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णनवेदन 
 

‘संत जनाबाई’ हा डॉ. सुहाणसनी यशवतं इरे्लकर णर्लणखत गं्रथ वािकाचं्या हाती देताना मर्ला णवशषे 
आनंद होत आहे. 

 
‘संत जनाबाई’वर इतर काही पुस्तके उपर्लब्ध असताना या पसु्तकािी आवश्यकता काय, असा 

प्रश्न उपस्स्थत होण्यािी शक्यता आहे. 
 
र्तकार्लातीर्ल एखाद्या महनीय व्यक्तीवर पनु्हा पनु्हा अशी पुस्तकं णर्लणहर्ली जातात तेव्हा त्यािी 

दोन कारिं संभवतात. त्यातीर्ल एक कारि म्हिजे कार्लप्रवाहाबरोबर उपर्लब्ध होिारी साधनं व संबंधीत 
रे्लखकानं त्या णदवरं्त महनीय व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्त्वािा व कायािा नव्यानं घेतरे्लल्या शोध. 

 
‘संत जनाबाई’ या गं्रथाच्या रे्लणखका डॉ. इरे्लकर यानंी आपल्या मनोर्तात म्हटल्यानुसार या 

गं्रथािे रे्लखन ही त्यािंी जनाबाई आणि त्याचं्या कणवतेर्ला घातरे्लर्ली णतसरी प्रदणििा आहे आणि तरीही 
आता कुठं जनाबाईंिी कणवता त्यानंा थोडीफार आकळल्यािे जािवत आहे. जनाबाईिी आपल्यार्ला 
आकळरे्लर्ली कणवता इतरानंा आकळावी, तसेि "जनाबाईच्या पे्रमभक्तीने भाररे्लर्ली सािात्कारी अनुभतूीिी 
रू्ढरम्य भमूी आणि मर्ला पूिगतः पणरणित झारे्लर्ली नाही. या स्वप्न आणि सत्य याचं्या सीमारेषेवरीर्ल धूसर 
प्रदेशात मुक्त मनाने सिंरत राहािे, हाही एक अमृतानुभव असल्यामुळे प्रस्तुत गं्रथाच्या णनर्ममतीत आपि 
अनुभवरे्लर्ला अमृतानुभव" इतरानंाही अनुभवण्यास उपर्लब्ध करून द्यावा, असाही त्यािंा या 
गं्रथरे्लखनामारे् हेतू आहे. 

 
या गं्रथाच्या वािकानंी हा अमृतानुभव अनुभवावा, ही अपेिा. 
 

णद. ४-६-२००२ रा. रं. बोराडे 

 अध्यि 

 महाराष्ट्र राष्ट्र साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ 
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माझे ज्येष्ठ दीर 
कै. के. एम . देशमुख यानंा 

 
 

-सुहाणसनी यशवंत इरे्लकर 
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मनोर्त 
 

संत जनाबाई आणि त्यािंी कणवता हा रे्ल्या पस्तीस वषापासून सातत्याने माझ्या प्रितनािा णवषय 
आहे. १९६५ मध्ये प्रबधंरे्लखनाच्या णनणमत्ताने मी जनाबाईंच्या कणवतेकडे प्रथम वळरे्ल. त्यावळेी जनाबाई 
आणि त्यािंी कणवता यािें एक अपूवग पि स्थूर्लरूप असे मर्ला दशगन घडरे्ल. पुढे ‘१९८४ मध्ये आणि २००० 
मध्ये ‘जनाबाईंिे णनवडक अभरं्’ या गं्रथाच्या णनणमत्ताने मी जनाबाईंच्या कणवतेकडे पुन्हा वळरे्ल. तेव्हा 
जनाबाईंच्या भणक्तजीवनािे मर्ला जिू नवदशगन घडरे्ल. जनाबाईंच्या पे्रमभक्तीिी नवीि वळिे मर्ला तीव्रतेने 
जािवर्ली. 

 
रे्ल्या शतकाच्या अंणतम िरिात महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाच्या णवनंतीर्ला 

अनुसरून मी णतसऱयादंा जनाबाईंच्या कणवतेकडे वळरे्ल. ही माझी जनाबाई आणि त्याचं्या कणवतेर्ला 
घातरे्लर्ली णतसरी प्रदणििा. दोन शतकाचं्या सीमारेषेवरून सतं जनाबाईंिे जीवन आणि काव्य यािंा 
घेतरे्लर्ला हा वधे. आता कुठे जनाबाईंिी कणवता मर्ला थोडीफार आकळल्यािे जािवते आहे. 

 
तरीही जनाबाईंच्या पे्रमभक्तीने भाररे्लर्ली सािात्कारी अनुभतूीिी र्ूढरम्य भमूी मर्ला पूिगतः पणरणित 

झारे्लर्ली नाही. ह्या स्वप्न आणि सत्य याचं्या सीमारेषेवरीर्ल धूसर प्रदेशात मुक्त मनाने संिरत राहिे हाही 
एक अमृतानुभवि असतो. प्रस्तुत गं्रथाच्या णनर्ममतीत हा अमृतानंद मी परेुपूर अनुभणवर्ला. महाराष्ट्र राज्य 
साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाने ही अमूल्य संधी मर्ला णदर्ली त्याबद्दर्ल मी मंडळािे मनःपूवगक आभार मानते. 

 
प्रस्तुत गं्रथरे्लखनािे बरेिसे काम माझी कणनष्ठ कन्या डॉ. रुपा आणि संजय आडर्ावकर याचं्या 

घरी पुिे येथे झारे्ल. त्यानंी माझ्या गं्रथरे्लखनास सवगतोपरी साहाय्य केरे्ल त्याबद्दर्ल मी त्यािें मनःपूवगक 
आभार मानते. तसेि माझ्या गं्रथरे्लखनात कोिताही णविेप येऊ नये यासाठी अखंड जार्रुक असिारे श्री. 
यशवतं इरे्लकर यािें आभार मानण्यापेिा मी त्याचं्या ऋिाति राहू इस्च्िते आणि मर्ला घडरे्लरे्ल 
जनाबाईंच्या कणवतेिे नवदशगन मराठी वािकानंा समर्मपत करते. 

 
 -सुहाणसनी इरे्लकर 

११-५-२००१  
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पार्श्गभमूी 
 

महाराष्ट्रभमूी ही भारतीय भमूीिा एक घटक आहे. महाराष्ट्रािी णवशषे ससं्कृती आहे. आणि तीही 
भारतीय संस्कृतीिा एक घटक आहे. ही महाराष्ट्र ससं्कृती वरपारं्ी वरे्ळी वाटर्ली तरी भारतीय संस्कृतीर्ला 
जोपासिारी आहे. एखाद्या बारे्त अनेक रंर्ािंी, आकारािंी आणि सुर्धंािी फुरे्ल उमर्लरे्लर्ली णदसर्ली तरी 
त्यामारे् एकि भमूी असते. भारतीय संस्कृतीिीही णवणवध रुपे णदसतात. पि एकि आत्मा त्यामारे् णवर्लसत 
असतो. णवणवधतेत एकता आणि एकतेत णवणवधता हे त्यामुळेि भारतीय संस्कृतीिे प्राितत्त्व ठरते. 

 
महाराष्ट्रार्ला स्वतःिे वरे्ळेपि आणि मोठेपि र्लाभरे्ल ते यादवकार्लात. बाराव्या-तेराव्या 

शतकापासून महाराष्ट्रभमूीर्ला स्वतःिी संस्कृती, सामर्थयग, भाषा, साणहत्य, स्वातंत्र्य आणि अध्यात्मसाधना 
यािें णवशषे भान येऊ र्लार्रे्ल. मराठी ही देशी भाषा गं्रथरुपाने प्रकट होण्याइतकी समृद्ध झार्ली. म्हिूनि 
श्रीिक्रधर स्वामींच्या महानुभाव पंथातीर्ल अनेक पणंडतानंी गं्रथणनर्ममती केर्ली. णतच्यामुळे मराठी र्द्यािा 
णवकास झार्ला. तर पुढे तेराव्या शतकात संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी श्रीभर्वद र्ीतेवर भाष्ट्यकाव्यरुपी गं्रथ णर्लहून 
महाराष्ट्रातीर्ल विगहीन स्त्रीपुरुषासंाठी मोिािे महाद्वार खुरे्ल केरे्ल. संत ञानानेर्श्र हे नाथ संप्रदायािे 
ञानानयोर्ी होते. श्रीकृष्ट्िभक्तीिा ह्या नाथसंप्रदायानेही स्वीकार व परुस्कार केर्ला होता. नाथसंप्रदायािे 
योर्मातंड र्ोरिनाथानंीि श्रीकृष्ट्िभक्तीर्ला िार्लना णदर्ली. त्यािेंि णशष्ट्य र्णहनीनाथ होत. महाराष्ट्रातीर्ल 
श्रीकृष्ट्िभक्तीर्ला त्यानंीि खरे प्रोत्साहन णदरे्ल. त्यानंीि णनवृणत्तनाथानंा श्रीकृष्ट्िाचं्या उत्कट पे्रमभक्तीिा 
महामंत्र णदर्ला. आणि श्रीकृष्ट्िाच्या पे्रमभक्तीिा सवगत्र प्रसार करण्यास साणंर्तरे्ल. श्रीणनवणृत्तनाथानंीही 
श्रीञानानेर्श्रािें ञानानवैराग्य आणि उत्कट श्रीकृष्ट्िभक्ती पाहून त्यानंा भर्वद र्ीतेवर मराठी भाषेत भाष्ट्य 
करण्यािी आञाना केर्ली. पणरिामी श्रेष्ठ प्रणतभा र्लाभरे्लल्या ञानानेर्श्रानंी भर्वद र्ीता ह्या श्रीकृष्ट्िोक्त 
ब्रह्मञानानावर प्राकृत मराठी भाषेत भाष्ट्यगं्रथ रिर्ला. णतिे ‘ञानानेर्श्री’ हे नाव पुढे रुढ झारे्ल. र्ीतेतीर्ल 
ब्रह्मणवद्या देशी मराठीत प्रकटर्ली. हजारो वष े ससं्कृत भाषेत असिारे ब्रह्मञानान जनसामान्याच्या भाषेत 
अवतररे्ल. तोपयंत महाराष्ट्राति नव्हे तर संपूिग भारतातही स्त्री-शूद्रानंा संस्कृत भाषा णशकण्यािा अणधकार 
धमानेि नाकारर्ला होता. केवळ उच्च विीय पुरुषि वदेणवद्या संपादन करू शकत. त्यामुळे समाजातीर्ल 
स्त्रीवर्ग, वैश्य, शदू्र आदी विगहीनानंा देववािीतीर्ल म्हिजे संस्कृत भाषेतीर्ल आत्मञानान अपणरणित राणहरे्ल. 

 
संस्कृत भाषेिी कवाडे उघडून ञानानेर्श्रानंीि प्रथम र्ीतेतीर्ल ब्रह्मञानान देशी भाषेत प्रकट केरे्ल. असे 

करण्यािे कारि मूळ र्ीतेति आढळते. मूळ र्ीतेति जनसामान्याचं्या उध्दारािी तळमळ आहे. वदेापेंिा 
र्ीता उदार आहे. श्रीकृष्ट्िानंी ञानानयोर्, कमगयोर्, भणक्तयोर्, संन्यासयोर्, आदी आत्मोद्धाराच्या मार्ांिे 
णदग्दशगन केरे्ल आहे. त्यातही भणक्तयोर् हा सवगसामान्यासंाठी साणंर्तर्ला असून स्वतः श्रीकृष्ट्िास तो 
णवर्लिि णप्रय आहे. त्यामुळेि भर्वद र्ीतेस माऊर्लीपद प्राप्त झारे्ल. आणि संतश्रषे्ठ ञानानेर्श्रानंी जेव्हा संपूिग 
र्ीताि मराठी भाषेत आिर्ली तेव्हा त्याचं्याकडेही हे माऊर्लीपद िार्लत आरे्ल. ञानानेर्श्री ही ह्या माऊर्लीिीि 
वाङ मयीन मूती आहे. 

 
भर्वद र्ीतेिा ञानानेर्श्रीरुपाने मराठी भाषेत असा अवतार होिे ही एक धार्ममक, आध्यास्त्मक क्रातंी 

करिारी घटना ठरर्ली. शके १२१२ मध्ये म्हिजे इ. स. १२९० मध्ये ञानानेर्श्री हा गं्रथ पूिग झार्ला. त्याििीि 
महाराष्ट्रािा भाग्योदय झार्ला. अञानानी, विगहीन समाजातीर्ल स्त्रीपुरुषानंा श्रीकृष्ट्िािे दयेने ओथंबरे्लरे्ल 
अंतरंर् उमजरे्ल. ईर्श्रही आपल्या भेटीसाठी तळमळत आहे. या जाणिवनेे त्यािंी अंतःकरिे उत्कट 
पे्रमभक्तीने उिंबळर्ली. र्ाय आणि वासरू अनावर ओढीने एकमेकाकंडे धाव घेतात. त्याप्रमािे ईर्श्र आणि 



 
 अनुक्रमणिका 

भक्त यािंी ओढ र्लिात घेऊन जिू ञानानेर्श्रानंी त्यािंी भेट घडवनू आिर्ली. सामान्य दुःखी, अञानानी 
मानवसमूहार्ला ईर्श्र भेटर्ला आणि भक्तींच्या भेटीसाठी आसुसरे्लल्या ईर्श्रास त्यािे भक्तजन भेटरे्ल. 
श्रीकृष्ट्िाने णवर्श्ोद्धारासाठी अजुगनास साणंर्तरे्लरे्ल ब्रह्मञानान एरवी र्ीतेति कोंडून पडरे्ल असते. ञानानेर्श्र 
माऊर्लीने ते सामान्य मराठी मािसाच्या दाराति नव्हे तर घरात आिनू ठेवरे्ल. 

 
त्यामुळे तेराव्या शतकात महाराष्ट्रातीर्ल मराठी मािसाचं्या घरीदारी जिू ब्रह्मणवदे्यिी णदवाळीि 

अवतरर्ली. ञानानासाठी, आत्मोद्धारासाठी आणि मुक्तीसाठी पददणर्लतािंी मने तळमळत होती. आता ही मने 
ञानानप्रकाशाने उजळर्ली. पे्रमभणक्तरसात नाहू र्लार्र्ली. आत्मानंदात डुरू्ल र्लार्र्ली. अद भतु सािात्कारी 
अनुभवानंी हरखून रे्र्ली. णवशषे बाब म्हिजे ही मने सुजाि होऊन बोरू्ल र्लार्र्ली. आपल्या मनातीर्ल उत्कट 
पे्रमभाव आणि भणक्तभाव शब्दातं व्यक्त करू र्लार्र्ली. स्वतःच्या सुखदुःखािंा ‘अभरं्’ ह्या र्लोकिंदात 
आणवष्ट्कार करू र्लार्र्ली. त्यातंीर्ल काही जिानंी आपरे्ल संपूिग जीवनि ईर्श्रास समर्मपत केरे्ल. त्यानंी 
त्यासाठी प्रपंिािाही त्यार् केर्ला. अन्य काही जिानंी प्रपंि न नाकारता आपर्ला भणक्तमार्ग मोठ्या णनष्ठनेे 
आिरर्ला. त्यािंा मार्ग अपार कष्ािंा होता. काहीना ह्या असीम अशा भणक्तसाधनेसाठी प्रापणंिक संघषग 
करावा र्लार्र्ला. तर काहीना सामाणजक संघषास सामोरे जाव ेर्लार्रे्ल. त्यातंीर्ल काही जिानंी संतपदापयंत 
प्रवास केर्ला. 

 
समाजातीर्ल हे अद भतु पणरवतगन ञानानेर्श्रीने केरे्ल होते. ही णकमया संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी करून 

दाखणवर्ली. जनसामान्यास ञानानप्राप्तीिी दारे खुर्ली होताि धमगरु्रंुिे वा विगश्रेष्ठािें महत्त्वि उिावरे्ल. 
शब्दञानानी उच्चवर्मियािंी मने फणजत झार्ली. अनुभवाणशवाय ञानान फोर्ल होय हे र्लिात आरे्ल. केवळ 
शब्दपाणंडत्यानेि मोठेपि णमळणविाऱया ब्राह्मिसमाजार्ला आपरे्ल जीवन र्लाणजरवािे वाटू र्लार्रे्ल. 
शुणद्धपत्रासाठी पठैि येथे रे्रे्लल्या संत ञानानेर्श्रादी भावडंािी याआधीि पैठि येथीर्ल महाजनानंी 
सत्त्वपरीिा घेतर्ली होती. रेड्यामुखी वदेमंत्रािें उच्चारि करणविारी ञानानेर्श्रादी भावडें ईर्श्री अवतार 
आहेत हेि त्यामधून णसद्ध झारे्ल. पुढे ञानानेर्श्री हा गं्रथ णर्लहून ञानानेर्श्रानंी आपरे्ल णवर्श्ोद्धारािे कायग पूिग 
केरे्ल. त्यातून महापाणंडतांिीही मने ञानानेर्श्रानंी प्रजकर्ली. संत ञानानेर्श्रािंा श्रीकृष्ट्िभक्तीच्या प्रसारािा मार्ग 
मोकळा झार्ला. श्रीकृष्ट्ि भणक्तपे्रमाने ओतप्रोत भररे्लरे्ल अभरं् रिनू ञानानेर्श्रानंी ञानानश्रेष्ठ आणि योर्णसद्ध 
यानंा भक्तीिे महत्त्व पटणवरे्ल. हणरपाठािे अभरं् रिनू नामस्मरि कसे करावे यािेही मार्गदशगन केरे्ल. 

 
संत ञानानेर्श्राचं्या काळातीर्ल र्ोरा कंुभार, णवसोबा खेिर, संत नामदेवादी सतंािंा मेळाि पढेु 

पंढरपूर येथे जमर्ला. िदं्रभारे्च्या तीरावर णवठ्ठर्लभक्तीिा मळा णपकर्ला. िंद्रभारे्सारखीि भणक्तर्ंर्ाही 
अणवरत वाहू र्लार्र्ली. त्या घटनेस सातश े वष े उर्लटर्ली. अजूनही भणक्तर्ंर्ा मोठ्या वरे्ाने वाहात आहे. 
पंढरपूर ही भक्तीिी पेठ आहे. येथे श्रीकृष्ट्िभक्तीिी देवघेव होते. णनवृत्ती, ञानानेर्श्र, सोपान, मुक्ताबाई, 
नामदेव, िोखामेळा, णवसोबा खेिर, सावता माळी आणि जनाबाई याचं्या अभरं्ािंा नादघोष येथे ऐकू येतो. 
हे सवग श्रेष्ठ संत आहेति. पि श्रेष्ठ कवीही आहेत. उभा महाराष्ट्र त्यानंा श्रेष्ठ ‘संतकवी’ म्हिून ओळखतो. 
अशा प्रकारे संत ञानानेर्श्रानंी महाराष्ट्रात भार्वत धमािा पाया घातर्ला आणि ते र्लवकरि वयाच्या अवघ्या 
बाणवसाव्या वषी आळंदी येथे समाणधस्थ झारे्ल. त्यानंी केरे्लल्या कायािा भक्तश्रेष्ठ नामदेवानंी आपल्या 
भणक्तसाधनेने केवळ महाराष्ट्राति नव्हे तर उभ्या भारतात आजन्म णवस्तार केर्ला. 

 
संत नामदेवािंी भणक्तसाधना श्रीमद भार्वतपुरािातीर्ल भणक्तसंकल्पनेने जोपासरे्लर्ली होती. 

