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हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवर्ड करू शकिा.   

• ि े ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आि.े   

  



मनोगत - 
 

मी आपल्यासारखाच एक काव्यरससक. कववतांच े संग्रह जमा करणे हा माझा छंद. माझ्या 
घरी माझा स्वत:चा असा एक कववतांच्या पुस्तकांचा मोठा संग्रह आहे. त्यात असलेल्या 
प्रस्तावना आता दसुमवळ आहेत. त्यांचा उपयोग करून कवींची आणण त्यांच्या कववतांची 
ओळख करून द्यावी या हेतूने मी हे पुस्तक सलहायचा तनश्चय केला. 

हे करीत असताना, पहहला कवी कोण असा ववचार मनात आला. संत, पंत आणण तंत (शाहहरी 
काव्य) यांचा मागोवा घेत, थेट मराठीतला पहहला काव्य संग्रह गाथासप्तशती जो इसवी 
सनाच्या  पहहल्या शतक रचला गेला, इथपयांत मागे गेलो. मानवी जीवनातील शाश्वत 
मूल्यांचा पुरस्कार करणारा हा आद्य मराठीतील शे्रष्ठ ग्रंथ होय. 

माझ्या तनवतृ्तीच्या काळात समळालेल्या वेळेचा उपयोग करून इंटरनेट प्रमाणेच इतर पुस्तके 
यातून माहहती जमवली आहे. 

प्राचीन कवी मुकंुदराज त े नरेंद्र, संतकवी सावता माळी त े नामदेव; ज्ञानेश्वर - एकनाथ -  
तुकाराम, रामदास, पंतकवी मुक्तशे्वर त ेमोरोपंत, शाहीर अनंत फंदी त ेपठे्ठ बापुराव, अवावचीन 
कवी नव्या युगाच ेप्रवतवक केशवसुत; रववककरण मंडळ; बापट-ववदंा-पाडगावकर, आधुतनक नव 
काव्याच े प्रवतवक बा. सी . मढेकरांपयांत अनेक कवींच्या काव्याची झलक येथे वाचायला 
समळेल. 

कवीची खरी ओळख ही त्याच्या काव्यातूनच होत.े त्यामुळे कवींची माहहती देताना त्यांची 
जात, त्यांना सहन करावे लागलेले अत्याचार, त्यांनी केलेले चमत्कार, त्यांच्या ववर्यीच्या 
आख्यातयक, दंतकथा टाळल्या आहेत. त्या नेटवर उपलब्ध आहेतच. 

आचायव अत्रेंनी एके हठकाणी सलहहले आहे की 'ज्ञानेश्वरांनी स तं चालवली ककंवा रेड्याच्या 
मुखातून वेद वदवले याहीपेिा त्यांचा मोठा चमत्कार म्हणजे वयाच्या २०-२१ व्या वर्ी 
ज्ञानेश्वरीसारखा एक अद्भतु ग्रंथ रचला आहे आणण तो आपल्यासमोर आहे' हा केवढा मोठा 
चमत्कार आहे. 



माझी  ूसमका या महान साहहत्यरूपी सागराच्या तळाशी जाऊन, उत्तमोत्तम मोती शोधून 
आणून वाचकांच्या ओंजळीत द्यायच.े त्यामुळे मी संग्रहक, संकलक आणण संपादक अशा 
 ूसमकेतून काम केले आहे. 

माझ्यासारख्या काव्य रससकांना हे पुस्तक वाचून अचधक जाणून घ्यायची इच्छा व्हावी हीच 
माफक अपेिा. 

"फोडडले  ांडार 

 धन्याचा हा माल 

 मी तव हमाल 

  ारवाही." 

संकलक, संपादक रत्नाकर महाजन 

 ---------------------------------- 

  



श्री रत्नाकर महाजन हे वयाची ऐंशी 
ओलांडलेले एक तरुण लेखक. 
तनवतृ्तीनतंर त्यांच्या वतृ्ती 
ववशरे्त्त्वाने प्रफ़ुल्लीत झाल्या. त्यांनी 
 ारतीय हवाई वाहतकुीवर तीन खंडांच े
एक पसु्तक सलहील.े त्यानतंर ई 
साहहत्य प्रततष्ठानसाठी पखं १ आणण 
पखं २ ही जागततक हवाई वाहतकुीच्या 
इततहासाची तोंडओळख करून देणारी 
दोन ई पसु्तके त्यांनी सलहीली. याच काळात ओररगॅमी या ववर्याचा सखोल अभ्यास 
करून त्यांनी अनेक हठकाणी प्रात्यक्षिकांसह  ार्णे केली. लोकांच्या आग्रहानसुार 
त्यांनी ओररगॅमी या ववर्यावरही एक पसु्तक सलहील ेजे ज्योत्स्ना प्रकाशन यांनी 
प्रकासशत केल.े आपल्या अभ्यासाच्या किा रंुदावत त्यांनी हहदं ूधमवग्रथंांचा 
मळुापासनू अभ्यास करायला घेतला व त्यावरही “धमवग्रथं” नांवाच ेएक सुदंर वाचनीय 
पसु्तक सलहून ई साहहत्यच्या वाचकांसाठी ववनामलू्य हदल.े 

या सोबत सगंीत आणण वाचन यांद्वारे त ेसतत नवीन नवीन काही सशकत असतात 
व त्यावर स्फ़ुट लेखन करणे हा त्यांचा छंद आहे. 

तरुणांना लाजवील असा त्यांचा उत्साह कायम वदृ्ींगत राहून त्यांना उदंड अयषु्य 
आणण उत्तम आरोग्य ला ो व त्यांचे कडून वाचकांची व मायमराठीची सेवा घडो 
हीच आमची श ेुच्छा! 

टीम ई साहहत्य 

  



  

 

 

“आता वंद ूकवीश्वर” 

“आता वंद ूकवीश्वर जे शब्दसषृ्टीच ेईश्वर” - संत रामदास 

 

 

 

मराठी कववतचेा उगम शोधताना अनेक ववलिण गोष्टी आढळल्या. त्या आपल्यापुढे सादर 
करताना मराठी  ार्ेचा आणण काव्याचा ववकास बघून मन थक्क होत.े  
ज्ञानेश्वरीच्या रचनेचा काळ इ.स. १२९० हा तनश्श्चत आहे. पण त्यापूवीच्या रचनेच्या 
काळांववर्यी संशोधकांमध्ये तीव्र मत ेद आहेत. उदा: मुकंुदराज यांनी रचलेला वववेकससधूं हा 
ग्रंथ काहींच्या मते इ.स. ११८८ हा आहे तर काहींच्या मत ेतो इ.स. १२९० चा असावा (१०० 
वर्ाांचा फरक) ! यातून कोणते बरोबर आणण कोणत ेचूक हे ठरवणे अशक्य होत े! तीच गोष्ट 
इतर रचनांबद्दल म्हणता येईल !  

महाराष्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘अस जात मराठी  ार्ा ससमती'ने त्यांच्या २०१३ च्या 
अहवालात मराठी  ार्ेच्या उगम काळाची माहहती संकसलत केली आहे. ही ससमती स्थापन 
करण्यामागची कल्पना त्यांच्याच प्रस्तावनेत त्यांनी हदली आहे. 

“ कें द्र सरकारने आजवर तसमळ, संस्कृत, तलेगु, कन्नड व मल्याळम या पांच  ार्ांना 
अस जात  ार्ेचा दजाव हदलेला आहे. या दज्यावमुळे त्या  ार्ेच्या सवाांगी ववकासासाठी कें द्र 
सरकारकडून  रीव अनुदान समळत.े” 



“मराठीला हा दजाव समळावा अशी तमाम मराठी  ार्कांची इच्छा असल्यामुळे आणण मराठी 
 ार्ेला अस जात  ार्ेचा दजाव समळावा यासाठी सखोल सशंोधन व अभ्यास करून पुरावे 
एकत्रत्रत करण्यासाठी शासनाने या ससमतीची स्थापना केली.”    
ससमतीचा अंततम अहवाल मे २०१३ मधे शासनाला सादर करण्यात आला.  
अहवालातील काही प्रमुख मुद्दे :- 

१) प्राचीन महारठ्ठी  ार्ा, महाराष्री- प्राकृत  ार्ा, अपभ्रंश मराठी  ार्ा या तीन वेगवेगळ्या 
 ार्ा नसून ती एकाच आधुतनक मराठी  ार्ेची तीन रूपे आहेत.  
२)  ार्ा काही एकाएकी प्रगल्  होत नाही. ती तशी होण्यासाठी अनेक शतके जावी लागतात. 
याच े शेकडो सशलालेख, ताम्रपट, पोथ्या आणण हस्तसलणखत ग्रांचथक पुरावे आज उपलब्ध 
झालेले आहेत. 

३)  संस्कृत  ार्ेला संस्कृत हे नाव समळण्याआधी महाराष्री  ार्ा अश्स्तत्वात होती, एवढेच 
नाही तर ती प्रगल्  झालेली होती.  
४)  रामायण व महा ारत ह्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये शेकडो मराठी शब्द असल्याच ेडॉ. अजुवन 
वाडकर ह्यांनी दाखवून हदले आहे.   
५) डॉ. पा.वा. काणे यांच्या मत ेइ.स.३०० मध्ये महाराष्र हे नाव पडले. संपूणव देशात समुारे 
एक हजार प्राचीन लेणी आहेत. त्यातील ८०० महाराष्रात आहेत. त्यातील सगळे कोरीव लेख 
जुन्या मराठीत आहेत. सुमारे २२५० वर्ाांपूवीच्या ‘ववनयपीटक’ या पाली  ार्ेतील बौद् 
धमवग्रंथात महाराष्राचा उल्लेख समळतो.  
६) अकरा कोटी लोकांची मराठी ही जगातली दहाव्या त े पंधराव्या क्रमांकाची  ार्ा आहे. 
संपन्न ज्ञान ार्ा असणारी मराठी महानु ावांची धमव ार्ाही आहे.  

७) गाथासप्तशती - इसवी सनाचे पहहले शतक हा गाथासप्तशतीच्या तनसमवतीचा 
काळ आहे.   

सप्तशती म्हणजे सातश ेआणण गाथा म्हणजे कववता. प्रत्यिात त्या १००८ कववता 
आहेत. मानवी जीवनातील शाश्वत मलू्यांचा परुस्कार करणारा हा आद्य मराठीतील 
शे्रष्ठ ग्रथं होय. 
हे महाराष्राच े लोकसाहहत्य आहे. त्यात काव्य कृत्रत्रमता अश्जबात नाही. पशुपिाचं्या 
जीवनाची लो सवाणे चचत्रणे खेळकर ववनोद त्याच प्रमाणे रोखठोकपणा आणण कोमलता 
प्रततत्रबतं्रबत झालेले आहे.  नमुन्यादाखल : (आजच्या मराठीत)  



" साळीच ेशते वपकून पांढरे झाले आहे म्हणून मान खाली घालनू का 
रडत ेआहेस ?  

नटीने मखुाला हररतालाचा रंग लावनू सज्ज व्हावे त्याप्रमाणे तागाच े
शते वपवळ्याधमक फुलांनी नटले आहे " 
 

अशा प्रकारची अनेक काव्ये मानवी  ावना हेलावून सोडणारी आहेत.  
या अहवालाच्या आधारे मराठीला अस जात  ार्ेचा दजाव समळेल अशी आशा करू या.   

मराठीतला ‘आद्य ग्रंथ  

संक्षिप्त मराठी वाङमय कोश – खंड १ मधे मराठीतला ‘आद्य ग्रंथ’ या शीर्वकाखाली हदलेल्या  
मजकुरातील काही  ाग : 

१) इ.स. १२७८ च्या सुमारास रचला गेलेला ‘ लीळाचररत्र ’ हाच आद्य ग्रंथ ठरतो असे 
अभ्यासकांच ेमत आहे. 
महानु ाव पंथांच े संस्थापक चक्रधर यांनी सलहहलेले काही वाङ्मय उपलब्ध नाही. परंतु 
त्यांच्याववर्यीच्या आख्यातयका वेळोवेळी उतरून ठेवल्या गेल्या आहेत. या आख्यातयकांच्या 
संग्रहाला लीळाचररत्र असे नाव आहे. मराठीतील पहहला गद्य चररत्रग्रंथ म्हणून त्या ग्रंथाला 
ववशेर् महत्त्व आहे. रचनाकाल १२८३ च्या आसपास. " 
२) मराठी साहहत्याच्या इततहासाचा आरं  यादवकालात होतो. त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा पंथ 
म्हणजे नाथपंथ होय. (जोगळेकर, १९८४ : १७४)  
३) " ग्रंथ लेखनासाठी आज जशी सामग्री उपलब्ध आहे तशी प्राचीन काळी नव्हती. 
कागदावर सलहहलेले उपलब्ध असे प्राचीनतम हस्तसलणखत  म्हणजे ववठ्ठल गलंडकृत 
‘रससकीमोदी’ची इ.स. १५३४ मध्ये सलहहली गेलेली प्रत होय. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांच्या मत े
पंधराव्या शतकापयांत कागदाचा प्रसार महाराष्रात नव्हता. महाराष्रात बहामनी राजवटीत 
दौलताबाद, जुन्नर वगैरे हठकाणी कागदाच े कारखाने तनघू लागलेले असावेत. सोळाव्या 
शतकात पोतुवगीजांच्या पश्श्चम ककनाऱ्यावरील आगमनामुळे त्यांच्या कागदाचा कोकणातून 
महाराष्रात प्रवेश झाला. सशवकालापासून पुढे सशलालेख, ताम्रपट, कापावसपट मागे पडून 
कागद सववत्र रूढ झालेला हदसतो."  (शेजवलकर १९६४)    

(संपादकः जया दडकर, प्र ा गणोरकर, वसंत आबाजी डहाके, सदानंद  टकळ)    

  



'मराठी  ार्ा उद्गम आणण ववकास'  

लेखक : कृ.पा. कुलकणी (१९५०) यांच्या ग्रंथातील काही तनष्कर्व - 

१) मराठी  ार्ेस इसवी सन ७०० च्या सुमारास बोल ार्ा म्हणून पूणवत्व आले असले पाहहजे.  

२) दक्षिणापथ – महाराष्र हे नाव फारसे जुने नाही. वराहसमहहर (इ.स. ५०५) याच्या 
ग्रथंात व सत्याश्रय पलुकेशी याच्या इ.स. ६११ सालातील बदामीच्या सशलालेखात 
महाराष्राचा प्रथम उल्लखे सापडतो.  

 

महाराष्र या नावाने जो प्रदेश सध्या सबंोचधला जातो त्या प्रदेशाला पवूी दक्षिणापथ 
ह्या नावाने 

ओळखीत असत. 
 

मराठीच्या लहानपणीच्या बाळसेदारपाणाची अंधुक का होईना पण काहीतरी कल्पना करून 
देणारे वाङमय ददैुवाने आज उपलब्ध नाही. त्याच्या अ ावी ज्ञानेश्वरी व मान ावी 
वाङमयाच्या पूवीचा काळ अंध:कारमय आहे. ह्या तनत्रबड अंधकारात कोठे कोठे कोपऱ्यात 
काही तुटपुंजी – सशलालेख, ताम्रपत्रे, उल्लेख वगैरे – साधने आपापल्या परीने प्रकाश 
पाडण्याच ेकाम करतात. ह्या प्रकाशाच्या साहाय्याने थोडीशी वाट काढणे शक्य आहे. 
सशलालेखांवरून तत्कालीन  ार्ेच ेअश्स्तत्व ससद् होतेच.  

  

  



कवी आणण त्यांच ेकाव्य 

कवीची ओळख मुख्यत्त्वे  त्याच्या काव्यातून होत.े त्यामुळे यानंतरच्या  ागात आपण 
कवींची माहहती त्यांच्या काव्यातून करून घेणार आहोत. अनेक संत कवी यांच्या रचनेचा 
काळ तनश्श्चत कोणता त ेकळायला मागव नाही. पण त्यामुळे काव्याचा आस्वाद घेण्यात काही 
अडचण येऊ नये असे वाटत.े  

"वाचे बरवे कववत्व   कववश्त्व रससकत्व    

रससकत्वी परतत्व   स्पशुव    सतं ज्ञानेश्वर (१८.३४७) 
"वाणीचा जो आववष्कार त्यात काव्य शे्रष्ठ, काव्याच्या संद ावत रससकत्वाचा धमव महत्वाचा 
आणण त्या रससकत्वात परतत्वस्पशव असणे म्हणजे अध्यात्माचा स्पशव असणे हे महत्वाच.े 
पण स्पशव रससकत्वात हवा. त्याच वेळी तो मूळ ग्रंथातही असावयास हवा. ग्रंथाचा ववर्य 
तथेवर पोचत असेल, तरच रससकाला त्याचा ला  होणार." डॉ. वव. रा. करंदीकर   

सववच संत, पंत, तंत आणण आधुतनक कवी यांचा समावेश या छोटाश्या पुस्तकात करणे 
अशक्य आहे. त्यामुळे काही तनवडक कवींचाच समावेश करणे शक्य झाले आहे. त्याचप्रमाणे 
काही काव्य अंशत: देण्यात आले आहे याचीही कृपया नोंद घ्यावी ही ववनंती.  

  



१) मकंुुदराज (११२०-१२१०)  

'मराठीतले आद्य कवी' - यांची समाधी आंबेजोगाई – बीड, मराठवाडा येथे आहे. 

नाथसपं्रदायाच,े  आहद शकंराचायाांचे अद्वतै ससद्ांताचे प्रसारक. ११८८ च्या समुारास 
त्यांनी वववेकससधं ूआणण परमामतृ असे दोन ग्रथं रचले.  यांच्या पवूीचे कुणी पद्य 
रचनाकार ज्ञात नसल्यामळेु मराठीतले आद्य कवी म्हणून यांचा उल्लेख केला जातो. 
 

वववेकससधंुत पवूावधव आणण उत्तराधव समळून एकूण १८ प्रकरणे आहेत. १६८४ पयांत 
ओवी सखं्या आहे. गरुु-सशष्यसवंाद रूपाने येथे ब्रह्मज्ञान सांचगतले आहे. शास्त्रीय  
ववर्याचे यात तनरूपण आले आहे. पहहल्या  ागात सषृ्टीची उ ारणी, दसुऱ्या  ागात 
सषृ्टीचा सहंार आणण जीव, प्रपचं, परमेश्वर, जीव मकु्ती यांचे वववेचन केले आहे.  

‘ग्रथंीचे हेंचच चातयुव । जे रोकड ेस्वान ुव सौंदयव ।  
म्हणौतन सेवीत ुमतुनवयव । वववेकससधंु हा ।।’  

असे  ार्ासौष्ठव असणारा हा ग्रंथ रचनादृष्ट्या सुंदर आहे. त्यात लेखकाची बहुशु्रतता हदसत.े 
प्रतत ासषृ्टी संपन्न व समदृ् आहे. कल्पनाववलास व ववववध अलंकाराची योजना त्यात आहे. 
मराठीचा गौरव या शब्दांत केला आहे.  

