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प्रास्ताचवक 
 

महाराष्ट्राच्या मध्यय र्ीन जीवनाच्या, साहहत्य, धमग अशा अंर्ाहंवषयी व राजसत्ाहंवषयी आजपयंत 
अनेक अहधकारी अभ्यासकानंी संशोधकीय स्वरूपाचे लेखन प्रहसध्द केलेले आहे.परंत  समाजाच्या आहि 
संस्कृतीच्या सवगच अंर्ाचें एकत्र हनरूपि कोिीही केलेले नाही. प ढील काही पानात असे सम हित हववरि 
केलेले आहे; ते बरेचसे सकंलनाच्या स्वरूपाचे होिे अपहरहायग होते. माहहती हनरहनराळ्या स्रोतातून 
घेतलेली असली तरी सामाहजक व सासं्कृहतक घटनाचें कायगकारि व अन्वयाथग वाचकासंमोर ठेवण्याची 
जबाबदारी प्रस्त त लेखकाने पत्करली आहे. त्यातील काही हववाद्य, काही अहप्रय ठरण्याची शक्यता आहे, 
परंत  इहतहासाची प्रकृती ध्यानात घेऊनच हवधाने केलेली आहेत. 
 

ह्या लेखनाचे काम माझ्याकडे आले ते थोड्याशा अपघाताने म्हटले तरी चालेल. कै.डॉ.प्रा.र्.ह. 
खरे यानंी हा गं्रथ तयार करावा अशी महाराष्ट्र साहहत्य व संस्कृती मंडळाची योजना होती. द दैवाने ते काम 
पूिग होण्यापूवीच त्याचें हनधन झाले. मध्यय र्ीन महाराष्ट्राचा राजकीय इहतहास माझे हमत्र डॉ.र्ो.त्र्य.ं 
क लकिी यानंी हलहहला असून सामाहजक-सासं्कृहतक भार् माझ्याकडे आला तो म ख्यतः डॉ.क लकिी व 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.य.हद.फडके याचं्याम ळे. या भार्ाचे लेखनाचे 
काम मजकडे सोपहवल्याबद्दल मी डॉ.फडके याचें आभार मानतो. डॉ.क लकिी याचं्या हमत्र-ऋिाचा 
उल्लेख त्यानंा आवडिार नाही तरी केला पाहहजे. त्याचं्याशी वळेोवळेी झालेल्या चचा अत्यंत उपय क्त 
ठरल्या आहेत. 
 
 
 म. श्री. माटे 

हदनाकं १२-२-१९९५.  
 

  



 

           

चनवेदन 
 

“मध्यय र्ीन महाराष्ट्र: सामाहजक आहि सासं्कृहतक जीवन” [इ.स. १३००-इ.स.१६५०] हा 
प्रा.म.श्री.माटे याचंा एका द लग हक्षत हवषयावरचा मौहलक गं्रथ प्रकाहशत करताना महाराष्ट्र राज्य साहहत्य 
आहि संस्कृती मंडळाला हवशषे आनंद होत आहे. “मध्यय र्ीन महाराष्ट्राचा राजकीय इहतहास” डॉ.र्ो.त्र्य.ं 
क लकिीयानंी हलहहला असून तो या अर्ोदरच महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि ससं्कृती मंडळाच्यावतीने 
प्रकाहशत झालेला आहे. इहतहास लेखनाहवषयीच्या आमच्या ज्या रूढ कल्पना आहेत त्यान सार इहतहास 
म्हिजे केवळ राजकीय जीवन, इहतहास म्हिजे राज्यकत्यांशी हनर्डीत घडामोडी. या घडामोडींचे सदर 
कथन म्हिजे इहतहास. अथात “यथा राजा तथा प्रजा” या म्हिीन सार अम क काळातलं प्रजेचं जर्िं कस ं
होतं हे जर अभ्यासायचं असेल तर तत्कालीन राज्यकता कोि होता व त्याच्या कारभाराचे स्वरूप कसे होते 
हे अभ्यासिे आवश्यक असते. म्हिून एका हवहशष्ट कालखंडाचा इहतहास हलहायचा असेल तर केवळ 
राजकीय इहतहास हलहून चालत नाही तर सामाहजक, सासं्कृहतक इहतहासही हलहावा लार्तो. त्याहशवाय 
त्या इहतहास लेखनाला पहरपूिगता येत नाही. 
 

प्रा.म.श्री.माटे यानंी सामाहजक व सासं्कृहतक इहतहासाच्या साधनाहंवषयी हलहहत असताना काही 
र्ोष्टी अहतशय परखडपिे नमूद केलेल्या आहेत. मध्यय र्ीन महाराष्ट्राचा इहतहास हा आमच्या पराभवाचा 
इहतहास आहे. त्याम ळे द लग हक्षत राहहला असल्यास त्यात नवल नाही. मध्यय र्ीन महाराष्ट्राचा इहतहास 
लेखनाकडेचद लगक्ष झाले असेल तर त्या काळातल्या सामाहजक आहि सासं्कृहतक इहतहासाची हकती 
परवड झाली असेल हे वरे्ळे सारं्ावयास नको. प्रा.म.श्री.माटे यानंी हा गं्रथ हलहून ती परवड काही अंशी 
दूर केली आहे. 
 

मंडळातफे त्यानंा धन्यवाद. 
 
 
 (रा.रं.बोराडे), 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ. 
म ंबई,  
हदनाकं: ४ सप्टेंबर२००२.  
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सामाचजक व सासं्कृचतक इचतहासािी साधने 
 

इ.स.१२९५ मध्ये महाराष्ट्राचा यादव राजा रामदेवराय याचा अल्लाउहद्दन खलजी या हदल्ली 
सल्तनतीच्या एका स भेदाराने पराभव केला. त्याची स्स्थती हदल्ली सलतनतीच्या एखाद्या माडंहलकासारखी 
करून टाकली. आिखी वीस वषांनी यादव राजसत्ा पूिगपिे नष्ट करण्यात आली आहि महाराष्ट्रावर 
हदल्ली सलतनतीचा प्रत्यक्ष अंमल स रू झाला. येथपासून महाराष्ट्राच्या इहतहासातील मध्यय र्ाला आरंभ 
झाला असे मानले जाते. या कालखंडाचा शवेट साधारिपिे१६५० मध्ये म्हिजे हशवछत्रपतींच्या 
उदयाबरोबर झाला. प्रस्त त प स्तकाच्या आहदअतंासाठी हेच काळ र्ृहीत धरले आहेत. 
 

वस्त तः मध्यय र् हे हवशषेि फारसे चपखल बसिारे नाही. ही संज्ञा य रोपीय इहतहासकल्पनेवरून 
घेण्यात आली. य रोपच्या इहतहासाचे प्राचीन, मध्य व अवाचीन असे तीन भार् कस्ल्पलेले आहेत. या 
हवभार्िीचा आधार त्या त्या य र्ातील राजकीय-आर्थथक व्यवस्था हा होता. आपल्या इहतहासात असा 
आधार सापडत नाही, तरीही इंग्रजी इहतहासकारानंी आपला इहतहास त्याच चौकटीत ठाकून ठोकून 
बसहवला आहे. मात्र असे करताना, काही वैकस्ल्पक नावहेी त्यानंी रूढ केली. प्राचीन कालखंड हा हहदू 
राजवटीचा, मध्यय र् हे इस्लामी राजवटीचे तर अवाचीन हे हब्रटीश राजवटीचे असे म्हटले. यादृष्टीने 
महाराष्ट्राचे मध्यय र् म्हिजे इस्लामी राजवटीचा काळ असे म्हटले पाहहजे. 
 

महाराष्ट्राच्या इहतहासाहवषयी मराठी भाषेमध्ये भरपूर हलखाि झालेले आहे. या हवप ल 
साहहत्यातून प्रकषाने जािवते ती र्ोष्ट अशी इ.स.१३००ते १६०० या कालखंडाहवषयी फारच थोडे लेखन 
झालेले आहे. हा काळ द लग हक्षतच राहहला आहे असे म्हटले तर फारसे वावरे् ठरू नये. हा कालखंड तसा 
जवळचा आहे. तरीही मराठी इहतहासकारानंी त्याच्याकडे फारसे लक्ष हदलेले नाही. महाराष्ट्राच्या 
इहतहासाचे जािीवपूवगक व पध्दतशीर संशोधन स रू झाल्याला आता शभंर वषांहून अहधक काळ लोटलेला 
आहे. या शभंर वषात सलतनतींच्या काळासबंंधीमराठी इहतहासकारानंी केलेले संशोधन नर्ण्यच म्हिाव े
लारे्ल. आज असा एकही मराठी गं्रथ उपलब्ध नाही की ज्यात या कालखंडाच्या राजकीय, सामाहजक 
आहि सासं्कृहतक जीवनाहवषयी यथातथ्य व सवांर्ीि माहहती हमळेल. म सलमानपूवग महाराष्ट्रावर लेखन 
आहे. हशवकाल आहि त्याखालोखाल पेशवकेाल याचं्यासबंंधी प्रचंड साहहत्य मराठी भाषेत हनमाि झाले 
आहे. फक्त ‘त्या’ काळासबंंधी नाही. संत वाङ मय व मराठी साहहत्य, वारकरी पंथ याचं्यासंबधंी 
इहतहाससदृश व हववचेनात्मक लेखन आहे पि समाजजीवनाची इतर अंरे् उपेहक्षतच राहहली आहेत. अर्दी 
अपवादच सारं्ावयाचे झाले तर क ं टे आहि पर्डी [क ं टे भ.र्ो., अहमदनगरिी चनजामशाही, म बंई,१९६२, बहमनी राज्यािा 

इचतहासम बंई, १९६६ (दोन्ही तबातबा याच्या ‘बुऱ्हाने माचसरी’ ची भाषातंरे) पर्डी, सेत माधवराव (क ं टे, १९६६ ला प्रस्तावना)] याचें हलखाि 
आहि र्.ह. खरे [खरे र्.ह., ऐचतहाचसक फारसी साचहत्य,खंड १-६, प िे.] यानंी संपाहदत केलेली कार्दपते्र आहेत. 
हशवाय भारत इहतहास संशोधक मंडळाने प्रहसध्द केलेल्या हशवचहरत्र साहहत्य-खंडा [चशविचरत्र साचहत्य, खंड १-

१०भारत इहतहास सशंोधक मंडळ, प िे.] पैकी काहीत हशवपूवग सलतनतीसंबधंी काही कार्द आहेत. सलर् लेखन 
म्हिजे केवळ फारसी तवाहरखाचंी भाषातंरे आहेत. 
 

परदेशी आहि परप्रातंीय इहतहासकारानंी या काळासंबधंी हलहहलेले व संपाहदत केलेले गं्रथ, केवळ 
महाराष्ट्राच्या नव्हे तर सवग दख्खनच्या इहतहासाचे हववरि करतात. महाराष्ट्राच्या जोडीला कनाटकाचे व 
आंध्र प्रदेशाचे बरेच भार् यात समाहवष्ट होतात. कें चिज चहस्री ऑफ इचंडया [Haig. Sir Woosley (Ed.), Cambridge 

History of India, Vol. 3, Delhi, 1958 (Revised edition).] या महाकाय गं्रथात हा भार् ‘बहमनी व त्याचें वारसदार’ अशा 



 

           

नावाने येतो. इतरही वाङ मय इंग्रजी भाषेतच आहे. शरेवानी [Sherwani H.K., Bahmanis of the Deccan, 1954, 
Hyderabad.] राधेशाम [Radhe Shyam, Kingdom of Ahmednagar, 1966, Varanashi.] यानंी एकाएका सलतनतींचे हवशषे 
अध्ययन प्रहसध्द केले आहे. काही वषांपूवी जोशी आहि शरेवानी याचं्या संपादकत्वाने ‘चमडीव्हल चहस्री 
ऑफ डेक्कन’[Sherwani H.K.and Joshi P.M.(Ed.), History of Medieval Deccan,2 Vol., Hyderabad, 1974.] हा स्व्दखंडात्मक 
इहतहास प्रहसध्द झाला आहे. त्यात सामाहजक व सासं्कृहतक जीवनासंबधंी माहहतीपर लेख समाहवष्ट 
करण्यात आलेले आहेत. हे लेख हनरहनराळ्या तज्ज्ञ इहतहास अभ्यासकानंी हलहहलेले आहेत व महत्त्वाचेही 
आहेत, परंत  गं्रथाचे स्वरूप संकलनात्मक आहे. प्रम ख संपादकानंी कारिमीमासंा करिाऱ्या प्रस्तावना 
जोडलेल्या नसल्याने हा त टकपिा अहधक जािवतो. हैद्राबादेहून प्रहसध्द होिाऱ्या‘इस्लॅचमक कल्िर’ या 
हनयतकाहलकात अनेक उपय क्त हनबधं आहेत ‘एचपग्राचफया इडंो-मॉस्लेचमका’ व ‘एचपग्राचफया इचंडका-
अरेचबक ॲण्ड पर्शशयन सप्लीमेंट’ यात दख्खनी सलतनतींचे अनेक हशलालेख प्रहसध्द झालेले आहेत. 
दख्खनी वास्त हशल्प व हचत्रकला यावरही वाङ मय उपलब्ध आहे. परंत  महाराष्ट्राच्या जीवनातील तीनश े
वषांच्या कालखंडाचे सारं्ोपारं् हववचेन करिारा गं्रथ आजही मराठी भाषेत नाही ही वस्त स्स्थती आहे. 
 

असे का व्हाव ेयाची थोडीशी चचा येथे अप्रस्त त ठरू नये. महाराष्ट्रात इहतहास-संशोधनाला प्रारंभ 
झाला तोच म ळी मराठेशाहीचा इहतहास हा उदे्दश समोर ठेअून [Ranade M.G., Rise of the Maratha Power, Bombay, 
1883.] बह तेक सवग मराठी इहतहासकारानंी आपले श्रम आहि आपली ब ध्दी ही हशवशाहीच्या, मराठेशाहीच्या 
संशोधनाकहरता वचेली. त्यातही राजकीय इहतहासावर प्रम ख भर होता. स्वाभाहवकच यापूवीचा काळ 
म्हिजे ‘हशवपूवगकाल’ एवढेच त्याचे महत्त्व राहहले; हशवकालाची उज्वल प्रहतमा, हशवपूवगकालाच्या अधेंऱ्या 
पार्श्गभमूीवर उठून हदसावी इतपतच त्याला हकमत हमळाली. या कालखंडाला काही अस्स्तपक्षी अंरे् असू 
शकतील याची जािीवच आमच्या इहतहासकारानंा झालेली नव्हती की काय अशी शकंा येव ूलार्ते. द सरी, 
काहीशी अस्फूट, पि सवगव्यापी भावना अशी की हा काळ म्हिजे पराजयाचा, ‘शत्रूचा’. बह तेक मराठी 
मािसाचंी, मराठी इहतहासकाराचंी हीच धारिा होती–हकबह ना आजही आहे. 
 

मराठेशाहीतील पत्रव्यवहार व बखरी यात येिारी फारसी शब्दांची प्रचंड संख्या, मराठेशाहीतील 
वशेभषेूचे सल्तनतीच्या वशेभषेूशी असिारे हवलक्षि साम्य, मराठी वास्त हशल्पावर असिारी सल्तनतींच्या 
हशल्पाची दाट छाया अशा र्ोष्टींकडे या अभ्यासकानंी थोडे जास्त लक्ष हदले असते तर या कालखंडाचा 
मराठी समाज व संस्कृतीयाचं्यावर हकती मोठा प्रभाव पडलेला आहे हे त्यानंा जािवले असते. या दोन 
कालखंडाचंा अन्योन्य संबंध हकती र्ाढ आहे हे त्यानंी साहंर्तले असते. संस्कृतऐवजी फारसी शब्दाचंा 
वापर होअू लार्ला अशा सारख्या र्ोष्टी चारं्ल्या की वाईट हा वस्त तः इहतहासकाराचं्या प्राथहमक चचेचा 
हवषय होव ू नये–नेमके काय घडले ते सारं्िे ही सवात प्राथहमक आहि सवाहधक महत्त्वाची र्ोष्ट आहे. 
बऱ्या-वाईटाची, इष्टाहनष्टतेची मते ही त्यानंतर बनवावयास हवीत. परंत  इथे मात्र असे हदसते की मते 
आधीच बनवनू ठेवल्याम ळे प्राथहमक कामाकंडेच द लगक्ष झालेले आहे. 
 

आपपर, शत्रूहमत्र ह्या भावना यामारे् होत्याच परंत  त्याहीपेक्षा एक फार मोठी व्यावहाहरक अडचि 
होती. आजही ती दूर झालेली नाही तर अहधकच तीव्र झाली आहे. मध्यय र्ीन महाराष्ट्राच्या जीवनाची 
माहहती देिारी बह तेक साधने ही फारसी भाषेत आहेत. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके काही अपवाद 
सोडले तर बह तेक मराठी इहतहास संशोधकानंा या भाषेचा र्धंही नव्हता. ती भाषा हशकण्याची र्रजही 
फारशी कोिाला भासली नाही. या कालखंडाशी संबंहधत अशा दोन महत्त्वाच्या बखरवजा गं्रथाचंी सपूंिग 
भाषातंरे आज मराठीत उपलब्ध नाहीत, आहेत ती अप्रत्यक्ष, म्हिजे, मूळ फारसीचे इंग्रजी भाषातंर व 



 

           

इंग्रजी भाषातंराचे मराठी भाषातंर अशी आहेत. या काळातील सनदापत्राचें, म्हिजे कारभारहवषयक 
कार्दपत्राचें वाचन-प्रकाशन फारसे झालेले नाही. म्हिून जे उपलब्ध (इंग्रजी व मराठी) आहे अशी 
साहहस्त्यक आहि प राताहत्त्वक साधनाचं्या सहाय्याने या कालखंडाची माहहती करून घ्यावी लार्ते. तशी ती 
करून घ्यावयास पाहहजे कारि वर म्हटल्याप्रमािे साडेतीनश ेवषांचा कालखंड इहतहासातून प सून टाकता 
येत नाही आहि सलतनतींच्या काळातील आहि मराठेशाहीतील समाजजीवन याचं्यात अतूट नाते आहे. 
थोडा तटस्थपिे या कालखंडाचा हवचार केला तर मराठी जीवनाचे सम्यक्  ज्ञान होअील आहि ते ज्ञान, 
आजच्या मराठी समाजाची, संस्कृतीची जडि-घडि कशी झाली ते समजण्यास उपयोर्ी ठरेल. 
 

मध्यय र्ीन कालखंडाच्या राजकीय इहतहासाचे सारं्ोपारं् व साधार हववचेन, या गं्रथाच्या पहहल्या 
भार्ात डॉ.र्ो.त्र्य.ं क लकिी यानंी मोठ्या साके्षपाने केलेले आहे. त्या इहतहासाची प नक्हक्त येथे केलेली 
नाही. मात्र वाचकाचं्या सोईसाठी राजघरािी, राजे याचें क्रम दाखहविारे पट स रूवातीला हदलेले आहेत. 
 

मध्यय र्ाच्या इहतहासाच्या साधनाचंी मयादा स्पष्ट केलेली आहे त्यावरून जी उपलब्ध आहेत 
त्याचं्या स्वरूपाची थोडी कल्पना येईल. मराठी भाषेत हवप ल वाङ मयहनर्थमती झाली. [राजवाडे, हव.का. 
ऐचतहाचसक प्रस्तावना, खंड १, प िे, १९२८, (सपंादक श.ंना. जोशी)] परंत  ती काही ठराहवक हवषयातच र् ंतून पडलेली 
हदसते. हवठ्ठलभक्तीपर अभरं्ाचे पीक सवाधीक. महान भावाचें साहहत्य आहे, नाथ व दत् संप्रदायासंबधंी 
काही काव्ये, गं्रथ आहेत. त्याहशवाय र्ीता, भार्वत प राि यासारख्या गं्रथाचंी भाषातंरे, रूपातंरे, टीका 
तसेच रूस्क्मिी-स्वयंवरासारख्या आख्यानावंर व पौराहिक कथावंर काव्यरचना अशा सारखे हलखाि 
संख्येने मोठे आहे. या रचनामंधील प्रहतपादनाचा म ख्य भर हा परमाथगपर, भक्तीमार्ाचे हववरि हाच 
असल्याने त्याचंा तत्कालीन ऐहहक-व्यावहाहरक जीवनाशी संबंध क्वहचतच येतो. प्रापंहचक र्ोष्टींचा उल्लखे 
केवळ अटळ असेल, हजथे नाइलाजच होत असेल हतथे केला आहे. परंत  बह तेक वळेा हा उल्लखे हनषेधपर, 
काय टाळिे आवश्यक आहे हे सारं्ण्यासाठीच केलेला हदसतो. भोवतालची राजकीय पहरस्स्थती, 
घडामोडी, याचंी र्ंधवाताही या मंडळींना नाही. संस्कृत भाषेत रचना अत्यल्प आहे, आहि जी आहे ती याच 
स्वरूपाची. राज्यकत्यांची कारभाराची भाषा फारसी होती. शासकीय सनदापते्र, ह कूमनामे याच भाषेत 
हलहहलेले आहेत. स लतानाचें चहरत्रकार, तवाहरखकार याचें हलखाि याच भाषेतले. पैकी बहमनी व 
हनजामशाही याचं्याशी साक्षात संबधं असिारे दोन गं्रथ म्हिजे बुऱ्हाने माचसरी [देशपाडें अ.ना., प्रािीन मराठी 

वाङ मयािा इचतहास, प िे, भार् ३, १९७४,खंड-३, १९७७.] आहि ‘गुलशन-इ-इिाचहमी’ म्हिजेच ‘तारीख इ फेचरश्ता’. 
पहहल्याचा लेखक सयदअली तबातबा हा अहमदनर्रच्या दरबारातच होता तर फेहरश्ता हा प्रथम 
अहमदनर्रला असला तरी प ढे आहदलशाहीच्या आश्रयाला रे्ला व आपला गं्रथ त्याने हवजापूर येथेच 
रचला. दोघानंीही बहमनी राज्याच्या स्थापनेपासून हनजामशाहीच्या अस्तापयंत इहतहास हदला आहे. या 
दोघाचं्या पूवी इसामी याचा ‘फुतुहुस सलातीन’ [क ं टे-उपरोक्त, वBriggs John, History of the Rise of Mohammadan 
Power in India, Vols. ⅡandⅢ, Delhi. (1966 Reprint) (तारीख इ फेहरश्ताचे भाषातंर)] हा गं्रथ झाला परंत  त्यात बहमनी 
राज्याचा संस्थापक अल्लाउहद्दन बहमनशहा याच्यापयंतची हकीकत येते, त्याम ळे त्याच्या प ढच्या 
इहतहासाला त्याचा उपयोर् होत नाही. 
 

दहक्षिेचे-दख्खनचे-आजपयंत झालेले इहतहास इगं्रजी व मराठी दोन्ही भाषेतले–म ख्यतः 
सयदअली आहि फेहरश्ता याचं्या आधारावरच सजहवलेले आहेत. त्यानंी नमूद केलेल्या हकीकती या 
पूिगपिे वास्तव म्हिजे सत्य आहेत असेच या इहतहासकारानंी र्ृहीत धरलेले आहे. कें चिज चहस्रीच्या 
हतसऱ्या खंडातील दख्खनचा इहतहास केवळ फेहरश्त्यावरच अवलंबून हलहहलेला आहे. या दोघाचें लेखन 



 

           

बारकाईने तपासून पाहहले तर हे तटस्थ इहतहासकार नव्हते तर दरबारी तवाहरखकार होते आहि 
आश्रयदात्याला अपकषगक र्ोष्टी टाळण्याचा, उपकारक र्ोष्टी फ र्वनू सारं्ण्याचा त्याचंा पहरपाठ ध्यानात 
येतो. याचे अहधक हववचेन प ढे, द सऱ्या प्रकरिात केलेले आहे. त्याम ळे या दोघावंर संपूिगपिे अवलंबनू 
राहता येत नाही, त्याचंा उपयोर् फार काळजीपूवगक करावयास हवा एवढेच येथे नमूद करावयाचे आहे. 
 

याहशवाय, अनेक लहानमोठी चहरते्र, तवाहरखा, काव्य-गं्रथ हनरहनराळ्या संग्रहालयात स रहक्षत 
आहेत. ते म ख्यत्व े फारसी भाषेत आहेत पि त्याचंी भाषातंरे उपलब्ध नाहीत. पंधराव्या शतकापासून 
य रोपीय व्यापारी, प्रवासी याचंा पायरव या भार्ात स रू झाला, त्याचंी प्रवासी विगने तसेच इहतवृते् प्रहसध्द 
झाली आहेत [Isami-Husain A.M., Shahnemah-i-Hind by Isami, Vol.I, 1967, New Delhi.] या सवांचा संबधं बह धा 
उत्रकालीन बहमनी व आहदलशाही प्रदेशाशंीच आला. त्याचंा भारतात म क्कामही अल्पकाळ असे, त्याम ळे 
त्यानंी नमूद केलेल्या र्ोष्टी केवळ ऐकीव स्वरूपाच्या हकवा वरवर पाहहलेल्या अशा स्वरूपाच्या आहेत. 
 

उपलब्ध झालेल्या हशलालेखातील बह तेक महशदी, दर्,े हवहीरी अशा सारख्या वास्तंूवरचे 
आहेत.[Major R.H.(Ed.), India in the Fifteenth Century—being a collection of narratives of Voyages to India, 1974, Delhi.] 
हकत्येक लेखात, लेख हलहहविाराच्या नावाखेरीज लेख कोरिाऱ्या कोरक्याचंी, इमारत बाधंिाऱ्या 
स्थपतींची नाव ेआढळतात. काही लेख शासकीय आदेशाचं्या स्वरूपाचे आहेत. बह तेक लेख फारसी भाषेत 
आहेत, काही अरबीत आहेत, तर बरेचसे व्दैभाहषक-फारसी-मराठी, फारसी-कानडी, तर काही तै्रभाहषक 
म्हिजे फारसी-मराठी-कन्नड असे आहेत. सल्तनतीमधील हवहवध अहधकारपदे, ती पदे भषूहविाऱ्या व्यक्ती 
याचंी नाव ेआहि त्यानंा हमळालेल्या हकताबाचंी नाव ेकाही लेखात आहेत. शतेजहमनींची प्रत, शतेजहमनींचे 
उत्पन्न, जहमनींचा कस हटकहवण्यासाठी करावयाची उपाययोजना, जहमनींच्या मोजिीची मापे, याचंी नोंद 
काही लेखात आहेत. हबघा, चावर, र्ज अशा पहरमािाचें उल्लेख आहेत, त्याबरोबरच होन, प्रताप व टंक या 
चलनी नाण्याचेंही आहेत. हशवाय अधूनमधून हजकानी व हजतल अशा नाण्याचंी नावहेी आलेली आहेत. 
कल्यािी येथे १५८० त बाधंलेल्या तटबंदीसाठी सहा हजार होन एवढा खचग झाला तसेच तेथेच बाधंलेल्या 
मक्का महशदीसाठी एक हजार होन खचग झाले अशी माहहती तेथील लेखात आहे. मात्र असा तपशील देिारे 
लेख सखं्येने अल्प आहेत. सामाहजक इहतहासाला उपय क्त ठरतील असे उल्लेख काही लेखात येतात, ते 
काहीसे अन षंर्ाने, कारिपरत्व े आलेले आहेत. एका लेखात अहमदनर्रच्या ताबंट जमातीचा उल्लखे 
असून ते ‘नार्ौरी’ म्हिजे म ळात राजस्थानातील नार्ोर मधून आल्याची माहहती आहे. आजही हे लोक 
‘नार्ौरी’ याच नावाने ओळखले जातात. सामाहजक रूढींसंबधंीच्या दोन आहदलशाही लेखाचंा हनदेश 
करून हशलालेखाचंा हा पहरचय संपवता येईल. आहदलशाहीत अशी पध्दत होती की एखादा मन ष्ट्य 
हनप हत्रक मेला तर त्याचीहजदर्ी, त्याचे भाऊ-बहीि अशासारखे जे जवळचे नातेवाईक त्यानंा 
हमळण्याऐवजी सरकारजमा होत असे. प ढे आहदलशाही स लतानानंी दोन वळेा ह कूम काढून ही प्रथा रद्द 
केली आहि हजदर्ी जवळच्या नातेवाईकानंा द्यावी असे फमाहवले. पहहला ह कूम१५७०चा तर द सरा १६६८ 
चा. 
 

म र्ल सम्राटानंी मोठाल्या हमरस्त्यावंर अंतर दाखहवण्यासाठी छोटे छोटे मनोरे उभे केले होते, 
त्यानंा ‘कोस-मीनार’ म्हितात. हनजामशहानंी मलैाचा दर्ड उभे केले होतेच हशवाय हनरहनराळ्या 
र्ावाकंडे जािारे रस्ते दाखहविारे ‘हदग्दशगक’ दर्ड, हतठ्ठठ्यावंर व चौफ ल्यावर उभे केले होते.[Desai Z.A., 
“Eprigraphy” in History of Medieval Deccan, Vol.2, 310-380.] नाहशक, यवतमाळ, बीड, औरंर्ाबाद अशा हजल्ह्यातूंन 



 

           

या दर्डाचंी नोंद अभ्यासकानंी केलेली आहे.[Eprigraphia Indica (Arabic and Perisian Supplement), 1964-65, p.43 and 
Desai, p. 373.] यावरून हनजामशाहीच्या सवगच म लखात ही व्यवस्था केलेली असावी असे हदसते. 

 
काही हठकािच्या उत्खननात, अन्यत्र नदीकाठी तसेच खाजर्ी संग्रहातून या काळातील नािी 

हमळालेली आहेत. बह तेक नािी ताबं्याची आहेत. बह तेक स लतानानंी क्प्याची व सोन्याची नािी पाडलेली 
होती, मात्र स विाची नािी क्वहचतच हमळालेली आहेत. देवहर्री (फते्बाद), र् लबर्ा (अहसनाबाद), 
जामोद, ज न्नर अशा अनेक हठकािी टाकंसाळी होत्या. या सवांची अहधक माहहती आर्थथक स्स्थती या 
प्रकरिात हदलेली आहे. येथे इहतहासाचे हेही साधन उपलब्ध आहे एवढी फक्त नोंद केली आहे. 
 

सल्तनतीच्या काळात हनमाि झालेल्या वास्त हशल्पाचे फारसे नम ने महाराष्ट्रात हशल्लक राहहलेले 
नाहीत. नार्री हशल्पाचे-नर्र रचनेचे, प्रासादाचें, बर्ीच्याचें उल्लेख तवाहरखकार करतात परंत  
दौलताबादसारखे एखादे हठकाि सोडल्यास इतरत्र वास्तंूचे अवशषे हमळत नाहीत. राजवाडे, प्रासाद ही 
त्या त्या घराण्याची वा व्यक्तीची मालमत्ा असल्याने, त्याचंी देखभाल, संरक्षि ही व्यहक्तर्त जबाबदारी 
होते आहि त्या व्यक्तीच्या नंतर त्याचं्यांकडे कोिी फारसे लक्ष देत नाही. या उलट दर्े, महशदी या धार्थमक 
स्वरूपाच्या वास्तू असल्याने त्याचें रक्षि, जीिोध्दार करण्याची जबाबदारी सवग समाजाने पत्करलेली 
होती. त्याम ळे अशा स्वरूपाच्या बऱ्याच वास्तू हटकून आहेत. 
 

बहमनी व हनजामशाही स लतानानंी अनेक हकल्ले बाधंलेले होते, तसेच अनेक र्ावाभंोवती कोट ही 
उभारलेले होते. हकल्ल्यामंध्ये प ढच्या काळात फेरफार करण्यात आले, र्ावाभोवतीचे कोट आज 
भग्नावस्थेत आहेत. दौलताबाद, परेंडा अशा मोजक्याच हठकािी सल्तनतींच्या लष्ट्करी स्थापत्याचे अवशषे 
बऱ्या स्स्थतीत आहेत व त्यावरून या स्थापत्य शाखेची चारं्ली कल्पना येते. 
 

हचत्रकलेचे फारच थोडे नम ने हशल्लक आहेत.[Eprigraphia Indica (Arabic and Persian Supplement), 1970-71, 
45-62.] 

[Zebrowsky M., Deccan Painting, 1983, Bombay.] 
 

केवळ प राताहत्त्वक म्हिाव े असे भाडंीक ं डी, अलंकार यासारखे अवशषे फारसे नाहीत. अर्दी 
वैहशष्ट्यपूिग म्हिावी अशी भाडंी म्हिजे, चायना वअेर-अत्यंत स बक आकाराची, पातळ अशी हचनी मातीची 
भाडंी-थाळ्या, वाडरे्, पेले अशी. पाढंऱ्या रंर्ावर हनळ्या रंर्ाची नक्षी काढलेली ही भाडंी चीन व इराि 
इकडून आयात केली जात. श्रीमंतीचे वैभव दाखहविारी, चैनीची चीज अशी याचंी ख्याती होती. 
अहमदनर्रला अशा भाडं्याचे काही उत्कृष्ट नम ने हमळाले आहेत. दौलताबादच्या उत्खननात अनेक त कडे 
हमळाले आहेत व त्यापकैी काहींवर हचनी हलपीतील लेख आहेत. या भाडं्याचंी नक्कल करून स्थाहनक 
क ं भारही काचेचा म लामा हदलेली भाडंी करू लार्ले, पि त्याचंी र् िवत्ा फारच स मार होती. काचेच्या 
अनेकरंर्ी बारं्ड्या हे या काळातील अवशषेाचें आिखी एक वैहशष्ट्य. प राताहत्त्वक साधने या पलीकडे 
फारशी माहहती देत नाहीत. 
 

ही सवग साधने हवप ल आहेत असे प्रथमदशगनी वाटले तरी त्यातून हमळिारी माहहती एकारं्ी, 
राजकीय इहतहासाच्या स्वरूपाची आहे. सामाहजक व सासं्कृहतक इहतहासाच्या रचनेला पोषक साधने 
मयाहदतच आहेत, स्वाभाहवकच त्यातून हमळिारी माहहतीही मयाहदत आहे. 

  



 

           

सल्तनतींिी ध्येय-धोरणे 
 

सल्तनतींच्या, महाराष्ट्रातील इस्लामी राजवटींच्या ध्येय-धोरिाचंा काहीसा तपशीलवार पहरचय 
आरंभीच करून घ्यावयास हवा. यासंबधंी आजवर अनेक अभ्यासकानंी मते व्यक्त केली आहेत आहि 
सवगसामान्य वाचकाची र् जराि त्याच मतावंर झालेली आहे. या मताचं्या ग्राह्याग्राह्यतेचा खोलवर हवचार 
होिे जक्र आहे. तरच सल्तनतींच्या काळातील समाजजीवनाचा सम्यक्  आहि यथातथ्य बोध होईल. 
 

यादव राजवटीच्या अस्तापासून तो हशवाजी महाराजाचं्या उदयापयंतचा तीन-साडेतीनश ेवषांचा 
काळ हा महाराष्ट्राच्या जीवनातील“तमोय र्ा”ंचा काळ होय असेच मत बह तेक मराठी इहतहासकार व 
लेखक यानंी माडंलेले आहे. “महाराष्ट्र संस्कृती”या आपल्या गं्रथात प .र्.सहस्त्रब ध्दे [सहस्त्रब ध्दे प .र्.,“मराठी 

संस्कृती”, प िे, १९७९., पृ. ३०४.] यानंी व्यक्त केलेला अहभप्राय बराचसा प्राहतहनहधक समजता येतो. ते म्हितात- 
“तेराव्या शतकाच्या अखेरीपासून स रू झालेली म स्लीमाचंी आक्रमिे, त्यानंतर काही काल चाललेली 
हदल्लीच्या स लतानाचंी सत्ा, आहि त्यानंतर स्थापन झालेली बहामनी सत्ा ही महाराष्ट्रावर आलेली 
अस्मानी प्रलयापत्ीच होती. मराठ्याचंी राजसत्ा तर म स्लीमानंी नष्ट केलेलीच होती, पि त्याबरोबरच 
मराठ्याचंा हहदू धमग, त्याचं्या प्राचीन परंपरा, हा सवग महाराष्ट्र समाज आहि या लोकाचें स्वत्व याचंा संपूिग 
नाश करण्याची प्रहतज्ञाच बहामनी स लतानानंी केली होती.” 
 

महादेव र्ोहवद रानडे यानंी दहक्षिी स लतान हे फारसे धमगवडेे हकवा धार्थमक अहतरेकी (BIGOTS) 
नव्हते हे मान्य केलेले असले तरी स लतानी सत्ा ही हहदू धमाला शापच होता आहि म्हिनूच ‘महाराष्ट्र 
धमाचा’ उदय झाला असेच प्रहतपादन केले आहे. [Ranade M.G., Rise of the Maratha Power, Bombay, 1961 Ed.,] 
सरदेसाई यानंी आपल्या हरयासतीत थोड्याफार फरकाने सल्तनतींचे मूल्यमापन याच पध्दतीने केले आहे. 
[सरदेसाई र्ो.स.,“मुसलमानी चरयासत”, म ंबई १९९३आवृत्ी.] सहस्त्रब ध्दे यानंी आपल्या मताच्या प ष्टीसाठी सयदअली 
तबातबाच्या “बुऱ्हाने माचसरी” मधील काही हवधाने उध्दृत केली आहेत. त्यापकैी काही वचेक उदाहरिे 
आहि याच “माचसरी” मध्ये इतरत्र येिाऱ्या हवधानापंैकी काही अशी- [क ं टे भ.र्ो.,“बहमनी राज्यािा इचतहास”, पृ.७.] 

 
“अल्लाउहद्दन हसनशहा र्रं्ू बहमनी याने दहक्षिेत इस्लामची प्रहतष्ठापना करून काफराचंा उच्छेद 

केला.” 

 
“इमाद उल्  म ल्क आहि म बारकखान यानंी स लतानाचं्या आजे्ञप्रमािे हहदंूच्या म लखात ल टाल ट 

करीत तावी नदीपयंत मजल मारली, वाटेत त्यानंा जे जे मूतीपूजक आढळले त्याचंी त्यानंी सरास कत्ल 
केली.” 
 

“अहमदशहाची इच्छा इस्लाम धमाला उि स्थानावर नेण्याची, हजहाद प कारून महंमद पैर्ंबराने 
प रस्कारलेल्या श्रध्देचा आहि पहवत्र तत्त्वाचंा प्रसार करण्याची आहि श्रध्दा व नेकी याचंा अभाव असिाऱ्या 
काफराचंी बंडे व द ष्टपिा याचें समूळ हनदाळि करण्याची होती…… मोहहमेत हशवनेरी हजकल्यावर 
काफराचंी घरेदारे व देवळे याचंा नाश करून तेथे महशदी उभारल्या……लोहर्ड हजकल्यावर पराभतूाचंी 
सरास कत्ल केली.” 
 



 

           

“ब ऱ्हान र्ादीवर आल्याबरोबर त्याने पोत गर्ीजाशंी धमगय ध्द स रू केले आहि काफराचंा हनःपात 
केला. [क ं टे भ.र्ो.,“अहमदनगरिी चनजामशाही”, प.ृ७.]” 
 

अशा तऱ्हेची हवधाने तवाहरखकारानंी पानोपानी केली आहेत. केवळ हीच हवधाने जशीच्या तशी 
प राव्यादाखल वापरावयाचे म्हटले तर सहस्त्रब ध्दे याचंा हनष्ट्कषग अटळ ठरतो. ही सर्ळी हवधाने एकत्र केली 
तर हदसेल ते असे की पहहल्या बहमनशहापासून तो शवेटच्या हनजामशहापयंत प्रत्येकस लतानाची प्रत्येक 
मोहीम ही काफराहंवरूध्द, काफराचंा उच्छेद करण्यासाठी हनघाली होती, हहदंूच्या हवरूध्द चालू असिाऱ्या 
एका अखंड धमगय ध्दाचा भार् होता आहि या प्रत्येक मोहहमेत स लतान यशस्वी झाला अशी ग्वाही 
तवाहरखकार देतात. 
 

आता प्रश्न असा उत्पन्न होतो की, साडेतीनश े वष े हहदू धमाचा उच्छेद करण्याच्या कामात 
महाराष्ट्रातील सल्तनतीयशस्वी झाल्या असल्या तर महाराष्ट्र भमूींवर हहदू हशल्लक तरी कसे राहहले? हहदू 
हशल्लक राहहले एवढेच नव्हे तर प्रचंड बह संख्येने अस्स्तत्वात राहहले आहेत. “वारकरी” पंथासारखे हहदू 
धमातील पंथ भरभराटीला आले, आपले “वारी” सारखे आचार प्रर्टपिे पाळत राहहले, मराठी भाषेत 
धार्थमक-स्वरूपाचे प्रचंड वाङ मय उत्पन्न झाले, हा चमत्कार कसा काय झाला? हे सर्ळे जर घडले आहे 
तर तवाहरखकार काय सारं्त आहेत? कोिाचा उच्छेद झाला? या प्रश्नाचंा तटस्थपिे हवचार करिे 
आवश्यक आहे, त्यासाठी, मराठी (व इंग्रज) इहतहासकारानंी हवर्श्सनीय समजून आधारभतू मानलेल्या 
म सलमान तवाहरखकाराचं्या हलखािाची फेरतपासिी केली पाहहजे. या लेखकाचें हेतू, त्याचं्या पे्ररिा 
याचंा शोध घेतला पाहहजे. तरच सल्तनतींच्या ध्येय-धोरिाचंी यथातथ्य कल्पना येईल. 
 

हदसते ते असे की अहतशयोक्तीया अलंकाराचा वापर केला तर हवधाने अथगहीन होतात याचे भान या 
तवाहरखकारानंी ठेवलेले नाही. साधी सैन्यबळाची र्ोष्ट घेतली तरी हेच हदसते. प्रत्येक य ध्दात त्यानंी 
दोन्ही बाजंूनी हजारोंच्या संख्येने सैन्य उभी केली आहेत. इतके लढवय्ये रिारं्िात दरवेळी 
पाठहवण्याइतकीएकूि लोकसंख्या तरी होती का हा प्रश्न पडतो. काफराचं्या उच्छेदाची तीच कथा आहे. 
तबातबा आहि फेहरश्ता काहीही म्हिोत. काफराचंा उच्छेद झाला नाही ही वस्त स्स्थती आहे. म्हिून हे 
तवाहरखकार काय सारं्त आहेत यापेक्षा का सारं्त आहेत याचा शोध घ्यावा लारे्ल. प्रत्येक स लतान हा 
इस्लामचा सिापाईक होता, प रस्कता होता, प्रचारक होता असे म्हटल्याखेरीज, प नः प न्हा म्हटल्याखेरीज 
त्याला प्रहतष्ठा हमळत नाही. स लतानाचंी सत्ा, सत्ास्पधा, संघषग हे राज्यवृध्दीसाठी नसून इस्लामच्या 
प्रसारासाठी होते असे म्हटल्याखेरीज त्यांना नैहतक अहधष्ठान प्रा हो होत नाही. ते काहीतरी उि ध्येयासाठी 
झर्डत होते असा आभास हनमाि करिे तवाहरखकारानंा आवश्यक वाटले कारि स लतानानंा हा र्ौरव 
हवा होता, ही प्रहतष्ठा हवी होती. अन्यथा, त्यानंी र्ादीसाठी पाडलेले भावडंाचें, काका-माम्याचें खून, 
केलेले रक्तपात, काढलेल्या मोहहमा या सर्ळ्या र्ोष्टी वैयहक्तक स्वाथासाठी केल्या असे हदसले असते. 
प्रत्यक्षात ते तसेच होते. पि चािाक्ष स लतान आहि त्याचें दरबारी इहतहासकार यानंा त्याचं्या कृतींवर 
इस्लामचा म लामा देिे जास्त पसतं पडले. या स्वाथी, वैयहक्तक हहताच्या जाहिवतूेन सर्ळे स लतान हे 
“काफराचें उच्छेदक”, “इस्लामचे प्रचारक” ठरले- उि ध्येयाने पे्रहरत झालेले धमगरक्षक बनले! बहमनी 
आहि उत्राहधकारी सल्तनती याचं्या वास्तव स्वरूपाचे, सत्ालालसेचे असे उदात्ीकरि झाले! 
इहतहासाचे हवकृतीकरि झाले ते असे. 
 



 

           

सर्ळे स लतान धार्थमक बाबतीत “हनरपराध” होते असा याचा अथग नाही. त्यानंी आपला हहरवा रंर् 
अनेक वळेा दाखहवलेला आहे. अल्लाउहद्दन खलजीचा वारस म बारक खलजी याने देवहर्रीला १३१८ मध्ये 
श क्रवारच्या नमाजासाठी प्रशस्त जामी मशीद उभारली. [Mate M.S. and Pathy T.V., “Daulatabad: a Report”, Pune, 
1992, 5-7.] त्या महशदीच्या बाधंकामासाठी दहाबारा हहदू-जैन मंहदराचंा हवध्वसं केला होता. सोलापूरच्या 
हकल्ल्याच्या तटाखाली आजही अधगवट र्ाडलेले महंदर हदसते. हवजापूरची सर्ळ्यात पहहली मशीद 
भोवतालची देवळे पाडून त्याचं्या वास्तूखंडाचीच उभारलेली आहे. र्ावाचं्या नावावंरस ध्दा संक्रातं आली. 
देवहर्रीचे“क वत ल इस्लाम” झाले, र् लबग्याचे“अहसनाबाद” झाले, सार्रचे“न स्त्रताबाद” झाले. भीमा 
नदीची“जहनूर” झाली! अनेक हकल्लेदारानंी शरिार्ती व इस्लाम बरोबरीने पत्करली. हनजामशाही व 
इमादशाही घराण्याचें मूळ प रूष हहदूच होते-शरिार्ती व इस्लाम दोन्ही बरोबरीने पत्करलेले [क ं टे, उपरोक्त-
अनेक उदाहरिे] मात्र, “काफरा”ंच्या कत्लींचे उल्लखे असले तरी तबातबा व फेहरश्ता साम दाहयक वा मोठ्या 
प्रमािावर बाटवा-बाटवीची कोठेही माहहती देत नाहीत. कत्लींचे पावलोपावली मोठ्या उत्साहाने उल्लखे 
करिारा सयदअली अशा“पराक्रमा”ंचा हनदेश करण्यास च कता ना. त्याला ती र्ोष्ट मोठ्या र्ौरवाची, 
प्रौढीचीच वाटली असती याबद्दल शकंा वाटत नाही. त्याम ळे असे “र्ौरवास्पद” प्रकार फारसे झाले 
नसावते असाच हनष्ट्कषग काढिे भार् पडते. (या हवषयाची अहधक चचा “सामाहजक स्स्थत्यंतर” या 
प्रकरिात प ढे केलेली आहे.) 
 