अशाप्रकारे यादवकार्लीन भार्वतसंप्रदायात र्ीतेतीर्ल तत्त्वदशगन, नाथ संप्रदायप्रणित योर्साधना आणि 
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अद्वयतत्व तसेि भार्वतपुरािातीर्ल ऐकास्न्तक पे्रमभक्ती यािंा संर्म झारे्लर्ला णदसतो. त्यामुळे 
महाराष्ट्राच्या र्लोकजीवनात आध्यास्त्मक स्वातंत्र्यािी पहाट झार्ली. र्लोकजीवनातून पुढे आरे्लल्या काही 
संतानंा प्रणतभावतं कवीिी संवदेनशक्ती र्लाभर्ली होती. त्यानंी आपल्या दैनंणदन जीवनात प्रत्ययास येिाऱया 
सािात्कारी अनुभतूी आपल्या भाषेत अभरं्बद्ध करण्यास प्रारंभ केर्ला. संत नामदेवांिी णशष्ट्या संत जनाबाई 
ह्या त्यातंीर्लि एक होत. 
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सतं जनाबाईचं्या िणरत्रािी उपेिा 
 

संत जनाबाईंिे अणधकृत संपूिग िणरत्र उपर्लब्ध नाही. यादवकार्लीन वारकरी संप्रदायातीर्ल संतािंी 
अणधकृत िणरते्र आढळत नाहीत. संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रािें ‘आदी’, ‘तीथावळी’ आणि ‘समाधी’ ह्या तीन प्रकरिातं 
संत नामदेवानंी रिरे्लरे्ल अभरं्पर िणरत्र ह्यास अपवाद ठराव.े अथात संत नामदेवानंी ञानानेर्श्रिणरत्र रिरे्ल 
नसते, तर तेही आज उपर्लब्ध झारे्ल नसते. नामदेवानंी ञानानेर्श्रािें िणरत्र णर्लहून जसे महान कायग केरे्ल, 
तसेि आत्मिणरत्र णर्लहूनही केरे्ल. त्यामुळे तेराव्या शतकातीर्ल वारकरी संप्रदायािी पायाभरिी आणि 
जडिघडि करिाऱया ञानानेर्श्र आणि नामदेव ह्या संतश्रेष्ठािंी तरी िणरते्र मराठी वािकानंा उपर्लब्ध झार्ली. 

 
संत नामदेवानंी समकार्लीन संताचं्या िणरत्राकंडेही र्लि वधेरे्ल आहे. ही िणरते्र त्रोटक आहेत. त्यात 

संतािें समग्र िणरत्र णर्लणहण्यापेिा त्याचं्या जीवनांतीर्ल अर्लौंणकक प्रसंर् दशगणवरे्ल आहेत. र्ोरा कंुभार, 
सावतामाळी, िोखामेळा आदी संताचं्या िणरत्राचं्या नोंदी असेि नामदेवाचं्या ह्या िणरत्ररे्लखनािे स्वरुप 
आहे. त्याति नामदेवानंी त्यािंी णशष्ट्या जनाबाई याचं्यासबंंधीही एक अभरं् रिर्ला. ह्या अभरं्ात पंढरपूर येथे 
जनाबाईंवर श्रीणवठ्ठर्लािे पदक िोरल्यािा जो खोटा आरोप आर्ला होता, त्यािा उल्लेख आढळतो एवढेि. 

 
तथाणप पुढे सतराव्या शतकातीर्ल मणहपती ताहराबादकर यानंी पूवगकार्लीन संतिणरत्रािी माणहती 

णमळवनू संतिणरते्र णर्लणहर्ली. ‘भक्तणवजय’ ह्या त्याचं्या गं्रथात (णनिगय सार्र प्रकाशन, मंुबई १९५०) ही 
संतिणरते्र संग्रहीत झार्ली आहेत. ‘भक्तणवजय’ ह्या गं्रथात मणहपतींनी भक्तश्रेष्ठ नामदेवािें सणवस्तर िणरत्र 
णर्लणहरे्ल आहे. सतं जनाबाई ह्या नामदेवाचं्या कुटंुणबयाचं्या आश्रयाने राहात होत्या. त्यामुळे नामदेवाचं्या 
िणरत्रािा एक भार् म्हिून मणहपतींनी सतं जनाबाईंसंबधंीिी उपर्लब्ध माणहती एकत्र करून त्यािें िणरत्र 
णर्लणहरे्ल. या दृष्ीने मणहपती हे जनाबाईिें पणहरे्ल िणरत्रकार ठरतात. मणहपतींच्या ह्या सतं जनाबाईचं्या 
िणरत्रामुळेि आजच्या मराठी मािसास जनाबाईंसंबधंाने थोडी तरी माणहती उपर्लब्ध झार्ली आहे. ती अशी. 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सतं जनाबाईिंा जीवनपट 
 

आजच्या मराठवाडा या नावाने ओळखल्या जािाऱया प्रदेशातीर्ल परभिी णजल्ह्यात र्ोदावरी 
नदीच्या काठी ‘र्ंर्ाखेड’ या नावािे र्ाव आहे. तेराव्या शतकात ह्याि र्ावी ‘दमा’ या नावािा एक शदू्र 
राहात होता. त्याच्या पत्नीिे नाव करंुड होते. दमा आणि करंुड हे दोघेही णवठ्ठर्लभक्त असल्याने 
णनत्यनेमाने पंढरीिी वारी करीत. असा क्रम बरीि वष े िार्लर्ला होता. दमा आणि करंुड ह्यानंा अपत्य 
नव्हते. त्यामुळे ते दोघे मनातून दुःखी होते. एकदा पढंरीस असता ‘आम्हास पुत्र व्हावा’ अशी त्यानंी 
पाडुंरंर्ास प्राथगना केर्ली. त्याि रात्री दमास स्वप्नात असा दृष्ातं झार्ला. "तुर्ला पतु्र काही होिार नाही, 
परंतु एक कन्या फार सद रु्िी होईर्ल व ती तुझ्या कुळािा उद्धार करीर्ल. ती कन्या कृतयुर्ात पद णमनी 
होती. तीि तुझ्या पत्नीच्या उदरी येईर्ल. ‘जनाबाई’ असे णतिे नाव ठेव. णतिा नामदेविणरत्राशी संबधं येिार 
आहे. त्यामुळे नामदेवािें वडीर्ल दामाशटे यानंा तुझी ही कन्या अपगि कर." 

 
कार्लातंराने दमास कन्यारत्न प्राप्त झारे्ल. दमा आणि करंुड यानंी णतिे ‘जनाबाई’ असे नाव ठेवरे्ल. 

जनाबाई पाि-सहा वषांिी झाल्यावर दमाने णतर्ला दामाशटे याचं्या स्वाधीन केरे्ल. त्याआधीि करंुड णहिा 
मृत्यू झार्ला होता. पुढे र्लवकरि दमािेही णनधन झारे्ल. आणि अनाथ झारे्लर्ली जनाबाई दामाशटेच्या 
कुटंुबाच्या आश्रयाने राहू र्लार्र्ली. दामाशटेनेही ह्या अनाथ मुर्लीिे आपल्या कन्येप्रमािे पार्लनपोषि केरे्ल. 

 
दामाशटेीिे संपूिग कुटंुबि णवठ्ठर्लभक्ती करिारे होते. घराण्यात वारकरी संप्रदायािा आिार व 

णविार रुढ होता. अशा ह्या पणवत्र कुटंुबात संतश्रेष्ठ नामदेवािंा जन्म झार्ला. नामदेव जनाबाईंपेिा पाि-सहा 
वषांनी र्लहान होते. त्यानंा अरं्ाखादं्यावर खेळणवण्यािे भाग्य दामाशटेच्या ह्या मानसकन्येस र्लाभरे्ल. 

 
दामाशटे जातीने व व्यवसायाने प्रशपी होते. त्यािें कुटंुब मोठे होते. दामाशटे व त्यािंी पत्नी, 

नामदेव आणि त्यािंी पत्नी, नामदेवािंी बहीि णनमगर्ला, नामदेवािें िार पुत्र आणि िार सुना आणि एक 
कन्या असे नामदेवािें कुटंुब िौदा जिािें होते. त्यात जनाबाईंिी भर पडून ते पधंरा जिािें झारे्ल. जनाबाई 
म्हितात- 
 

"नामदेवािे घरी । िौदाजिे स्मरती हरी ॥१॥ 
िौघे पुत्र िौघे सुना । णनत्य स्मरती नारायिा ॥२॥ 
आणिक मायबाप पाही । नामदेव राजाबाई ॥३॥ 

 
आऊबाई रे्लकी प्रनबाबाई बणहिी । पधंरावी ती दासीजनी ॥" (जनाबाईंिे अभरं्-अभकं क्र. २७०) 

  



 
 अनुक्रमणिका 

‘म्हिे नामयािी जनी’ 
 

नामदेवािें पंढरपूर येथीर्ल घर म्हिजे यादवकार्लीन संताचं्या परस्पर संवादािे कें द्रस्थान होते. 
त्यामुळे सतं जनाबाईंना आयताि संतसहवास र्लाभर्ला. नामदेवाशंी जनाबाईंनी साधरे्लर्ला ऐक्यभाव तर 
आश्चयगकारकि होता. नामदेवावंािनू जनाबाईंना वरे्ळे असे स्वतःिे जीवन नव्हतेि. ‘म्हिे नामयािी जनी’ 
ह्या त्याचं्या प्रत्येक अभरं्ाच्या अखेरीस येिाऱया नाममुदे्रवरून त्यािा प्रत्यय येतो. नामदेवािें दासीपि 
जनाबाई णबरुदाप्रमािे णमरणवतात. आणि असे घडिे स्वाभाणवकि होते. कारि जनाबाईंना स्वतःिे घर 
नव्हते, कुटंूब नव्हते. नामदेवािें घर आणि कुटंुब हेि त्यानंी आपरे्ल घर व कुटंुब मानरे्ल. त्या नामदेवाचं्या 
कुटंुबाशी पूिाथाने समरस झाल्या. त्या कुटंुबािा एक घटक झाल्या. नामदेवाचं्या जीवनातीर्ल सुखदुःखे 
त्यानंी आपर्लीि सुख-दुःखे मानर्ली. जनाबाईिंी मूळ वृत्तीि ईर्श्रपरायि होती. संतश्रेष्ठ नामदेवाचं्या 
णवठ्ठर्ल-भक्तीमय झारे्लल्या कुटंुबाच्या सहवासाने जनाबाईचं्या णवठ्ठर्लभक्तीर्ला बहर आर्ला. 

 
नामदेव हे बार्लभक्त होते. त्याचं्या जीवनणवकासानुसार त्यािंी भक्तीही णवकणसत झार्ली. उत्कट 

संवदेनशक्ती र्लाभरे्लल्या जनाबाईंनी नामदेवािंी भणक्तसाधना णवकणसत होताना अशी जवळून पाणहर्ली. 
ईर्श्रसाधना कशी करावी, णवठ्ठर्लभक्ती कशी अनुभवावी, णवठ्ठर्लाशी संवाद कसा करावा, त्याच्याशी मनाने 
कसे समरस व्हाव,े ऐक्य कसे साधाव,े हे जनाबाईनंा नामदेवाचं्या अखंड सहवासामुळे णशकता आरे्ल. 
नामदेवाचं्या आध्यास्त्मक जीवनािा असा सखोर्ल संस्कार होऊन जनाबाई स्वतःिे आध्यास्त्मक जीवन जर् ू
र्लार्ल्या. सतं नामदेवािें र्लौणकक व आध्यास्त्मक जीवन हा त्याचं्या अखंड णनरीििािा, प्रितनािा आणि 
कुतुहर्लािा णवषय झार्ला. त्यािा जिू जनाबाईंच्या मनार्ला िंदि जडर्ला. एवढेि नव्हे तर आपरे्ल अनुभव 
अभरं्ातूंन कसे व्यक्त करावते, यािी णकमयाि जि ू जनाबाईंच्या मनाने प्राप्त केर्ली. जनाबाईंच्या 
आध्यास्त्मक जीवनार्ला अशा प्रकारे प्रारंभ झार्ला. त्यासाठी नामदेवाकंडून रु्रुमंत्र घेण्याच्या उपिारािी 
जनाबाईंना आवश्यकता भासर्ली नाही. कारि णतर्ला णतच्या रु्रुच्या अखंड सहवासािा र्लाभ होण्यािे भाग्य 
प्राप्त झारे्ल होते. नामदेवाचं्या र्लौणकक जीवनाशी समरस होता होता जनाबाई त्याचं्या आध्यास्त्मक 
सािात्कारी जीवनाशी, त्याचं्या उत्कट सरु्िभक्तीशी आणि त्याचं्या भावोत्कट काव्यजीवनाशीही कशा 
एकरूप झाल्या, ते पढुीर्ल अभरं्ात प्रत्ययास येते. 
 

"नामदेवा पुत्र झार्ला । णवठो बारशासी आर्ला ॥ 
आंर्डे टोपडे पेहरि । शरे्ला मंुडासा घेऊन ॥ 
माझ्या जीवीच्या जीवना । नाम ठेवी नारायिा ॥ 
जनी म्हिे पाडुंरंर्ा । नावं काय ठेव ूसारं्ा ॥" (अ. क्र. १३७) 
 
"सि णदवाळीिा आर्ला । नामा राऊळासी रे्र्ला ॥ 
हाती धरूनी देवासी । िर्ला आमुच्या घरासी ॥ 
देव तेथुनी िाणर्लरे्ल । नामयाच्या घरा आरे्ल ॥ 
र्ोिाईने उटिे केरे्ल । दामा शटेीने स्नान केरे्ल ॥ 
पदर काणढर्ला मार्थयािा । बाळ पुणशर्ला नंदािा ॥ 
हाती घेऊन आरती । िक्रपािी ओवाळती ॥ 
जेऊणनया तृप्त झारे्ल । दासी जनीने णवडे णदरे्ल ॥" (अ. क्र. २८४) 

 



 
 अनुक्रमणिका 

एक र्लौणकक घटना जनाबाई अर्लौणकक पातळीवर जर्तात. साध्या घटनेर्ला आध्यास्त्मक 
पातळीवर नेतात आणि हा अनुभव नामदेवासंंबधंीिा असर्ला तरी तो णनखळ जनाबाईंच्या मनािा आहे हे 
महत्त्वािे. यावरून भक्तश्रेष्ठ नामदेवािें जीवन त्यािंी भक्ती, त्याचं्या कुटंुबात घडिारे प्रसंर् वा घटना ह्या 
भावोत्कट मनाच्या जनाबाईंच्या भावजीवनािा अखंड णवषय होताना णदसतात. 

 
एवढेि नव्हे तर नामदेवानंी रिरे्लल्या आत्मिणरत्राच्या जनाबाई जिू सािी ठरतात. संत नामदेव 

संत ञानानदेवाचं्या णवनंतीर्ला अनुसरून अणनच्िेने तीथगयाते्रस जातात. त्यानंा णवठ्ठर्लाच्या णवयोर्ािे दुःख होत 
असतेि. पि णवठ्ठर्लार्ला आपल्या णवयोर्ािे णकती दुःख होईर्ल आणि ते कसे सहवरे्ल, यािेि अणधक दुःख 
वा प्रिता वाटत असते. आपल्या णवयोर्ाने तळमळिाऱया श्रीहरीिे काल्पणनक णित्र नामदेवानंी तीथावळीच्या 
अभरं्ात सवगत्र रेखाटरे्ल आहे. णवशषे म्हिजे संत जनाबाईंही नामदेवाचं्या ह्या अनुभतूीशी समरस होऊन 
र्ोपाळािे सुसंवादी णित्र रेखाटतात. नामदेवािें भावोत्कट आत्मकथन सत्य असल्यािी त्या जिू ग्वाही देत 
असतात. ती अशी 
 

"णवयोर् नाम्यािा । न साहे र्ोपाळा । न जाय राउळा पाडुंरंर् ॥ 
पद माळयातं तेव्हा राहे णवर्श्ंभर । कळे समािार रुस्क्मिीसी ॥ 
िर्लाव ेमंणदरी स्वामी पुरुषोत्तमा । येईर्ल रे् नामा माझा जेव्हा ॥ 
तयाणवि मज दाही णदशा ओस । न र्लरे् णित्तास र्ोड काही ॥ 
जनी म्हिे ऐसी आवड नाम्यािी । म्हिोणनया त्यािी झारे्ल दासी ॥" 
(जनाबाईंिी तीथावळी-अ. क्र. ३३५) 

  



 
 अनुक्रमणिका 

‘म्हिोणनया त्यािी झारे्ल दासी’ 
 

जनाबाईंिे वरीर्ल विन सूिक आहे. जनाबाईंिी अद्याणप साधकावस्था सुरू आहे. सतं नामदेवाचं्या 
रुपाने त्यानंा सहजीि रु्रू र्लाभर्ला आहे. ह्या रु्रुमुळे परमेर्श्रही हाती आर्ला आहे. 
 

"नोवरीया संरे् वऱहाडीया सोहोळा । 
माडें पुरिपोळया णमळे अन्न ॥ 
परीसािेणन संरे् र्लोहो, होय सोने । 
तयािी भषूिे श्रीमतासंी ॥ 
जनी म्हिे जोड झार्ली णवठ्ठर्लािी । 
दासी नामयािी म्हिोणनया ॥" (अ. क्र. ३१) 

 
र्लग्नसमारंभात वधूपिाकडीर्ल पणरवारासही सन्मान र्लाभतो. णववाहसोहळयात सहभार्ी होता येते. 

र्ोडधोड पदाथािे भोजन णमळते. पणरसाच्या स्पशाने र्लोखंडािेही सोने होते. श्रीमंतास ह्या सोन्यािे 
अरं्लकार प्राप्त होतात. नामदेवासंारख्या र्ोपाळास णजवर्लर् असरे्लल्या भक्तश्रषे्ठािी जोड झाल्याने 
जनाबाईंिे जीवनही अद भतु आनंदाने भरून रे्रे्ल आहे. वऱहाडास सोहाळयािा, र्लोखंडास पणरसस्पशाने 
सुविग होण्यािा अद भतु र्लाभ होतो. तसाि नामदेवानंा अनुसरल्यामुळे जनाबाईसं णवठ्ठर्लािा र्लाभ झार्ला 
आहे. दुसऱया एका अभरं्ात जनाबाई उघडपिेि नामदेवािें हे ऋि मान्य करतात. 

 
"नामदेवािे ठेविे जनीस र्लाधरे्ल । 
धन सापडर्लें  णवटेवरी ॥ 
धन्य माझा जन्म धन्य माझा वशं । 
धन्य णवष्ट्िुदास स्वामी माझा ॥" (अ. क्र. ३६०) 
 
संत नामदेवाचं्या घरात िौदा जि होते. िार पुत्र, िार सुना, रे्लक, बणहि, आई-वडीर्ल, पत्नी 

असा हा पणरवार होता. नामदेवाचं्या णवठ्ठर्लभक्तीिा संस्कार अवघ्या कुटंुबाच्याि मनावर आणि जीवनावर 
होिे अपणरहायग होते. तो तसा झार्लाही. त्यामुळे कुटंुबातीर्ल प्रत्येकानेि आपल्या भक्तीिा कमी-अणधक 
प्रमािात अभरं्ातूंन आणवष्ट्कारही केर्ला. 

 
पि त्यापंैकी कोिासही श्रषे्ठ भक्तपद जसे प्राप्त झारे्ल नाही, तसेि संतपदही प्राप्त झारे्ल नाही. 