‘धुळी आंतील रत्न । जरर  ेटे न कररता पे्रत्न ।  
तरी चतरुी येत्न । का न करावा ।’ 

‘ मराठी  ार्ेतल्या वेर्ातला शांकरमठातला सुबोध वेदान्त पाठ ’ म्हणजे वववेकससधुं असे 
तकव तीथव लक्ष्मणशास्री जोशी यांनी म्हटले आहे."  

 “शके अकरा दाहोत्तरू | साधारण सवंत्सररू |  
 राजा शारंगधरू | राज्य करी ||  
 ऐसा समयो सवोत्तम ू|| तथे मकंुुद द्ववजोत्तम ू|  
 वववेकससधंू मनोरम ूतनसमवत झाला|| 
 “शकंरोक्तीवरी | माझी बोलली वखैरी |  
 म्हणोतन धरावी चतरुी | शास्त्रबवुद् ||४७|| 
 अहो यशु्क्तचेतन प्रसगंे | शास्त्रात ेम्हणती उगे |  
 तरी माझे बोल वाउगे | का होतील पां ||४८|| 
 जैसे आपलेुतन पववत्रपणे | लक्ष्मीयेसी आणीले उणे |  



  म्हणोतन मस्तकी नारायेणे | तळुशी वदंीली ||४९||      

 

ह्या बोबडयेा बोला | श्री चदं्रचूड सतंोखला | 

 मग सौरस ुकेला | ग्रथं तनमावणी ||१|| 
 वेदशास्त्रांचा मचथताथुव | मऱ्हाहटया जोड ेफसलताथुव | 
 तरर चतरुी परमाथुव | का नेघावा ||२|| 
 हो का वक्ता नवरसांचा | जश्ऱ्ह चतरु अपाडाचा | 
 तथावप ला  ुपरमाथावचा | तया दलुव चु कीं ||९|| 
 जेथ ब्रह्मरसाची गोडी | अखंड अन ुववज ेरोकडी | 
 तयेा बोलाची आवडी | साधू जनांसस ||१३|| 
 म्हणौतन वववेकससधंू येणें नांवें | ग्रथंु कीजैल स्वान ुवे ||१४|| 
  ार्ा हो का मऱ्हाटी | परर उपतनर्दाचीच राहाटी | 
 तचेथचंा अथुव जीवाचचये गांठी | कां न बांधावा ||१७|| 
 येचच देहीं येचच डोळां |  ोचगजे मकु्तीचा सोहळा | 
 तश्ऱ्ह वरैाग्याचचया तातवेळा | कां ससणावें ||२०||      
 

  



२) नरेंद्र – (१२१४) 

हे रामदेवराव यादवांच्या दरबारातील एक कवी होत. त्यांनी पुढे राजाश्रय सोडला आणण 
महानु ाव पंथाची दीिा घेतली. 'रुश्क्मणीस्वयंवर' या काव्यात तनसगव वणवन, अलंकारवै व, 
रसोत्कटता,  क्ती, कल्पनाचातुयव वगैरे गुण आढळतात. हे स्वयंवरकाव्य असल्याने त्यात 
शृंगाराला साहश्जकच महत्व आहे. या काव्याच्या १८०० त े२९३४ ओव्यांच्या हस्तसलणखत 
पोथ्या सापडतात; परंतु पहहल्या ८७९ ओव्याच महानु ाव लोकांना मान्य आहेत. या काव्याचा 
रचनाकाल १२१३-१४ हा आहे.   

  ऐसे आहद–कवीच ेबोल :  

 अमतृापासौतन बहुये रसाळ  
 तया रस – कवींचे शब्द : चंद्र – कलेसी बोलती ब्रीद  
 त ेआइकतां तनगे दोंद : िीर – सागरासी ||१|| 
 कंुकुमाची वेसल लांबी : ततया मकु्ताफळांचचया तरंुबी  
 तसैसया अिरांचचया लोंबी : कववता – लत े||२|| 
 प्रबचंधचा झळके पररमळु  : तथे खांचनां होय मळयातनळु   
 सराड दे पदाचा ढाळु : कासमनीं – कटािांसी ||३||  
 साहहत्य –सेवतंतयांचा घाटौलीं : जे ग्रथं – देवत ेवातत लाखोली 
 ववणेया पासौतन तयांचा बोलीं : वोता रंग ु हदसे  ||४|| 
 उन्मेख चंद्राचां तरु्ारीं : कथा कापरुकेळीचां उदरीं   
 प्रमयाचंा पोतास कवणे परी : तनफजे जाणांलागी ||५||  

संध्यारजनी – 

 तव ंउचचत – चंहद्रका म्हणे : “सयूाव अस्ताचळीं होत उपेणें   
 जैसे तजेाचें सांटवतें वोपणें : मढीं पवळेयाचां ||१|| 
 कीं कंुकुम – वनीं सराग ू: झेंपावत शृघंार – ववहहगं ू 
 कीं त्रत्रनेत्रें तातला अनगं ू: ररगत पश्चम – समदु्रीं ||२|| 
 कीं ठेववला प्रकाशाचा मडुा : पाताळीं पेणें होत गरुडा  
 कीं श्रीकृष्णु आतघवला पश्चसमलीं कडां : कमळ कांततचतेन ||३|| 
 कीं सधं्या – सरोवरी साराससचा चगवस ू: करंू आला सोनेयाचा सारस ू 
 तसैा सयूाव होताय प्रवेश ु: अस्ताचळेीं ||४||  



 तथे फुटले इंद्रतनळाचे बोरे : तसैा माथा उधववला आंधारे  
 कीं डोंगर उन्मळीले गरुडोद्वारें : पाचचचे हे ||५||      
 

वारकरी पथं - सकंल्पना -  
"पढंरीच्या वारीची ही प्रथा बरीच जुनी आहे. ववठ्ठलाला नावारूपाला 
आणणाऱ्या पुडंलीकानेच पढंरीच्या वारी सपं्रदाय सरुु केला असावा."  
पढंरीची वारी करणे म्हणज े वर्ावतनू दोनदा आर्ाढी, कातत वकी एकादशीला 
ककंवा महहन्यातील एका एकादशीला पढंरपरूला जाऊन ववठ्ठलाच ेदशवन घेणे. 
पापिालनाथव तीथवयात्र करतात. पण पापिालन हे वारीचे उहद्दष्ट नाही. 
ककंबहुना वारकरी पथंाने कोणत्याच नकारात्मक  ावनेला आपल्या पथंात 
थारा हदला नाही. देवता क्तीत समन्वय करताना वारकरी पथंाची जी 
सकारात्मक  सूमका होती तीच सकारात्मक  सूमका वारीच्यामागे सदु्ा आहे.  
" वारकरी पथं हा जरी श्री ज्ञानदेव व नामदेव या जोडीच्या काळाच्या पवूी 
होता, तरी त्याचे कायव या दृष्टीने त्याचा आरं  या जोडीच्या काळातच 
झाला ही गोष्ट तनववववाद आहे." तसेच "श्री ज्ञानदेवांनी या ववखुरलेल्या 
वारकरी  क्तांची आपल्या सामथ्यावने सघंटना केली आणण ज्ञानदेवी सलहून 
या पथंास सवु्यवश्स्थता आणली." व शतकानशुतकांच्या अवहेलनेचे मढू 
आणण मकू बनलेल्या बहुजन समाजाला त्यांची  ार्ा हदली.  
परमेश्वर एक आहे. तो सवाांच्या अतं:करणात आहे. त्याचे स्वरूप प्रेममय 
आहे. तो तनगुवण तनराकार आहे, परंत ु क्तांच्यासाठी तो सगणु साकार झाला 
आहे. त्याची  श्क्त कोणीही करावी.  
नाम घेण्यास सोवळे-ओवळे, जात-पात, उच्च-नीच, वणव-सलगं यांच ेबधंन 
नाही. नाम कोणीही, कोठेही, केव्हाही घ्यावे."  

        
 
 
 
  



3) महदंबा - (१२३३-१३०८)  
मराठीतली पहहली कवतयत्री. चक्रधर स्वामीचंी सशष्या. साहहत्य - 'धवळे' 
(धवलयशोगानाच्या कववता), 'मातकृी रुश्क्मणी स्वयवंर', 'ग ावरकांड'- ओव्या  
लग्नाच्या प्रसगंी वराला उद्दशेनू म्हणावयाची ही गीत ेआहेत. ‘धवळा’ हा एक 
वतृ्तप्रकार असावा.  ावनेची उत्कटता व आत्मपरता या दृष्टीने अवावचीन काळातील 
 ावगीतासारखे या गीतांचे स्वरूप आहे. त्यांची  ार्ा व त्यांतील  ावमाधुरी 
स्त्रीसहज अशी आहे. श्रीकृष्णरुश्क्मणीवववाह ववर्यक ही मराठीतील पहहली रचना 
होय.  

कृष्ण-रुश्क्मणीची वरात - 
  
“गढुीया-तोरणे द्वारके तनच उछ्छाचो : 
वीशरे्ें श्रीरखमीणीं प्रणतून आले श्रीकृष्णरावो : 
कंुकुमाचे सड ेमशु्क्तचौक तोरणें मखर : 
द्वारका नव्हे ब्रह्मववद्यातजेें चराचर ||४|| 
जालें अस्तमान मीमकें  केली मळूरचना : 
श्रींगार करूतन दांडीया चढलीया अगंना : 
यादव अरूढ गज-वारीकां छत्रा-ंसीरीगीरीयां बबंाळू दीवीयां नाहीं अतं:ु  
वाद्यतं्राचा घोर्नाद नारद – तुबंर गीतीं गोवींद  आईकक (वव) त:ु 
||५||  
देववृदें ऋर्ीवृदें  गीतमतं्रध्वनी  
वाजत-गाजत आल ेजेथ रावो श्रीचक्रपाणी : 
वऱ्हाडीया पाये प्रिाळूनी पसु्पा तांबोला (सन्मान केला) : 
 ीमकीचचये मात ेकंुकुम-कस्तरुी लावीती तीया बाळा ||६|| 
जाततजुती पाने पोफळी परीएळी पाटोळी : 
 ीमकीचीये मातसेी उचलणी केली: 
मगुतां-माणीकांचे दांड ेगोमेद पद्मराग माणणके उधांती : 
श्रींगार श्रीकृष्णां –रखमाणीये देऊनी मगुटीं ओळगाववतीं ||७|| 
वऱ्हाड चालीलें नगरा ीतरी : 
गढुरी अरूढ श्रीयेसहीत मरुारी : 
चवरें वरी कनकदंड ेसीरीगीरीं छत्रां नाही सेवो : 
द्वारकेची रचना देखूनी नीऱ्हां ववस्मतत स मकरावो: ||८||    



४) संत सावता माळी – (१२५०-१२९५)  

 
 
"आमचुी मासळयाची जात शते लाऊ बागायती " असे अस मानाने सांगणारे 
श्री.सतं सावता माळी यांची जीवन दृष्टी परुोगामी होती. महाराजांचे वसैशष््य 
म्हणजे त्यांनी जीवनात कधीही पढंरीची वारी केली नव्हती. याद्वारे त ेसदेंश 
देऊ इश्च्छता की "जीवन तनवावहाची कामे करता करता ईश्वर  क्ती पण 
केली जाऊ शकत"े "एकवेळ ववठ्ठलाच ेदशवन दरुावले तरी चालेल पण 
स्वकमावपासनू ववचसलत होऊ नये हा ववचार प्रत्यि ववठ्ठलानेच सशकवला 
आहे" 
 
 कांदा मळुा  ाजी | अवघी ववठाबाई माझी || 
 लसनू समरची कोचथबंीर | अवघा झाला माझा हरी || 
 मोट नाडा ववहीर दोरी | अवघी व्यावपली पढंरी || 
 सांवता म्हणे केला मळा | ववठ्ठलपायी गोववला गळा || 
 आमचुी मासळयाची जात | शते लाऊ बागाईत ||  
 आम्हा हाती मोठ नाडा | पाणी जात ेफुल झाडा ||   
 शांती शवेतंी फुलली | प्रेम जाई-जुई व्याली ||  
 सावताने केला मळा | ववठ्ठल देणखयेला मळा ||  
 

  



५) संत गोरा कंु ार - (१२६७-१३१७)  

 

गोरा कंु ार हे आध्यश्त्मकदृष्ट्या संतपदाला पोहोचलेले होत,े पंढरपूरच्या ववठ्ठलाच ेत े
अनन्यसाधारण  क्त होत.े गोराबा हे संत मंडळींमध्ये वयाने सवाांहून वडील होत.े त्यांना सवव 
जण गोरोबाकाका म्हणत असत.  

संत गोरोबांच ेसुमारे वीस अ गं सकलसंतगाथेत समाववष्ट केलेले आहेत. 

१. अतंरीचे गजु बोल ूऐसे काही  

२. एकमेकामाजी  ाव एकववध 

३. कवण स्ततुत कवणणया वाच े

४. काया वाचा मन एकववथ करी 
५. कासयासी बहू घालसी मळण 

६. केशवाच्या  ेटी लागलेसे पीस 

७. कैसे बोलणे कैसे चालणे 

८. जो आवडी तनगुवणाचा सगं धररला 
९. जोहररयाचे पढेु ठेववयले रत्ना 
१०. देवा तझुा मी कंु ार 
११. नामा ऐसे नाम तणुझया स्वरूपा 
१२. तनगुवण रूपड ेसगणुाचे बुथंी 
१३. तनगुवणांचे  ेटी आलो सगणुासगें 

१४. ब्रह्म मतूत वमतं जगी अवतरले 

१५. मकुकया साखर चाखाया हदधली  



१६. रोहहदासा सशवराईसाठी 
१७. वदंावे कवानासी तनदंाव ेकवनासी 
१८. श्रवणे नयन श्जव्हा शदु् करी 
१९. सररतचेा ओघ सागरी आटला 
२०. स्थूळ होत ेत ेसकू्ष्म प ैजहाले  

 

     १)    तनगुवणाच े ेटी आलो सगणुासगें । 
  तवं झालों प्रसगंी गणुातीत ॥१॥ 

मज रूप नाहीं नांव सांग ूकाई । 
झाला बाई काई बोलू ंनये ॥२॥ 

बोलतां आपली श्जव्हा पैं खादली । 
खेचरी लागली पाहतां पाहता ं॥३॥ 

म्हणे गोरा कंु ार नाम्या तझुी  ेटी । 
सखुासखुीं समठी पडली कैसी ॥४॥   

 

२)  मज रूप नाहीं नांव सांग ूकाई । 
झाला बाई काई बोलू ंनये ॥२॥ 
बोलतां आपली श्जव्हा पैं खादली । 
खेचरी लागली पाहतां पाहता ं॥३॥ 
म्हणे गोरा कंु ार नाम्या तझुी  ेटी । 
सखुासखुीं समठी पडली कैसी ॥४॥ 
 

३)  मकुकया साखर चाखाया हदधली   
बोलताही बोली बोलवेना    
तो काय शब्द खुटंला सवंाद   
आपलुा आनदं अवधाराया    
आनदंी आनदं समळोनी राहणे   
अखंडडत होणे नहोतनया    
म्हणे गोरा कंु ार जीवनमकु्त होणे    
जग हे करणे शाहणे बापा     

 



६) संत नामदेव – (१२७०-१३५०)  

 
 

महाराष्रातील सतं कवींचे अग्रणी. हे ज्ञानेश्वरांचे समकालीन. ह्यांनी मराठी प्रमाणेच 
हहदंीतही रचना केल्या. सशखांच्या गरुु ग्रथंसाहहबमधे त्यांची ६१ पदे समाववष्ट केली 
गेली आहेत. काही काळ पजंाबात राहहले असावेत.   

 

वारकरी सपं्रदायामध्ये सतं नामदेव हे ववठ्ठलाचे तनस्सीम  क्त म्हणुन लोकवप्रय 
होत.े अत्यतु्कट  श्क्तपे्रमाने ओथंबलेली अ गंराचना त्यांनी केली. या  श्क्त ावाच्या 
जोरावर त्यांनी ज्ञानदेवांचे व समकालीन सतंमडंळीचंे प्रमे श्जंकले. नामदेवाचंी सवव 
रचना स्फुट अ गंाची आहे. 
 

आपल्याकड े ावकववता हा शब्दप्रयोग, आधुतनक कववतचे्या सदं ावत मखु्यत: वापरला 
जातो. परंत ुयाचा अथव असा नाही की पवुी  ावकववताच नव्हती. सतंांच्या काव्यात 
ओवी, अ गं, गौळणी, पदे, लोकगीत,े ववराण्या, पाळणे,  पूाळ्या, लावण्या अशा ववववध 
स्वरुपात  ावकववताच अववष्कृत झालेली आहे. अशी ववशदु्  ावकववता सलहहणारे 
सतं कवी म्हणून सतं नामदेव, सतं ज्ञानेश्वर, सतं तकुाराम, सतं गोरा कंु ार, सतं 
एकनाथ, सतं चोखामेळा, समथव रामदास इत्यादी सववच सतंांचा उल्लेख करायलाच 
हवा.  

  अ ंग : 

१) डोळे सशणले पाहता वाटुली   अवस्था दाटली हृदयामाजी   
त ूमाझी जननी सरसीये सांगाततणी   ववठ्ठले धावोनी घेई िेम    
२) त ूअवकाश मी  सूमका   त ूसलगं मी साळंुका   
त ूसमदु्र मी द्वारका   स्वये दोन्ही    
३) माझे मागणे त ेककती   दाता लिुमीचा पतत   



मेघ वर् ेसशळाधारी   तथेे चातक चचंु  री    
४) अमतृाहूतन गोड नाम तझुे देवा   मन माझे केशवा का बा नेघे    
५) तणुझया सत्तनेे वेदासी बोलणे   सयूावसी चालणे तणुझया बळे    
६) चक्रवाक पिी ववयोग ेबहाती   झाले मजप्रती तसै ेआता    
चुकसलया माय बालके रडती   झाले मजप्रती तसेै आता    
७) देह जावो अथवा राहो   पांडुरंगी दृढ  ावो    
 

 पतीतपावन नाम ऐकुनी आलो मी द्वारा | पतीतपावन नव्हेसस म्हणुनी 
जातो माघारा ||१|| 

 घ्यावे तवे्हा द्यावे ऐसा अससी उदार | काय धरुनी देवा तझुे कृपणाचे द्वार 
||२|| 

 सोडी ब्रीद देवा आता नव्हेसस अस मानी | पतीतपावन नाम तझु ेठेववयले 
कोणी ||३|| 

 झेंगट घेऊतन हाती दवडंी वपटीत ततन्ही लोकी | पतीतपावन देवा परी त ू
मोठा घातकी ||४|| 

 नामा म्हणे देवा तझुे न लगे मज कांही | पे्रम असोदे चचत्ती म्हणुतन 
लागतसे पायी ||५||   

 
 

  आउ कलंदर केसवा ...... संत नामदेव (पंजाबी अ ंग) 

 आउ कलदंर केसवा करी अबदाली  ेसवा 
 श्जतन अकास कुलह ससरी कीनी कउस ैसपत पयाला 
 चमर पोस का मदंरु तरेा इह त्रबचध बने गोपाला 
 छपन कोहट का पेहन ूतरेा सोलह सहस इजारा 
  ार अठारह मदुगरू तरेा सहनक स  ससंारा 
 देहह महश्जदी मन ुमौलाना सहज तनवाज गजुारै 
 बीबी कौला सउ काइन ुतरेा तनरंकार अकारै 
  गती करत मेरे ताल तछनाए ककह पहह करउ पकुारै  
 नामे का सआुमी अतंरजामी कफरे सगल बेदेसवा  
 

 



श्री ज्ञानदेवांच्या समाधीच ेअ ंग.  