सल्तनतींच्या राजकारिाचे आिखीही काही पलूै या सदंभात ध्यानात घ्याव ेलार्तात. र् जरात, 
खानदेश, माळवा या भार्ावंर इस्लामी राजघराण्याचंी सत्ा होती. बहमनींचे आहि नंतरच्या हनजामशाहीचे 
या सवांशी सतत संघषग चालले होते. बहमनींच्या उत्राहधकारी असिाऱ्या पाचही शाह्या एकमेकाहंवरूध्द 
सतत लढत होत्या. [Haig, Cambridge History of India, Vol.Ⅲ.p. 433.] सरहद्दीवरचा परेंड्यासारखा हकल्ला हकवा 
“पाथरी” सारखे र्ाव एवढ्या हनहमत्ाने मोठी य ध्दे झाली. कधी-कधी दोघे-हतघे एकत्र येवनू चवथ्यावर 
घसरत. याहीप ढे जाअून आपापसातील भाडंिात, ओहरसा, वरंर्ळ, त्याहीपेक्षा हवजयनर्र येथील हहदू 
राजाचंी मदत घेवनू हतसऱ्या एखाद्या इस्लाम धमीय स लतानावर हल्ला करण्यात कोिालाही अनमान 
वाटले नाही. हे संघषग स्वाथासाठी नसून इस्लामच्या रक्षिासाठी होते असा दावा कोिीही सयदअली करू 
शकत नव्हता. एकमेकाहंवरूध्द काफराचें सहाय्य घेिे कदाहचत धमगनीतीत बसत नसले तरी राजनीतीत 
हनहश् चत बसत होते. 
 

हवजयनर्रचा धोका जास्त जािव ू लार्ल्यावर ह सेन हनजामशहाने मोठ्या खटपटीने सवग 
शाह्यानंा“काफरा”ं हवरूध्द एकत्र आिले. ताहलकोटची लढाई झाली. हवजयनर्रचा मोड झाला. पि 
जवळपास लरे्चच, या स लतानाचंी स ंदोपस ंदी स रू झाली-हजकलेला प्रदेश कसा वाटावयाचा, ल टीची 
वाटिी कशी करावयाची या म द्यावरून. याहीपेक्षा मौजेची र्ोष्ट अशी की, देशी म्हिजे दख्खनी म सलमान 
आहि“आफाकी” म्हिजे इरािातून आलेले म सलमान याचं्यात सतत झर्डे होत आहि ज न्नर, चाकि, 
र् लबर्ा अशा हठकािी एकमेकाचं्या त्यानंी कत्ली केल्या. त्याही स लतानाचं्या ह क मावरूनच झाल्या हा 
यातला हवशषे. हे सर्ळे म सलमानच होते.[क ं टे, “अहमदनगरिी चनजामशाही”, प्रस्तावना, पृ. २८.], [Haig (उपरोक्त) 
प.ृ४३३.] 

 
आिखी एक वास्तव ध्यानात घ्याव े लार्ते. उपलब्ध कार्दपत्रावंरून हे स्पष्ट हदसते की, 

सल्तनतींच्या तीन-साडेतीनश े वषांच्या सबंध राजवटीत, र्ावर्ाड्याचा सर्ळा कारभार हहदूधमीय 
नाडर्ौडा, पाटील, देसाई, क लकिी अशा मंडळींच्या हातात होता. र्ावपातळीवरील महस लाची 



 

           

आकारिी आहि वस ली ही दोन्ही कामे याच अहधकाऱ्याचं्याकडे होती. जमीन महसूल हे राज्याच्या 
उत्पन्नाचे सर्ळ्यात मोठे व महत्त्वाचे साधन होते. ते हहदू अहधकाऱ्याचें अखत्यारीत ठेविे स लतानानंा 
अवघड वाटले नाही. हहदू र्ावकामर्ाराकंडे हे काम ठेवण्याचे कारि हदसते ते असे की, ही कामे व पदे 
त्या-त्या घरात वशंपरंपरेने चालत आलेली होती. त्याम ळे या मंडळींना, जहमनींची मालकी, जहमनीचा 
मर्दूर, हपके या सवांची माहहती परंपरेनेच हमळालेली होती, हमळत असे. असे अन भवी व माहहतर्ार लोक 
ज्याच्यात होती ती ज नीच शासनयंत्रिा स लतानानंी आपल्या कारभारासाठी वापरली. हे र्ावकामर्ार हहदू 
होते म्हिून त्यानंा ह सकावनू लावनू स्वधमीय कामर्ार आिण्याचा त्यानंी प्रयत्नही केला नाही. हजल्हा, 
परर्िा अशा वरच्या पातळीवर म सलमान अहधकारी नेमण्यात आले पि ते ज्या पायावर काम करिार तो 
हहदू कामर्ाराचंाच. यावरून, स लतानानंा रस होता तो सते्त, राज्यप्रसारात, धमगप्रसारात नव्हे हे स्पष्ट 
होते. 
 

दख्खनी स लतानानंी इराि, हबसाि इकडून सैहनक, कारभारी, पंहडत, धमगज्ञ अशाचंी अनेक वष े
आयात केली. ताहेरशहा, महमूद र्ावान, महलक अंबर ही अशा परकी म सलमानापंकैी काही मोठी नावे. 
याचं्याखेरीज इतर अनेक कतगबर्ार मािसे याचं्यातून प ढे आली होती. नेमकी हीच र्ोष्ट स्थाहनक म्हिजे 
दख्खनी म सलमानानंा अडचिीची झाली आहि यातून देशी व आफाकी असा संघषग स रू झाला. या संघषात 
आपल्या राज्याची आह ती पडेल याची जािीव झाल्याम ळे हनजामशाही व आहदलशाही स लतानानंी, या 
दोघाशंीही सबंंध नसलेले लोक प ढे आिले. काफर म त्सद्दी, सेनानी यानंा उते्जन हदले. राज्यरक्षि हा 
हवचार धमगरक्षिापेक्षा प्रबळ ठरला. मालोजी, शहाजी भोसले, लख जी जाधव याचं्यासारखी मातबर मािसे 
स लतानाचंी सेवा इमाने-इतबारे बजाव ू लार्ली. त्यानंा सेवते घेिे स लतानानंा अवघड वाटले नाही, 
स लतानाचं्या पदरी नोकरी करण्यात त्यांना कमीपिा वाटला नाही! या मंडळींना स लतानाचं्या धमगवडेाची, 
हहद त्वाच्या उिाटनाचं्या ध्येयाची कल्पना तरी आली नाही हकवा आली असूनही त्यानंी स्वाथापोटी 
स्वधमगघात केला असे म्हिाव े लारे्ल. अन्यथा, रानडे, सहस्त्रब ध्दे यानंा तीनश े वषांनी असह्य झालेला 
स लतानाचंा धार्थमक छळ, इस्लामचे कठोर आक्रमि हे काहीसे काल्पहनक, त्याहीपेक्षा कमालीचे 
अहतशयोक्त तरी म्हिाव ेलारे्ल. 
 

रानडे, सरदेसाई, सहस्त्रब ध्दे यानंी सल्तनतींच्या ध्येय-धोरिाहंवषयी अशी मते का व्यक्त केली 
असावीत, मध्यय र् हे “तमोय र्” का ठरहवले असाव ेअसा प्रश्न साहहजकच उत्पन्न होतो. त्याचा हवचारही 
येथे करिे अर्त्याचे आहे. हे हववचेन अहप्रय ठरण्याची मोठीच शक्यता आहे. तथाहप, या काळातील 
सामाहजक व सासं्कृहतक घडामोडींचे वास्तव स्वरूपाचे दशगन घडहवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. 
महाराष्ट्रात इहतहासाचेसंशोधनाला प्रारंभ होवनू शंभर-सव्वाश ेवष ेलोटली आहेत हे वर साहंर्तलेच आहे. 
तसेच या संशोधकाचंी पे्ररिा राष्ट्रभक्ती, स्वातंत्र्यहप्रयता ह्याच होत्या याचाही उल्लेख केला आहे. ग्रॅंट डफ 
सारख्या परकीयाने हलहहलेला मराठ्याचंा इहतहास हा एकारं्ी आहे, हकत्येकदा हवपयगस्त आहे हे 
सारं्ण्यावर स रवातीला भर होता. कीतगने यानंी डफचे सवगतोपरी खंडन केले. त्यानंतर रानडे यानंी, 
“महाराष्ट्र-धमग” या कल्पनेला आकार हदला. प्रत्यक्षात रानडे याचं्या हवचारसरिीवर, त्यानंा उत्म 
पहरहचत असलेल्या पाश्चात्य इहतहासाची, हवचाराचंी छाप पडलेली हदसते. हवशषेतः य रोपमध्ये घडून 
आलेल्या धार्थमक-क्रातंीचा (Reformation) त्याचं्यावर एवढा प्रभाव पडला होता की त्यानंी त्याच 
नम न्याबरह क म मराठी इहतहासाचा अन्वयाथग लावला. [रानडे, उपरोक्त.] हवशषेतः वैष्ट्िव संताचं्या 
कामहर्रीतून महाराष्ट्रात राष्ट्रवादाचा (महाराष्ट्र धमाचा) उदय झाला असे प्रहतपादन केले. हव.का. 
राजवाडे यानंी त्याचं्या मताचे प ढे खंडन केले हे खरे परंत  राजवाडे स्वतः आहि त्याचं्या आरे्-मारे् झालेले 



 

           

संशोधकहे भारताच्या व महाराष्ट्राच्या इहतहासाचे संशोधन केवळ एक बौस्ध्दक हजज्ञासा म्हिून करीत होते 
का,तटस्थवृत्ीने करीत होते का या प्रश्नानंा नकाराथीउत्रे द्यावी लार्तात. संशोधनाचा उद्योर् ते अत्यंत 
प्रामाहिकपिे, वैयहक्तक स्वाथाचा हवचारही न करता करीत होते यात शकंा नाही. परंत  त्याचं्या उद्योर्ाची 
मूळ पे्ररिा“राष्ट्रकायग” हीच होती. महाराष्ट्राच्या हवशषेतः मराठेशाहीच्या इहतहासाचे संशोधन हे केवळ 
राष्ट्रकायगच नव्हे तर स्वातंत्र्य य ध्दाचाच एक भार् आहे अशीच त्याचंी भावना होती. स्वदेश-स्वभाषा-पे्रम 
त्यानंी अनेक प्रकारे व्यक्त केले आहे. इंग्रजी सते्चे मानेवर घट्ट बसलेले जोखड झ र्ारून द्यावयाचे होते. 
त्यासाठी ज्या अनेक र्ोष्टींची जक्र होती, त्यात हनहद्रस्त समाजाला त्याच्या स्वत्त्वाची, अंर्भतू सामथ्याची 
जािीव करून द्यावयाची होती. त्यासाठी त्याच्या पूवगपराक्रमाचे स्मरि करून द्यावयाचे होते. एक 
स्फूतीस्थान शोधावयाचे होते. काही तरी सर् ि-साकार प्रतीक, तेजाची, पराक्रमाची मूती हवी होती. या 
लढ्याला काही नैहतक अहधष्ठान हव ेहोते. 
 

छत्रपती हशवाजी महाराजाचं्या अद भ त कतगबर्ारीम ळे ते असे प्रतीक ठरावते, पराक्रमाचे, तेजाचे 
मूतग क्प ठरावते हे स्वाभाहवकच होते. त्याचं्या चहरत्रातील प्रत्येक घटना स्फूर्थतदायक ठरावी अशीच होती. 
त्याम ळे ते राष्ट्रीय उत्थानाचे, मराठी अस्स्मतेचे प्रतीक ठरले. 
 

द सरा जो भार् होता, नैहतक अहधष्ठानाचा तो पूिग केला समथग रामदासाचं्या वाङ मयाने. ही दोन्ही 
इतकी परस्परपूरक होती की स रूवातीच्या अभ्यासकानंी समथांना हशवछत्रपतींच्या र् रूच्या हठकािी नेवनू 
बसहवले. वस्त तः समथग हे छत्रपतींच्या कतगबर्ारीचे भाष्ट्यकार आहेत. सामाहजक घडामोडींचे ते डोळस 
अभ्यासक होते आहि हशवछत्रपतींच्या उद्योर्ाचा त्यानंा जािवलेला अथग त्यानंी आपल्या साहहत्यातून प्रर्ट 
केला. तोच आपल्यापयंत पोचला. आहि त्यातूनच छत्रपतींची, हहदू धमाचे प रस्कते, “हहदू पदपादशाही” 
चे संस्थापक असे हचत्र उत्पन्न झाले. “महाराष्ट्र-धमग” या सारख्या कल्पना आमच्या संशोधकानंी व 
हवचारवतंानंी साकार केल्या. 
 

क्षिभर असा हवचार मनात येतो की, समथांचे साहहत्य उपलब्ध झाले नसते, केवळ त काराम 
महाराजासंारख्या संताचे साहहत्य आहि हशवकालीन कार्दपते्र एवढ्याच आधारावर हशवाजी महाराजाचंा 
इहतहास हलहावयाचा असता, तर आमच्या आध हनक इहतहासकारानंा छत्रपती हशवाजी आहि हहद त्व याचंा 
संबंध दृढ करता आला असता का? अष्टप्रधान मंडळाची प्रथा, त्याचंी नाव,े राज्यव्यवहारकोश, समंत्रक 
राज्यरोहि या सर्ळ्या र्ोष्टीवरून त्याचंी प्राचीन हहदू परंपरावंर हनष्ठा होती हे स्पष्ट होते. हे खरे असले 
तरी रामदासाचें वाङ मय सोडून इतर साधनावंरून छत्रपतींचा संघषग हा हहद त्वाच्या रक्षिासाठी 
इस्लामहवरूध्द प कारलेला लढा होता असा हनष्ट्कषग काढिे कठीि जाते. परंत  एकदा ते हहद त्वाच्या 
रक्षिासाठी उभे ठाकले म्हटल्यावर त्याचंा संघषग स लतानी सते्हवरूध्द होता असे म्हिण्याऐवजी इस्लामी 
परसते्हवरूध्द होता हा हवचार ओघानेच येतो. हवसाव्या शतकातील इंग्रजी सते्च्या ऐवजी पधंराव्या 
शतकात इस्लामी सत्ा येते. शत्रूभाव कायम राहतो. सयदअलीचे प्रत्येक हवधान आपोआपच स्वीकायग 
ठरते. मध्यय र् हे तमोय र् ठरते! 
 

या हववचेनावरून हे स्पष्ट होअील की, बहमनी स लतानानंी “मराठ्याचंा समाज, मराठ्याचंा धमग 
इ.इ.” नष्ट करण्याची प्रहतज्ञा केलेली नव्हती. तशी केली असती तरी ती प्रत्यक्षात उतरहवण्याची ताकद 
कोित्याही सल्तनतीत नव्हती. बहमनींना, हनजामशहानंा, राज्य करावयाचे होते, सत्ा उपभोर्ावयाची 
होती. या त्याचं्या आकाकें्षच्या आड येिाऱ्या परधमीय व स्वधमीय शत्रूंचा त्यानंी सारख्याच हनष्ठ रपिे 



 

           

हनकाल लावला. स्वाथग साधिार असेल तेव्हा परधमीय व स्वधमीय अशा दोघाशंीही हातहमळविी केली. 
फरक असलाच तर एवढाच की दंडनीय अपराधाचं्या यादीत काफर असिे या कलमाची भर पडली होती. 
राजनीतीच्या सोयीप्रमािे या कलमाचा वापर करण्यात आला, इतर वळेी ते सोयीस्करपिे ख ंटीला टारं्ून 
ठेवण्यात आले. राज्यकते व प्रजाजन याचें धमग हभन्न असल्याने, सासं्कृहतक परंपरा हभन्न असल्याने वळेोवळेी 
संघषग अवश्य उत्पन्न झाले. घातपात, रक्तपात झाले. परंत  ते राजकीय व सामाहजक जीवनाचे र्ौि असेच 
अंर् राहहले. महाराष्ट्र हा मराठीच, हहदूच राहहला, मात्र परकीय शासक, परधमग याचं्या सपंकाने मराठी 
समाज, भाषा, जीवनपध्दती याच्यात अनेक नव्या र्ोष्टी येअून हमसळल्या, त्याचं्यात अनेक बदल झाले. या 
संपकाचे स्वरूप व पहरिाम याचंी कथा म्हिजेच मध्यय र्ाचा सामाहजक व सासं्कृहतक इहतहास. 

  



 

           

सामाचजक स्स्थत्यतंर 
 

मध्यय र्ीन महाराष्ट्रातील सामाहजक स्स्थतीचे हचत्र बरेचसे र् ंतार् तंीचे आहे. ही र् ंतार् ंत जशी त्या 
काळातील अनेकहवध प्रवाहामं ळे झाली आहे तशीच ती आध हनक काळातील इहतहासकारानंी प्रचहलत 
केलेल्या मतप्रवाहानंी, हवचारसरिीम ळे झालेली आहे. महाराष्ट्रात झालेला इस्लामचा प्रवशे व त्या धमाचा 
प्रसार, त्याकामी राज्यकत्यांनी घेतलेला प ढाकार, मराठी संत मंडळाचे कायग, मराठी सते्चा उदय व हतचा 
जीहवतहेतू अशा अनेक र्ोष्टींची सरहमसळ झाल्याम ळे सवगच हचत्र धूसर होते. हा एक एक पदर उलर्डून 
त्याचे स्थान समजून घेतले तरच समाज-जीवनाची, त्यात घडलेल्या स्स्थत्यंतराची व त्याच्या कारि 
परंपरेची स्पष्ट कल्पना येअील. 
 

चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभापयंत महाराष्ट्रात इस्लामच्या अन यायाचंी संख्या नर्ण्य होती. 
व्यापारासाठी पहश्चम हकनाऱ्यावर आलेल्या व वस्ती केलेल्या अरबाचंी संख्या फारच थोडी होती. त्याचं्या 
उपयोर्ासाठी त्यानंी एकदोन हठकािी त्यानंीमहशदी बाधंल्या होत्या, राष्ट्रकूटानंी त्यानंा सवलतीही 
हदलेल्या होत्या. मात्र त्याचंी भहूमका व्यापाऱ्याचंी होती, धमगप्रसारकाचंी नव्हती. अकराव्या-बाराव्या 
शतकात सूफी संत महाराष्ट्रात आलेले असण्याची शक्यता काही अभ्यासक व्यक्त करतात, पि त्याला 
स हनहश् चत आधार नाही.[देशपाडें अ.ना., ‘प्रािीन मराठी वाङ मयािा इचतहास’, प िे, भार् हतसरा, प.ृ१०२, १९७३.] यादवाचें राज्य 
हनकालात हनघून हदल्ली सल्तनतीचा अंमल स रू झाल्यावर, पि त्याहीपेक्षा बहमनी सते्च्या स्थापनेनंतर 
इस्लाम धमीयाचंीसंख्या वाढत रे्ली. मात्र साडेतीनश ेवष ेसल्तनतीचा अंमल असूनही ही संख्या मयाहदत 
राहहली, म सलमान समाज अल्पसंख्यच राहहला. हहदूच संख्येने अहधक राहहले, त्याचें अनेक पंथोपपंथी 
भरभराटीला आले, मराठीत हवप ल साहहत्यहनर्थमती झाली. 
 

म्हिून इस्लामचा प्रसार कसा झाला आहि तो मयाहदतच का राहहला या दोन्ही प्रश्नाचंा हवचार 
करावा लार्तो. यासबंंधी प्रचहलत मते अशी आहेत:- 
 

स लतानानंी हहदूवर आक्रमि करून सक्तीने बाटवाबाटवी केली, धमांतर घडहवले [सहस्त्रब दे्ध प .र्., 
‘महाराष्ट्र संस्कृती’,प िे, १९७९, पृ. २५०-३५०.] 
 

सूफी संताचं्या हशकवि कीम ळे अनेकानंी आपख षीने धमांतर केले [देशपाडें, उपरोक्त, पृ.१०८.] 
 

हहदू धमातील जाहतव्यवस्थेम ळे हालअपेष्टाचें आहि अपमानाचे हजिे माथी आलेल्या 
कहनष्ठवर्ीयानंी इस्लामचा स्वचे्छेने स्वीकार केला.[देशपाडें, उपरोक्त, पृ.१२.] 
 

हहदू-हवशषेतः वैष्ट्िव-संताचं्या हशकवि कीम ळे हहदू समाज एकसधं राहहला, जाहतभेदाची तीव्रता 
कमी (हकवा नाहीशी) झाली म्हिून इस्लामचा प्रभाव मयाहदतच राहहला. [Ranade M.G.,“Rise of the Maratha 
Power”Bombay (1883) p.64-65.] 
 

या प्रवाहाचंा हवचार करण्यापूवी एका र्ोष्टीची दखल घेतली पाहहजे. त्याम ळे त्याचं्या उत्पत्ीची 
कारिमीमासंा करता येते. इस्लामच्या ताहत्त्वक हशकवि कीप्रमािे मानवजातीचे दोन स्पष्ट भार् पडतात-
सद धमाचे (इस्लामचे) आचरि करिारा एक, (दार-उल ्-इस्लाम) आहि असद धमाचे आचरि करिारा 



 

           

द सरा,(दार-उल ्-हबग). असद धमाने म्हिजे च कीच्या मार्ाने जािाऱ्या मानवाला, त्याच्याच उध्दारासाठी 
सद धमाच्या मार्ावर आििे हे प्रत्येक इस्लाम धमीयाचे कतगव्य आहे. हे काम सहसा समज तीने व्हाव,े पि 
जर कोिी केवळ अज्ञानानेव हट्टाने असद धमाचे पालन करीत राहहला तर त्याला योग्य मार्ावर 
आिण्यासाठी शस्त्रबळाचा वापर करावा. थोडक्यात, धमगप्रसाराला, सक्तीच्या धमांतराला इस्लामचा 
ताहत्त्वक आधार आहे. [Kulkarni G.T.,“The Mughal-Maratha Relation:Twentyfive fateful years,”Pune, 1983 p.5.] 

इस्लामचा प्रसार हे पहवत्र कतगव्य आहे अशीच इस्लाम धमीयाचंी धारिा आहे. अरबस्तानच्या वाळवटंातून 
बाहेर पडलेल्या इस्लामच्या अन यायानंी केवळ शभंर वषांच्या अवधीत संपूिग पहश्चम आहशया, आहिका 
खंडाचा उत्रभार्, य रोपच्या दहक्षिेचा काही प्रदेश हे इस्लामच्या वचगस्वाखाली आिले. यासाठी त्यानंी 
य क्तीपेक्षा शक्तीचाच वापर केला. भारतावर स रवातीच्या काळात आक्रमि केलेल्या घोरी व र्जनी 
स लतानानंी याच मार्ाचा अवलंब करून धमांतरे घडवनू आिली असे त्याचें तवाहरखकार सारं्तात. 
 

अशी ऐहतहाहसक पार्श्गभमूी असल्याम ळे, महाराष्ट्रात हेच घडले असले पाहहजे असे आमचे 
इहतहासकार र्ृहीत धरतात. परंत , साम दाहयक धमांतराचा-सक्तीच्या साम दाहयक धमांतराचा- प्रकार कोठे 
घडला असल्याची साधार माहहती उपलब्ध नाही. याचा हवचार मार्ील प्रकरिात सहवस्तरपिे केला आहे. 
येथे प नरूक्तीची र्रज नाही. 
 

सूफी संताचें श्रेयही मयाहदतच हदसते. त्याचंा पायरव म ख्यतः राजधानीच्या शहराचं्या आसपास, 
राजाश्रयानेच झालेला हदसतो. पीराचंी पूजाअचा, नवस मोठ्या प्रमािात होत असले तरी, ते हहदूच 
करतात, त्यासाठी इस्लाम पत्करत नाहीत. याची चचा, “धमग” या प्रकरिात अहधक आहे. 
 

म्हिजे मर्, इस्लामच्या वृध्दीला दहलत वर्ाचे श्रेय हकती याचा सखोल हवचार आवश्यक ठरतो. 
“दहक्षि भारतात, उत्रेकडून म सलमानाचें सशस्त्र आक्रमि होण्यापूवीच्या ७ व्या, ८ व्या, ९ व्या, १० व्या 
शतकात, तेथे जे नीच समजले जािारे हहदू होते त्यानंी या हहदू धमात रहािेच नको, त्यापेक्षा समतादृष्टी 
इस्लाममध्ये प्रवशे केलेला बरा, असा मनाशी हनश्चय करून इस्लामची दीक्षा घेतली असावी असे समजिे 
अहधक संय क्तीक ठरत नाही काय?” [देशपाडें, उपरोक्त, पृ.१२.] 

 
महाराष्ट्रातील समाजात झालेल्या बदलाचे हे हववरि वस्त स्स्थतीशी संपूिगपिे हवसरं्त आहे. या 

काळात झालेल्या धमांतराचे “श्रेय” हकवा “अपश्रये” दहलत वर्ाच्या माथी मारता येत नाही. आधी तसा 
कोिताही आधार, उदाहरि नाही. हशवाय इस्लामच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार झाला, ते दहलत वर्ापयंत 
पोचले, त्यात समतेची महान हशकवि आहे हे दहलत वर्ापयंत पोचले, यावर सारासार हवचार करून या 
जातींनी हहदू धमाचा त्यार् केला व इस्लामचा स्वीकार केला असे म्हिण्यास कसलीही जार्ा नाही, आधार 
नाही. धमांतर केलेल्या दहलतानंा धमांतरानंतरही कहनष्ठ जार्ीच रहाव े लार्ले अशी इहतहासाची साक्ष 
आहे. “इस्लामचे” “समतेचे तत्त्वज्ञान”, त्याचं्या सहाय्याला आले नाही. महाराष्ट्रात असे झाले नाही 
इतकेच नव्हे तर भारतात इतरत्रही कोठे झाले नाही. यासंबंधी रोहमला थापर म्हितात-“वर म्हटल्याप्रमािे 
म सलमान हे नेहमीच अल्पसंख्य राहहले आहेत. हे ध्यानात घेतले म्हिजे बह संख्य हहदू समाजाची स्स्थती 
अशी हलाखीची नव्हती की त्यानंी धमांतर कराव.े अर्दी कहनष्ठ वर्ांनास ध्दा धमांतराचे फायदे असे 
आकषगक (नेत्रदीपक-Spectacular) वाटले नसावते.” [Thapar, Ronila, “History of India”, Vol. 7. 1966, p. 290.] 
दहलतानंी, स टकेचा मार्ग म्हिून धमांतर केले हे मत, प ढच्या काळातील अशीच एक घटना पाहहल्यावर 
अहधकच अग्राह्य ठरते. इंग्रजाचंा अंमल भारतात स्स्थर झाल्यावर हकवा त्याबरोबरच येथे हिस्ती 



 

           

धमगप्रसारकानंी आपले कायग स रू केले. अर्दी ईशान्येकडील काही वन्य जमाती, सासं्कृहतकदृष्ट्या 
जवळपास तशाच स्स्थतीत असलेल्या मध्यप्रदेशातील काही जमाती सोडल्या तर कहनष्ट वर्ांनी हिस्ती 
प्रचारकानंा दाद हदलेली नाही. नर्र हजल्ह्यासारखे काही त रळक भार् सोडले तर कोठेही दहलतानंी 
मोठ्या प्रमािावर धमांतर केले नाही. अहलकडच्या काळात, हहदू धमाच्या हटवादीपिाला कंटाळून डॉ. 
आंबेडकरानंी त्या धमातून बाहेर पडण्याचा हनश्चय केला, पि त्यानंीही इस्लाम वा हिस्ती या अभारतीय 
धमांचा आश्रय केला नाही. त्यानंी स्वीकारला “बौध्द धमग” कोठेतरी भारतीयत्वाचा धार्ा, या दहलत 
समजल्या जािाऱ्या समाजाचं्या अंतःकरिात पक्का रूजलेला आहे असाच याचा अथग होतो. हशवाय बौध्द 
धमाच्या स्वीकाराला फक्त महार समाजाकडूनच मोठ्या प्रमािावर प्रहतसाद हमळाला, इतर दहलत समाज 
आपापल्या जार्ीच राहहले आहेत. या सवग दहलत समाजाचंीआजची स्स्थती सातश ेवषांपूवी होती हततकीच 
वाईट आहे. म्हिूनच, महाराष्ट्रात१३५० नंतर म सलमान समाजाचं्या संख्येत जी वाढ झाली आहे त्याबद्दल 
दहलत समाजाला जबाबदार धरता येिार नाही. 
 

हे सवग पयाय अस्वीकायग ठरहवले तरी चौदाव्या शतकाच्या मध्यापयंत म सलमानाचंी संख्या नर्ण्य 
होती आहि त्यानंतर हतच्यात वाढ झाली हे ऐहतहाहसक सत्य हशल्लकच राहते! ही संख्या कशाने वाढली? 
केवळ संख्या वाढली एवढेच नाही तर कालातंराने राज्यकारभारामध्ये त्यानंा महत्त्वाचे स्थान हमळाले. हे 
स्थान इतके मोठे होते की, ‘दख्खनी’ असा त्याचंा स्वतंत्र पक्ष हनमाि झाला. म्हिून द सरा प्रश्न असा येतो 
की हे सर्ळे ‘दख्खनी’ आले कोठून आहि त्यानंा एकाएकी राज्यकारभारातले प्रावीण्य कसे प्रा हो झाले? 
महंमद तघलकाबरोबर जे सरदार-दरकरार, सैहनक महाराष्ट्रात आले त्यापैकी बरेचजि येथेच राहहले. 
पहहला बहमनी स लतान अलाउहद्दन हसन र्ंर्ो हा अशा उत्रेतून आलेल्यापैकी होता, त्याला 
राज्यस्थापनेत सहाय्य करिारे आहि प ढे हनरहनराळ्या प्रातंाचें स भेदार झालेले सरदार म ळचे उत्र 
भारतीयच होते. त्यानंा शासनाचा उत्म अन भव होता, शस्त्रहवद्या उत्म प्रकारे माहीत होती. ‘दख्खनी’ 
पक्षाचा किा म्हिजे हे स्थलातंहरत म सलमानच होत. त्याचं्या सेवते रे्लेल्या हहदंूपैकी काहींनी स्वाथापोटी 
धमांतर केले असले तरी अर्दी त रळक नावाखेंरीज असा हनहश् चत प रावा हमळत नाही. 
 

हसध, राजस्थान इकडे अशा पहरस्स्थतीत काय घडले याची उदाहरिे इहतहासात नोंदहवलेली 
आहेत. [S. Inayat Zaidi and Sunita Zaidi.“Conversion to Islam and formation of Castes in Medieval Rajasthan” in ‘Art and 
Culture: Nurul Hasan Felicitation Volume’, Ed.A.J. Qaisar and S.P.Verma, Jaipur, 1993. p. 39.] हसध प्रातंात अरबाचंी सत्ा 
स्थापन झाल्यावर प्रथम धमांतर केले ते वहरष्ठ वर्ातील हहदंूनी. नार्ोरच्या रजपूत राजानंी प्रथम धमांतर 
केले आहि त्याचं्या पाठोपाठ त्याचं्या पदरच्या सेवकानंी त्याचंा धडा हर्रवला. आपापली राजकीय आहि 
आर्थथक स्थाने, हहतसबंंध साभंाळण्यासाठी त्यानंी हा मार्ग पत्करला. महाराष्ट्रात असे काही घडले का हेही 
पहावयास लार्ते. येथे असिाऱ्या शासक वर्ाने काय केले हे पाहिे उद बोधक ठरते. 
 

यादवाचें राज्य अडीच शतके तरी अस्स्तत्वात होते आहि ते एका हवस्तृत प्रदेशावर पसरलेले होते. 
हे राज्य चालले होते ते एका मोठ्या शासन यंत्रिेच्या बळावर चालले होते. ही यंत्रिा हकती मोठी होती 
याची कल्पना, राज्याचा हवस्तार, हवभार् यावरून येईल. [Verma O.P., “Yadavas and their Times” Nagpur, 1970, 

“Administration”.] ही माहहती यादवाचं्या अहभलेखात पाहावयास सापडते. ‘देश’ हा सर्ळ्यात मोठा भार्. 
त्यात ‘सेअूिदेश’ व ‘क ं तलदेश’ हे त्यापकैी सर्ळ्यात मोठे, याहशवाय आम्रदेश, करहाडदेश, बेल वोलदेश, 
क ं डीदेश, मािदेश असे अनेक लहान लहान हवभार् होते. ‘देश’ या हवभार्ाचे उपहवभार् ‘हवषय’, ‘खंपि’, 
‘मंडल’, आहि ‘ग्राम’ असे होते. लहानमोठ्या खेडेर्ावात पूवापार चालत आलेली 



 

           

ग्रामपंचायत/जातपंचायत याचंी कारभार व्यवस्था होती परंत  इतर भार्ावर शासनाने नेमलेले अहधकारीच 
होते. या सवांना हनत्याच्या नार्री प्रशासनाबरोबरच सैन्यातील अहधकारपदाचंी जबाबदारी साभंाळावी 
लारे्. सवगच प्राचीन व मध्यय र्ीन शासन यंत्रिात म लकी व लष्ट्करी जबाबदारी जोडीने जात असे. 
यादवाचं्या राज्यात तीच व्यवस्था होती. या जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी शासनाचा आहि य द्धाचा अन भव 
असिारा, माहहती असिारा मोठाच अहधकारी वर्ग आवश्यक होता. अशा अनेक अहधकाऱ्याचंी नाव े
अहभलेखात सापडतात. 
 

द सऱ्या सेअिूचदं्राच्या लेखात अनेक अहधकारपदाचें उल्लेख आहेत. महाप्रचंड दंडनायक 
(सेनाध्यक्ष), महामात्य, महाप्रधान, संहधहवग्राहक, पाटलीकरि (सहचव) राजाध्यक्ष, राजर् रू इतर 
लेखातून आिखीही नाव े येतात--पट्टसाहनाहधपती (घोडदळप्रम ख), सवाहधकारी, सकललक्ष्मीपतीयोर्, 
हस्स्तपकाध्यक्ष, म द्राप्रभ.ू अहधकाऱ्याचंी नाव े अशी--म रारीकेशव, वकं व लक्ष्मीदेव दंडनायक, मल्ल, 
कन्नरदेव, हबचि, चाव डं, देवराज हबज्जरस, उदयाहदत्य, महल्लश्रेष्ठी, मलय्या नायक, वकूं राअूत, खोलेर्श्र, 
हेमाहद्र.पैकी खोलेर्श्र व हेमाहद्र हे ब्राम्हि तर महल्लश्रेष्ठी व हवचि हे वैश्य होते असे हनदेश सबंंध आहेत. 
तेव्हा इतर अहधकारी हे क्षहत्रय असावते असा हनष्ट्कषग काढण्यास फारसे च किार नाही. यावळेेपयंत 
भारतात असिारी पद्धत आहि हवशषेतः जाहतव्यवस्था--म्हिजे जातीन सार व्यवसाय ही व्यवस्था ध्यानात-
-घेतली तर हे व्यवसाय त्या त्या जातीत, क ळात, हपढ्यान हपढ्या चालत होते हे स्पष्ट होते. या 
व्यवसायासंाठी लार्िारे हशक्षि, अन भवाचंा वारसा हा घरीच हमळत होता. शासन यंत्रिा चालहवण्याचे 
तंत्रात म रलेल्या जाती, क ळे ते काम करीत होती. 
 

रामचंद्राचं्या, त्याच्या जावयाच्या, प त्राचं्या मृत्यनंूतर यादव राजसत्ा पूिगपिे सपं ष्टात आली. 
त्यानंतर या परंपरार्त शासक वर्ाचे काय झाले असा प्रश्न साहहजकच समोर येतो, क्वहचत त रळक 
उदाहरिे सोडल्यास यापैकी कोिी नव्या राजवटीहवक्द्ध, सल्तनतीहवक्द्ध बंड केल्याची कोठे नोंद नाही. 
तथाहप, यापैकी कोिी, उत्रेसारखा धडा हर्रवनू नव्या राज्यकत्यांचा धमग स्वीकारून आपापली आसने 
साभंाळली असे हदसत नाही. कारभारात द य्यम दजाची पदे पत्करून आपली वृत्ी हटकहवली असिे 
स्वाभाहवक हदसते मात्र इस्लामच्या वाढीस हा वर्ग कारिीभतू ठरला नाही. हेच मराठी वैहशष्ट्य हदसते! 

 
आपली ‘वृत्ी’ हटकहवण्यासाठी जसे काही त रळक लोकानंी धमांतर पत्करले तसे बह सखं्य 

लोकानंी वृत्ी हटकहवण्यासाठी हहद  धमात, म्हिजे आपल्या जातीत राहिे पसंत केले. हशवाय जात म्हिजे 
क लाचार हे र्िीतही महत्त्वाचे ठरले. मािसे आपापल्या जातीला घट्ट धरून होती. कशाम ळे? तर जात 
आहि व्यवसाय याचंी सारं्ड पक्की बसलेली होती म्हिून. जोपयंत जातीत आहे तोपयंत त्या जातीचा 
व्यवसाय हमळिार हे नक्की होते. जात रे्ली की व्यवसाय जािार, वृत्ीछेद होिार म्हिून जातीत रहावयास 
पाहहजे. जात म्हिजे हहदू धमग. हहदू धमग रे्ला की जात रे्ली, जात रे्ली की व्यवसाय रे्ला, उपजीहवकेचे 
साधन रे्ले अशी भीती होती. याहशवाय त्या त्या जातीचे रीहतहरवाज, क लाचार, इतर संबंध म्हिजे लग्न, 
पाट लाविे, क लदैवते, हपतर या सर्ळ्याचें काय व्हावयाचे हा प्रश्न उभा राहिार. जीहवताची एक चाकोरी 
पडून रे्लेली होती. त्याम ळे काही एक स रहक्षतता होती. व्यवसायाची-मर् तो हकतीही हनकृष्ट असो-शार्श्ती 
होती. ही शार्श्ती, या श्रद्धा सोडून देिे म्हिजे नाव वाऱ्यावर सोडून देण्यासारखे होते. चढाओढीच्या नव्या, 
अनोळखी के्षत्रात जाव ेलार्िार होते; नोतेर्ोतेसंबंध त टिार होते. बह संख्य समाज अशा अशार्श्तीला, 
परकेपिाला तयार झाला नाही. ही जाहतव्यवस्थेची तरफदारी नाही, अंधश्रदे्धची-क लदैवते, क लाचार इ. 
ची तरफदारी नाही. फक्त वास्तवाचा घेतलेला शोध आहे. 



 

           

संतमंडळींनी जाहतभेदाची धार बोथट केली, जाहतव्यवस्था मोडकळीला आिली, हहदू समाज 
एकसधं बनहवला असे म्हिण्याची वहहवाट आहे. प्रत्यक्षात वैष्ट्िव संतानंी केले ते एवढेच की सवग 
जातीजमातीच्या मािसानंा मोक्षप्रा होीचा अहधकार आहे आहि त्यासाठी नामस्मरिाहद आचारय क्त भस्क् तमार्ग 
ख ला आहे असे साहंर्तले. परंत , प्रत्यक्ष व्यवहारात, रोजच्या दैनंहदन जीवनात जातपात मोडण्याचा प्रयत्न 
त्यानंी केला नाही. त्याबद्दल त्यानंा दूषिही देता येिार नाही कारि त्याचें कायगके्षत्र पारमार्थथक होते-- 
इहलौहकक नव्हते, सामाहजक नव्हते. वैष्ट्िव संतमेळ्यात सवग जातीचे लोक होते; ज्ञानेर्श्र, एकनाथ हे 
ब्राह्मि, नामदेव हा हशपी, चोखामेळा महार, र्ोरा हा क ं भार, सेना हा न्हावी तर कान्होपात्रा ही र्ािारीि, 
हा दाखल देअून वारकरी सपं्रदायाने समता प्रस्थाहपत केली असे साहंर्तले जाते परंत  वास्तवात ती समता 
एका हवहशष्ट के्षत्राप रतीच मयाहदत होती, मोक्षप्रा होीच्या. त्यातहह आिखी एक श्लेष आहे. समस्त संतानंी स्त्री 
ही मोक्षप्रा होीच्या मार्ातली धोंड आहे असेच प्रहतपादन केलेले आहे. समस्त स्त्रीजात या मार्ातून कहनष्ठ 
समजून बाहेर काढली आहे. समाजात समता प्रस्थापन करण्याचा खहचतच हा मार्ग नव्हे. चोखामेळा संत 
खरा पि त्याला चदं्रभारे्च्या वाळवटंात हवठ ठलनामाचा र्जर करीत नाचण्याचा अहधकार होता पि 
ज्याच्या नावाचा र्जर तो करीत होता त्या हवठ ठलाच्या मंहदरात पाऊल टाकिे त्याला शक्य नव्हते. 
चोख्याचीच र्ोष्ट कशाला, त्याच्या जाहतबाधंवानंा हवसाव्या शतकातस द्धा हवठ्ठल मंहदरात प्रवशे नव्हता. 
सानेर् रूजींसारख्या सालस मािसाने प्राि पिाला लावले तेव्हा पाडं रंर्ाला त्याचंी किव आली. 

 
बरे, याबाबतीत देवळाचे बडवचे दोषी होते, ज नाट परंपरेला धरून होते असे नव्हे,‘देव सवांचाच 

आहे’ असा र्जर करिारा वारकरी समाजच याबाबतीत अत्यंत आग्रही होता. याबाबतीत श्री.म.माटे यानंी 
आपल्या आत्मचहरत्रात साहंर्तलेला अन भव त्याचं्याच शब्दात सारं्ण्यासारखा आहे. [माटे श्री.म.,“चित्रपट” प िे, 
१९५७ प.ृ २५०-२५२.] 
 

“पहततपावन या नावाचे हवठ्ठलाचे मंहदर बाधंाव े व तेथे सवगहहदंूना प्रवशे ठेवावा असे आम्ही 
ठरहवले…पि वैहदक लोक जरी याला अन कूल नसले तरी मनातून असे वाटे की भक्ती संप्रदायाकडून 
आपल्याला प्रोत्साहन हमळेल. या संप्रदायातील हवचाराचें औदायग त्याच्या वाङ मयाच्या वाचनाने माझ्या 
मनात चारं्लेच भरले होते व म्हिून वारकरी पंथातले अमीर उमराव आपल्याला पाठबळ देतील असा माझा 
भोळा भाव होता…वारकरी सपं्रदाय हा ‘उदाराचंा रािा पाडं रंर्’ याचा भक्त; या पंथाची परंपरा हवचाराच्या 
औदायावर आधारलेली, अफाट हहदू समाज परमाथगदृष्ट्या तरी आपल्या कके्षत यावा अशासाठी या पंथाने 
उदारपिाने आपले बाहू पसरलेले; म्हिून त्यातील श्रषे्ठ लोकाचं्या धमगब द्धीला आवाहन कराव े व त्यानंी 
कोिाच्यातरी एका पद्धतीने या होअू घातलेल्या देवालयास मान्यता द्यावी असा हेतू मनाशी बाळर्ून आम्ही 
आळंदीच्या याते्रला रे्लो…अंमळनेरकर महाराज, र्ोपाळब वा, र्ोडबोलेब वा, न्हावी र् रू अशासारख्या 
आठ-दहा फडकऱ्याचं्याकडे आम्ही रदबदलीस रे्लो. बह तेकानंी माझे बोलिे शातंपिे ऐकून घेतले; पि 
ही र्ोष्ट आपल्या आवाक्याबाहेरची आहे असे त्यानंी मला पयायाने स चहवले. त्याचें म्हििे असे की 
अस्पृशाला देवळात घेिे हा म ळात अधमगच होय…” ही घटना १९१७ ते १९२० या काळातील आहे! 

 
अर्दी अहलकडे म्हिजे इ.स. २००० मधे वारकरी समाजाचे अंतरंर् जािनू घेण्याचा प्रयत्न 

करिाऱ्या अभ्यासकानंा हाच अन भव आला [अनुभव (माहसक) ज लै २००१, पृ. २२-२५ (प िे)]. 
 
मध्यय र्ातील सामाहजक स्स्थत्यंतराची कारिमीमासंा अशा प्रकारे करावी लार्ते. हहदू धमीयातील 

काहींनी स्वाथासाठी धमांतर केले हे हवधान आज समाजाच्या पचनी पडिे अवघड आहे, कदाहचत ब द्धीला 



 

           

पटले तरी बह तेकाचं्या मनाला पटिार नाही. तरीहह ते स्पष्टपिे माडंिे भार् आहे, कारि समाजात 
घडलेल्या व न घडलेल्या बदलाचंा ख लासा या एकाच पद्धतीने होअू शकतो! 