संतकवी म्हिून फारशी मान्यताही र्लाभर्ली नाही. हे भाग्य र्लाभरे्ल नामदेवाचं्या घरी एक दासी म्हिनू 
वावरिाऱया जनाबाईंना! नामदेवाचं्या ह्या सरु्ि णवठ्ठर्लभक्तीिा वसा घेतर्ला जनाबाईनंी. एक अनाथ पोरकी 
शूद्रकन्या म्हिनू दामाशटेीच्या दारात आश्रयासाठी आरे्लल्या जनाबाईंनी! जनाबाई ज्या ििी दामाशटेीच्या 
घरात आर्ली त्याि ििी णतिा भाग्यरे्लख णर्लणहर्ला रे्र्ला. त्याि ििी महाराष्ट्रार्ला एक अद भतु आध्यास्त्मक 
जीवन जर्िाऱया आणि त्याहूनही अद भतु कणवता करिाऱया संतश्रेष्ठ अशा कवणयत्रीिा र्लाभ झार्ला. 
जनाबाई आणि त्यािंी कणवता ही भणवष्ट्यकार्लीन महाराष्ट्रािी एक भाग्यरेखाि ठरर्ली. कधीही न णमटिारी 
अशी ही भाग्यरेखा आहे. सातश ेवष ेउर्लटून रे्र्ली तरी महाराष्ट्र शारदेच्या मुकुटातीर्ल हे रत्न अजून तसेि 
झळकत आहे. जनाबाईंिे संत कवणयत्री म्हिनू असिारे श्रेष्ठत्व अबाणधत ठररे्ल आहे. जनाबाई ह्या सवग 
संतकवणयत्रींत भाग्यवान कवणयत्री आहेत. त्यािंी कणवता णिरतरुि आहे. कारि त्यािंी श्रीकृष्ट्िभक्ती 
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अत्यंत उत्कट, सािात्कारी आणि प्रणतभांणकत होती. आणि अशा सरु्ि सािात्कारी उत्कट भक्तीिे ठेविे 
जनाबाईंर्ला आयतेि र्लाभरे्ल होते. नामदेवािेंि हे मूळ ठेविे होते. णवठ्ठर्ल हे त्यािे स्वरुप होते. नामदेवानंा 
ते बार्लपिीि र्लाभरे्ल. आणि नामदेवािंी दासी असिाऱया जनाबाईंनाही ते णवटेवरिे णनधान णवनासायासि 
सापडरे्ल. हे जनाबाईिे केवढे भाग्य! जनाबाईंना आपल्या जन्मािे साथगक झाल्यासारखे वाटते. आपर्ला 
जन्मि नव्हे तर आपरे्ल कुळ, आपर्ला वशंही धन्य झाल्यािे समाधान वाटते. हे भाग्य ज्याचं्यामुळे प्राप्त झारे्ल 
ते णवष्ट्िुदास नामदेवही धन्य होत, असा त्या कृतञानतापूवगक उद् र्ार काढतात. "धन्य माझा जन्म धन्य माझा 
वशं! धन्य णवष्ट्िुदास स्वामी माझा" 

 
जनाबाईंना नामदेवािें ‘ठेविे’ र्लाभरे्ल यािा अथग ‘परमेर्श्र’ कसा आपर्लासा करायिा यािी 

णकमयाि प्राप्त झार्ली. जनाबाईंना णवठ्ठर्लािी स्थूर्ल सरु्ि मूती तर र्लाभर्लीि. पि सरु्ि मतूीमधीर्ल 
परमेर्श्रािा आता सािात्कारही झार्ला. जळ आणि र्लवि याचं्या भेटीत र्लविास वरे्ळे अस्स्तत्व उरति 
नाही. जळ तत्त्वात र्लवितत्त्व सामावनू जाते. ऐक्य पावते. त्याप्रमािे जनाबाईंिे झारे्ल आहे. णवठोबािी 
अशी सािात्कारी भेट होताि जनाबाईंच्या देहािा पार्लट होतो. रातं्रणदवस त्यािें मन णवठ्ठर्लिरिी जडून 
जाते. णित्तास अन्य णवषय, णवकार उरति नाहीत. नव्हे ते जार्च्या जार्ीि मावळते. र्लय पावते. णवठ्ठर्लमय 
होऊन जाते. आता पाडुंरंर्ाच्या भेटीस उठून जाण्यािे प्रयोजनि उरत नाही. पाडुंरंर्ि स्वतः ििोििी 
जनाबाईंच्या भेटीस येऊ र्लार्तो. जनाबाईिें मन आता अखंड पाडुंरंर्भेटीिा आनंद अनुभवीत आहे. मात्र 
ह्या अद् भतु ििीही जनाबाईंना नामदेवािें स्मरि होते. "धन्य मायबाप नामदेव माझा । तेिे पंढणरराजा 
दाखणवरे्ल ।" असा जनाबाई कृतञानतापूवगक उल्लखे करतात हे णवशषे. अशा प्रकारे भक्त णशरोमिी सतं 
नामदेवाचं्या भणक्तसाधनेिा वारसा संत जनाबाईंनीि खऱया अथाने पुढे िार्लणवर्ला. एवढेि नव्हे तर 
स्वतःच्या ऐकाणंतक भक्तीने ह्या भणक्तसाधनेत योर्दान करून णतिा णवस्तारही केर्ला. 
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जनाबाईचं्या भणक्तजीवनातीर्ल णवकसनशीर्ल पणरवतगने 
 

संत नामदेवािें ‘णवठ्ठर्ल’ हे भक्तीिे ठेविे जनाबाईंस सापडरे्ल मात्र. त्यानंतर त्याचं्या भणक्तमय 
आध्यास्त्मक जीवनािी स्वतंत्र वाटिार्ल सुरू झार्ली. जनाबाईंच्या ह्या स्वतंत्र आध्यास्त्मक जीवनाबरोबरि 
त्यािें काव्यजीवनही सुरू झारे्ल. जनाबाईंच्या भणक्तजीवनातीर्ल आध्यास्त्मक णवकास आणि भावणनक 
आंदोर्लने त्याचं्या अभरं्वािीत णनतळपिे प्रणतप्रबबीत झारे्लर्ली णदसतात. ती जशी अभ्यसनीय आहेत तशीि 
आस्वाद्यही आहेत. त्यामुळे जनाबाई एकाि वळेी श्रेष्ठ संत आणि श्रेष्ठ कवणयत्री कशा होत्या ह्यािा प्रत्यय 
येतो. 
 
अ - र्लौणकक व्यथावदेनािें कथन 
 

भणक्तजीवनाच्या प्राथणमक अवस्थेत जनाबाई आपल्या अनाथपिािे, पोरकेपिािे दुःख णवठ्ठर्लास 
णनवदेन करून त्यािी दया, सहानुभतूी णमळव ूपाहतात. 
 

"माय मेर्ली बाप मेर्ला । आता साभंाळी णवठ्ठर्ला ॥ 
मी तुझें र्ा रे्लकरू । नको मजशी अव्हेरू ॥ 
मणतमंद मी तुझी दासी । ठाव द्यावा पायापंाशी ॥ 
तुजणवि सखे कोि । माझे करीर्ल सरंिि ॥ 
अंत णकती पाहसी देवा । थोर भ्रम झार्ला जीवा ॥ 
सकळ जीवाच्या जीवना । म्हिे जनी नारायिा ॥" (अ. क्र. ५८) 
 
हळूहळू जनाबाईिें आणि णवठ्ठर्लािे सख्यत्त्व जुळून येते. आपरे्ल र्लौणकक दुःख वा तक्रार त्या 

णवठ्ठर्लार्ला सारं्ू र्लार्तात. आता त्यािंी भीड िेपर्ली आहे. 
 
"आई मेर्ली बाप मेर्ला । मज साभंाळी णवठ्ठर्ला ॥ 
हरी रे मज कोिी नाही । माझी खात असे डोई ॥ 
णवठ्ठर्ल म्हिें रुस्क्मिी । माझें जनीर्ला नाही कोिी ॥ 
हाती घेऊनी तेर्लफिी । कें स प्रविरून घार्ल विेी ॥ 
विेी घारु्लन णदधर्ली र्ाठं । जनी म्हिे िोळ बा पाठ ॥" (अ. क्र. २६६) 
 
आपिास उपेणित जीवन जर्ाव ेर्लार्ते याबद्दर्ल आता जनाबाईंना खंत वाटू र्लार्ते. आपि ‘नीि’ 

जातीिे आहोत हे शल्य तीव्रतेने बोिू र्लार्ते. आपिास नामदेवाचं्या घरात स्थान नाही, असरे्लि तर ते 
दाराति आहे ही जािीव जनाबाईंना अस्वस्थ करते. 
 
आ - सामाणजक णवषमता आणि अन्याय याणवरुद्ध तीव्र सूर 
 

"राजाई र्ोिाई । अखंणडत तुझे पायी ॥ 
मज ठेणवयरे्ल द्वारी । नीि म्हिोणन बाहेरी ॥ 
नारा र्ोंदा महादा णवठा । ठेणवयरे्ल अग्रवाटा ॥ 
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देवा केव्हा िेम देसी । आपरु्ली म्हिोणन जनी दासी ॥" (अ. क्र. ६७) 
 

संत नामदेवाचं्या घरी णवठ्ठर्लाच्या पायी राजाई र्ोिाई ह्याि बसतात. नामदेवािें पुत्र अग्र वाटांवर 
थाबंतात. आपिास मात्र नीि जातीिी म्हिनू बाहेर दाराति णतष्ठत ठेवरे्ल जाते, यािे जनाबाईनंा भान येते. 
आपि विगहीन असल्यामुळे समाजव्यवस्थेत आपिास स्थान नाही. नामदेवाचं्या कुटंुबािा आश्रय णमळार्ला 
तरी आपर्ली जार्ा घरात नाहीि, असर्लीि तर ती फक्त दारात आहे. ह्या सामाणजक णवषमतेिी जनाबाईंच्या 
मनास तीव्र जािीव होते. ती होताि आपिावर होत असरे्लल्या अन्यायाबद्दर्लही त्यािें मन व्यणथत होते. 
णवठ्ठर्लभेटीिी उत्कट ओढ र्लार्रे्लल्या जनाबाईंना नामदेवाचं्या कुटंुणबयानंी घेररे्लल्या णवठ्ठर्लािे केवळ 
दशगनही दुर्लगभ होते. आपिही णवठ्ठर्लिरिी र्लार्ाव,े त्याच्याशी संवादावे, त्याच्या सहवासािे सुख घ्याव,े 
असे जनाबाईंना वाटत असते. पि प्रत्यिात तसे घडत नाही. त्यामुळे त्यािें मन कष्ी होते. णजवास श्रम 
होतात. आपरे्ल अनाथपि, एकाकीपि आणि विगहीन जीवन आठवनू त्यािें मन णनराशनेे काळवडूंन जाते. 
‘काळ साह्य नाही आता’ हे सत्य त्यानंा उमर्ते. त्यामुळेि आपिास घरात असूनही ‘परदेशी’ टाकरे्ल जाते 
आहे, यािे भान येतो. पि तक्रार तरी कुिाणवषयी करायिी? अशा कोंडीत जनाबाईिें मन अडकते. ह्यातून 
सुटका फक्त णवठ्ठर्लि करू शकतो या जाणिवनेे जनाबाई णवठ्ठर्लार्लाि साकडे घार्लतात. 

 
"काय करंू पंढरीनाथा । काळ साह्य नाहीं आता ॥ 
मज टाणकरे्ल परदेशीं । नारा णवठा तुजपाशीं ॥ 
श्रम बहु झार्ला जीवा । आता साभंाळीं केशवा ॥ 
कोि सखा तुजणवि । माझे करी समाधान ॥ 
हीन दीन तुझे पोटीं । जनी म्हिे द्यावी भेटी ॥" (अ. क्र. ६८) 

 
अशाप्रकारे जनाबाई णवठ्ठर्लाशी आपल्या शूद्रपिाच्या वदेनेतून, एकाकीपिाच्या दुःखातून आणि 

उपेिेच्या व्यथेतून संवादत राहतात. णवठ्ठर्लाच्या करुिेिी यािना करतात. 
 
इ - णवठ्ठर्लभेटीिी तळमळ आणि करुिापर अभरं् 
 

नामदेवानंी जसा णवठ्ठर्ल पूिगतः स्वाधीन केर्ला तसा तो आपर्लासा करावा, ही जनाबाईंच्या 
भक्तमनािी एक तीव्र इच्िाि नव्हे तर आकािंाही आहे. नामदेवानंी बार्लक्रीडा वर्ळता आपल्या अभरं्ातं 
सवगत्र स्वतःकडे अपत्यभाव घेतर्ला आहे. ‘णवठ्ठर्लमाऊर्ली आणि आपि त्यािे सान अजाि रे्लकरू’ ह्या 
भावबंधात नामदेवािें मन णवशषे रमते. त्यामुळे त्याचं्या करुिापर अभरं्ातूंन बार्लभक्तािी मानणसकता प्रकट 
होते. आणि नामदेवाचं्या सरु्िभक्तीर्ला ती संवादी अशीि आहे. 

 
जनाबाईंच्या काही अभरं्ातूंनही हा माता-अपत्यभाव प्रकटतो. ‘मायबाप तूणि धनी । मर्ला साभंाळी 

णनवािी ॥ (अ. क्र. १८४), ‘मी तुझे र्ा रे्लकरू । नको मजसी अव्हेरू’ ॥ (अ. क्र. ९९), ‘मज पाडसािी माय । 
भणक्तवत्सािी ते र्ाय’ ॥ (२००२) ‘ये र् ये र् णवठाबाई । माझे पंढरीिे आई’ । (२११), ‘का रे् णनष्ठरु जार्लीसी’ 
(२१४) वर्ैरे. 

 
तथाणप जनाबाईिें मन ह्या माता-अपत्यभावात फार काळ रमत नाही हेि खरे. अपत्य भावापेिा 

दासीभाव, सरवीभाव अथवा णवरणहिीभावात जनाबाईंिे भावोत्कट मन स्वाभाणवकपिे णवसावते. कारि ते 
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यौवनाच्या वळिावरीर्ल एका स्त्रीिे मन आहे. त्यामुळे अपत्यभावाकडून ते सखीभावाकडे, दासीभावाकडे 
सतत झेपावत राहते. यादृष्ीने जनाबाईंच्या करुिापर अभरं्ातीर्ल पढुीर्ल करुिातग िरि पहा.- 

 
"हात णनढळावरी ठेवुणन । वाट पाहे िक्रपाणि ॥ 
धावं धावं पाडुंरंरे् । सखे णजवर्लरे् ॥ 
तुजवािंुणन दाही णदशा । वोस मज जर्दीशा ॥" (१८०) 
 
"येरे् माझे णवठाबाई । कृपादृष्ीनें तंू पाही ॥ 
तुजणवि न सुिे काही । आता रिी नानापरी ॥" (१७९) 
 
"माझी आंधळयािी काठी । अडकर्ली कविे बेटीं ॥ 
आता ंसारं्ू मी कविासी । धावं ेपावें हृणषकेशी ॥ 
तुजवािंूनी णवठ्ठर्ला । कोिी नाहीं रे मजर्ला ॥" (१८३) 
 
"णशिल्या बाह्या आतां । येऊणनया र्लावी हाता ं॥ 
तंू माझें वो माहेर । काय पाहातोसी अंतर ॥" (१९७) 
 
"सख्या घेतर्लें  पदरीं । आता ंन टाकावें दुरी ॥" (१८१) 

 
ई - श्रीणवष्ट्िूिी पुरािोक्त भक्तवत्सर्लता आणि जनाबाई 
 

श्रीणवठ्ठर्लािी भक्तवत्सर्लता जनाबाई जाितात. त्यामुळेि पाडुंरंर् आपर्ला उद्धार करिार याबद्दर्ल 
त्या आशावादी आहेत. जनाबाईंच्या अभरं्ातं णवठ्ठर्लािी ही भक्तवत्सर्लता सवगत्र णवखुररे्लर्ली णदसते. 

 
"देव भावािा रं्लपट । साडुंणन आर्ला हा वैकंुठ ॥१॥ 
पुंडणर्लकापुढें उभा । सम िरिींिी शोभा ॥२॥ 
हातीं िक्र पायीं वाकंी । मुख भक्तािें अवर्लोकीं ॥३॥ 
उभा बैसे न सवगथा ।पाहे कोठें भक्तकथा ॥४॥ 
सवग सुखािा सार्र । जनी म्हिे शारंर्धर ॥५॥" 
 
जनाबाईंनी आपल्या अभरं्ातं रामायि, महाभारत आणि भार्वतपुरािातंीर्ल श्रीकृष्ट्िाच्या 

भक्तवत्सर्लतेिे णवपरु्ल संदभग णदरे्ल आहेत. भारतीय परुिगं्रथानंी शतकानुशतके जनसामान्याचं्या मनातं 
ईर्श्रभक्तीिी पेररे्लर्ली बीजेि कार्लान्तराने रुजर्ली. महाराष्ट्राच्या मनोभमूीत पढेु तेराव्या शतकात ती 
अंकुरर्ली. आणि सतं ञानानदेव तसेि संत नामदेव याचं्या उपदेशामतृािा वषाव होताि महाराष्ट्राच्या ह्या 
मनोभमूीिे भक्तीच्या मळयात रुपान्तर झारे्ल! भारतीय पुरािानंी जनसामान्याचं्या मनोभमूीिी मशार्त 
केल्यानेि तेराव्या शतकात संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्र आणि भक्त णशरोमिी नामदेव हे वारकरी संघटनेच्या 
पुनरगिनेिे महान कायग करू शकरे्ल, हे र्लिात घेिे आवश्यक आहे. 
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जनाबाईंसारख्या विगहीन, अनाथ आणि उपेणित श्रणमक स्त्रीच्या मनातही ह्या महापरुािानंी 
ईर्श्राच्या भक्तवत्सर्लतेसंबधंीिी श्रद्धा रुजवर्ली. त्यामुळे भक्ती हे आत्मोद्धारािे साधन जनाबाईच्या हाती 
आरे्ल. नामदेवाचं्या सहवासात भणक्तमार्ाच्या णवणवध पायऱया त्या सहजतेने िढतात. आत्मसािात्काराच्या 
पायरीवर अखेर पोहोितात. ईर्श्रािी भक्तवत्सर्लता हा त्याचं्या ह्या संपूिग आध्यास्त्मक याते्रिा जि ू
मूर्लाधार असतो. 

 
"द्रौपदीकारि । पाठीराखा नारायि ॥ 
र्ोरा कंुभाराच्या संरे् । णिखर्ल तुडवू ंर्लारे् अंरे् ॥" (२३९) 
 
"दुःशासन द्रौपदीसी । घेऊनी आर्ला तो सभेसी ॥ 
दुयोधन आञाना करी । नग्न करावी सुंदरी ॥ 
आता ंउपाय कृष्ट्िा काय । धावं ेमाझे कृष्ट्िमाय ॥ 
णनरी ओणढता ंदुजगन । जारे्ल आणिक णनमाि ॥ 
ऐसीं असंख्य फेणडर्लीं । देवीं णततकी पुरणवर्लीं ॥ 
तया ंसंता ंराणखर्लें  कैसे । जनी मनीं पे्रमें हासें ॥" (२३१) 
 
"दुयोधना मारी । पाडंवासी रिी हरी ॥ 
पाडंव वनवासी जाये । तयापाठीं देव आहे ॥ 
उिें न पडे तयािें । काम पुरवी हो मनािे ॥ 
जनी म्हिे णवदुराच्या । कण्या भिी हो प्रीतीच्या ॥" (२४४) 
 
"देव तारक तारक । देव दुष्ासंी मारक ॥ 
र्ीतेमध्यें आणद अंत । ऐसे बोर्लतो भर्वतं ॥ 
शत्ररू्लार्ीं आधीं मारी । भक्तसकंटी रिी हरी ॥ 
जनी म्हिे कृपा करी । भाव पाहोन अंतरीं ॥" (२४७) 

 
रामायि, महाभारत वा भार्वति नव्हे तर श्रीभर्वद र्ीतेतीर्ल भर्वतंाच्या अभयविनाकडेही 

जनाबाई आपरे्ल र्लि वधेतात. "पणरत्रािाय साधूना ंणवनाशाय ि दुष्ट्कृतान्  । धमगसंस्थापनाथाय संभवाणम युरे् 
युरे् ॥ (४-८) या भर्वान श्रीकृष्ट्िाच्या र्लोकोत्तर उक्तीिाि त्यानंी ‘देव तारक तारक’ ह्या अभरं्ात अनुवाद 
केर्ला आहे. 