ज्या हदवशी श्री ज्ञानदेवांनी समाचध घेतली त्याहदवशी नक्की काय घडले असेल याची 
उत्सुकता प्रत्येकाच्या मनात असणार ! 

या प्रसंगी प्रत्यि नामदेवांची उपश्स्थती होती. हा सोहोळा आदराच्या,  श्क्तच्या, प्रीतीच्या, 
सख्यत्वाच्या, अनंत नात्यांनी नामदेवांनी पाहहला; अनु ववला ! त्यांच ेधावत,े श्जवंत चचत्रण 
त्यांनी  बारीक सारीक तपसशलांसह काढलेले आहे. धावत्या शब्दचचत्रवाणीचा हा उत्तम नमुना 
ठरावा. एकूण २४ अ ंग. त्यातले शेवटच ेपांच अ ंग येथे देत आहे. 

 



 

  



७) संत तनवशृ्त्तनाथ – (१२७३-१२९८)  

नाथ संप्रदायातील गहहनीनाथांनी तनवशृ्त्तनाथांना दीिा हदली. 

ज्ञानेश्वर, सोपानदेव मुक्ताई, तनवशृ्त्तनाथ ह्या चार  ावंडांमधे तनवशृ्त्तनाथ हे थोरले होत.े 
तनवनृाथ हे ज्ञानेश्वरांच ेज्येष्ठ बंधू आणण गुरू होत.े तनवशृ्त्तनाथांनी ज्ञानेश्वरांना संस्कृतमध्ये 
असणारी गीता सामान्य लोकानंा उमजेल अशा शब्दांत सलहहण्याचा आदेश हदला. त्याप्रमाणे 
ज्ञानेश्वरांनी  ावाथवदीवपका(ज्ञानेश्वरी) सलहून काढली.  

१) आम्ही चकोर हरर चंद्रमा | आम्ही कला तो पणूणवमा | 
 कैसा वाहहजु  ीतरी हरर | त्रबबें त्रबबंला एकसतू्री | 
 आम्ही देहह तो आत्मा | आम्ही ववदेशी तो परमात्मा | 
 ऐक्यपणे सकळ वसे | द्वतै बदु्ी काही न हदसे | 
 तनवतृ्ती चातक इच्छी पा हे | हररलागी वरत ेपाहे | 
 
२)  जेथे पाहे तथे ेव्यावपले अनतं े   
 तयाववण ररत ेकोण ठाय    
 गगनेवीण ठावो नाही जैसा ररता   
 तसैा या अच्यतुाववणे काही    
 तथेे माझ्या चचत्ता करी राहहवास ु  
 न नकरी उदास ुऐससयात े   
 तनवतृ्तीने मन ठेववले चरणी   
 नामाची तनशाणी अखंडीत    
 

  



८) संत ज्ञानेश्वर  - (१२७५-१२९६) ज्ञानेश्वर ववठ्ठल कुलकणी, आळंदी.  

 

 ावाथवदीवपका ऊफव  ज्ञानेश्वरी ही  गवद्गीतवेरील टीका आहे. इ.स. १२९०.  ओवीसंख्या 
सुमारे नऊ हजार आहे. त्याची रचना नेवासे येथी झाली, हा उल्लेख त्या ग्रंथातच आहे. पुढे 
त्यात अनेक अपपाठ सशरले म्हणून एकनाथांनी त्याची शुद् प्रत तयार केली (१५८४).  

इतर साहहत्यरचना अमतृानु व, अनेक अ ंग. 

 राजहंसाचे चालणे |  तूळी जासलया शाहाणे | 
 आणणक काय कोणें | चालावेंचचना ||२१|| 
 जी आपलेुतन अवकाश े| अगाध जळ घेपे कलश े| 
 चुळीं चळूपणा ऐसे |  रुतन न तनघे ||२२|| 
 हदववयेचा आंगी थोरी | तरी त ेबहु तजे धरी | 
 वाती आपसुलया परी | आणीच की ना ||२३|| 
 जी समदु्राचेतन पसेै | समदु्री आकाश आ ासे | 
 चथल्लरी चथल्लराऐसे | त्रबबंेची प ै||२४|| 
 तवेी व्यासाहदक महामती | वावतो येती इये ग्रथंी | 
 मा आम्ही ठाको हे यकु्ती | न समले कीर ||२५|| 
 श्जथे सागरी जळचरे | सचंरती मदंराकारे | 
 तथे देखो शफरे येरे | पोहो लाहती ||२६|| 
 अरुण आंगाजवसळके | म्हणौनी सयूावत ेदेखे | 
 या  तूाळींची न देखे | मुगंी काई ||२७|| 
 या लागी आम्हा प्राकृता | देसशकारे बधें गीता | 
 म्हणणे हे अनचुचता | कारण नोहे ||२८|| 



 आणण बाप ुपढुा जाये | त ेघेत पाउलाची सोये | 
 बाळ ये तरी न लाहे | पावो कायी ||२९|| 
 तसैा व्यासाचा मागोवा घेत ु|  ाष्यकारात ेवाट पसुत ु| 
 अयोग्यही मी न पावत ु| के जाईन ||३०|| 

 

 “माझा मऱ्हाटा चच बोल ुकवततके |  
 परर अमतृात ेही पजैेसी जीके  
 ऐसी अिरे चच रससके  मेलवीन ||१४||  
 श्जये कोवसलकेचतेन पाड ेदीसतत नाहदचे तरंग थोकड े|  
 वेधे पररमलाचे बीक मोड े| जेयाचेतन ||१५||   
 आइका रमालपणाचेया लो ा |  
 कक श्रवणण चच होतय जी ा बोले  
 इंहद्रया लागे कल ा | येकमेका ||१६||  
 साहाजे शब्द ुतरर ववर्ो बोले श्रवणाचा |  
 परर रसना म्हणे का रस ुचच आमचुा |  
 घ्राणासस  ावो जाये पररमलाचा |  
 हा ती चच का होईल ||१७||  
 नवल बोलततये रेखचेी वाहाणण |  
 दाववता डोलेया ही परुो लागे आणण |  
 त ेम्हणतत उघडडली का खाणी |  
 रूपांची हे ||१८||  
 जेथे सपंणूव पद उ ारे तथे मन चच धावे बाहेरर |  
 बोल ुजुाही आश े रे |  आसलगंावेया ||१९||  
 ऐसा इंहद्रये आपलुाला  ावव |  
 झोंबता परर तो सररसेपणे चच बझुावी |  
 जैसा एकला जग घेववी | सहस्रकरू ||२०||  
 

संत ज्ञानेश्वरांच ेअ ंग – (सवव पररचचत असल्यामुळे फक्त सुरुवातीच्या ओळीच देत आहे) 

 १) घन ुवाजे घणुघणुा | वारा वाहे रुणझणुा || 

 २) पलै तो ग ेकाऊ कोकताहे | शकून गे माये सांगताहे ||  



 ४) इवलेसे रोप लाववयले द्वारी | त्याचा वेल ूगेला गगनावरी || 

 ५) अवघाची ससंार सखुाचा करीन 

 ६) अवचचता पररमळू  

७) आश्ज सोतनयाचा हदन ु 

८) जाणीव नेणीव  गवतंा  

९) हदन तसैी रजनी  

१०) पांडुरंगकांती हदव्य तजे  

११) मोगरा फुलाला  

१२) रुणझुुणु रुणझुणुु रे भ्रमरा  

१३) रूप पाहता लोचनी  

१४) ववश्वाचे आतव  

१५) समाधी साधन सजंीवन 

१६) ॐ नमोजी आद्या   
पसायदान हे शे्रष्ठ असे ववश्वगीत ककंवा मानवधमव गीत आहे.  

 आतां ववश्वात्मके देवें | येणे वाग्यज्ञे तोर्ावें | 
 तोर्ोतन मज द्यावे | पसायदान हे ||१|| 
 जे खळाचंी व्यकंटी सांडो | तया सत्कमी रतत वाढो | 
  तूां परस्परे जडो | मतै्र श्जवाचे ||२|| 
 दरुरतांचे ततसमर जावो | ववश्व स्वधमव पाहो | 
 जो जें वांछील तो त ेलाहो | प्राणणजात ||३|| 
 वर्वत सकाळ मगंळी | ईश्वरतनष्ठाचंी माहंदयाळी | 
 अनवरत  मूडंळी |  ेटत ु तूां ||४|| 
 चलां कल्पतरंुचे अरव | चेतना चचतंामणीचे गांव | 
 बोलत ेजे अणवव | पीयरू्ाचे ||५|| 
 चंद्रमेजे जे अलांछन | मातांड जे तापहीन | 
 त ेसववही सदा सज्जन | सोयरे होत ु||६|| 
 ककंबहुना सववसखुी | पणूव होऊनी तीही लोकी | 
  ाश्जजो आहदपरुुखी | अखंडीत ||७|| 
(पसाय = प्रसाद, खळांची = दषु्टांची, व्यकंटी = मनाचा वाकडपेण, 
दषु्टपणा, सांडो = नष्ट होवो, अनवरत = अखंड, मांहदयाळी = गदी, अणवव 
= समदु्र, पीयरू् = अमतृ, मातांड = सयूव.)  



अथव :-  
१) दजुवनांचे दषु्ट ववचार जाऊन त्यांच्या हठकाणी सत्कृत्यांववर्यी आवड 
तनमावण व्हावी. 
२) सवव प्रणणमात्रांची परस्परांशी मतै्री जडावी. 
३) पापाचा अधंार नाहीसा होऊन जगात स्वधमवसयूावची पहाट उजाडावी. 
(म्हणज ेप्रत्येकाला आपल्या कतवव्यकमावची जाणीव व्हावी.) 
४) प्रत्येक प्राणणमात्राला त्याच्या इच्छेप्रमाणे सवव काही ला ावे. 
५) जगातील सवव माणसांना ईश्वरतनष्ठ सतं सदैव  ेटावे. 
६) सवव माणसांनी सज्जनाशंी नात ेजोडावे. 
७) त्रलैोक्यातील सववजण सखुी होऊन त्यांनी आहदपरुुर्ाची (परब्रह्म 
परमात्म्याची) अववरत  क्ती करावी. [याहून अचधक काय मागायच?े] 
 
अभ्यासकांच्या मत े८वी ओवी - "आणण ग्रथंोपजीववये । ववशरे् ेलोकी इये । 
दृष्टादृष्ट ववजये । होवावे जी ॥८॥"  - ही ओवी प्रक्षिप् त (नतंर टाकलेली) 
आहे. ती ज्ञानेश्वरांनी सलहहली असेल असे वाटत नाही. " त्रलैोक्यातील 
सववजण सखुी" व्हावेत म्हंटल्यानतंर काही मागायच ेसशल्लक राहत नाही.  - 
य. ना. वालावलकर  
 

अमतृानु व (अनु वअमतृ) इ. स. १२९२ 

अद्वैताचा अनु व हाच ज्याचा एकमेव ववर्य आहे, असा अमतृानु व हा सुमारे आठशे 
ओव्यांचा स्वतंत्र ग्रंथ (हा अनु वामतृ ह्या नावानेही ओळखला जातो.) काव्य आणण तत्वज्ञान 
या दोन्हीं दृष्टींनी हा ज्ञानेश्वरीच्याही वरची पातळी गाठतो असा रससकांचा व तत्ववेत्त्यांचा 
अस प्राय आहे.  

अमतृानु वमधे १० अध्याय आहेत. त ेअसे :- मंगलाचरण  

१) सशवशश्क्तसमावेशन २) श्रीगरुुस्तवन ३) वाचाऋणपररहार ४) ज्ञानाज्ञान ेदकथन 
   

५) सश्च्चदानदंपदत्रयवववरण ६) शब्दखंडन ७) अज्ञानखडंन ८) ज्ञानखंडन ९) 
जीवनमकु्तदशाकथन  

१०) ग्रथंपररहार   



  "आणण ज्ञान हे जे म्हणणजे   त ेअज्ञानचच पाहुजे   
  येक लपवतून दाववजे   एक नव्हे   ६        
(अथव : सशवाय ज्ञान असे ज्याला म्हणतात, त ेतरी दसुरे अज्ञानच की ! एक लपवनू 
एक दाखवावे, अशाच प्रकारचे नव्हे काय ?) 
 

  "आणण अज्ञान म्हणणे   स्फुरतसे अथवपणे   
  आता हेचच ज्ञान कोणे   मातनजे ना    २७९     

(अथव : इतक्याही उपर अज्ञान म्हणणे हे अथवरूपाने स्फुरतच असत.े मग हे स्फुरणारे 
ज्ञान आहे, असे हे का मानीत नाहीत ?) 
अशा तऱ्हेने अनेक उपमा देऊन अज्ञान म्हणजे नक्की काय हे सांचगतले आहे. 
श्जज्ञासूनंी 'साथव अन ुवामतृ लेखक - रा.ना. सराफ ककंवा दसुरे कुठचेही पसु्तक 
वाचावे. ज्ञानदेवांच्या कुशाग्र बदु्ीची झलक पाहायला समळेल.)   

   

चांगदेव पासष्टी - 

योगी चांगदेवांनी कोरे पत्र पाठवले, त्याला उत्तर देण्याच्या तनसमत्ताने पासष्ट ओव्यांच ेएक 
अद्वैतानु ूततपर काव्य ज्ञानदेवांनी सलहहले, त ेचांगदेवपासष्टी म्हणून प्रससद् आहे.  

अथांग आकाशाच ेछोटेसे प्रततत्रबबं एखाद्या लहानशा जलाशयात पडलेले हदसावे व त्याचा 
आपल्या मनाला त्या त्रबबंरूप आकाशाहूनही अचधक मोह पडावा, तशी या चांगदेवपासष्टीतील 
आववष्काराची गुणवत्ता आहे.  

परमाणूचचया मांहदया । पथृ्वीपणें न वचचेच वायां ।  

तेंवी ववश्वस्फूततां इया । झांकवेना जो ॥ ६ ॥ 

कळांचेतन पांघरुणें । चंद्रमा हरपों नेणें ।  

कां वन्ही दीपपणें । आन नोहे ॥७ ॥ 

म्हणोतन अववद्यातनसमत्तें । दृश्य द्रष्टत्व वत े।  

तें मी नेणें आइत े। ऐसेंचच असे ॥ ८ ॥ 

जेंवी नाममात्र लगुडें । येहववीं सतुचच तें उघडें ।  

कां माती मदृ्भांडें । जयापरी ॥ ९ ॥ 

तेंवी द्रष्टा दृश्य दश े। अतीत द्र ई~ण्मात्र जें अस े।  

तेंचच द्रष्टादृश्यसमसें । केवळ होय ॥ १० ॥  



चांगदेवा तझुेतन व्याजें । माउसलया श्रीतनवशृ्त्तराजे ।  

स्वान ुव रसाळ खाजें । हदधलें लो ें ॥ ६१ ॥ 

एव ंज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे । दोन्ही डोळस आररसे ।  

परस्पर पाहतां कैसें । मकुले  ेदा ॥ ६२ ॥ 

ततयेपरर जो इया । दपवण करील ओवंवया ।  

तो आत्माएवहढया । समळेल सखुा ॥ ६३ ॥ 

नाहीं तेंचच काय नेणों असें । हदसें तेंचच कैसें नेणों हदस े।  

असें तेंचच नेणों आपसैे । तें कीं होइहे ॥ ६४ ॥  

तनदेपरौत ेतनदैजणें । जागतृत चगळोतन जागणें ।  

केलें तसैें जुंफणें । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ६५ ॥  
 

  



९) सोपानदेव -  

संत ज्ञानेश्वरांच ेकतनष्ठ बंधू. १२९७ साली  सासवड येथे समाधी घेतली.  

 १) ज्या रुपाकारणे उपवास पारणे   
  ध्येय ध्यान धारणे ध्याती मौनी     

  त ेरूप पढंरी पुडंसलकाचे द्वारी   
  ध्यातत वेद चारी श्रुतीसहहत    
  त्या रूपे वेधले मन माझे मोहहले   
  न करी काही केल ेकाय करू    
  सोपान अढळ मन मोहहला गोपाळ   
  त्या रूपा वाचाळ श्जव्हा झाली      

 

 २)  हररवीण  ावो न धरावा पोटी   
  सवव ावे सषृ्टी एका तत्त्व े   
  तत्वत: श्रीहरर सवाांघटी आहे   
  उ ारुतन बाहे वदे बोले    
  हरीवीण नाही जीव सशव पाहह   
  सशवाच्या हो देही आत्मा हरर    
  सोपान म्हणे हरीवीण नाही तत्त्व   
  हरर हाचच सववत्र सवी वसे    
 

  



१०) संत मकु्ताबाई – (१२७९-१२९८) मराठी  ार्ेतील महदंबा, मुक्ताबाई व जनाबाई 
या समकालीन असून आद्य ज्ञात कवतयत्री होत. 

संत मुक्ताबाई ह्या संत ज्ञानेश्वरांच्या धाकट्या बहीण म्हणून सवाांना पररचचत आहेत. परंतु 
त्यांच ेस्वतःचेही स्वतंत्र अश्स्तत्व होत.े त्या योगी चांगदेवांच्या गुरू होत. त्यांनी ज्ञानबोध या 
ग्रंथाचेही लेखन केले आहे.  

वेरूळ, घषृ्णेश्वर येथे मुक्काम - 'ज्ञानबोध' ग्रंथाची तनसमवती - तापीतीरी स्वरूपाकार झाली. 
(वैशाख वद्य दशमी) (तनवतृ्ती आणण मुक्ताबाई ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतर तापी नदीच्या 
यात्रेला गेले. तथेे वादळात मुक्ताबाई पाण्यात वाहून गेली. तनवतृ्तीनाथांनी त्र्यंबकेश्वरजवळ 
समाधी घेतली)  

ताटीच ेअ ंग - 

"ज्ञानदेव गावात स िेसाठी गेले असताना कोणीतरी त्यांचा मोठा अपमान केला असावा. 
श्स्थतप्रद्न्यासारख्या श्स्थर आणण शांत वतृ्तीच ेज्ञानदेव, पण त्यांचेही मन  ववर्ादाने  रून 
गेले. मनोमन उद्ववग्न होऊन गेलेले ज्ञानदेव परत आले आणण झोपडीच ेदार आतून लावून 
घेऊन एकटेच बसले. आपले द:ुख आपले आपल्याशीच सोसत. ककती हाका मारल्या, पण 
ज्ञानदेव दार उघडनेात. थोरल्या  ावाला सावरून घेण्याची ही वेळ आहे, हे मुक्ताईने 
ओळखले. त्याने झोपडीच ेदार उघडावे यासाठी ततने काकुळतीने ववनवणी केली. त ेहे ताटीचे 
अ ंग."  