  



 

           

धार्शमक जीवन 
 

मध्यय र्ात सवगत्र मािसाचे जीवन हे धार्थमक श्रद्धा, रूढी, आचार याचं्यात पूिगपिे र् रफटलेले 
होते. मध्यय र्ीन मराठी समाज याला अपवाद नव्हता. मात्र या समाजाची हनष्ठा कोित्या तरी एका तत्त्वावर 
हकवा पंथावर कें हद्रत झालेली नव्हती तर अनेक पंथोपंथानंी आपापली वरे्ळी चूल माडंली होती, आपापले 
स्थान प्रस्थाहपत केले होते. इस्लामी राज्यकत्यांच्या अधूनमधून उद भविाऱ्या अहतरेकाचा अपवाद सोडला 
तर या हवहवध पंथात संघषग झाला नाही. मतभेद जरूर होते, एकमेकानंा उघड वा प्रच्छन्नहवरोधहह हे पंथ 
करीत होते परंत  एकूि समाजस्स्थती ही शातंतापूिग सहजीवनाची होती. याला प्रम ख कारि म्हिजे 
बह संख्य समाजाचे पंथोपपथं हे प्राचीन भारतीय हवचारधारातून उद भवलेले होते. राष्ट्रकूट-यादव याचं्या 
राजवटींबरोबर वैहदक धमाला हवहीत असे यज्ञयार्ाहद आचार ल  हो झाले होते. त्याचंी जार्ा पौराहिक 
धमाने--भक्ती मार्ाने घेतली होती. पंढरपूरचा हवठ्ठल सपं्रदाय, दत् संप्रदाय, रामभक्ती, हे या परंपरेतील. 
वीरशवै हे हशवाचे उपासक, वदेप्रामाण्य न मानिारे. महान भाव पंथ हा असाच सीमारेषेवरील. जैन पंथ हा 
स्पष्टपिेअवैहदक. इस्लाम हा भारतबाह्य जन्माचा आहि सूफी सपं्रदाय हे इस्लामचेच अपत्य. या सर्ळ्या 
धमात व पंथात या काळात मोठमोठे साध संत होअनू रे्ले, त्यानंी हवप ल वाङ मयहनर्थमती केली, त्याचंी 
देवालये, दर्े भक्तमंडळींचे आकषगि झालेली होती. 

 
अशा तऱ्हेचे वैभव न लाभलेला एक धमग बह जन समाजाच्या आचारहवचारावर अहधराज्य करीत 

होता. याची पाळेम ळे अहतप्राचीन परंपरात क्जलेली होती. त्याचा प्रभाव जबरदस्त होता, तरीहह 
आजवरच्या मराठी धार्थमक इहतहासातत्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. हा धमग म्हिजे ‘लोकधमग’ याचे 
वाङ मय म ख्यतः मौहखक स्वरूपात होते व तसेच हस्तातंहरत होत होते--ते म्हिजे पदे, कहाण्या इ. या 
सवांचा उल्लेख तत्कालीन वाङ मयात, सतंसाहहत्यात केवळ हनषेधपरच आहे पि त्यावरून लोकधमाचा 
प्रभाव हकती जबरदस्त होता याची कल्पना येते. त्याची सहवस्तर चचा प ढे केली आहे. 

 
धार्थमक जीवनाचा हवचार करताना प्रथम हवचारात घ्यावा लार्तो तो वैष्ट्िव पंथ, त्यातल्या त्यात 

वारकरी पंथ. श्रीहवष्ट्िूचे, त्याहहपेक्षा श्रीकृष्ट्िाचे ‘हवठ्ठल’ स्वरूपातील ध्यान हे या पंथाचे कें द्रस्थान-
हवठ ठलाचा हनवास भीमा तीरावर पंढरपूर येथे. हवठ्ठल हा बालकृष्ट्िाचे, ‘र्ोपाल’ कृष्ट्िाचे रूप आहे अशी 
सवगसाधारि समजूत आहे. परंत  हवठ्ठलमूतीचे स्वरूप, हतचा अथग आहि काळ याहवषयी संशोधकात एकमत 
नाही. भक्तजनातही हनरहनराळी मते आढळतात. [खरे र्.ह., ‘श्रीचवठ्ठल आचण पंढरपूर’, प िे, १९३८ ‘महाराष्ट्रािी िार दैवते’, 
प िे, १९५८] एक र्ोष्ट जािवते ती अशी की या पंथाची स्थापना अकराव्या-बाराव्या शतकात झाली असली तरी 
त्याला हवशषे मान्यता व लोकहप्रयता तेराव्या शतकापासून लाभली. महान भावाचं्या वाङ मयात वीर 
हवठ्ठलाचा उल्लखे आहे असे एक मत आहे--ते या पंथाचे महत्त्व दशगहवते. ज्ञानदेवाचं्या, पि म ख्यतः 
नामदेवाच्या अभरं्ात हवठ्ठलाची भक् ती ओतप्रोत भरलेली आहे. यादव नृपती रामचंद्र हा, ‘चौंऱ्याशीचा लेख’ 
म्हिून प्रहसद्ध असलेल्या हशलालेखात स्वतःला ‘पाडंरीफडम ख्य’ असे म्हिवनू घेतो. या लेखामध्ये 
देवालयासाठी व देवाच्या पूजाअचेसाठी दान देिाराचंी मोठीच यादी आहे. ती नीट पाहहली तर रावापासून 
रंकापयंत सवग थरातील मािसे या कामी सहभार्ी झालेली हदसतात. या पंथाला अफाट लोकहप्रयता 
लाभली ती त्याने साहंर्तलेल्या ईशप्रा होीच्या स लभ मार्ाम ळे आहि कें द्रस्थानी असिाऱ्या देवतेच्या ‘मानवी’ 
रूपाम ळे! त्यानंी महान भव पंथासारखी आत्यहंतक संन्यासाची आवश्यकता साहंर्तली नाही, नाथ 
पंथीयासंारखी खडतर योर्साधना साहंर्तली नाही. ससंारात राहून, रोजचे व्यवहार साभंाळून इष्ट देवतेचे 
भजन, पूजन, स्मरि, दशगन असे सोपे आचार साहंर्तले आहि त्या देवतेवर हनष्ठा, हतची भक्ती ही म क्ती 



 

           

हमळवनू देण्यास प रेशी आहेत असे आश् वासन हदले. देवताही स लभ, स र्म अशी होती-आकषगक होती. 
श्रीकृष्ट्ि हा मािूस म्हिनू वार्त होता, सर्ळ्या र्ोष्टी करत होता. क रूके्षत्रावरील तत्त्वज्ञ श्रीकृष्ट्ि एवढेच 
त्याचे रूप राहहले असते तर त्याला इतकी लोकहप्रयता हमळाली असती असे वाटत नाही. बालकृष्ट्ि म्हिून 
त्याच्या लीला, र्ोपालकृष्ट्ि म्हिून त्याचे साहस, र्ोपीसखा हा पे्रमभाव या सर्ळ्या र्ोष्टींपयंत सामान्य 
मािसे सहज पोचू शकत होती. महाभारतातील र्ीतेचा प्रवक्ता श्रीकृष्ट्ि हा ब हद्धर्म्य होता तर भार्वत 
प रािातील कृष्ट्िरूप हे भावर्म्य होते. या काळात भारतात भक्ती संप्रदायाची जी लाट आली हतचे 
श्रद्धास्थान श्रीकृष्ट्िच होता तो याम ळे. वारकरी पंथाच्या वाढीमध्ये आिखी एक र्ोष्ट ध्यानात घ्यावी लार्ते-
-त्याची सामाहजक बाजू. या देवतेचे भक्त हे म ख्यतः एका हवहशष्ट समाजर्टातून आलेले हदसतात. तसेच 
या देवतेचे म ख्य उत्सव हकवा उपासना हदवस हे या वर्ाची ऐहहक सोय बघूनच उत्पन्न झालेले आहेत. हे 
उत्सव म्हिजे आषाढी आहि कार्थतकी एकादशी. शतेकीच्या कामात उसतं हमळण्याचेच हे महहने आहेत-
वारकरी पंथाच्या अन यायात संख्येने सवाहधक आहेत शतेकरी. त्याखालोखाल, त्या व्यवसायाशी संबहंधत 
असे ‘र्ोपाल’ (मेंढपाळ धनर्र नव्हेत!) हदसतात. इतर समाजानंा, जातींना त्याचंी हवहशष्ट दैवते आहेत, 
संबंहधत यात्रा, उत्सव आहेत. धनर्र मंडळी ही खंडोबाची-त्यातल्या त्यात जेजूरीच्या खंडोबाची उपासक 
आहेत तर मातंर् समाजाची यात्रा पालीच्या खंडोबाच्या मंहदरात भरते. 

 
वैष्ट्िव पंथापैकी आिखी दैवते म्हिजे नृहसह, रामचदं्र, आहि दत्ाते्रय. रामचंद्राला बरे हदवस 

येण्यासाठी मध्यय र्ाच्या शवेटापयंत थाबंाव े लार्ले. बह तेक मराठी कवींनी व सतंकवींनी रामायिाच्या 
आवृत्त्या काढल्या असल्या तरी समथग रामदासाचें कायग स रू होईपयंत ‘राम-संप्रदाय’ उत्पन्न झाला नव्हता. 
नंतरहह त्याला फारशी लोकहप्रयता लाभली नाही. दत्ाते्रयाला अन यायी अवश्य होते, जनादगनस्वामी, 
एकनाथ, म के्तर्श्र ही सर्ळी मंडळी दत्ाते्रयाचा अन ग्रह झालेली होती. श्रीपाद-श्रीवल्लभ आहि श्रीनरहसह 
सरस्वती हे प्रख्यात दत्भक्त, महाराष्ट्रातील दत्ोपासनेचे प्रवतगक म्हिता येतील असे. मात्र दत्ाते्रय हा 
कधीही खऱ्या अथाने बह जनाचें उपास्य दैवत झाला नाही. कदाहचत, सोवळ्या-ओवळ्याच्या कडक 
कल्पना, विग व जाहत याचें स्तोम या सर्ळ्यामं ळे दत्पथंीयाचंी संख्या मयाहदतच राहहली. नरहसह आहद 
अवताराचंी स्स्थती याहूनही वाईट होती. देवीची उपासना सवगत्र होत असे, माहूर (मातापूर), कोल्हापूर, 
त ळजापूर, स होशृरं्ी अशा पीठातून भाहवकाचंा ओघ असला तरी तो म ख्यतः कौट ंहबक, क ळाचाराचा भार् 
म्हिून, हशवाय ती बऱ्याच अशंी कामहनक उपासना होती. देवीच्या भर्ताचंी (भ ते इ.) वरे्ळी जात असली 
तरी वारकरी पंथासारखा एखादा पंथ, समाजर्टउत्पन्न झालेला हदसत नाही. र्िेश दैवत प्राचीन 
काळापासून ज्ञात असेल तरी त्याच्या पूजाअचेला मोठ्या प्रमािावर स रवात झाली ती पेशवकेाळानंतर. 

 
महादेव, हशव, शकंर यासारख्या अनेक नावाने भर्वान शकंराची पूजाअचा प्राचीन काळापासून 

चालू होती. र्ावोर्ाव हशवाची मंहदरे होती. हकबह ना यादव काळात हनमाि झालेली अंबरनाथ, बळसािे, 
हसन्नर अशासारख्या हठकािची प्रम ख मंहदरे हशवाचीच होती. वैष्ट्िवाचंा जसा वारकरी पंथ तसा केवळ 
हशवाचीच उपासना करिारा पंथ महाराष्ट्रात हनमाि झाला नाही. कनाटकामध्ये श्रीबसवरे्श्रानंीस्थापन 
केलेल्या वीरशवै हकवा हलर्ायत पंथाचे अन यायी मराठवाडा, सोलापूर यासारख्या कनाटकाच्या 
नजीकच्या भार्ात प्राम ख्याने आढळतात. परंत  एकूि लोकसंख्येच्या मानाने त्याचंी सखं्या कमीच आहे. 

 
जैन धमीयाचंी संख्या कमीच होती परंत  या धमाला राजमान्यता, राजाश्रयही लाभलेला हदसतो. 
 



 

           

राज्यकत्यांचा धमग म्हिजे इस्लाम. या धमाचे दोन पथं म्हिजे स न्नी आहि हशया. या दोघाचें 
हनत्याचे आचार बरेचसे सारखेच होते परंत  स न्नी हे परधमीयाहंवषयी कडव े तर हशया हे त लनेने मवाळ 
म्हिावते असे. हनजामशाहीत व क त बशाहीत हशया पथंीयानंा महत्त्वाचे स्थान होते. शाह ताहीर याचं्या 
प्रभावाम ळे हनजामशहानंी हशया पंथ हा अहधकृत शासकीय पंथ ठरहवला होता. [क ं टे भ.र्ो., ‘अहमदनगरिी 

चनजामशाही’, म ंबई १९६२, पृ.६२-६३] करबलच्या लढाईत हौतात्म्य प्रा हो झालेल्या हसन व ह सेन याचें ताहजये 
काढून शोकहदन पाळण्याची प्रथा सर्ळ्याच सलतनतीत मान्यता पावली. 

 
हे झाले हवहशष्टतत्त्वज्ञान वा देवता यानंा मानिाऱ्या हवहवध पंथाचें ढोबळ हचत्र, या सवांपहलकडे 

जािारा धमग, वर साहंर्तल्याप्रमािे ‘लोकधमग’. 
 
समाजाचा एक फार मोठा वर्ग असा होता की ज्याला यापकैी कोित्याच एका पथंामध्ये हवशषे 

स्वारस्य नव्हते. हशवाय अनेक लोक असेहह होते की ज्यानंी यापैकी एखादा पंथ स्वीकारला असला तरी 
परंपरार्त लोकधमाचे आचार, क लाचार ते पाळतच होते. घरात हपढ्यान हपढ्या चालत आलेल्या 
आचाराचंा त्यार् करिे त्यानंा मानविारे नव्हते. या धमाचे उपासक हे म म क्ष -मोक्षप्रा होीची अपेक्षा करिारे 
नव्हते. त्यानंा परमेर्श्रप्रा होीची ओढ नव्हती. त्याचंी अपेक्षा आहि त्याचं्या देवदेवता अर्दी खऱ्याखऱ्या 
‘इहवादी’ होत्या. त्या लौहकक जीवनाशी दृढपिे बाधंलेल्या होत्या, त्यातूनच उद भवलेल्या होत्या. त्यानंा 
क लदेवता, ग्रामदेवता, के्षत्रपाल, यक्ष अशी अनेक नाव ेहोती हकवा त्याचं्या अनेक कोटी होत्या. मािसाच्या 
रोजच्या जीवनाशी त्याचें अतूट नाते होते. रोज उठून अनपेहक्षत सकंटे येत, कधी अहतवृष्टी तर कधी 
अवषगि; हवहीरीचे पािी अचानक आटे, शजेारून एरवी शातंपिे वहात असिाऱ्या ओढ्याला एकाएकी पूर 
लोटे आहि काठावरचे एखादे र् रू, मूल ओढून नेई, पटकी, देवी यासारख्या रोर्राया पसरत आहि हे 
सर्ळे कोित्या ना कोित्या देवतेच्या ‘अवकृपे’ म ळे होई. त्यातल्या त्यात एक बरे होते की देवतेचे जसा 
कोप होई तशी ती प्रसन्नहह होत असे! जे जे आपल्याया हप्रय ते आपल्या देवतानंाहह हप्रय असिारं, हनदान 
असायला हव,े अशा र्ाढ हवश् वासाम ळे, श्रदे्धम ळे, भाजीभाकरीपासून तो बोकडारेड्यापयंत सवग तऱ्हेचे नैवदे्य 
हदले जात. हशवाय हपतर होते-त्याचं्या इच्छा अपूिग, अतृ हो राहहलेल्या असत त्या पूिग करून त्यानंा सतं ष्ट 
करिे भार् होते. अन्यथा ते शाप देत, भतूहपशाि बनून छळ करीत. या सर्ळ्या मंडळींनी आपल्या 
मनाप्रमािे वार्ाव ेम्हिून त्यानंा प्रसन्न करून घेिे भार् होते. 

 
पि नेमक्या कोित्या देवतेचा कोप झाला आहे आहि हतला कसे प्रसन्न करून घ्याव ेयाची कल्पना 

सर्ळ्यानंा कशी असिार? त्याचंी मार्िी काय आहे, त्या कशाम ळे कोपल्या हे सामान्य मािसाला 
समजण्यासारखे नव्हते. यासाठी कोिीतरी माहहतर्ार, वाटाड्या हवाच. प्रत्येक देवतेचा ‘प्रवक्ता’ हवा-
भर्त हवा. तो तज्ञ. त्याच्या अंर्च्या शक्तीम ळे तो देवतेशी बोलू शकत असे, त्यानंा प्रसन्न करून घेत असे. 
त्याच्या सारं्ण्याप्रमािे नैवदे्य, बळी द्यावयाचे, दानधमग करावयाचा, नवस करायचा आहि फेडायचा. प ष्ट्कळ 
देवता लहरी असत, आपली जार्ा सोडून एखाद्याच्या शरीरात प्रवशे करीत, त्याचं्या अंर्ात सचंार करीत 
आहि त्याच्या तोंडून आपल्याला काय हव ेनको ते वदवीत. या मध्यस्थाचा महहमा मोठा-देवतेचा हा खास 
हवश् वातला मािसू, त्याच्या सारं्ण्याप्रमािे करिे, त्याचा मान राखिे, त्याला प्रसन्न ठेविे भार् असे. 

 
या सवग देवदेवता अर्दी खऱ्या अथाने ‘अनाहद’ होत्या. त्याचंा जन्म केव्हा, कोठे झाला याचे 

कोिालाच स्मरि नाही. समाजाची सामूहहक स्मृती पोचते तेथपासून त्याचंा वावर चालू असलेला हदसतो. 
समाजाला त्याचंा दृढ असा पहरचय होता. लोकमानसात त्याचें स्थान पके्क होते. याचा पहरिाम असा झाला 



 

           

की जे ‘उि’ ‘अहभजात’ असे धमगपंथ उत्पन्न झाले त्यानंा या देवदेवताचंा स्वीकार करिे भार् पडले. बौद्ध, 
जैन, हहदू कोिताहह धमग वा पंथ असो, या लोकदेवतानंा बाजूला सारिे अशक्यच झाले. त्याचं्याशी 
काहीतरी सबंंध जोडून दाखहवल्याहशवाय या नव्या पथंाहंवषयी लोकानंा ‘आप लकी’ वाटिे शक्य नव्हते. 
मर् त्यानंा यक्ष, यक्षी, वृक्षी, अशी नाव ेदेवनू, आहि कोिाला आपल्या देवतेचे द्वारपाल, रक्षक असे स्थान 
देवनू तर कोिाला वहान तर कोिाला लाछंन (हचन्ह) बनवनू आपापल्या देवताक लात स्थान हदले. परंत  
त्याम ळे त्याचें लोकमानसातले, आचारातले त्याचें स्थान यस्त्कंहचतही कमी झाले नाही. उलट जनक आहि 
दत्क अशा दोन्ही घरात त्याचें माहात्म्य वाढत रे्ले. त्याचंी संख्या अपरंपार वाढत रे्ली. 

 
वारकरी पंथाच्या संतानंी तसेच समथग रामदासानंी या देवतानंा ‘क्ष द्रदेवता’ संबोधून त्याचंा वारंवार 

हनषेध केला आहे. या हनषेधवचनाचंी प नरूक्ती आहि त्याचंी धार लक्षात घेतली तर या ‘क्ष द्र’ देवताचा 
समाजजीवनावर केवढा जबरदस्त पर्डा मध्यय र्ात होता हे स्पष्ट होते. आजही तो तेवढाच दृढ आहे. पि 
याची कल्पना नार्र साहहत्य हकवा नार्रासंाठी हलहहलेले ‘ग्रामीि’ वा ‘दहलत’ साहहत्य वाचिारानंा येिार 
नाही. थोडे घराबाहेर, र्ावाच्या हशवबेाहेर पडून पाचदहा खेडेर्ावात हहडून पाहहले तर, वीर, जाखाई, 
जोखाई आहि त्याचें असंख्य नातेवाईक याचें दशगन घडू शकते. त्याचं्या आसपास वावरिारे भर्त, भ ते, 
पोतराज याचंी र्ाठ पडते. चारपाचश ेवषांपूवी या ‘लोकधमाचे’ साम्राज्य हकती हवस्तृत होते याची कल्पना 
यावयाची असेल तर मोठाल्या संताचंी हनषेध-वचने पहावीत. 
 

माझी मूती हनफजवी । ते घराचे कोनी बैसवी । 
आपि देवोदेवी । याते्र जाय ॥ 

हनत्य आराधन माझे । काजी क ळदेवता भजे । 
पवगहवशषे कीजे । पूजा आना ॥ 

माझे अहधष्ठान घरी । आहि वोवसे आनाचे करी । 
हपतृकायावसरी । हपतराचंा होय ॥ 

एकादशीच्या हदवसी । जेत ला पाड  आम्हासी । 
तेत लाहच नार्ासंी । पचंमीच्या हदवसी ॥ 

चौथ मोटकी पाहे । आहि र्िेशाचाहच होये । 
चावदसी म्हिे माये । त झाहच वो द र्े ॥ 

हनत्य नैहमहत्के कमे साडंी । मर् बैसेनवचंडी । 
आहदत्यवारी वाढी । बहहरवा पात्री ॥ 

पाठी सोमवार पाव े। आहि बलेेसी हलर्ा धाव े। 
ऐसा एकलाहच आघव े। जोर्वी जो ॥ 

ऐसा अखंड भजन करी । उर्ा नोहे क्षिभरी । 
अवघेन र्ावद्वारी । अहेव जैसी ॥” 

--ज्ञानेर्श्र  
[जोशी हव. ना. (साखरे) सपंा., साथथ ज्ञानेश्वरी, अध्याय १३, ८१५-८२२, पृ.३८६-३८७, १९१०, प िे.] 

 
हे झाले ज्ञानेर्श्राचें बोल. एकनाथ महाराज म्हितात-- 

“देव म्हिती मेसाबायी । पूजाअचा कहरती पाही । 
नैवदे्य वाहती नारळ । अवघा कहरती र्ोंधळ । 



 

           

मेंढरे बोकडे माहरती । स की रोटी तया म्हिती। 
बळेहच आहिताती अंर्ी । नाचतात हशमर्ा सोंर्ा । 

आलो ऐकोनी खंडोबाची थोरी । 
वाघा होवोनी मज मार्ा म्हितीवारी । 
एका जनादगनी मज भेटवा पढंरीराव ।” 

--एकनाथ  
[त काराम तात्या (सपंा.), एकनाथ महाराजाचं्या अभंगािी गाथा, १९०३, म ंबई, अभरं् क्र. १७१४, प.ृ ४६८.] 

 
यानंतर साक्ष त काराम महाराजाचंी, ती आिखीच हतखट-- 

“नव्हे जाखाई जोखाई । मायरािी मेसाबाई । 
बहळया माझा पंढरीराव । जो या देवाचंाहह देव ॥ 

रंडीचंडी शक्ती । मद्यमासें भहक्षती । 
बहहरव खंडेराव । रोटी स कीसाठी देव । 
र्िोबा हवक्राळ । लाड मोदकाचंा काळा । 
म ंजा म्हैसास रे । हे तो कोिी लेखी पोरे । 
वतेाळे फेताळे । जळो त्याचें तोंड काळे । 
त का म्हिे हचत्ी । धरा रख माईचा पती ॥” 

--त काराम  
[त काराम तात्या (सपंा.), तुकारामबाबा आचण त्यांिे चशष्ट्य याचं्या अभंगािी गाथा, १८८९, म ंबई, भार् २, अभरं् क्रमाकं ६२८७, प.ृ २२७.] 

 
वर म्हटल्याप्रमािे या देवताचंी उपासना कामहनक, हवहशष्ट हेतूच्या पूतगतेसाठी आहि त्याचंी 

पूजाअचा ही प्रसंर्हवशषेी, कारिपरत्व ेहोत असे. र् रूपूजा, हपतरपूजा ही नैहमहत्कातून हनत्यात येत असे. 
या पूजा, ही व्रतवैकल्ये ही एकेका घरात चालत आलेली असत आहि त्यानंा ‘क लाचार’ ही पदवी प्रा हो होई. 
एकदा ही प्रहतष्ठा प्रा हो झाली की त्यातून कोिाचीही स टका नसे. 

 
‘लोकधमा’ च्या सामाहजक पहरिामाचा थोडा उल्लखे या आधीच्या प्रकरिात आहे, त्याचा थोडा 

हवस्तृत परामशग घेिे जरूर आहे.असे हदसते की काही देवताचें भजनपूजन हे हवहशष्ट जातीतच प्रचहलत 
होते. काही क लाचार हेही जाहतहवहशष्ट होते. त्या त्या जातीत जन्मलेल्या मािसानंा ते ते क लाचार 
पाळावचे लार्त. म्हिजेच क लाचार अबाहधत आहेत तोपयंत जात अबाहधत राहते. आहि जात ही वस्तू 
फक्त हहदू धमगच मान्य करतो. याचाच अथग, जोपयंत क लाचारावर श्रद्धा आहे तोपयंत तो तो मािूस 
आपापल्या जातीत व ती जात हहदू धमात राहते. मध्यय र्ीन समाजातील धमांतराला (इस्लामच्या 
प्रसाराला) आळा बसण्याचे एक प्रम ख कारि ‘लोकधमग’ हे आहे. आजपयंतच्या अभ्यासकाचें या 
कारिपरंपरेकडे प रेसे लक्ष रे्लेले नाही म्हिून त्याची थोड्या हवस्ताराने चचा केली आहे. 

 
यानंतर, यादव राजवटीच्या शवेटी शवेटी प्रचहलत झालेले, हकवा अहधक लोकहप्रयता लाभलेले 

प्रम ख धमगपंथ कोिते त्याची माहहती घ्यावयाची आहे. 
 

 

 

 

 



 

           

             
 

महान भाव पंथ हा अवैहदक पंथ केवळ भारतीयच नव्हे तर ‘महाराष्ट्रीय’ म्हिता येईल असा आहे. 
या पंथाचे संस्थापक श्री चक्रधरस्वामी. या पंथाचा ताहत्त्वक पाया कोिता असा प्रश्न केला तर उत्र येते--
तो पयंतच्या भारतीय हवचारधारा, दशगने, देवदेवता याचंा. या सर्ळ्याचंी दाट छाया त्यावर पडलेली 
हदसते. परंत  तरीही या सर्ळ्यापेंक्षा काही हनराळी अशी कारिमीसासंा, अन माने आहि आचारपद्धती 
श्रीचक्रधरस्वामींनी माडंलेली आहे. 

 
सवोि स्थान अथात परमेर्श्राला आहे. त्याचे चार अवतार या पंथाला मान्य आहेत. दत्, कृष्ट्ि, 

र् ंडम राऊळ आहि चक्रधर. याचं्या समूहाला पंचकृष्ट्ि असे नाव आहे. जीहवताचे अहंतम ध्येय मोक्षप्रा होी हे 
आहे. मोक्ष दोन मार्ांनी हमळू शकतो. मोक्षाच्या आड येिारी जी म ख्य र्ोष्ट म्हिजे ‘अहवद्या’ हतच्यापासून 
स टका करून घेऊन ज्ञानप्रा होी करून घेिे, म्हिजेच परमेर्श्राचे ज्ञान प्रा हो कक्न घेिे आहि द सरा मार्ग 
म्हिजे परमेर्श्राची भक्ती. पकैी ज्ञानमार्ग हा कष्टप्रद, भक्तीमार्ग स लभ. अव्यक्त परमेर्श्र काहीच करू शकत 
नाही, त्याचा मानवी अवतारच मोक्षदान करू शकतो. मूतीपूजा, यज्ञयार् हे मार्ग हनरूपयोर्ी आहेत. हशव, 
हवष्ट्िू ह्या केवळ देवता आहेत--परमेर्श्र नव्हेत. त्या काही कृपा करू शकतात, पि त्याचें सामथ्यग मयाहदत 
आहे. त्याचंी उपासना मोक्षप्रा होीचा अहधकार प्रा हो करून देत नाही. फक्त परमेर्श्राची भक्ती हे काम करू 
शकते. तेही मानवी स्वरूपातील परमेर्श्र म्हिजे व्यक्त परमेर्श्र, ‘पंचकृष्ट्ि’. पंथाचे उद र्ाते चक्रधर, 
त्याचं्यावर अनन्यहनष्ठा हवी, त्याचं्या हवरहाने खरा भक्त पोळून हनघतो. 

 
इतके तादात्म्य आिावयाचे तर इतर, म्हिजे सासंाहरक पाश तोडिे आवश्यक ठरते. यासाठी 

स्वामींना अन सरिाऱ्या भक्तानंा फार कठोर असा आचार धमग हवहीत आहे. एका जार्ी फार हदवस रहावयाचे 
नाही, द सरा महात्मा (उपासक) भेटला की वस्त्राचंी अदलाबदल करावयाची, एकाच घरी हभके्षला 
प नःप न्हाजावयाचे नाही, अन्नाची चव घ्यावयाची नाही, एकच र्ोळा करून घशात सोडावयाचे! थोडक्यात 
अन्न, वस्त्र आहि हनवारा या कशाबद्दलही ममत्त्व, मोह वाटू देता उपयोर्ी नाही. असे अनेक हनबधं आहेत. 
मोक्षप्रा होीचा मार्ग स्त्री व प क्ष दोघानंाही ख ला आहे, त्याचं्यात भेद करता येत नाही. तसेच या मार्ात 
जाहतभेदालाही स्थान नाही. अथात असे कडक हनबधं पाळिे, समाजमान्य भेदाभेदाच्या कल्पना एकदम 
टाकून देिे हे सवांना शक्य नाही हे पंथाच्या संस्थापकाने ओळखलेले होते आहि त्यानंी अन यायाचें सनं्याशी 
आहि र्ृहस्थी असे दोन वर्ग केलेले होते आहि वरील आचारधमाचे सवगप्रकारे पालन हे ‘अन सरलेल्या’ 
संन्याशी महात्म्याकंडूनच अपेहक्षत होते. 

 
महान भाव हवचारधारेत भर्वद र्ीतेला असाधारि महत्त्व होते. त्याम ळे या पंथाच्या अन यायानंी 

अनेक ‘ र्ीताटीका’ ही हलहहलेल्या आहेत. ‘मन्मना भवमद भक्तो मद्याजी माम्  नमस्क रू’ हे र्ीतेतील वचन 
कें द्रस्थानी येते म्हिजेच पंथाच्या संस्थापकावंर अनन्य श्रद्धा आहि त्याचंी भक्ती या र्ोष्टींना प्राधान्य येते. 
परंत  कोठेही चक्रधरस्वामींच्या मतूी बसहवलेल्या नाहीत. देवळे नाहीत. फक्त त्याचं्या हनवासाने प हनत 
झालेली स्थळे, ते बसले होते ते ओटे ही सर्ळी पूज्य मानलेली आहेत. [कोलते हव.हभ., ‘महान भावाचें तत्त्वज्ञान’, 
मलकापूर, १९४५, पृ.४०३-४. ‘महानुभावांिा आिारधमथ’, मलकापूर १९४८.] 

 
आतापयंतच्या भारतीय समाजाच्या इहतहासाची साक्ष अशी आहे की आत्यहंतक टोकाचा 

संन्यासमार्ग,संन्यासाचंा संघ (हवशषेतः त्यात स्त्री सनं्याहसनी असल्या तर), मठ, तसेच शाक्तासंारखा 



 

           

स्वैराचार ही समाजाच्या पचनी पडत नाहीत. इतकेच नव्हे तर ती संशयास्पद ठरतात. महान भाव पंथाला 
याच सामाहजक वृत्ीची बाधा झाली व त्याला एखाद्या ‘र्  होमंडळी’ चे रूप आले. वारकरी संतानंी त्याचंा तीव्र 
हनषेध केला आहे. याचाच पहरिाम म्हिून महान भावाचें महान हवचारधन असिारे गं्रथ साकेंहतक हलपीत 
हलहून र्  हो ठेवण्यात आले. [देशपाडें य.ख . ‘महानुभावीय मराठी वाङ मय’ प िे, १९५९ आवतृ्ी, पृ.१९] 

 

मध्यय र्ीन महाराष्ट्रात महान भाव पंथीयाचंी संख्या तशी अल्पच होती. ते राजकारिापासून अहल हो 
होते. या काळात बहाराला आलेल्या भक्तीपंथाची ही खास महाराष्ट्री मराठी शाखा म्हिून आहि त्याहहपेक्षा 
महान भावाचें वाङ मय मोलाचे असल्याम ळे या पंथाची नोंद आवश्यक ठरते. 
 
          
 

मध्यय र्ीन महाराष्ट्रात जे पंथ उदयाला आले त्यापैकी दत् सपंद्राय हा एक. महान भाव 
पंथाप्रमािेच दत् संप्रदाय हाही म ख्यत्त्वमेहाराष्ट्रातच प्रचहलत आहे. हकबह ना या पंथाचा प्रभाव हा महाराष्ट्र 
आहि त्याला लार्ून असिारा कनाटकाचाकाही भार् यात हवशषे जािवतो आहे म्हटले तर वावरे् ठरिार 
नाही. 

 
दत् संप्रदायाचा मार्ोवा घेिाऱ्या अभ्यासकानंी आजपयंत दत्मूतीचा-हत्रम खी दत्ाते्रयाच्या मूतीचा 

उर्म, त्याचे ताहत्त्वक अहधष्ठान, उपासनेच्या पद्धती, दत्ाते्रयाची तीथगस्थाने अशा हवहवध अंर्ाचें संशोधन 
केलेले आहे. या प्रयत्नातून, दत्ाते्रयाची तीथगस्थाने आहि दत्ाते्रयाचे काही उपासक याचं्या 
माहहतीपहलकडे स हनहश् चत असे काही हाती लार्ल्याचे प्रहसद्ध झालेल्या वाङ मयावरून तरी हदसत नाही. 
[ढेरे रा. हच., ‘दत्तसंप्रदायािा इचतहास’ प िे, १९६४.] 

 
दत् हा हवष्ट्िूचाच अवतार आहे, तो ‘हसद्ध’ म्हिजे साक्षात्  हशवाचेच रूप आहे, येथपासून तो ब्रह्मा-

हवष्ट्ि-ूहशव याचें संय क्त रूप आहे अशा सवग कल्पना प्रचहलत आहेत आहि त्यापैकी प्रत्येकीला, उपलब्ध 
अशा पौराहिक साहहत्यातून आधार काढून देता येतात. महान भावाचं्या पंचकृष्ट्िात दत् हा आहदस्थानी 
आहे. नाथ संप्रदायात तो हसद्ध हकवा अवधूत या नावाने ओळखला जातो व म्हिनू उपास्य समजलेला 
आहे. एवढ्याने प रेसे होत नाही म्हिून की काय, दत्ाते्रय हा मलंर् वषेात म्हिजे फहकराच्या वषेात 
वावरतो आहि दशगन देतो अशा आख्याहयका रूढ आहेत. वर साहंर्तल्याप्रमािे जनादगनस्वामी, एकनाथ, 
दासोपंत, म क् तेर्श्रहे सवग दत्ाचे भक्त होते आहि रामदासासंह सवग मराठी संतानंी दत्ाचंी स्तोते्र रचलेली 
आहेत; दत्ाचा साक्षात्कार झाल्याची ग्वाही हदलेली आहे. परंत  यापैकी कोिीही दत् संप्रदायाचा प्रवतगक 
नाही. तो मान जातो श्रीपादश्रीवल्लभ आहि श्री नृहसहसरस्वती यानंा. या दोघानंीही पारंपाहरक पध्दतीने 
वदेाध्यायन केलेले होते, तीथाटने केलेली होती आहि दोघानंाही योर्मार्ात मोठाच अहधकार प्रा हो झालेला 
होता, असे ‘र् रूचहरत्र’ या गं्रथावरून हदसते. [कामत रा. कृ. (सपंा.), ‘गुरूिचरत्र’, प िे, १९२१] मात्र या गं्रथात, या 
दोघापंकैी कोिी दत्ाते्रयाची उपासना केली होती अथवा दत्ाते्रयाच्या उपासनेचा प्रचार केला होता, प्रसार 
केला होता असे कोठेही म्हटलेले नाही. तरीही महाराष्ट्रातील दत्भक्तया दोघानंा आपल्या पंथाचे आद्य 
प्रवतगक समजतात. 

 
उपासनेच्या काही हवहशष्ट पद्धती सवगमान्य आहेत का म्हिून पहाव ेतर तसेही हदसत नाही. उलट 

तीन उपपंथ हदसतात, र् रूसंप्रदाय, अवधूत संप्रदाय आहि आनंद संप्रदाय. मूतीहवज्ञानाप्रमािे दत्मूती ही 



 

           

एकम खी तशीच हत्रम खीही आहे. हत्रम खी दत्ाच्या मूतीची कल्पना बाराव्या शतकापासून मान्यता पावली 
असावी असे मतूीशास्त्रावरील गं्रथातून हदसते. तरीही दत्ाते्रयाबरोबर र्ाय आहि क त्री कशी जोडली रे्ली 
हे समजत नाही. एखाद्या सत्प क्षाच्या अंर्ी काही लोकोत्र र् ि असले तर सामान्य जन त्याची पूजा 
करतील हे समजू शकते परंत  असा सत्प क्ष म्हिजे दत्ाते्रयाचा. सवगश्रेष्ठ अशा र् रूचा अवतार ही कल्पना 
केव्हा प्रचहलत झाली ह्याची कल्पना येत नाही. श्रीपादश्रीवल्लभ व नृहसहसरस्वती या दोघानंीही, आपि 
दत्ाते्रयाचा अवतार आहोत असा दावा केलेला नाही हे ध्यानात ठेवाव ेलार्ते. 

 
थोडीशी नवलाची र्ोष्ट अशी की दत् संप्रदायाहवषयी आजपयंत प्रहसद्ध झालेल्या साहहत्यात, 

महाराष्ट्रात व कनाटकात आज हकत्येक वष ेरूढ असलेल्या एका प्रथेचा ओझरतास द्धा उल्लेख नाही. या 
दोन प्रदेशाचं्या सीमेवर असिारे र्ािर्ापूर आहि त्याचं्या थोड्याशा उत्रेकडे असिारे नरसोबावाडी येथे, 
अंर्ात येिाऱ्या, भतूहपशाच्च्याचंी बाधा झालेली आहे अशा मािसानंा नेतात. ही मंडळी तेथे जाण्याचे 
टाळतात, तेथे नेले तर तेथून स टून येण्याचा प्रयत्न करतात. आरतीच्या वळेी त्यानंा फटके मारल्याचा भास 
होतो, तसा आरडाओरडा ती मािसे करतात. परंत  ठराहवक हदवस, ठराहवक महहने तेथे राहून सेवा केली 
असता ही बाधा नाहीशी होते ही समजूत दृढ आहे. अंर्ात येण्याचा, भतूहपशाच्  चाचंी बाधा होण्याचा आहि 
दत्ाते्रयाचा काय संबधं आहे, तो केव्हा जोडण्यात आला, कोिी जोडला हे समजत नाही. परंत  मराठी 
समाजात ही समजूत पक्की आहे म्हिून या अंर्ाची नोंद येथे केली आहे. 
 
        
 

जैन धमीयाचें दहक्षि भारतात, म्हिजे पयायाने महाराष्ट्रातही आर्मन झाले हे इ.स. पूवग चवथ्या 
शतकात म्हिजे मौयग काळात आहि या स्थलातंराचे नेतृत्व सम्राट चदं्रर्  होाने केले असे समजण्यात येते. या 
वळेेपासून महाराष्ट्रात लहान मोठे जैन समाज अस्स्तत्वात असावते. जैनानंा राजाश्रयही हमळत रे्ला. 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवषग नृपोत् ंर् याने जैन धमाचा स्वीकार केला होता आहि राष्ट्रकूट आहि यादव या 
घराण्यातील काही राण्या जैनधमीय होत्या अशी परंपरा आहे. परंत  सामान्य जनतेत या पंथाचे नेमके स्थान 
प्रस्त त कालखंडाच्या स रवातीला कोिते होते त्याची कल्पना उपलब्ध वाङ मयावरून येत नाही. त्यासाठी 
काही प राताहत्त्वक अवशषेाचंा उपयोर् होतो. 

 
देवहर्री (दौलताबाद) येथे झालेल्या उत्खननामध्ये एका फार हवशाल अशा हजनालयाचे वास्त खंड 

सापडले. हे मंहदर तीस मीटर लाबं व वीस मीटर कं्द एवढे भव्य असावे. वास्त खंडावंरील हशल्पात र्श्तेाबंर 
तीथंकराचं्या मूती कोरलेल्या आहेत. हे हजनालय हशल्पाहंकत होते. हशखराचें जे खंड हमळालेले आहेत 
त्यावरून हे मंहदर मध्यप्रदेशाच्या दहक्षि भार्ात प्रचहलत असिाऱ्या ‘भहूमज’ या घाटिीचे होते हे स्पष्ट 
हदसते. परमार राजा जयहसहदेव याच्या पृथ्वीक मार (पेथडक मार) या मतं्र्याला देवहर्रीला हजनालय 
उभारण्याची इच्छा होती परंत  रामदेवरावाचा प्रधान हेमाहद्र हा वैहदक परंपरेचा असल्याने अवैहदक अशा 
जैनानंा मंहदर उभारण्यास परवानर्ी हमळिे कठीि होते. पृथ्वीक माराने हेमाहद्रलाच वश करून घेअ न ही 
परवानर्ी हमळहवली आहि तेथे मंहदर उभारले अशी आख्याहयका ‘स कृतसार्र’ या गं्रथात नमूद केलेली 
आहे. [लेले कृ.वा., ‘हेमाहद्रबद्दलची, ‘स कृतसार्र’, या जैन गं्रथातील माहहती’, भारत इचतहास संशोधक मंडळ तै्रमाचसक, प िे, खंड ६, पृ.१९, 
१९२६.] उत्खननात हमळालेले अवशषे याच मंहदराचे असावते असा अंदाज केल्यास फारसे च किार नाही. 
याहशवाय, देवहर्रीच्या डोंर्रात एक लेिे असून त्यात चोवीस तीथंकर-मूतीसाठी चोवीस कोनाडे खोदलेले 
आहेत. 



 

           

पृथ्वीक माराची कथा ही प्रत्यक्षात, महाराष्ट्रात र्श्ेताबंर पंथीयाचं्या मोठ्या प्रमािावर झालेल्या 
आर्मनाचा भार् आहे. यापूवी येथे हदर्ंबर पंथीयाचंीच वस्ती होती. अकराव्या-बाराव्या शतकात र्श्ेताबंर 
पंथाच्या प्रसाराची जी लाट उसळली हतचाच हा भार् होता. या स माराला र् जरातमधून माळव्यात आहि 
माळव्यातून महाराष्ट्रात या पंथाचा जोमाने प्रसार झाला. र्श्ेताबंर हे म ख्यतः व्यापार उहदमाचा व्यवसाय 
करिारे. देवहर्री हे मोठेच धार्थमक व व्यापारी कें द्र, यादव राजवटीच्या काळात भरभराटीला आलेले होते. 
र्श्ेताबंर व्यापारी इकडे आकृष्ट व्हावते यात नवल नाही. त्यानंी एकूि अथगव्यवहारात अल्पावधीतच मोठे 
स्थान हमळहवले. 

 
यादवाचं्या नंतर झालेल्या सल्तनतींच्या काळातही हे त्याचें स्थान कायम राहहले. या अथगशक्तीच्या 

जोरावर या पंथाला राजमान्यताही हमळाली. महंमद तघलकाने म नी हजन प्रभसूरी याचंा हदल्लीत 
मानसन्मान केला आहि देवहर्री येथील त्याचं्या पीठाला अभयपत्रही हदले! [Mahadi, Hasan, ‘The Rehale of In 
Batuta’ Delhi, 1953, 267.] हीच परंपरा प ढे चालू राहहल कारंजा पीठातील ‘र् बावली’ त ‘हवद्यानंद’ नामक 
म नींना ‘अल्लावधीस लतान मान्य’ असे हबरूद लावलेले आहे. त्यासंबधंी अ ल्लखे असा-- 

 
“स्वभजूो पराक्रमोपार्थजत जयरमाहवराजमान चारूदोद ंड मंहडत समस्त वैरीभपूाल-मानमद्दगन 

प्रचंडाशषे त कग राजाहधराज अल्लावहध स लतान मान्य श्रीमद्दहभनव हवद्यानंत स्वामीना ं तत् पट्टोदय देवहर्री 
परमत हवदज्जन हतहमर हननाश हदनकरसमानाना”ं [अक्कोळे, स भाषचंद्र, ‘प्रािीन मराठी जैन साचहत्य’, नार्पूर, १९६८, पृ. २७] 

 
ह्यात उल्लहेखलेला स लतान अल्लावधी म्हिजे अल्लाउहद्दन खलजी असे अक्कोळे समजतात. परंत  

हवद वत्सभा भरवनू त्या चचेचा हनकाल करिे अशा र्ोष्टी करण्याइतके हदवस अल्लाउहद्दन खलजी देवहर्रीस 
नव्हता. तर हा अल्लावधी म्हिजे बहमनी राज्याचा संस्थापक अल्लाउहद्दन बहमनशहा हाच असला पाहहजे. 
त्याच्या कारकीदीच्या उत्रकाळात त्याने अनेक संतमहंताशी हवद वत्र्ोष्टी करण्याचा प्रघात ठेवला होता. 
त्याच स मारास त्याची व हवद्यानंद म नींची भेट झालेली असावी. 

 
अकबरासारखे काही अपवाद सोडले तर सामान्यपिे बह तेक स लतान हे परधमीयाहंवषयी फारशा 

सहहष्ट्ि तेने वार्त नव्हते. तरीही महंमद तघलक, अल्लाउहद्दन बहमनशहा आहि प ढच्या काळात म र्ल 
सम्राटापंैकी काहींनी र्श्तेाबंराचं्या भट्टारकाचंा मानसन्मान करून पदव्याही हदलेल्या आहेत. जैन समाजाची 
अथगव्यवस्थेवर केवढी पकड होती त्याच्याच हनदशगक अशा या र्ोष्टी आहेत. [म नी हवशाल हवजयजी, ‘अरासण तीथथ 
अपरनाम कंुभारीयाजी तीथथ’] 

 
            
 

सूफी संप्रदाय हा इस्लामचाच एक पंथ आहे तरीही अस्सल इस्लामपेक्षा हा काहीसा हनराळा आहे. 
इस्लामधमाची मूलतत्त्व े व इहतहास ही आता स पहरहचत असल्याने व त्यात ‘महाराष्ट्रहवशषे’ असा 
सारं्ण्यासारखा नसल्याने त्या धमाची माहहती येथे हदलेली नाही. मात्र सूफी पंथ आहि महाराष्ट्रातील 
भक्तीपंथ यात बरेच साम्य हदसते, अनेक सूफींनी मराठी भाषेत लेखनही केलेले आहे म्हिून त्या पंथाहवषयी 
थोडी अहधक माहहती समाहवष्ट केलेली आहे. हशवाय सूफी सतंाचं्या दग्यांना, थडग्यानंा अनेक भाहवक 
(म सलमान व हहद ) आजही महाराष्ट्रात नवस करतात, त्याचंी पूजा करतात, थोडक्यात त्यानंी मराठी 
लोकजीवनात, लोकधमात स्थान हमळहवले आहे म्हिनू या पंथाच्या स्वरूपाची जास्त कल्पना येिे र्रजेचे 



 

           

आहे. पर्डी यानंी या संप्रदायाची माहहती अत्यंत नेटकेपिाने आहि साधार अशी हदलेली आहेच. [पर्डी, 
सेत माधवराव, ‘सूफी संप्रदाय, तत्त्वज्ञान व परंपरा’, म ंबई, १९५३] अनेक पाश्चात्य अभ्यासकानंी तसेच भारतीय संशोधकानंी 
या पंथासंबधंी हवस्तृत हववचेन केलेले आहे. [Rizvi, S.A.A., ‘A History of Sufism in India’ New Delhi, 2 Vols., 1978.] 
 