 
मात्र जनाबाईनंा केवळ श्रीकृष्ट्िािी भक्तवत्सर्लता पुरेशी वाटत नाही. र्लौणकक जीवनातीर्ल 

दुःखप्रसंर्ी वा संकटात णवठ्ठर्लािी भक्तवत्सर्लताि अनुभणविे हे जनाबाईंच्या आध्यास्त्मक जीवनयाते्रिे 
अंणतम ध्येय नाहीि. आपिास णवठ्ठर्लािा सािात्कार व्हावा, त्याच्याशी एकात्मता अनुभवावी, ह्या 
ऐक्यावस्थेतीर्ल अद भतु आनंदािा र्लाभ व्हावा आणि ह्या आत्मानंदाति आपि हरवनू जाव ेही जनाबाईंच्या 
संतकणवमनािी आकािंा आहे. नव्हे ते त्याचं्या मनाने जपरे्लरे्ल एक सुंदर स्वप्न आहे. 
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उ - जनाबाईिंी सािात्कारी सख्यभक्ती 
 

आध्यास्त्मक मार्ावरीर्ल साधक ज्यासाठी रातं्रणदवस तळमळतात आणि संताचं्या संतत्वािा जो 
प्रमुख णनकष असतो, ती सािात्कारावस्था जनाबाईंनी सहजतःि प्राप्त केर्ली आहे. मात्र करुिायािना 
आणि सािात्कार यातंीर्ल अतंर जनाबाई कशा िारू्लन रे्ल्या, याच्या खुिा त्याचं्या अभरं्ातं तरी फारशा 
णदसत नाहीत. भक्तवत्सर्लतेनंतर थेट सरु्िसािात्काराकडेि जनाबाई आपिास घेऊन जातात. सरु्ि 
सािात्कारािी णकमया जनाबाईंनी कशी हस्तर्त केर्ली याबद्दर्ल त्याचं्या प्रणतभेने मौन पाळण्यािे पसतं केरे्ल 
आहे. जनाबाईंच्या आध्यास्त्मक प्रवासातीर्ल हा प्रदेश त्यामुळे अर्म्य राहतो प्रकवा जनाबाईंच्या जीवनातीर्ल 
हे पणरवतगन घडणविारा एखादा क्राणंतकारक िि अनेपणितपिे येऊन रे्र्ला असिेही शक्य आहे. काहीही 
असो. जनाबाईंिी ‘सािात्कारी संत कवणयत्री’ ही प्रणतमाि आपिास ह्यानंतर स्स्थरावरे्लर्ली णदसते. 

 
वस्तुतः सतंाचं्याही साधकावस्थेत परमेर्श्र-सािात्कारावस्था तशी दुर्ममळि म्हिावी र्लार्ते. 

म्हिूनि तर णतिे संतमनास अपरुप वाटते. सरु्ि सािात्कारासाठी तळमळिे, त्यािी अखंड मार्गप्रणतिा 
करिे, त्यासाठी अस्वस्थ होिे, स्वतःस प्रकवा ईर्श्रास बोर्ल र्लाविे इत्यादी र्ोष्ी संतकाव्यात वारंवार 
णदसतात. 

 
जनाबाईंच्या कणवतेत मात्र परमेर्श्र णवयोर्ाच्या उदासीनतेपेिा मीर्लनािी बेहोषीि अणधक 

जािवते. आपर्लया सख्यभक्तीने जनाबाईंनी श्रीकृष्ट्िास जिू प्रजकरे्ल आहे. कारि त्यािे रहस्य पूिगतः 
जनाबाईंना उमजरे्ल आहे. त्यामुळे आता कृष्ट्िि जनाबाईंच्या आधीन झार्ला आहे. कृष्ट्िािे आता 
जनाबाईंपुढे काहीि िारे्लनासे झारे्ल आहे. 

 
"माझा र्लोभ नाहीं देवा । तुझी करीं ना मी सेवा ॥१॥ 
नाहीं अंर्ीं थोरपि । णमर्थया धणरसी रु्मान ॥२॥ 
रार्ा येऊणन काय कणरसी । तुझें बळ आम्हापंाशीं ॥३॥ 
नाही सामर्थयग तुज हरी । जनी म्हिे धणरर्ला िोरी ॥४॥" (अ. क्र. २३८) 
 
"बाळे भोळे ठकणवशी । तें तंव न िारे्ल आम्हापंाशीं ॥१॥ 
र्वग धणरसी नामािा । सोहं सोहं र्जे वािा ॥२॥ 
आशा तृष्ट्िा तुम्हापंाशीं । नाही म्हिे जनी दासी ॥३॥" (अ. क्र. २४१) 
 
वस्तुतः भक्तणशरोमिी नामदेवानंीही आपल्या बार्लसदृश णनव्याजतेने श्रीकृष्ट्िाशी असेि सख्यत्वािे 

नाते जोडरे्ल होते. नामदेवाचं्या सरु्िभक्तीिा सख्यभक्ती हा मूर्लाधार होता. र्ोकुळातीर्ल बाळ र्ोपाळािंा 
श्रीकृष्ट्िणवषयक असिारा सख्यभावि नामदेवानंी आपल्या अभरं्ांतून अनुभवरुपाने प्रकट केर्ला. त्यािा 
संस्कार जनाबाईंच्या वरीर्ल अभरं्ावंर झाल्यािे जािवते. तथाणप जनाबाई नामदेवाचं्या सरु्िभक्तीच्या ह्या 
वळिार्ला केवळ स्पशग करून स्वतःच्या समथग भक्तीिी अणभनव णदशा िोखाळतात आणि नामदेवाचं्या 
सख्यभक्तीत अपूवग, अद भतू आणि मौणर्लक भर घार्लतात. 

 
पंढरीिा णवठ्ठर्ल आपल्या भक्तवत्सर्लतेसंबधंाने प्रणसद्ध आहे. श्रीकृष्ट्िािी पंढरीनाथ, पाडुंरंर् वा 

णवठ्ठर्ल ही रूढ झारे्लर्ली नावहेी त्यािी भक्ताणंवषयीिी उत्कट प्रीती दशगणविारी आहेत. पुंडणर्लकाने 
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श्रीकृष्ट्िार्ला आपल्या अर्लौणकक भक्तीने प्रजकरे्ल आणि श्रीकृष्ट्िाच्या भक्तवत्सर्लतेच्या अनुभतूीनेि णवटेवर 
णतष्ठावयास र्लावरे्ल. मात्र पुडंणर्लकाने हे सवग केवळ आत्मोद्धारासाठी केरे्ल नव्हते. त्यामारे् णवर्श्ोद्धारािी, 
केवळ महापुरुषाच्या मनाति जन्मिारी पे्ररिा होती. त्यानेि ह्या णवठ्ठर्लार्ला िदं्रभारे्च्या तीरावर अठ्ठावीस 
युरे् भक्तजनाचं्या उद्धाराथग णवटेवर उभे राहण्यास भार् पाडरे्ल. असा हा पंढरीनाथ म्हिजे र्ोकुळातीर्ल 
श्रीकृष्ट्िािे बार्लरूप होय. हा र्ोकुळवासी र्ोपाळािंा णजवर्लर् सखा आहे. सख्यभक्ती हा र्ोकुळातीर्ल 
श्रीकृष्ट्ििणरत्रािा स्थाणयभाव आहे. र्ोपक्रीडा हा त्यािा िंद आहे आणि दुःखणनवारि वा संकटणनवारि हा 
त्यािा हेतू आहे. 

 
संत नामदेवापं्रमािेि जनाबाईही श्रीकृष्ट्िाच्या मनातीर्ल भक्ताणंवषयीिा पे्रमभाव जाितात. त्यामुळे 

त्या र्ोकुळातीर्ल र्ोपाचं्या भणूमकेतून श्रीकृष्ट्िणवषयक सख्यभावही जर्ू पाहतात. नामदेवाचं्या अनुभवाने 
संस्कारीत केरे्लर्ला जनाबाईिंा पुढीर्ल अभरं् यादृष्ीने बोर्लका आहे. 

 
"धणरर्ला पंढरीिा िोर । र्ळा ंबाधंोणनया दोर ॥१॥ 
हृदय बंणदखाना केर्ला । आतं णवठ्ठर्ल कोंणडर्ला ॥२॥ 
शब्दें केर्ली जवाजुडी । णवठ्ठर्ल पायीं घातर्ली बेडी ॥३॥ 
सोहं शब्दािा मारा केर्ला । णवठ्ठर्ल काकुर्लती आर्ला ॥४॥ 
जनी म्हिे बा णवठ्ठर्ला । जीवें न सोडी मी तुर्ला ॥५॥" (अ. क्र. ३१६) 
 
जनाबाईंनी णवठ्ठर्लास आपल्या हृदयबणंदखान्यात असे कोंडरे्ल आहे की णवठ्ठर्लाने काकुळती याव.े 

आता णवठ्ठर्ल स्वतःि जनाबाईंिा दास झार्ला. जनाबाई वार्वतीर्ल तसा तो दास्यभावाने वार्त आहे. क्वणित 
जनाबाईंना रार्ही सहन करीत आहे. मात्र तो खरा नाही. कृतक आहे. 

 
"अरे णवठ्या णवठ्या । मूळ मायेच्या कारट्या ॥ 
तुझी राडं रंडकी जार्ली । जन्म साणवत्री िुडा ल्यार्ली ॥ 
तुझें रे्र्लें  मढें । तुर्ला पाहून काळ रडे ॥ 
उभी राहूणन आंर्िीं । णशव्या देत दासी जनी ॥" (१६३) 
 
अशी ही णवरोधभक्ती संतजनात केवळ जनाबाईिं करू शकल्या. 

 
ऊ - दैनंणदन श्रमजीवनातीर्ल सरु्ि सािात्कार  
 

मराठीतीर्ल सवग संतकवींच्या अनुभवणवर्श्ापेंिा जनाबाईचं्या कणवतेतीर्ल अनुभवणवर्श्ािे वरे्ळेपि 
त्याच्या वास्तवाणधणष्ठत स्वरुपात दडरे्लरे्ल आहे. जनाबाई आपल्या आध्यास्त्मक जीवनातही आपरे्ल 
जीवनवास्तव णवसरू शकत नाहीत. कारि जनाबाईंिे अवघे जीवनि कष्मय आहे. जनाबाईंिे नामदेवाचं्या 
कुटंुबातीर्ल स्थान हे कुटंुबासाठी अहोरात्र कष् उपसिाऱया एका उपेणित श्रणमकेिे आहे. एरवी नामदेवाचं्या 
भणक्तमणंदरािी ती द्वारपाणर्लका आहे. 

 
जनाबाईंच्या अभरं्ातूंन प्रकटतात ते एकसारखे कष् करिारे त्यािें हात. हे हात दळत असतात 

प्रकवा काडंत असतात. झाडर्लोट करीत असतात अथवा सडा सारवि करीत असतात. घार्र घेऊन 
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पािवठ्यावर जात असतात, धुिे धूत असतात, सडा प्रशपत असतात प्रकवा रानात शिेी विेीत असतात. 
णवशषे म्हिजे हे सवग िारू्ल असतानाि जनाबाईंिे ईर्श्रस्मरि, प्रितन आणि आत्मणनवदेनही अखंडपिे सुरू 
असते. आपल्या ह्या वास्तव श्रणमक जीवनाच्या भाषेति जनाबाई आपल्या भणक्तभावािंा आणवष्ट्कार करीत 
राहतात हे णवशषे. त्यामुळे जनाबाईंिी अभरं्वािी त्याचं्या ह्या र्लौणकक वास्तव जीवनास अनुसरत राहते. 
जनाबाईंच्या कष्ाचं्या, व्यथावदेनाचं्या नोंदी त्याचं्या अभरं्ांत आढळतात. कारि अशा प्रकारच्या शाणररीक 
कष्ातूंन जनाबाईंिी सुटका होण्यािी शक्यता नसतेि. त्यामुळे जनाबाई णवठ्ठर्लािा अखंड धावा करतात. 
करुिा भाकतात. आपल्या दुःखमय जीवनािी त्यास कहािी णनवदेन करतात. 

 
जनाबाईंच्या भणक्तपे्रमाने त्याचं्या आधीन झारे्लर्ला णवठ्ठर्ल मर् जनाबाईंच्या साहाय्याथग धावनू जातो. 

कारि तो भक्तवत्सर्ल आहे. भक्तासंाठी णतष्ठिारा आहे. दीन, दुःखी भक्तजनाचं्या उद्धारासाठीि तर त्यािे 
अस्स्तत्व आहे. नव्हे तोि त्यािा अवतारहेतूही आहे. तो केवळ पुरािोक्त भक्तजनासंाठीि अवतरर्ला असे 
नव्हे. जनाबाईंसारख्या दासीसाठीही तो धावनू जातो. जनाबाईही हे उमजून आहेत. जनाबाईंिे कधीही न 
संपिारे काम आणि त्याचं्यासाठी णतष्ठिारा, त्यािें श्रम हर्लके व्हाव ेम्हिून सतत कामात हातभार र्लाविारा 
िक्रपािी हे त्याचं्या अभरं्ातंीर्ल णनत्यपणरियािे दृश्य ठरते. जनाबाई आणि िक्रपािी याचं्यामधीर्ल हे नाते 
थेट, अणभजात आणि स्वतंत्र वाटते ते त्यामुळेि. 

 
"झाडर्लोट करी जनी । केर भरी िक्रपािी ॥१॥ 
पाटी घेऊणन डोईवरी । नेऊणनया टाकी दुरी ॥२॥ 
ऐसा भक्तीसी भरु्लर्ला । नीि कामें करू र्लार्र्ला ॥३॥ 
जनी म्हिे बा णवठ्ठर्ला । काय उतराई होऊं तुर्ला ॥४॥" (अ. क्र. २१९) 
 
"साळी काडंायास काढी । िक्रपािी उखळ झाडी ॥१॥ 
काणंडता काणंडता । शीि आर्ला पढंणरनाथा ॥२॥ 
काडंीताना घाम आर्ला । तेिें णपताबंर णभजर्ला ॥३॥ 
पायीं पैंजि हातीं कडी । कोंडा पाखडोणन काढी ॥४॥ 
हाता आर्ला असे फोड । जनी म्हिे मुसळ सोड ॥५॥" (अ. क्र. २२६) 
 
"धुिे घेऊणन काखेंसी । जनी रे्र्ली उपवासी ॥१॥ 
मारे् णवठ्ठर्ल धावंर्ला । म्हिें का ंटाणकर्लें  मर्ला ॥२॥ 
धाऊनी देवा का ंआर्लासी । म्हिे नामयािी दासी ॥३॥ 
खार्ली घारु्लणनया मान । मार्ें िार्लरे्ल जर्जीवन ॥४॥" (अ. क्र. २६२) 
 
"जनी जाय शिेासाठी । उभा आहे णतच्या पाठी ॥१॥ 
णपताबंरािी कासं खोवी । मारे् िारे्ल जनाबाई ॥२॥ 
र्ौऱया विेणुन बाणंधर्ली मोट । जनी म्हिे द्यावी र्ाठ ॥३॥ 
मोट उिरू्लन डोई घेई । मारे् िारे्ल जनाबाई ॥४॥" (अ. क्र. २६३) 
 
"राना रे्र्ली शिेीसाठीं । विेूं र्लारे् णवठो पाठीं ॥१॥ 
णपताबंर ओिे खोंवी । पायी शोभा पारखावी ॥२॥ 
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पूिग भरोणनया ंमोट । जनी म्हिे द्यावी र्ाठं ॥३॥" (अ. क्र. २६४) 
 
"जनी जाय पािीयासीं । मारे् धावं ेहृणषकेशी ॥१॥ 
पाय णभजों नेदी हात । माथा ंघार्री वहात ॥२॥ 
पािी राजंिातं भरी । सडा सारवि करी ॥३॥ 
धुिे धुऊणनया ंआिी । म्हिे नामयािी जनी ॥४॥" (अ. क्र. २६८) 
 
"जाय जाय राउळासी । नको येऊं आम्हापंाशीं ॥ 
जाऊं आम्हीं बरोबर । जार्ला णतिा हो िाकर ॥ 
णतज संरे् काम करी । ऐसें जािा देव हरी ॥ 
िहंू हाती धुिें केर्लें  । जनी म्हिे बरे जारे्ल ॥" (अ. क्र. २६०) 
 
भक्तवत्सर्ल श्रीिक्रपािीर्लाहीं अहोरात्र कष् उपसिाऱया जनाबाईंिी भेट घ्यायिी, तर णतच्या 

कामातं साहाय्य कराव े र्लार्ते. णवठ्ठर्लाशी णहतरु्ज करतानाही जनाबाईिें काम सुरूि असते. त्यामुळे 
जनाबाई झाडर्लोट करीत असल्या, तर देव केर भरू र्लार्तो. णतने साळी सडावयास घेतल्या, तर देव पढेु 
जाऊन उखळ झाडतो. पायातं पैंजि आणि हातातं कडी असिारी श्रीकृष्ट्िािी मतूी जनाबाईंजवळ कोंडा 
पाखडत बसरे्लर्ली णदसते. कधी जनाबाई काखोंटीस धुण्यािे र्ाठोडे घेऊन उपाशीि नदीकडे णनघते. तेव्हा 
कळवळून श्रीकृष्ट्ि णतच्या मारे् धावतो. आपल्या िहूहातानंी तो जनाबाईंिे धुिे धुऊन टाकतो. आणि 
जनाबाईंिे श्रम हर्लके करतो. सडासारविासाठी जनाबाईंना कधी शिे र्ोळा कराव े र्लार्ते. तेव्हाही 
पीताबंरािे ओिे खोवनू श्रीहरी णतच्यामारे् मारे् िार्लत राहतो. तर कधी णतच्यासह रानोमाळ शणे्या र्ोळा 
करीत भ्रमंती करीत राहतो. विेरे्लल्या र्ोवऱया वस्त्रात र्ोळा करून त्यािंी मोट बाधंतो. ह्या मोटेर्ला र्ाठ 
कशी द्यावी हेही जनाबाईि त्यास णशकणवतात. त्यानुसार िक्रपािी मोट घट्ट बाधूंन िारं्र्लीि र्ाठ देतो. 
आणि ही मोट डोक्यावर घेऊन जनाबाईंच्या मार्ोमार् िार्लत राहतो. अशा वळेी ओिे बाधंरे्लल्या 
िक्रपािीिे सुंदर र्ोणजरे पाय उघडे पडतात. जनाबाई तेव्हा त्याच्या िरिािी शोभा न्याहाळति राहतात. 
पाण्यासाठी नदीवर जाव ेर्लार्ते तेही जनाबाईंनाि. घार्र घेऊन नदीकडे णनघारे्लल्या जनाबाईंच्या मारे् 
धाव घेतो तोही हा हृणषकेशि. तोि नदीच्या प्रवाहात उतरतो. घार्री भरतो. मात्र असे करताना आपरे्ल 
हात पायही देव णभजू देत नाही, हे केवढे आश्चयग! देवि मर् भररे्लल्या घार्री डोक्यावर वाहात नामदेवाचं्या 
घरातीर्ल राजंि भरतो. वळेप्रसंर्ी सडा सारवि करण्यासही तो मारे्पुढे पाहात नाही. अशाप्रकारे कधीही न 
संपिारे जनाबाईंिे काम आणि ते र्लवकर संपाव े म्हिून सतत णतच्यासाठी कष्िारा श्रीहरी हा वरीर्ल 
अभरं्ातंीर्ल अनुभवणवर्श्ािा कें द्रप्रबदू झार्ला आहे. भक्तािंा भक्ति नव्हे तर दासही झारे्लर्ला श्रीकृष्ट्ि 
जनाबाईंच्या अनुभवणवर्श्ात आपल्या सतत दृष्ीस पडतो. श्रीकृष्ट्िाच्या भक्तवत्सर्लतेर्ला स्वजीवनािा एक 
नवाि संदभग देऊन जनाबाईंनी श्रीकृष्ट्िािी पुरािोक्त भक्तवत्सर्लता स्वकार्लीन वास्तवात रुजणवण्यािे 
काव्यात्म मौणर्लक कायग केरे्ल आहे. यादवकार्लीन वारकरी संप्रदायाच्या भणक्तसाधनेतीर्ल सरु्ि ईर्श्राच्या 
संकल्पनेिी जडिघडि करण्यािे अत्यंत मौणर्लक कायग भक्तश्रेष्ठ संत नामदेवानंी आरंणभरे्ल होते. त्यात सतं 
जनाबाईंिेही महत्त्वािे योर्दान आहे, हे र्लिात घेिे आवश्यक आहे. 
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ए - जनाबाईिंी सरु्ि ईर्श्रणवषयक संकल्पना 
 

जनाबाईंनी देव असा पूिाथाने कष्साध्य केर्ला आहे. एका अनाणमक भाग्यशार्ली ििी णवठ्ठर्ल 
आपल्या मारे् सावर्लीसारखा वावरत असल्यािी साि जनाबाईंना पटर्ली. तो िि त्याचं्या आध्यास्त्मक 
जीवनात क्रातंी करिारा ठरर्ला. जनाबाईंना त्यािंा णवठ्ठर्ल सापडर्ला आणि त्याचं्या र्लौणकक आणि 
आध्यास्त्मक जीवनािी कळाि पार्लटर्ली. त्याचं्या भावजीवनातही पणरवतगन झारे्ल. णवठ्ठर्लािा र्लाभ होताि 
स्वतःस नामदेवािंी दासी असे म्हिवनू घेण्यातीर्ल अथगशनू्यता त्यानंा जािव ूर्लार्र्ली. 