१)  मजवरी कृपा करा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा || 
 योगी पावन मनाचा | साही अपराध जनाचा || 
 ववश्व रागे जाल ेवन्ही | सतंमखुे व्हावे पाणी || 
 शब्दशस्त्र ेजाल ेक्लेश | सतंी मानावा उपदेश || 
 ववश्वपट ब्रह्म दोरा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ||१|| 
 सतं जेणे व्हावे | जग बोलणे सहावे || 
 तररच अगा थोरपण | ज्या नाही अस मान || 
 थोरपण जेथ वसे | तथेे  तूदया असे || 
 रागे  रावे कवणासी | आपण भ्रह्म सववदेशी || 
 ऐसी समदृष्टी करा | ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ||२||   



 
२)  अवघाचच ससंार केला  आम्ही गोड   
 झाड ेआणण झुड ब्रह्मरूप    
 माता आणण वपता गण आणण गोत   
 कन्या आणण सतु ब्रह्मरूप    
 वापी कूप ससधंू आणण सरोवर   
 दारे आणण खोरे ब्रह्मरूप    
 हत्ती आणण घोड ेबलै आणण रेड े  
 मुगंी आणण माकुड ेब्रह्मरूप    
 आनदंाचे लेणे मकु्ताबाई ल्याली   
 पालव ूलागली चांगयासी     

 

  



 ११) संत जनाबाई – 

 
 
हहचे अ गं सोपे व साधे असल्यामळेु जास्त लोकवप्रय झाली.  

 म्हणे नामयाची जनी - 
१) डोईचा पदर आला खादं्यावरी |  रल्या बाजारी जाईन 
मी | 

२) येग येग ववठाबाई | माझे पढंरीचे आई | 

३) ववठो माझा लेकुरवाळा | सगें लेकुरांचा मेळा | 

४) गगंा गेली ससधंूपासी   त्याणे अव्हेररले ततसी    
५) आंधळ्याची काठी   आडकली कवणे बेटी    
६) पिी जाय हदगतंरा   बाळकासी आणण चारा    
 

  डोईचा पदर आला खांद्यावर    रल्या बाजारी जाईन मी    
  हाती घेईन टाळ खादं्यावरी वीणा   आता मज मना कोण करी    
  पढंरीच्या पेठे मांडडयले पाळ   मनगटावर तले घाला तमु्ही    
  जनी म्हणे देवा मी झाले थसेवा   ररघाले केशवा घर तझुे    
 
  येग येग ववठाबाई   माझे पढंरीचे आई    
   ीमा आणण चंद्र ागा   तझु ेचरणीच्या गगंा    
  इतक्यासहहत त्वा बा यावे   माझे रंगणी नाचावे    
  माझा रंग तझुे गणुी   म्हणे नामयाची जनी    
 
  ववठो माझा लेकुरवाळा   सगें लेकुरांचा मेळा    
  तनवतृ्ती हा खांद्यावरी   सोपानाचा हात करी    
  पढेु चाले ज्ञानेश्वर   मागे मकु्ताई सुदंर    
  गोरा कंु ार मांडडवरी   चोखा जीवा बरोबरी    
  बकंा कडवेरी   नामा करांगलुी धरी    
  जनी म्हणे गोपाळा   करी  क्तांचा सोहळा       
 
  



१३) संत चोखामेळा – (१३३८ मतृ्यू) जन्मकाल अतनश्श्चत. अपघाती मतृ्यू. 

 

चोखामेळा हे यादव काळातील नामदेवांच्या संतमेळ्यातील वारकरी संतकवी होत.े  

चोखोबांच्या रचनांत  क्ती, तळमळ, आध्याश्त्मक उंची तर हदसेतच, तसेच उपेिेची खंत 
जाणवत ेआणण ‘वेदनेचा जो सूर’ लागलेला हदसतो, तो अंत:करण हेलावून टाकतो. 

‘आम्हा न कळे ज्ञान न कळे परुाण। वदेांचे वचन न कळे आम्हा।। 
चोखा म्हणे माझा  ोळा  ाव देवा। गाईन केशवा नाम तझुे।।’ 
‘जन्मता ववटाळ मरता ववटाळ। चोखा म्हणे ववटाळ आहदअतंी।।’ 
‘आहद अतंी अवघा, ववटाळ साचला। सोवळा तो झाला कोण न कळे। 
चोखा म्हणे मज नवल वाटत।े ववटाळापरत ेआहे कोण।।’ 

या रचनांतून उपरोक्त उल्लेख केलेल्या  ाव ावना हदसतात. 

‘कर जोडोतनया दोन्ही। चोखा जातो लोटांगणी।। 
महाववष्णचूा अवतार। प्राणसखा ज्ञानेश्वर।।’  
 
‘ऊस डोंगा परर । रस नोहे डोंगा। काय  लुलासी वरलीया रंगा।। 
चोखा डोंगा परर।  ाव नोहे डोंगा।।’ 
‘ववठ्ठल ववठ्ठल गजरी। अवघी दमुदमुली पढंरी।’  
 

संत बंका (चोखोबांच ेमेव्हणे), संत नामदेव आणण संत तुकाराम यांनी त्यांच्या रचनांमध्ये 
संत चोखोबांबद्दल आपले  ाव व्यक्त केले आहेत - 

‘चोखा चोखट तनमवळ। तया अगंी नाही मळ।। 
चोखा प्रेमाचा सागर। चोखा  श्क्तचा आगर।। 



चोखा पे्रमाची माउली। चोखा कृपेची साऊली।। 
चोखा मनाचे मोहन। बकंा घाली लोटांगण।।’ 
(- सतं बकंा) 
 
‘चोखा माझा जीव चोखा माझा  ाव। कुलधमव देव चोखा माझा।। 
काय त्याची  श्क्त काय त्याची शश्क्त। मोही आलो व्यश्क्त 
तयासाठी।। 
माझ्या चोणखयाचे कररती ज ेध्यान। तया कधी ववघ्न पडो नदी।। 
नामदेवे अश्स्थ आणणल्या पारखोनी। घेत चक्रपाणी वपतांबर।। 
(-सतं नामदेव) 
 
‘तकुा म्हणे तमु्ही ववचारांच ेग्रथं। ताररले पततत तणेे ककती।।’ 
-सतं तकुाराम 

  

  



१४) कान्होपात्रा -  

 
सामान्य कुटंुबात जन्माला आलेल्या आणण ववठ्ठल श्क्तपर अ ंगरचना करणाऱ् या कान्होपात्रा 
या १५ व्या शतकातील वारकरी संप्रदायातील एक महत्त्वाच्या संत कवतयत्री होत्या.. पंढरपूर 
जवळच्या मंगळवेढा येथे त्यांचे वास्तव्य होत.े त्रबदरच्या बादशहाने मागणी घातली म्हणून 
कान्होपात्रा यांनी पंढरपूरला ववठ्ठलचरणी डोके ठेवून प्राण सोडले. 

कान्होपात्रा यांच ेफक्त ३३ अ ंग ’सकल संत गाथा’ या ग्रंथात समाववष्ट झाले आहेत. 

कान्होपात्रा यांच ेइ.स. १७७७मध्ये बसवसलगं यांनी सलहहलेले एक ओवीबद् चररत्र जानेवारी 
२०१५मध्ये सापडले आहे. 

   १) पततत त ूपावना | 

  पततत त ूपावना | म्हणववसी नारायणा ||१|| 

तरर सां ाळी वचन | ब्रीद म्हणववसी जाण ||२|| 
याती शदु् नाही  ाव | दषु्ट आचरण स्व ाव ||३|| 
मखुी नाम नाही | कान्होपात्रा शरण पायी ||४|| 
 
२) नको देवराया अतं पाहू आता | 
नको देवराया अतं पाहू आता | प्राण हा सववथा फुटो पाहे ||१|| 
हररणीचे पाडस व्याघे्र धररयेले | मजलागी जाहले तसैे देवा ||२|| 
तजुववण ठाव न हदसे त्रत्र वुनी | धावे वो जननी ववठाबाई ||३|| 
मोकलोनी आस जाहले मी उदास | घेई कान्होपात्रसे हृदयात ||४|| 
 



३) पततत पावन म्हणववसी आधी  
पततत पावन म्हणववसी आधी  | तरी का उपाधी  क्तामागे ||१|| 
तझुे म्हणावीता दजुे अगंसगं | उणेपणा सांग कोणाकड े||२|| 
ससहंाचे  ातकेु जंमबकेु प ैनेता | थोराचचया माथा लाज वाटे ||३|| 
म्हणे कान्होपात्रा देह समपवणे | करावा जतन ब्रीदासाठी ||४||  

  



१५) ववष्णुदास नामा –  

ववष्णदुासनामा (सोळावे शतक) हा एक मराठी कवी होता. त्याने महा ारताचे मराठी 
 ार्ते पहहले  ार्ांतर केले. मराठी काव्याला त्यामळेु कलाटणी समळाली. 
ववष्णदुासनामा पढंरपरूचा होता असे मानले जातो. त्याचे काव्य गोव्याच्या 
परंपरांमध्येही लोकवप्रय आहे. 
ववष्णदुासनाम्याने सलहहलेल्या प्राकृत महा ारताच्या अठरा पवाांची ओवीसखं्या समुारे 
२०,००० आहे. महा ारताखेरीज ववष्णुदासनाम्याने सलहहलेली अन्य स्फुट आख्याने :  

समग्र महा ारत मराठीत प्रथमच आणणारे ववष्णुदास नामा. 

आम्ही न बोलो लहटके | अवघे वतवमान खोटे | 
मुगंी व्याली सशगंी झाली ततचे दधु ककती | 
अठरा राजंण  रुतन ठेववले प्याले बारा हत्ती | 
तळ्यात कासव गीत गाय, तडडवर कोल्हा नाचे | 
घेऊतन कागद दौत लेखणी खेकडा पसु्तक वाचे |  
ववष्णदुास नामा म्हणे ऐका याची ख्याती |  
जो लहटके म्हणेल त्याचे पवूवज नरकी जाती ||   

श्री ववठोबाची आरती - 
 येई हो ववठ्ठले माझे माऊली ये   
 तनढळावरी कर ठेवनुी पाह    
 आसलया गसेलया धाडी तनरोप   
 पढंरपरुी आहे माझा मायबाप    
 वपवळा वपताबंर कैसा गगनी झळकला   
 गरुडावरर बसैनुी माझा कैवारी आला    
 ववठोबाचे राज्य आम्हा तनत्य हदपवाळी   
 ववष्णदुास नामा जीवे  ावे ओवाळी     

 
  



१६) संत एकनाथ – (१५३३-१५९९)  

 

"संत एकनाथ हे महाराष्रातील वारकरी संप्रदायातील एक सपु्रससद् संत होत.े त्यांचा जन्म 
पैठण येथे झाला. 

शांततब्रह्म, ‘संत’पदाला पोहोचलेले सत्पुरुर्, उच्च कोटीच ेसमाजसुधारक, महान तत्त्ववेत्ता, 
संस्कृत  ार्ेच ेगाढे अभ्यासक अशा अनेक गुणववशेर्णांसह ’ज्ञानाचा एका’ या त्रबरुदावलीने 
साऱ्या महाराष्राला पररचचत असणारे व्यश्क्तमत्त्व म्हणजे संत एकनाथ. आदशव गहृस्थाश्रमी, 
मायमराठीच ेसपुुत्र, व्युत्पन्नमतत पंडडत, दयेचा सागर या शब्दांतही त्यांच ेवणवन करता 
येईल. 

एकनाथांनी गुरूच्या आजे्ञवरून १,०३६ ओव्यांची टीका-चतुःश्लोकी  ागवत- सलहहली. ही त्यांची 
पहहली रचना. त्यांच्या पुढील ग्रंथकतृवत्वाची चुणूक या पहहल्या रचनेतच हदसून आली. 
 ागवताच्या एकादशस्कंधावर एकनाथांनी सलहहलेली व एकनाथी  ागवत या नावाने ववख्यात 
झालेली टीका हा त्यांचा सवाांत महत्वाचा ग्रंथ होय. हा ग्रंथ सन १५७३ मध्ये काशीत पुरा 
केला व तथेे ववद्वानांना तो मान्य झाल्याने त्याची पालखीतून समरवणूक काढण्यात आली, 
अशी कथा सांगतात.  
ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीमध्ये अनेक अपपाठ सशरले होत.े एकनाथांनी सन १५८४ मध्ये ततची शुद् 
प्रत ससद् केली. मराठी  ार्ेतील संहहतासंशोधनाचा हा पहहलाच प्रयत्न म्हणावा लागेल.  
 ावाथवरामायण हा नाथांचा चाळीस हजार ओव्यांचा दसुरा प्रदीघव ग्रंथ. हा ग्रंथ अपूणव 
असतानाच नाथांनी इहलोकाचा तनरोप घेतला आणण गावबा या त्यांच्या सशष्याने अखेरच्या 
पंधरा हजार ओव्या तंतोतंत त्यांच्या शैलीने सलहून तो पुरा केला.  

पदे, अ ंग,  ारुडे, गौळणी, ववराण्या, अशी स्फुट रचनाही नाथांनी केलेली आहे.  ारुड ेहा 
प्रकार त्यांच्यामुळेच रूढ झाला. ववववध देवता, व्यवसाय, प्राणी, खेळ यांचा या  ारुडांमध्ये 



त्यांनी कौशल्याने उपयोग करून घेतला आहे. १२५ ववर्यांवर सु. ३००  ारुड ेत्यांनी रचचली 
आहेत.  

त्यांच्या रचना एकनाथी  ागवत,  ावाथव रामायण, रुश्क्मणी स्वयवंर- ७६४ ओव्या.  

शकुाष्टक (४४७ ओव्या) स्वात्म-सखु (५१० ओव्या), आनदं लहरी (१५४ ओव्या),  ारुड 
(३००) हा नवा प्रकार रूढ केला.  

      गौळण : 

 १) कशी जाऊ मी वृदंावना | मरुली वाजवी कान्हा ||ध.ृ|| 

 २) वाररयाने कंुडल हाले | डोळे मोडीत राधा चाले ||ध.ृ|| 

      ारुड :  

 ३) कृष्ण एक पाखरू आहे | त ेमखुावीण चारा खाय रे | डोळे नाही 
परर त ेपाहे | 

    वाचेवीण स्वये गाय रे ||१|| 

     रोडगा : 

 ४) सत्वर पाव गे मला |  वानीआई रोडगा वाहहन तुला ||१|| 
     पद :  

 ५) त ेमन तनष्ठुर का केले | जे पूणव दयेने  रले ||ध.ृ|| 

  ६) काया ही पढंरी आत्मा हा ववठ्ठल   नांदतो केवळ पांडुरंग   
   ाव  श्क्त  ीमा उदक त ेवाहे   बरावा शो ताहे पांडुरंग    
  दया िमा शांतत हेचच वाळवटं   समलासे थाट वषै्णवांचा    

ज्ञान ध्यान पजूा वववेक आनदं   हाचच वेणुनाद शो तसे   
दश इंहद्रयाचंा एक मळेा केला   ऐसा गोपाळकाला होत असे    
देही देणखली पढंरी जनी वनी   एका जनादवनी वारी करी     

 

  दत्ताने केले गुरु - 

जो जो जयाचा घेतला गणु   तो तो गरुु म्या केला जाण    

गरुूसी आले अपारपण   जग सपंणूव गरुु हदसे. 
 



१७) फादर स्टीफन्स – ( १५४९-१६१९)   

सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधावत फादर स्टीफन्स या गोव्यातील इंग्रज समशनऱ्याने मराठीच्या 
गोमंतकी बोलीच ेव्याकरण सलहहले व मराठीत कक्रस्तपुराण सांचगतले. स्टीफन्सची मराठी 
रचना व मराठीवरील त्याच ेपे्रम थक्क करणारे आहे.  

    मराठी  ार्ेची महती :- 

 “ परमशास्त्र जगी प्रघटावेया | बहुतां जनां  फळससवद् होवावेया |  
  ासा बांधोतन मराहठया | कथा तनरोवपली ||१२१||  
 जैसा हरळामाजी रत्नककळा | कीं रत्नामाजी हहरा तनळा |  
 तसैी  ासामाजी चोखाळा |  ासा मराठी ||१२२||  
 जैसी पसु्पांमाजी पसु्प मोगरी | कीं पररमळामाजी कस्तरुी ||  
 तसैी  ासामाजी साश्जरी | मराहठया ||१२३||  
 पखीआंमधे मओैरू | वखृीआमधे कल्पतरू |  
  ासामधे मान ुथोरू | मराहठया ||१२४||   
 तारांमधे बारा राशी | सप्तवारांमाजीं रवव सशी |  
 या हदपासाचच  ासांमधे तसैी | बोली मराहठया  ||१२५|| 
 

  



१८) संत दासोपंत – (१५५१-१६१५) 

दासो हदगंबरपंत देशपांड ेऊफव  दासोपंत हे मराठी  ार्ेच्या इततहासातील सवावचधक लेखन 
करणारे संत-कवी होत.े त ेसंत एकनाथांच ेसमकालीन होत.े दासोपंत दत्तात्रेयांच ेपरम  क्त 
होत.े यांच्या एकूण रचनांची संख्या सुमारे ५ लाख ओव्यांपयांत समजली जात.े त्यांनी काही 
सलखाण हदगंबरानुचर या टोपणनावाखाली केले आहे.त्यांना संत सववज्ञ दासोपंत असेही 
म्हणतात. 

पासोडी -  

दासोपंतांच्या वाङ्मय मंहदराचा कळस म्हणजे त्यांची पंचीकरण ‘पासोडी’ होय. ४० फूट लांब 
आणण चार फूट रंुद अशा कापडावर पंचीकरण, अध्यात्मज्ञानाचा ववर्य चचत्राकृतींतून मांडलेली 
ही पासोडी मराठी संतवाङ्मयात अनन्य, अपूवव व एकमेवाद्ववतीय अशीच म्हणावी लागेल. 

प्राचीन काळी पांघरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ् या जाड्या- रड्या कापडास पासोडी म्हणत 
असत. अशा पासोडीवर वेदान्ताच ेआकृतीसह स्पष्टीकरण देताना, कपाटाकृती वववरणात्मक 
मांडणी करताना, कागदाला कागद जोडून सलहहणे गैरसोयीच ेव त्याची काळजीपूववक हाताळणी 
करणे व त ेदीघव काल हटकणे अशक्य व अवघड झाले असते. म्हणूनच वप्यान   वप्या हा 
अमूल्य ववर्य अमीट राहावा या उद्देशाने दासोपंतांनी ‘कापड’ हे वैसशष्टयपूणव माध्यम वापरून 
चचत्राकृतीतून अध्यात्मासारखा ववर्य प्रततपादन केला.  