सूफी पंथ हा इस्लाममधील भस्क् तपंथ आहे. परमेर्श्रावर हनष्ठा, त्याच्याहवषयी उत्कट पे्रम आहि 
त्याच्या हवरहाम ळे होिारी आत्यंहतक तळमळ ही सूफींची म ख्य लक्षिे होत. ही स फहलत होण्यासाठी योग्य 
र् रूच्या मार्गदशगनाची आवश्यकता सूफींना मान्य आहे. अशा र् रूच्या मार्गदशगनाखालीच आराधना, 
उपासना करावी आहि तशी केली तर प्रत्येकाला ईशप्रा होी अवश्य होते अशी सूफींची धारिा आहे. यासाठी 
संसाराचा त्यार् करून संन्यस्तवृत्ीने राहिे,‘म जाहहदा’ म्हिजे मनोहनग्रह,‘हजकर’ म्हिजे 
प्रािायामासारख्या मार्ाने परमात्म्याचे स्मरि, ‘मकरवा’ म्हिजे ध्यानधारिा, आहि ‘समा’ म्हिजे 
भहक्तर्ीताचें र्ायन असे मार्ग या पंथाने अहंर्कारलेले आहेत. र् रूची थोरवी अशी आहे की इहलोकाचा 
त्यार् करून रे्लेला र् रूस द्धा भक् तावर कृपा करू शकतो-नव्हे करीतच असतो. म्हिून त्याच्या थडग्याची 
पूजाअचा होते, त्याला नवस करतात, तो नवसाला पावतो. 
 

आपल्या पंथाचा उर्म महंमद पैर्ंबरापंासूनच झालेला आहे असा दावा सूफीपंथीय करतात. 
म सलमानानंा हवहीत असे हनत्याचे आचार म्हिजे रोजची प्राथगना (नमाज), दानधमग, हाजची यात्रा, उपास 
इ.सवग सूफीपंथीय कटाक्षाने पाळतात. त्याचंी अल्लावर आहि त्याचे पे्रहषत महंमद पैर्ंबर याचं्यावर पूिग हनष्ठा 
आहे. मात्र कट्टर स न्नीपंथीय हवचारवतंानंा सूफी पंथाचा दावा मान्य नाही. [Gibbs H.A.R.& J.H.Kvamers (Ed.) 

‘Shorter Encyclopeadia of Islam’, 1953.p. 588. Leiden] अर्दी टोकाला जाअून हवचार केला, तर प्रत्येक मािसाने 
स्वतंत्रपिे परमेर्श्राशी साहन्नध्य जोडिे याचा अथगच पैर्ंबराचं्या एकमेवाहद्वतीयतेला धक्का बसतो.परमेर्श्राने 
देवदूताबरोबर हनरोप धाडून मानवजातीच्या कल्यािाचा मार्ग पैर्ंबरानंा साहंर्तलेला आहे. तो त्यानंी 
क रािाद्वारे सवांपयंत पोचहवला आहे. त्याम ळे सामान्य मािसाचे काम राहते ते त्या मार्ाचे पालन करिे 
एवढेच. त्यापहलकडे जाअनू स्वतंत्रपिे परमेर्श्राशी प्रत्यक्ष संधान बाधंिे अनावश्यकच नव्हे तर अशक्यच 
आहे, असे स न्नी तत्त्ववतेे् समजतात. [Muzaffar ud.din Nadvi, “PIRISM-CORRUPTED SUFISM”, Islamic Culture, 

Hyderabad, Vol. 9. 1939, p. 475-486.] हशवाय मृतात्म्याची पूजाअचा आहि मतृात्म्याकडून आहशवादाची, कृपेची 
अपेक्षा करिे हीही इस्लामच्या मूलभतू कल्पनाशंी काहीशी हवसंर्त हदसते. मािसू मेल्यानंतर त्याच्या 
पापप ण्याचा झाडा प ढे होिारच आहे, तेव्हा असा मृतात्मा द सऱ्यावर कृपा काय करिार? अशा हवचाराने 
सूफींचे आचारहवचार हे कट्टरपंथीयानंा नेहमीच अस्वस्थ करीत आलेले आहेत. तथाहप इस्लामच्या 
बाह्योपचाराचे ते काटेकोरपिाने पालन करीत असल्याने त्यानंा ‘धमगबाह्य’, ‘पाखंडी’ ठरहवण्यात आले 
नाहीत. 
 

यादवाचं्या उत्र काळात महाराष्ट्रात काही सूफी साध संत येऊन पोचलेले असावते. परंतू सूफींचा 
प्रभाव जािव ूलार्ला आहि वाढला तो राजसते्चा-बहमनी सलतनतीचा-आधार लाभल्यावर. बह तेक सवग 
बहमनी स लतानानंी सूफी संताचें हशष्ट्यत्व पत्करलेले होते, आहशवाद घेतलेले होते. त्याम ळे बहमनी 
राजवटीच्या प्रारंभीच्या काही वषात सूफी धमगप्रचारकानंी बराच आक्रमक पहवत्रा घेतला होता. दौलताबाद, 
र् लबर्ा या राजधानीच्या शहरात त्याचें प्रस्थ होतेच पि भोवतालच्या प्रदेशातही त्याचं्या प्रचाराचा जोर 
होता. र्ंज-ए-रवा., पैठि येथे मंहदरे पाडून महशदी, दर्े उभारण्याचा उद्योर्ही त्यानंी केलेला होता. र्ज-
ए-रवा येथील दग्याच्या बाहेर, स्थानभ्रष्ट झालेली महादेवाची हपड अर्दी अहलकडेपयंत होती. पैठिला 
मंहदराचें अवशषे इतस्ततः पसरलेले हदसतात. हे अत्याचार हवसरून हकवा डोळ्याआड करून हहदू प्रजा या 



 

           

पीराचं्या भजनी लार्ली याचा अथग, ‘स्वाहभमानशून्यता’ हकवा ‘कमालीची परधमगसहहष्ट्ि ता’ असा अथातच 
करता येईल. पि तेवढ्याने भार्िार नाही. त्यापेक्षा खोल काही तरी असले पाहहजे. येथील हहदू 
समाजाला पहरहचत असिाऱ्या, हनत्याच्या आचारातील काही र्ोष्टी आहि कल्पना, श्रध्दा याचें आहि सूफी 
आचारहवचार, कल्पना, श्रद्धा याचें साम्य ध्यानात घ्याव े लार्ते. भक् ती, र्ूढवाद, योर्ाचार, हसद्धी, 
संन्यास, र् रूभक्ती व र् रूससं्था, मृतात्म्याचंी (म्हिजेच पीराचंी) पूजाअचा या र्ोष्टी सहज डोळ्यासमोर 
येतात. यापैकी प्रत्येकाची हहदू समाजाला चारं्लीच ओळख होती, त्याचंी सवय होती. संन्यासी मंडळींबद्दल 
पूज्यभाव, मृतात्म्याचंी म्हिजे हपतराचंी पूजा या र्ोष्टी हहदू समाजाच्या अंर्वळिी पडलेल्या होत्या. त्याम ळे 
सूफी संताचं्या भजनी लार्ण्यात हकवा पीरानंा नवस बोलण्यात आपि आपल्या धमापहलकडे जाअून काही 
वतगन करतो आहे, हकवा इस्लामचा स्वीकार करतो आहे असे कोिाला वाटलेही नाही. त्याम ळे हहदू 
समाजाचे व सूफींचे रहस्य उत्पन्न झाले आहि सूफींचा आरंभीचा आक्रमक धमगप्रसार क्षीि झाला. ते मराठी 
समाजाशी हमसळून वार्ू लार्ले. 

  



 

           

आर्शथक जीवन 
 

मध्यय र्ीन समाजाच्या जीवनाची सवात महत्त्वाची बाजू म्हिजे अथातच त्या समाजाचे आर्थथक 
जीवन. द दैवाची र्ोष्ट अशी की नेमक्या याच अंर्ाची माहहती देिारी प रेशी साधने आज उपलब्ध नाहीत. 
कोिी पूवगसूरींनी याहवषयी हलखािही केलेले नाही. या काळातील राजकीय घडामोडी, स लतान, त्याचं्या 
आवडी-हनवडी, मंत्र्याचंी कटकारस्थाने याबाबतच्या बारीकसारीक तपशीलाची नोंद तबातबा आहि 
फेहरश्ता दोघानंीही केलेली आहे परंत  त्याचं्या सबधं हलखािामध्ये सामान्य समाजाहवषयी माहहती 
अभावानेच आढळते. आहि आर्थथक जीवनाहवषयी तर काहीही नाही. ‘ऐने अकबरी’ या गं्रथात जशा 
प्रकारचा तपशील आढळतो तसा या दोन्ही गं्रथात नाही.अब ल फजलने शते जहमनींची मालकी, शते 
जहमनींचा कस, शतेीची हवहवध उत्पने्न, व्यापार, पेठा, महसूलाची वसूली या सर्ळ्याची आकडेवारीने नोंद 
केलेली आहे त्याम ळे म र्लकालीन उत्र भारताच्या आर्थथक स्स्थतीची उत्म कल्पना येते. महाराष्ट्राच्या 
बाबतीत असा गं्रथ उपलब्ध नाही. 

 
तत्कालीन कार्दपते्र, पत्रव्यवहार, सनदा हीही प रेशा संख्येने प्रहसद्ध झालेली नाहीत. जी प्रहसद्ध 

झालेली आहेत त्यावरून हाती येते ती माहहती फ टकळ स्वरूपाची आहि तीही म ख्यतः शासकीय 
अथगव्यवहारासंबधंीची आहे. सलतनतीच्या, हवशषेतः हनजामशाहीच्या काळातील नािीही फारशी उपलब्ध 
झालेली नाहीत, त्यावरून चलन व्यवस्थेसंबधंी काही सारं्ता आले तरी राज्यशासनाच्या आहि एकूि 
समाजाच्या आर्थथक प्रकृतीसबंंधी फारसा बोध होत नाही. या काळात य रोपीय व्यापारी पहश् चम हकनाऱ्यावर 
येअू लार्ले होते, त्यापैकी काहींनी देशाच्या आतल्या भार्ामध्ये, हवजापूर, [William Foster, ‘Early Travels in India’ 

(1968 Reprint).] हवजयनर्रइकडे प्रवासही केलेला होता. अथात तो अत्यंत अल्पकालीन आहि त्यानंी गं्रहथत 
केलेली माहहती बरीचशी फ टकळआहि ऐकीव स्वरूपाची होती. त्याचं्या आधी येअनू रे्लेला इब्न बत ता 
याने देवहर्री (दौलताबाद) संबंधी आहि अब्द र रझाक याने हवजयनर्रसबंंधी [Major R. H., ‘India in the 
15thCentury’ (Being a narrative of voyages in India), 1974 (Reprint) Delhi] ज्या नोंदी केल्या आहेत, त्या पाहहल्या म्हिजे 
परकीय प्रवाशाचं्या आवडी आहि ग्रह याचंी कल्पना उत्म तऱ्हेने येते. दोघानंीही सवात चवीने विगन केले 
आहे ते तेथील नतगकी आहि शरीरहवक्रयाच्या बाजाराचे! त्यातल्या त्यात अथग व्यवहाराची माहहती, 
क त बशाहीत संबधं असिारानंी केले आहे, पि त्याचा प्रस्त त प्रकरिी उपयोर् नाही. 

 
या सबधं कालखंडात अथगव्यवस्थेसंबधंी बरीचशी हवश् वसनीय माहहती हमळते ती हनजामशाहीच्या 

अमदानीच्या अर्दी शवेटच्या पाचपंचवीस वषातली. तीहह म ख्यतः जमीन महसूलासबंंधीच--
हनजामशाहीचा मतं्री महलक अंबर याने, शासनाचे उत्पन्न वाढाव ेपि त्याबरोबरच महसूल आकारिी जाचक 
होअू नये अशा द हेरी हेतूने केलेल्या स धारिाचंी माहहती उपलब्ध झालेली आहे. याची अहधक चचा थोडी 
प ढे हवस्ताराने केली आहे. 

 
समाजाचा म ख्य व्यवसाय शतेकी हा होता आहि त्याच्या जोडीला पश पालन होते. मेंढपाळी हा 

हनराळा व्यवसाय होता. शकेडो वषाच्या परंपरापं्रमािे शतेकी-पश पालन हा व्यवसाय आहि मेंढपाळी हा 
व्यवसाय दोन हनरहनराळे समाजर्ट, म्हिजे जाती करीत होते. शतेकी-पश पालन यामध्ये म ख्यत्व ेमराठा व 
क िबी होते तर मेंढपाळी करीत होते धनर्र. यापकैी पहहल्या व्यवसायातले लोक स्स्थर वस्ती करिारे तर 
धनर्र हे हफरस्ते, बऱ्याच प्रमािावर शतेकऱ्यावंर अवलंबून असिारे लोक. या दोन्ही व्यवसायातील 
लोकानंा आवश्यक असिारी अवजारे, हत्यारे, भाडंीक ं डी, वसे्त्रपाते्र याचंी हनर्थमती, लोहार, स तार, क ं भार, 



 

           

कोष्टी अशा सारख्या जाती करीत होत्या. या सवांना बल तेदार म्हिून ओळखले जाऊ लार्ले. लोहार, 
स तार अशासारख्या व्यावसाहयकानंा जवळजवळच्या सातआठ खेड्यात हफरून अवजारे इ. घडवनू द्यावी 
लार्त. ह्याचंी उत्पादनाची साधने आहि तंत्र परंपरार्त, शतकान शतके चालत आलेली होती. तसेच हे 
उत्पादकही परंपरार्त, जाहतहनहवहष्ट व्यवसाय करिारेच होते. सल्तनतींची सत्ा स्थापन झाल्यावरही ही 
परंपरार्त अथगव्यवस्थाच चालू राहहली. महाराष्ट्राप रते बोलायचे तर व्यापार उदीम अत्यंत मयाहदत होता. 
कोित्याही प्रदेशहवहशष्ट अशा उत्पादनाची, हनर्थमतीची नोंद आढळत नाही. 

 
शतेकी जवळपास सवगस्वी पावसावर अवलंबनू होती. र्ोदावरीच्या तीरावरचा भार् आहि वऱ्हाड-

मराठवाडा इकडची ‘काळी’ जमीन सोडली तर बाकी जहमनीचा मर्दूर सामान्य प्रतीचा होता. पावसाचे 
प्रमाि कमी असल्याने या भार्ाला ‘अधगकोरडा’-Semiarid- या र्टातच बसवाव ेलार्ते. दहक्षि भारतात 
प्राचीन काळापासून, हठकहठकािी बंधारे घालून पािी साठवण्याची आहि नंतर र्रजेप्रमािे शतेीला 
वापरण्याची प्रथा होती. काही मोठे बधंारे राजानंी घातले असले तरी बरेचसे स्थाहनक लोक, धहनक, 
पंचायती याचं्या पहरश्रमानेच हनमाि झालेले होते. या बधंाऱ्याचंी देखभाल, तळ्यातला र्ाळ काढिे, पािी 
वाटप ही सवग पंचायतीमाफग तच होत असे. या सर्ळ्या व्यवस्थेसंबधंी अनेक हशलालेखातून माहहती हमळते. 
थेट मन स्मृतीच्या काळापासून पािी साठविे, त्याचे वाटप यासबंंधीची व्यवस्था,हनयम आढळतात. उत्र 
भारतात सल्तनतीच्या काळात काही धरिे बाधंल्याची, कालव,े खोदल्याची नोंद आहे. हफक्झशहा तघलक 
याने यम ना नदीतून कालवा काढून हहस्सारपयंत नेला होता. [Randhawa M. S., A History of Agriculture in India, 
Delhi, 1982 Vol. 2, P. 79-80.] म र्ल सम्राटानंी या कालव्याचे प नक्ज्जीवन केललेही हदसते. मात्र महाराष्ट्रात 
सल्तनतींनी मोठ्या प्रमािावर कोठे धरिे घातल्याची हकवा कालव ेखोदल्याचे उल्लखे नाहीत. दौलताबाद, 
नळद र्ग अशा हठकािी धरिे आहि मोठे तलाव आहेत पि त्याचंा उपयोर् त्या त्या शहराला हकवा 
हकल्ल्याला पािीप रवठा करण्यासाठीच होत असे. शतेीसाठी त्याचा उपयोर् नसे, त्यातून कोठेही कालव े
काढलेले हदसत नाहीत, तसे अवशषेही कोठे आढळलेले नाहीत. शतेी हे शासनाच्या उत्पन्नाचे प्रम ख साधन 
असले तरी शतेीसाठी बारमास पािी प रहवण्याची, मोठ्या प्रमािावरच काय, अल्पप्रमािातही शासकीय 
व्यवस्था करण्यात आली नाही. वैयहक्तक प्रयत्नाने व खचाने खोदलेल्या हवहहरी हेच काय ते पूरक साधन 
होते. [Epigraphia Indica, (Arabic and Persian Supplement), 1966-67, P. 47-48.] साहहजकच महाराष्ट्रातील शतेकीचे 
उत्पन्न अत्यंत माफक आहि तेही ठराहवक प्रकारचेच होते. 

 
कोकिामध्ये भात; देशावर ज्वारी-बाजरी, जोडीला हरभरा, तूर; खानदेश-वऱ्हाड इकडे कपास 

ही म ख्य शतेी-उत्पने्न होती. धान्याचे उत्पादनच मयाहदत असल्याने त्याची हनयात मोठ्या प्रमािावर व्यापार 
अशक्यच होते. 

 
शासकीय अथगव्यवस्थेचा म ख्य-आधार जो शतेी तोच असा कमक वत असल्याम ळे महाराष्ट्रातील 

इमादशाही आहि हनजामशाही या सल्तनतींची आर्थथक स्स्थती कधीही संपन्न म्हिावी अशी नव्हती. 
एहलचपूर (आताचे अचलपूर) आहि अहमदनर्र या राजधानीच्या शहराचंा हवस्तार आहि त्यातील 
वास्त हशल्प पाहहली तर ती लहानशी आहि सामान्य रंर्रूपाची हदसतात. त्यातून वैभवाचा, संपन्नतेचा 
साक्षात्कार कोठेही होत नाही. आर्थथक द ःस्स्थतीचे हे अप्रत्यक्ष प्रमािच समजावयास पाहहजे. प ढे 
मराठेशाहीतही हीच स्स्थती कायम राहहली. अठराव्या शतकाच्या उत्राधात उत्र हहद स्थानातील 
संपत्ीचा ओघ इकडे वळल्यावर मोठाल्या वास्तू, राजवैभव याचें दशगन घडू लार्ले. 

 



 

           

या हवधानाला सकृत् दशगनी तरी एका र्ोष्टीम ळे बाध येतो. ती र्ोष्ट महाराष्ट्रात असिाऱ्या 
हकल्ल्याची सखं्या! सह्याहद्रच्या दहक्षिोत्र जािाऱ्या अंर्ावर तसेच पूवेकडे पसरत जािाऱ्या बाहंूवर अनेक 
डोंर्री हकल्ले आहेत. यापैकी बरेच हशवकालात जास्ती प्रहसद्धीला आलेले असले तरी त्याचंी उभारिी 
बहमनी आहि हनजामशाही राजवटीतच झालेली आहे. याहशवाय या काळात हठकहठकािी भ ईकोट 
उभारण्यात आले आहि लहानमोठ्या र्ावाभंोवती संरक्षककोटही बाधंण्यात आले. परेंडा हा अशा 
भ ईकोटाचा उत्कृष्ट नम ना आहे, तर चाकि, ज न्नर, नर्र या र्ावाभोवती असिाऱ्या तटबंदीचे अवशषे 
आजही हदसतात. डोंर्री हकल्ले आहि परेंड्यासारखे भ ईकोट याचंा उपयोर् लष्ट्करी कामासाठी, म्हिजे 
परकीय, शत्रूच्या आक्रमिाचा प्रहतकार करण्यासाठी होत असे तर नर्राभंोवतीचे कोट हे चोर, ल टारू, 
दरोडेखोर याचं्यापासून रक्षिासाठी होत असे. म्हिजे दोन्ही तऱ्हेची बाधंकामे ‘संरक्षिात्मक’ होती. हनदान 
सकृत् दशगनी तरी तसे हदसते. परंत  या हकल्ल्याचं्या, कोटाच्या बाधंकामासाठी, ती सतत द रूस्त 
ठेवण्यासाठी हकती पहरश्रम पडतात, पडत असावते, याची कल्पना केली तरी असे हदसते की या 
द र्गरचनेचा उदे्दश द हेरी असावा. संरक्षिाचे साधन हनमाि करिे हा म ख्य उदे्दश असिार पि त्याबरोबरच, 
अनेकानंा मोलमजूरी, उपजीवीकेचे साधन हमळवनू देिे, हा म्हिजे आर्थथक उदे्दशही असला पाहहजे. 
शतेाची लाविी आहि कापिी झाल्यावर शतेमज राचंा मोठा वर्ग हरकामा रहात असे-आजही राहतो. त्यानंा 
काही रोजर्ारात र् ंतवनू ठेविे राजाच्या हहताचे होते, आहि मज राचं्याही. त्याचं्या अंर्वळिी पडलेली 
अंर्मेहनतीची, दर्डमाती खििे, वाहिे ही त्यानंा देअ ून त्याचं्या अन्नपाण्याची व्यवस्था होत असे. 
हनराळ्या शब्दात सारं्ावयाचे तर ही आजच्या ‘रोजर्ार हमी योजने’ सारखीच व्यवस्था होती. बह तेक 
हठकािी हे काम सक्तीने म्हिजे वठेहबर्ारीने होत असे. याबाबत इहतहासाने नोंदहवलेले सर्ळ्यात प्रहसद्ध 
उदाहरि म्हिजे मंर्ळवढे्याचे. हबदरच्या स लतानानंी या र्ावाभोवती कोट घालण्याचे ठरहवले आहि त्या 
कामावर समस्त कष्टकरी मंडळी लावली. यात र्ावचे महारही होते. मंर्ळवढे्याचा प्रहसद्ध संत चोखामेळा 
हा पंढरप रात होता. स लतानाच्या ह कमाप्रमािे सर्ळ्यानंा कामाला लावले तसे चोखामेळ्याला पंढरप राहून 
पकडून आिनू कामाला लावण्यात आले. एके हदवशी अचानक अधगवट झालेले बाधंकाम कोसळून त्या 
हढर्ाऱ्याखाली चोखोबाचंाही अंत झाला. तटाचे काम थाबंले नाही. इतराचं्याकडून ते पूिग करण्यात आले. 

 
द र्गरचनेचा असा अथग लाविे कदाहचत चमत्काहरक वाटेल परंत  एकूि समाजाची आर्थथक स्स्थती 

लक्षात घेतली तर राज्य-रक्षिासाठीच, फक्त हनराळ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी ही उपाययोजना होती 
याची खात्री पटेल. शतेमजूर आहि शतेीवर अवलंबनू असिारे पि शतेीचे मालक नसलेले जे इतर 
व्यावसाहयक त्यानंा वषाकाठी फारतर चारपाच महहने काम हमळे. एरवीच्या हदवसात र् जराि करण्यासाठी 
त्यानंा काहींना काही उद्योर्ाची र्रज होती. द सरीकडे, इतक्या मोठ्या सखं्येने लोक हनरूद्योर्ी राहिे 
आहि उपाशी राहिे हेराज्याच्या स्वास्थ्याला घातक होते. त्यातून दंर्ली होण्याचा, बंडे होण्याचा संभव 
असे. म्हिनू प्रजेला काहीना काही कामात र् ंतवनू ठेविे आहि त्याचं्या अन्नपाण्याची सोय करिे राज्याच्या 
हहताचे होते. यासाठी हकल्लकेोट बाधंिे, तलाव खोदिे ही कामे करण्यात येत. यासबंंधी कार्दोपत्री प रावा 
नसला तरी आजही शासनाला अशी कामे-रस्ते बाधंिे, बंधारे घालिे ही रोजर्ार हमी योजनेच्या नावाने 
हाती घ्यावी लार्त आहेत त्यावरून मध्यय र्ात हेच होत असले पाहहजे असा हनष्ट्कषग काढिे वावरे् ठरिार 
नाही. 

 
वर म्हटल्याप्रमािे आर्थथक व्यवहार व शासनाची आर्थथक स्स्थती याहवषयी आकडेवारी उपलब्ध 

नाही, फक्त महलक अबंरच्या महसूल व्यवस्थेचा उल्लखे अभ्यासक करतात. [Radhe Shyam, Life and Times of 

Malik Ambar, Delhi, 1968. P. 154-159.] महलक अंबरने योजलेले उपाय आहि केलेल्या स धारिा, अकबराचा मंत्री 



 

           

राजा तोडरमल याने उते्रत केलेल्या स धारिावंरच बेतलेल्या होत्या, फक्त त्याने स्थाहनक पहरस्स्थतीन सार 
काही बदल केले. जहमनींची पाहिी करून शतेजहमनींची प्रतवारी ठरहविे हे पहहले काम करण्यात आले. 
परंत  या प ढची पायरी थोडी हनसटलेली हदसते. महसूल-आकारिी करताना, जहमनीची प्रतवारी ध्यानात 
घेअ नू महसूलाचे वरे्वरे्ळे दर ठरहवले असते तर ते शतेकरी आहि शासन दोघानंाही फायद्याचे ठरले 
असते. परंत  तसे झाले नाही. सरसकट सर्ळ्यानंा एकच दर ठरहवण्यात आला. त्याम ळे हनकृष्ट प्रकारच्या 
जहमनीच्या धारकावंर अतोनात भार पडला, ते अडचिीत येअ ू लार्ले. महलक अंबरने साऱ्याचा दर 
उत्पन्नाच्या एक चत थांश ठरहवला होता परंत  सतत चालिाऱ्या लढायामं ळे हा दर दोन पंचमाशं करण्यात 
आला. याहशवाय हनरहनराळ्या पट्ट्या असतच, काही तात्काहलक स्वरूपाच्या तर काही प्रथम तात्काहलक 
पि प ढे कायमच्या झालेल्या अशा असत. करवस लीच्या कामी र्ावचा पाटील हाच प्रम ख अहधकारी असे 
अंबरने ठरहवले होते. हकबह ना सवगच ज नी यंत्रिा कायम ठेवली होती. तेच त्याच्या हहताचे होते. पि 
अंबरच्या सर्ळ्या उपाययोजनाचंा, नव्या दराचा आहि ज न्या व्यवस्थेचा मेळ घालण्याचा राज्याला नेमका 
हकतीसा फायदा झाला याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. औरंर्जेबाच्या काळातील म्हिजे अंबर नंतरच्या 
पन्नास वषांतील कार्दपत्र उपलब्ध आहेत. त्यावरून अभ्यासकानंी अंबरच्या काळातील स्स्थतीहवषयी, 
उत्पन्नाहवषयी अंदाज व्यक्त्हवले आहेत पि ते अंदाजच आहेत याची त्यानंा जािीव आहे. [Kulkarni G. T., 
“Land Revenue Settlement under the Nizam Shahis with Special reference to Malik Ambar-a Preliminary Survey” Proceedings of 
the Indian History Congress, Delhi, 1992, P. 369-377.] 

 
महलक अंबरच्या उपाययोजनाहंवषयी हलहीताना इहतहासकारानंी भरमसाठ हवधाने केलेली 

आढळतात. “तत्कालीन कार्दपत्रातून, शतेकऱ्याचं्या पहरस्स्थतीहवषयी काहीही हलहीलेलेनसले तरी, 
म र्लाचं्या हल्ल्याच्या भयाने, त्याम ळे उत्पन्न होिाऱ्या र्ोंधळाम ळे, आपापली शतेेभाते टाकून देअ ून शतेकरी 
शजेारच्या राज्यात आश्रयाला रे्ले असतील असा अदंाज करता येतो. अशा कठीि पहरस्स्थतीम ळे 
हनजामशाहीचे जमीन-महसूलाचें उत्पन्न ब डाले असले पाहहजे. स्थाहनक उद्योर्धंदे नष्ट झाल्याम ळे व्यापार 
उदीमहह बसला असिार. आहि त्याचा राज्याच्या आर्थथक स्स्थतीवर घातक पहरिाम झालेला असिार” हे 
हवधान हनजामशाही आहि मलीक अंबर याचं्यावर. अहधकारी संशोधक समजले जािारे राधेशाम याचें आहे. 
[Radhe Shyam. उपरोक्त.] 

 
अशासारखी हवधाने, मध्यय र्ीन-हकबह ना प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या-भारतातील 

अथगव्यवस्थेबद्दल असिाऱ्या अज्ञानातूनच उत्पन्न झालेली आहेत. राजाचें आहि स लतानाचें संघषग सतत 
चाललेअसले तरी कोिीही शतेकीवर घाला घातला नाही. कारि शतेकरी आहि शतेीचे उत्पन्न यावर घाला 
म्हिजे आत्मघातच हे सवांना समजत होते. कोिीही राजा आला, कोिीही स लतान आला तरी त्याला 
महसूलाचे उत्पन्न लार्िार, त्याच्या सैन्याला अन्नधान्य लार्िार, त्याला काराहर्राचंी र्रज पडिार हे 
सवांनाच समजत होते, त्याम ळे कोिीही या पायाभतू अथगव्यवस्थेचा हवध्वंस केला नाही. छत्रपती 
संभाजीच्या मतृ्यनंूतर जवळपास पंचवीस वष ेमहाराष्ट्रात म र्ल व मराठे याचंा संघषग चालला होता, पि या 
काळातस द्धा शतेकी जवळपास अबाहधत राहहली हे ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे. शतेकरी शतेे सोडून पळून 
रे्ले नाहीत. हशवाय हनजामशाही म लखावर हल्ला झाला तर शतेकरी शजेारच्या म्हिजे कोिाच्या प्रदेशात 
जािार होते? सर्ळीकडे एकच अवस्था होती. कधी म र्लाचें सैन्य असे तर कधी आहदलशहाचें; ह्या 
मारामाऱ्या, ही धादंल कायमच आहि सर्ळीकडेच चालिार होती. त्यातून म क्त, सवगस्वी शातं असा म लूख, 
असा शजेार कोठेच नव्हता. 

 



 

           

महाराष्ट्रात असा कोिाचाही ‘हवहशष्ट’ व्यवसाय नव्हता, असे कोितेच कारार्ीर नव्हते हकवा असे 
कोितेच खास उत्पन्न नव्हते की ज्याचा व्यापार कारार्ीर घरदार सोडून पळून रे्ले तर बंद पडिार होता! 

 
मध्यय र्ीन आर्थथक व्यवस्थेचा व सामाहजक जीवनाचा हवचार करताना, शतेकी व तदन षंहर्क 

पायाभतू अथगव्यवस्था आहि ही व्यवस्था साभंाळिारे पाटील-क लकिी यासारखे स्थाहनक प्रशासक या 
दोन्हीतही सातत्य होते. या र्ोष्टी राजा-हकवा स लतान-हनरपेक्ष होत्या. राज्यात अंदाध ंदी माजली, लढाया 
झाल्या तरी त्याचंा उपसर्ग या व्यवस्थेला सहसा झालेला नाही. हनत्याचे व्यवहार सामान्यपिे अबाहधत 
रहात. 

 
 * * * *  

 
चलनव्यवस्थेवरून आर्थथक स्स्थतीहवषयी हनष्ट्कषग काढावयाचे म्हटले तर खलजींपासून 

हनजामशाहीपयंत ऱ्हासच झालेला हदसतो. अल्लाउहद्दनने देवहर्रीला टाकंसाळ स रू करून सोन्याची व 
चादंीची नािी पाडण्यास आरंभ केला. एका तोळ्याच्या सोन्याच्या नाण्याला टंक हकवा टाक म्हित. याच 
वजनाची चादंीची नािीही पाडण्यात येत. या दोन्ही प्रकारच्या नाण्यावर ‘हकल्ल ेदेवहर्र’ असे टाकंसाळीचे 
नाव उठहवलेले होते [Gupta P. L., “Coinage” Medieval History of Deccan, Vol. 2. (Ed Joshi and Sherwani, Hyderabad, 
1974) P. 423-447.]. याचं्यापेक्षा कमी वजनाची व कमी हकमतीची नािी खलजींनी दहक्षिेत पाडली होती की 
नाही हे सारं्ता येत नाही. तघलकाचं्या काळात याच वजनाची (टाकं) नािी देवहर्री व वरंर्ळ 
(स लतानपूर) येथून पाडली होती-तीही सोने व रूपे या दोन्ही धातंूची होती. या काळात, दीनार, अदहल, 
हनश्फी, अशी हनरहनराळ्या वजनाची आहि हकमतीची नािी प्रचहलत होती. १३४६ मध्ये बहमनी राज्य 
स्थापन झाल्यावर त्यानंी देवहर्रीबरोबरच र् लबर्ा (अहसनाबाद) येथेही टाकंसाळ स्थापली. बहमनींनी 
हदल्ली स लतानापं्रमािेच एक तोळा वजनाची सोन्याची नािी पाडली, तशी चांदीचीही. परंत , प ढच्या 
स लतानाचं्या काळात सोन्या-चादंीच्या नाण्याचें प्रमाि कमी होत जाते आहि ताबं्याच्या नाण्याचें वाढत 
जाते. हनजामशाहीची आज उपलब्ध असिारी सर्ळी नािी ताबं्याचीच आहेत. ती अहमदनर्रच्या 
टाकंसाळीत पाडलेली होती. स लतानानंी अहमदनर्रचे नाव ‘म तगजापूर’ तसेच ‘ब ऱ्हािाबाद’ अशी 
आपापल्या सोयीप्रमािे बदललेली असली तरी टाकंसाळीचे नाव अहमदनर्र असेच कायम राहहले. 
स विाच्या आहि क्प्याच्या नाण्याचंा संपूिग अभाव हा हनजामशाहीच्या आहि पयायाने महाराष्ट्राच्या आर्थथक 
हवपन्नावस्थेचा हनदशगक समजता येतो. 

 
ज न्नर आहि कल्याि या महत्त्वाच्या व्यापारी पेठा होत्या. यानंा उतारपेठा म्हिता येईल. म्हिजे 

माल उतरवनू घेिे आहि द सऱ्या व्यापाऱ्याच्या र्ाड्यावर लादून देिे हीच कामे येथे होत. परंत  यातला 
कोिता माल महाराष्ट्रात तयार झालेला होता आहि आयातापैकी हकती महाराष्ट्रात रहात होता हे 
समजण्यास साधन नाही. 

 
अथगव्यवस्थेशी हनर्डीत असिारी आिखी एक र्ोष्ट आतापयंत विगन केलेल्या विगनाशी काहीशी 

हवसंर्त वाटिारी आहे. ती म्हिजे व्यापारी मार्ाची उत्म व इतरत्र न सापडिारी अशी व्यवस्था 
हनजामशाहीत होती! दोन र्ोष्टी येथे आढळतात, त्या म्हिजे अंतर दाखविारे मलैाचे दर्ड आहि 
चौफ ल्यावर हनरहनराळ्या र्ावाचं्या हदशा दाखहविारे हदग्दशगक दर्ड, [Epigraphia Indica, (Arabic and Persian 
Supplement), 1970-71, P. 45-62.] नाहशक हजल्ह्यातील हनबत येथे, औरंर्ाबाद हजल्ह्यातले अतं र, यवतमाळ 



 

           

हजल्ह्यातीलकळंब येथे आहि बीड, वधा, बैतूल अशा दूरदूरच्या हजल्ह्यात असे दर्ड आढळले आहेत. 
आत्ापयंत फक्त म र्ल साम्राज्यात अंतरदशगक असे खाबं उभारलेले आहेत-त्यानंा कोसमीनार म्हित. 
मलैाचे दर्ड आहि हदग्दशगक दर्ड यावरून या रस्त्यावर व्यापारी ताडं्याचंी सतत जा-ये होत असली 
पाहहजे-पि या व्यापाराची हनहश्चत माहहती हमळत नाही. 

 
प ढच्या काळातील म्हिजे २० व्या शतकाच्या उत्राधापयंतची-महाराष्ट्राची आर्थथक स्स्थती 

पाहहली तर जािवते ते हेच की, सामान्यप्रतीची जमीन, प रेशा पावसाचा अभाव आहि खहनज संपत्ीचा 
अभाव याम ळे हा प्रदेश कधीच ‘संपन्न’ म्हिता येईल अशा प्रदेशापैकी नव्हता. मध्यय र्ात तर नव्हताच. 
  



 

           

मध्ययुगीन साचहत्य 
 

मध्यय र्ीन महाराष्ट्रात संस्कृत, मराठी याबरोबरच फारसी व उद ग भाषातंही साहहत्य हनर्थमती 
झाली. यापैकी फारसी व उद ग भाषातंील बरेच साहहत्य अद्याप अप्रहसद्ध असून लंडन, हैद्राबाद अशा 
हठकािच्या सगं्रहात स रहक्षत आहे. ज न्या काळापासून राजेरजवाडे हे हवद्वान, कवी व साहहस्त्यक यानंा 
आश्रय देत होते आहि बह तेकाचं्या पदरी गं्रथसंग्रहही होते. बहमनी व हनजामशाही या दोन्ही सल्तनींनी ही 
परंपरा प ढे चालू ठेवली. मात्र त्याचं्या दरबारी परदेशी, त्यातल्या त्यात इरािातून आलेल्या कवींचाच 
पायरव म ख्यतः हदसतो. आज बरेच फारसी गं्रथ, नावाने माहीत झालेले असले तरी फारच थोडे प्रहसद्ध 
झालेले असले आहेत आहि फारच थोड्याचंी इंग्रजी/मराठी भाषातंरे झाली आहेत. त्याम ळे त्यातल्या 
जािकारानंी प्रहसध्द केलेल्या माहहतीच्या आधारेच प ढे थोडीफार माहहती हदली आहे. 

 
या काळात मराठी भाषेतील वाङ मय संख्या आहि र् िवत्ा दोन्हीबाबत ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आहे. या 

वाङ मयाचा बराच मोठा भार् व्यापला आहे. ‘वैहदक’ व ‘वैष्ट्िव’ पंथीयाच्या कृतींनी मराठी वाङ मयाचा आद्य 
उद र्ार म क ं दराज याचंा ‘हववकेहसध ’. या प्रातःकाळातच ‘ज्ञानदेवी’ या अलौहकक वाङ मयसूयाचे तेज 
महाराष्ट्र भमूीवर पसरले. याप ढील सातश ेवषांच्या काळातील मराठी वाङ मय हनर्थमतीवर या सूयाचे हकरि 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे पडलेले आहेत. प्रस्त त गं्रथाचा कालदृष्ट्या प्रारंभ इ. स. १३०० पासून होतो त्याम ळे या 
दोघाचंा उल्लखे करून, त्याचे सारं्ाती असिारे पि चौदाव्या शतकात रचना केलेले नामदेव, र्ोरा क ं भार 
यासारखे जे हवठ्ठलभक्त संत त्याचं्यापासून स क्वात करता येते. या सवग संतमेळ्याच्या कृतींचे दशगन 
घेण्यापूवी एका अप्रहसद्ध मराठी गं्रथाचा उल्लखे करावयास हवा. त्यातील भाषा व रचना याचें ज्ञानदेवीशी 
साम्य आहे आहि म्हिून हा गं्रथ ज्ञानदेवीला समकालीन असावा असे काही अभ्यासक समजतात. या 
गं्रथाचे नाव ‘कलाहनहध’ हकवा ‘वैद्यनाथ कलाहनहध’ असे असून त्याची एकमेव हस्तहलहखत प्रत 
अहमदाबादेच्या ‘संघवीना पाडो’ या जैन गं्रथभाडंारात आहे. ती ताडपत्रावर हलहहलेली आहे. या गं्रथाचे 
स्वरूप ज्ञानदेवी हकवा महान भावीय वाङ मय याचं्यापेक्षा सवगस्वी हभन्न आहे. तो एखाद्या ज्ञानकोशासारखा 
आहे, हनरहनराळ्या हवषयावरील माहीती त्यात सूत्ररूपाने गं्रहथत केलेली आहे. पहहल्या प्रकरिामध्ये ‘यज्ञ’ 
या ससं्थेची माहहती आहे हनरहनराळ्या प्रकारचे यज्ञ, त्या त्या प्रकारासाठी आवश्यक त्या प रोहहताचंी नाव,े 
त्याचं्या स्थैहडलाचंा तपशील, यज्ञपाते्र अशी सर्ळी माहहती या प्रकरिात आहे प ढच्या प्रकरिातूननर्रे व 
नर्ररचना, वृक्षवल्ली, अशा हवहवध हवषयाचंी सूत्ररूप माहहती आहे. यात अनेक अपहरहचत शब्द असल्याने व 
लेखन सूत्ररूप असल्याने वाचन कठीि झालेले आहे. असा ज्ञानकोशपर गं्रथ मराठी भाषेत अन्य क्वहचतच 
आढळतो. तो कोिी रचला असावा आहि कोिासाठी रचला असावा हे हनश्चयाने सारं्ता येत नाही. 
[खानवेलकर श्री. श.ं, “मराठीतील आद्य गं्रथ”, Proceedings and Transactions of A. I. Oriental Conference, Nagpur 13th Session. 
Part-III, P. 244. 1951.रानडे, उषा, “वैद्यनाथ कलाहनधी-एक पहरचय”, पंिधारा, हैद्राबाद, १९८९, वषग ३२, अंक २, १०८-१११.] 
दौलताबाद (देवहर्री) येथील जैन पीठाच्या भाडंारात हा म ळात असावा. या पीठाचे आचायग पाटिच्या 
र् क्क लातून आलेले होते. म्हिून असे वाटते की, या गं्रथाची रचना यादव कालाच्या शवेटी शवेटी कोिा 
हजनमत-अन यायाने केली असावी. थोडे प ढे जाऊन असेही म्हिता येईल की हा लेखक म ळात वैहदक 
मतान यायी असावा व प ढे त्याने हजनमत अन सरले असाव.े गं्रथातील यज्ञयार् इ. चा तपशील व तो गं्रथ जैन 
भाडंारात जपला जािे या दोन र्ोष्टींची संर्ती केवळ अशाच प्रकारे लावता येते. सपूंिग गं्रथ प्रहसद्ध होईल 
त्यावळेी कदाहचत या सवांवर अहधक प्रकाश पडेल. 

 



 

           

हा एक अपवाद सोडला तर मध्यय र्ातील बह तेक हकवा बव्हंशी मराठी साहहत्य हे वैष्ट्िव पंथीय 
संतकवींचे आहे.[त ळप ळे श.ं र्ो. पाच सतंकवी, सारं्ली, १९४८ प.ृ १३८, १४४-१५०.]  नामदेव, र्ोरा क ं भार, चोखा मेळा, 
जनाबाई या सर्ळ्याचें अभरं् उपलब्ध असून प्रहसद्धही झालेले आहेत. अभरं्ाची भाषा सोपी, सामान्याचं्या 
रोजच्या बोलण्यातली आहे. ज्यामध्ये ज्ञानदेवीसारखे पाहंडत्य हकवा अलंकारय क्त संस्कृतप्रच र भाषा नाही. 
आहे तो हनमगळ भक्तीचा ओलावा. आपले उपास्य दैवत जो पंढरीचा हवठोबा त्याच्याहवषयी भक्ती, आप लकी 
आहि श्रद्धा आहेत. आहि त्याहीपेक्षा जािवते ती हवठ्ठल भेटीची आतग, अहतशय सरळ, सोप्या भाषेत व्यक्त 
केलेली! त्यातील तळमळ सहज हृदयाला हभडेल अशी. यातच थोडासा हनराळा म्हिता येईल असा एकच 
प्रकार आहे, तो ज्ञानदेव-नामदेव याचं्या तीथगयाते्रचा वृत्ातं असिाऱ्या तीथावळीच्या अभरं्ाचं्या. काहीसा 
आत्मचहरत्रात्मक असा हा वृत्ातं आहे. अथात आत्मचहरत्र वा आत्मप्रौढी र्ािे हा नामदेवाचंा हेतू नाही. 
पंढरीनाथाचं्या हवरहाचे द ःख आहि त्याचं्या प नभटेीने झालेले परमावधीचे स ख याचंाच त्यात प्रपंच आहे. 
उत्कट भहक्तभाव हा एकच रस संबंध वाङ मय व्यापून टाकतो. ज्ञानदेव हे अल्पाय षी असले तरी नामदेवानंा 
दीघग आय ष्ट्य लाभले होते. त्यानंी भारतभ्रमंती केली, हहदी भाषेतही अध्यात्मपर कवने रचली आहि त्याचं्या 
काही रचनाचंा हशखाचं्या ‘र् रूगं्रथात’ ही समावशे आहे हे आता सवगश्र त आहे. 