 
"पूवी काय तप नेिें पैं हो केर्लें  । णनधान जोणडरं्ल पढंरीिे ॥ 
येऊणनया ंदेव दळू र्लारे् अंरे् । रखुमाईिा संर् दूर केर्ला ॥ 
तैसाणि पै संरे् येऊणन बाहेरी । वेंिोणनया ंभरी शिेी अंर्ें ॥ 
ओझें जार्लें  म्हिोणन पाठी णपताबंरीं । घेऊणनया ंघरीं आणितसे ॥ 
ऐसे जेथें काम करी िक्रपाणि । तेथें कैिी जनी नामयािी ॥" (अ. क्र. २२०) 
 
जनाबाईंनी असे आपल्या उत्कट भणक्तभावामुळे आणि कठोर श्रमजीवनामुळे भक्तवत्सर्ल णवठ्ठर्लास 

पूिगतः आपरे्लसे केरे्ल आहे. जनाबाईंसाठी णवठ्ठर्लाने रखुमाईिा संर् दूर केर्ला, ह्या जनाबाईंच्या 
मनोधारिेति त्याचं्या स्वप्नसृष्ीिे मूळ दडरे्ल आहे असे वाटते. आता देवानेि जेथे जनाबाईिें दास्य 
स्वीकाररे्ल, तेथे जनाबाई नामदेवािंी दासी तरी कशी असू शकेर्ल? 

 
आपल्या मनातीर्ल भावणनक आंदोर्लनािंा मार्ोवा घेत अखंड वाटिार्ल करिाऱया जनाबाई त्याचं्या 

अभरं्ातं आपिास सतत णदसतात. आपल्या उत्कट, उत्स्फूतग अशा अनुभवािंा आपल्या दैनंणदन जीवनाच्या 
भाषेत आणवष्ट्कार करिे त्यानंा पुरेसे वाटत नाही. त्या अनुभवािा अथग र्लावीत राहिे हा जनाबाईंच्या मनास 
जडरे्लर्ला िंद आहे. ह्या अथगप्रणक्रयेतून जनाबाईंच्या जाणिवा संघणटत होतात. आणि त्यामधून त्याचं्या 
मनािा णवकास होऊ र्लार्तो. त्यामुळे जनाबाईंिी कणवता णनत्यनूतन तर वाटतेि, पि अखंड 
णवकसनशीर्लही ठरते. 
 

जनाबाईंच्या ईर्श्रणवषयक जाणिवतेही असेि णवकसन प्रत्ययास येते. नव्या जाणिवाबंरोबर 
आपल्या परमेर्श्रणवषयक भणूमकेिी त्या नव्याने माडंिी करू र्लार्तात. केवळ ईर्श्रणवषयकि नव्हे, तर 
एकूिि आपल्या आध्यास्त्मक प्रवासाकडे सािेपी वृत्तीने पाहतात. ‘नामयािी दासी’ असे स्वतःर्ला 
संबोधण्यात अणभमान बाळर्िाऱया जनाबाई ‘ऐसे जेथे काम करी िक्रपाणि I तेथे कैिी जनी नामयािी I’ 
असे स्वतःर्लाि णविारू र्लार्तात. जनाबाईंच्या भणूमकेतीर्ल हे णवकसन र्लििीयि नाही तर मौणर्लकही 
ठराव.े 

 
वस्तुतः जनाबाईिंी ईर्श्रणवषयक कल्पना संत नामदेवाचं्या ईर्श्रणवषयक कल्पनेवरि मूर्लतः 

आधाररे्लर्ली आहे. यादवकार्लीन मराठी कणवतेच्या आद्य पवातीर्ल अभरं्सृष्ीत श्रीकृष्ट्िािे मानुषीकरि 
प्रथम केरे्ल ते आद्य अभरं्कार संत नामदेवानंी. मात्र नामदेवािंा हा देव एकाि वळेी र्लौणकक आहे, तसा 
अर्लौणककही आहे. त्याच्या भोवतीिे अद भतुतेिे पुरािोक्त स्वरुप नामदेव अबाणधत राखतात हे णवशषे. 
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तसा तर जनाबाईंच्या अभरं्ातंही श्रीकृष्ट्ि हा पीताबंरधारीि असतो. त्यार्ला िार भजुा असतात. 
त्याने सवग रे्लिी पणरधान केरे्लर्ली असतात. श्रीकृष्ट्िािे पुरािानंी वर्मिरे्लरे्ल रूप अबाणधत राखून जनाबाईही 
त्यािे पूिगतः मानुषीकरि करतात. महदंबेपासून श्रीकृष्ट्िाच्या मानुषीकरिािी िार्लरे्लर्ली प्रणक्रया अखेर 
जनाबाईंच्या अभरं्ात जिू पूिगत्व पावते. जनाबाईंच्या अभरं्ातंीर्ल ईर्श्र असा पूिग मािसाळरे्लर्ला णदसतो. 
यािे प्रमुख कारि संत जनाबाईंनी जोपासरे्लरे्ल स्वतःिे मािूसपि होय. अशाप्रकारे नामदेव आणि जनाबाई 
याचं्या ईर्श्रणवषयक संकल्पना परस्परपूरकि नव्हे तर संवादीही ठरतात. नामदेव आणि जनाबाई ह्या 
दोघानंीही णवठ्ठर्लास प्रजकून त्यास स्वतःिे अनुसरि करण्यास भार् पाडरे्ल आहे. नामदेवानंी आपल्या 
अत्युत्कट बार्लसदृश मनाच्या नेिीवयुक्त भक्तीने श्रीकृष्ट्िास प्रजकरे्ल आहे, तर जनाबाईनंी आपल्या 
एकाकीपिाने आणि श्रमजीवनातीर्ल आपल्या व्यथा-वदेनेने भक्तवत्सर्ल देवास प्रजकरे्ल आहे. नामदेव 
बार्लभक्तीने देव आपर्लासा करतात, तर जनाबाई सख्यभक्तीने. नामदेवाचं्या उत्कट भक्तीिा मूळ स्त्रोत 
नेणिवते आहे. तर जनाबाईंच्या सख्यभक्तीिा उर्म जाणिवते आहे. अशा प्रकारे जनाबाईंच्या सख्यभक्तीने 
नामदेवाचं्या बार्लसदृश मनाच्या भक्तीच्याही पुढे एक पाऊर्ल टाकरे्ल आहे. 

 
जनाबाईंनी ईर्श्राभोवतीिे अद भतुतेिे वर्लय पसूुन टाकून त्यास सामान्य श्रमजीवी मािसाच्या 

अणतवास्तवाच्या पातळीवरि अखंड वावरण्यास भार् पाडरे्ल आहे. र्लौणककार्ला अर्लौणकक पातळीवर 
नेण्यापेिा जनाबाई अर्लौणककार्लाि र्लौणककाच्या पातळीवर अवतरण्यास भार् पाडतात. आपल्या 
सािात्कारी संतत्वाणवषयी त्यानंी कुठेही अवाजवी जािीव व्यक्त केर्ली नाही. तसेि ईर्श्राकडूनही स्वतःिा 
र्ौरव करवनू घेतर्ला नाही. नामदेवाचं्या अभरं्ातं मात्र असा ईर्श्राकरवी स्वतःिा र्ौरव करवनू घेतरे्लर्ला 
णदसतो. ईर्श्रािे अस्स्तत्व भक्तावरि अवरं्लबून आहे हे भक्तश्रेष्ठ नामदेवानंा त्यातून सूणित करावयािे 
असते. जनाबाई मात्र श्रीकृष्ट्िािी भक्तवत्सर्लताि आपल्या अभरं्ातूंन र्ौरवत राहतात. अखंड काबाडकष् 
करिाऱया श्रणमकानंाही परमेर्श्र अणविर्ल भक्तीने आत्मसात करता येतो. केवळ नामस्मरिानेही आत्मोद्धार 
करता येतो यािे जनाबाई आर्श्ासन देतात. सामान्यजनाचं्या मनात आत्मोद्धारासबंंधी आशावाद णनमाि 
करून जनाबाईंनी आपरे्ल सतंत्व णसद्ध केरे्ल आहे. 

 
जनाबाईंच्या अभरं्सृष्ीकडे सूक्ष्म दृष्ीने पाहता त्या ईर्श्रामध्ये मनुष्ट्यरुप पाहतात असे 

म्हिण्यापेिा मनुष्ट्याति ईर्श्ररुप पाहतात असे म्हिावसेे वाटते. संत ञानानेर्श्रानंी पुरस्काणररे्लर्ली आणि 
वारकरी संतानंी आत्मसात करून उपदेणशरे्लर्ली समदृष्ी संत जनाबाई ईर्श्रात मािसू आणि मािसात ईर्श्र 
अनुभवनू आिरतात ही अत्यतं महत्त्वािी बाब होय. 

 
"आता परेु हा संसार । कोठें फेडंु उपकार॥ 
साडुंणनया ंथोरपि । करी दळिकाडंि ॥ 
नाणररुप होऊनी हरी । माझें न्हािें धुिें करी ॥" (२६१) 
 
जनाबाईंिे हे उद र्ार त्यामुळे सूिक ठरतात. 
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ऐ - जनाबाईचं्या सािात्कारी सख्यभक्तीिे मधुराभक्तीत झारे्लरे्ल र्ूढरम्य पणरवतगन 
 

आपल्या आजुबाजूस वावरिारी व आपल्या दैनंणदन कष्मय जीवनात साहाय्य करिारी मािसे ही 
ईर्श्रािीि रुपे आहेत ही जनाबाईंच्या मनािी दृढ श्रद्धा आहे. तोि त्याचं्या कष्मय जीवनामार्ीर्ल मूर्लाधार 
आहे. जनाबाईंच्या सािात्कारी कणवतेमार्ीर्ल तोि एक पे्ररिास्त्रोतही आहे. 

 
कार्लातंराने जनाबाईंना आपल्या अवतीभवती वावरिाऱया मािसाचं्या जार्ी फक्त श्रीकृष्ट्िि णदसू 

र्लार्तो. मानवी रुपे श्रीकृष्ट्िरुपात णवसर्मजत होतात. हा देव, की मािसू, असा संभ्रमही उरत नाही. 
श्रीकृष्ट्िािी भक्तवत्सर्लताि ठायी ठायी णदसू र्लार्ते. 

 
पि जनाबाईंिा आध्यास्त्मक प्रवास येथेि थाबंत नाही. जनाबाईंिे मन नामदेवप्रणित 

सख्यभक्तीतही हळुहळू रमेनासे होते. सख्यभक्तीिे बघता बघता पे्रमभक्तीत पणरवतगन होऊ पाहते. 
जनाबाईंच्या यौवनसुर्लभ मनाच्या पाकळया उर्लर्डू र्लार्तात. आपल्या अंतरंर्ातीर्ल ह्या पणरवतगनास 
जनाबाई उत्कट प्रणतसाद देतात हे णवशषे. 

 
णवशुद्ध भक्तीिे णवशुद्ध प्रीतीशी अत्यंत णनकटिे नाते असते. खरे तर भक्ती म्हिजे प्रीतीि. त्यातही 

सख्य भक्ती प्रीतीत रुपातंर पावण्यािी अतीव शक्यता असते. कारि सख्यभक्ती आणि प्रीती ह्यातं सीमारेषा 
नसतेि. असर्लीि तर ती फार धूसर व णनसरडी असते. 

 
णशवाय पुरुष-मनािी सख्यभक्ती आणि स्त्री-मनािी सख्यभक्ती ह्यातंही अंतर पडिे स्वाभाणवकि 

ठरते. र्ोकुळातीर्ल र्ोपािें श्रीकृष्ट्िाशी सख्यत्वािे नाते होते, तसे ते र्ोणपकािेंही होते. पि र्ौळिींिा 
शृरं्ारभाव वा णवरहभाव अणधक उत्कट, देखिा आणि प्रभावी ठरर्ला. कारि त्यामारे् असिारे स्त्रीमन होय. 
स्त्रीमनाच्या भणक्तभावात प्रीतीिा पणरमळ सहजतःि दाटू र्लार्तो. भक्तीिे सख्यभक्तीत, सख्यभक्तीिे उत्कट 
प्रीतीत आणि प्रीतीिे कामनेत पणरवतगन होण्यािी शक्यता ञानानेर्श्राचं्या अभरं्ातंही प्रकटर्ली. दासी जनीच्या 
कणवतेत ती न प्रकटती तरि आश्चयग! 

 
आपल्या आध्यास्त्मक जीवनाच्या प्रारंभी जनाबाई - 
"राजाई र्ोिाई । अखंडीत तुझे पायीं ॥ 
मज ठेणवयर्लें  द्वारीं । नीि म्हिोणन बाहेरी ॥" (२०७) 
 
अशी णवठ्ठर्लाकडे तक्रार करीत. पि कार्लातंराने नामदेवाचं्या भणक्तमंणदराच्या ह्या द्वारपाणर्लकेर्ला 

आपर्ली ही जार्ाि फर्लदायी ठरल्यािी अनुभतूी आर्ली आणि त्यानंी पढुीर्ल जन्मातही हीि जार्ा आपिास 
र्लाभावी यासाठी देवास प्राथगना केर्ली. ती अशी- 

 
‘देवा देईं र्भगवास । तरीि पुरेि माझी आस ॥ 
पणर हे देखा रे पंढरी । सेवा नामयािे द्वारीं ॥ 
करीं पणि का सुकर । र्श्ान, र्श्ापद माजार ॥ 
ऐसा हेत माझे मनीं । म्हिे नामयािे जनी ॥" (२९६) 
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‘र्भगरुपाने पुनःपनु्हा जन्म दे आणि पढंरीत, तेही नामदेवाचं्या द्वारी स्थान दे. मर् र्श्ान कर, पश ू
कर, माजंर कर अथवा पिी कर’ ही जनाबाईंनी णवठ्ठर्लिरिी केरे्लर्ली प्राथगना आश्चयगकारक वाटू शकते. 

 
र्ंर्ाखेडच्या दमा ह्या शूद्रािी कन्या पंढरपूर येथीर्ल दामाशटेच्या दारी येते आणि नामदेवाचं्या 

भक्तीिे प्रसिन होताि तेथे रुजते, ती कायमिीि. नामदेवाचं्या घरादारािी ऊब जनाबाईंना र्लाभताि णतिी 
जीवनेच्िा टवटवीत होते. सरु्ि भक्तीिे धडे ती येथे द्वारी असतानाि णर्रवते. नामदेवांिी उत्कट 
सरु्िभक्ती हा जनाबाईंिा आदशग त्यानंा येथेि र्लाभतो. अशी भक्ती करावी हे त्यािें स्वप्न नव्हे, आकािंाि 
होती. णवठ्ठर्लािे नामदेवाचं्या घरी असरे्लरे्ल येिे जािे द्वारपाणर्लका म्हिून जनाबाईंनाि प्रथम कळते. संत 
ञानानेर्श्र, णनवृणत्तनाथ, सोपान, मुक्ताबाई, र्ोराकंुभार, िोखामेळा यािंा सहवास ह्या द्वारपाणर्लकेर्ला 
अनायासेि र्लाभतो. संत नामदेवािंी भणक्तसाधना, सतं सहवास, आदींिा र्लाभ झारे्लल्या जनाबाईंही 
आपर्ली भणक्तसाधना प्रारंणभत करतात. संताचं्या रु्जर्ोष्ी ऐकतात. त्याचं्या सािात्कारी अनुभवणवर्श्ाशी त्या 
समरस पावता पावता एकरुप होतात. त्यानंा नामदेवाचं्या घरात अखंड वावर असिाऱया णवठ्ठर्लािेही 
अपरुप वाटेनासे होते. त्याचं्या णवठ्ठर्लाशी र्ाठीभेटी वाढतात. संवाद णनत्यािाि होतो. जनाबाईंिी भेट 
घेतल्याणशवाय देवास नामदेवाचं्या घरात प्रवशेि नसतो. बाहेरही जाताना दारात जनाबाई असताति. 
कार्लातंराने देव आणि जनाबाई याचं्या पणरियािे मतै्रीत, मतै्रीिे दृढ सख्यभावात रुपातंर होत जाते. 
नामयािी दासी णवठ्ठर्लािी सखी बनते. तो णतर्ला हरकामात मदत करीत राहतो. अनेकदा जनाबाई अखंड 
श्रमाने थकतात, कंटाळतात, त्रार्ाही करतात. देवावर रार्ाने कठोर शब्दािें आघात करतात. जनाबाईंच्या 
काबाडकष्ातं देव साहाय्य करतो. पि हे सारे का घडावे? देवाने जनाबाईंना शूद्र, अनाथ, णनराश्रय केरे्ल 
म्हिूनि ना? देव जनाबाईिंा त्रार्ा उमजतो. खार्ली मान घारू्लन अपराध्यासारखा त्याचं्या मारे् तरीही 
िार्लत राहतो. जनाबाईिें पे्रम णद्वरु्िीत होते. 

 
आता णवठ्ठर्लास जनाबाईंवािून करमेनासे होते. तसेि जनाबाईंनाही देवावािनू करमत नाही. हा 

नाजुक, हळवा पे्रमभाव आहे, हे दोघेही उमजतात. त्यानंा तो उघड तर करता येत नाही. मर् जनाबाई 
आणि देव याचं्या रात्री-अपरात्री िोरून भेटी होऊ र्लार्तात. जनाबाईंवर णनतातं पे्रम करिारा देव आता 
पदोपदी जनाबाईंच्या सािात्कारी अभरं्सृष्ीत णदसू र्लार्तो. 

 
"जनी बसैर्ली न्हायार्ला । पािी नाहीं णवसिार्ला ॥ 
घार्र घेऊनी हातातं । पािी आिी णदनानाथ ॥ 
करुणनया ंयेरझार । पािी भरी सारंर्धर ॥ 
पुरे परेु रे णवठ्ठर्ला । जणनिा अतंरंर् धार्ला ॥" (२२३) 
 
"एके णदवशी न्हावयास । पािी नव्हतें णवसिास ॥ 
देव धावंोणनया आरे्ल । शीतर्ल उदक घे घे बोरे्ल ॥ 
आपुल्या हातें णवसिी । घार्ली जनींच्या डोयीं पािी ॥ 
माझ्या डोईच्या केसासं । न्हािें नव्हतें फार णदवस ॥ 
तेिें मुरडी केशासं । का ंम्हिे उर्ीि बैस ॥ 
आपुल्या हातें विेी घार्ली । जनी म्हिे माय आर्ली ॥" (२२४) 
 
"तुळशीिे वनी । जनी उकर्लीत विेी ॥ 
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हातीं घेऊणनया र्लोिी । डोई िोळी िक्रपाणि ॥ 
माझे जनीर्ला नाहीं कुिी । म्हिूनी देव घार्ली पािी ॥ 
जनी सारें् सवग र्लोका ं। न्हाऊं घार्ली माझा सखा ॥" (२२५) 
 
अशा प्रकारच्या अभरं्ातं जनाबाईंिी सख्यभक्ती तर प्रकटतेि, पि त्याबरोबरि श्रीिक्रपािीिी 

भक्तप्रीतीही प्रकटते. जनाबाईंनी तर आता आपल्या अनुभवातूंन देवणवषयक पुढीर्ल णसद्धातंि साणंर्तर्ला 
आहे. 