ववर्यांची मांडणी करताना त्या अनुर्ंगाने त्यांनी अश्वत्थविृ, सपव,  ावचक्र, पंचकोशचक्र, 
स्थूलाहददेहचक्र, श्रीदत्तमूती, माला, त्रत्रशूल, शंख, डमरू, कमंडलू, चक्र व हंस या चचत्रांच े
रेखाटन केले आहे. दासोपंत एक उत्तम चचत्रकार होत ेयाची साि पासोडीतील चचत्रांवरून 
सहजच समळत.े 

जोगाईच ेआंबे येथे राहणाऱ्या दासो हदगंबर ऊफव  दासोपंत यांनी संस्कृत-मराठी समळून सु. ५० 
ग्रंथ सलहहले आहेत. अनेक देवतांची स्तोत्रे, कवने अशी रचनाही त्यात आहे. प्रचंड रचना हा 
त्यांचा प्रमुख ववशेर्. त्यांच्या पदाणववामध्ये सव्वा लाख पदे आहेत, असे मानले जात.े 
गीताणवव ही सव्वा लाख ओव्यांची गीताटीका आहे. एवढी ववस्ततृ गीताटीका मराठीत दसुरी 
नाही. गीताथवबोधचंहद्रका ही सुमारे  ९,००० ओव्यांची दसुरी गीताटीका आहे. ठसठशीत 



अिरात सलहहलेला पंचीकरण हा त्यांचा ग्रंथ एका अडीच हात रंुद व चोवीस हात लांब 
पासोडीवर आहे. तो पासोडी म्हणूनच प्रससद् आहे.  

दोन्ही डोललेु सजल जलधर जाणवले. 
मायबापे सणखये ! हृदय वोळखीले. ||१||ध.ृ|| 
हदधले वो आसलगंन; जीवे जीवा येकपण  
 ेटी  ेटणे न दीसे स्वरूप श्स्थर पणूव ||छ|| 
 ेद ूसारुनी, सणखये ! श्रीदत्त ु ेटी आला  
हदगबंरे  वश्रम ुमाझा वो! दरूर केला ||२|| 

 

  



१९) संत मकु्तेश्वर - (१५७४-१६४५) –  

कलात्मक तनसमवतीची खरीखुरी पे्ररणा ज्याच्या ठायी होती अस मुक्तशे्वर हे एकनाथांच ेनातू 
होत. श्लोकबद् संिेप रामायण, गरुडगववपररहार, कासलया मदवन, अहहमहह आख्यान, मूखाांची 
लिणे, शुकरं ासंवाद आदी त्यांची बरीच रचना असली, तरी मुक्तशे्वरांची प्रससद्ी त्यांच्या 
 ारती पवावसाठी आहे. त्यातील आहद, स ा, वन व ववराट ही आरं ीची व अखेरच्यांपैकी 
सौश्प्तक अशी पाचच पवे उपलब्ध आहेत. कथातनवेदन, प्रसंगवणवन, व्यश्क्तदशवन यांतील 
मुक्तशे्वरांच ेचातुयव अव्वल दजावच ेआहे. शृंगार, वीर व करुण या तीनही रसांचा परमोत्कर्व 
त्यांची  ारती रचनेत आढळतो. ववशेर्त: त्यांची युद्वणवने व तनसगववणवने अप्रततम आहेत. 
शृंगारातील उत्तानता व घटनांबाबतचा कालववपऱ्यास हे त्यांच ेप्रमुख दोर् आहेत. तथावप 
मुक्तशे्वरी  ारताची सर अन्य कोणाही कवीच्या रचनेस येत नाही याबद्दल एकमत आहे.  

    वर्ावकाळ : 

सयूवककरण मगृसमदुाय | तनस्तजे होऊनी पावले  य | 
लपावया शोधीत ठाय | अभ्रे आड करुतनया ||१|| 
कक पथृ्वीखंड त्या शाळंुखा | अनेक पववत सशववपडंडका | 
इंदे्र मांडडले अस र्केा | गगनपात्री बहुधरा ||२|| 
मयरू चातक कपोतक | ददुवर कररती महाघोर् | 
मेघ जगाचा पाळक | सवव लोकां जाणववती ||३|| 
ववद्यलु्लतांचे कडकडाट | घनगजवना गडगडाट | 
गगंाहद सररतांचे सघंाट | महापरू माजले ||४|| 
अठरा ार वनस्पती | अकुंरवासाने वेहढली जगती | 
फळ शाका धान्य सपंत्ती | पथृ्वी वपके जगात े||५|| 
ववष्णु जगाचा प्रततपासळता | तोचच मेघ होय तत्वता | 
प्रमाण करूतन चदं्र सववता | आपवोवप अयानांश े||६|| 
चारी मास दीपदाने | पादकुा छत्र ेऊणाववासाने | 
ऋर्ीश्वरा कुरु रू्णे | अपररसमत वोवपली ||७|| 
असो वषृ्टीकाळ सरला | कातत वकाचा प्रवेश झाला | 
ऋर्ीसहहत धमव वहहला | काम्यकारण्या पातला ||८||    

 



२०) श्रीसमथव रामदासस्वामी – (१६०५-१६७७) 

 

समथव रामदास, जन्म-नाव नारायण सूयावजी ठोसर हे महाराष्रातील कवी व समथव संप्रदायाच े
संस्थापक होत.े रामाला व हनुमंताला उपास्य मानणाऱ् या समथव रामदासांनी परमाथव, 
स्वधमवतनष्ठा, राष्रपे्रम यांच्या प्रसाराथव महाराष्रात प्रबोधन व संघटन केले. त ेसंत 
तुकारामाचं ेसमकालीन होत.े राजकारण धमवकारणात जाणीवपूववक अंत ूवत करणारे रामदास हे 
एकमेव महाराष्रीय संत होत.े  

या पसु्तकाचा ववर्य 'कवी आणण कववता' हा असल्यामळेु कवींववर्यी सलहहलेल्या ३४ 
श्लोकांपकैी काही श्लोक  पढेु देत आहे. कवींववर्यी इतक्या आत्मीयतनेे सलहहलेले 
क्वचचतच आढळेल.  

   

 आता वदं ूकवीश्वर | जे शब्दसषृ्टीचे ईश्वर |  
 ना तरी हे परमेश्वर | वेदावतारी ||१|| 
   
 की हे परुुर्ाथावचे व ैव | की हे जगदीश्वराचे महत्व |   
 नाना लाघवे सत्कीतीस्तव | तनमावण कवी ||३||   
   
 की हे कल्पनेच ेकल्पतरू | की हे मोिाचे मखु्य पडी रु |  
 नाना सायजु्यतचेे ववस्तारू | ववस्तारले ||६||  
   
 कवव ममुिुाचे अजंन | कवव साधकाचंे साधन |  
 कवव ससद्ांचे समाधान | तनश्चयात्मक ||१०|| 
   
 नाना साधनांचे मळू | कवव नाना प्रयत्नाचे फळ |  



 नाना कायवससद्ी केवळ \ कववचेतन प्रसादे ||१४||  
   
 कवव सषृ्टीचा अळंकार| कवव लक्ष्मीचा शृगंार |  
 सकाळ ससद्ीचंा तनधावर | त ेहे कवी ||१८||  
   
 ऐसे पवूी थोर थोर | झाले कवीश्वर अपार |  
 आता आहेत पढेु होणार | नमन त्यासी ||२५||  
   
 की हे अमतृाच ेमेघ वोळले | की हे नवरसाचे वोघ लोटले |  
 नाना सखुाचे उचंबळले | सरोवर हे ||२८||  
   
 आतां असो हा ववचार | जगास आधार कवेश्वर |  

  तयांसी माझा नमस्कार | साष्टांग ावे ||३४|| 

 

स्वराज्याच्या उ ारणीचे रामदास हे जाणकार सािी होत.े इतर सतंांहून रामदास 
काहीसे तनराळे आहेत आणण त्यामळेु त्यांच्या वाङ्मयाच ेरूपही तनराळे झालेले आहे. 
  

समथाांची रचना ववपलु आहे. सुदंरकांड आणण यदु्कांड अशी रामायणावरील त्यांची 
कथापर रचना आहे, पवूावरं , आत्माराम, चतथुवमान, जुनाट परुुर् अशी काही 
आध्याश्त्मक प्रकरणे त्यांनी सलहहली आहेत. उत्तरवयात सलहहलेल्या परचक्रतनरूपण, 

अस्मानी सलुतानी; आनदंवन वुन, िात्रधमव,  वानीस प्राथवना, आदी छोट्या छोट्या 
प्रकरणांतनू तत्कालीन राजकीय पररश्स्थतीचे पडसाद उमटले आहेत. त्यांचा सवाांत 
महत्वाचा ग्रथं म्हणजे वीसदशकी आणण दोनश ेसमासाचंा दासबोध. ७,७५१ ओव्याचंा 
हा ग्रथं तनरतनराळ्या वळेी सलहहलेले समास एकत्र करून ससद् झालेला आहे.  

 

त्याच्याही आधी पवूववयात सलहहलेल्या करुणाष्टकांमध्ये त्यांच्या मनाची पारमाचथवक 
श्जज्ञासा, वरैाग्याची इच्छा आणण ईश्वरदशवनाची तळमळ प्रकट झाली आहे. ही 
करुणाष्टके म्हणजे त्यांच्या आतव मनाचा सहजसुदंर आववष्कार आहे. 
  

महाराष्रात स्वराज्य आले तवे्हा ‘आनदंवन वुनी’ स्वप्नाची पतूी झाल्याचे समाधान 
प्रकट केले आणण लोकसगं्रहाची व मराठा तततकुा मेळवनू महाराष्रधमव वाढववण्याची 



आवश्यकता स्पष्ट केली. समथाांसारखा समाजसन्मखु, ऐहहक वतृ्तीचा व रोकडा 
वास्तववादी सतं दसुरा दाखवता येत नाही.  

 

   आधी प्रपचं करावा नेटका – 

 

  प्रपचं सांडून परमाथव कराल | तणेे तमु्ही कष्टी व्हाल |  
प्रपचं परमाथव चालवाल | तरी तमु्ही वववेकी ||२||  
प्रपचं सांडून परमाथव केला | तरी अन्न समळेना खायाला |  
मग तया करंट्याला | परमाथव कैचा ||३||  
परमाथव सांडून प्रपचं कररसी | तरी त ूयमयातना  ोचगसी |  
अतंी परम कष्टी होसी | यमयातना  ोगीता ||४||  
साहेबकामास नाही गेला | गहृीच सरुवाडून बसैला ||  

  तरी साहेब कुहटती तयाला | पाहाती लोक ||५||  

   

    करुणाष्टके – 

  अनहुदन अनतुापे तापलो रामराया | 

परम हदनदयाळा ! नीरसी मोहमाया || 
अचपळ मन माझे नावरे आवरीता | 
तजुववण सशण होतो धांव धांव आतां ||१|| 

     ीमरूपी स्तोत्र – 

 ीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनमुान मारुती | 
वनारी अजंनीसतूा, रामदतूा प्र जंना ||१|| 

    

    आरती शंकराची – 

लवथवती ववक्राळा ब्रह्मांडी माळा | 
वीर् ेकंठकाळा त्रत्रनेत्री ज्वाळा || 
लावण्यसुदंर मस्तकी बाळा |  
तथेुतनया जळ तनमवळ वाहे झुळझुळा ||१|| 
 

   सवव संसार बुडाला – 



वेळे पाऊस पडनेा | नासकवणी उघडनेा || 
ऐसे कुळवाड्याचे  डं | द:ुख जाहले उदंड ||  
बहु पडी आले शते | रेड्यापाड्यांचे आऊत || 
काही केल्याने वपकेना | धान्य वेळेसस ववकेना || 
फाळा लाववला उदंड | अवघे जाहले थोतांड || 
वारी रोगांची वाजती | नाना आ ाळे  कफरती || 
टोळ पिी मरु्काहदक | खाती श्वापदे अनेक || 
दावेदाराची यातना | चोर चोरटे राहेना || 
तनत्य पोटाचा मजूर | वेठीसाठी तनघे बरू || 
घर खोपटं मोडके | एक फाटकुर फाटके || 
बरेगाने गरेु गेली | धारणेने मलेु मेली || 
सवव ससंार बडुाला | दास म्हणे जोगी जाला ||१||  
 

    मनाचे श्लोक - 
मना सज्जना  श्क्तपथंेचच जावें। 
तरी श्रीहरी पाववजेतो स्व ावें॥ 
जनीं तनदं्य तें सवव सोडूतन द्यावें। 
जनीं वदं्य त ेसवव  ावे करावे॥२॥ 
 
प्र ात ेमनी राम चचतंीत जावा। 
पढेु वखैरी राम आधी वदावा॥ 
सदाचार हा थोर सांडू ंनये तो। 
जनीं तोचच तो मानवी धन्य होतो॥३॥ 
 
मना वासना दषु्ट कामा न ये रे। 
मना सववथा पापबदु्ी नको रे॥ 
मना सववथा नीतत सोडू ंनको हो। 
मना अतंरीं सार वीचार राहो॥४॥ 
 
मना पापसकंल्प सोडूतन द्यावा। 
मना सत्यसकंल्प जीवीं धरावा॥ 



मना कल्पना त ेनको वीर्यांची। 
ववकारे घड ेहो जनी सवव ची ची॥५॥ 
 
नको रे मना क्रोध हा खदेकारी। 
नको रे मना काम नाना ववकारी॥ 
नको रे मना सववदा अचंगकारू। 
नको रे मना मत्सरु दं   ारु॥६॥ 
 
मना शे्रष्ठ धाररष्ट जीवीं धरावे। 
मना बोलणे नीच सोशीत जावें॥ 
स्वयें सववदा नम्र वाचे वदाव।े 
मना सवव लोकांसस रे नीववावें॥७॥  

 
  



२१) संत तकुाराम - (१६०८-१६५०) 

 

 'तुका आ ाळा एवढा' - या छोट्याश्या पुस्तकात कसा काय मावणार ?  

  तकुा म्हणे आम्हासवे जो रुसला   
  तयाचा अबोला आकाशासी    

परमाथावची वाटचाल करताना जे अन ुव आले, त ेतकुारामांनी या अ गंांमध्ये 
शब्दबद् केले आहेत. ‘अतंरीचे धावे स्व ावें बाहेरी’ हेच त्यांच्या अ गंांचे योग्य वणवन 
आहे.  तकुारामांनी बोलण्याचालण्यातील रोजची  ार्ा सपंन्न केली आहे. त्यांचे 
अनेक उदगार हे मराठी  ार्चेे वाक्प्रचार होऊन गेले आहेत. हा खराखुरा 
जनसामान्यांचा कवी आहे. तकुाराम सतं असले तरी वतृ्तीने परखड आहेत.  

जन्मससद् उच्चनीच ाव, ववद्वत्तचेा दं , कमवकांडावरील वथृा  र, धासमवकतचेे ढोंग 
यांवर त्यांनी कठोर प्रहार केले आहेत. त्यांच्या वाणीत आढळणारी वास्तवाची प्रखर 
जाणीव हा त्यांच्या व्यश्क्तमत्वाचा एक ववशरे् आहे. त्यांची  ार्ा मेणाहून मऊ होत े
तशीच प्रसगंवशात ती वज्राहून कठोर होऊ शकत.े वारकरी पथंाला आलेले तकुाराम हे 
अमतृमधुर फूल होय.  

 

अ ंगवाणी (हे अ ंग सवव पररचचत असल्यामुळे फक्त काही प्रससद् अ ंगांच्या ओळी पुढे देत 
आहे)  

१) सुदंर त ेध्यान उ े ववटेवरी | कर कटावरी ठेवतूनया || 
२) घेई घेई माझे वाचे | गोड नाम ववठोबाचे || 
३) कन्या सासऱु्यासी जाये | मागे परतोनी पाहे || 
४)  ेटीलागी जीवा लागलीसे आस | पाहे रात्रहंदन वाट तझुी || 



५) आपलेु मरण पाहहले म्या डोळा | तो जाला सोहोळा अनपुम्य || 
६) आनदंाच ेडोही आनदं तरंग | आनदंाचच अगं आनदंाचे || 
७) अनरुणीया थोकडा | तकुा आ ाळा एवढा || 
८) जेथ ेजातो तथेे त ूमाझा सांगाती | चालववसी हाती धरुतनया || 
९) कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा वपता | बहहणी बधंू चुलता कृष्ण माझा || 
१०) विृ वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे | पिीही ससु्वरे आळववती || 
११) मऊ मेणाहून आम्ही ववष्णुदास | कठीण वज्रास  ेद ूऐसे || 
१२) जे का रंजले गांजले | त्यासी म्हणे जो आपलेु || 
१३) ववष्णुमय जग वषै्णवांचा धमव |  ेदा ेद भ्रम अमगंळ ||  
१४) जगाच्या कल्याणा सतंांच्या वव तूी || 
१५) तनवडी वेगळे िीर आणण पाणी | राजहंस दोन्ही वगेळाली || 
तकुा म्हणे येथे पाहहजे जातीचे | येरा गबाळाच ेकाय काम || 
१६) नाही तनमवळ जीवन | काय करील साबण || 
१७)  ले तरी देऊ गांडीची लगंोटी | नाठाळाचे माथा हाणू काठी || 
१८) सखु पाहता जवापाड े| द:ुख पववता एवढे || 
१९) अतंरीचे धावे स्व ावे बाहेरी | धररता ही परी आवारे ना || 
२०) हाचच नेम आता न कफरे माघारी || 
२१) शदु् बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी || 
२२) आयषु्य वेचुनी कुटंुब पोससले | काय हहत केले सागं बापा || 
२३) दया िमा शांती | तथे ेदेवाची वसती || 
२४) मदृ ूसबाह्य नवनीत | तसैे सज्जनाचंे चचत्त || 
२५) दया करणे जे पतु्रासी | त ेचच  दासा आणण दासी | तो चच  गवतं मतूी 
|| 
२६) सदा माझ ेडोळा जडो तझुी मतूत व   
२७) त ूमाझी माउली त ूमाझी साउली   
 
१)  नाही रूप नाही नाव | नाही ठाव धराया | 

नाही आकार ववकार | चराचर  रलेसे | 
नव्हे तनगुवण सगणु | जाणे कोण तयांसी ||  

 
२)  आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने   शब्दाचीच शस्त्र ेयत्न करू    



शब्दचच आमचु्या जीवाचे जीवन   शब्द वाटू धन जनलोका    
तकुा म्हणे पाहा शब्दचच देव   शब्देचच गौरव पजूा करू     
 

३) मऊ मेणाहुनी आम्ही ववष्णदुास   कठीण वज्रास  ेद ूऐसे    
 मेले श्जत असो तनजोनया जागे   जो जो जे मागे त ेत ेदेऊ    
  ले तरी देऊ गांडीची लगंोटी   नाठाळाचे काठी देऊ माथा     
  
 
४) आवा चालली पढंरपरुा | वेसीपासतून आली घरा || 

पररसे गे सनूबाई | नको वेचू दधू दही | 
उखळ मसुळ जात े| माझे मन गुतंले तथेे | 
माझे हातीचा कलवडु |मजवाचुतन नको फोडू |   
सनू म्हणे बहुत तनके | तमु्ही यात्रसेी जावे सखुे | 
सवतीचे चाळे खोटे | म्या जावेसे इला वाटे | 
मलेु लेकरे घरदार |माझे येथेची पढंरपरू |  

 
५) कमोहदनी काय जाणे तो पररमळ । 

भ्रमर सकळ  ोगीतस े॥१॥ 
तसैें तजु ठावें नाही तझुें नाम । 
आम्ही च तें पे्रमसखु जाणों ॥२॥ 
मात ेतणृ बाळा दधुाचच त ेगोडी । 
ज्याची नये जोडी त्यासी कामा ॥३॥ 
तकुा म्हणे मकु्ताफळ सशपंीपोटीं । 
नाही त्याची  ेटी  ोग तीये ॥४॥ 
 

६)  जे का रंजले गांजले   त्यासस म्हणे जो आपलेु    
 तोचच साधू ओळखावा   देव तथेेचच जाणावा    
 मदृ ूसबाह्य नवनीत   तसेै सज्जनाचे चचत्त    
 ज्यासी आपचंगता नाही   त्यासस धरी जो हृदयी    
 दया करणे जे पतु्रासी   तचेच दासा आणण दासी    
 तकुा म्हणे सांग ूककती   तोचच  गवतंाची मतूी      



 
    - अद्वैत-पूजा – 

काससयाने पजूा करू केशीराजा | हा चच सदेंह माझा फेडी आता ||ध|ृ| 
उदके न्हाणू तरी स्वरूप त ेतझुे | तथेे काय माझ ेवेचे देवा ||१|| 
गधंाचा सगुधं पषु्पाचा पररमळ | तथेे मी दबुवळ काय करू ||२|| 
फळदाता तचू तांबोल अिता | तरी काय आता वाहो तजु ||३|| 
वाहू दक्षिणा जरी धात ुनारायण | ब्रह्म त ेचच अन्न दजुे काई ||४|| 
गाता त ूओंकार टाळी नादेश्वर | नाचावया थार नाही कोठे ||५|| 
तकुा म्हणे मज अवघे तझु ेनाम | धूप दीप रामकृष्ण हरर ||६||  
 

 
श्री सतं तकुाराम महाराजांच्या अिरात त्यांची गाथा. (खरे-खोटे 
माहहत नाही!) पण त्याकाळी कसे सलहीत असावेत याचा अदंाज 

येतो. 
  