 
या संतमेळ्यानंतर मध्यंतरी जवळपास दीड शतकाचा काळ मराठी साहहत्यहनर्थमतीच्या के्षत्रात 

कोरडाच रे्ला. पढंरीची वारी, यात्रा या र्ोष्टी चालूच असल्या तरी, वारकरी पंथ न सता हटकलेला नसला, 
तर वाढलेला असला तरी वाङ मयात उल्लखेनीय अशी भर पडलेलीनाही. त्यानंतर मात्र, एखादा अडवनू 
धरलेला पाण्याचा लोंढा द थडी भरून वाहून लार्ावा तसे झाले. पधंराश े पन्नासचे स मारास मराठी 
वाङ मयाच्या के्षत्रात अजरामर कामहर्री केलेल्या एकनाथाचं्या लेखनाला प्रारंभ झाला आहि प ढे 
अधगशतकाचा काळ त्यानंी मराठी सारस्वताच्या प्रारं्िात पाऊसच पाडला! देवहर्रीचे जनादगनस्वामी याचंा 
अन ग्रह प्रा हो झाल्यानंतर त्यानंी रचनेला प्रारंभ केला. त्याचं्या वाङ मयीन कतगबर्ारीचे विगन त ळप ळे 
करतात ते असे-- “एकनाथाचंी गं्रथरचना अहतप्रचंड असून हशवाय तीत हवहवधताही आहे. चत ःश्लोकी 
भार्वत, एकादश स्कंधावरील हवस्तृत टीका, भावाथग रामायि, क्स्क्मिी स्वयंवर हे त्याचें प्रम ख गं्रथ होत. 
त्याहशवाय ‘हस्तामलक’, ‘स्वात्मस ख’, ‘श काष्टक’, ‘आनंदलहरी’, ‘हचरंजीवपद’ यासारखी आध्यास्त्मक 
स्फ ट प्रकरिे, काही पौराहिक आख्याने व संतचहरते्र, आहि असंख्य अभरं् पदे, भारूडे अशी केवढी तरी 
रचना त्याचं्या नावावर आढळते. त्याचं्या ओवीबद्ध काव्याचंी गं्रथसंख्या स मारे साठ हजार असून एकूि 
कहवता पाऊि लाखाचे घरात जाते. इतकी प्रचंड आहि प्रसन्न काव्यरचना करिारा संतकवी नाथाहंशवाय 
द सरा नाही.” नामदेव, र्ोरा क ं भार आहद सतंापेंक्षा एकनाथाचंी वाङ मयहनर्थमती ही हनराळ्या प्रकारची 
आहे. भहक्तरस हा दोहोंचाही स्थायीभाव असला तरीही नाथानंा ससं्कृत गं्रथाच्या अध्ययनाची जी बैठक 
लाभली होती त्याम ळे त्याचें हलखाि हे अलंकारप्रच र, काहीसे नार्र, प्रौढ म्हिाव ेअसे आहे. तसेच सबधं 
वाङ मयात भक्तीभावाच्या जोडीला, क्वहचत त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे स्थान हमळहवले आहे ते पारंपहरक 
पठडीतील तत्त्वहवचारानंी. कदाहचत त्याम ळेच, नामदेव, त काराम याचं्या अभरं्ातील सरळ, उत्कट आहि 
काहीसा भोळा भक्तीभाव नाथाचं्या हवद्वत्ाप्रच र वाङ मयापेक्षा वारकरी पंथाला अहधक हप्रय ठरलेला आहे, 
सामान्यानंा अहधक जवळचा वाटतो, अहधक हप्रय आहे. 

 
एकनाथ चहरत्रातील एक महत्त्वाची आख्याहयका हकवा प्रसंर् म्हिजे ज्ञानदेव समाधीसंबंधीचा 

‘माझ्या र्ळ्याला म ळी लार्ली आहे ती काढ’ असा ज्ञानेर्श्रानंी त्यानंा दृष्टातं हदला. आहि त्याला अन सरून 
त्यानंी आळंदीला जाऊन, समाधीत उतरून र्ळ्याला लार्लेली म ळी काढली अशी समजूत आहे. 
ज्ञानदेवानंी हजवतं समाधी घेतली आहि योर्सामथ्याने ते आजही सशरीर समाहधस्त आहेत ही समजूत या 



 

           

समाजाचा आधार आहे. या आख्याहयकेचा काहीसा र्द्य अथग अभ्यासक लावतात तो असा की ज्ञानेर्श्रीच्या 
रचनेनंतर दीड-दोन शतकाचंा काळ रे्लेला होता आहि म ख्यत्व ेमौहखक संक्रमिाची पद्धत असल्याम ळे 
त्यात अपपाठ हशरले होते, ते दूर करून, म्हिजे ज्ञानेर्श्रीच्या र्ळ्याला आवळत असलेली ही अश द्धाची 
म ळी दूर करून ती श द्ध स्वरूपात वाचकापं ढे ठेविे हे काम एकनाथानंी केले. एकनाथ स्वतः हवद्वानपहंडत 
असल्याने त्या अपपाठाचंी जािीव इतरापेंक्षा त्यानंा जास्त झालेली असिे स्वाभाहवक होते तसेच ह्या 
कामाला (श द्धीकरिाच्या) त्याचं्यासारखा अहधकारी प क्षच आवश्यक व योग्य होता. 

 
एकनाथ चहरत्रातील अनेक आख्याहयकावंरून ते सामाहजक स धारिेचे मोठे प रस्कते होते. 

व्यवहारात जातपातीचे बंध न मानिारे संत होते असा हनष्ट्कषग अनेक अभ्यासक काढतात. या 
आख्याहयकाचंा नीट हवचार केला तर असे हदसते की जािूनब जून ब द्धध्या, जातपात मोडावयाची या 
भहूमकेपेक्षा, साध्या माि सकीचे, भतूदयेचे प्राबल्य त्याच्या कृतीत आहे. त्यानंी हठकहठकािी, मराठी भाषा 
ही ससं्कृतपेक्षा कोित्याही बाबतीत कमी नाही, हततकीच सरस आहे असे उद र्ार काढले असले तरी 
त्याचंा हपड संस्कृत वाङ मय आहि त्यातील हवचारधन यावरच पोसलेला होता हे हनहश्चत. 

 
काळाचा महहमा असा की एकनाथाचं्या भाषेत यावळेेपयंत महाराष्ट्राला बऱ्याच पहरहचत झालेल्या 

एका परकी भाषेचे साहन्नध्य सहज जािवते ती भाषा म्हिजे फारसी-राज्यकत्यांची भाषा. एकनाथाचं्या 
हलखािात अनेक फारसी शब्द आहि रचना सहज येऊन जातात, इतका फारसीचा प्रचार यावळेेपयंत 
झाला होता. 

 
एकनाथाचं्या साहहत्यहवषयी, हवशषेतः साहहत्य ‘र् िाहंवषयी मराठी वाङ मयाचा इहतहास’ 

हलहहिाऱ्या देशपाडें याचंा अहभप्राय थोडासा कडक वाटला तरी मार्थमक हदसतो. “नाथाजंवळ 
काव्यदृष्टीचा, काव्यदृष्टीचा प्राि असलेल्या सौंदयाचा, सौंदयगदृष्टीचे संर्ोपन करिाऱ्या औहचत्यदृष्टीचा फार 
मोठ्या प्रमािावर अभाव आहे असा हनष्ट्कषग काढिे अपहरहायग आहे. नाथाजंवळ जी काही काव्यदृष्टी होती 
ती फारच स्थूल आहे. हतला स ग्रिपिाचेअंर् फारच कमी आहे. त्याच्या काव्यात लाहलत्याचे, हवदग्धवृत्ीचे 
हवलासाचे दशगन फारच थोड्या प्रमािावर होण्यासारखे आहे. नाथ परमाथगप्रचारदृष्टीने भारावलेले आहेत. 
ज्ञानेर्श्राजंवळही परामाथगप्रचार दृष्टी आहे, पि हतच्या तोडीसतोड अशी चोखंदळ व संपन्न काव्यदृष्टीही 
त्याचं्यापाशी आहे. नाथाजंवळ काव्यदृष्टी बेताची आहे आहि तीही सामान्य श्रेिीची आहे. परमाथगदशगन आहि 
काव्यदशगन याचं्या संयोर्ाचा त्याचंा प्रयत्न भार्वतातच काय तो मोठ्या प्रमािावर सफल झालेला आहे.” 
[उपरोक्त, पृ. २०९.] 

 
एकनाथानंा बराच समकालीन असिारा द सरा एक कवी म्हिजे दासोपंत होय. त्याचंा जन्मकाल 

१५५१ आहि अंतकाल १६१५ असा सारं्तात. दासोपतंानंा दत्ाते्रयाचा साक्षात्कार झालेला होता आहि 
त्यानंी आपले लेखन ‘हदर्बरान चर’ या नावाने केले आहे. त्याचें‘र्ीतािगव’, ‘र्ीताथगचंहद्रका’, ‘पासोडी’, 
‘पंचीकरि’, ‘गं्रथराज’, ‘पादिगव’ व ‘दत्महात्म्य’ हे प्रहसद्ध गं्रथ असून त्याहशवाय आिखीही काही रचना 
त्याचं्या नावावर मोडतात. दासोपंताच्या रचनेत म ख्य हवशषे म्हिजे त्याचंी संख्या. “वाङ मयहनर्थमतीच्या 
व्यापाचे प्रचंडत्व हे त्याचं्या अहद्वतीयतेचे प्रम ख लक्षि... त्याचं्याप्रमािे ज्याचंी गं्रथसंख्या तीन लाखावर 
आहे असे कवी जर्तातही क्वहचतच असतील [देशपाडें अ. ना. प्रािीन मराठी वाङ मयािा इचतहास, (एकनाथपवग प्रारंभ), प िे, 
१९७७, पृ. १४४ आहि २१४.].” दासोपंताचं्या सवग रचना आध्यात्मपर, तत्त्वहचतनपर आहेत, त्यात आख्यानक 
काव्याला फारसे स्थान नाही. ते स्वतः दत्भक्त, दत्सापं्रदाहयक असले तरी त्याचं्या प्रहतपादनाचा प्रम ख 



 

           

आधार भर्वत् र्ीता हाच आहे. ज्ञानेर्श्राहद इतर हवचारवतंाच्या चाकोरीतून ते जात होते. तरीही त्यांना 
फारशी लोकहप्रयता लाभली नाही. त्याचें म ख्य कारि म्हिजे त्या काळात जनसामान्यात लोकहप्रय 
असिाऱ्या हवठ्ठलसंप्रदायात-वारकरीपंथात ते सामील झाले नाहीत. प ढच्या काळात झालेल्या आहि 
दासोपंतापेक्षाही सरस रचना असिाऱ्या समथग रामदासाचं्या नशीबी हीच उपेक्षा आलेली होती हे ध्यानात 
घेतले तर दासोपतंाचंी उपेक्षा झाली याचे फारसे नवल वाटत नाही. 

 
मराठी वाङ मयाच्या इहतहासकारानंी एकनाथ व दासोपंत याचं्या जोडीला साधारि समकालीन 

अशा आिखी तीन संतकवींना एकत्र उभे करून “एकनाथ-पंचक” तयार केले आहे. या हतघाचंी नाव े
अशी-रामा जनादगन, जनी जनादगन आहि हवठा रेि कानंदन. पैकी रामा जनादगन हा जनादगन स्वामींचा हशष्ट्य 
म्हिून त्याला स्थान हमळाले असले तरी इतर दोघाचें तसे नाही. हशवाय त्याचंी काव्यसंपदा, संख्या व 
र् िवत्ा या दोन्ही दृष्टींनी नाथानंा हकवा दासोपंताच्या जवळपास येण्यातली नाही. बह धा साधारि 
समकालीन आहेत या एकाच म द्यावर या सर्ळ्यानंा एकत्र र् ंफले असाव.े या हतघाचंी उपास्य दैवतेही हभन्न 
होती. रामा जनादगन हा कृष्ट्ि-हवठ्ठलभक्त, जनी-जनादगन हा र्िेशभक्त, तर हवठा रेि कानंदन हा 
रेि कादेवीचा उपासक. या हतघाचं्या रचना स्फ ट स्वरूपाच्या, अभरं्, पदे, आरत्या अशा स्वरूपाच्या 
आहेत. 

 
ज्याला हनव्वळ-साहहस्त्यक म्हिता येईल असा या य र्ातला पहहला लेखक म्हिजे म के्तर्श्र हा 

होय. याच्या आधीच्या सवांनी रचना केल्या, काव्ये हलहहली, र्ाईली ती परमाथगप्रचाराच्या उदे्दशाने. ते प्रथम 
संत होते, आध्यास्त्मक के्षत्रातील अहधकारी असे आचायग होते आहि त्यानंी आपला सदेंश, आपली हशकवि 
सामान्य जनापंयंत पोहोचहवण्यासाठी साहहत्याचा काव्याचा उपयोर्, एक सोईचे माध्यम म्हिून केला होता. 
म के्तर्श्राचे हलखाि मात्र हनराळ्या प्रकारचे आहे. तो दत्भक्त होता, प्राचीन संस्कृत साहहत्याचा, हवशषेतः 
भर्वत् र्ीता आदी गं्रथाचंा त्याचा व्यासंर् व अभ्यास होता. तो अधूनमधून परमाथगपर हवचाराचें घ टके 
वाचकानंापाजत असला तरी परमाथग हशकवि हा त्याचा प्रधान हेतू नव्हता. प्राचीन आख्यानाचंाच त्याने 
उपयोर् केलेला आहे.पि ते करताना उपमा-उत्पे्रक्षा अशा अलंकाराचं्या जोडीला आपल्या कल्पनाशक्तीचा 
म क्त उपयोर् करून एक आकषगक वाङ मयीन कृती हनमाि करिे हाच त्याचा उदे्दश होता. म के्तर्श्राची 
गं्रथसंपदा हवप ल आहे. 

 
श्लोकबद्ध संके्षपरामायि, महाभारताची पाच पवे, ही म ख्य आहि याहशवाय हहरश्चदं्राख्यान, 

र्जेंद्रमोक्ष, काहलयामदगन अशासारखी लहान आख्याने, भपूाळ्या, आरत्या अशा सवग तऱ्हेच्या काव्यरचना 
म के्तर्श्राने केलेल्या आहेत. हनव्वळ पारमार्थथक स्वरूपाचा म्हिता येईल असा गं्रथ म्हिजे र्ीतेचे समश्लोकी 
भाषातंर, म के्तर्श्राच्या कृतीतील साहहस्त्यक र् िाचें विगन देशपाडें प ढील शब्दात करतात, “कहवत्वाची अरें् 
म्हिून त्यात प्राधान्याने पाहंडत्यावंर, कल्पनाहवलासावर, अलंकरिावर, लाहलत्यावर, रसात्मकतेवर, 
चमत्कृतीसाधनेवर भर हदलेला आहे. भक्तीचे, संतत्वाचे महत्त्व म के्तर्श्राला मान्य आहे, पि साध संस्कारात 
वाढलेल्या सत्प्रवृत् सज्जनाला ते महत्त्व जेवढ्या प्रमािात वाटाव े तेवढेच त्याला वाटलेले आहे. त्याचं्या 
हातात भक्तीची लहानशी पताका आहे; पि त्याने आपल्या हातात ऐहहक रसवते्ची जी द सरी पताका 
घेतलेली आहे, ती ख पच मोठी असून जोराजोराने फडकत राहहली आहे.”“आध्यात्म आहि वाक्चात यग 
याचंा स ंदर संयोर् साधण्याची परंपरा ज्ञानेर्श्र आहि एकनाथ यानंी चालहवली. म के्तर्श्राने काही प्रमािात 
परंपरा सोडली. त्याने ऐहहक साहहत्याचा प्रवाह प्रचहलत करण्याचा प्रयत्न केला. शृरं्ार आहि परमाथग या 



 

           

दोन्ही र्ोष्टीकडे तो कवी म्हिून पहातो. [उपरोक्त, पृ. ३९८.]” थोडक्यात म के्तर्श्राला, मराठी वाङ मयात एक 
हनराळा प्रवाह स रू करण्याचे श्रेय देता येते. 

 
याच मार्ाने जािारे, म्हिजे म ळात कवी असलेले पि पारंपाहरक आख्याने सारं्िारे आहि त्याचं्या 

जोडीला भक्तीमार्ाचा र्ौरव करिारे अनेक लेखक या नंतरच्या काळात झाले. यामध्ये, कृष्ट्िदास म द र्ल, 
सामराज, रमावल्लभदास, रंर्नाथ मोर्रेकर असे अनेकजि आहेत व त्यापैकी अनेकाचं्या रचना प्रहसद्धही 
झाल्या आहेत. त्याचं्यात र् िवते्च्या दृष्टीने डाव-ेउजव ेकरण्यासारखे असले तरी हवशषे उंच असा कोिी 
हदसत नाही, सर्ळे म के्तर्श्री परंपराच चालहवतात. 

 
प्रस्त त काळाच्या अर्दी शवेटी शवेटी, भहक्तमार्ात ज्याच्या नावाचा डंका आजतार्ायत वाजतो 

आहे त्या देहूच्या वाण्याचा अवतार झाला. त काराम महाराजाचें प्रचंड साहहत्य हनमाि झाले. ‘त का झालासे 
कळस’ ही उक्ती सवाथांनी खरी आहे. त काराम खरोखरीच नामदेवाचेंच वारस होत. र् रूकृपेने साक्षात्कार 
झालेला असला तरी योर्ाची खटपट, वदेाची घटपट, ज्ञानमार्ाची उठाठेव त्यानंी कधीच केली नाही. या 
सर्ळ्याचं्या पलीकडे जाऊन हवश द्ध श्रदे्धचा, भक्तीचा प्रामाहिक आहि मनोरम आहवष्ट्कार महाराजाचं्या 
अभरं्ात आहे. त्याचं्या भाषेत उपमा-उत्पे्रक्षा याचें अवडंबर नाही. अर्दी सोप्या, साध्या भाषेत श्री हवठ्ठलाची 
आळविी आहे. त्यात भावनेचा हजव्हाळा आहे. श्रीचरिासंी झालेली तद रूपता पदोपदी जािवते. 

 
या महान भर्वद भक्ताचा जन्म इ.स. १५९८ च्या स माराला झाला आहि वैक ं ठवास १६४९ मध्ये. या 

पन्नास वषाच्या कालखंडात म मक्षूपासून, साधकापासून तो साक्षात्कारी प क्षापंयंतचा प्रवास त्यानंी केला. 
या प्रवासातले टप्पे, खाचखळरे्, स खद ःखे त्यानंी अत्यंत प्रामाहिकपिे, प्राजंलपिे आपल्या अभरं्ातून 
नोंदहवलेली आहेत. त्याचा हा प्राजंलपिा, त्याचंी आतग ही त्याचें वाङ मय वाचनूच जािून घेण्यातली आहे, 
अन भवण्याची आहे, विगन करण्यातली नाही, तथाहप, थोडीसी कल्पना यावी यासाठी त ळप ळे याचंा 
अहभप्राय थोड्या हवस्ताराने देिे जरूर आहे. “आपल्या काव्याचे बाह्यारं् घासूनप सून त्यावर हझलई 
देण्याकडे त कोबाचें लक्ष एकंदरीत कमीच. परंत , वरून साध्या हदसिाऱ्या या अभरं्वािीच्या पोटात मात्र 
अमृताचे साठे आहेत याचा प्रत्यय वाचकानंा पदोपदी येतो. देहभान हवसरून बोवा कीतगनरंर्ात रंर्ले 
असताना ही वािी त्याच्या तोंडातून बाहेर पडल्याम ळे ती आतबाहेर पहवत्र झालेली आहे. त्यानंी बोलाव े
आहि काव्याथाने मार्ोमार् धावत जाव े अशी काही अलौकीक प्रहतभा त्याचं्याठायी होती. पे्रम, भक्ती, 
असहाय्यता, उद वरे्, आनंद, वैफल्य, उपहास, आत्मप्रत्येय असे हकतीतरी भाव त्याचं्या वािीत उमटले 
असून त्या त्या भावनेशी तादात्म झाले आहेत.” 

 
त काराम महाराजाचें काहीसे समकालीन असे द सरे एक महान भर्वद्ध भक्त म्हिजेच समथग 

रामदास. त्याचें वाङ मयीन कतृगत्व या गं्रथाच्या कालमयादेच्या पहलकडचे असल्याने येथे केवळ 
नामोल्लखेावरच भार्वाव ेलार्त आहे. 

 
म क ं दराजाने लावलेला मराठी साहहत्याचा वृक्ष, हनरहनराळ्या पंथोपंथाच्या शाखानंी वृहद्धर्त होत 

रे्ला असला तरी त्यानंा अप्रहतम लावण्य प्रा हो करून हदले, फळा-फ लाचंा बहर आिून हदला तो 
वैष्ट्िवपंथीय भक्तीमार्ी कवींनी. “ज्ञानदेव ेरचला पाया, त का झालासे कळस” हे केवळ भक्तीमार्ाबद्दलच 
नव्हे, तर मध्यय र्ातील मराठी साहहत्याबद्दलही समपगक वाटाव ेअसे हवधान आहे. 
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महान भाव पंथाचे संस्थापक श्रीचक्रधरस्वामी यानंी आपल्या अन यानंा ‘महाराष्ट्री’ असाव ेएवढाच 
आदेश हदला नाही तर आपले म्हििे, आपली हशकवि ही मराठी भाषेतूनच झाली पाहहजे असे आग्रहाने 
साहंर्तले. अर्दी सामान्यातल्या सामान्य मािसाला सहजरीतीने समजेल अशा भाषेतूनच बोलले/हलहीले 
पाहहजे असा त्याचंा कटाक्ष होता. यावळेेपयंत संस्कृत ही केवळ प्रहतहष्ठत व प्रौढ भाषा होती एवढेच नव्हे तर 
अध्यात्म हवचाराचे ते एकमेव माध्यम होत. तथाहप, ही सवगसामान्याचंी भाषा नव्हे आहि आपला उपदेश हा 
चार पढीक संस्कृत पहंडतासंाठी नाही तर सवगसाधारि मािसासाठी आहे अशीच स्वामींची धारिा होती. 

 
त्याचें पट्टहशष्ट्य नार्देवाचायग म्हिजे भटोबास यानंी यासबंधंात स्वामींच्या आठविींचे दोनदा उल्लेख 

केले आहेत. स्वतः नार्देवाचायग आहि त्याचं्या बरोबरीचे बरेच हशष्ट्य हे उत्म संस्कृततज्ञ होते, पहंडत होते. 
स्वाभाहवकच त्यापैकी काहींना आपि संस्कृतातच रचना करावी असे वाटे. केशोबास हकवा केशव पंहडत 
याचें एकदा ‘उध्दरि’ व ‘ससंरि’ ही प्रकरिे संस्कृतात हलहहण्याचा मनोदय नार्देवाचायांना सांहर्तला 
त्यावळेी त्यानंी साहंर्तले-- 

 
“नकोर्ा: केशवदेया: येिे माझीया स्वामीचा सामान्य  पहरवार नार्वैलकीः परमेर्श्रे तरी जीवाचेया 

संकोहचता आन व्यसना अयोग्यता जािोनीः आन काठीण्यता च कवोनी सकळाशी अल्पायासे ब्रह्महवद्याहचये 
ठाये हर्वसता येवौनी परमेर्श्र लाभ द्यमा वाव  होवायाः म्हिौहनची महाराष्ट्रीये हनरोहपले हकर्ाः एरवी सवगज्ञा 
काई देववािी हनरोपू न लोह हकर्ा भिौनी केशवा संस्कृत सूत्रबध्द न करी तू की” [त ळप ळे, उपरोक्त, प.ृ ३६२.] 

 
श्री चक्रधरस्वामींचे आिखी एक हशष्ट्य यक्षदेव म्हिजे म रारीमल्ल पहंडत यानंी १३०२ मध्ये 

र्ीताभाष्ट्य हलहहले ते म्हितात-- 
 
“माझेया महात्मया हनवृतो 
हर्वाि न मटले र्ा बोहधता । 
म्हिौहन की जे महाराष्ट्र र्ीत । 
आज्ञा हनरूपे । र् रू आज्ञा प्रसाहद पूज्यब ध्दी । 
नमस्कारी र्ीता वाहन की वारे्र्श्री महाराष्ट्र भाषे” [देशपांडे , उपरोक्त, पृ. २७.] 

 
श्रीचक्रधरस्वामी-सवगज्ञ त्यानंा हकवा त्यानंा अन सरिाऱ्या पहंडतानंा, परंपरेची प्रहतष्ठा लाभलेल्या 

संस्कृत भाषेत बोलिे, हलहहिे, अवघड नव्हते, परंत  ती देववािी कठीि, हतच्यात साहंर्तले तर सामान्य 
जनता बोधापासून वहंचत राहील, या एकाच जािीवनेे महान भवानंी आपले सवग वाङ मय हे केवळ मराठीतच 
हलहहलेले आहे. ब्रह्महवदे्यचा स काळ व्हावयाचातरी ती लोकापंयंत त्याचं्या रोजच्या व्यवहारातल्या तशा 
भाषेतच पोचावयास हवी याची जािीव या उपदेशकानंा होती. आहि ह्या दृष्टीने महान भवाचें ऋि मराठी 
सारस्वत कधीच हवसरू शकिार नाही. 

 
कालदृष्टीने पाहहले तर महान भाव वाङ मयापैकी बराच भार् प्रस्त त खंडाच्या मयादेच्या बाहेरचा, 

त्याच्या आधीचा आहे. परंत  या काळात हनमाि झालेल्या साहहत्याचे आहि त्याच्या आधी पचंवीस-तीस वष े
हनमाि झालेल्या साहहत्याचे नाते इतके अतूट आहे, एकातूनच द सरे फ लले आहे, म्हिून त्याचा हनदेश 



 

           

केल्याखेरीज प ढे जािे शक्य होत नाही. ती चचा संदभगरहहत होईल. अभ्यासकानंी महान भाव साहहत्याचे 
पाच भार् कस्ल्पलेले आहेत; श्र ती, स्मृती, वृध्दाचार, मार्गस्थळी आहि वतगमान. श्र ती म्हिजे 
श्रीचक्रधरस्वामींच्या म खीचे प्रत्यक्ष उद र्ार ज्यानंी ऐकलेले आहेत त्यानंी एकत्र केलेला संग्रह. स्वामींना 
समकालीन असिाऱ्या हशष्ट्यानंा त्याचें उद र्ार, त्याचंी वचने साक्षात् ऐकण्याचे भाग्य लाभलेले. अशा 
उद र्ारानंा सवाहधक प्रामाण्य म्हिून या ‘श्र ती’ हशष्ट्यानंी संर्ृहहत केल्या. स्वामींचे प्रम ख हशष्ट्य आहि एका 
अथाने त्याचें खरेख रे वारसदार म्हिजे नार्देवाचायग. त्याचं्यापेक्षा वयाने आहि अहधकाराने लहान असे 
केशवदेव आहद आिखीही काही हशष्ट्य होते. या सवांनी स्वामींच्या उक्तींचा, कृतींचा आपल्या स्मरिातून 
केलेला संग्रह हा द सऱ्या प्रकारातील, ‘स्मृहत’ या प्रकारातील. हे सवग हशष्ट्य प्रत्यक्ष साक्षी असल्याम ळे, 
स्वामींचे हनकटवती असल्याम ळे या स्मृतींना श्र तीइतकेच प्रमाण्य प्रा हो झाले. नार्देवाचायांचे हशष्ट्य 
परश रामाचायग म्हिजे परशरामबास, यांच्यासारखे द सऱ्या हपढीतील जे महात्मे त्याचं्या आचारहवचारानंा 
महत्त्व होतेच- हे ‘वृध्दाचार’ त्याचं्याही प ढच्या काळात पंथामध्ये वतगि कीचे जे यमहनयम प्रचहलत झाले ते 
म्हिजे ‘मार्गस्थळी’ आहि त्याही नंतरच्या काळात करण्यात आलेले हकवा रूढ झालेले आचारहवचार हे 
‘वतगमान’. यात पहरस्स्थतीन रूप बदल झाले हकवा केले तरी चालण्यासारखे होते. या पाच प्रकारामंध्ये 
स्वामींचे हवचार व आचार, त्यानंा अन सरलेल्याचें आचारहवचार आहि नव्याने पंथात दाखल झालेल्या 
साधंूच्या व सासंाहरकाचं्या व्यवहाराचे वतगि कीचे हनयम इतक्या सर्ळ्याचंा समावशे झालेला हदसतो. 

 
श्रीचक्रधरस्वामींची उक्ती, कृती आहदहशवाय महत्त्वाचे स्थान महान भाव साहहस्त्यकानंी हदले आहे, 

ते श्रीकृष्ट्िचहरत्र आहि श्रीमद  भर्वद र्ीता. ज्याप्रमािे स्वामींच्या लीलाचें-चहरत्रातील प्रसंर्ाचे विगन त्यानंी 
केले आहे त्याचप्रमािे कृष्ट्िचहरत्राचेही र्ायन केले आहे. त्यातही ‘क्स्क्मिी-स्वयंवर’ हे आख्यान अहधक 
हप्रय हदसते. परमेर्श्र मीलनाची परमभक्ताला असिारी तळमळ आहि त्या भेटीत लाभिारे परमस ख याचें 
क्पक अशा स्वरूपाची या आख्यानाचीमाडंिी आहे. र्ीतेवर भाष्ट्य करिारानंी कधी सपूंिग गं्रथावर तर कधी 
त्यातील हनवडक अध्यायावंर टीका हलहील्या आहेत. आपल्या टीका हलहीताना त्यानंी अथातच ज्ञानेर्श्र, 
बहहरव अशासारख्या पूवीलाचंी दखल घेतलेली आहे. रूस्क्मिी स्वयंवरासारख्या आख्यानात हवहवध 
रसाचंा पहरपोष करण्याची सधंी कवींना हमळाली तर र्ीतेच्या आधाराने तत्त्वहचतनाचा प्रपंच माडंता आला. 

 
पंथीयाचं्या दृष्टीने ज्यानंा हवशषे महत्त्व आहे असे सात गं्रथ ‘साती’ हकवा ‘साती गं्रथ’ म्हिून 

ओळखले जातात. या सात गं्रथापंैकी चार इ. स. १३०० च्या पूवीचे आहेत तर तीन नंतरचे. भास्करभट्ट 
बोरीकर याचंा ‘हशश पालवध’ (१२७३), आहि त्याचेच भार्वत प रािाच्या अकराव्या स्कंधावरील भाष्ट्य 
(१२७४), ही सवांत आधीची. दामोदर पहंडताचें ‘वत्सहरि’ हे लरे्चच नंतरचे म्हिजे म्हिजे १२७६ चे. 
आिखी बारा वषांनी नरेंद्र कवींचे स प्रहसद्ध असे ‘क्स्क्मिी स्वयंवर’ हसद्ध झाले (१२८८). याच स माराला 
स्वामींच्या काही चौपद्या तयार झाल्या तसेच कृष्ट्िहववाहाच्या वळेी र्ावयाची पदे म्हिजे ‘धवळे’ हेही तयार 
होऊ लार्ले. सर्ळ्यात आरंभीचा धवळा हा महदंबेचे रचला असे समजतात. सातीपैकी उरलेल तीन 
म्हिजे ‘ज्ञानप्रबोध’ (१३३१), ‘सह्याहद्रविगन’ (१३५३), आहि ‘हरध्दपूरविगन’ (१३६३) हे तयार झाले. 
पहहल्या गं्रथाचा कता हवर्श्नाथ महान भाव, द सऱ्याचा रवळोबास हा तर हतसऱ्याचा बहाळ नारो व्यास. परंत  
हे ‘साती’ म्हिजे समग्र वाङ मय नव्हे. याहशवाय लाहपका, दृष्टातं, अन्वय हे भाष्ट्यगं्रथ पंथीयाचं्या हवशषे 
उपयोर्ाचे ठरले आहेत. असे आिखी गं्रथ याप ढच्या तीनश ेवषांत हनमाि होत राहहले. 

 
‘लीळाचहरत्र’, ‘स्थानपोथी’, ‘दृष्टातंपाठ’, ‘सूत्रपाठ’ आहि ‘स्मृहतस्थळ’ हे गं्रथ चौदाव्या शतकाच्या 

प्रारंभीच तयार झालेले असले तरी आज उपलब्ध असिाऱ्या त्याचं्या आवृत्या बऱ्याच प ढच्या काळातील 



 

           

आहेत. पधंराव्या शतकात गं्रथहनर्थमतीचे कायग चालूच राहहले. त्यातील वण्यगहवषय पूवीसारखेच म्हिजे 
श्रीचक्रधरस्वामींच्या क्रती व उक्ती आहि कृष्ट्िलीला हेच होत. या काळातील एक अहतशय महत्त्वाचा गं्रथ 
म्हिजे दत्राज मराठे यानंी तयार केलेला कोश. ‘साती’ गं्रथात आलेल्या कठीि व संप्रदाय हवहशष्ट अशा 
शब्दाचा हा कोश आहे. मात्र यातील शब्द सध्याप्रमािे अकार हवल्ह्याने हदलेले नसून त्या गं्रथात ज्या ज्या 
क्रमाने शब्द आलेले आहेत त्याच क्रमाने कोशात हदलेले आहे. महान भाव पंथाचे आचारहवचार याचंा 
उलर्डा होण्याच्या दृष्टीने हा कोश फार महत्त्वाचा ठरतो. 

 
सोळाव्या शतकात, ‘क्स्क्मिी स्वयंवरा’सारख्या पारंपहरक कथानकाचं्या जोडीला, 

स्थलविगनात्मक असे वाङ मय उत्पन्न झाले. एका एका हवहशष्ट स्थळी स्वामींच्या उक्ती व कृती याचंी नोंद व 
विगने या गं्रथात आढळतात. नार्राजाचें ‘प्रहतष्ठान विगन’ येल्हिाचे ‘डोमेग्राम विगन’ या अशा स्वरूपाच्या 
रचना आहेत. प ढच्या काळात म्हिजे सोळाव्या शतकात हनमाि झालेल्या वाङ मयात लक्षधीर याचे 
‘रूस्क्मिी स्वयंवर’ आहि ‘ज्ञानदपगि’ तर हडभ कवींचे ‘रूस्क्मिी स्वयंवर’‘ऋहद्धपूरविगन’‘फलटि-
महात्म्य’ हे गं्रथ हवशषे उल्लखेनीय होत. 

 
साहहत्य या दृष्टीने पाहहले तर महान भाव वाङ मयाचे एक दोन हवशषे सहज ध्यानात येतात. 

‘रूस्क्मिी स्वयंवर’ यासारख्या आख्यानक काव्यात ज न्या परंपरेप्रमािे उपमाहद अलंकाराचंी र्दी आहे 
एवढेच नव्हे तर शृरं्ाराहद रसाचंा म क्त वावर आहे. यात नवलही नाही. कारि या रचनाचें कते हे केवळ 
संस्कृततज्ञच नव्हे तर संस्कृतपंहडत होते आहि त्या वाङ मयातील परंपरा सपूंिगपिे बाजूस सारिे त्यानंा 
अशक्य होते. मात्र जे साहहत्य पंथाच्या ससं्थापकाहंवषयी, हवचाराहवषयी, आचाराहंवषयी झाले ते काहीसे 
त्रोटक, सूत्ररूप आहि पूिगपिे प्राकृत आहे. ‘लीळाचहरत्र’, ‘स्थानपोथी’, ‘स्मृहतस्थळ’ हे गं्रथ या स्वरूपाचे 
आहेत. आशय अर्दी थोडक्यात व्यक्त करण्याकडे लेखकाचंा कल आहे. त्याम ळे ते अहधक आकषगक व 
पहरिामकारक ठरले आहे. 

 
श्रीचक्रधरस्वामींनी आपली हशकवि मराठी भाषेतूनच प्रसृत व्हावी असा कटाक्ष बाळर्ला होता. 

नार्देवाचायग प्रभतृींनी तो काटेकोरतिे पाळला. आपली हशकवि सामान्य मािसापयंत सहज पोचावी 
यासाठी त्यानंी हा आग्रह धरला. मात्र चौदाव्या शतकातच अशी एक प्रथा स रू झाली की, त्याम ळे 
संस्थापकाचं्या मूळ उहद्दष्टालाच हरताळ फासला रे्ला. सामान्य जनानंा महान भाव वाङ मयापयंत पोचिे 
जवळपास अशक्य होऊन बसले. महान भाव मठपतींनी आपल्या गं्रथलेखनासाठी आहि ज न्या गं्रथाच्या प्रती 
तयार करण्यासाठी साकेंहतक हलपीचा वापर स रू केला. [देशपाडें ख. ख . महानुभवीय मराठी वाङ मय, प िे (१९५९ आ.) पृ. 

४०, त ळप ळे श.ं र्ो., महानुभाव पंथ व त्यािे वाङ मय, प िे १९७६]  अनहभज्ञ, अपहरपक्व अशा लोकाचं्या हाती आपले पहवत्र 
ज्ञान पडून त्याची अवहेलना होऊ नये असा त्यामार्ील हेतू असावा. परंत  अशी एकच नाही तर अनेक 
साकेंहतक हलप्या वापरात आिल्याने महान भावाचं्यामध्ये परस्पर दळिवळि थाबंले-कदाहचत उपपंथाच्या 
चढाओढीचा हा पहरिाम असेल. त्याम ळे मराठी सारस्वताचे हे सपंन्न दालन हकत्येक शतके स हशहक्षतानंा 
बंद झाले होते. ते उघडले ते य. ख . देशपाडें, ह. ना. नेने व हव. हभ. कोलते याचं्यासारख्या वैदभीय 
अभ्यासकाचं्या पहरश्रमाने आहि म ख्यतः महान भाव मठाचें आहधपत्य असलेल्या हवद्वान महंताच्या उदार 
वृत्ीने. 
 
 
 



 

           

               : 
 

यादवापूंवीच्या चाल क्य व राष्ट्रकूल काळात महाराष्ट्र व कनाटक भार्ात जैन धमाचा प्रसार 
झालेला होता, याचा उल्लखे यापूवी येऊन रे्लेलाच आहे. तसेच देवहर्रीला, पथृ्वीक माराने हजनालय 
बाधंल्याच्या कथेचाही हनदेश अन्यत्र आलेला आहे. यादव राजवट संपली आहि हदल्ली सल्तनीच्या काळात 
महंमद तघलकाचे अभयपत्र घेऊन आचायग हजनप्रभस री आले. [Mahadi Hasan, The Rehala of Ibn Batuta, Delhi, 
1953, p. 267.] त्यानंी देवहर्रीला मोठे पीठ स्थापन केले. त्याचं्यानंतर अल्लाउहद्दन बहमनशाहने हवद्यानंद 
स्वामींचा र्ौरव केला व अशा रीतीने जैन पीठाची भरभराट होतच राहहली. कालातंराने देवहर्रीच्या पीठाचे 
महत्त्व क्षीि होऊन वऱ्हाडातील कारंजा येथील पीठाचे माहात्म्य वाढत रे्ले. या पीठाचे स्फूतीस्थान होते 
र् जरातेतील ईडर येथील भट्टारक पीठ. या दोन पीठाचं्या हशष्ट्य शाखेकडे आज उपलब्ध असिाऱ्या 
मराठीतील जैन धमीय साहहत्याच्या हनर्थमतीचे श्रये जाते. स्वाभाहवकच, पूिगपिे स्वतंत्र अशा हनर्थमतीऐवजी 
अन वाद, रूपातंर याचंी संख्या जास्त आहे. प्रारंभीच पन्नास पाऊिश ेवष ेतरी मराठीतील जैन वाङ मयावर 
र् जराती साहहत्यप्रकार व प्रवाह आहि कथानके याचंा र्ाढ प्रभाव हदसतो. 

 
इ.स. १४५० च्या आसपास ‘ब्रह्महजनदास’ याने आपल्या गं्रथकतृत्वाला आरंभ केला असावा. 

याच्या पाच कृतींची नोंद, प्राचीन मराठी जैन साहहत्याचे अभ्यासक अक्कोळे यानंी केलेली आहे. 
श्रेिीकचहरत्र ही सवांत मोठी रचना, तीन हजार ओव्याचंी आहे. महाहवरानंा समकालीन अशा श्रिेीक 
नामक राजाची कथा यात आहे.क्षमाशीलतेचे महत्त्व पटहविारे क्षमार्ीत, हवषयरूपी हवचवावर उतारा 
सारं्िारे हवचरू्ीत, राम व सीता याचं्या हववाहप्रसंर्ी हळदी समारंभाचे हळद ळी र्ीत आहि सवगच म म क्ष 
जनाचें द खिे शब्दबद्ध करिारे र्ाऱ्हािे या ब्रह्महजनदासाच्या आिखी रचना आकाराने लहान, र् िवते्ने 
महान अशा. 

 
पंधराव्या शतकाच्या उत्राधात, ईडर शाखेचाच आिखी एक हशष्ट्य मराठीत बरीच रचना करून 

रे्ला. याच्या रचनेत मराठी, र् जराथी आहि दोन्हींचे हमश्रि असिारी अशा तीन भाषाचंा वापर आहे. याचे 
नाव र् िकीती, जैन धमाचा आचार आहि तत्त्वहवचार याचें हनरूपि करिारा धमामृत हा र्द्य गं्रथ 
र् िकीतीच्या वाङ मयातील प्रम ख. [अक्कोळे, स भाषचदं्र, प्राचीन मराठी जैन साहहत्य, नार्पूर, १९६८ (पृ. २७; प ढील उतारे याच 
गं्रथातील आहेत. पृष्ठाकं हदले आहेत)] रामायि आहि कृष्ट्िचहरत्र याकथा भारतीय जनमानसात पक्क्या 
क्जलेल्या,रूढ झालेल्या होत्या. त्या पूिगपिे टाळिे तसेच त्या मूळ स्वरूपात स्वीकारिे जैन मताला 
अशक्य होते. त्याम ळे या कथामंध्ये आपल्या मतापं्रमािे फेरबदल करून, कथेचा नायक, उपनायक याचंी 
अदलाबदल करून, त्यातील आदशगवादात बदल करून जैन लेखकानंी रचना केल्या आहेत. र् िकीती 
याने त्याच्या पद्मप रािाचे अठ ठावीसअध्याय पूिग केले, उरलेले सोळा द सऱ्या कवींनी पूिग केले. जैन 
रामायि म्हिजेच पद्मप राि. या प रािाची कथा साधारि प ढीलप्रमािे सारं्ता येते. [Jonson Helen, 

‘Trishashtishalaka purusha’ (English Translation) Baroda 1954, vol. IV, No. 7.] रामचंद्राला पद म असे नाव आहे. 
वास्ल्मकी रामायिात न हदसिारे अनेक मािसे, वानर राक्षस अनेक व्यक्ती व प्रसंर् या पद्ध मप रािात 
आलेला आहेत. दशरथाला तीनच्या ऐवजी चार बायका आहेत. वास्ल्मकी रामायिात, मरीच राक्षस 
स विगमृर्ाचे रूप घेऊन रामाला भ लवनू लाबं जंर्लात नेतो व ‘लक्ष्मिा धाव’ अशी आरोळी ठोकतो आहि 
ती ऐकूि सीता लक्ष्मिाला त्याच्या सहाय्यासाठी पाठवते असा कथाभार् आहे. इथे लक्ष्मि स विगमृर्ामारे् 
जंर्लात जातो आहि मरीच राक्षस हसहर्जगना करतो. ती ऐकूि भयभीत झालेली सीता रामाला 
लक्ष्मिाच्या शोधाला पाठवते! जैन कथेप्रमािे राविाचा वध रामाच्या हातून नव्हे तर लक्ष्मिाच्या हातून 



 

           

होतो. शवेटी सर्ळी मंडळी तीथंकराचंी उपासना करतात, सनं्यस्त वृत्ी धारि करतात आहि हनवािपदास 
जातात. स प्रहसद्ध पहंडत हेमचंद्र याचं्या हत्रशष्टीशलाकाप क्षचहरत्र या गं्रथाच्या चौथ्या खंडाच्या सातव्या 
भार्ात ही कथा सहवस्तरपिे साहंर्तली आहे. प ढच्या अनेक लेखकानंी र् िकीतीच्या पद्मप रािाच्या म्हिजे 
रामलक्ष्मि कथेच्या आवृत्त्या काढल्या आहेत. 

 
भार्वतप रािामध्ये ‘अहरष्टनेमी’ हे नाव श्रीकृष्ट्िाचा शत्र ू म्हिजे पयायाने खलनायक म्हिून येते. 

जैन प रािकथात बलराम कृष्ट्ि हे बंधू आहि नेहमनाथ हा त्याचंा सावत्र भाऊ अशी माडंिी आहे. बलराम हा 
त्यातल्यात्यात थोडासा तटस्थ म्हिून हनभावला आहे तर श्रीकृष्ट्ि हा मत्सरी, खऱ्या खोयाचंा हवहधहनषेध 
नसलेला खलनायक म्हिून रंर्हवलेला आहे. याउलट नेहमनाथ हा सत्याचा, अहहसेचा प रस्कता, त्यार्ी, 
हवरार्ी अशी प्रहतमा उभी केलेली आहे. नेहमनाथाचंा हववाह ठरतो, सवग तयारी होते, हववाहासाठी नेहमनाथ 
हे वधूच्या घराकडे जात असताना वाटेत एके हठकािी, या हववाहासाठी होिाऱ्या मेजवानीसाठी कत्ल 
करावयास आिलेले पशू एकत्र कोंडलेले त्यानंा हदसतात. त्याचं्या हदनवाण्या अवस्थेकडे पाहून 
नेहमनाथानंा वैराग्य उत्पन्न होते आहि हे हत्ीवरून उतरून तपश्चयेसाठी जंर्लात हनघून जातात, प ढे 
त्यानंा ज्ञानप्रा होी होते असा हा कथाभार् आहे. जैन हस्तहलहखतातील तसेच मंहदराच्या हभतीवरील हचत्रात 
हा कथाभार् फार आकषगक रीतीने रंर्हवलेला आहे. [Mate M. S., Jamoda Jaina Murals, Pune, 1977, p. 18-19.] 
तसेच अनेक जैन कवींनी या आख्यानावर काव्ये रचलेली आहेत. र् िकीती यानेही ‘नेहमनाथ हववाह’ हे 
काव्य केलेले आहे. 