 
"ज्यािा सखा हरी । त्यावर णवर्श् कृपा करी ॥ 
उिें पडों नेदी त्यािें । वारे सोसी आघातािे ॥ 
तयावीि ििभरी । कदा आपि नव्हे दुरी ॥ 
आंर्ा आपरेु्ल ओढोनी । त्यार्ला राखे जो णनवािीं ॥ 
ऐसा अंणकत भक्तासंी । म्हिे नामयािी जनी दासी ॥" (अ. क्र. २२७) 
 
देव भक्ताचं्या अंणकत कसा होतो, यासबंंधीच्या आपल्या अनुभतूी जनाबाईंनी उपरोक्त अभरं्ातूंन 

सािात केल्या आहेत. न्हािाऱया जनाबाईंना णवसिािे पािी आिून देिारा ‘दीनानाथ’, घार्रीने पािी 
वाहून आििारा, त्यासाठी येरझार करिारा ‘सारंर्धर’, णवसि केरे्लरे्ल पािी जनाबाईंच्या मार्थयावर घारू्लन 
केस मुरडून देिारा देव, तुळशीच्या वनात न्हाण्यासाठी विेी उकरू्लन केस मोकळे करिाऱया जनाबाईंच्या 
डोक्यास र्लोिी िोळून ते स्वच्ि करिारा आणि विेीही रंु्फून देिारा देव, अशी णकती तरी भावणिते्र, 
जनाबाईंच्या ह्या सािात्कारी अभरं्ातूंन णवखुररे्लर्ली आहेत. ह्या भावणित्रातंीर्ल जनी आणि िक्रपािी यािें 
णवशुद्ध पे्रमनाते दशगणविारी णवर्लोभनीय दृश़्ये जनाबाईंच्या उन्मन अवस्थेवर प्रकाश टाकतात. 

 
आता जनाबाईंिे अवघे जर्ि त्यांच्या भावणवर्श्ात जिू साखळून येते. जनाबाईंिी ती णदवा स्वप्ने 

होती असे म्हिता येईर्ल का? पि णदवास्वप्ने असत्य कल्पनाणिते्र असतात. जनाबाईंिी ही स्वप्नसृष्ी 
त्यािंी वास्तवाणधणष्ठत अद भतु सािात्कारावस्थाि दशगणवते. प्रत्यि सत्याहूनही अणधक सत्य असिाऱया 
भावसत्यावंर ती उभी आहे. कारि मािसािे पार्मथव जीवन स्थूर्ल ऐणहक जर्ात वावरत असरे्ल, तरी त्यािे 
अंतजीवन भावणवर्श्ात सामावरे्लरे्ल असते. त्यामुळे जनाबाईंिे अंतमगन अनुभवीत असरे्लर्ली ही सािात्कारी 
स्वप्नसदृश अवस्था वस्तुतः साधकाच्या अध्यात्मसाधनेतीर्ल णवकासािी पणरसीमाि दशगवीत असते. 

 
त्यानंतरिी पे्रमजीवनातीर्ल अंणतम मानर्ली जािारी ऐक्यावस्था सूणित करिारी मधुराभक्ती 

प्रारंणभत होते. यादवकार्लीन संत साणहत्यातीर्ल जनाबाईिंी मधुराभक्ती हे सवाणधक अद भतु आणि रहस्यमय 
प्रकरि ठराव.े संत ञानानेर्श्राचं्या र्ौळिी णवरणहिीपर अभरं्ानंी जनाबाईंच्या मनास अशा अनुभवसृष्ीकडे 
प्रवृत्त केरे्ल असेर्ल का? का जनाबाईचं्या भक्तीने अनुभणवरे्लरे्ल ते अद भतु आहे, यािा उर्लर्डा अजूनही 
कुिास करता आरे्लर्ला नाही. श्रेष्ठ सतं कवी ञानानेर्श्रािंी श्रीकृष्ट्ि-प्रीती ही श्रेष्ठतम पातळीवरिी असर्ली तरी 
कल्पनाजन्य मनोभमूीिा आश्रय करिारी आहे. जनाबाई मात्र आपल्या सत्यभमूीवर पाय रोवनूि श्रीकृष्ट्ि 
पे्रमािा अद भतु अनुभव घेतात हे णवशषे! त्यामुळे ञानानेर्श्राचं्या र्ौळिी णवरणहिी प्रणतभाणश्रत असतात. 
जनाबाईंच्या पे्रमकणवतेत र्ौळिी व णवरणहिीच्या मनोभणूमकािंा आश्रय करण्यािी आवश्यकताि उरत 
नाही. जनाबाई द्वापारयुर्ातीर्ल एखादी र्ौळि वा णवरणहिी होऊन आपरे्ल पे्रमभाव व्यक्त करीत नाहीत. 
जनाबाई जनाबाई म्हिूनि आपल्या ईर्श्रणवषयक ऐक्यानुभतूींिे प्रथम पुरुषी आत्मणनवदेन करीत असतात. 
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त्यामुळे ञानानेर्श्रािंी मधुराभक्ती रुपकात्म शरै्लीिा आश्रय करते तर जनाबाईंच्या दृष्ीने ते सत्यकथनि 
असते. 
 
ओ - संतजीवनातीर्ल अत्युच्च णशखर 
 

भक्तवडेा र्लावण्याणनधान असा श्रीकृष्ट्ि पुरुषोत्तम आणि कृष्ट्िवडेी, भोळीभाबडी, एकाकी तरुि 
जनाबाई याचं्या अखंड सहवासातून आणि णनत्य नव्या भेटीर्ाठींतून जे घडावयािे तेि अखेर घडते. भक्ती 
आणि प्रीती याचं्या सीमारेषेवरीर्ल धुके णवरते आणि श्रीकृष्ट्ि-जनाबाईंच्या उत्कट पे्रमजीवनािे णशल्प 
झळाळून प्रकटते. जनाबाईंच्या व्यथा-वदेनािें अमृत होते. उदासीनतेिे सावट दूर होते. शदू्रपिािे ओझे 
र्ळून पडते. उपेिेिा आठवही होईनासा होतो. आपिही कुिास णप्रय आहोत; आपिासाठीही कुिीतरी 
तळमळते, आपल्या भेटीसाठी कुिी आसुसते ह्या सुखद जाणिवनेे जनाबाईिें मन मोहररे्ल आहे. ह्या 
जाणिवनेे त्यािें वृत्त्यंतर होते. कुरुप कुब्जा श्रीकृष्ट्िाच्या केवळ भक्तीनेि सौंदयगवान होऊन श्रीकृष्ट्िािी 
आवडती झार्ली. णतच्याि कुळात जन्मरे्लल्या दासी जनीिेही जिू रुपातंर होते. तीही श्रीकृष्ट्िािी णप्रया 
झार्ली आहे. जनाबाईंच्या जीवनर्ाथेतीर्ल हे पे्रमजीवन म्हिजे जिू सुविगपान आहे. आता देव नामदेवाचं्या 
घरी येतात. पि ते मध्यरात्री. तेही जनाबाईंसाठी. श्रीिक्रपािी आणि जनाबाई याचं्या ह्या पे्रमसंबधंािे 
नामदेव सािी ठरतात. 

 
"एक प्रहर रात्र जार्ली । फेरी णवठ्ठर्लािी आर्ली ॥ 
नामा म्हिें जनी पाहे । द्वारीं उभा कोि आहे ॥ 
प्रभा घरातं दाटर्ली । अवघी एकसरा उठर्ली ॥ 
एकमेका ंआप्रर्लर्न । नामा म्हिे दासी जनी धन्य ॥" (अ. क्र. २६७) 
 
"णवठोबा िर्ला मणंदरातं । र्स्त प्रहडती बाजारातं ॥ 
रारं्ोळी घातर्ली रु्र्लार्लािी । शजे म्या ंकेर्ली पुष्ट्पािंी ॥ 
समया जळती अधगरात्रीं । र्ळयामध्यें माळ मोत्यािंी ॥ 
नामदेवार्ला सापडर्लें  माणिक । घेतर्लें  जनीनें हातातं ॥ 
घेऊणन रे्र्ली राउळातं । र्स्त प्रहडती हणकमािी बाजारातं ॥" (अ. क्र. २७२) 
 
रात्रीिा एक प्रहर झार्ला आहे, हीि णवठ्ठर्लािी स्वारी नामदेवाचं्या घरी येण्यािी वळे. णवठ्ठर्ल येतो. 

दाराति थाबंतो. कारि येथेि जनाबाईंिे स्थान आहे. त्यािे असे दारीि थबकिे जनाबाईंसाठी असते. 
नामदेवानंा हे उमर्ते. त्यामुळे नामदेव स्वतःि जनाबाईनंा साद देतात. जनाबाई येतात. तो दारात देव 
थाबंरे्लर्ला त्यानंा णदसतो. नामदेवाचं्या सािीने देव आणि जनाबाई परस्परानंा आप्रर्लर्न देतात. पि 
णवठ्ठर्लािी प्रभा घरात पसरते. त्यामुळे नामदेवािें अवघे कुटंुब जारे् होते. पि णवठ्ठर्लािी ही भेट केवळ 
जनाबाईंसाठीि असते. नामदेव त्यामुळेि ‘दासी जनी धन्य’ असे उद र्ार काढतात. 

 
दुसऱया अभरं्ात जनाबाई अणधक धीट झारे्लल्या णदसतात. कारि त्याि णवठ्ठर्लमणंदरात जाऊन 

देवास घरी िर्लण्यासबंंधी णवनंती करताना णदसतात. आता र्स्तवळे झार्ली आहे. बाजारात कुिी जारे् 
नाही. त्यामुळे णवठ्ठर्लाने णनःशकंपिे जनीच्या मणंदरात जाण्यास हरकत नाही. जनाबाईंनी णवठ्ठर्लाच्या 
स्वार्तािी केवढी पूवगतयारी केर्ली आहे! दारात रु्र्लार्लािी रारं्ोळी घातर्ली आहे. शजे फुर्लानंी सजवर्ली 
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आहे. शजेेजवळ दोन समया रात्रभर तेवत आहेत. जनाबाई आज अत्यंत उल्हणसत आहेत. त्यानंी र्ळयात 
मोत्यािंी माळ पणरधान केर्ली आहे. ‘णवठ्ठर्ल’ हे खरे तर नामदेवानंा र्लाभरे्लरे्ल माणिक! पि आता 
जनाबाईंनीि ते हस्तर्त केरे्ल आहे. जनाबाई णवठ्ठर्लास आता आपल्या राउळात घेऊन जात आहेत. र्स्त 
बाजारात णफरति आहेत. जनाबाई येथे राधा वा कृष्ट्ििणरत्रातीर्ल एखाद्या र्ौळिीिी भणूमका स्वीकारत 
नाहीत. आपर्ली दासी जनी ही वास्तव भणूमकाि त्यानंा मान्य आहे. जनाबाईंच्या मनास र्ोकुळातीर्ल 
श्रीकृष्ट्ि अणभपे्रत नाही. कारि आता र्ोकुळािे पंढरीत रुपातंर झारे्ल आहे. श्रीकृष्ट्िही आता णवठ्ठरुपाने 
अवतरर्ला आहे. सवग संत हेि र्ोपाळ आहेत आणि राधाही मूळ राधा उररे्लर्ली नाही. ती झार्ली आहे 
जनाबाई. 
 
औ - दंतकथारुप पावरे्लर्ली णवठ्ठर्ल-जनाबाई यािंी पे्रमकथा 
 

यानंतर येते ती एक कथा. जी आता दंतकथा होऊन राणहर्ली आहे. णवठ्ठर्ल रात्रीिा आपल्या 
मंणदरात नसतोि. तो िोरून जनीच्या घरीि असतो. यासंबधंी पढंरीत कुजबूज सुरू झार्ली आहे. त्याति 
पुढीर्ल घटना घडते- 

 
"एके रात्रींिे समयीं । देव आरे्ल र्लवर्लाही ॥ 
सुखशजेें पहुडरे्ल । जनीसवें रु्ज बोरे्ल ॥ 
रु्ज बोर्लता ंबोर्लता ं। णनद्रा आर्ली अवणिता ॥ 
उठा उठा िक्रपाणि । उजाडर्लें  म्हिे जनी ॥"(२८५) 
 
"पदक माळा सकर्ला दे । तेथें टाणकर्ली र्ोप्रवदे ॥ 
देव तातंडी णनघारे्ल । वाकळ घेऊनी पळारे्ल ॥ 
भक्त येती महाद्वारीं । िोर पडरे्ल देव्हारीं ॥ 
नवर्ल जारे्ल पंढरपुरीं । देव राबे दासी घरीं ॥ 
णत्रभवुनात मात रे्र्ली । दासी जनी प्रर्टर्ली ॥" (२८६) 
 
"पदक णवठ्ठर्लािें रे्र्लें  । ब्राह्मि म्हिती जनीनें नेर्लें  ॥ 
अरे् प्रशणपयािे जनी । नेर्लें  पदक दे आिुनी ॥ 
देवासमोर तुझें घर । तुझें येिें णनरंतर ॥ 
म्या ंनेर्लें  नाहीं जाि । सख्या णवठोबािी आि ॥ 
वाकळ झाडूणन पाहती । पडर्लें  पदक घेऊणन जाती ॥ 
जनीवरी आर्ली िोरी । ब्राह्मि कणरती मारामारी ॥ 
धाणवन्नरे्ल िाळीस र्डी । जनीवरी पडर्ली उडी ॥ 
दंडी र्लाणवल्या काढण्या । णवठोबा धावं रे धावण्या ॥ 
िंद्रभार्ें रोणवर्ला शूळ । जनाबाईस आर्लें  मूळ ॥ 
हातीं टाळी वाजणवती । मुखीं णवठ्ठर्ल बोर्लती ॥ 
णवरं्लब र्लार्र्ला ते वळेीं । म्हिती जनीर्ला द्या रे सुळी ॥ 
ऐसा येळकोट केर्ला । जनी म्हिे णवठो मेर्ला ॥ 
तव सुळािें जार्लें  पािी । धन्य म्हिे दासी जनी ॥" (अ. क्र. २८७) 
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"अरे णवठ्या णवठ्या । मूळ मायेच्या कारट्या ॥ 
तुझी राडं रंडकी जार्ली । जन्म साणवत्री िुडा ल्यार्ली ॥ 
तुझें रे्र्लें  मढें । तुर्ला पाहून काळ रडे ॥ 
उभी राहूणन अंर्िीं । णशव्या देत दासी जनी ॥" (१६३) 
 
एके णदवशी रात्री देव जनीच्या घरी आरे्ल. दोघेही रु्जर्ोष्ी करीत सुखशजेेवर पहुडर्ली. रु्जर्ोष्ी 

करता करता दोघानंाही र्ाढ णनद्रा र्लार्र्ली. कधी उजाडरे्ल ते कळरे्लि नाही. अवणित जनाबाईंना जार् 
आर्ली. त्यानंी तातडीने ‘उठा उठा िक्रपािी उजाडरे्ल’ असे म्हिून देवार्ला उठणवरे्ल. 
 

तसे देव तातडीने उठरे्ल. र्ळयातीर्ल रत्नजणडत पदक व अन्य अरं्लकार णजथल्या णतथेि टाकून 
शले्याऐवजी जनाबाईिी वाकळ घेऊन देव राऊळात आरे्ल. तोपयंत अवघे णवठ्ठर्लभक्त महाद्वारात जमून 
णवठ्ठर्लमंणदरात िोरी झाल्याबद्दर्ल नवर्ल करीत होते. णवठ्ठर्ल रात्रीिा जनीच्या घरी असतो व णतच्या कामात 
मदत करतो, ही वाता सवगत्र पसरर्ली होतीि. णवठ्ठर्ल आणि दासी जनी याचं्यातीर्ल नाजुक आणि िोरट्या 
पे्रमनात्यािा अखेर र्ौप्यस्फोट झार्ला. 

 
भक्तजनात णवठ्ठर्लािे पदक िोरीस रे्ल्यािी ििा सुरू झार्ली. खरे तर णवठ्ठर्लािीि ती सत्त्वपरीिा 

होती. पि ब्राह्मिानंी िोरीिा आळ घेतर्ला तो मात्र णबिाऱया जनाबाईंवर! िाळीस र्डी जनाबाईंवर तुटून 
पडरे्ल! ‘अरे् णशप्रपयािे जनी । नेर्लें  पदक दे आिुनी ॥ देवासमोर तुझे घर । तुझे येिे णनरंतर’ असा त्यानंी 
आरोप करताि जनाबाई णवठ्ठर्लािी शपथ घेऊन परोपरीने सारं्तात- ‘म्या नेरे्ल नाही जाि । सख्या 
णवठ्ठर्लािी आि’ पि त्याचं्यावर कुिीही णवर्श्ास ठेवत नाही. सवगजि जनाबाईंच्या घरािी झडती घेतात. 
तेव्हा वाकळ झाडताना त्यानंा णवठ्ठर्लािे पदक सापडते. मर् जनाबाईंच्या दंडासं काढण्या र्लावल्या जातात. 
जनाबाई कळवळून णवठ्ठर्लािा धावा करू र्लार्तात. तोपयंत िंद्रभारे्च्या वाळवटंात शूळ उभा केर्ला जातो. 
जनाबाईंना मूळ येते. मंडळी मुखाने णवठ्ठर्ल-णवठ्ठर्ल असा जयघोष करीत आणि हाताने टाळी वाजवीत 
जनाबाईंसह िदं्रभारे्च्या वाळवटंाकडे णनघार्ली आहेत. जनाबाईंना येण्यास णवरं्लब होऊ र्लार्ताि त्यािंा 
सुळावर देण्यािा णविार सुरू होतो. जनाबाई आता त्रासून जातात. खरे तर णवठ्ठर्लाच्या िुकीमुळेि 
त्याचं्यावर हा जीवघेिा प्रसरं् ओढवर्ला आहे. तो मात्र करून सवरून नामाणनराळा राहतो. आपल्यावर 
एवढे सकंट कोसळरे्ल तरी तो धाव घेत नाही, त्यािे हृदय द्रवत नाही. यािे जनाबाईंच्या मनास वैषम्य 
वाटते. त्या त्राग्याने म्हितात. "णवठो मेर्ला." तोि सुळािे पािी होते आपल्या भक्तीिी देवाने सत्त्वपरीिाि 
केर्ली. त्यातून आपर्ली भक्तीही तावनू सुर्लाखून णनघार्ली. ‘धन्य तो देव णवठ्ठर्ल । आणि धन्य त्यािी दासी 
जनी" असे जनाबाई कृतञानतेने आणि कृताथगतेिे उद र्ार काढतात. 
 