२२) वामन पंडडत -  (१६०८-१६९५)  

यथाथवदीवपकाकार वामनपंडडत : गीतचे ेववद्वान  ाष्यकार वामनपंडडत हे समथाांच े
समकालीन; पण अगदी तनराळ्या प्रकृतीच ेग्रंथकार होत. सतराव्या शतकात तुकाराम, 
रामदास व वामनपंडडत हे ततघे तीन स न्न प्रवतृ्तींच ेपण तततकेच कतृवत्वसंपन्न कवी 
महाराष्रात होऊन गेले.  

यथाथवदीवपका ही बावीस हजार ओव्यांची गीताटीका. हा त्यांचा सवाांत महत्वाचा ग्रंथ.  

गीतवेर वामनांनी समश्लोकी टीकाही सलहहली आहे. ती अततशय सुबोध असून यथाथवदीवपकेशी 
संपूणव समळतीजुळती आहे.  

‘सुश्लोक वामनाचा’ ही कीती वामनांना त्यांच्या आख्यानकववतमेुळे समळाली आहे. 
अध्यात्माचा धागा या सवव आख्यानांतही आहेच. वनसुधा, वेणुसुधा, मशृ्त्तका िण आदी 
 ागवती आख्याने त्यांच्या कीतीस शो ाववत अशी आहेत. रासक्रीडा, राधाववलास, राधा ुजंग 
अशा काही आख्यानांत उत्तान शृंगारवणवने आहेत.  

वामन प्रसंगवणवन सुरेख करतात; शब्दचचत्रे रेखीव व मोहक काढतात; यमकांचा सोस व 
अलंकारांचा हव्यास जेथे नसतो.  

 



 (वतृ्त : सशखररणी) 

प्रयत्ने वाळूचे कण रगडडता तलेहह गळे, 
तरृ्ातावची तषृ्णा मगृजळ वपऊनीहह ववतळे,    
सशाचेही लाधे वववपन कफरता शृगंहह जरी; 
परंत ूमखूावच ेहृदय धरवेना िण री     

    कालासी त्या वहंदजे - 
गेला तो नपृ, त ेप्रधान अवघे, त ेपडंडतांची स ा  

गेली त ेनगरी, तशा शसशमखुी, ज्या तप्तहेमप्र ा 
गेला तो नपृपतु्र, त्या श ुकथा, म्या देणखले सवव जे  

त ेजेणे स्मरणास योग्य रचचले, कालासस त्या वहंदजे.  

  



२३) शखे महंमद - (सतं तुकारामांच ेसमकालीन)  

श्री सतं शखे महंमद महाराष्रातील वारकरी सपं्रदायातील सतं होत ेत्यांचे मळू गाव 
श्रीगोंदा, श्ज अहमदनगर. शखे महंमदाला महाराष्रात कबीराचा अवतार म्हणून 
ओळखले जात.े योगसगं्राम पवनववजय व तनष्कलकंप्रबोध या त्यांच्या प्रमखु रचना 
आहेत. 
साधारण माचव महहन्याच्या सरुुवातीला दरवर्ी शखे महंमद यांच्या समाधी पररसरात 
सात हदवसाचंा 'अखंड हररनाम सप्ताह' ग्रामस्थांतफे आयोश्जत केला जातो. ज्यामध्ये 
सवव जाती-धमव आणण पथंाच ेलोक सामील होतात.  

 

असे कैसे या गोपाळे | नाही सोवळे ओवळे || 
कांटे केतकीच्या झाडा | आतं जन्माला केवडा || 
फणसा अगंी काटे | आत अमतृाचे साठे || 
नारळ वरुता कहठण | परर अतंरी जीवाण || 
शखे महंमद अववधं | त्याचे हृदयी गोववदं ||१|| 
ऐसे केले या गोपाळे | नाही सोवळे ओवळे || 
काटे केतकीच्या झाडा | आतं जन्मला केवडा || 
फणसाअगंी काटे | आंत अमतृाचे साठे || 
नारळ वरूता कहठण | परी अतंरी जीवन || 
शखे महंमदं अववधं | त्याचे ह्रदय गोववदं ||  

 

  



२४) संत बहहणाबाई – (१६२८-१७००)  

 

 
(यांची कवतयत्री बहहणाबाई चौधरी यांच्याशी नाम साधम्यावमळेु गल्लत होण्याची 
शक्यता आहे) 
 

वारकरी ववचाराचा झेंडा खांद्यावर घेऊन या परंपरेचा इततहास आपल्या काव्यातनू 
मांडला. तकुाराम महाराजांच्या ववचारांचा आणण शब्दकळेचा प्र ाव बहहणाबाईंच्याही 
अ गंांत हदसनू येतो.  

  

     अ ंग : 

“ज्ञानदेव ेरचचला पाया | तकुा झालासे कळस” 
सतं कृपा झाली | इमारत फळा आली || 
ज्ञानदेवे रचचला पाया | रचचयले देवालय || 
नामा त्याचा ककंकर | तणेे केला हा ववस्तार || 
जनादवन एकनाथ | ध्वज उ ाररला  ागवत || 
 जन करा सावकाश | तकुा झालासे कळस || 
बहहणण म्हणे फडकती ध्वजा | तनरुपणा केले बोजा || 
 

 

  



२५) श्रीधर पडंडत – (१६५८-१७२९)   

श्रीधरांच्या कववतेने गेली अडीचशे वर्े मराठी मनावर सदाचाराच ेसंस्कार केले आहेत. 
वेदान्तसूयव हा एकच तत्वज्ञानपर ग्रंथ त्यांनी सलहहला. ईश्वरावतारांच्या कथा सांगणे हा 
त्यांच्या ग्रंथांचा प्रमुख ववर्य. हररववजय, रामववजय, पांडवप्रताप आणण सशवलीलामतृ हे 
श्रीधरांच ेचार ग्रंथ फार लोकवप्रय ठरले आहेत. जैसमनी अश्वमेघ ही त्यांची आणखी एक 
प्रदीघव रचना असून इतर स्फूट प्रकरणेही त्यांनी सलहहली आहेत. त्यांची  ार्ा अततशय साधी, 
सोपी व सुबोध आहे. त्यांच्या काव्यात कोठेही थोडीशीदेखील रुिता नाही.   

    द्रौपदीवस्त्रहरण : 

श्रीगणेशाय नम: | अजातशत्र ुधमवराज | धमवपरायण धमावत्मज |  
स्वधमावचरण देवद्ववज- |  जन न सोडी सववथा ||१||  
कौरव जे परम दजुवन | कपटद्यतू त्यांशी खळेोन |  
राज्य सेना देश धन | द्रौपदीसहहत हारववले ||२||  
पांच पांडव पचंांनन | कपटकूपी पडडले येऊन |  
की पचं मराळ नेऊन | पकंगतते रोववले ||३||  
ववदरुासी म्हणे दयुोधन | पांडव श्जंकोतन केले दीन |  
जैसे दग्धवनी हररण | तजेहीन िुचधत प ै||४||  
द्रौपदी जाहली अमचुी दासी | ऊठ बोलावतून आणी स ेसी |  
ततचे पततव्रतापण जनांसी | दाखव ूआजी तत्वता ||५||  
ववदरु म्हणे पापखाणी | तजु तनकट आली प्राणहानी |  
काय अपववत्र बोलसी वाणी | महादजुवना कपहटया ||६||  
दयुोधन म्हणे देखा | हा पाडंवांचा पाहठराखा |  
कृत्रत्रम सगंत वववेका | हहतशत्र ुघातक प ै||७||  
प्राततकामी सतूपतु्र जाण | त्यासी सांगे दयुोधन |  
आणी पांचाळीस बोलावनू |  ीड सोडून स ेसी ||८||  
हेर प्रवेशला महंदरी | म्हणे अहो दपुवदराजकुमारी |  
दयुोधने तथेवरी | बोलववले जाण पां ||९||  
धमे हारववले समस्त | कोणाचा शब्द न चाले तथे |  
द्रौपदी म्हणे मनात | मांडला अनथव तनधावरे ||१०||     
      



२६) देवीदास – (१६८६) 

   व्यकंटेश स्त्रोत्र : 
माणझया अपराधांच्या राशी |  ेदोतन गेल्या गगनासी | 

दयावतं हृर्ीकेशी | अपलु्या ब्रीदासी सत्य करी ||६|| 

पतु्राचे सहस्र अपराध | माता काय मानी तयांचा खेद | 
तवेी त ूकृपाळू गोववदं | माय-बाप मजलागी ||७|| 
उडदामाजी काळेगोरे | काय तनवडावे तनवडणारे | 
कुचसलया विृाची फळे | मधुर कोठोतन असतील ||८|| 
समथावचचये घरीचे श्वान | त्यासी सववहह देती मान | 
तसैा तझुा म्हणववतो दीन | हा अपमान कवणाचा ||११|| 
लक्ष्मी तझुे पायातळी | आम्ही स िेसी घालोतन झोळी | 
येणे तझुी ब्रीदावळी | कैशी राहील गोववदंा ||१२|| 
कुबेर तझुा  ांडारी | आम्हा कफरववसी दारोदारी | 
यात परुुर्ाथव मरुारी | काय तजुला प ैआला ||१३|| 
द्रौपदीसी वस्त्र ेअनतंा | देत होतासी  ाग्यवतंा | 
आम्हालागी कृपणता | कोठोतन आणणली गोववदंा ||१४||    

 
१) अन्नासाठी दाही हदशा, आम्हा कफरववसी जगदीशा  
२) कन्या देऊतनया कुळ, मग काय ववचारावे ? 

  
  



२७) अमतृराय – (१६९८-१७५३) 

अमतृराय हे मध्वमुनीं यांच ेसशष्य होत.े औरंगाबादस ववसामोरी म्हणून कोणी मुत्सद्दी होत.े 
त्याच्या पदरी रायजी नौकरीला होत.े धन्याची ववलासी वतृी व ककव शा अशा पत्नीची कटकट 
यामुळे वैतागलेल्या रायजींनी नौकरी व संसार दोघांनाही सोडून हदले आणण स िावतृ्ती 
स्वीकारली. थटे्टखोर अशा अमतृरायांना मध्वमुनींनी ईश्वर जनाकड ेवळववले. तवे्हा त्यांनी 
आपल्या अमतृ वाणीचा उपयोग करून सुरस आख्याने व सुंदर पदे रचण्यासाठी केला.  

     सुदामचररत्र : 

 श्रीकृष्णे सदुामजीला सोन्याची नगरी हदधली | स्वान ुतूतहृदया मचधली 
||धवृपद|| 
 ब्राह्मण ब्रह्मतनष्ठ बहु मोठा, त्याचा प्रपचं हीन करंटा, मलेु  केुने कररती 
तटंा,  
 घरात वाजे नकारघटंा, स्त्री वरवटंा, धैयावचा वरवटंा, मनात परवटंान,े पोट 
बळे वेटाळूतन,  
 कधी कंटाळेना, परुुर्वाचन त ेटाळुन चचत्त ववटाळू नेणे; नसतां मठूपसा र 
दाणे,  
 पततव्रता तीव्रता न जाणे, कांता त ेएकांती नेउतन, म्लान वदन मउ बोल 
बोलली केववलवाणे,   
 ‘जी जी स्वामी!’ द्वारकेत श्रीकृष्ण ववष्णु गोपाळ तमुचा बाळसमत्र चचरकाळ 
नांदतो,   
 ऐसे ऐककयले हो ! काने, त्याचे तमुचे दशवन होतां, अपार धन देइल सन्माने,  
 समथव श्रीहरर सखा सखुाने, तमु्हासस अवपवल सोने नाणे, प्रेमे आसलचंगल 
जीवाने,  
 तमु्ही कुटंुबी सदा हहनवाणे, कांपतसा दाररद्रयहहवाने, हरर  ेटतो आजववाने,  
 उचचत हदसे जी तथे ेजाणे.’ यापरर ब्राह्मण दबुळा, त्याची अबळा,  
 त ेबबुळुात ेकफरवतुन बळानजुप्र  ुयदपुती  ेटीसाठी मधुर मदृलु बहु प्रकार  
 वाक्ये वादळी ||श्रीकृष्णे||१||           
 

  



२८) श्रीसोहहरोबानाथ आंत्रबये - (१७१४-१७९९) 

 

 

  



२९) महहपती – (१७१५-१७९०) 

संत महहपती हे महाराष्रातील अहमदनगर श्जल्ह्याच्या राहुरी तालुक्यातील ताहराबाद येथे 
होऊन गेलेले संतकवी होत.े  

महहपती यांनी महाराष्रातील व महाराष्राबाहेरील अनेक संतांचा काव्यमय पररचय ' क्त 
ववजय' व `संतलीलामतृ' या ग्रंथांत शब्दबद् केला आहे. संत साहहत्यातील अभ्यासकांच्या 
लेखी संत महहपती महाराजांच्या रचनेला ववशेर् स्थान आहे. महहपती महाराजांच्या चररत्राचा 
पररचय ह. .प. ववनायक महाराज शासळग्राम समशेरपूरकर (संगमनेर) यांनी त्यांच्या 'नूतन 
संत चररत्र' या ग्रंथात नऊ त ेपंधरा अध्यायांत हदलेला आहे.  

     एकनाथ चररत्र - 

एकदा वपततृतथी येता जाण   ब्राह्मणासी हदले आमतं्रण     

म्हणे उदतयक तमु्हा वपतिृण     ोजनासी येणे तनश्श्चत   ४५    

प्रत:काळी उठोतन सत्वरगती    गहृात करववली पाकतनष्पत्ती     

दीड प्रहर येताचच तनश्श्चती    स्नाने साचंगतली ववप्रासी   ४६    

जेथे श्रीकृष्ण ब्राह्मणजन   तथेे साहहत्यासी काय उणे     

धोतरजोड ेदक्षिणा सवुणव    द्ववजाकारणे ससद् केली   ४७    

मग स्नान करूतन सत्वरगती    एकनाथ आले महंदराप्रती     

उपरीवारी जाऊतन तनश्श्चत्ती    धोत्र ेवाळववता तधेवा   ४८    

तो अनासमक आणण त्याची कांता    ववदीस झाडडती उ यता     

पक्वान्नांचा सवुास तत्वता    आला अनचुचता तयांसी   ४९    

मग अतं्यजासी कांता बोले उत्तर    अन्नाचा सवुास येतसे सुदंर     

हे आपलु्यासी प्राप्त नव्हे साचार    खातील द्ववजवर  ाग्याचे   ५०     

तवे्हा अनासमक म्हणे श्स्त्रयेसी    त ूव्यथवचच कासया लाळ घोहटसी 
    

हे उष्ण उष्ण पक्वान्न आपणासी   आपल्या जन्मासी लाधेना   ५१    

आश्ज याचे घरी श्राद् जाण    उश्च्छष्टही टाककती परुोन     

तवुा नेणोतनया मखूवपणे    वासना मनी धररयेली   ५२        
 



३०) पंडडत मोरोपंत – (१७२९-१७९४) महा ारताच े ार्ांतर   

मोरोपंत हे स्वराज्याच्या कालातील शेवटच ेआणण पंडडत कवींच्या परंपरेतील सववशे्रष्ठ कवी 
होत. त्यांची एकूण रचना जवळजवळ साठ हजार आऱ्या  रत.े त्यांच ेआऱ्या ारत ही सवाांत 
सरस व प्रदीघव अशी रचना होय.  

आऱ्या ारता खालोखाल त्यांची रामायणावर रचना आहे. रामकथा त्यांनी एकशेआठ वेळा 
गातयली आहे. हा एक अद ुत चमत्कारच म्हणावयास हवा. रचनेच ेनाना प्रकार त्यांत त्यांनी 
केले आहेत. त्यानंतर कृष्णववजय ऊफव  बहृद्दशम, मंत्र ागवत आणण ब्रह्मोत्तरखंड ही प्रदीघव 
काव्ये येतात.  ागवती प्रकरणे, संतचररत्रे, कुशलव्याख्यान, 

संशयरत्नावली इ. अनेक छोटीमोठी प्रकरणे त्यांनी सलहहली आहेत.  गवद्गीतेचा समश्लोकी 
अनुवाद त्यांनी आऱ्याछंदात केला आहे. मोरोपंतानी केकावलीमध्ये ईश्वराची करुणा  ाकली 
आहे. सीतागीत, रुश्क्मणीगीत यांमधील  ार्ा,  ावना व आववष्कार स्त्रीमनास शो ेल असा 
आहे. पंतांची ही रचना साधी, प्रसादपूणव व वैद ी रीतीची आहे. अन्यत्र त्यांची शैली गौडी 
आहे. 

मोरोपंतांनी आऱ्याछंदास प्रततष्ठा समळवून हदली. ज्ञानेश्वरांची ओवी, तुकोबाचा अ ंग आणण 
वामनांचा श्लोक यांबरोबरच मोरोपंतांच्या आयेस जुन्या मराठी साहहत्यात मानाच ेस्थान 
समळाले आहे.  

योग्य घटनांची तनवड व संिेपातील वववेक. तनवेदनातील ओघ व प्रवाहीपणा, 
व्यश्क्तदशवनातील चातुयव व प्रसंगवणवनातील कसब, त्याचबरोबर नाट्यपूणव संवाद व ववववध 
उपमादृष्टांतांची पेरणी यांमुळे मोरोपंतांची कववता, ही एकदा त्यांच्या संस्कृतप्रचुर  ार्ेचा तट 
ओलांडला, की रससकाला मोहववणारी ठरत.े कीतवनप्रसंगी ततचा सववत्र उपयोग केला गेला 
आणण अव्वल इंग्रजीच्या काळात त्यांची एक परंपराच तनमावण झाली.  