 
सासं्कृहतक संबंध अहधक स्पष्ट करिारे त्याचे एक काव्य म्हिजे ‘रामचंद्र फार्’ ‘फार्’ हा 

काव्यप्रकार र् जराथी साहहत्यात अहतशय लोकहप्रय आहे. वसंतोत्सवात र्ावयाची पदेम्हिजे ‘फार्’ त्याचंा 
उर्म खरे तर लोकर्ीतात आहे, परंत  येथे पंहथयानंा पसंत पडेल असाच नायक हदसतो. कवींच्या 
आवडीहनवडीप्रमािे तो बदलतही जातो. ‘रामचदं्र फार्’ या काव्यामध्ये र् जराथी, मराठी आहि कन्नड 
र्ीताचें अंश हदसतात. 
 

देवहर्रीची जैन परंपरा थोडीफार साभंाळिारा एक गं्रथकता म्हिजे ‘हजनदास’ याचा काळ 
पंधराव्या शतकाचा उत्राधग असा समजण्यात येतो, याने ‘हहरवशंप राि’ रचले आहे. यात म ख्यतः 
नेहमनाथाचंीच कथा आहे. बलरात, श्रीकृष्ट्ि याचं्या हकीकती या उपकथानकाचं्या स्वरूपात येतात. 
‘हहरवशंप रािा’ च्या सद सष्ट अध्यायापंैकी सत्ावन्न हजनदासाचं्या हातचे तर उरलेले प ण्यसार्र याने 
हलहहलेले आहेत. अकरा हजार ओव्याचं्या या गं्रथात नेहमनाथ कथा प्राम ख्याने असली तरी कौरव-पाडंव, 
बलराम-श्रीकृष्ट्ि चहरत्र म्हिजे थोडक्यात महाभारतच आलेले आहे. 

 
प ढच्या शतकात एक अत्यंत व्य त्पन्न अशा पहंडताचें गं्रथकतृगत्व प्रर्ट होते. मराठी व र् जराथी या 

दोन्हीभाषावंर सारखेच प्रभ त्व असिारा मेघराज याच्या नावावर पाच सहा रचना आहेत. रामायि-म्हिजेच 
रामचहरत्र व हहरवशं-म्हिजे कृष्ट्िचहरत्र याचं्याशी संबहंधत काव्ये सोडली तर इतर रचना पूवीपेक्षा खूपच 
हनराळ्या आख्यानावंर आहेत. ‘पार्श्गनाथ-भवातंर’ ही, तेवीसाव ेतीथंकर पार्श्गनाथ याचं्या जीवनात घडून 
आलेल्या स्स्थत्यतंराचे विगन करिारी सते्चाळीस कडव्याचंी रचना आहे.‘जसोधर-रास’ ही बरीच 
लाबंलचक, चमत्कारानंी भरलेली कहािी असून त्यात अहहसा, अपहरग्रह, ब्रह्मचयग इत्यादी र् िाचें महत्त्व 
वाचकाचं्या मनावर ठसहवण्याचा कत्याचा यत्न आहे. र्ोमटेर्श्राची यात्रा करून आल्यावर, तीनच 



 

           

कडव्याचें ‘र्ोमटस्वामी’ र्ीत मेघराजाने हलहहले. परंत  एकंदरीने मेघराज पंहडताला आख्यानक काव्याच्या 
रचनेतच हवशषे रस होता असे हदसते. 

 
अक्कोळे यानंी सोळाव्या शतकात होऊन रे्लेल्या कामराज, पंहडत स हरजन, र् िनंदी अशा कवींच्या 

रचनाचंी नोंद केलेली आहे. 
 
अक्कोळे याचंा गं्रथ, प्रकाहशत गं्रथाबंरोबरच जैन भाडंारात असिाऱ्या अप्रकाहशत हस्तहलहखत 

गं्रथावर आधारलेला असल्याने त्याला हवशषे प्रामाण्य प्रा हो झाले आहे. त्यातील माहहती नवी आहेच, पि 
त्याबरोबरच प्राचीन मराठी जैन साहहत्याचे प्रयोजन, र् िवत्ा यासंबंधी अक्कोळे याचंी समीक्षा महत्त्वपूिग 
आहे. 

 
प्रथम जैन साहहत्याचे हवहवध प्रकार ते सारं्तात.-“प रािे, चहरते्र, आख्यान, धमगकथा, नार्रकथा, 

कथासंग्रह, व्रतकथा, रास, कलाकाव्य, खंडकाव्य, स्तोत्र, आरती, पदे आहि लावण्या असे लहानमोठे 
हवहवध वाङ मयप्रकार प्राचीन मराठी जैन वाङ मयातं हदसून येतात.”“धार्थमक कथानके, तत्त्वज्ञान व 
आचारधमगहवषयक साहहत्य हे परंपरेवर पूिगपिे आधाहरत असून ते परजीवी आहे असे म्हटल्यास वावरे् 
होिार नाही. पहंडत मेघराज, र् िसार्र, जनादगन, हजनसार्र, हजनदास, र् िकीती, हजनसेन, महीचदं्र, 
वीरदास, दयासार्र हे सवग कवी प्रहतभावतं नव्हते असे म्हिण्याचे धाष्ट्यग त्याचें काव्य वाचल्यानंतर 
कोिालाही करता येिार नाही. पि त्याचंी ती प्रहतभा केवळ विगनशलैीत व भाषेच्या हवलासात पहावयास 
हमळते. मूळ कथानकातील घटना व स्वभावहचते्र याचं्यावर आपल्या प्रहतभेचे स्वतंत्र संस्कार ते उमटव ू
शकले नाहीत. हकबह ना ते त्याचं्या परंपरेत बसिारे नव्हते. धार्थमक परंपरेने प्रहतभेला अशा रीतीने बहंदस्त 
करून टाकले होते....” प ढे जाऊन अक्कोळे सारं्तात, केवळ “धार्थमक हेत ने हनमाि झालेले वाङ मय 
कलेच्या दृष्टीने श्रेष्ठ प्रतीचे असेलच असे म्हिता येिार नाही. परंत  तत्त्वज्ञान अथवा आचारधमग प्रहतपादन 
करिाऱ्या गं्रथात वाङ मयीन कलेची अपेक्षाही हवशषे केली जात नाही.” ज्ञानेर्श्रीसारख्या गं्रथाचंा पहरचय 
असिाऱ्या वाचकाला हे हवधान पटण्याचा फारसा संभव नाही-तत्त्वज्ञान व कलात्मक प्रहतक्षा ही 
एकमेकाशंजेारी नादूं शकतात. एवढेच नव्हे तर एकमेकाला पूरक ठरतात हेच ज्ञानेर्श्रानंी दाखवनू हदले 
आहे. जैन धमीय मराठी लेखकात असा प्रहतभावतं हनमाि झाला नाही हे मान्यच करावयास हव.े 
 
               : 
 

मराठी भाषेतून हलखाि व काव्य करिाऱ्या म सलमान म्हिजे इस्लामधमीय लेखकाचंा पहरचय 
आजवर काही अभ्यासकानंी करून हदलेला आहे. ढेरे याचंा ‘म सलमान मराठी संतकवी’ हा गं्रथ या 
हवषयाची चारं्ली माहहती देतो. [ढेरे रा. ची., मुसलमान मराठी संतकवी, प िे १९६७.] प्राचीन मराठी वाङ मयाचा 
इहतहास हलहहिारे देशपाडें यानंी ढेरे याचं्या गं्रथाबरोबर अन्य काही साधनाचंा उपयोर् करून तत्संबधंी 
आपले प्रकरि सजहवले आहे. [देशपाडें अ. ना., प्रािीन मराठी वाङ् मयािा इचतहास, प िे, १९७३, भार् ३, पृ. ११६-१५५.] मात्र या 
दोघाचं्याही आधी हशलार यानंी व्यक्त केलेले हवचार जास्त उद बोधक ठरतात. [आतार हश. ला., “म सलमानाचें 

मराठीतील जातीय साहहत्य”, भारत इचतहास संशोधक मंडळ, तै्रमाचसक,वषग २३, अंक ४, पृ., १९४३] या सवग अभ्यासकाचं्या ऋिाचंा 
साभार हनदेश करूनच या हवषयावरील थोडी माहहती प ढे हदलेली आहे. 

 



 

           

मराठी भाषेतून भक्ती, आध्यात्म अशासारख्या हवषयावर लेखन करिाऱ्या या ‘संतकवीं’चा काळ इ. 
स. १५५० च्या प ढचा आहे. बरेच जि तर १६५० त्या प ढचे आहेत. ही र्ोष्ट अहतशय लक्षिीय आहे. 
सल्तनतीचा अंमल उतरिीला लार्लेला असताना हे सर्ळे संतकवी प ढे आले आहेत. याला हनव्वळ 
योर्ायोर् म्हिजे म्हिजे अवघड आहे. राजकारिाच्या आहि राज्यकारभाराच्या के्षत्रात याच स मारास 
स्थाहनक मराठी कारभारी, सेनानी यानंा महत्त्व येऊ लार्ले होते. कारभारात त्यानंा वहरष्ठ पदे हमळू 
लार्ली होती. अहमदनर्रच्या हनजामशहानंी कडव्या अशा स न्नी पंथाचा त्यार् करून त्यातल्या त्यात उदार 
अशा हशयापंथाचा स्वीकार केला होता. इरािमधून इकडे आलेल्या शहा ताहीर या म त्सद्याच्या प्रभावाम ळे 
पहहल्या ब ऱ्हाि हनजामशहाने ही क्रातंी घडहवली. या पहरवतगनाची हकीकत तबातबा याने नोंदहवलेली 
आहे. ब ऱ्हाि हनजामशहाने आपल्या राजधानीतील सवग धमगज्ञ, तत्त्ववतेे् बोलावनू घेतले आहि मोठी 
तत्त्वचचा घडवनू आिली. शहा ताहीरने आपला पक्ष माडंला. इतरानंी त्याचा प्रहतवाद केला. सवांचे म्हििे 
ऐकून घेतल्यावर हनजामशहाने शहा ताहीरचा पक्ष मान्य करून हशया पंथाचा स्वीकार केला. ब ऱ्हािशहाने 
केवळ पंथपहरवतगन केले यापेक्षा त्याने धमगचचा घडवनू आिली त्याम ळे महाराष्ट्रातील म सलमान 
हवचारवतंामध्ये बौहद्धक मोकळेपिाचे वातावरि उत्पन्न झाले. काही हवसंवादी सूर हनघिे शक्य झाले. या 
हवचार मंथनातूनच मराठीतील म सलमानी सतंकाव्य उत्पन्न झाले असाव.े हशवाय यावळेपयंत सूफी 
पंथीयाचं्या भक्तीमार्ाचा आहि रू्ढवादाचा प्रभावही समाजावर पडलेला होता. 

 
अशा सतंकवींमध्ये जी नाव ेप्राम ख्याने घेण्यात येतात त्यात मृत्य जंय (१५६५-१६५०) आहि शखे 

महंमद (१५६०-१६६०) हे दोघे ठळक, कालदृष्ट्या मयादेच्या थोडा आत बाहेर असिारा आिखी एक 
संतकवी म्हिजे ह सेन अबंरखान याचंा जन्म १६२५-३० असा समजतात, मतृ्यूकाल ज्ञात नाही. 
याचं्याहशवाय म ंतोजी (१४३५-१५५०), लतीफशाह (१६ व ेशतक) अशा आिखी काहींचे वाङ मय उपलब्ध 
आहे. 

 
मृत्य ंजय हा म ंतोजी ब्रह्मिी, शहा महंमद बमिी, शातं ब्राह्मिी अशा अनेक नावानंी प्रहसद्ध आहे. 

असा एक समज आहे की, हा हबदरच्या बहमनी घराण्यातला राजप क्ष होता. मात्र बहमनींचे इहतहासकार 
या नावाच्या कोिाही राजप क्षाचा उल्लखे करीत नाहीत. कदाहचत तो राजघराण्यात जन्मलेला पि 
र्ादीवर द रान्वयानेस द्धा हक्क नसलेला एखादा प क्ष असावा. तथाहप त्याची मातृभाषा मराठी आहे आहि 
त्याच्या हलखािावर म क ं दराजाच्या ‘हववकेहसधू’ची छाप आहे. दोन हजार ओव्याचंा ‘हसद्धसंकेत प्रबंध’ हा 
त्याच्या रचनेपकैी प्रम ख म्हिावा असा गं्रथ. आपल्या गं्रथाला पद्मप रािाचा आधार आहे असे तो सारं्तो. 
राम व सीता या दोघातंील संवाद असे गं्रथाचे स्वरूप आहे. बह तेक प रािगं्रथात वण्यगहवषय हा हशव-पावगती 
संवादरूपाने माडंलेला असतो त्याऐवजी येथे राम-सीता संवाद आहे. हववरि केले आहे ते आत्म्याचे 
स्वरूप, यथाथग ज्ञान कशाला म्हिाव ेअशासारख्या आध्यास्त्मक हवषयाचें. ‘अमृतसार’ हकवा ‘अन भवसार’ 
हा गं्रथ यापेक्षा आकाराने खूपच लहान आहे परंत  त्यात आत्मानात्म हवचाराची अहधक सखोल अशी चचा 
आहे. उपहनषदाचें सार। वदेशास्त्राचे र्व्हर। असे कवी स्वतःच ज्याचे विगन करतो तो पचंप्रकरिात्मक 
‘प्रकाशदीप’हा गं्रथ चारश ेओव्याचंा आहे. याहशवाय, ‘स्वरूपसमाधान’, ‘अमृतान भव’ ‘जीवोद्धरि’ असे 
पारमार्थथक हवषयावर मृत्य जंयाचे आिखीही गं्रथ उपलब्ध आहेत. त्यानेच ‘संस्कृत फारसी’ असा, 
पारमार्थथक पहरभाषेचा ‘पंचीकरि’ नावाचा कोशही केल्याची माहहती देशपाडें यानंी नमूद केली आहे. 
मृत्य ंजयाच्या नावावर फ टकळ पदे, अभरं्ही, बरेच आहेत. 

 



 

           

शखे महंमद या प्रातंातंील द सरे नाव. चादं बोधले हकवा बोधले ब वा म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या 
हसध्दप क्षाचें हे हशष्ट्य होत. याचें र् रूबधं  म्हिजे एकनाथमहाराजाचें र् रू जनादगन स्वामी हे होत. चादं 
बोधले याचं्याहवषयी बऱ्याच आख्याहयका प्रचहलत आहेत. ते जन्माने म सलमान असून सूफी पंथीय होते 
असा एक पक्ष आहे तर द सरा पक्ष असा की ते जन्माने हहदू असून त्यानंी प ढे सूफी भक्तीमार्ग स्वीकारला. 
त्याचंा दर्ा हकवा समाधी दौलताबाद येथे आहे. त्याचें हशष्ट्यत्व पत्करिाऱ्या शखे महंमद याचं्यावर कशा 
तऱ्हेचे संस्कार झाले असतील हे यावरून ध्यानात येते. त्याचंी गं्रथरचना मराठी, दख्खनी उद ग आहि फारसी 
इतक्या भाषातूंन झाली आहे, ‘योर्सगं्राम,’‘पवनहवजय,’‘हनष्ट्कलंकप्रबोध,’ याखेरीज अभरं्, भारूडे अशा 
हवहवध रचना त्यानंी मराठीतून केलेल्या आहेत. ‘योर्संग्राम’ हा गं्रथ तेवीसश ेओव्याचंा असून तो अठरा 
अध्यायात हवभार्लेला आहे. प्रहतपाद्य हवषय अथातच पारमार्थथक आहे. एका बाजूला आत्मा आहि द सऱ्या 
बाजूला अहंकार याचंा हा संर्म आहे. इतर संतापं्रमािे शखे महंमद यानंीही खरे साधू आहि ढोंर्ी साधू, 
खरे सत्वस्थ ब्राह्मि आहि केवळ नावाचे ब्राह्मि अशासबंंधी हठकहठकािी हववचेन केले आहे. ‘हनर् गि आहि 
हनराकाराची उपासना,’ हा याचं्या हववचेनाचा हनष्ट्कषग आहे असे देशपाडें सारं्तात. 

 
हतसरा संत म्हिजे ह सेन अंबरखान. याचा हपता याकूत अंबरखान हा दौलताबादेस अहधकारी 

होता. तो वाढला ते वातावरि, चादं बोधले, जनादगनस्वामी अशाचं्या हशकवि कीने भारलेले होते. मात्र 
ह सेन याने यापकैी कोिाचाही उल्लेख आपले ‘र् रू’ हकवा ‘र् रूबंध ’ अशा रीतीने केलेला नाही. तो 
स्वयंहसध्द असून स्वतःचा उल्लेख जर्द वदं्य हसध्दप क्ष असा करतो. याचा म ख्य गं्रथ म्हिजे 
‘र्ीताभावाथगटीका’ हा आहे. यात आठश ेएकाहत्र ओव्या आहेत. गं्रथाच्या प्रास्ताहवकात याने हनवृत्ीनाथ, 
शकंराचायग, श्रीधरस्वामी अशा पूवगसूरींचा उल्लेख केलेला आहे. त्याचं्या र्ीताटीकाचंा अभ्यास करून 
‘पाहोनीया टीका भर्वतर्ीतेची’ आपि आपला गं्रथ हलहहला आहे असा हनवाळा त्याने हदलेला आहे. 

 
या हतघाचं्या वाङ मयाचे एकूि स्वरूप पाहहल्यावर, स्वाभाहवकपिेच, मराठी साहहस्त्यक व 

सासं्कृहतक के्षत्रात त्याचें स्थान कोिते असा प्रश्न डोळ्यासमोर उभा राहतो. ‘या कवींचेवाङ मयीन कायग 
डोळे हदपवनू टाकण्याइतपत प्रथम श्रेिीच्या प्रकाशाने तेजाळलेले नसले तरी’.... असा अहभप्राय देशपाडें 
व्यक्त करतात. त्याम ळे पहहला म्हिजे साहहस्त्यक के्षत्राचा प्रश्न हनकालात हनघतो. त्याचं्या सासं्कृहतक 
मूल्यमापनाचे बाबतीत असे म्हिता येत नाही. हे लेखक धमाने म सलमान असून मराठी भाषेत हलखाि 
करतात, काव्य करतात, एकाच र्ोष्टीम ळे मराठी अभ्यासकानंा आहि टीकाकारानंा आनंदाचे भरते आलेले 
हदसते. तथाहप या काव्याच्या अतंरंर्ाचे हनरीक्षि केले असताना हदसते ते असे की, हे कवी जन्माने 
म सलमान असले तरी त्याचंी वैचाहरक व भावहनक बठैक हहदू परंपरेने घडहवलेली आहे. या सर्ळ्यानंा 
प्राचीन संस्कृतमधील धार्थमक, आध्यास्त्मक साहहत्याचा उत्म पहरचय होता. हनदानपक्षी भर्वद र्ीता आहि 
हनरहनराळी प रािे याचंा तरी होताच होता; ‘हववके हसधू’ आहि ‘ज्ञानेर्श्री’ याचंा उत्म अभ्यास होता. 
भारतीय आध्यास्त्मक परंपरेशी ते समरस झाले होते याहवषयी शकंा राहात नाही. यासंदभात आिखीही एक 
र्ोष्ट ध्यानात ठेवण्यासारखी आहे. यापकैी कोिीही क रािाचे हकवा हाहदसचे भाषातंर करण्याचा यत्न 
केलेला नाही; त्यात अन स्यतू असिाऱ्या तत्त्वहवचाराचंी चचा केलेली नाही, की परामशग घेतलेला नाही. 

 
याहवषयीसंबधंी आतार याचें हलखाि आहि त्यामार्ील हवचार अत्यंत स्पष्ट असून त्यानंी ते अहतशय 

परखडपिे माडंले आहेत. “हे जे पूवगकाळी मराठी भाषेचे म सलमान साहहत्यसेवक होऊन रे्ले ते सवग हकवा 
त्यापंैकी बह तेक हवठ ठलभक्तीने पे्रहरत झालेले असल्याम ळे त्याचंी कहवता बह तेक हवठ्ठलभक्तीपरच आहे. 
आमच्या या कवींनी वैष्ट्िव कवींचे अन करि करून ती रचना केली आहे. त्याम ळे ही एकप्रकारे हहदूचीच 



 

           

गं्रथसंपत्ी आहे हे उघड आहे. तीत म सलमानाचं्या हवचाराचें, भावनाचें हकवा संस्कृतीचे प्रहतहबब नाही. 
त्याम ळे त्या साहहत्याला म सलमानाचें जातीय साहहत्य म्हिता येत नाही. ती रचना म सलमानानंी केलेली 
आहे म्हिून त्याला म सलमान साहहत्य म्हिजे म सलमानाद्वारा हनमाि झालेले साहहत्य हव े तर म्हिता 
येईल, पि ते आमचे जातीय साहहत्य नव्हे”. असा हनवाळा देऊन प ढे, ज्याला हनर्थववादपिे ‘म सलमान- 
साहहत्य म्हिता येईल, असे साहहत्य कोिते व त्याची माहहती आतार देतात. “आमचे जातीय साहहत्य 
हनमाि करण्याचा प्रयत्न पूवी झाला नाही असे नाही. काही म सलमान कवींनी हहदू शाहीर वर्ाचे अन करि 
करून मोहरमच्या सिात ‘करबल’ मध्ये म्हिण्याकहरता ‘हरवायती’ म्हिून एक प्रकारची कवने रचली 
आहेत. ती पदे नाना चालींवर केलेली असून त्यामध्ये कक्ि आहि वीर रस भरलेले आहेत. त्यात अली 
खलीफाचें प त्र व महंमद परै्ंबराचें नातू हसन ह सने यानंी करबलच्या रक्षिके्षत्रावर राजंदाशी जंर् करून 
धारातीथी देह ठेवला त्याचे हचत्ाकषगक,हृदयंर्म विगन आहे. हे साहहत्य म सलमानाचें जातीय साहहत्य 
होय.” आतार याचं्या मते, म सलमानी धमग आहि सासं्कृहतक परंपरा याचं्याशी सबंंध असले तरच ते वाङ मय 
‘म सलमान साहहत्य’ म्हिता येईल.हरवायतींच्या अंतरंर्ाहवषयी ते म्हितात- “या हरवायती आपिाला 
भाषेच्या, काव्याच्या, इहतहासाच्या, समाज संस्काराच्या व आध्यात्मशास्त्राच्या अशा सवग दृष्टींनी उपयोर्ी 
होतील. त्याचंी भाषा म्हिजे म सलमानी - मराठी अशी हखचडी भाषा आहे....इहतहासाच्या दृष्टीने पाहता 
महंमद पैर्ंबर, अली खलीफा आहि त्याचे समग्र क ल याचंा इहतहास त्यात ग्रहथत झाला आहे.” म्हिनू हे 
खरेख रे म सलमान साहहत्य होय, असा त्याचंा अहभप्राय आहे. 

 
हे कवी व त्याचंी रचना म्हिजे हहद -म सलमान संस्कृतीच्या हमलाफाचे प्रतीक होय, असे म्हििे 

काहीसे अवास्तव ठरेल हे यावरून स्पष्ट होईल. एकीकडे म सलमान म्हििार ‘हे आमचे नव्हे,’ हहदू 
म्हििार ‘हे आमचे नव्हे’ अशा चमत्काहरक पहरस्स्थतीत हा काव्याचा प्रातं सापडतो. 
 
              : 
 

मध्यय र्ामध्ये संस्कृत हवदे्यची जोपासना अखंड चालू होती. [Paranjpe V. W., “Sanskrit”, History of 

Medieval Deccan, Hyderabad, 1974, vol. II, 113-143] नाहशक, पैठि येथे संस्कृत हशक्षिाची पारंपाहरक व्यवस्था 
होती. उि हशक्षिासाठी हवद्याथी वारािशीला जात होते आहि हकत्येक पहंडत हतथे स्थाहयक होत असत. 
एकनाथ, म के्तर्श्र, दासोपंत यासारखे आहि नंतरच्या काळातील ‘पंडीत कवी’ हे संस्कृतच्या साहहत्याच्या 
आधारावरच पोसलेले होते. हवजयनर्रच्या आश्रयाने वदेारें्, मीमासंा, तकग , व्याकरि अशा शाखावंर बरीच 
गं्रथरचना झाली असली तरी महाराष्ट्रात रचना करिाऱ्या दोन-चारच पंहडताचंी व त्याचं्या रचनाचंी नाव े
ज्ञात आहेत. सोळाव्या शतकात नर्र हजल्ह्यातले प िताबं ेयेथील केशवभट्ट याने केशवहमश्राच्या ‘तकग भाषा’ 
गं्रथावर ‘तकग हदहपका’ नावाची टीका हलहहली आहे. याच मंडळींच्याकडे हनत्यनैहमहत्क हक्रयाकमग करण्याचे 
काम असे त्याम ळे, ताहत्त्वक हवषयाबंरोबर या हवषयासंंबंधी मार्गदशगक, र्ाईडच्या स्वरूपाच्या रचनाही 
त्यानंी केलेल्या हदसतात. केशवभट्टाचीच अशी एक रचना ज्ञात आहे-ती म्हिजे ‘अंत्येष्टीपध्दती’ – मृताचें 
हक्रयाकमाची माहहती. चंपावती (सध्याचे चौल) येथील रघ नाथ भट्ट याचंा कवी ‘कौस्त भ’ नावाचा गं्रथ 
उपलब्ध आहे त्यात त्याने इतराबंरोबर आपल्या ‘छंदोरत्नावली’ या नावाच्या गं्रथाचा उल्लखे केला आहे 
परंत  तो गं्रथ आज हमळत नाही. अहमद हनजामशाह याचं्यादरबारात दलपतराय नावाचा अहधकारी होता. 
त्याने ‘नृहसहप्रसाद’ हा गं्रथ हलहहला रत्नाहर्रीजवळच्या“हडी” र्ावचा रघ नाथ भट्ट. या नावाच्या हवद्वानाने 
‘हनिगयरत्नावली’ ही रचना केली. रघ नाथ र्िेश नवहस्थ (नवाथे) याने ‘जनादगन महोत्सव’ हा गं्रथ तयार 
केला. या काळातला सर्ळ्यात ज ना गं्रथ १३५८ चा ‘कामधेन ’ नावाचा. याची रचना हत्रबक येथील 



 

           

बोपदेवाचा प त्र महादेव याने केली. एकूि पाहता ससं्कृततज्ञ पहंडतानंी तत्त्वज्ञान, काव्यशास्त्र आहि 
आचारधमग याहवषयी गं्रथरचना केल्याचे हदसते, परंत  हे सवग परंपरार्त यामध्ये कोठेही हवशषे प्रहतभेचा, 
कल्पनाहवलासाचा भार् आढळत नाही. संस्कृत हवद्या हजवतं ठेविे हे महत्त्वाचे कायग या मंडळींनी केले हा 
त्याचंा सर्ळ्यात मोठा श्रयेभार्. 
 
     :            : 
 

उद ग ही भारतात जन्म झालेली आहि वाढलेली भाषा आहे. हतचा जन्म हदल्ली व आसपासच्या 
भार्ात झाला. [Masud Husain Khan, “Dakhani Urdu”, HMD, II. vol. II, p. 17-34] हदल्लीचे राज्यकते व कारभारी इ. स. 
१३०० नंतर मोठ्या संख्येने दहक्षिेत आले आहि येथे आल्यावर मराठी, कानडी, तेलर्ू या भाषाचं्या सतत 
संपकाने एक हनराळेच हमश्रि तयार झाले-त्याला नाव हमळाले, ‘दख्खनी उद ग’ या भाषेला हमराजंी हा कवी 
‘र् जरी’ असे नाव देतो. र् जरी या नावाचा महाराष्ट्रात प्रचहलत असिारा अथग ठाऊक नसल्याने अनेक 
अभ्यासक या नावाबद्दल आश्चयग व्यक्त करतात. ‘र् जरी’ याचा महाराष्ट्रात सवगसामान्यपिे बाजार असा अथग 
समजतात-जेथे र् जर म्हिजे र् जराथी लोकाचंी वस्ती आहे तो भार्. या र् जरीत म्हिजे बाजारात वापरली 
जािारी भाषा ती र् जरी. सवगसामान्य लोकाचें व्यवहार बाजारात र् जरीत चालत, तेथे अठरापर्ड जातीचे 
व भाषाचें लोक येिार, या सर्ळ्यानंा समजिारी या सर्ळ्याचें थोडेफार हमश्रि असलेली अशी जी भाषा 
तीच र् जरी हकवा दख्खनी उद ग. असे असले तरी ती ‘बाजारी’ भाषा नव्हे, हतला खानदानी डौल होता, 
आदब होती कारि हतचा उपयोर् दहक्षिेत आलेल्या सूफी संतानंी केलेला होता. फारसी ही राजभाषा 
असली तर उद ग ही लोकभाषा म्हिता येईल अशी. लोकापंयंत सहजपिे पोहोचण्याचे ते महत्त्वाचे साधन 
हकवा माध्यम म्हिता येईल असे होते. ख्वाजा बंदे नवाज, महंमद अख्तर ह सेन, म स्ताक अशी अनेक नाव े
उद गतील लेखक/गं्रथकार म्हिून प्रहसद्ध आहेत. त्याचं्या हलखािात केवळ तत्त्वज्ञानपर गं्रथ आहेत तसेच 
साहहस्त्यक स्वरूपाच्या म्हिजे कहशदा र्झल अशा प्रकारच्या रचना ज्ञात आहेत. ख्वाजा बंदे नवाज याचं्या 
लेखनाची भाषा ही प्राग्-उद ग समजतात. हदल्लीचा रहहवासी असल्याने त्याचं्या हलखािात फारसी व 
संस्कृतोद भव शब्द जास्त आहेत. परंत  जसजसाकाळ जाऊ लार्ला, स्थाहनक भाषेशी संबधं अहधक येऊ 
लार्ला तसतसे स्थाहनक शब्द जास्त जास्त येऊ लार्ले. दख्खनी उदूगतील स रूवातीचे वाङ मय र् लबर्ा 
येथे बहमनींच्या आश्रयाने हनमाि झाले. परंत  त्याचा उत्म पहरपोष झाला तो र्ोवळकोंड्याची क त बशाही 
आहि हवजापूरच्या आहदलशाही सल्तनींच्या आश्रयाने. 
 

या साहहत्याहवषयी खान याचंा अहभप्राय असा-- 
 
“या भाषेचा उर्म हदल्लीला झाला असला तरी एकदा ती उत्रेतून दहक्षिेत आल्यावर हतची वाढ 

स्वतंत्रपतिे, बहमनी, हनजामशाही व क त बशाही याचं्या आश्रयाने झाली... सतराव्या व अठराव्या 
शतकामध्ये जे जे साहहत्यप्रवाह व काव्यप्रकार उदूगत हदसतात त्याचंा उर्म दख्खनच्या भमूीत झाला आहे. 
मथनवी, काहशदा, र्झल, रेख्ता, रेख्ती तसेच विानात्मक व कथात्मक काव्यप्रकार हे प्रथम येथेच प्रर्त 
झाले... दख्खनी उद ग साहहत्यातील कथानके, भावव्यक्ती आहि इतर घटक हे केवळ भारतीयच आहेत. 
इतकेच नव्हे त्यातील र्ढूवादावर भारतीय हवचारधाराचंी छाप स्पष्टपिे उठून हदसते.” 
 



 

           

अठराव्या शतकात म र्लाचं्या बरोबर दहक्षिेत आलेल्या म सलमानानंी उदूगच्या बहहरंर्ात आहि 
अंतरंर्ात क्रातंीकारी बदल केले आहि हतला हनराळेच क्प हदले. ही नवी ‘नवी उद ग’ हैद्राबादेत प्रचहलत 
झाली असे प ढे खान सारं्तात. 
 
फारशी साचहत्य :  
[Nazir Ahmad, “Persian”, HMD, II. p. 75-116, Devre T.N., A Short History of persion Literature, Pune, 1961. Shaikh C. H., 
“Same Literary Personages from Ahmadnagar”. Bulletin of the Deccan Collage Research Institute, vol. II and III.] 
 

अल्लाउद्दीन हसन बहमनशाहने दहक्षिेत स्वतंत्र सल्तनत स्थापन केल्यावर, उत्रेकडून म्हिजे 
हदल्लीकडून दहक्षिेत येिाऱ्या म सलमान म त्सद्याचंा साहहस्त्यकाचंा ओघ आटला परंत  त्याचं्या जार्ी इराि, 
हबसाि इकडून परस्पर दहक्षिेमध्ये अनेक र् िी मािसे आली. यात उत्म लढवय्ये असे सैहनक, क शल 
म त्सद्दी, धमगज्ञ, साहहस्त्यक कवी अशा सवांचा समावशे होता आहि या सर्ळ्यानंा बहामनींनी आहि 
त्याचं्यानंतर आलेल्या सल्तनतींनी आश्रय हदला. मोठ्या मानसन्मानाने ठेवनू घेतले. आहि शाह ताहहर 
महमूद र्ावान, मलीक अंबर ही मािसे महत्पदाला चढली होती. र् लबर्ा, एहलचपूर, दौलताबाद, अशा 
अनेक हठकािी पाठशाळा हवद्यालये हनघाली आहि सवांना राजाश्रय लाभला. याही हवद्यालयात इरािातून 
आलेल्या हवद्वानाचंा मोठा भरिा होता. या सवग मंडळींच्या सहवासाने बहमनी स लतानानंा हवद्या-कला याचंी 
र्ोडी लार्ली आहि त्यांच्यापकैी काहीजि उत्म स हशहक्षत, काव्याची आवड असिारे, स्वतः रचना 
करिारे होते. बहमनी स लतान महंमद (हतसरा) याचे हशक्षिमीर फजलूल इन्जू या इरािी पंहडताच्या 
हाताखाली झाले आहि त्याला लहानपिापासूनच फारसी काव्य, साहहत्य याचंी र्ोडी लार्ली होती. 
ताज द्दीन हफक्जशहा हा हवद्या आहि कला याचंा मोठाच परामशी होता आहि त्याने इराि, ख रासान 
इकडून मोठमोठे कवी, तत्त्वज्ञ यानंा सन्मानाने आपल्या दरबारात आिले. महंमद र्ावानपयंत ही परंपरा 
चालू होती. त्याने हबदर येथे बाधंलेल्या मद्रशात अनेक इरािी पहंडत नेमलेले होते. बहमनींच्या 
अस्तानंतरच्या पाचही सल्तनतींनी हा वारसा कायम ठेवला परंत  इरािी कवी, लेखक आहि फारसी 
साहहत्य यानंा सवाहधक आश्रय र्ोवळकोंडे आहि हवजापूर येथे हमळाला. 
 

महाराष्ट्रात दोन सल्तनती होत्या - एहलचपूरची इमादशाही आहि अहमदनर्रची हनजामशाही. 
एहलचपूरची सल्तनत हनजामशहानंी खालसा करून तो भार् आपल्या राज्यास जोडला, परंत  ख द्द 
हनजामशाहहलाही उत्रेकडून म घलाचें होिारे सततचे आक्रमि बाधक ठरले. तेथे अस्स्थरतेचे वातावरि 
होते. तरीही अहमदनर्रच्या दरबारात हवद्या, कला यानंा व त्याचं्या इरािी उपासकानंा आश्रय हमळाला. 
पहहल्या ब ऱ्हाि हनजामशाहच्या कारकीदीत शहा ताहीर इकडे आला. त्यानंतर द सऱ्या ब ऱ्हािशहाचं्या 
कारकीदीतही फारसी साहहत्याला बरे हदवस होते. 
 

महाराष्ट्रात हनमाि झालेल्या फारसी साहहत्यकृतींची नोंद खालीलप्रमािे करता येईल. 
 

इसामी हे नाव सहजच पहहल्यादंा डोळ्यासमोर येते. ‘फ तूहूस सलातीन’ या नावाचा मध्यय र्ीन 
भारताच्या इहतहासावरील त्याचा गं्रथ प्रहसध्द आहे. हा गं्रथ त्याने हफरदौसीच्या शहानाम्याच्या धतीवर 
हलहहलेला आहे. यात अनेक राजवटींची व व्यक्तींची विगने असून बहूतेक हठकािी स्पष्ट असे कालोल्लखेही 
आहेत. हा त्याचा इहतहास बहमनी राज्याचं्या स्थापनेपयंत येऊन थाबंतो. 
 



 

           

यानंतरचे प्रहसध्द नाव म्हिजे फेहरश्ता याच्या गं्रथाचे नाव “र् लशन - इ - इब्राहहमी” हकवा ‘तारीख 
- ई - फेरीश्ता’ हा गं्रथ त्याने हवजापूरच्या इब्राहीम आहदलशाह याच्या पदरी असताना पूिग केला असला 
तरी आपल्या आय ष्ट्याची स क्वातीची बरीच वष ेतो अहमदनर्रच्या दरबारात होता. त्याचा हपता हहदूशाह 
हा हनजामशाही दरबारातला एक मानकरी होता. फेहरश्त्याच्या गं्रथाला आजही मध्यय र्ीन दख्खनच्या 
इहतहासाचे सर्ळ्यात महत्त्वाचे साधन मानण्यात येते याची कारिे दोन आहेत. पहहले म्हिजे त्याचे कथन 
हे बरेचसे सलर् व बह तेक वळेा कालक्रमान सार केलेले आहे. द सरे कारि असे की, दरबारी कवींमध्ये 
सहसा आढळिाऱ्या अतीशयोक्तीचे प्रमाि याच्या लेखनात खूपच कमी आहे. 
 

सयदअली तबातबा हा इरािातून आलेला होता. तो प्रथम क त बशाहाचं्या पदरी होता. तेथून १५८० 
च्या स माराला तो नर्रच्या दरबारात आला. द सऱ्या ब ऱ्हािशाहाने तबातबाकडे बहमनी आहि हनजामशाही 
सल्तनतींचा इहतहास हलहहण्याचे काम सोपहवले. त्याच्या इहतहासाचे नाव, ‘ब ऱ्हाि-ई-मासीरी’ असे असून 
तो साहहत्यर् िाने य क्त आहे असे जािकार सारं्तात. 
 

हनजामशाहीच्या इहतहासातील एका अत्यतं महत्त्वाच्या प्रसंर्ावर आहि त्या प्रसंर्ाच्या सूत्रधारावर 
एक काव्यमय गं्रथ हकवा दीघग काव्य (मसनवी) अफ्ताबी नावाच्या कवीने हलहहला आहे. [Kulkarni G.T. and 
Mate M. S., Tarif I. Husain Shah, Pune, 1987.] हा प्रसंर् म्हिजे ताहलकोटची लढाई आहि सूत्रधार म्हिजे ह सेन 
हनजामशाह. ह सेनने सर्ळ्या सल्तनतींना एकत्र आिून हवजयनर्रहवक्द्ध मोहहम आखली आहि यशस्वी 
केली. गं्रथाचे नाव ‘तारीफ - इ - ह सेन शहा बादशहा दखन’ असे आहे. यात हनजामशाह व ह मायूॅंशा याचं्या 
प्रियाराधनेचे आहि द सऱ्या भार्ात ताहलकोटच्या लढाईची हकीकत काव्यबध्द केलेली आहे. ह सेनचे 
संपूिग चहरत्र देण्याचा कवीचा हेतू नसल्याने, त्याच्या आय ष्ट्यातील घटनाचंी कालक्रमवार नोंद त्याने 
केलेली नाही. हा इहतहास म्हिून हलहहलेला नसला, मसनवी म्हिजे दीघगकाव्य हे त्याचे स्वरूप असले 
तरी त्यातील काही हकीकती काल्पहनक नसून वास्तव आहेत म्हिून आफ्ताबीचे काव्य हे काव्य वइहतहास 
याचं्या सीमारेषेवरचे आहे असे म्हििे योग्य ठरते. 
 

बहमनींच्या काळात इसामीखेरीज वाङ मयीन स्वरूपाची रचना करिाऱ्या काही कवींची नाव ेज्ञात 
आहेत आहि त्याचें हस्तहलहखत स्वक्पातील काव्यसंग्रहही उपलब्ध आहेत. यापैकी बहूतेकजि हे स फी 
पंथाचे अन यायी होते ही ध्यानात ठेवण्यासारखी र्ोष्ट आहे. सय्यद य सूफ हबन अली हबन महंमद हदलवाई 
उफग  शहा राजू कत्ल हा ख लताबादेला होता. याचा र्जलाचंा आहि कहशद्याचंा सगं्रह ज्ञात आहे. खाजा 
बंदानवाज म्हिजेच रे्सू दराज हा दौलताबाद, हदल्ली, प न्हा दौलताबाद असे करीत इ. स. १४१२ च्या 
आसपास र् लबर्ा येथे स्थाहयक झाला. या सूफी पंथीय असून त्याने अरबी व फारसी अशा दोन्ही भाषात 
रचना केलेल्या आहेत. त्याचे बह तेक लेखन हे तत्त्वहचतनपर आहे आहि त्याची काव्ये ही भक्तीरसप्रधान 
आहेत, अत्यंत प्रासाहदक आहेत. त्याने म हम्मद, अबद ल फजाह, रे्सू दराज, सद्र द्दीन अशा टोपि 
नावानेही रचना केल्या आहेत. याखेरीज आधरी नाहझरी असे आिखीही काही कवी साहहस्त्यक बहमनी 
दरबारात होऊन रे्ले. 
 

हनजामशाही दरबारातील फेहरश्ता आहि तबातबा याचंा उल्लेख वर आलाच आहे. त्याचं्याखेरीज 
तीनचार कवी हवशषे नावाजले जातात. मौलाना जादा समरकंदी नर्रच्या दरबारी आल्यावर त्याचे स्वार्त 
झाले, त्याचा मानसन्मानही झाला. त्याने आपले उत्र आय ष्ट्य ज न्नरमध्ये व्यतीत केले. त्याच्या अनेक 
काव्यरचना उपलब्ध आहेत पि त्या साहहत्यर् िाचं्या दृष्टीने उण्या आहेत असे समीक्षक समजतात. 



 

           

न रूहद्दन ज हरी हा द सरा उल्लेखनीय कवी. हा द सऱ्या ब ऱ्हािशाहाच्या पदरी होता. त्याने 
स लतानाच्या प्रशसेंच्या स्वरूपाचे ‘साकी नामा’ हे काव्य हलहहले. याहशवाय, मूतगजा हनजामशाह आहि 
हनजामशाही दरबारातील सलाबतखान, हमझा माहझरी आहि खान-इ-खनान याचं्या स्तवनपर काव्ये 
केली. मात्र ब ऱ्हािशाहच्या मृत्यूनंतर ज हूरी हा हवजापूर दरबाराच्या आश्रयाला रे्ला. 
 

मौलाना मलीक हा इरािमधील कवी ज हूरीचा सासरा, इ. स. १५७९ च्या स माराला हा नर्रमध्ये 
आला असे समजतात. हा मतूगजा हनजामशहाच्या दरबारी होता. सतरा वष ेहा नर्रमध्ये होता. या काळात 
त्यानेही मूतगजा हनजामशाह तसेच सलाबतखान, खान-इ-खानान याचं्यावर कवने रचली. ती त्याच्या 
क लीयतीत संर्हृीत केलेली आहेत. 
 

म ल्ला महलम क म्मी, म ल्ला शहा अहमद अंजू, हमझा साहदक उद गबारी अशा आिखीही कवींची नोंद 
आहे. सलाबत खान (द सरा) हा स्वतः कवी होता,पि त्याहीपेक्षा कवींचा आश्रयदाता म्हिून जास्त प्रहसध्द 
होता. 
 

मध्यय र्ातील फारसी साहहत्याच्या वण्यगहवषयाशंी इतर भाषातंील साहहत्याचं्या वण्यगहवषयाशंी 
त लना केली तर हदसते ते असे की ऐहतहाहसक व चहरत्रपर काव्य हे फारसीचे वैहशष्ट्य म्हिून दाखहवता 
येते. इतर भाषापं्रमािे फारसीतही तत्त्वहचतनपर आहि भहक्तरसपूिग होते. 
 
          : 
 

मराठी भाषेतील लोकसाहहत्य हा बराचसा द लग हक्षत राहहलेला हवषय आहे. याचे प्रम ख कारि असे 
की, या साहहत्याचे स्वरूप मौहखक आहे, ते कोठेही लेखबध्द नाही. अलीकडे अशा स्वरूपाचे साहहत्य 
एकत्र करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. ते साधारिपिे तीन हदशानंी झाले आहेत. महाराष्ट्रात असलेल्या 
मराठीची एखादी उपभाषा हकवा हवहशष्ट बोलीभाषा जशी अहहरािी हकवा कोरकू जमातीची र्ािीएकत्र 
करिे हा एक प्रकार. द सरा म्हिजे ग्रामजीवनाशी परंपरेने हनर्डीत असिाऱ्या, र्ोंधळी, वास देव 
अश्यासंारख्याचंी पदे र्ोळा करिे. हतसरा म्हिजे जात्यावरची र्ीते, स्त्रीर्ीते एकत्र करिे-ही समाजाच्या 
सवग थरात प्रचहलत आहेत. या प्रत्येक प्रकारच्या साहहत्याचे संकलन व संपादन झालेले आहे. या सवांपेक्षा 
हनराळा एक प्रकार म्हिजे 1 कहािी 2 या र्ोष्टीही मौहखक संक्रमिानेच चालत आलेल्या आहेत. प्रस्त त 
खंडात आलेल्या 1 लोकधमग 2 या हवषयाशी या संबधंीत आहेत, त्यातल्या हकत्येक आचाराचंी, व्रताचंी बठैक 
समजावनू सारं्िाऱ्या आहेत. यापैकी कोित्याच कहािीचा काळ कोिता हे सारं्ता येत नाही, मात्र ज्या 
व्रताहंवषयी, आचाराहंवषयी त्या माहहती देतात ती व्रते, ते आचार मध्यय र्ात रूढ होत हे तत्कालीन 
साहहत्यावरून स्पष्ट होते. तेव्हा या कहाण्याचंा उर्म, त्यातील श्रद्धा आहि त्या श्रद्धानंा पोषक कथाचंा 
उर्म याच काळात, हकबह ना त्या पूवीच्या काळातही झालेला असावा असा अंदाज करता येतो. 
 