अं - यादवकार्लीन संतकाव्यातीर्ल मधुराभक्तीिे दोन समथग आणवष्ट्कार 
 

संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्र आणि ‘नामयािी दासी जनी’ ही श्रीकृष्ट्िािी पे्रमभक्ती करिारी यादवकार्लातीर्ल 
दोन समथग संतमने होत. त्यापंकैी संत ञानानेर्श्र हे ञानानसूयग अदै्वतवादी णसद्धयोर्ी होते. तथाणप 
नाथसंप्रदायाने परुस्काणररे्लर्ली श्रीकृष्ट्िभक्ती हा त्यानंा रु्रुपरंपरेने र्लाभरे्लर्ला भावसमृद्ध वारसा होता. 
त्यामुळेि त्याचं्या श्रीकृष्ट्िप्रीतीत उपरोक्त सवग संदभग एकवटरे्ल आहेत. नाथसंप्रदाय, योर्परंपरा, 
अदै्वतञानानणनष्ठा, स्वतः ञानानेर्श्रािंी स्फुरिवादी भणूमका, भर्वद र्ीता आणि भार्वतणनर्ममत श्रीकृष्ट्ििणरत्र 
आदीिे तरर्ल व सखोर्ल संस्कार ञानानेर्श्राचं्या मधुराभक्तीवर णवर्लसत राहतात. त्यामुळे त्याचं्या कणवतेतीर्ल 
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णवरणहिी ञानानितुर, यौणर्क उंिी र्लाभरे्लर्ली, भार्वतप्रणित श्रीकृष्ट्ििणरत्रात वावरिारी, सुसंस्कृत, 
णवद्याव्यासंर्ी आणि महाकवीिी प्राणतभ समृद्धी र्लाभरे्लर्ली नार्र नवयुवती वाटते. 

 
तर जनाबाईंिी कृष्ट्िणप्रया ही अनार्र श्रमजीवी सामान्य स्त्री वाटते. जनाबाईंच्या अभरं्ातूंन त्याचं्या 

पे्रमजीवनाच्या तरर्ल, मोहक व सूक्ष्म िटा सवगत्र णवखुरल्या आहेत. त्यातून एक पे्रमकथा साकारत जाते. 
जनाबाईंच्या आत्मणनवदेनातून ही कथा र्णतमान णित्रमय रुप धारि करते. र्ोकुळातीर्ल श्रीकृष्ट्िाभोवती 
र्ोपर्ोणपकािें जे वर्लय असते, त्यात नार्र आणि अनार्र असे श्रीकृष्ट्िपे्रणमक आणि पे्रणमका णदसतात. 
वस्तुतः र्ोकुळवासी र्ोपाळकृष्ट्िाच्या जीवनाति अनार्र, उत्स्फूतग, णनव्याज आणि उत्कट पे्रमभक्तीिा 
प्रभाव जािवतो. ही ससं्कृती अनार्रतेिे सवग रुपवैभव रे्लऊन प्रकटते. त्यामुळे त्यात णवशुद्ध पे्रमभाव 
ओतप्रोत भरर्ला आहे. 

 
श्रीकृष्ट्िास त्यािे भक्त पे्रमाने प्रजकतात, तर पे्रणमका ऐकाणंतक भक्तीने प्रजकतात. श्रीकृष्ट्िाच्या 

भक्तवत्सर्लतेपुढे कोित्याही प्रकारिी णवषमता णटकत नाही. स्त्री-पुरुष, बार्ल-वृद्ध, नार्र-अनार्र, श्रीमतं-
र्रीब, ञानानी-अञानानी, सविग आणि विगहीन अशा भक्तािंी श्रीकृष्ट्िाभोवती णनत्य माणंदयाळी जमरे्लर्ली 
णदसते. श्रीकृष्ट्िास कुब्जा जेवढी णप्रय, तेवढीि राधा णप्रय असते. तो रुस्क्मिीवरही राधेसारखेि पे्रम करतो. 
श्रीकृष्ट्िाच्या ह्या अद भतु र्लोकोत्तर समदृष्ीमुळेि त्यास संत ञानानेर्श्रािंी नार्र, णवद्याणवभणूषत योणर्नी 
जेवढी णप्रय असते. तेवढीि जनाबाईिंी अनार्र श्रणमक संस्कृतीत वावरिारी दासीही णप्रय असते. 
जनाबाईंसाठी तो सरु्ि असतो आणि ञानानेर्श्रासंाठी णनरु्गि. भक्तमनानुसार श्रीकृष्ट्ि आपरे्ल रुप सतत 
पार्लटत असतो. तो सावता माळयासाठी मळा प्रशपतो, िोखामेळयासाठी रु्रेढोरे ओढतो आणि 
जनाबाईंसाठी दळिकाडंिही करतो. ञानानेर्श्राचं्या र्ौळिीणवरणहिीसाठी तो तरर्ल, धूसर, णनराकाररुप 
होतो. तर जनाबाईंसाठी मनुष्ट्यरुपात वावरतो. त्यास ञानानेर्श्राचं्या र्ौळिीिा नार्र शृरं्ार णप्रय आहे. 
सुर्ंधी फुर्लािंी शजे, िंदनािी िोळी, पंिम सुस्वर, िादंण्या रात्री, शीतर्ल रुिुझुि ुवारा, मेघािंा नमग नाद 
ह्या सवगि र्ोष्ी कृष्ट्िाणप्रयेर्ला आवडतात. म्हिून कृष्ट्िार्लाही आवडत असतात. तो ञानानेर्श्राचं्या 
णवरणहिीर्ला स्वतःिे वरे्ळे अस्स्तत्व उरू देत नाही. एवढे की र्ौळिीर्ला आरशात स्वतःिे रुपही णदसेनासे 
होते त्याऐवजी श्रीकृष्ट्िरुप णदसू र्लार्ते. 

 
तर जनाबाईंशीही श्रीकृष्ट्ि रु्जर्ोष्ी करतो. त्यािंी काहीशी अनार्र ग्रामीि जीवनशरै्ली तो 

आत्मसात करतो. त्यािंी रारं्डी भाषा त्यास रुिते. तो जनाबाईंिी वाकळ पाघंरतो आणि ितुभुगज असर्ला 
तरी पूिग मानवी रुपात दै्वतपातळीवर त्यानंा पे्रमदान करतो. 
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दासीपदापासून सतंपदापयंत झारे्लर्ला प्रवास 
 
जनाबाईंिा आध्यास्त्मक प्रवास सरु्िभक्तीने प्रारंणभत होतो, दास्यभक्ती, सख्यभक्ती आणि पे्रमभक्ती 

ही वळिे घेत अखेर जनाबाईिंी सरु्िभक्ती णनरु्गिाच्या अणंतम वळिावर येऊन णवश्रातं पावते. 
 
संत जनाबाईिें भाग्य हे की त्यानंा संत नामदेवाचं्या आश्रयामुळे सतंश्रेष्ठ ञानानेर्श्र, णनवृणत्तनाथ 

आदींिा सहवास र्लाभर्ला. जनाबाईंच्या सािात्कारी भक्तीिी वाता ञानानेर्श्रापंयंत पोहोिर्ली. ती अशी- 
 
"काकड आरती । करावया कमळापती ॥ 
भक्त णमळारे्ल सकळ । णरतें देणखर्लें  देऊळ ॥ 
ञानानेर्श्र बोरे्ल । आता ंदेव कोठें रे्र्लें  ॥ 
ठावें जाहर्लें  अंतरीं । देव दळी जनीघरीं ॥" (२५९) 
 
"मर् हासंोणन सकळी । पाहंू देव कैसा बळी ॥ 
आरे्ल नामदेवा घरीं । पे्रमें भरु्लर्लासे हरी ॥ 
घार्ली जाणतया वैरि । र्ाय आवडीिें र्ािें ॥ 
पुढे देखे ञानानेर्श्रा । देव जार्लासे घाबरा ॥ 
जनी म्हिे पंढरीनाथा । जाय राउळासी आता ं॥" (२५७) 
 
"णनवृत्ती पसुत । कोठें होते पढंरीनाथ ॥ 
खूि कळर्ली हृणषकेशी । सारं्ों नको णनवृत्तीसी ॥ 
उत्तर णदर्लें  ञानानदेवें । नवर्ल केवढें सारं्ावें ॥ 
णशव वदंी पायविी । न ये योणर्यािें ध्यानीं ॥ 
द्वारीं उभे ब्रह्माणदक । रु्ि र्ाती सकणळक ॥ 
जनीसवें दळी देव । णतिा देखोणनया भाव ॥" (२५८) 
 
जनाबाईंच्या अभरं्ातूंन त्यािें भाविणरत्र कसे प्रकटते यािा प्रत्यय वरीर्ल अभरं्ातूंनही येतो. 

त्यावरून ञानानेर्श्राशंी जनाबाईंिे भावबंध कसे जुळून आरे्ल तेही र्लिात येते. उपरोक्त अभरं्ातंीर्ल प्रसंर्ातून 
जनाबाईंच्या सािात्कारी सरु्ि भक्तीिे श्रेष्ठत्व णनवणृत्तनाथ, ञानानेर्श्रानंाही कसे उमर्रे्ल होते हे तर 
जािवतेि. णशवाय त्यास उघड मान्यता देण्यातीर्ल ञानानेर्श्राचं्या अतंःकरिािी उदारता, णवशार्लता आणि 
संत म्हिून असिारी त्यािंी श्रेष्ठताही तीव्रतेने र्लिात येते. 
 

एकदा काकड आरतीच्या वळेी सवग णवठ्ठर्लभक्त जमरे्ल. पि मंणदरात ञानानेर्श्रानंा देवि णदसेना! ‘देव 
कोठे रे्रे्ल बरे’ असा ञानानेर्श्रानंा प्रश्न पडर्ला. अंतयामी णविार करता णवठ्ठर्ल जनाबाईंसह त्याचं्या घरी 
दळि करीत असल्यािे ञानानेर्श्रानंा उमजून आरे्ल. ञानानेर्श्रानंी सकर्ल भक्तापंढेु देव आणि जनाबाई 
याचं्यातीर्ल पे्रमसंबधंािा र्ौप्यस्फोट केर्ला. 

 
णवठ्ठर्लाच्या ह्या भक्तवत्सर्लतेमुळे तो भक्ताचं्या णकती आधीन होऊ शकतो यािी उपस्स्थतानंा 

कल्पना असतेि. त्यामुळे णवठ्ठर्लािी भक्तवत्सर्लता त्याचं्या कौतुकािा, काहीसा थटे्टिाही णवषय बनते. 
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णवठ्ठर्लािी हीही िोरी पकडण्यासठी सवग भक्तमंडळी नामदेवाचं्या घरी येतात. जनीसाठी देव कसा कष् 
करतो, यािे जिू प्रात्यणिकि त्यानंा अनुभवावयािे असते. संतमंडळी जनाबाईनंा बोर्लावतात आणि जाते 
माडूंन त्यात वैरि घार्लण्यास सारं्तात. जनाबाई वैरि घारू्लन दळू र्लार्तात. णवठ्ठर्लाच्या आवडीिे र्ािेही 
म्हिू र्लार्तात. पि देव काही प्रकट होत नाही. ञानानेर्श्रादी संतानंा पाहून तो भाबंावतो. संकोितो. घाबरा 
होतो. जनाबाईंना मात्र तो पुढे सािात्  णदसत असतो. त्यािी अशी करुिाजनक अवस्था पाहून अखेर 
जनाबाईि देवास राऊळात जाण्यािे सुिणवतात. 

 
मंणदरात, देव णदसू र्लार्ताि णनवृणत्तनाथ ञानानेर्श्रानंा णविारतात. ‘देव आतापयंत होता तरी कुठे?’ 

देवास संकोि वाटत असल्याने ञानानेर्श्रानंी आपरे्ल रु्णपत णनवणृत्तनाथानंा सारं्ू नये, असा देव ञानानेर्श्रानंा 
इशारा करतात, ञानानेर्श्र मात्र जनाबाईिंी उत्कट भक्ती पाहून देव त्याचं्याबरोबर जात्यावर दळत होता, 
असे सारं्ून भक्त म्हिनू जनाबाईंच्या असिाऱया श्रेष्ठतेिा र्ौरव करतात. "नवर्ल केवढें सारं्ावें । णशव वदंी 
पायविी । न ये योणर्यांिे ध्यानीं । द्वारीं उभे ब्रह्माणदक । रु्ि र्ाती सकणळक । जनीसवें दळी देव । णतिा 
देखोणनया भाव ॥" 

 
‘प्रत्यि णशव ज्यािे िरितीथग सेवन करतो, योर्ीजनानंा ध्यानानेही जो वश होत नाही, तो हा 

श्रीकृष्ट्ि जनीिा पे्रमभणक्तभाव पाहून णतर्ला णतच्या सवग कामातं साहाय्य करतो. संत ञानानेर्श्रानंी असा र्ौरव 
करून जनाबाईनंा उत्स्फूतगपिे संतपद बहार्ल करताि उपस्स्थत भक्तजनानंीही जनाबाईंिे रु्िर्ायन केरे्ल. 
प्रत्यि संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्राकंडून अशा प्रकारे जनाबाईंच्या श्रीकृष्ट्िभक्तीस अणधकृत मान्यता णमळार्ली. हा 
जनाबाईंच्या जीवनातीर्ल कृताथगतेिा अद भतु, परमोच्च िि होता. जनाबाईंिे श्रेष्ठत्व अशाप्रकारे प्रथम 
ञानानेर्श्रानंाि उमजरे्ल. त्यानंीि जनाबाईंना प्रथम सतंपद बहार्ल केरे्ल. ‘नामयािी दासी जनी’ आता ‘संत 
जनाबाई’ झार्ली. जनाबाईंनी दासी पदापासून ‘संत’ पदापयंत केरे्लर्ला हा प्रवास मराठी संतसाणहत्यात तरी 
अपूवगि म्हिावा र्लारे्र्ल.’ 
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‘सखा माझा ञानानेर्श्र’ 
 

भक्तणशरोमिी नामदेव आणि ञानानसूयग णसद्धयोर्ी ञानानदेव यासारख्या सतंाशंी जनाबाईंिे भावबधं 
जुळून आरे्ल. नामदेवािंी सरु्ि सािात्कारी भक्ती त्यानंी केवळ आत्मसात केर्ली नाही. तर त्या मार्ावर 
वाटिार्ल करीत त्यानंी स्वतःिी वरे्ळी णदशा िोखाळर्ली, देवणवषयक सकंल्पनेत नवी भर घातर्ली. 
सािात्कारास नवा अथग णदर्ला. आध्यास्त्मक जीवनि प्रत्यि दैनंणदन जीवनातीर्ल अणतवास्तवतेच्या 
पातळीवर आिनू ठेवरे्ल. मधुराभक्तीिा सरु्ि-साकार आणवष्ट्कार णसद्ध केर्ला. आणि सरु्ि भक्तीिे सामान्य 
भक्ताच्या आवाक्यातीर्ल रुप णसद्ध केरे्ल. एवढेि नव्हे तर आपल्या अभरं्काव्यातून या अनुभतूी व्यक्त करून 
जनसामान्याचं्या भणक्तभावािे प्रणतणनणधत्वही केरे्ल. णवशषे म्हिजे जनाबाईंनी हे सवग जािीवपूवगकतेने 
साधरे्ल. नामदेवाचं्या भणक्तसाधनेतीर्ल नेणिविेा अथग, सामर्थयग आणि सौंदयग जनाबाई पुरेशा उमजून आहेत. 
जनाबाई आपल्या भणक्तसाधनेसंबधंाने पुरेशा जार्रुकही आहेत. त्यामुळे त्याचं्या अभरं्ातं कुठेही भाबडेपिा, 
अंधश्रद्धादी उणिवा आढळत नाहीत. आपर्ली सरु्िसाधना समथग असल्यािा प्रबळ आत्मणवर्श्ास त्या 
वळेोवळेी व्यक्त करतात. "भक्त जें जें कमग कणरती । तें तंू सोणससी कृपामूती ॥ हें तो नवर्ल नव्हे देवा । तंू 
भरु्लर्लासी भणक्तभावा॥" (२२९) आपल्या अध्यात्मसाधनेतीर्ल सफर्लतेिे श्रेय जनाबाई ज्याप्रमािे णवठ्ठर्लाच्या 
भक्तवत्सर्लतेस देतात, त्याप्रमािे नामदेवांसही देतात हे णवशषे. 

 
"नामयािें ठेविें जनीस र्लाभर्लें  । धन सापंडर्लें  णवटेवरीं ॥ 
धन्य माझा जन्म धन्य माझा वशं । धन्य णवष्ट्िुदास स्वामी माझा ॥ 
कामधाम माझें णवठोबािे पाय । णदवसणनशीं माये हारपर्ली ॥ 
माझ्या वणडर्लािें दैवत तो हा पंढरीनाथ । तेिें माझा आतग पुरणवर्ला ॥ 
संसारींिे सुख नेघे माझ्या णित्तीं । तरीि पुनरावृणत्त िुकणवल्या ॥ 
नामयािे जनी आनंद पैं जार्ला । हृदयीं प्रबबर्ला पाडुंरंर् ॥" (अ.क्र. ३६०) 
 
त्यामुळेि जनाबाईंना नामदेव आपरे्ल रु्रु आहेत, आपि त्यािंी दासी आहोत यािा साथग अणभमान 

आहे. 
 
"मी तो समथािी दासी । णमठी घार्लीन पायासी ॥ 
हाणि माझा दृढभाव । करीन नामािा उत्सव ॥ 
आम्हा दासीिें हें काम । मुखीं णवठ्ठर्ल हणरनाम ॥ 
सवग सुख पायीं र्लोळे । जनींसरं्ें णवठ्ठर्ल खेळे ॥" (अ.क्र. ३५९) 
 
‘णवठ्ठर्ल’ हे नामदेवािें ‘ठेविे’ असल्याने नामदेवािें दासीपि स्वीकारताि ह्या ठेवण्यािा 

(णवटेवरीर्ल णवठ्ठर्लािा) आपिास आयताि र्लाभ झाल्यािे जनाबाई घोणषत करतात. एक तर जनाबाईंच्या 
वणडर्लािें दैवतही ‘णवठ्ठर्ल’ हेि होते. जनाबाई ज्या णवष्ट्िुदासािी दासी होत्या, ते नामदेवही णवठ्ठर्लभक्तीति 
रंर्रे्लरे्ल आहेत. त्यामुळे णवठ्ठर्लिरिी स्वतःर्ला समर्मपत करिाऱया जनाबाईंच्या मनास णवठ्ठर्लाणशवाय दुसरे 
काम, ध्यास वा िंदि उररे्लर्ला नाही. हे मन णवठ्ठर्लभक्तीत जि ू हरवनू रे्रे्ल आहे. एवढे की रात्र-
णदवसातीर्ल भेदही जिू र्ळून रे्र्ला आहे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

मात्र जनाबाईंना सतं ञानानदेवाचं्या अदै्वतवादी भणूमकेिे, णनरु्गिवादी दृणष्कोिािे आणि 
आत्मञानानािेही तेवढेि महत्त्व वाटते. ञानानदेवानंा अनुसरण्यािीही िमता संत जनाबाईंच्या अंर्ी आहे. 
त्यामुळेि ञानानेर्श्राचं्या आत्मञानानानुभवािें, अदै्वताणधणष्ठत सािात्कारी अनुभवािें एवढेि नव्हे तर 
ब्रहृनैक्यस्स्थतीतीर्ल योर्ानुभतूींिेही त्याचं्या मनास अपरूप वाटते. 

 
त्यामुळेि नामदेवािंी ही दासी ञानानेर्श्राचं्या अनुभवणवर्श्ात प्रवशे करते. मोठ्या आत्मणवर्श्ासाने 

जनाबाई ञानानेर्श्राचं्या अनुभवणवर्श्ात डोकावतात. त्यािंी अदै्वतवादी भणूमका समजून घेतात. ञानानेर्श्रप्रणित 
‘णनरु्गि’ संकल्पना सरु्ि णवरोधी नाही, हे र्लिात घेतात. सरु्ि आणि णनरु्गि ही एकाि ईर्श्रतत्त्वािी दोन 
आणवष्ट्काररुपे आहेत, त्यातं कोित्याही अंतर्मवरोध नाही, ही ञानानेर्श्रािंी भणूमका जनाबाई सहजतः 
उमर्तात. नामदेवापं्रमािे त्या सरु्िािंा आत्यणंतक आग्रह धरीत नाहीत. णनरु्गिासंबंधाने त्रार्ा करीत 
नाहीत. णनरु्गिार्ला नकारही देत नाहीत. त्यामुळे त्यािंी अदै्वतणवषयक भणूमका अत्यंत सणहष्ट्िू, स्वार्तशीर्ल 
आणि पणरपक्व वाटते. जनाबाईंिी आध्यास्त्मक ञानानर्लार्लसा, यौणर्क अत्युच्च सािात्कारी अनुभवाणंवषयी 
त्याचं्या मनास वाटिारी ओढ आणि आत्मञानान प्राप्त करण्यासबंंधी त्यािंी प्रयत्नशीर्लता यावरून त्याचं्या 
आध्यास्त्मक जीवनाच्या किा कशा रंुदावत होत्या हे र्लिात येते. 