 मोरोपतंांच्या केकावल्या खूप गाजल्या. 
 त्यातली ही एक सपु्रससद् केकावली -  

 

ससुगंती सदा घडो, सजुन-वाक्य कानी पडो || 
कलकं मततचा झडो, ववर्य सववथा नावडो || 



सदश्न्घ्र-कमळी दडो मरुडडता हटाने अडो || 
ववयोग घडता रडो, मन  वच्चररत्री जडो ||३०|| 

 

 रसने न राघवाच्या – 

रसने न राघवाच्या थोडी यशात गोडी ||ध.ृ|| 
तनदंास्ततुी जनांच्या, वाताव वधूजनांच्या, 
खोट्या व्यथा मनाच्या, काही न यात जोडी || 
साधूंचचया सदात,े सखु देतसे सदा त,े 
श्रवणी सधुा, मदात ेसोडूतन हात जोडी || 
ववनवी मयरू  ावे, सणुख हेचच तनत्य गावे | 
मजला द्रवोतन पावे, दसुरे न बधं तोडी ||   

  

 चमत्कृतीजन्य रचना : 

  दाम रामायण – 

श्रीपती झाला दशरथसतु राम दशाननासी माराया, | 
मा राया जनकाची होय सतुा त्रत्रजगदाचध साराया ||१|| 
सारा या प्र चुी हे लीला गाती सदैवही सकुवी | 
सकुवी  वजलतनचधत ेतनरुपम सखु रससकजनमनी ||२||   

 

 तनरोष्ठ रामायण : (ओष््यवणव ववरहहत : प.फ.ब. .म. ही अिरे नसलेले) 

श्रीहरर दशरथनदंन झाला दशकंठिय कराया, | 
दर शरे् चक्र ही जतन घेती जगदणखल सकंट हराया ||१|| 
अगंाज चार तनधीचे ससं्कृत सािर नरेंद्र कीतत वकर | 
तनरखी, तनतांत हर् ेहा चच न तसैा चच नागररकतनकर ||२|| 

 
 तवे्हा गेला होता कोठे, राधासतुा तझुा धमव ? 
 



 जेव्हा स ेसी नेली पाचंाळी, मातनले मनी शमव ! 
 तवे्हा गेला होता कोठे, राधासतुा तझुा धमव ?    
 फेडी वस्त्र सतीचे जवे्हा उघड ेकरावया आंग, 
 गेला होता कोठे धमव तझुा तधेवा ? वरृ्ा, सांग    
 चारुतन ववर्ान्न  ीमा सपव डसववले, असे नपेृ खोटे  
 कमव करववता, कणाव, होता तव धमव तधेवा कोठे ?    
 केले दग्ध जत-ुगहृी त्वा पांडव वारणावती जवे्हा, 
 गेला होता कोठे धमव तझुा, सतू-नदंना, तवे्हा ?    
 अस मन्य ुबाळ बहुती वचधता, त्वा वाररले न त ेकमव; 
 तवे्हा गेला होता कोठे, राधासतुा तझुा धमव ?     

    
 मोरोपंतांच्या इतर रचना  : सीतागीत, हंसकाकीय आख्यान,   

  



३१) मध्वमनुीश्वर – (१७३१ मतृ्यू) 

माझं अचड ंबचड ंछकड ंग | 
ववकससत पकंजलोचन ज्याचे | 
जनतन म्हणे हे चचपड ंग ||माझ|ं|१|| 
त्रत्र वुनपालक बालक त्याला | 
पांघरववत ेघोंगड ंग ||माझं||२|| 
अगंणण रांगत मजंुळ बोलत | 
माझं सोन्याचं हठगड ंग ||माझं.||३|| 
मध्वमनुीश्वर खेळवव अकंी | 
ब्रह्मसनातन उघड ंग ||माझं.||४|| 
 
२) उद्वा शांतवन कर जा        
उद्वा शांतवन कर जा – त्या गोकुळवासस जनांचे ||ध.ृ|| 
बा नदं यशोदामाता – मजसाठी त्यश्जततल प्राण | 
त्यागनुी प्रपचं कफरती, - मतन उदास रानोरान | 
अन्नपाणी त्याश्जले रडती, -अतत द”ुणखत झाले दीन | 
जन्मलो तहुैनी झटले | 
काहटखांदे वाहता घातले | 
आतले रक्त देहाचे ||१|| 
मजलागी ततळततळ तटुले | 

 

तंतकवी – (तंतू वाद्यांच्या सहाय्याने गातयलेली पद्ये – पोवाडे, लावण्या, फटका इत्यादी  



  

  



३२) अनतं फंदी -  

अनतं फंदी हे सगंमनेर येथ ेराहत होत.े त्यांचे आडनाव घोलप असे होत.े हे दसुऱ्या 
बाजीराव पेशव्यांच्या काळात होऊन गेले. 
त ेतमाशा करत असत, पण नतंर त्यांनी तमाशा सोडला. त्यांनी आठ लावण्या व 
काही पोवाड ेरचले. 'रावबाजीवरील लावणी, नाना फडणवीसाचा पोवाडा व फटका हे 
ववशरे् नावाजले. त्यांना ‘फटका‘ या काव्यप्रकाराचे जनक म्हटले जात.े 
शादूवलववक्रीडडत, सशखररणी या वतृ्तांत त्यांनी रचना केल्या आहेत. 
  

      

 

   फटका -  

त्रबकट वाट वहहवाट नसावी, धोपट मागाव सोडु नको 
ससंारामधी ऐस आपला, उगाच  टकत कफरू नको 
 

चल सालसपण, धरुनी तनखालस, खोटा बोला बोलु ंनको 
अगंी नम्रता सदा असावी, राग कुणावर धरु नको 
 

नास्तीतकपणी तू ंसशरुतन जनाचा बोल आपणा घेउं नको 
आल्या अततथा मठु र दाया मागेपढुती पाहू नको 
 

मायबापावर रुस ूनको 
दमुुवखलेला असू ंनको 
व्यवाहारामधी फसू ंनको 
परी उलाढाली  ल लत्या पोटासाठी करु नको॥१॥ 

  

वमव काढुनी शरमायाला उणे कुणाला बोलु ंनको 
बडुवाया दसुर याचा ठेवा, करनी हेवा, झटू नको 
 

मी मोठा शाहणा धना्याही, गवव ार हा वाहू नको  



एकाहन चढ एक जगामधी, थोरपणाला समरव ुनको 
 

हहमायतीच्या बळे गररब गरुरबांला तू ंगरुकावु ंनको 
दो हदवसाची जाइल सत्ता, अपेश माथां घेउं नको 
 

ववडा पजैेचा उचलु ंनको 
उणी तराजू तोलु ंनको 
गहाण कुणाचे डुलव ुनको 
उचगच  ीक तू ंमागु ंनको 
स्नेह्यासाठी पदरमोड कर, परंत ुजासमन राहू नको॥२॥ 

  

उगीच तनदंा स्ततुी कुणाची स्वहहतासाठी करु नको 
बरी खुशामत शाहणयाचच परी मखुावची ती मतै्री नको 
 

कष्टाची बरी  ाजी ाकरी, तपूसाखरेची चोरू नको 
हदली श्स्थती देवाने तीतच मानी सखु, कधी ववटू नको 
 

असल्या गाठंी धनसचंय, कर सत्कायी व्यय, हटू नको 
आतां तजु गजुगोष्ट सांगतो. सत्कमाव तू ंटाकंु नको 
 

सवुवचारा कातरु नको 
सत्सगंत अतंरु नको 
दैत्याला अनसुरु नको 
हरर जना ववस्मरू नको 
सत्कीती - नौबततचा डकंा गाजे मग शकंाच नको॥३॥  

  



३३) परशराम – (१७५४-१८४४)  

सोनार सशक्का नवा तनघाला पधंरा आणे जरी बट्टा ||ध.ृ|| 
वडाची साल वपपंळाला लाववता कशी लागेल पहा शोधून | 
हेल्यावर जरी हदली अबंारी मट्कन बसेल  ारान ं| 
पखाल आपण वाहू ववसरला घरोघरच असेल गाणं | 
हहजड ेजर तरवार मारत ेसशपायाशी पसुत ेकोण | 
उदंड झाला ताजा गधडा याला शो ल काय वर जीण | 
कोल्हे कुत्र े ुकूं लागले हत्ती पळेल काय स ऊन | 
 ीक मागनू वपत्र घालशी तर स्वगी कैसा वाजेल घटंा | 
सोनार सशक्का नवा तनघाला ||१||  

 

  



३४) रामजोशी – (१७६२-१८१२) 

लोकशाहीर रामजोशी - राम जगन्नाथ जोशी. गाव: सोलापूर (महाराष््). 

'सुंदरा मनामधी  रली' ही व अशाच प्रससद् तमाशाप्रधान लावण्यांचा रचतयता व गायक. 
रामजोशींच्या फडात बया आणण चचमा अशा दोन नाचणाऱ् या तमासचगररणी असत. 

रामजोशींना लहानपणापासूनच तमाशाचा छंद होता. त्यामुळे त्यांना सशिणात रस नव्हता. 
घरासमोरच धोंडडबा शाहहराचा फड होता. रामजोशी नेहमी ततकड ेजाऊन बसत. त्यामुळे 
त्यांना लावण्या रचण्याचा व डफावर गाणी म्हणण्याचा र्ोक लागला.  

रामजोशी उत्तम कीतवनकार म्हणून महाराष्रात प्रससद् पावले. 

रामजोश्यांना मराठीखेरीज कानडी, हहदंी आणण संस्कृत या तीन  ार्ा उत्तमरीत्या येत 
होत्या. 

संस्कृताध्ययन, यमक-अनुप्रासांची लयलूट, संस्कृत-प्राकृत शब्दांच्या समश्रणाने घडून आलेली 
 ार्ेची सजावट, शीघ्रकववत्व, समयसूचकता आणण प्र ावी वक्ततृ्व आदी गुणांमुळे रामजोशी 
यांची कीतवने अततशय लोकवप्रय झाली.  

       

      लावणी :    

 सुदंर मनामधे  रली जरा नाही ठरली हवेसलत सशरली मोत्याचा 
 ांग | 
 अरे गड्या हौस नाही परुली म्हणोतन ववरली पनु्हा नाही कफरली 
कुणाची सांग ||ध.ृ|| 
 जशी कळी सोनचाफ्याची न पडू पाप्याची दृष्टी सोण्याची ती नार | 
 अतत नाजुक तन ुदेखणी गणुाची खणी उ ी नवखणी चढुन सकुुमार 
| 
 जसश मन्मथरतत धाकटी ससहंसम कटी उ ी एकटी गळ्यामध्ये हार 
| 
 अगंी तारुण्याचा बहर ज्वातनचा कहर माररत ेलहर मदनतलवार | 



 

कोण्या ग सु ागाची - 

कोण्या ग स ुगाची मदन मजंरी | सांग सखे सुदंरी ||ध.ृ|| 
इच्या सौंदयावची सीमा | झाली गड ेरततहुनी अतत उत्तम | 
पाहुतनया मखुचदं्रमा | सखे गड ेअमा गमतत पौणणवमा | 
काय अधराचंी रश्क्तमा | लाजवी नवकंुकुम ववद्रमुा | 
अचंग वसन श्जच्या  जवरी | कोण्या ग स ुगाची ||१|| 

फटका – 

 ला जन्म हा तलुा ला ला : 
 ला जन्म हा तलुा ला ला खुलास हृदयी बधुा | 
धररसश तरर हररचा सेवक सधुा ||ध.ृ|| 
चराचरी गरुु तरावयाला नरा सशरावरर हरी | 
जरा तरर समज धरी अतंरी | 
हटातटाने पटा रंगवतुन जटा धररसश का सशरी | 
मठाची उठाठेव का तरी | 
वनात अथवा जनात हो का मनात व्हावे परी | 
हरीचे नाव  ावन्बचुधतरी ||चाल|| 
काय गळ्यात घालतुन तळुशीची लाकड े| 
ही काय  वाला दरू कररतील माकड े| 
बाहेर समरववशी आत हररसश वाकड े| 
अशा  श्क्तच्या रासारहहत त ूकसा म्हणववशी बधुा  
हररस सांडूतन घेसी दधुा ||१|| 

     

  



३५) रामानंद – 

 ूपाळी गणपतीची  

उठा उठा सकसळक | वाचे स्मरावा गजमखु  
ऋवद्–ससद्ीचा नायक | सखुदायक  क्तासी ||ध.ृ|| 
अगंी शेंदरुाची वटी | माया शो तसे कीररटी | 
केशवकस्तरुी लल्लाटी | हार कंठी साश्जरा ||१|| 
कानी कंुडलीची प्र ा | चंद्र-सयूव जैसे न ा | 
माश्ज नागबदंी शो ा | स्मरता उ ा जवळी तो ||२|| 
कांसे वपतांबराची धटी |हाती मोदकांची वाटी | 
रामानदं स्मरता कंठी | तो सकंटी पावतो ||३|| 

  



३६) श्रीरंगात्मज -     

धन्य धन्य हे प्रदक्षिणा गरुुरायाची | 
झाली त्वरा सरुवरा ववमान उतरायाची |ध.ृ|| 
 

  



३७) प्र ाकर -  (१७६९-१८४३) 

प्र ाकर जनादवन दातार. प्र ाकर नावाचा हा लावणीकार रत्नाचगरीमधील मुरुड या गावचा 
राहणारा. त्याने पेशवाईचा उत्कर्व आणण अपकर्व दोन्हीही पाहहले. प्र ाकरचा जन्म मात्र 
गंगापूर श्ज. नासशक येथे झाला. प्र ाकरच्या कवनाने तो काळ गाजववला त्याच्या कवनात 
उत्तान शंु्रगार आढळतो. त्याचा संग्रह १९२० मधे प्रससद् झाला. १३ पोवाड े११९ लावण्या 
त्याने सलहहल्या. माधवराव पेशवे यांचा 'रंग' आणण त्यांचा 'मतृ्यू' यासंबधीच ेपोवाड ेप्रससद् 
आहेत. सवाई माधवरावांचा पोवाडा करुणरसाचा उत्कट अववष्कार करतो.  

 



 

  



३८) होनाजी आणण बाळा कारंजकर - 

घन:श्याम सुंदरा ही अमर  ूपाळी सलहहणारा होनाजी आणण त्याचा साथीदार बाळा कारंजकर. 
या  जोडीने आपला तमाशा गाजवला आणण होनाजीबाळा हे जोडनाव रुढ केले.  

अमर  ूपाळी चचत्रपटात आलेली सांगा मुकंुद कुणी हा पाहहला, लटपट लटपट तुझं चालणं 
इत्यादी अनेक गाणी मूळ होनाजीच्याच रचनेतून थोडय़ाफार फरकाने घेतलेली आहेत. 

आयुष्याच्या सवव वाटचालीत होनाजीने चांगले यश समळववले. त्यामुळे स्वा ववकच 
ववरोधकांची पोटदखुी वाढलेली होती. त्याच्या ववरोधात असलेल्या कोण्या पाताळयंत्री माणसाने 
त्याच्यावर मारेकरी घातले आणण त्या असह्य माराने आसन्नमरण झालेला होनाजीचा 
तछन्नववश्च्छन्न देह पुणे शहरात आणून टाकला. दारुण यातनांनी होनाजी गतप्राण झाला. (- 
ज्योतत ावस्कर जयंत साळगावकर)  

शाहहरी कवन े- 

शाहहरी कवनाच ेदोन  ाग आहेत. कलगीवाले आणण तुरेवाले. कलगीतुरा हा दोन पिांतील 
झगडा असतो.  

कलगी म्हणजे तळुशीच्या मजंरीसारखा ककंवा मोराच्या तऱु्यासारखा ताठ उ ा 
राहणारा तरुा आणण  
तरुा म्हणजे मक्याच्या कणसातील केसासारखा ककंवा पगडीच्या णझरसमळ्यासारखा 
खाली लोंबणारा तरुा. 
कलगीवाल्याच ेतनशाण  गवे वा जरीपटक्याचे असत ेआणण  
तरेुवाल्याचे पांढरे वा हहरवे.  
कलगीवाले हे प्रकृततवादी वा शश्क्तवादी आणण  
तरेुवाले हे परुुर्वादी वा सशववादी.  
रामजोशी, अनतं फंदी हे तरेुवाले आणण  
प्र ाकर,  परशराम,  सगन ाऊ,  होनाजी,  पठे्ठ बापरूाव हे कलगीवाले.  
 

घनश्याम सुदंरा श्रीधरा अरुणोदय झाला । उठीं लवकरर वनमाळी |  
उदयाचळीं समत्र आला ॥ ध्र ु॥ 



सायकंाळी एके मेळीं द्ववजगण अवघे विृीं ।  
अरुणोदय होतांचच उडाले चरावया पिी ।  
अघमर्वणाहद करुतन तापसी तपाचरणदिी ।  
प्र ातकाळीं उठुतन कापडी तीथवपथं लिी ।  
करुतन सडासमंाजवन गोपी कंु  घेउतन कुिीं ।  
यमनुाजळासी जाती मकंुुदा | दध्योदन  िीं ॥  
मकु्तता होऊं पाहे । कमसळणीपासतुनयां भ्रमरा ॥  
पवूवहदश ेमखु धुतलें । होतसे नाश ततसमरा ॥  
उहठं लवकरर गोववदंा । सांवळ्या नदंकुमारा ।  
मखुप्रिालन करीं अचंगकारी  ाकर-काला ॥ १ ॥ 
घरोघरी दीप अखंड त्यांच्या सरसावतुन वाती ।  
गीत गातत सपे्रमें गोपी सदना येतत जाती ॥  
प्रवतोतन गहृकमी रंगावसळ घालू ंपाहती ।  
आनदंकंदा ! प्र ात झाली उठ सरली राती ॥  
काढीं धार िीरपात्र घेउतन धेन ूहंबरती ।  
द्वारी उ े गोपाळ तजुला हांक मारुतन बाहती ॥  
हे समुनहार कंठी । घासल या गुजंमाळा ।  
हाती वेत्रकाष्ठ बरवें । कांबळा घेइं काळा ॥  
ममात्मजा मधुसदूना । हु्रर्ीकेशी जगत्पाळा ।  
हंबरतातत वांसरे हरर धेनसु्तन-पानाला ॥ २ ॥ 
 

  



३९) रघनुाथ पंडडत - (१८००) 
मराठी काव्य परंपरेतील हे एक शे्रष्ठ पडंडत व कवी होत. यांचे ससं्कृत व फासी या 
 ार्ांवर प्र तु्व होत.े महा ारतातील कथा या ववर्यावरील मराठीतले महत्त्वाचे कवी. 
 