कहाण्या कशाकशाच्या आहेत? काही ठरावीक वाराचं्या आहेत, सोमवार, ब धावार, र् रूवार, 
श क्रवार, शहनवार आहि आहदत्यवार-फक्त मंर्ळवारासाठी नाही. काही हतथ्याचं्या आहेत, सोमवती 
अमावश्या, हदव्याचंी अवस (अमावस्या), हपठोरी, नार्पंचमी अशा. देवताचं्या आहेत, माक्ती, धहरत्री, 
महालक्ष्मी याचं्या काही आहेत, पूजा, व्रत याचं्या, मंर्ळार्ौर, जेष्ठा र्ौरी, सोळा सोमवार, हहरताहलका, 
ऋहषपंचमी, लहलतापंचमी, वस बारस, तर काही हवहशष्ट आचाराचंी जशी ‘कहािी बोडिाची’. सर्ळ्या 



 

           

कहाण्याचंी स क्वात होते “एक आटपाट नर्र होत...” आहि शवेट होतो, “साठा उत्राची कहािी पाचा 
उत्री स फळ सपूंिग,” कहािीत देवदेवता असतात पि त्यापेक्षा देवकन्या, नार्कन्या, अप्सरा, जाहखिी 
(यहक्षिी) या इतर उपदेवता-ज्याचंा वैष्ट्िव वैष्ट्िव संतानंी हनषेध केला आहे-त्याच महत्त्व पावतात. हशवाय 
नार् आहेत, सटवी आहे, देवी आहे-सवग प्रकारच्या ‘लोक’ देवता आहेत आहि म ख्य म्हिजे सवगत्र ‘हशवाचे’ 
वचगस्व आहे. 
 

मंर्ळार्ौर, हदव्याची आवस, हपठोरी ही व्रते लोक करीतच होते. नार्पंचमीला नार्ाची-
शषेनारायिाची-पूजा होत असे. अठराव्या शतकात, हपठोरी अमावस्येच्या हदवशी पूजा करण्यासाठी तयार 
केलेला एक पट उपलब्ध झाला आहे. सध्या तो भारत इहतहास संशोधक मंडळाच्या प्रदशगनात आहे. मूळ 
कथा, आसरा (अप्सरा), चौसष्ट योहर्नी व महादेव याचं्या भोवती र् फंलेली आहे. हजची सात अपत्ये 
दर्ावलेली आहेत अशी एक र्रीब स्त्री, हतचे आठव ेमलू योहर्नींच्या कृपेने जर्ते आहि आधीची सात हजवतं 
होतात हा कहािीचा म ख्य कथाभार्. पट रंर्हविारानंी, ही लोकदेवतात रमिारी कथा उचलून ह शारीने 
हतची कृष्ट्िकथेशी सारं्ड घातली आहे. देवकीची सात अपत्ये रे्लेली आहि आठवा कृष्ट्ि जर्तो एवढेच 
साम्य. पि हचत्रकाराने आसरा, योहर्नी, हशवमंदीर या सर्ळ्यानंा थोडे र्ौि स्थान देऊन म ख्य स्थान हदले 
आहे. कृष्ट्िलीलानंा-दहीदूध चोरिारा बालकृष्ट्ि व त्याचे सवरं्डी, लर्ोरी खेळिारा कृष्ट्ि, अशी अनेक 
रूपे, सामान्य जनतेत प्रचहलत असिाऱ्या व्रतानंा, श्रद्धानंा, आपल्या कथात सामावनू घेवनू पावन करून 
घेण्याची ही प्रवृत्ी मध्यय र्ीन धमाची आहि साहहत्याची प्रकृती हदसते. 
 
                    : 
 

मराठी वाङ मयाचा हवचार करताना, मराठी भाषेच्या स्वरूपाचा थोडाफार हवचार करिे अर्त्याचे 
ठरते. यासंबंधी हव. का. राजवाडे यानंी सखोल हवचार केला आहे. त्याचंी मते बऱ्याच वळेा एकाहंतक 
टोकाची असतात हे खरे असले तरी त्यानंा व्य त्पत्ी, व्याकरि याचें उत्म ज्ञान असल्याने यासंबधंीची 
त्याची प्रहतपादने उद धृत करिे आवश्यक आहे. [राजवाडे हव. का., राजवाडे लेखसंग्रह, ‘ऐचतहाचसक प्रस्तावना,’ भार् २, प िे, 
१९९१, पृ. ४००-४१६.] 
 

“शास्त्र, धमग, नीती, आचार इत्यादी महत्त्वाच्या प्रातंात फारशी शब्द म ळीच हशरले नाहीत. बल्के, 
बाजार, दरबार, फौज, अदालत, जमीन, ज मला, सराफी, सावकारी कारभाराच्या जार्ी बोलल्या 
जािाऱ्या जबानीत फारशी शब्दाचंा अंमल मामूर झाला.” 
 

“म सलमान पातशहाचं्या अमदानीत इ.स. १३१८ पासून इ.स. १६५६ पयंत फारसी भाषेच्या 
ससंर्ाने मराठी भाषेच्या रूपात काय फेरफार झाले त्याचा वृत्ातं हा जसा आहे. ह्या अवधीत व्यवहारातील 
शकेडो फारशी शब्दानंी मराठीत कायमचे ठािे हदले. नामाचें व हक्रयापदाचें जोड बनहवण्याच्या ज्या फारशी 
पद्धती आहेत, त्याचं्या धतीवर शकेडो प्रयोर् मराठीत रूढ झाले, हकत्येक फारशी सवगनामे, हक्रयाहवशषेिे, 
उभयान्वयी अव्यये व उद र्ारवाचक शब्द मराठीशी एकजीव बनून रे्ले. जी शब्दयोर्ी अव्यये मराठीतील 
पश्चातर्ामी अव्ययाप्रमािे योजता येण्यासारखी होती, ती राजरोस प्रहवष्ट झाली. तसेच जी शब्दयोर्ी अव्यये 
पूवगर्ामी होती, त्यानंाही मराठीने काही संक हचत प्रदेशात वावरण्याच्या बोलीवर राहू हदले. दोन फारशी 
हवभक्त्या मराठीत येऊ पाहात होत्या, पैकी फारशी षष्ठीच्या ‘ई’ला प्रायः कायमची र्चाडंी हमळाली असून 



 

           

स्व्दतीयेच्या ‘ला’ (रा) ला मराठीने उदार आश्रय हदला आहे. हशवाय व्यजंनान्त शब्द उिारण्याची द ष्ट 
खोडही मराठीने फारशीच्या संर्तीने उचलली आहे.” 
 

सरकारी अहधकारी आहि धमगप्रसारक या दोघाचं्या सतत संबधंामं ळे फारसी भाषेशी मराठी 
समाजाचा संबधं आला परंत  तो जीवनाच्या काही हवहशष्ट के्षत्रापं रताच होता हे सारं्ून राजवाडे यानंी, 
फारसीचा संपकग  इतक्या प्रमािात असूनही मराठी भाषा ही मराठीच राहहली त्याबद्दलही कारिमीमासंा 
केली आहे. त्यात, मराठीत फारसी शब्द पत्करताना त्याचं्यावर मराठी वळिाचे संस्कार झाले, दरबारी 
(कारभारी) कार्दपते्र सामान्यानंा स कर व्हावीत यासाठी फारसीच्या जोडीला मराठीचा वापर सरकारी 
कार्दपत्रात होऊ लार्ला. फारसी लेखहनकाचे काम बह तेक हठकािी ब्राह्मिाकंडे आले आहि त्याचं्या 
भाषेची छाप उसनवारी केलेल्या फारसीवर पडली अशी कारिे दाखवनू, राजवाडे यानंी मराठीचे मराठीपि 
हटकवनू धरण्याचे म ख्य श्रये, या काळात होऊन रे्लेल्या मराठी गं्रथाकारानंा हदले आहे. नामदेवाहद 
संतापंासून एकनाथापंयंतच्या संताचं्या आहि त्यानंा समकालीन व त्याचं्या उत्रकालीन पंहडत कवींच्या 
वाङ मयात फारसीचा हशरकाव अत्यंत मयाहदत होता हे त्यानंी दाखवनू हदले आहे. 
 

तसेच फारसीमध्ये मराठी शब्द, शब्दसंहती हशरल्या आहेत हेही तत्कालीन कार्दपत्रातील 
उदाहरिावरून ते हसध्द करू पाहातात. यासबंंधी एवढेच म्हिता येईल की महाराष्ट्रातील आहि मराठी 
भाहषकाशंी हनकटचा सबंंध आलेले जे कोिी लेखक असतील त्यांच्या फारसी भाषेवर मराठीचा कमीअहधक 
प्रभाव पडला असेल परंत  फारसी भाषेचे जन्मस्थान इराि आहि सरसहा वापर उत्र हहद स्थान, तेथील 
फारसीवर मराठीचा प्रभाव पडलेला असण्याची शक्यता नाही. 
 

प्रस्त त संदभात मराठी गं्रथकाराचें श्रये महत्त्वाचे ठरते. आिखीही एक म द्दा हवचारात घेण्यासारखा 
आहे. बह तेक गं्रथकार हे ससं्कृतज्ञ असल्याम ळे त्याचंी भाषा ही प्रौढ ससं्कृताला जास्त जवळची, त्याम ळे 
त्याचं्या भाषेवर फारसीचा प्रभाव पडला नसावा. 
 
  



 

           

चित्रकला 
 

हचत्रकला म्हटल्याबरोबर महाराष्ट्रात प्रथम डोळ्यासमोर नाव उभे राहते ते अहजठ्याचे. येथील 
बौध्द र् ंफातील हचत्रकाम भारतातच नव्हे तर सवग जर्ात ख्यातनाम झालेले आहे. चवथ्या-पाचव्या शतकात 
केव्हातंरी र्ौतम ब ध्दाच्या थोरवीचे प्रकटन करण्यासाठी ही हचते्र रंर्हवण्यात आली. या हठकािच्या एकेका 
र् ंफेतील हचत्रकामाची, प्रसरं्-हचत्राचंी दखल येथे घेता येिार नाही, दखल घ्यावयाची आहे ती परंपरेची, 
अहजठा हचत्रकाम हजच्यातून हनमाि झाले त्या कलापरंपरेची. ही परंपरा दृर्ोचर होते तेवढ्या प रताचा 
अहजठ्याचा हनदेशकरता येतो. आज क्रमाकं एक, दोन, सोळा व सतरा या र् ंफातील हचत्रकाम अवहशष्ट 
आहे. यापैकी क्रमाकं एकच्या लेण्यातील काम बरेच हटकून आहे. या लेण्यातील हभती, खाबं, छत हे सर्ळे 
भार् रंर्कामाने मढहवलेले आहेत. हभतीवरील हचते्र ही बोहधसत्वाच्या, र्ौतमाच्या चहरत्रातील प्रसंर्ाचंी 
असली तरी स्तंभ व छत यावरील रंर्काम केवळ अलंकरिात्मक आहे, शोभेसाठी केलेले आहे. काहीशा 
मातकट हदसिाऱ्या र् लबाक्षी रंर्ाच्या पृष्ठभमूीवर, फळेफ ले, भौहमहतक आकृती, पश पक्षी, यक्ष-यक्षी याचंी 
हचते्र आहेत. प ढे वके्ळच्या कैलास लेण्याच्यामंडपात हचते्र रंर्हवण्यात आली. ती बरचशी नष्ट झाली असली 
तरी दोन्ही जैन लेण्यातील हचत्रकाम अजूनहह चारं्ल्या स्स्थतीत आहे. येथेहह हभती, छत हे सर्ळे भार् 
हचत्रानंी मढहवलेले आहेत. यावरून, वास्त शोभनासाठी, इमारती स शोहभत करण्यासाठी रंर्कामाचा, 
हचत्रकामाचा उपयोर् सरसहा करण्यात येत होता हे स्पष्ट होते. इतर प्रदेशापं्रमािे महाराष्ट्रातही ही 
प्रथाप्राचीन काळी अस्स्तत्वात होती, र् िवते्मध्ये श्रेष्ठ होती. प ढे मराठेशाहीत हतचा सवगत्र वापर झालेला 
हदसतो. हतथेहह र् लबाक्षी रंर्ाच्या पृष्ठभमूीवर नाना हवषय हचहत्रत केलेले हदसतात. मध्यय र्ाच्या आधी 
आहि नंतर वास्तूच्या सजावटीसाठी हे एकच माध्यम वापरलेले होते यावरून मध्यय र्ातही घरेदारे रंर्वीत 
असत, त्यावर हचते्र काढीत असत असा अंदाज केल्यास फारसे च किार नाही. द दैवाने आज या काळातले 
राहते वाडे, राजप्रासाद अशासारख्या वास्तू कोठे हशल्लक राहहलेल्या नाहीत. एकदोन हठकािी अवहशष्ट 
क्पात आहेत. दौलताबादेच्या पहरसरात एकदोन आहेत आहि हवजापूरजवळ क मटर्ी येथे 
आहदलशाहीतील जलमहंदराचा काही भार् पाऊिश े वषापूवी उभा होता. त्याचे विगन नोंदहवण्याऱ्या 
अभ्यासकानंी या महालातील हचत्रकामाची नोंद घेतली आहे. त्यावरून या काळात इमारतींच्या 
सजावटीसाठी रंर्-हचते्र याचंा उपयोर् करण्यात येत असे हे स्पष्ट होते. हभहत्हचते्र हे भारतीय हचत्रकलेचे 
सवात महत्त्वाचे अंर् होते, प्राचीन काळापासून तो थेट अठराव्या शतकापयंत ही प्रथा क्ढ होती. 
 

मात्र मध्यय र्ातील कामाचे नम ने उपलब्ध नसल्याने मध्यय र्ीन हचत्रकलेचा मार्ोवा घेण्यासाठी 
एका हनराळ्या माध्यमाकडे वळाव ेलार्ते. ते माध्यम म्हिजे कापडी पट आहि कार्द. या काळातले पटही 
उपलब्ध नाहीत म्हिून फक्त कार्दावर काढलेली हचते्र व त्याचंी परंपरा ध्यानात घेता येते. परंत  अशी हचते्र 
संख्येने फारच थोडी आहेत. तीही काहीशी फ टकळ, त टक स्वक्पाची. खानदेश, एहलचपूर इकडे झालेले 
हचत्रकाम अद्याप हमळालेले नाही. अहमदनर्र येथे झालेले काम हशल्लक आहे. त्यात एकच संग्रह असा 
आहे की ज्याच्या काळाहवषयी काही हनहश्चत सारं्ता येते कारि ही हचते्र गं्रथबध्द आहेत. 
 

भारतातील सर्ळ्याच सल्तनतींत गं्रथलेखन आहि गं्रथसजावट या कलानंा महत्त्व होते. हदल्ली, 
र् जरात, माळवा इकडे हचत्रकलेचा म ख्य अहवष्ट्कार झाला तो गं्रथातील हचत्राचं्या क्पाने. महाराष्ट्रातही 
याच प्रकारे हचत्रकलेचा आरंभ (मध्यय र्ाप रता) झाला. आज उपलब्ध असलेला आहि प्रहसध्द झालेला 
सवगप्राचीन हचत्रय क्त गं्रथ म्हिजे ‘तारीफ-इ-ह सेनशाह इ.’ [Kulkarni G. T. and Mate M. S. (Ed.), “Tarif I Husain 

Shah Badshah Dakhan”, Pune, 1987.] या गं्रथाची रचना ह सेन हनजामशाहाच्या कारकीदीच्या शवेटी-शवेटीस रू 



 

           

झालेली असली तरी तो पूिगत्वाला त्याचं्या मृत्यनंूतर रे्ला. गं्रथ पूिग करून घेण्याचे व त्यातील हचते्र 
काढहवण्याचे काम ह सेनची पत्नी ह मायूॅंशा हहने केले असाव.े त्याचं्या मृत्यनंूतर काही काळ हनजामशाहीची 
सत्ा हतच्या हाती होती व त्याकाळात हे काम पूिगत्वाला रे्ले असाव.े म्हिजेच या गं्रथाचा आहि त्यातील 
हचत्रकामाचा काळ इ. स. १५६५ ते १५७० असा असावा. हचत्रहवषय हे गं्रथाला अन सरून आहेत. फारसी 
काव्यगं्रथाच्या प्रथेप्रमािे याचे दोन ठळक भार् आहेत, एकात त्याच्या पराक्रमाचे विगन आहे, वीरर्ाथा 
‘बझमनामा’ तर द सऱ्यात त्याच्या प्रियाराधनेचे ‘रझमनामा’. वीर आहि शृरं्ार हे दोन रस प्रम ख असल्याने 
हचत्रकाराला स योग्य वण्यगहवषय हमळालेले आहेत. प स्तकाचे संपूिग पान भरेल अशी तेरा हचते्र या 
हस्तहलहखत गं्रथात आहेत. 
 

‘दख्खनी कलम’ म्हिून प ढे प्रहसध्दीस आलेल्या हचत्रशलैीचे उर्मस्थानी असल्याने या हचत्रानंा 
हवशषे महत्त्व आलेले आहे. याच रोपयाचा मोठा वृक्ष होऊन हवजापूर, र्ोवळकोंडा येथे अत्यतं उि प्रतीची 
आहि हवलोभनीय अशी हचत्रशलैी उत्पन्न झाली. ‘तारीफ’ च्या हचत्राचंी हनर्थमती अथातच अचानक झालेली 
नाही. त्यानंा पूवगपीहठका आहे आहि ती अनेक पदरी आहे. या हचत्रातील तपशील नीट पाहहला तर हे सहज 
ध्यानात येते की यापूवीच्या इरािी, माळवा दरबारातील तसेच हवजयनर्रमधील (लेपाक्षी) हचत्रकलेशी या 
हचत्रकाराचा चारं्लाच पहरचय होता. त्यातील रंर्रेषाचं्या बारकाव्याची उत्म माहहतीहोती. या सवांपासून 
त्याने काहीना काही बारकाव,े तपशील उचलला पि सबंध हचत्र मात्र असे तयार केले की हचत्रानंा स्वतःचे 
हनराळेपि, वैहशष्ट्य प्रा हो झाले. इतराशंी नाते ठेवनू असिारी पि त्याचं्यापेक्षा हभन्न अशी हचत्रशलैी त्याने 
हनमाि केली. [Zebrowaski, Mark, “Deccan Painting”, Bombay, 1983.] 
 

ही हचते्र आहेत तरी कशाची? तेरापैकी चार हचते्र ही ह सेन हनजामशाह आहि त्याची हप्रय बेर्म 
ह मायूॅंशा याचंी एकत्र आहेत. एकात हनजामशाह एकटाच आहे. सहा हचते्र ताहलकोटच्या रिसंग्रामाची 
आहेत तर एक हचत्र आहे एका य वतीचे. फ लानंी बहरलेल्या वृक्षाची फादंी हातात धरून ती उभी आहे आहि 
शजेारी हतच्या सखी हदसतात. हे हचत्र प्राचीनकाळी प्रचहलत असिाऱ्या ‘दोहदप रि’ नावाच्या हवधीचे आहे. 
पहहले पान सजावटीच्या हचत्राचे अशी तेरा होतात. 
 

ह सेन हनजामशाह आहि ह मायूॅंशा याचंी हचते्र अत्यतं वैहशष्ट्यपूिग, एका अथाने अहद्वतीय म्हिावीत 
अशी आहेत. दोन हचत्रात राजारािी एकाच मंचकावर पि शजेारी-शजेारी बसली आहेत. दोन हचत्रामंध्ये 
रािी, राजाच्या माडंीवर बसलेली असून दोघाचें हात एकमेकाचं्या खादं्यावर ठेवलेले आहेत. या चारही 
हचत्रातील हनजामशाहचे हचत्र एकसारखे आहे. इतकेच नव्हे तर पाचव्या, म्हिजे ज्यात स लतान एकटा 
आहे त्यातील हचत्र त्याच मािसाचे आहे हे सहज जािवते, याचा अथग असा की ही अर्दी खऱ्याख ऱ्या 
अथाने व्यहक्तहचत्रिे आहेत. यावरून बेर्मची हचते्र तशीच, व्यहक्तहचत्रिे असावीत हे उघड आहे. परंत  
प ढच्या काळात कोिी तरी प न्हा रंर्काम करून रािीचे हचत्र झाकून टाकले आहे. असे करताना, राजाचा 
जो हात हतच्या खादं्यावर होता त्याची फेरमाडंिी हकवा फेरआखिी करावी लार्ली आहे. चारही हचत्रात, 
नंतर लावलेला रंर् हफकट तरी झाला आहे हकवा उडून तरी रे्ला आहे त्याम ळे रािीची आकृती हदसू 
लार्ली आहे. इरािी हकबह ना अन्य कोित्याच देशातील इस्लामी हचत्रकारानंी एखाद्या हवहशष्ट स्त्रीचे 
व्यहक्तहचत्रि रेखाटलेले नाही. हनदान असे हचत्र कोठे प्रहसध्द तरी झालेले नाही. काव्यामधे, कथेमधे 
येिाऱ्या स्त्रीपात्राचंी हचते्र आहेत. लैला-मजनू हकवा हशरीन-फरहाद याचं्या हचत्रात त्या काव्याचं्या 
नाहयकाचंी हचते्र आहेत पि हस्त्रयाचंी व्यहक्तहचत्रिे अहजबात नाहीत. येथे मात्र रािीचे व्यहक्तहचत्रि आहे. 
हनजामशाह आहि त्याची बेर्म अशा पध्दतीने बसली आहेत की त्यानंा पाहहल्यावर हवष्ट्िू-लक्ष्मी हकवा हशव-



 

           

पावगती याचं्या मूती ज्या पध्दतीने घडहवतात त्याचीच आठवि यावी. हचत्राचा आशय हा केवळ भारतीयच 
नव्हे तर हहदू परंपरेतील आहे. अहमदनर्रच्या राजघराण्याचा ससं्थापक महलक हनजाम हा जन्माने हहदू 
होता, प ढेम सलमान झाला. नर्र-वऱ्हाड याचं्या जवळजवळ हद्दीवर असिाऱ्या पाथरी र्ावी 
क लकिीपिाचे काम करिाऱ्या क ट ंबातील होता. पाथरीचे क लकिी आहि नर्रचे ‘बहरी’ (बहहरोपंताचे) 
राजघरािे याचें नाते प ढे हकत्येक हपढ्यापयंत दोन्ही बाजंूच्या, या स्मरिात होते. पाथरी र्ाव आपल्या 
ताब्यात आिण्यासाठी हनजामशाहानंी सतत प्रयत्न केले होते. तो थोडा हनराळा भार् म्हिून सोडून हदला 
तरी, या घराण्याची हहदू पूवगपीहठका हवसरता येत नाही. त्याम ळेच, राजारािी ही साक्षात हवष्ट्ि लक्ष्मीच असे 
समजण्याच्या हहदू परंपरेतूनच ह सेन हनजामशाह आहि ह मायूॅंशा याचंी ही हचते्र हनमाि झाली आहेत असे 
म्हटले तर वावरे् ठरिार नाही. 
 

‘दोहदपूरि’ या नावाने ओळखले जािारे हचत्र याहीपेक्षा जास्त लक्षवधेक ठरते. फ लानंी 
बहरलेल्या वृक्षाची फादंी हातात धरून उभी असिारी राजस्त्री आहि हतच्या चारपाच सख्या असे हे हचत्र 
आहे. एखाद्या स ंदर स्त्रीने अशोकाच्या झाडाला आपल्या पायाने स्पशग केला असता त्या वृक्षाला फ लाचंा 
बहर येतो असा प्राचीन कहवसंकेत आहे. त्याचा वापर संस्कृत वाङ मयात अनेकदा केलेला आहे.- 
‘मालहवकास्ग्नहमत्र’ नाटकात याच संकेताचा उपयोर् केलेला आहे. प्राचीन हशल्पात वृक्षाला पायाने हवळखा 
घालिारी, आहलर्न देिारी, त्याच्या फादंीला लोंबकळिारी तरूि स्त्री सवगत्र आढळते. हतला ‘वृक्षी’ 
म्हिूनच ओळखतात. या हवहशष्ट हशल्पाचा प्रजननाशी सबंंध आहे. आहि स ंदर स्त्रीच्या पदस्पशाने बहर येतो 
तसा या वृक्षस्पशाने स्त्रीची अपत्यप्रा होीची इच्छा सफल होते! अशोकाच्या झाडाची इच्छा प रहवली की त्या 
स्त्रीची प त्रप्रा होीची कामना पूिग होते, म्हिनू हस्त्रया हा हवधी करीत असत. तोच हवधी ह सेनशाहाची क्पवती 
बेर्म येथे करीत असावी. दोहदपूरि स्त्री अन्य कोिी नसून ह मायूॅंनशाहच आहे. हे हतचेच व्यहक्तहचत्रि 
आहे. हा संकेत समजल्याम ळे स धारिावाद्यानंी या हचत्राला हरताळ फासला नाही. मात्र हे बेर्मचेच आहे 
याची जािीव त्यानंा झाली नसावी. नाही तर इतर हचत्रातल्याप्रमािे बरे्मचे हेही हचत्र त्यानंा ‘हमटवले’ 
असते. परंत  हे हचत्र जर बेर्मचे नसेल तर या प स्तकात त्याचे प्रयोजनच उरत नाही. ते इथे कशासाठी 
रंर्हवण्यात आले आहे याचा उलर्डाच होव ूशकत नाही. गं्रथातील प्रत्येक हचत्र हे हनजामशाहाशी संबहंधत 
आहे हे ध्यानात घेतले म्हिजे त्याच्याशी अथवा त्याच्या हप्रयतमेशी संबधं नसिारे हचत्र या गं्रथात येऊ 
शकिार नाही हे स्पष्ट होते. 
 

बरोबर बेर्म नसलेला, एकटाच मंचकावर बसलेला ह सेनशाह एकाच हचत्रात आहे. हा देखावा 
आहे दरबारात चाललेल्या नृत्यर्ायनाचा. ह्याच्या डाव्या हाताला जहमनीवर दोघे बसलेले आहेत त्यापैकी 
एकजि हातवारे करून काहीतरी सारं्तो आहे हकवा र्ातो आहे. त्याचं्यामारे् वीिा व टाळ घेतलेले दोघे 
साथीदार उभे आहेत. हचत्रात खालच्या पट्ट्यात दोघी नर्थतका आहि त्याचें साहजदे हदसतात. 
हनजामशाहाची चेहरेपट्टी आधीच्या चार हचत्रासंारखी, त्याचे व्यहक्तत्व सहज ओळखू येईल अशी आहे. 
आतापयंतच्या सर्ळ्याच हचत्रात दोन्ही बाजूला क्मालाने वारा घालिाऱ्या दासी उभ्या आहेत. त्याचं्या 
आकृती उभट, काहीशा सडपातळ आहेत, चेहरे जवळजवळ एकसारखे आहेत आहि अंर्ाखादं्यावर 
दार्दाहर्ने आहे. 
 

हचत्रातील आकृतींचे संयोजन आहि पृष्ठभमूी जवळपास सारखीच आहे. बादशहा व बेर्म ही 
मध्यभार्ी, इतरापेंक्षा, थोड्या मोठ्या आकाराची, त्याचं्या भोवती कमानी, हखडक्या अशी वास्त क्प चौकट 
आहे. त्यातून फ लझाडे डोकावतात. वरच्या बाजूला कापडी छत आहे व त्यावर नक्षीकाम. एका हचत्रात 



 

           

त्याच्याही वर घ मटाकार छप्पर हदसते. मात्र हे सर्ळे भार् आखीव, वरे्वरे्ळ्या आकाराचे त कडे कापून 
एकमेकाशजेारी हचकटवावते तसे हदसतात. पृष्ठभमूीच्या हनरहनराळ्या पातळ्या एकमेकात हमसळून रे्ल्याचा 
भास कोठेही होत नाही.. त्याम ळे एखाद्या रंर्पटावरचा प्रसंर् बघतो आहे असा भास होतो. 
 

रिसंग्रामाच्या सहा हचत्रात खूपच सारखेपिा आहे. सैहनक, घोडेस्वार, हत्ी हे सर्ळे तीन 
आडव्या पट्ट्यात, एकावर एक असे माडंले आहेत. त्याचं्या हालचालींत र्ती, हजवतंपिा हनहश्चतच आहे, 
पि तरीही एकूि हचत्रसंयोजन फार आखीव असे वाटते. यातल्या एका हचत्राचा हवशषे उल्लेख करावयास 
हवा. यात रामराजाचा हशरच्छेद करिारा बादशहा दाखहवला आहे. 
 

हचत्राचंी रंर्योजना र्डद, काहीशी भडक म्हिावी अशी आहे. सर्ळ्याच हचत्रानंा र्डद हनळ्या 
हकवा दाट हहरव्या रंर्ाची पषृ्ठभमूी आहे. हस्त्रयाचंी वसे्त्र अशाच हहरव्या, हनळ्या आहि लाल रंर्ाची आहेत, 
त्यावर सोनेरी रंर्ाने नक्षी हकवा दाहर्ने हदसतात. प क्ष आकृती सहसा पाढंऱ्या स्वच्छ कपड्यात आहेत. 
छतासाठी व कनातींसाठी काहीशा हफकट हनळसर रंर्ाचा उपयोर् केला आहे, तसा एका हचत्रात 
हनजामशाहाचा अंर्रखा हकहचत र् लाबी रंर्ाचा हदसतो. 
 

या हचत्रानंा पूवगपीहठका आहे आहि ती अनेक पदरी आहे याचा उल्लेख वर केला आहे. त्याचे थोडे 
हववचेन करता येईल. हचत्र संयोजन, त्यातील वास्त खंड, कमानी, फ लझाडे ही इरािी हचत्रात हदसतात 
तशी आहेत. प रूषमािसाचं्या आकृती व चेहरेपट्टी(हनजामशाह सोडूनइतराचंी) ही माडूंच्या हचत्रातल्या 
प रूषासंारखी आहे. दासींची आहि दोहदपूरिाच्या हचत्रातील बेर्मेची आकृती, त्याचंी वसे्त्र ही सर्ळी 
हवजयनर्रच्या हचत्राशंी नाते सारं्तात. हवशषेतः त्या दोन नतगकी खास दहक्षि भारतीयच हदसतात. 
हचत्राचंी रंर्संर्तीस ध्दा हवजयनर्र परंपरेतील आहे, असे टीकाकार समजतात. इतके सर्ळे घटक एकत्र 
आिून एक हनराळेच तयार करिारे हे हचत्रकार कोठून आले आहि ह सेनशाहाच्या मृत्यूनंतर त्याचें काय 
झाले, या परंपरेतील हचते्र फारशी का हनघू शकली नाहीत याचा नीटसा उलर्डा इहतहास करू शकत 
नाही. 
 

हनजामशाहाचे एक रेखाहचत्र उपलब्ध झाले आहे. त्यात ह सेन हनजामशाह उभा असून समोर 
छोटेखानी हत्ी व त्यावर माह त हदसतो. एका बाज ला फ लझाड आहे. या हचत्रातील चेहऱ्यात आहि तारीफ 
मधील त्याच्या चेहऱ्यात इतके साम्य आहे की हे हचत्र त्याच कलाकाराच्या हातचे असाव ेअसे वाटते. 
 

याहशवाय मूतगजा हनजामशाहाची दोन आहि हतसऱ्या ब ऱ्हाि हनजामशाहाचे एक अशी हचते्र 
संग्रहालयातून स रहक्षत आहेत. एकात, मोठ्या शोहभवतं ख चीत स लतान बसला असून त्याच्या डाव्या 
हाताला दोन व समोर एक सेवक उभे आहेत. द सऱ्या हचत्रात हाच स लतान, एका छप्परपलंर्ावर लोडाला 
टेकून हवसावा घेत असलेला हदसतो. दोन्ही हचत्रातील स लतानाचं्या चेहऱ्यात साम्य आहे. सवगच मािसाचें 
चेहरे साधारि तीनचत थांश हदसतात-एकचष्ट्म नाहीत. दोन्ही हचत्राचंी पृष्ठभमूी सपाट रंर्ाने आच्छादलेली 
आहे-तीत कसलाही तपशील नाही-इमारती, कनाती, झाडेझ डपे काहीही नाहीत. तारीफच्या हचत्रात 
करण्यात आलेले बारकाव्याचे काम पाहाता ह्या हचत्रातील तपशीलाचा पूिग अभाव काहीसा चमत्काहरक 
वाटतो. हतसऱ्या ब ऱ्हािशाहाचे म्हिून जे हचत्र दाखहवतात ते आिखीनच हनराळे हदसते. हे हचत्र एकचष्ट्म 
पध्दतीचे आहे आहि हातात भलीमोठी तलवार घेतलेला एक मध्यमवयीन राजप क्ष रेखाटलेला आहे. 
याही हचत्राला म्हिावी तशी पृष्ठभमूी नाही. याखेरीज महलक अंबर व त्याचा म लर्ा फते्खान याचंी 



 

           

व्यहक्तहचत्रिे बोस्टनच्या सगं्रहात आहेत, दोन्हीतही- एकचष्ट्म पध्दतीचे रेखाटन आहे आहि चेहरेपट्टीत, 
व्यहक्तहचत्रिाचा हेतू स्पष्ट जािवतो- वरे्वरे्ळी मािसे आहेत हे ओळखू येते. अहमदनर्रच्या 
संग्रहालयातही महलक अंबरचे एक हचत्र आहे, मात्र या तीनही हचत्राचंा, तारीफच्या हचत्राशंी कसलाच 
संबंध हदसत नाही- हचत्रसयंोजन, रंर्योजना या सवगस्वी हभन्न आहेत. 
 

याहशवाय हनरहनराळ्या संग्रहालयात असिारी दहाबारा रार्माला हचते्र, ख द्द अहमदनर्रमधे हकवा 
आसपासच्या भार्ात तयार झाली असावीत. काही हचत्रातील पृष्ठभार्ातील इमारती, कनाती, घ मट याचंा 
वापर, प क्ष आकृतींचे चेहरे व हशरस्त्रािे आहि काहीशा उंच सडपातळ अशा स्त्रीआकृती व त्याचें पेहराव 
याचे तारीफमधील तत्सम तपशीलाशी हनहश्चतच साम्य आहे. परंत  इतर र्ोष्टी-हवशषेतः हचत्रसंयोजन, 
वृक्षवल्लींचे रेखाटन आहि रंर्योजना याचें म र्ल हचत्रकामाशी जास्त जवळचे नाते आहे. ती हचते्र त्या 
दरबाराशी संबधं आलेल्या हकवा त्याच परंपरेत वाढलेल्या एखाद्या कलाकाराने काढलेली असावीत, मात्र 
त्याचा अहमदनर्र हचत्रकलेशी चारं्ला पहरचय असावा. 
 

हनजामशाही हचत्रकला बह र् िी असली तरी अत्यतं अल्पजीवी ठरली, त्याचे म ख्य कारि सोळाव्या 
शतकाच्या शवेटी-शवेटी झालेला त्या सते्चा ऱ्हास हेच होय. ज्याप्रमािे अनेक साहहस्त्यक हा दरबार 
सोडून हवजापूर-र्ोवळकोंडा इकडे रे्ले तसे हचत्रकारही रे्ले असावते. सतराव्या शतकाच्या पहहल्या 
चरिात तर या सल्तनतीची वाताहातच झाली व दख्खनी हचत्रकलेचा हा पहहला अध्याय समा हो झाला. 
[Marg, vol. 16, No. 2.Jagdish Mittal, “Painting”, History of Medieval Deccan, Hyderabad, 1974, Vol, II, P.-201-225.] 
  



 

           

वास्तुकला 
 

फार प्राचीन काळापासून वास्त हशल्प हे आपल्या सामथ्याचे आहि त्या सामथ्याच्या हचरंतन 
अस्स्तत्वाचे मूतग क्प आहे अशाच भावनेने सर्ळीकडच्याच सत्ाधीशानंी भव्य अशा वास्तंूची उभारिी केली. 
राजप्रासाद, द र्ग, मंहदरे, प्राथगनामंहदरे, स्मारके अशा हवहवध क्पाने वास्त हशल्प प्रर्ट झालेले आहे. 
सत्ाधीशाचंा आहि धहनकाचंा उत्म आश्रय लाभल्याने प्रायः सवगच देशात आहि सवगच काळात या कलेचा 
पहरपोष झाला. मात्र राजप्रासाद, हवले्या या वैयहक्तक मालकीच्या असल्याने मालकाबरोबर हकवा 
घराण्याबरोबर त्या लयाला रे्ल्या. स्तूप, मंहदरे अशासारख्या धार्थमक स्वक्पाच्या वास्तंूना धमाचा म्हिजे 
पयायाने समाजाचा आधार व आश्रय लाभलेला असल्याने त्याचें जतन झाले, जीिोध्दार झाला. यापैकी 
बऱ्याच प्राचीन वास्तू आजही बऱ्यावाईट अवस्थेत तर् धरून आहेत. त्याचा अप्रत्यक्ष पहरिाम असा झाला 
की वास्त हशल्प म्हिजे मंहदरहशल्प, धार्थमक स्वक्पाच्या इमारती अशी समजूत क्ढ झाली. जे प्राचीन 
वास्तंूबाबत तेच मध्यय र्ीन वास्तंूबद्दलही झाले. स लतानाचें राजप्रासाद, सरदार-दरकदार याचं्या हवले्या 
बह तेक हठकािी नामशषे झाल्या. परंत  त्याचंी थडर्ी, त्यानंी बाधंहवलेल्या महशदी हशल्लक राहहल्या. नार्री 
स्वरूपाच्या हशल्पाची कल्पना तत्कालीन वाङ मयीनविगने आहि क्वहचत कोठे हशल्लक असिारे अवशषे 
यावक्नच बाधंावी लार्ते. 
 

मध्यय र्ीन सल्तनतीचा पाया दौलताबादेला घातला असला तरी थोड्याच काळात स लतानानंी 
राजधानी महाराष्ट्राबाहेर, र् लबर्ा येथे हलवली. नंतर हबदर येथे रे्ली. प ढे एकाच्या पाच सल्तनती 
झाल्या आहि एहलचपूर, अहमदनर्र, हबदर, हवजापूर आहि र्ोवळकोंडा या राजधान्या झाल्या. पकैी 
हबदर, हवजापूर आहि र्ोवळकोंडा येथे मोठ्या प्रमािावर बाधंकाम झाले. हवशषेतः आहदलशाही व 
क त बशाही घराण्यानंी पे्रक्षिीय वास्तू उभारल्या. इमादशाही व हनजामशाही याचंी सापंहत्क स्स्थती आहि 
राजकीय जीवन भव्य वास्त कामाच्या हनर्थमतीला पोषक नव्हते. तरीही त्याचं्या वास्त हशल्पाचे ही काही 
अवशषे हशल्लक आहेत. त्यावरून र् िवते्च्या बाबतीत येथील हशल्पकार फारसे मार्ासलेले नव्हते- 
हकबह ना चारं्ले वाकबर्ार असावते असे हदसते. तत्कालीन सासं्कृहतक जीवनाचे अंर् म्हिूनही या 
वास्त हशल्पाचा पहरचय आवश्यक ठरतो. 
 

वास्त हशल्पाची अर्दी प्राथहमक पायरी म्हिजे नर्ररचना. भारतीय वास्त शास्त्रात नर्ररचनेचे 
तपशीलवार हनयम ग्रहथत केलेले होते. तशाच प्रकारे इस्लामी हवचारवतंानी आदशग नर्रसंयोजन कसे 
असाव े याहवषयी काही कल्पना माडंलेल्या आहेत. [Riyaz H., “The Nature of Islamic Urbanisation-a historical 
perspective”, Islamic Culture,Hyderabad, 1963, vol. 43, p. 233-37.] नव्या नर्राची उभारिी करावयाची असेल तर 
हनयोहजत के्षत्राच्या मध्यवती हठकािी श क्रवारच्या सामहूहक प्राथगनेची ‘जामी मशीद’ उभारिे हे आद्य कतगव्य 
ठरते. ही नर्राची अत्यावश्यक वास्तू. प ढे तीच, मध्यहबदूच्या हठकािी कल्पून हतच्याभोवती मद्रसे 
(पाठशाला) राजप्रासाद, सरकारी कायालये असावीत. या इमारती याच क्रमाने जामी महशदीपासून दूरदूर 
असाव्यात. त्या पहलकडे बाजार, त्याच्याही पहलकडे काराहर्राचंी वस्ती ठेवण्यात यावी. साधारि 
नार्हरकाचंी घरे या सर्ळ्यापंासून अलर्, रोजच्या व्यवहाराला प रेसा आडोसा-Privacy- राहील अशा 
बेताने वसवावीत. पडद्याची चाल असल्याम ळे असा अलर्पिा आवश्यक होता. अहमदनर्रसारखी 
दोनतीन शहरे नव्याने बसहवण्यात आली तर इतर हठकािी ज न्याच नर्राची वाढ करण्यात आली. 
स्वाभाहवकच अशा नर्रामंध्ये आमूलाग्र बदल करिे अशक्य होते. नव्या नर्राचंी रचना कशी झाली ते आज 
कळिे अशक्य झाले आहे कारि रे्ल्या दीडश ेवषात इतके बदल झाले आहेत की “हेच ज ने र्ाव” असा 



 

           

हनवाळा देिे अवघड झालेले आहे. तरीही वाङ मयीन विगने आहि काही अवशषे याचं्या साहाय्याने 
मध्यय र्ीन नर्ररचना कशी होती याची आहि परंपरार्त इस्लामी सकंल्पनाशंी ती हकतपत हमळती ज ळती 
होती याचे हववचेन प ढे केले आहे. 
 

मध्यय र्ीन नर्रात आहि थोड्या मोठ्या खेडेर्ावात हमखास आढळिारी एक र्ोष्ट म्हिजे 
र्ावाभोवतीची तटबंदी-साधारि कमरेइतक्या उंचीपयंत दर्डाची, त्याच्यावर बारा ते पंधरा फूट इतक्या 
उंचीची पक्क्या वा कच्च्या हवटाचंी हभत उभारण्यात येई. दरवाजे पूिग दर्डी बाधंिीचे, कमानदार असत. 
हकत्येक हठकािी तटबंदी जमीनदोस्त झाली आहे पि दरवाजे-म्हिजे त्याभोवतीची र्ोप रे-हशल्लक आहेत. 
दरवाजा, त्याच्या आत रखवालदारासंाठी खोल्या, वरच्या बाज ला र्लॅरी अशी रचना असे. हनजामशाही 
सरदार सलाबतखान याने हतसर्ाव या र्ावाभोवती बाधंलेल्या तटबंदीची र्ोप रे अहलकडेपयंत चारं्ल्या 
अवस्थेत होती आहि तत्कालीन वास्त हशल्पाचे उत्म नम ने म्हिता येण्यासारखी होती. 
 

मध्यय र्ीन सल्तनतीच्या नर्र संयोजनाची पहहली ओळख होते ती देवहर्री-दौलताबाद येथे. 
अल्लाउद्दीन खलजीच्या स्वारीच्या वळेी देवहर्रीभोवती तटबंदी बाधूंन झालेली नव्हती असे फेहरश्त्याने नमूद 
केले आहे. खलजींच्या काळात नर्राच्या रचनेत काही बदलझाल्याची नोंद नाही. महंमद तघलकाने 
राजधानी हदल्लीहून हलवनू दौलताबादेला आिली. त्यानंतर काही बाधंकाम स रू झाले असाव े परंत  
साडेतीन वषातच राजधानी परत हदल्लीला रे्ल्याम ळे नर्राची रचना अधगवटच सोडण्यात आली असावी. 
मात्र इ.स. १३८९ मधे म्हिजे महंमद तघलकानंतर पन्नासच वषांनी एका अरब प्रवाशाने तघलकाच्या 
दौलताबादेचे विगन हलहून ठेवले आहे. [Husain M., Tughluq Dynasty, New Delhi, 1963, p. 591.] “समाजातील 
प्रत्येक र्टासाठी स्वतंत्र पेठ असावी अशी योजना होती-सैहनकासंाठी एक, वहजरासंाठी एक, 
कारभाऱ्यासंाठी एक, काझी आहि उलेमा याचं्यासाठी एक आहि दरवशेी, सूफी याचं्यासाठी वरे्ळी-प्रत्येक 
पेठेत महशदी, बाजार, हमाम, हपठाच्या चक्क्या, भटारखाने अशा अत्यावश्यक र्ोष्टींची तरतूद केलेली 
होती. हशवाय व्यापारी, कारार्ीर, सोनार, लोहार अशाचं्या राहण्याची सोय केलेली होती. खरेदी-हवक्री 
यासाठी कोिालाही आपल्या पेठेतून उठून द सऱ्या पेठेत जाण्याची र्रज पडू नये अशासाठी ही योजना 
होती. त्याम ळे प्रत्येक पेठ म्हिजे जिू काही एक स्वतंत्र व स्वयंपूिग नर्रच होते.” ही योजना प्रत्यक्षात 
उतरलेली नसली तरी चौदाव्या शतकामधे शासकाचं्या मनात नर्ररचनेहवषयी काय कल्पना होत्या ते 
यावरून समजू शकते. 
 

या योजनेची इस्लामी नर्ररचनेच्या संकल्पनेशी त लना केली तर योजकाचं्या हवचारसरिीतील 
हकवा त्याचं्या भोवतालच्या पहरस्स्थतीतील वरे्वरे्ळेपिा स्पष्ट होतो. मध्यवती म्हिता येथील अशा हठकािी 
जामी मशीद आधीच तयार झालेली होती. परंत  बाकी तपशील-म ख्यतः वस्तीच्या पेठवार हवभार्िीचा 
तपशील बराचसा हनराळा हदसतो. तघलकाच्या संयोजकानंी, व्यवसायवार हवभार्िी केलेली आहे. ही र्ोष्ट 
प्राचीन भारतीय परंपरेन सार झाली. 
 