   दमयतंी स्वयवंर 

तथेील एक कलहंस तटीं तनजेला| 
जो  ागला जलववहार ववशरे् केला|| 
पोटीच एक पद, लांबववला दजुा तो| 
पिी तन ुलपवव,  पू तया पाहतो||१|| 
 

  नलराजा आणण हंस - 
सवे सेना  पूाळ तनघालाहे  
शीव लघंी उद्यान एक पाहे  
ररघे तथेे समत सेवकांसी बाहे  
फौज सारी बाहेर उ ी राहे    
तया वनी एक तटाक तोये  
तडुुबंले, तामरसानपाये 
तनरंतरामदं मरंद वाहे  
तपातही यास्तव ररक्त नोहे    
त्यातील एक कलहंस तटी तनजेला 
जो  ागला जल-ववहार ववशरे् केला  
पोटीच एक पद, लांबववला दजुा तो 
पिी तन ूलपवव  पू तया पहातो    
टाकी उपानह पदे अती-मदं ठेवी  
केली ववजार वरर डौरहह मौन सेवी  
हस्ती करी वलय उंच अशा उपायी  
 पेू हळूच धररला कलहंस पायी    
कलकल कलहंसे फार केला सटुाया  
फडफड तनजपिी दाववले की उडाया  
नपृतीस मणण-बधंी टोचचता होय चंचू  
धरर सदुृढ जया तो काय सोडील पचंू    



तहदतर खग  ेणे वेगळाले पळाले  
उपवन-जल-केली जे कराया समळाले  
स्वजन गवसला जो त्याजपाशी नसे तो  
कहठण समय येता कोण कामास येतो ?       

 
  



४०) महात्मा जोततबा फुले - (१८२७-१८९०) हे मराठी लखेक, ववचारवतं आणण 
समाजसधुारक होत.े त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली; शतेकरी आणण 
बहुजन समाजांच्या समस्यांना कें द्रस्थानी ठेऊन परुोगामी ववचारांची मांडणी केली 
आणण महाराष्रातील स्त्री सशिणाची महूुतवमेढ रोवली.  
 

" ववद्येववना मती गेली। मतीववना नीती गेली। नीतीववना गती 
गेली।  
गतीववना ववत्त गेले। ववत्ताववना शदू्र खचले।  
इतके अनथव एका अववद्येने केले।।”  

 
अखंडाहद काव्यरचना  
 

सवाांचा तनमीक आहे एक धनी || त्याचे  य मनी || धरा सवव ||१||  
न्यायाने वस्तुचंा उप ोग घ्यावा || आनदं करावा ||  ांडू नये ||२||  
धमवराज्य  ेद मानवा नसावें || सत्याने वताववे || ईशासाठी ||३||  
सवव सखुी व्हावे स िा मी मागतों || आयावस सागंतो || जोती म्हणे 
||४||  
 
एक सयुव सवाव प्रकाशास देतो || उद्योगा लाववतो || प्राणीमात्रा ||१||  
मानवासहीत प्राण्यांचे जीवन || सवाांचे पोर्ण तोच करी ||२||  
सवाव सखू देई जनकाच्या परी || नच धरी दरूी || कोणी एका ||३||  
मानवांचा धमव एकच असावा || सत्यांने वताववा || जोती म्हणे ||४||  
 
एक चंद्र तनत्य भ्रमण कररतो || सवाव सखु देतो || तनशीदीनी ||१||  
 रती ओहोटी समदु्रास देतो || जल हालववतो || िारांसह ||२||  
पाणी तचे गोड मेघा योगे होत े|| सतंोर्ी करीत े|| सवव प्राण्या ||३||  
मानवांचे साठी बहु धमव कसे || झाला का हो पीसे || जोती म्हणे 
||४||  
 
जगामाजी सवव मजला असावे || शजेाऱ्याव नसावे || हेवा मळु ||१||  
स्वतः हहतासाठी तळमळ करी || झटे सवोपरी || ककतीसाठी ||२||  



खरा मतलबी सवावत वतवतो || तनराशा कररतो || बापड्यांनी ||३||  
आत्मपररिेला नाही जुमानात || झुरे ववर्ादांत || जोती म्हणे ||४||  
 
आपहहतासाठी सत्याने वताववे || समुागी लावावे ||  ावडंास ||१||  
तझुी वतवणूक आधी कर नीट || दगुुवणांचा धीट || खरे सखु ||२||  
मानवी सखुास वाटेकरी होती || फळास  ोगीती || सवाांसह ||३||  
मानवाचा धमव सत्य खरी नीती | जोती म्हणे ||४||  
 
सत्याचा श्जव्हाळा मनाची स्वच्छता || चचत्तास स्वस्थता || जेथे 
आहे ||१||  
जेथे जागा धीर सदा हृदयात || सत्यवतवनात || खच्ची घाला ||२||  
वपडा दःुखे सोशी सकंटे तनवारी || गांजल्यास तारी || जगामाजी ||३||  
धीर धरूनीया सवाव सखु देती || यशवतं होती || जोती म्हणे ||४||  
 
आद्यापेिा जास्त खचव ज ेकरीती || ऋणकरी होती || श्जवा काचं 
||१||  
सोयरेधायरे मागे पढेु येती || तकुड ेमोडीती || हदमाखाने ||२||  
मतलबी स्नेही रसाळ बोलती ||  ोंदनुीया खाती || सधंी येता ||३||  
गहृकायवदि होऊ ववसरला || चोंबड्यांनी खाल्ला || जोती म्हणे ||४||        
 

  



४१) पठे्ठ बापरूाव - (१८६८-१९४१) 

पठे्ठ बापूरावांच ेनांव श्रीधर कृष्ण कुलकणी रेठरेकर. हरणाि रेठरे (वाळवा तालुका, सांगली 
श्जल्हा) या गावी झाला. लहानपणापासून श्रीधरला तमाशाचा नाद लागला. त्यांची घरची 
पररश्स्थती जेमतमे होती. आई-वडडलांनी श्रीधरला शाळेत घातले.  

गावी घरासमोर असलेल्या वाड्यातच तमाशाचा फड चालायचा. श्रीधरच्या कानावर त्या 
वाड्यातल्या तमाशाच ेसूर येत. पण ब्राह्मण आणण कुलकणीपद, त्यामुळे रात्री पटकन उठून 
तमाशाला जाऊन बसायच ेधाडस त्यांना होईना. मनातली तळमळही त्यांना गप्प बसू देईना. 
बापू चोरून तमाशाला जाऊ लागले. तमासगीरांना त्यांनी अनेक लावण्या सलहून हदल्या. 
तमाशात बापूरावाच्या लावण्या आणण कवने गायली जाऊ लागली. `शे्रष्ठवणव मी ब्राह्मण 
असूनी ! सोवळे ठेवले घालूतन घडी !! मशाल धरली हाती तमाशाची लाज लावली देशोधडी !!’ 
ह्या श्जद्दीने `कुबेराला लाजवील असे वै व तमाशाच्या जोरावर पायाशी लोळवीन` हा संकल्प 
करूनच बापूराव घराबाहेर पडले. गावोगावी तमाशाचा फड उ े राहू लागले. बापूरावांच ेस्वतःच े
काव्य, योग्य साथ, पहाडी आवाज आणण लावणीतील शृंगाराने तमाशा बदलला. त्यातून 
श्रीधरची वाहवा होता होता `पठे्ठबापूराव ` म्हणून त ेप्रससद्ीला आले. बहहष्कार 

पण पुढे पठे्ठ बापूराव आणण पवळा या दोघांवर सवाांनी बहहष्कार टाकला. तमाशाचा फड बंद 
पडला. आचथवक कोंडी झाली. त्यामुळे बापूराव व पवळा या जोडीने ९०० रुपयांचा करार करून 
स्वतःचा सललाव केला. मुंबईच्या अबू शेठनी सललाव घेतला. मुंबईच्या एश्ल्फन् स्टन चथएटरवर 
पवळा पठे्ठ बापूराव यांना पाहण्यासाठी ततकीट लावले. दोन आण्याच्या ततककटावर दररोज 
चारशे रुपयांचा गल्ला जमत असे. असे नामदेव व्हटकरांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले 
आहे.  

मुबंई ग नगरी बडी बांका.. जशी रावणाची दसुरी लकंा.. वाजतो ग 
डकंा 
डकंा चहंू मलु्की राहण्याला गलुाबाची फुल्की पाहहली मुबंई 

मुबंई ग नगरी सदा तरनी व्यापार चाले मन रुनी दयावच्या गो 
वरुनी 
वरुनी जहाजे कफरती आगबोटीत तनराळी धरती पाहहली मुबंई 



बोरीबदंर कोटककल्ला टाटाच्या ग मदैानातला कसमटीचा बगंला देतो 
 ेटीसरशी 
ताजमहाल पॅलेस हाटेल ततथे तलुा  ेटेल त्याची इच्छ ोजन 
मेजवानी मजेदारशी 
सेके्रटरी हॉल तलुा काळाघोडा बहाल कुलाब्याच्या दांडीबागची हवा 
थंडगारशी 
रामगाड्या मोटारगाड्या हजार देतो खटारगाड्या श्व्हक्टोररया नव्या 
गाड्या रंगदारशी 
लगबग  ारी चाले गोंधळ सारा रस्त्यात मधे मोटारीची सशगं वाज े
हहत ंगदी 
परळापासनू सरळ रस्ता  ायखळ्याच्या पलुावरचा 
ततथून पढेु खालचा लागलं उ ा पारशी 
जमशदेजी बाटलीवाला याचा दवाखाना तलुा इनाम हदला राहण्याला 
त्रबना वारशी 
बटाट्याची चाळ तलुा कायम सां ाळ ततथं बांधतुनया चाळ मग ताल 
धरशी 
अग ंहे दाजी हे.. अग ंहे.. हो हो.. ईर.. जी जी जी जी जी 
पवळे जपनू चाल.. घाईघाईत होततल हाल 

धर हात सावरी तोल 

हा पठे्ठ बापचुा बोल 

अग ंही मुबंई.. पाहहली मुबंई..  

 

  



४२) संत गाडगेबाबा - (१८७६-१९५६)  

 

इतर संतांच्या तुलनेत त्यांच ेकायव अगदी वेगळे आहे. त्यांनी कीतवने केली व त्याच्या 
माध्यमातून लोक जागतृी केली. अंधश्रदे्वर जोरदार हल्ले केले. स्वत: स्वच्छता करून 
स्वच्छतेच ेमहत्व पटवून हदले. त्यांची कीतवने लोक आवडीने ऐकत असत.  

गाडगे महाराज हे ईश्वर कशात आहे याची नेमकी जाणीव असलेले संत आणण गोरगरीब, 
दीनदसलत यांचा ऐहहक व आध्याश्त्मक ववकास होण्यासाठी; अज्ञान, अंधश्रद्ा, अस्वच्छता 
यांच ेउच्चाटन करण्यासाठी तळमळीने कायव करणारे होत.े तीथी धोंडापाणी देव रोकडा 
सज्जनी |" असे सांगत दीन, दबुळे, अनाथ, अपंगांची सेवा करणारे थोर संत म्हणजे 
गाडगेबाबा. "देवळात जाऊ नका, मूततवपूजा करू नका, सावकाराच ेकजव काढू नका, अडाणी 
राहू नका, पोथी-पुराणे, मंत्र-तंत्र, देवदेवस्की, चमत्कार असल्या गोष्टींवर ववश्वास ठेऊ नका." 
अशी सशकवण आयुष्य र त्यांनी लोकांना हदली. माणसात देव शोधणाऱ् या या संताने लोकांनी 
हदलेल्या देणग्यांतील पैशातून रंजल्या-गांजल्या, अनाथ लोकांसाठी महाराष्रात हठकहठकाणी 
धमवशाळा, अनाथालये, आश्रम, व ववद्यालये सुरू केली. रंजले-गांजले, दीन-दबुळे, अपंग-
अनाथ हेच त्यांच ेदेव. या देवांतच गाडगेबाबा अचधक रमत असत. 

डोक्यावर णझजं्या, त्यावर खापराच्या तुकड्याची टोपी, एका कानात कवडी, तर दसुऱ् या 
कानात फुटक्या बांगडीची काच, एका हातात झाडू, दसुऱ् या हातात मडके असा त्यांचा वेश 
असे.  

समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्ा,  ोळ्या समजुती, अतनष्ट रूढी-परंपरा दरू करण्यासाठी त्यांनी 
आपले पूणव आयुष्य वेचले. यासाठी त्यांनी कीतवनाच्या मागावचा अवलंब केला. आपल्या 



कीतवनात त ेश्रोत्यांनाच ववववध प्रश्न ववचारून त्यांना त्यांच्या अज्ञानाची, दगुुवण व दोर्ांची 
जाणीव करून देत असत.  

‘मी कोणाचा गुरू नाही, मला कोणी सशष्य नाही’ असे त ेकायम म्हणत.  

एकदा गाडगेबाबा रस्त्याने जात असताना...समोर एक व्यक्ती दगडाची पूजा करत असताना 
त्यांना हदसली. त्याने दगडावर हार चढववला. दधुाने अंघोळ घातली. इतक्यात एक कुत्रा 
आला आणण मागील पाय वर करून त्या दगडावर मूत्र ववसजवन करू लागला. ती व्यक्ती 
चचडली. त्याला कुत्र्याचा फार राग आला. तो कुत्र्याला मारण्यासाठी हातात दगड घेऊन धावू 
लागला. तवे्हा गाडगेबाबा म्हणाले, " त्रबचाऱ्या गरीब मुक्या जनावरांना त्रास का देता ? 
त्याला हे कुठं माहीत आहे की, माणसांचा देव दगड असतो म्हणून ?" 

 

 

  



४३) संत (राष्रसंत) तुकडोजी महाराज - 

 
अमरावतीजवळ मोझरीच्या गरुुकंुज आश्रमाची स्थापना, त्याचप्रमाणे ग्रामगीतचेे 
लेखन हाही त्यांच्या जीवनकायावतील अत्यतं महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्वत:ला त े
तकुड्यादास म्हणत कारण  जन म्हणताना त ेजी स िा घेत, त्यावरच आपण 
बालपणी जीवन कंहठल,े ह्याची त्यांना जाणीव होती. त्यांचे मळूच ेमाणणक हे नाव 
त्यांचे गरुू आडकोजी महाराज यांनी बदलनू तकुडोजी असे केले. 
खेडगेाव स्वयपंणूव कसे होईल,  देव ोळेपणा, जुनाट कालबाह्य अधंश्रद्ा नाहीशा 
व्हाव्यात, याववर्यी त्यांनी अववरत प्रयत् न केले. 
सववधमवसम ाव हेही या राष्रसतंाच्या ववचारववश्वाच ेएक वसैशष्ट्य होत.े  

 

महहलोन्नती, कुटंुबव्यवस्था, समाजव्यवस्था, राष्रव्यवस्था ही स्त्रीवर कशी अवलबंनू 
असत,े हे त्यांनी आपल्या कीतवनांद्वारे समाजाला पटवनू हदले. त्यामळेु स्त्रीला 
अज्ञानात व दास्यात ठेवणे कस ंअन्यायकारक आहे, हे त्यांनी अत्यतं प्र ावीपणे 
पटवनू हदले. 
 

राष्रपतत वनात झालेले त्यांचे खशं्जरी  जन ऐकून राष्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी 
तकुडोजी महाराजांना राष्रसतं म्हणून सबंोचधले होत.े 
तकुडोजी महाराजांचे महातनवावण ३१ ऑक्टोबर, १९६८ रोजी झाले. 
 

ग्रामगीता या ग्रथंात तकुडोजी महाराज म्हणतात : 
सतं देहाने स न्न असती। परर ध्येय धोरणाने अस न्न श्स्थती। 
साधने जरी नाना हदसती। तरी ससद्ान्तमतत सारखी।। 

 

सतं तकुडोजी महाराज यांनी अनेक  जने/कववता सलहहल्या. त्यातीलच ही एक :  
 



राजास जी महाली, सौख्ये कधी समळाली 
ती सवव प्राप्त ुझाली, या झोपडीत माझ्या ॥१॥ 

 

 मूीवरी पडावे, ताऱ्याकड ेपहाव े

प्र नुाम तनत्य गावे, या झोपडीत माझ्या ॥२॥ 

 

पहारे आणण ततजोऱ्या, त्यातूनी होती चोऱ्या ॥ 

दारास नाही दोऱ्या, या झोपडीत माझ्या ॥३॥ 

 

जाता तया महाला,  'मज्जाव' शब्द आला 
 ीती न यावयाला, या झोपडीत माझ्या ॥४॥ 

 

महाली मऊ त्रबछाने, कंदील शामदान े

अम्हां जमीन माने, या झोपडीत माझ्या ॥५॥ 

 

येता तरी सखुे या, जाता तरी सखुे जा 
कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या ॥६॥ 

 

पाहून सौख्य माझ,े देवेंद्र तोही लाजे 
शांती सदा ववराज,े या झोपडीत माझ्या ॥७॥ 

 

'तकुड्या' मती करावी, पायी तझु्या नमावी 
मतूत व तझुी रहावी, या झोपडीत माझ्या ॥८॥  

 

हर देश में त ू... 
हर देश में त ू, हर  ेर् में त ू, तरेे नाम अनेक त ूएकही है । 
तरेी रंग सुम यह ववश्व रा, सब खेलमें, मेलमें त ुही तो है ॥टेक॥ 

सागर से उठा बादल बनके, बादल से फ़टा जल हो कर के । 
कफ़र नहर बनी नहदयााँ गहरी,तरेे स न्न प्रकार त ूएकही है ॥१॥ 

चींटी से  ी अण-ुपरमाणुबना,सब जीव जगत   का रूप सलया । 
कहह ंपववत विृ ववशाल बना, सौंदयव तरेा,त ूएकही है ॥२॥ 

यह हदव्य हदखाया है श्जसने,वह है गरुुदेवकी पणूव दया । 
तकुड्या कहे कोई न और हदखा, बस! म ैऔर त ूसब एकही है ॥३॥  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

इंग्लंर्ची लोकसंख्या सिा कोटी आि.े आहण 

मिाराष्ट्राची बारा कोटी. इंग्लीश वाचकांची संख्या आि े

शंभर कोटी. आहण मराठी वाचक? कुठे आििे वाचक? कुठे 

आि ेआपली भाषा जगाच्या नकाशावर? कुठे आिोि 

आपण?  

आमची मायबोली जागहिक दजाडची भाषा आि!े 

हिला िो मान जगभारािून हमळायला िवा. आहण 

बािरेच्यांनी दणे्यापुवी आपण िो द्यायला िवा.  माझा 

मराठाची बोलु कविुके... अमृिािेिी पैजा जजके....  

माउलींनी दाखवललें स्वप्न पूणड करू िरच आम्िी हशवबाचे 

मावळे.  

आिा मराठी ई पुस्िकं िुम्िी www.esahity.com 

वरून र्ाऊनलोर् करा. ककवा esahity@gmail.com ला 

कळवून मेल ने हमळवा. ककवा 7710980841 या नंबर ला 

Whatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे हमळवा. 

ककवा ई साहित्यचे app. 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahi

tybooks या जलकवर उपलब्ध आि.े download करा. 

आिा ठरवलंय. मराठी पुस्िकांनी अवघं हवश्व 

व्यापून टाकू. प्रत्येक मराठी सुहशहििाच्या मोबाईलमध्य े

ककमान पन्नास मराठी पुस्िकं असलीच पाहिजेि.  प्रत्येक!  

िुमची साथ असेल िर सिज शक्य आि ेि…े 

कृपया जास्िीि जास्ि लोकांना याि साहमल करून 

घ्या. 

टीम ई साहित्य 
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