बहमनींच्या काळात तसेच हनजामशाहीत दौलताबादच्या वस्तीत आहि आकारात मोठीच वाढ 
झाली. [Mate M. S. and Pathy T. V., Daulatabad, a Report, Pune, 1992, 31-33] डोंर्राच्या माथ्यावर फारशा वस्तीला 
जार्ाच नव्हती, यादव काळात आहि नंतर बहमनींच्या काळात वस्ती होती ती डोंर्राच्या पायथ्याशी, 
पूवगबाजूला. याच भार्ाला आज ‘महाकोट’ म्हितात. महाकोटाच्या सवग बाजूला खंदक आहेत. खंदकानंा 
लार्नू तटबंदी आहे आहि तटबंदीच्या आतल्या बाजूला, लार्नूच सलर् रस्ता आहे. वस्तीमध्ये, पूवगपहश्चम 



 

           

व उत्रदहक्षि असे, एकमेकानंा काटकोनात छेदिारे दोन दोन रस्ते आहेत. रस्त्याचंी कं्दी शक्यतो सारखी 
ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ती चार मीटर एवढी. यानंा समातंर पि कं्दीने लहान असे उपरस्तेही होते 
[आकृती] हनजामशाहीमध्ये वस्ती वाढल्याम ळे महाकोटाच्या बाहेर वसाहत वाढू लार्ली. महलक अंबरने 
या वस्तीभोवती कोट घातला आहि त्याम ळे या नव्या वस्तीला ‘अंबरकोट’ म्हिू लार्ले. ही नवी वस्ती 
महाकोटाच्या बाहेर पि पूवग-उत्र-दहक्षि अशा बाजंूना होती. 
 

इमादशहानंी एहलचपूर येथे राजधानी केली. महाराष्ट्राच्या उत्रसीमेच्या अर्दी नजीक असे हे 
र्ाव, आज त्याच्या म सलमानपूवग नावाने ‘अचलपूर’ म्हिून ओळखले जाते. [Gazetteer of India, Maharashtra 
State, Amravati District, 1968, p. 639-645 (अचलपूरसबंंधी सवग माहहती यातून घेतली आहे.)५. ६. ] यादवाचं्या काळात अचलपूर 
हे प्रादेहशक शासनाचे कें द्र होते, येथेच अल्लाउहद्दनने दोन हदवस म क्काम केला होता आहि यादव स भेदाराचा 
पाह िचार घेऊन देवहर्रीवरील हल्ल्याला रवाना झाला होता! एके काळी या र्ावाचा आकार बराच मोठा 
होता, र्ावात चाळीस हजार उंबरे होते अशी आख्याहयका आहे. आजहमतीला कसेबसे दीडदोन हजार 
असतील, नर्ररचनेच्या दृष्टीने अचलपूराची माहहती उद बोधक ठरते. र्ावाचे अकरा हवभार् असून प्रत्येक 
भार्ाला त्या त्या भार्ाच्या पाटलाच्या नावावरून ओळखतात. या भार्ानंा‘खेल’ असे स्थाहनक नाव आहे, 
आहि हवभार्-नाव,े ‘खेल-जपमाळी’ ‘खेल-हत्रबक-नारायि’ अशासारखी आहेत. या पेठाचें पूवी चौपन्न 
उपहवभार् होते, आता पस्तीस हशल्लक आहेत. हे उपहवभार्, ते ते हवभार् वसहविाराच्या हकवा त्याच्या 
कारभाऱ्याच्या नावाने ओळखले जातात, जसे स लतानप रा, अन्वरप रा, नसीबप रा इ. मात्र हे ‘प रे’ जाती 
हकवा व्यवसाय यान रूप वसहवलेले असावेत असे हदसत नाही तसेच त्याचं्या वसाहतीचा कालक्रमही 
सारं्ता येत नाही. 
 

बहमनींच्या काळातमहत्त्वाचे सरकारी ठािे असिारे द सरे र्ाव म्हिजे ‘ज न्नर’ [Gazetteer of the 

Bombay Presidency, Poona District, 1885, p.142. 153 (ज न्नरहवषयींच्या सवग माहहतीचा स्त्रोत)] ही फार मोठी व्यापारी पेठ होती 
आहि सातवाहन कालापासून प्रहसध्द होती. कोकिातून देशावर येण्याच्या रस्त्यावरचे हे नाक्याचे ठािे 
असल्याने सल्तनतींच्या काळीही ते म लकी व लष्ट्करी ठािे होतच. या र्ावाची वस्ती पस्तीस भार्ात 
हवभार्लेली होती आहि या भार्ानंा ‘प रा’ हकवा ‘वाडा’ म्हित. येथे मात्र या पेठा व्यवसाय व जाती याचं्या 
आधारावरच वसलेल्या हदसतात. आज त्यानंा सय्यदप रा, मन्सूरप रा अशी नाव ेअसली तरी आहि हे ‘प रे’ 
सल्तनतींच्या काळातले असले तरी इतर पेठा पूवीच्या काळातील होत्या. 
 

सर्ळ्यात महत्त्वाचे ठरलेले शहर म्हिजे अहमदनर्र. [Gadre, Pramod, Cultural Archaeology of 

Ahmadnagar, New Delhi, 1986, p.48] अहमद हनजामशाहाचे मूळ ठािे ज न्नर येथे होते. परंत  दौलताबादेचे ठािे 
ताब्यात आिण्यासाठी हकवा त्याच्यावर दाब ठेवण्यासाठी त्याच्या जवळ आपले हठकाि असले पाहहजे असे 
ठरवनू अहमदशाहाने सध्याच्या अहमदनर्रची हनवड केली. इतर बह तेक मध्यय र्ीन नर्रापं्रमािे या 
नर्राच्या बाबतीत अशी आख्याहयका आहे की स लतान हशकारीला रे्ला असताना, या हठकािी कोल्हा 
उलटून हशकारी क त्र्याचं्या अंर्ावर धावनू रे्ला तो या जारे्चा र् ि आहे असे समजूनस लतानाने हे हठकाि 
हनवडले. वस्त तः या जारे्ची हनवड त्याने अहतशय हवचारपूवगक, संरक्षिाला उपय क्त, वस्तीला योग्य म्हिनू 
केलेली होती. उत्रेकडे व ईशान्येकडे जेअूर-हपपळर्ाव टेकड्या होत्या म्हिजे त्या हदशनेे येिाऱ्या 
सैन्याला (शत्रलूा) घाटातच र्ाठता येण्यासारखे होते. दहक्षिेकडेही डोंर्राचंी रारं् होती आहि डोंर्रमाथा 
धरून ठेवला तर हतकडूनही शत्रूला अडवता येण्यासारखे होते. या जारे्चा द सरा र् ि असा की ती 
खोलर्टात असल्याने भोवतालच्या उंचवयावरून पािी वाहून आििे सोपे होते. नर्र 



 

           

शहराचासल्तनतीच्या काळातला हवस्तार कसकसा होत रे्ला हे पाहहले तर या र्ोष्टीचे महत्त्व ध्यानात येते. 
अर्दी स रवातीला, आज ‘माळीवाडा’ म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या भार्ात आहि नालेर्ाव या नदीच्या 
जवळच्या भार्ात वस्ती होती. ही वस्ती वाढत रे्ली ती माळीवाड्याच्या ईशान्येच्या हदशनेे. अहमद 
हनजामशाहाच्याच काळात हखस्त आळी, बेहरामप रा, शाहरं्ज, हातीमप रा इकडे वस्ती झाली व ईशान्येच्या 
हदशनेे वाढत रे्ली. या प्रत्येक प ऱ्यासाठी नळातून पािी आिण्यात आले. लोकवस्ती वाढत रे्ली तशा पेठा 
पहश्चमेकडे सरकत सीना नदीच्या काठापयंत रे्ल्या. जामी मशीद, मद्रसा, राजप्रासाद ही सर्ळी 
एकमेकाच्या आसपास होती-ती अर्दी पहश्चमेच्या बाजूला. शहराभोवती तटबंदी होती, आता फक्त दरवाजे 
हशल्लक आहेत. आजच्या हवधानावरून हनजामशाही नर्राचे हवधान कसे होते हे सारं्िे अवघड आहे. फक्त, 
ज्या ज्या हठकािी या काळात बाधंलेल्या पाण्याचे नळ पोचले आहेत तेथे मोठ्या लोकाचें प्रासाद हकवा दाट 
वस्ती असावी एवढेच सारं्ता येते. 
 

नर्ररचनेसंबधंी सामान्य हनष्ट्कषग एवढाच काढता येतो की, नर्राचे आवश्यक भार् म्हिून जामी 
महशदीसारख्या इमारती सोडल्या तर इस्लामी संकल्पनेचे पालन कोिा मध्यय र्ीन स लतानानंी केल्याचे 
हदसत नाही. याचें म ख्य कारि म्हिजे त्यानंी आधी वस्ती असिाऱ्या हठकािीच आपली राजधानी हकवा 
ठािे वसहवले. त्यानंा नर्रहवस्तार करता आला पि नवहनर्थमतीला वाव थोडा होता. द सरीही एक र्ोष्ट 
ध्यानात ठेवावी लार्ते, सल्तनतींच्या अस्ताबरोबर यापकैी बह तेक हठकािी उतरती कळा लार्ली आहि 
हवसाव्या शतकात अहमदनर्रसारख्या हठकािी झालेली वस्तीची वाढ अशा पध्दतीने झाली की त्याम ळे 
ज ना चेहरामोहरा प सून रे्ला आहे. 
 

नर्राइंतकेच हकबह ना काही दृष्ट्या सल्तनतींनी जास्त महत्त्व हदले ते द र्गरचनेला. हशवकाळात 
प्रहसध्दीला आलेल्या बऱ्याच हकल्ल्याचंी उभारिी बहमनी वा हनजामशाही यानंी केली. सर्ळ्या हकल्ल्याचंी 
माहहती घेिे अशक्य आहि अनावश्यक आहे म्हिून एका डोंर्री आहि एका भ ईकोट हकल्याचे थोडे 
तपशीलवार विगन प ढे केले आहे. डोंर्री हकल्ला म्हिजे दौलताबाद. यादवकालात देवहर्रीच्या डोंर्राच्या 
माथ्यावर राजप्रासाद व हनकटचे सेवक अशा अर्दी मोजक्या लोकाचंी वस्ती होती. हशवाय डोंर्राच्या 
बरर्ड्यात हहदू व जैन लेिीही खोदलेली होती. म ख्य वस्ती डोंर्राच्या पायथ्याशी, आज ‘महाकोट’ म्हिून 
ओळखल्या जािाऱ्या भार्ात होती आहि अल्लाउहद्दन हखलजीच्या स्वारीच्या वळेी याही भार्ाभोवती तटबंदी 
बाधूंन प री झाली नव्हती असे फेहरश्ता सारं्तो हे वर साहंर्तलेले आहे. [Elliot and Dawson, History of India, 

London, 1871, vol. III, p. 172-173.] उत्र-दहक्षि मार्ावर, हवशषेतः वरेूळच्या घाटाच्या टोकावर हा डोंर्र 
असल्याने त्याची जार्ा लष्ट्करी दृष्ट्या मोक्याची होती. हशवाय हा डोंर्र इतर रारें्पासून फटकून हनघनू 
स्वतंत्र उभा राहहला होता, याची तटबंदी करिे सोपे होते. 
 

बह धा बहमनी काळाच्या पूवाधात, हकबह ना स रवातीलाच दोन र्ोष्टी करण्यात आल्या. 
नर्राभोवतालच्या अपूिग अवस्थेतील यादव तटबंदीच्या ऐवजी/जार्ी द हेरी रारं्ाचा, अधगर्ोल ब रूजाचंा 
तट उभारण्यात आला. दहक्षिेच्या आहि उत्रेच्या बाजूने वाहत जािारे ओढे कं्द व खोल करून या 
तटाबंाहेर खंदक तयार करण्यात आला आहि खंदकाबाहेर भराव टाकून उंचवटा (glacis) तयार 
करण्यात आला. त्याम ळे खंदकाकडे येिारे शत्रूसैहनक, तटावरून लरे्च हदसू शकतात, कोिाला र्  होपिे 
तेथपयंत पोचिे अवघड होते. द सरे म्हिजे देवहर्रीच्या डोंर्राभोवतीचा पायथ्याचा भार् खिून काढून 
नव्वद फूट उंचीची खडी दरड तयार करण्यात आली. ही तयार करीत असताना यादवकालात तयार 
झालेल्या दोन र् ंफाही कापून काढण्यात आल्या. त्याचंा उरलेला भार् या दरडीच्या पूवेकडे असलेल्या 



 

           

भार्ात आजही स्पष्ट हदसतो. केवळ दरड खडी करूनच काम भार्ले नाही, हतच्या पायाशी तीस फूट खोल 
आहि पन्नास फूट कं्द असा खंदक तयार करण्यात आला. यात पािी आिण्यासाठी उत्रेकडील 
टेकड्यावंरून नळ घातले. डोंर्रमाथ्यावर जाण्यासाठी एक बोर्द्याचा हजना करण्यात आला-याहशवाय वर 
जाण्याला मार्ग नाही. इतके झाले तरी डोंर्रमाथा हा सकंटकाळी वस्तीचा ही जािीव कायमची होती आहि 
म्हिून महाकोटाची तटबंदी मजबूत आहि तंद क्स्त राखण्यात आली. 
 

प ढे हनजामशाहानंी खंदकाच्या बाहेर पि महाकोटाच्या आत, डोंर्राच्या पायथ्यापाशी पूवेच्या 
बाजूला आिखी एक तटबदंी केली, हतच्या बाहेर खंदक खिला. या भार्ाला ‘काळाकोट’ म्हिून 
ओळखतात. या तटाच्या आत हनजामशाहासंाठी प्रासाद बाधंण्यात आले. या काळात हकवा आधी खड्या 
दरडीच्या माथ्यापाशी डोंर्राभोवती आिखी एक तट घालण्यात आला. काळ्याकोटाचे वैहशष्ट्य म्हिजे 
तटाच्या हभतीपेक्षा अलर् असे तोफाचें ब रूज. कोटाच्या आत, उंचवयाच्या जार्ी ते उभारण्यात आले 
आहि ते अशा हठकािी आहेत की तेथून सवग हदशानंा सहज मारा करता येतो. 
 

दौलताबाद हे मध्यय र्ीन द र्गरचनेचे अत्यंत वैहशष्ट्यपूिग उदाहरि आहे. यापेक्षा द र्गम असा डोंर्री 
हकल्ला द सरा सापडिे कठीि आहे. असाच बळकट असिारा भ ईकोट म्हिजे उस्मानाबाद हजल्ह्यातला 
परेंडा येथील. [Yazadani G., ‘Parenda’, Report of the Archaeological Department of H. E. H., the Nizam’s Dominions, 1921-
1927, p-21-24, pt. II, III IV.] 
 

परेंडा हकल्ल्याचा आकार फारसा मोठा नाही. दहक्षिोत्र हजार फूट आहि पूवग पहश्चम अकराश ेफूट 
अशी त्याची लाबंी कं्दी आहे. परंत  हा चौरस नव्हे-सर्ळे कोन ९०° चे नाहीत. काहीसा शकंरपाळ्यासारखा 
आहे. हकल्ल्याच्या सर्ळ्यात बाहेर, आतल्या हदशनेे चढत जािारा उंचवटा (glacis)त्यानंतर एक सपाट 
जार्ा-साधारि सवाश े फूट कं्द-याला covered walkहकवा माऱ्याच्या टप्प्यातला पहाऱ्याचा रस्ता 
म्हितात. याला लार्ून साधारिपिे अठरा एकोिीस फूट खोल आहि ८५Âकं्दीचा खंदक. याची बाहेरची 
बाजू बाधूंन खडी करण्यात आलेली आहे. खंदकाच्या द सऱ्या बाजूला पहहली तटाची हभत आहे. ही घडीव 
पाषािाचंी, पक्क्या बाधंिीची, ईशान्येकडे तोंड करून म ख्य दरवाजा आहे. त्यातून आत रे्ले की समोर 
द सरी तटबंदी हदसते. हतला वळसा घालून रे्ले की पूवेकडे तोंड करून आतला दरवाजा आहे आहि मर् 
आतल्या भार्ात प्रवशे. हा भार् पाचश े फूट लाबं व चारश े फूट कं्द आहे. याच्या साधारि मध्यावर एक 
उंचच उंच इमारत हकवा ब रूजासारखे बाधंकाम आहे. त्यावर एक मोठा महाल हकवा मंडप आहे. तटानंा 
सव्वीस ब रूज आहेत आहि बह तेक ब रूजानंा सजे्ज काढलेले हदसतात. 
 

परेंड्याचा हकलल्ा बहमनींनी उभारला आहि हनजामशाहानी तो ताब्यात ठेवण्याचा आटोकाट 
प्रयत्न केला. द र्गहशल्पाची सवग वैहशष्ट्ये या हकल्ल्यात दृष्टीस पडतात. 
 

आतापयंत पाहहलेले प्रकार ‘हशल्प’ याच्या ऐवजी ‘स्थापत्य’ या शाखेतच जास्त बसतात. याच 
शाखेची आिखी एक उपशाखा म्हिजे ‘जलस्थापत्य’ हकवा पािीप रवठ्याची व्यवस्था. मध्यय र्ीन दख्खनी 
व पयायाने महाराष्ट्री सल्तनतींच्या जीवनाचे ते एक अहतशयवैहशष्ट्यपूिग अंर् होते. स्थापत्यदृष्ट्या-
म्हिजे-ताहंत्रकदृष्ट्या तर ही व्यवस्था लक्षिीय होतीच, पि त्याहीपेक्षा ही व्यवस्था म्हिजे एका हनराळ्या 
जीवनपध्दतीचा उद र्ार होता. भारतात प्राचीन काळापासून सवग नर्रे नद्याचं्या तीरावर वसलेली होती. 
हनदानपक्षी एखाद्या मोठ्या तलावाच्या काठी तरी असत. मािसाचें स्नानसंध्या, ध िे-हबिे हे सर्ळे व्यवहार 



 

           

नद्याचं्या काठावर चालत. त्यासाठी हठकहठकािी घाट बाधंलेले असत. रोजच्या व्यवहाराला ते इतके 
र्रजेचे असत की घाट बाधंिे हे प ण्यकमग आहे असे समजण्यात येऊ लार्ले. याच्या नेमके उलट, सर्ळी 
दख्खनी नर्रे नद्यापंासून दूर-साधारि खोलर्ट जार्ी आहि ज्याचं्यासाठी दूर अंतरावंरून पािी आिलेले 
आहे अशी. स्नानासाठी खासर्ी व्यवस्था म्हिजे हमाम, त्यानंा पािी द रून आिाव े लारे्. ती सर्ळी 
व्यवस्था सल्तनतींच्या शहरात करण्यात आलेली होती. ज न्नर व अचलपूर येथे केलेली व्यवस्था आता 
पूिगपिे नष्ट झाली आहे. दौलताबाद आहि अहमदनर्र येथील व्यवस्थेची चारं्ली माहहती आजही हमळते. 
 

र्ावाच्या भोवती असिाऱ्या टेकड्याचं्या मधे बाधं घालून तयार केलेल्या तलावातून हकवा उंचावर 
असिाऱ्या हठकािी खोदलेल्या हवहहरीतून, खापरी हकवा दर्डी नळाने पािी र्ावात आिून सावगजहनक 
हठकािी बाधंलेल्या हकवा खाजर्ी घरात असलेल्या हौदात सोडण्यात येई. तेथून ते उपसून वापरण्यात 
येई. हे नळ सहसा भमूीर्त आहेत आहि नळ व्यासाने मोठे असल्यास दर्डहवटाचं्या हभतींचे कवच 
त्याभोवती घालण्यात येई. पाण्याबरोबर येिारा र्ाळ साचनू नळ त ंबू नये यासाठी ठराहवक अतंरावर 
उच्छ् वास बाधंण्यात येते. आधी एक र्ोल छोटा हौद तयार करावयाचा, एका बाजूने त्यात पािी पडते. 
त्याबरोबर र्ाळ तेथे साचतो आहि स्वच्छ पािी द सऱ्या बाजूच्या नळातून प ढे जाते. ह्या चाळण्या स्वच्छ 
रहाव्यात यासाठी त्याभोवती आठ दहा फूट उंचीचा मनोरा बाधंत. तो वरच्या बाजूला उघडा असे व त्यात 
उतरून साचलेला र्ाळ काढून टाकण्यात येई. याचा आिखी उपयोर् असा होता की नळात हवचेे ब डब डे 
आले तर ते फ टून वर जात, पािी अडव ूशकत नसत. आिखी एका तऱ्हेचे उच्छवासही बाधंीत, त्याचंा 
उदे्दश पाण्याचा जोर व उंची कायम ठेविे हा होता. हे बाहेरून नेहमीच्या उच्छवासाच्या मनोऱ्यासारखेच 
हदसत पि आतमधे व्यवस्था हनराळी होती. मध्यभार्ी सहा-सात फूट उंचीचा खाबं असे व खापरी नळ 
त्याच्यावरून प न्हा खाली उतरवीत. या व्यवस्थेत, पािी हे नेहमी उताराकडे वाहते या त्याच्या र् िधमाचा 
उपयोर् करून घेतला आहे. 
 

हवहीरीतून टाकीत पािी चढहवण्यासाठी हकवी उंचावरून बारे्तल्या पाटात खेळवण्यासाठी 
रहाटर्ाडग्याचंा वापर करीत. 
 

अहमदनर्रला हपपळर्ाव, इमामपूर, वडर्ाव, शेंडी, कापूरवाडी, शहापूर, भडंारा, हनबर्ाव, ने होी 
इतक्या हठकािाहून नळ आिले होते. इमामपूर हे सर्ळ्यात दूरचे हठकाि, साधारि पंधरा हक.मी. लाबंचे. 
हे नळ हनरहनराळ्या सरदारानंी हकवा त्यांच्या देखरेखीखाली बाधंले होते. दौलताबादला खापरी व दर्डी 
नळातून पािी आिले होते ते र्ावाच्या ईशान्येला बाधंलेल्या एका तलावातून. या नळातून दहाबारा 
वषांपूवीपयंत पािी येत असे. 
 

अशा तऱ्हेने भहूमर्त नळातून पािी आिण्याची हवद्या इरािातून स लतानी कारार्ीरानंी आिली 
असा सवगसाधारि समज आहे. यापूवी भारतातील कोठल्याच नर्रात भहूमर्त नळाचंी व्यवस्था नसावी, 
त्यावरून हा समज बरोबर असावा असे हदसते. 
 

जलस्थापत्याचे एक महत्त्वाचे अंर् म्हिजे हमामखाने. इस्लामी जर्तात सवगत्र हे हमाम प्रचहलत 
होते. म ळात रोमन ‘बाथ’ च्या धतीवर हमामखाने बाधंण्यात आले व त्याचं्याप्रमािे सावगजहनक स्वरूपाचे, 
म्हिजे जेथे नार्हरकानंा स्नानासाठी येिे शक्य आहे असे होते. मृताच्या दफनापूवी जे स्नान आहद हवधी 
करीत त्यासाठीही हमामाचंा उपयोर् करण्यात येई. दौलताबादला आज बऱ्या स्स्थतीत असलेल्या ‘शाही 



 

           

हमाम’ या इमारतीवरून तत्कालीन हमामाचं्या आखिीची व रचनेची उत्म कल्पना येते. [Mate and Pathy- 
उपरोक्त] 
 

दोन मोठ्या आकाराची, चौरस दालने बाधंलेली आहेत त्यानंा एकच लहान आकाराचे दार. 
पहहल्या दालनामध्ये मध्यभार्ी लहान हौद आहि त्याभोवती ओवऱ्या असत. स्नानाला जाण्यापूवी 
तेलमालीश करण्यासाठी या जारे्चा उपयोर् करण्यात येई. यातून आत रे्ल्यावर एक बोळकाडंासारखी 
अकं्द जार्ा आहे. या बोळकाडंाच्या दोन्ही टोकापाशी स्वच्छतार्ृहे बाधंलेली आहेत. या खोलीच्या एका 
बाजूला असलेल्या दरवाजातून आिखी आत रे्ले की म ख्य स्नानर्ृह आहे. मधल्या चौकासारख्या जारे्च्या 
मध्यभार्ी एक हौद आहे. या चौकाच्या चारही बाजूला हमळून आठ खोल्या आहेत. या खोल्याचं्या हभतीत 
पाण्यासाठी हौद आहेत व मधे ओयासारखा उंचवटा-स्नानाला बसण्यासाठी. 
 

या दालनाचं्या पहलकडे पि लार्नू जरा खोलर्टात एक खोली होती, त्यात पािी तापवीत आहि 
हभती असलेल्या नळाचं्या तोंडात ते ओतले की सर्ळ्या हौदात पडतअसे. मात्र पािी ओतरिाराला आतले 
काहीही हदसण्याची शक्यताच नव्हती कारि हमामाचं्या हभतींना कोठेही हखडक्या नाहीत. दालनाचें छप्पर 
घ मटाकार असून त्याच्या मध्यावर हखडकी ठेवली आहे त्याम ळे आतमधे उत्म प्रकाश येई. 
 

सल्तनतींच्या नर्रामंध्ये तसेच राजप्रासादात सवगत्र हमामखाने बाधंलेले होते- ते अत्यावश्यक 
समजण्यात येई. त्यानंा भहूमर्त नळातून पािीप रवठा होई आहि साडंपाण्याचा हनचरा अशाच भहूमर्त 
र्टारातून होत असे. 
 

दौलताबादच्या अवशषेातील जवळपास प्रत्येक घरात स्वतंत्र स्वच्छतार्ृहे बाधंलेली आढळली. 
 

तत्कालीन समाज स्वच्छता व आरोग्य याबाबतीत हकती दक्ष होता याची यावरून कल्पना येते. 
 

आतापयंतची चचा ही हशल्पाची म्हिण्यापेक्षा स्थापत्याची होती असे म्हिता येते. या सवग वास्तू 
आवश्यक असल्या तरी त्यात कलात्मकतेला फारसा वाव नसे-तशी स्थपतींची अपेक्षाही नव्हती. उपय क्तता 
हा सर्ळ्यात मोठा र् ि अपेहक्षत होता आहि तो हेतू तत्कालीन काराहर्रानंी सफल केला आहे. ‘हशल्प’ या 
पदवीपयंत पोचिाऱ्या, ज्यात काही कलेच्या आहवष्ट्काराला स्थान आहे अशा वास्त  म्हिजे प्रासाद, वाडे, 
महशदी, दर्े इत्याहद होत. आता त्याचंा पहरचय करून घ्यावयाचा आहे. [दख्खनी इस्लामी वास्त हशल्पाहवषयी सामान्य 
माहहतीसाठी-- 
Desai Z. A., “Architecture”, History of Medieval Deccan, Hyderabad, 1974, vol, II, pp. 227-305.] 
 

दौलताबादच्या ‘काळाकोट’ भार्ात हनजामशहानंी एक मोठा राजप्रासाद बाधंला होता. त्यापैकी 
दोन हदवािखाने हकवा दरबारसभा आज बऱ्याच पडक्या अवस्थेत उभ्या आहेत. इतर भार् पडून रे्ले 
आहेत, परंत  एका राजसभेसमोर असलेला हवस्तीिग बर्ीचा व त्यातील कारंजाचें स्वक्प सहज दृष्टीस 
पडते. ही राजसभा पूवाहभम ख होती. मध्यभार्ी मोठा कमान होती व त्याच्या आत मोठे दालन, येथेच 
स लतानाला बसण्यासाठी आसन असले पाहहजे दोन्ही बाजूला आहि मार्च्या बाजूला मोठ्या आकाराच्या 
खोल्या होत्या. या इमारतीच्या हभतीवर कोनाड्याचंी परंपरार्त सजावट आहे आहि त्याचें हर्लाव्याचे काम 
इतके स बक आहे की दर्डात कोरले आहे असे वाटाव.े या सभेचे जोते चारं्ले सात फूट उंच आहे आहि वर 



 

           

जाण्यासाठी कं्द अशा दर्डी पायऱ्या आहेत. समोरच्या बाजूला चौकोनी ताटव्यात हवभार्लेला हवस्तीिग 
बर्ीचा आहे. दख्खनी हचत्रात या प्रकारच्या सभा व बार्ा रंर्हवलेल्या हदसतात. 
 

बारे्ला लार्ून उत्रेच्या बाजूला आिखी एक प्रशस्त महाल आहे. याचा दशगनी भार् पारंपहरक 
म्हिावा तसाच, म्हिजे मधे मोठी कमान व दोन बाजूला लहान बंहदस्त कमानी असा आहे. दशगनीभार्ापेक्षा 
आतला भार् हवशषे लक्षिीय ठरतो. लाकडी छतासाठी लाकडी खाबं आहि त्यावर स रेख कोरीव काम 
केलेले लाकडी तरंर्-हस्त बसहवलेले आहेत. पटई पडून रे्लेली असली तरी हतच्यावर कोरीव हकवा 
रंर्ीत नक्षी असावी-प ढच्या काळातील प्रथेवरून तसा अदंाज बाधंता येतो. 
 

उत्खननामधे मोठ्या आकाराच्या वाड्याचें अवशषे-जोत्याचें भार् हमळाले आहेत. हे कोिा सरदार, 
दरकदाराचें असावते. त्याचें हवधान म्हिजे चौकाचें. दोन मोठ्या उघड्या चौकाभोवती ओवऱ्या आहि 
त्याचं्या भोवती खोल्या आहि इतर दालने अशी व्यवस्था होती. प ढच्या काळातल्या वाड्याचें हवधान असेच 
होते हे ध्यानात घेतले तर मोठ्या वाड्याचें हे हवधान परंपरार्त होते आहि हहदू आहि म सलमान दोन्ही 
समाजातील संपन्न र्ृहस्थानंी पत्करलेले होते असे हदसते. 
 

इतर कोठेही राजप्रसादाचे अवशषे हशल्लक नाहीत. नर्रच्या सरदारानंी वाडे बाधंले होते परंत  ते 
आपसातील भाडंिात हकवा मोर्लाचं्या आक्रमिात नष्ट झाले. स लतानाचें प्रासादही नामशषे झाले आहेत. 
नर्रच्या हकल्ल्यातही आज ज न्या वास्तंूपकैी काहीही हशल्लक नाही. त्याम ळे दौलताबादच्या काळाकोट 
भार्ातले वाडे आहि तत्कालीन (खरे तर थोडीशी उत्रकालीन) हचते्र याचं्यावरूनच या वास्त प्रकाराची 
कल्पना करावी लार्ते. 
 

ज्यानंा राजप्रासाद म्हिता येिार नाही परंत  राजहवलास-प्रासाद म्हिता येईल अशा दोन वास्तू 
काहीशा खंहडत स्वक्पात का होईना, आज नर्रच्या पहरसरात उभ्या आहेत : ‘हश्त हबहहश्त बार्’ नावाने 
प्रहसध्द असा प्रासाद आहि द सरा फराह बख्श बार् नावाचा प्रासाद. आज दोन्ही हठकािी बार्ा नाहीत. 
हश्त हबहहश्त हा अहमद हनजामशाहाने १५०६ मधे बाधंला तर फराह बख्शची बाधंिी पहहल्या 
ब ऱ्हािशाहाच्या कारकीदीत झाली. दोन्ही वास्तू खरे तर ‘जलमहंदर’ या प्रकारात बसतात. आजही या 
इमारतींभोवती असिाऱ्या हवस्तीिग तलावाचं्या ख िा (हभती) सहज हदसतात. फराह बख्श हा प्रासाद चौरस 
आकाराच्या तलावात, चौरस अशा चौथऱ्यावर उभारलेला होता. हश्त हबहहश्त प्रासाद अष्टकोनी तलावात 
अष्टकोनी जोत्यावर होता. फराह बख्श आकाराने मोठा, जास्त, उंच आहे तर हश्त हबहहश्त आकाराने 
लहान आहे. दोन्हींची हवधाने जवळपास सारखीच आहेत. बाहेरची हभत अष्टकोनी, त्याच्या आत एकाच 
कं्दीची दालने आहि मध्यभार्ी प्रशस्त असे दालन. हश्त हबहहश्तचे अष्टकोनी आहे तर फराह बख्शचे 
चौकोनी. दोन्हीतही सर्ळ्या बाजूना आहि सर्ळ्या मजल्यावंर मोकळ्या कमानी आहेत. त्याम ळे आतल्या 
बाजूला सतत वारा वहात राहतो. भोवताली सवगत्र पािी भरलेले असल्याने थंडावा येतो. दोन्ही प्रासाद 
र्ावापासून दूर आहेत. तेव्हा, उन्हाळ्याच्या त्रासातून आराम हमळहवण्यासाठीच या वास्तू उभारलेल्या 
आहेत यात शकंा नाही. अशी प्रशस्त जलमहंदरे अन्य दहक्षिी राजधान्यात आढळत नाहीत तशी 
उत्रेकडील नाहीत. या इमारती अहमदनर्रची वैहशष्ट्येच आहेत. 
 

वास्त सयंोजनाच्या दृष्टीने या दोन इमारतीत फरक करावयाचाच झाला तर एवढाच की 
हश्तहबहहश्त वाड्याच्या आठही बाजू एकाच मापाच्या आहेत तर फराहबख्शमधे चार कोपऱ्याच्या बाजू अकं्द 



 

           

व मधली खूप मोठी व त्यात एकच उत् ंर् कमान आहे. फराहबख्शचे हे वास्त योजन खास इस्लामी शलैीचे, 
केवळ हदल्ली आग्राच नव्हे तर थेट इरािपयंत सवगत्र दृष्टीस पडिारे आहे. 
 

इरािी परंपरेशी संबहंधत अशा आिखी एका वास्तूचा उल्लखे करावयास हवा. ती म्हिजे 
दौलताबादच्या काळाकोट भार्ातील हचनीमहाल नावाची इमारत. लंबचौकोनी हवधानाच्या या इमारतीची 
बाधंिी घडीव पाषािाची आहे, आहे ह्या महालातली दालनाचंी आखिी ही सभेसारख्या सावगजहनक 
उपयोर्ाची नसून हनवासाची आहे. इथेही एका बाजूने भरपूर हवा खेळण्याची व्यवस्था आहे. लंबचौकोनाची 
एक आखूड बाजू म्हिजे दशगनी भार्. मध्यभार्ी कमानदार प्रवशे आहि दशगनी हभतीवर हनळ्या-हहरव्या-
हपवळ्या रंर्ाची हझलईदार कौले बसहवलेली आहेत. इमारतींचा बाहेरचा भार् अशा कौलानंी मढहवण्यास 
इरािात प्रारंभ झाला, तीच प्रथा इकडे आली, परंत  हे एक उदाहरि सोडले तर अहमदनर्रच्या 
स लतानाचं्या वास्तूत अन्यत्र त्याचा वापर आढळत नाही. 
 

म सलमान धमीय आक्रमक देवहर्रीला आले १२९५ मधे परंत  त्यावळेी रामदेवरावालाच र्ादीवर 
ठेवनू अल्लाउहद्दन त्वरेने उत्रेत हनघून रे्ला. १३१५ मधे मात्र हे यादवाचें राज्य खालसा झाले आहि १३१८ 
मधे अल्लाउहद्दनचा म लर्ा क त बहद्दन म बारकशहा याने दौलताबाद येथे एक प्रचडं महशद उभारली. 
दहक्षिेतील (हनदान महाराष्ट्रातील) पहहली मशीद. हतचे हवधान परंपरार्त, पहश्चम बाजूला प्राथगना मंडप 
(लीवान) त्याच्या समोर प्रशस्त पटारं्ि आहि त्याभोवती ओवऱ्या असे होते. मशीदीचा एकूि हवस्तार २६० 
फूट लाबं व २०६ फूट कं्द असा आहे. लीवानची लाबंी कं्दी २०४ x ३० फूट अशी आहे. समोरचापटारं्िाचा 
भार् बावीस हजार चौरस फूट एवढा आहे. चौकाभोवतीच्या ओवऱ्याचं्या मधोमध तीन बाजंूना दरवाजे होते. 
त्यापैकी पूवेकडे असिाऱ्या दरवाजावर मोठे र्ोप र व त्यावर उभट असा घ मट आहे. प्राथगना मंडपाच्या 
दशगनी भार्ावर तीन स या कमानी उभाक्न त्याला परंपरार्त इस्लामी क्प देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला 
आहे. हशवाय हजथे हमहराब म्हिजे मके्कची हदशा दाखहविारा कोनाडा आहे, त्याच्यावर मोठा घ मट आहे 
आहि इमारतीच्या चारही कोपऱ्यावर छोटेखानी ब रजासंारखे मनोरे. प्राथगना मंडपाच्या रचनेसाठी हहदू जैन 
मंहदराचें खाबं, त ळया, हस्त याचंाच वापर केलेला आहे. या वास्त खंडाची संख्या ध्यानात घेतली तर या 
महशदीच्या बाधंिीसाठी कमीतकमी दहा ते बारा मंहदराचंी आह ती पडलेली असावी हे स्पष्ट होते. 
 

परेंडा हकल्ल्यातील मशीद आकाराने लहान असली तरी मंहदराचं्या वास्त खंडावरच उभारलेली 
आहे. 
 

यानंतर महाराष्ट्रात फार मोठ्या आकाराच्या हकवा वास्त  म्हिून उल्लेखनीय महशदी झाल्या नाहीत. 
साधारिपिे एकाच ठशाच्या महशदी हठकहठकािी उभारण्यात आल्या. समोरच्या, म्हिजे दशगनी भार्ावर 
तीन कमानी आहि आत दोन खि, वर लहानसा घ मट एवढे क्प सवगत्र आढळते. सर्ळ्यात उल्लेखनीय 
आहे ती अहमदनर्रची ‘दमडी मशीद’ ही याच स्वरूपाची असली तरी घडीव दर्डाची असून त्यावर, 
हस्ताचं्या रारं्ाची पार्ोळी, डौलदार मनोरे आहि हभतीवर अत्यंत स बक अशी कोनाड्याचंी नक्षी आहे. 
इमारतीची प्रमािे समतोल आहेत. 
 

महशदीचेच एक भावडं म्हिजे ‘इदर्ाह’. ईदसारख्या सिाच्या हदवशी ज्या साम दाहयक प्राथगना 
होतात त्यासाठी मोठ्या पटारं्िाच्या पहश्चम बाजूस घातलेली एक हभत व हतच्यात हमहराब हे इदम्याचे 
प्राथहमक स्वक्प. प ढे या हभतीच्या दोन्ही टोकावंर ब रजांसारखे बाधंकाम करून हतला काहीसे वास्त रूप 



 

           

देण्यात आले. माथ्यावर कहपशीषग व मध्यभार्ी कमान बाधंण्यात आली. हशवाय समोर व्यासपीठ म्हिजे 
‘हमबार’ ही बाधंण्यात येव ू लार्ले. अचलपूर येथे एक हवशषे लक्षिीय इदर्ाह आहे. हा इदर्ा महंमद 
तघलकाचा भाचा हकवा प तण्या इमाद-उल-्म ल्क याने बाधंहवला अशी आख्याहयका आहे. याचा आकारही 
खूप मोठा आहे. ४६ मीटर लाबंी आहि १५ मीटर उंची अशी याची मोजमापे आहेत. दोन्ही बाजूला भक्कम 
ब रूज व त्यावर मनोरे बाधंलेले होते. मध्यभार्ी हमहराबीच्यावर दालन बाधंले असून त्यावर डौलदार असा 
घ मट आहे. हभतीवर कहपशीषग आहेतच. 
 

महशदीशी फार सलंग्न पि प ष्ट्कळवळेा स्वतंत्र वास्तू म्हिून उभारलेली इमारत म्हिजे मनोरे. 
म ळात, भाहवकानंा प्राथगनेसाठी हाकारा देण्यासाठी महशदीच्या शजेारी हकवा महशदीच्या इमारतीतच, उंच 
मनोरे बाधंीत. प ढे एकाऐवजी दोन हकवा चार मनोरे आले आहि म ळातले कायग बाजूला राहून, इमारतीचा 
तोल साभंाळिारे ते घटक झाले. वर उल्लहेखलेल्या दमडी महशदीचे मनोरे याचे उत्म उदाहरि आहे. 
याहशवाय, मनोऱ्याचंी उभारिी ‘हवजयस्तंभ’ हकवा हवजयाचे-स्मारक-स्तंभ म्हिूनही होव ू लार्ली 
दहक्षिेतला सर्ळ्यात उंच व प्रहसध्द मनोरा म्हिजे दौलताबादच्या हकल्ल्यातला ‘चादं मीनार’. बहमनीत 
स लतान अहमदशहा याने र् जरातच्या स्वारीत हमळालेल्या हवजयाचे स्मारक म्हिनू हा मनोरा १४२८ मधे 
उभारला असे सारं्तात. मीनाराची उंची ३२ मी. इतकी आहे आहि तो वर जातो तसा थोडासा हनम ळता 
होतो पि त्याचे हवधान शवेटपयंत वत गळाकारच राहहलेले आहे. सर्ळ्या हभती सपाट आहेत. मनोऱ्याला 
तीन सजे्ज असून सर्ळ्यात खालचा मोठा, द सरा त्यापेक्षा कमी व वरचा सर्ळ्यात लहान आहे. मनोऱ्यावर 
आज एकदोन हझलईच्या रंर्ीत कौलाचें पटे्ट हदसतात, परंत  संबधं मनोरा अशा कौलानंी मढहवला होता की 
नाही सारं्ता येत नाही. या मनोऱ्याचे आहि हबदरच्या महमूद र्ावानंच्या मद्रशाच्या मनोऱ्याचें स्वक्प इतके 
सारखे आहे की दोन्ही एकाच वास्तू-परंपरेतून उत्पन्न झाले आहेत याहवषयी शकंा रहात नाही. र्ावानच्या 
मद्रशाचे मनोरे कौलानंी मढहवलेले होते त्यावरून याही मनोऱ्यावर तशीच सजावट असिे सभंवनीय आहे. 
अचलपूरपासून दोन मलैावर कटोरा म्हिून हौद आहे. त्यात असाच एक मनोरा आहे. तो आकाराने खूपच 
लहान आहे. पि तोही अहमदशहा बहमनीनेच बाधंला अशी स्थाहनक समजूत आहे. 
 

मध्यय र्ीन वास्त कलेचा आिखी एक आहवष्ट्कार म्हिजे दर्े हकवा थडग्याचें घ मट. ज न्नर, नेवासे, 
अशा अनेक हठकािी हे घ मट आढळतात. ज न्नरचा घ मट ‘सौदार्राचा घ मट’ नावाने प्रहसध्द आहे. याचे 
हवधान चौरस आहे. प्रत्येक बाजू ५२ फूट आहे. हभतीची उंची तीस फूट असून त्यावर वीस फूट उंचीचा 
घ मट आहे. तो उभट आकाराचा आहे. हभतींची रचना-बाह्यारं्-द मजली असून प्रत्येक मजल्यावर पाच पाच 
बंद कमानी आहेत. महाराष्ट्रातील बह तेक मोठ्या आकाराचे घ मट याचे धतीचे आहेत. अहमदनर्रला, 
पहहला हनजामशाहा अहमद याचा घ मट ‘बार्-ए-रौजा’ या आवारात आहे. नर्रमधील सर्ळ्यात भारदस्त 
आहि डौलदार वास्तू म्हिून या घ मटाचा उल्लखे करता येईल. 
 

एका हवस्तीिग चौरस आवाराच्या मध्यभार्ी ही इमारत आहे. चौरस हवधानाची, दर्डी बाधंिीची 
आहि उत्कृष्ट प्रमािे असिारा यावरील घ मट हवजापूर हशवाय अन्यत्र क्वहचतच आढळतो. दशगनी भार्ाचे 
दोन मजले हदसतात-प्रत्यक्षात नाहीत-पि हभतीची दोन आडव्या पट्ट्यात हवभार्िी केलेली आहे. 
खालच्या पट्ट्यात तीन कमानी, दोन बंद आहि मधलीत प्रवशेद्वार-वरच्या पट्ट्यात कोनाड्याची माळ 
त्यावर दर्डी, नक्षीदार हस्त व प ढे झ कलेली पार्ोळी, सर्ळ्यात वर कहपशीषग आहेत. चार छोया 
आकाराचे मनोरे हभतीच्या माथ्यावर-सर्ळ्यात वर अत्यंत भारदस्त घ मट आहे. दर्डाचे कोरीव काम 



 

           

अहतशय स बक आहि प्रमािबध्द आहे. सजावटीसाठी मेहरपीच्या कमानी, वत गळाकार तबके, चौकटी अशा 
नाना प्रकारच्या क्पकाचंा वापर केलेला आहे. 
 

बार्ा-ए-रौजामधील अहमद हनजामशहाची कबर ही या सल्तनतीच्या स रवातीच्या काळातील 
वास्तू जशी लक्षिीय आहे तशी सल्तनतीच्या जवळपास अस्ताच्या बतेाची एक वास्तूही आहे. ती म्हिजे 
‘चादंहबबीचा महाल’ या च कीच्या नावाने आज ओळखली जािारी द सऱ्या सलाबतखानाची कबर. 
अहमदनर्रच्या पूवेला एका डोंर्रावर ही हतमजली अष्टकोनी इमारत उभी आहे. डोंर्राचा माथा भर 
घालून सपाट करण्यात आला आहे-एक हवस्तीिग चौथराच तयार करण्यात आला आहे. त्याच्या मधोमध ही 
इमारत आहे. उत्म घडीव दर्डाच्या इमारतीचे बाधंकाम अत्यंत सफाईचे आहे. प्रत्येक भार्ात एक एक 
मोठ्या आकाराची कमान आहे. वरच्या दोन्ही मजल्याचं्या कमानींप ढे सजे्ज काढण्याची योजना असावी. 
झ कावाचे काम झालेले आहे पण् त्यावर मंडपी करण्याची योजना असलीच तरी ती प्रत्यक्षात उतरलेली 
नाही. याच्या आत, आकाराने (हवस्ताराने) लहान अशी इमारत आहे आहि हतच्या हभतीतून वर जाण्यासाठी 
हजने काढलेले आहेत. पारंपहरक पध्दतीच्याथडग्याच्या इमारती-पेक्षा ही खूपच हनराळी आहे-म ख्य म्हिजे 
वर घ मट नाही. 
 

मध्यय र्ीन महाराष्ट्रात सल्तनतींच्या काळात उत्पन्न झालेले वास्त हशल्प, काही त रळक इमारती 
सोडल्यास भव्य हकवा पे्रक्षिीय नाही. हनजामशाही सल्तनतीचे राजकीय जीवन हे खूपच धकाधकीचे होते 
हे एक कारि होतेच, त्याहीपेक्षा हनजामशाही सल्तनत ही कधीच संपन्न या पदवीला पोचली नाही. 
स्वाभाहवकच वास्त कलेचा म्हिावा तसा पहरपोष येथे झाला नाही. 
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