 
जनाबाईंना ञानानेर्श्राचं्या सरु्िसापेि णनरु्गिवादी भणूमकेशी असे नाते जोडावसेे वाटते, ह्यात 

अस्वाभाणवक असे काहीि नाही. भक्ती आणि ञानान, सरु्ि आणि णनरु्गि, दै्वत आणि अदै्वत भणूमका ह्यातं 
मूर्लतः णवरोध नाहीि अशी भारतीय धमगतत्त्वञानानािी भणूमका आहे; त्यामुळे "भक्त्यथं कस्ल्पतं दै्वतं । 
अदै्वतादणप सुंदरम  ॥" (नरहरी) अशी भारतीय धमगशास्त्रािी धारिा आहे. त्यामुळे नामदेवांच्या ह्या दासीिे 
मन ञानानेर्श्राचं्या आत्मञानानाणधणष्ठत सरु्ि-णनरु्गिसापेि अदै्वताकडे वळते. ह्यात जनाबाईच्या मनािी 
र्लवणिकता, णवकसनणशर्लता आणि संवदेनणशर्लता जािवते. एवढेि नव्हे तर पणरपूिगतेिा त्याचं्या मनास 
जडरे्लर्ला अखंड ध्यासही प्रत्ययास येतो. 

 
एका सरळ ठाशीव रेषेत प्रवास करिे सतं जनाबाईंच्या प्रकृतीस भावत नाही. आपल्या सरु्ि 

भक्तीतही त्या अखंड जार्ृत, सावधान आणि णववकेणनष्ठ दृष्ी प्रकट करतात. त्यामुळे त्यािंी सरु्ि भक्तीपर 
कणवता आपरे्ल वरे्ळेपिि नव्हे तर श्रेष्ठपिही णसद्ध करते. जनाबाईंच्या अभरं्वािीिा प्रवासही त्यामुळे 
एकाि णदशनेे होत नाही. कारि जनाबाईिंी अभरं्वािी ही त्याचं्या णवर्लिि सजर्, सािात्कारी 
अनुभवसृष्ीस अनुसरिारी आहे आणि हे अनुभवणनष्ठ मन सदैव पणरपूिगतेच्या णदशनेे धाव घेिारे िैतन्यपूिग 
असे मन आहे. 

 
जनाबाईंिे मन सवांर्ानंी फुर्लते. णवर्लिि संवदेनशीर्ल, सािात्कारी आणि स्वार्तशीर्ल अशा 

जनाबाईंच्या मनार्ला आध्यास्त्मक अनुभवणवर्श्ातीर्ल सवग णदशानंा कवेत घ्याव े असे वाटते. सरु्ि 
सािात्कारानुभवापं्रमािेि णनरु्गि सािात्कारानुभवही मौणर्लक वाटतात. नामदेवाचं्या बार्लसदृश मनािी 
स्वप्नसृष्ी त्यानंा जवळिी वाटर्ली, तरी दास्यभक्तीही त्यानंी आिरर्ली आहे. र्ोणपकानंी आिररे्लल्या आणि 
र्ोपाळकृष्ट्िास णप्रय असिाऱया सख्यभक्तीिीही जनाबाईच्या अनुभववडे्या मनास णवशषे ओढ आहे. 
सख्यभक्तीिा णवर्लोभनीय आणवष्ट्कार करिारी जनाबाईंिी कणवता वास्तव जीवनािे रुपाकार घेऊन 
प्रकटर्ली आहे. जनाबाई स्वतःच्या वास्तवजीवनासंबधंाने णवर्लिि आत्मजार्ृत आहेत. त्या णनवदेन करतात 
ते अवघे अनुभव त्याचं्या वैणशष्ट्ट्यपूिग व्यणक्तमनातून प्रस्फुणरत झारे्लरे्ल असतात. त्यािें शूद्र म्हिून उपेणित 
असिारे जीवन, त्यािंी श्रमजीवी अनुभवसृष्ी, त्यातीर्ल त्यािंी सुखदुःखे, घटना-प्रसंर्, िढउतार, हषग-
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णवमषग इत्यादी सवगि अनुभतूी जनाबाई आपल्या अस्सर्ल वास्तव व दैनंणदन जीवनसरिीच्या भाषेत 
बोर्लतात. त्यामुळे त्यािंी वास्तव कणवताही सािात्कारी वाटू र्लार्ते. त्यातही णवशषे म्हिजे जनाबाई ह्या 
मधुराभक्तीिाही आद्य आणवष्ट्कार करिाऱया संत कवणयत्री आहेत. 

 
अशी णनतातं सुंदर सख्यभक्ती जनाबाईनंी ञानानेर्श्रािंीही केर्ली आहे. ‘ञानानेर्श्र’ हा जनाबाईंच्या 

अखंड कौतुकािा, कुतुहर्लािा, प्रितनािा आणि अनुभतूीिाही णवषय आहे. ञानानेर्श्रािें अद भतु जर्ावरे्ळे 
जीवन तर त्यानंा वदंनीय वाटतेि. पि त्याहूनही अणधक अद भतु आणि वदंनीय वाटते ते त्यानंी केरे्लरे्ल 
र्ीताभाष्ट्य. 

 
"भावअिरािी र्ाठंी । ब्रह्मञानानानें र्ोमटी ॥ 
ते हे माय ञानानेर्श्री । संतजना माहेर्श्री ॥" (४०३) 
 
"र्ीतेवरी आन टीका । त्यानंी वाणढयेर्ली र्लोका ं॥ 
रत्नकनक ताटामाजीं । त्याने वोर्णररे्ल काजंी ॥ 
एका ञानानेशावािोनी । म्हिे नामयािी जनी ॥" (४०४) 
 
"ञानानािा सार्र । सखा माझा ञानानेर्श्र ॥ 
मरोणनया ंजावें । बा माझ्या पोटीं यावें ॥ 
ऐसें करी माझ्या भावा ं। सख्या माझ्या ञानानदेवा ॥" (४०५) 
 
"मायेहूणन माय मानी । करी णजवािी ओंवाळिी ॥ 
परर्लोकींिें तारंु । म्हिे माझा ञानानेर्श्रू ॥" (४०६) 
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सरु्िसािात्काराकंडून ब्रह्मैक्यस्स्थतीकडे झेप 
 

संत जनाबाईंना ञानानेर्श्रािंा जो अल्पसा सहवास र्लाभर्ला त्यािे त्यानंी अमृतानुभवातं रुपातंर केरे्ल. 
ञानानेर्श्र-मुक्ताबाईंच्या आत्मसािात्कारी अनुभवसृष्ीिे जनाबाईंनी सूक्ष्मपिे णनरीिि केरे्ल. ञानानेर्श्राचं्या 
आत्मञानानानुभवामंार्ीर्ल भणूमका, आत्मञानानािी अनुभवप्रणक्रया, ञानान आणि योर् यािें परस्पराशंी असिारे 
णनकटवती नाते, ध्यानावस्थेतीर्ल ब्रह्मैक्यस्स्थती, तीत होिारे तरर्ल आणि अद भतु असे सािात्कार, अशा 
प्रकारच्या सािात्कारासंंबधंीिी पणरभाषा, त्यातंीर्ल रहस्य आणि र्ूढता इत्यादीसंबधंाने जनाबाईंच्या मनास 
णवशषे आस्था वाटते. 

 
जनाबाईंच्या शूद्रपिाने त्यानंा सवगत्यार्ािी णशकवि णदर्ली. त्याचं्या अनाथणनराणश्रत असण्याने 

त्यानंा जन्मजात वैराग्यािे धडे णदरे्ल. प्रपंिािा त्यानंा स्पशगही झार्ला नाही. अखंड श्रमजीवनाने अखंड 
नामस्मरिािी जिू त्यानंा संधी णदर्ली. उपेिेने त्याचं्या अहंकाराच्या मुळावरि घाव घातर्ला. नामदेवाचं्या 
घराच्या दाराति त्यािें स्थान होते. त्यामुळे नामदेवाचं्या कौंटंुणबक सघंषापासून, कौंटंुणबक 
व्यथावदेनापंासून दूर असे जीवन त्या जर्ू शकल्या. 

 
त्यामुळेि जनाबाईंना आपल्या काणयक, वाणिक व मानणसक शक्ती ईर्श्रभक्तीवर कें णद्रत करता 

आल्या. त्यािंी सरु्ि णवठ्ठर्लाशी असरे्लर्ली समरसता त्यािमुळे अबाणधत राणहर्ली. त्यािंी ‘दणळता ंकाणंडता’ 
िार्लत असरे्लर्ली भणक्तसाधना कधी भरं् पावर्ली नाही. आपल्या अखंड श्रमातंि त्यानंा समाणधसुख 
अनुभणवता आरे्ल. त्यामुळे णवठ्ठर्लाशी त्यानंी साधरे्लरे्ल ऐक्य कधीि णविणर्लत झारे्ल नाही. पुढे पुढे तर 
आपल्या मनाने णनर्ममरे्लल्या ह्या अद भतु सृष्ीति भारावरे्लल्या अवस्थेत त्या जर्त राणहल्या. तीि त्यािंी 
सहजस्स्थती झार्ली. हे सवग जनाबाईंना आपल्या सािात्कारी प्रणतभेमुळे, उत्कट संवदेनशीर्लतेमुळे, अणविर्ल 
अध्यात्मणनष्ठेमुळे आणि असाधारि बौणद्धक िमतेमुळे साधता आरे्ल होते. 

 
या पार्श्गभमूीवर जनाबाईंच्या जीवनात संत ञानानेर्श्राचं्या रुपाने ञानान, वैराग्य, योर्, संतत्व आणि 

कणवत्व आदींिे सवोच्च णशखर र्ाठिारे अर्लौणकक, अद भतु असे देवतुल्य व्यणक्तमत्त्व प्रवशे करते आणि 
जनाबाईंिे पाहता पाहता जिू रुपातंर होते. जनाबाईचं्या एकाकी जीवनातीर्ल सवकंष शून्यता ञानानेर्श्राचं्या 
केवळ आर्मनाने भरून णनघते. त्यािें हे वृत्यतंर तीव्रतेने र्लिात आल्याणशवाय राहात नाही. 

 
णवशषे म्हिजे ‘नामयािी दासी जनी’ अशा स्वरुपािा स्वतःिा उल्लेख करून आपर्ली अभरं्रिना 

संपणविाऱया जनाबाई हळूहळू ‘नामदेव’ णवसरून केवळ आपरे्ल दासीपिाि र्लिात ठेवताना आणि अखेर हे 
दासीपिही णवसरून आत्मानुभतूींच्या अद भतु णवर्श्ात हरखून जाताना णदसतात. त्यािा प्रत्यय देिारे 
जनाबाईिे पुढीर्ल अभरं् पहा. 

 
"दळंू काडूं खेळंु । सवग पाप ताप जाळंू ॥ 
सवग जीवामंध्ये पाहंू । एक आम्ही होऊनी राहंू ॥ 
जनी म्हिे ब्रह्म होऊं । ऐसें सवा घटीं पाहंू ॥" (३१७) 
 
"देव खाते देव णपते । देवावरी मी णनजतें ॥ 
देव देते देव घेते । देवासवें व्यवहाणरतें ॥ 
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देव येथें देव तेथें । देवाणविें नाही णरतें ॥ 
जनी म्हिे णवठाबाई । भरुणन उरर्लें  अतंरबाही ॥" (३२८) 
 
प्रस्तुत अभरं्ातं जनाबाई आपि ‘नामयािी दासी’ असल्यािा उल्लेख करताना णदसत नाहीत. 

त्यािप्रमािे णनखळ सरु्ि भक्तीच्या पर्लीकडे त्या जाऊ पाहात आहेत हेही जािवते. एक पाय सरु्ि 
भणक्तणवर्श्ात आणि दुसरा णनरु्गि-ञानानणवर्श्ात रोवनू जनाबाईंिा अभरं् उभा आहे. सहजपिे जर्ताना सवग 
पाप-ताप कसे जाळाव,े सवग णजवामंध्ये परमात्मा कसा अनुभवावा आणि ब्रह्मैक्यास्स्थती कशी साधावी, 
यासबंंधाने जनाबाई येथे बोर्लत आहेत. 

 
ब्रह्मैक्यास्स्थतीतीर्ल णनराकार भाव अद्याणप न साधरे्लर्ला. तरीही परमेर्श्रतत्त्व िरािरात भरून 

राणहरे्ल असल्यािी प्रतीती दुसऱया अभरं्ात प्रकटते. देव म्हिजे अन्न, पािी, भमूी, वस्तू वर्रेै सवग काही. देव 
सवगत्र भरून राणहर्ला आहे. त्यामुळे जनाबाईंच्या जीवनात तो अंतबाह्य भरून राणहर्ला आहे. 

 
आत्मञानानातीर्ल काही नवजाणिवा जनाबाईंच्या अभरं्ातं आता डोकावतात, त्यावरून जनाबाईिंा 

आध्यास्त्मक प्रवास दै्वताकडून अदै्वताकडे, सरु्िाकडून णनरु्गिाकडे आणि भक्तीकडून ञानानाकडे मोठ्या 
र्तीने होत असल्यािी सुणिन्हे णदसू र्लार्तात. ञानानेर्श्राचं्या सहवासातून त्याचं्या ञानानािे, अनुभतूींिे आणि 
कणवतेिे संस्कार जनाबाईंच्या मनावर झारे्लरे्ल येथे स्पष् णदसतात. 

 
येथूनि जनाबाईंच्या आध्यास्त्मक जीवनातीर्ल पणरवतगनास प्रारंभ झार्ला आहे. पूवाधातीर्ल भक्तीिी 

जार्ा उत्तराधात ञानानानुभवानंी घेतर्ली आहे. सरु्ि सापेि अशी पूवगकार्लीन स्वप्नसषृ्ी मावळून रे्र्ली आहे. 
आता जनाबाईंना णतिे फारसे अपरुपही वाटेनासे होते. णवठ्ठर्लमूतीत आता जनाबाई णवठ्ठर्लतत्व 
अनुभणवतात. अि-ूपरमािूतही भरून उरिारे परमात्मतत्त्व केवळ णवठ्ठर्लमूतीत कसे पाहता येईर्ल, यािे 
भान जनाबाईंच्या मनास आरे्ल आहे. ईर्श्र सवगत्र आहे. ह्या नव्या जाणिवनेे हरखून रे्रे्लरे्ल त्यािें मनि ‘देव 
खाते। देव णपते’ ह्या अभरं्ात बोर्लत आहे. जनाबाईंच्या मनात प्रवशे करून स्स्थराविाऱया ह्या 
नवजाणिवामुंळे त्याचं्या कणवतेतही पणरवतगन प्रारंणभत झारे्ल आहे. आशय आणि अणभव्यक्ती अशा कणवतेच्या 
दोन्ही प्रमुख घटकातं हे पणरवतगन जािवते. जनाबाईंच्या कणवतेिी आता शब्दकळाि बदर्लते. 

 
"जोड जार्ली रे णशवाशी । भ्रातं णफटर्ली रे णजवािी ॥ 
आनंदिी आनंदर्ला । आनंद बोधणि बोधर्ला ॥ 
आनंदािी र्लहरी उठी । ब्रह्मानंदें णर्णळर्ला पोटीं ॥ 
एकपि जेथें पाहीं । तेथें णवञानाणप्त उरर्ली नाहीं ॥ 
ऐसी सद रु्रुिी करिी । दासी जनी णवठ्ठर्लिरिीं ॥" (३२३) 
 
"देहभाव पूिग जाय । तेव्हा हें धैयग सुख होय ॥ 
तया ंणनदे्र जे णनजरे्ल । भाव जार्ृती नाहीं आरे्ल ॥ 
ऐसी णवश्राणंत र्लाधर्ली । आनंद कळा संिरर्ली ॥ 
तेथें सवांर् सुखी जार्लें  । प्रर्लर्देह णवसरर्लें  ॥ 
त्या एकीं एक होता ं। दासी जनी नाहीं आता ं॥" (३२२) 
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णवठ्ठर्लास ििभरही न णवसंबिाऱया जनाबाईनंा आता आत्मञानानाने णशवतत्त्वािी जोड झार्ली आहे. 
ञानानयोग्यासही दुर्ममळ असिाऱया ब्रह्मानंदात जनाबाईिें मन हरवनू रे्रे्ल आहे. आता जीवनािे साथगक 
झारे्ल. णजवािी जन्म-मरििक्रातून होिारी भ्रमंती सपंषु्ात आर्ली. मनातीर्ल संभ्रमावस्थेिे धुके मावळरे्ल. 
आता उरर्ला आहे फक्त आनंद! अंतबाह्य आनंदात जनाबाई आकंठ बुडाल्या आहेत. ह्या ब्रह्मैक्यस्स्थतीमुळे 
सुख-दुःखादी सवग णवकार णवर्लय पावरे्ल. सकंल्प-णवकल्पािे महाजार्ल णफटरे्ल. आशा-तृष्ट्िा मावळल्या. 
आनंदरुपजीव महाआनंदरुप णशवात णवर्लय पावर्ला. आता आनंदिार तरी कोि? आनंदि आनंदत आहे. 
आनंदबोधार्लाि आनंदबोध होत आहे. आनंदमहासार्रातीर्ल र्लहरीही आनंदरुपि आहेत. अखेर 
ब्रह्मानंदात हा आनंदसार्रही णवर्लय पावतो. अशा अवस्थेत मी-तूपिा उरतोि कोठे? णवठ्ठर्लिरिी 
असरे्लल्या जनाबाईंना ही अद भतु आनंद देिारी ब्रह्मकै्यस्स्थती केवळ सद रु्रुमुळे प्राप्त झार्ली आहे. 
सद रु्रुिी केवढी ही णकमया! 

 
त्यापुढीर्ल अभरं्ात जनाबाई ह्या ब्रह्मैक्यस्स्थतीिे काहीसे णवश्लेषि करू पाहतात. जो आत्मञानानी 

धैयगवान असतो, तोि ब्रह्मैक्यास्स्थतीपयंत िार्लत जातो. त्यािा देहभाव पूिगतः मावळरे्लर्ला असतो. आपल्या 
देहभावासबंंधीच्या प्रर्ाढ णनदे्रत जिू तो णनजरे्लर्ला असतो. भावजार्ृतीच्या अवस्थेत तो पुन्हा कधीही परतत 
नाही. अशी अणविर्ल णवश्रातंी म्हिजे जिू समाणधस्स्थतीि होय. ह्या समाधीिे सुख-आनंद वरे्ळाि असतो. 
सवांर्सुखािा त्यामुळे र्लाभ होतो. एवढेि नव्हे प्रर्लर्देहािाही णवसर पडतो. मर् अशा जीव-णशव-
सामरस्यात जनाबाई कुठे उरिार? 

 
ब्रह्मैक्यास्स्थतीतीर्ल आनंदािा महापूर हा एका दृष्ीने स्वरुपािाही पूर असतो. कारि परमेर्श्रतत्त्व 

वा ब्रह्मतत्त्व हे णजवाच्या अतीत कुठे असते? ते तर त्याच्या आत्मतत्त्वाति असते. जीवात्मा-परमात्मा यािंी 
ऐक्यावस्था अंतरात्म्यामुळेि अनुभणवता येते. तेव्हा आनंदाच्या र्लहरींिे खरे उर्मस्थान बाह्यणवर्श्ात नव्हे, 
तर अंतरात्म्यात असते. यािी जनाबाईंना परुती ओळख झार्ली आहे. 

 
जनाबाई आता ञानानवतींच्या भाषेत बोरू्ल र्लार्ल्या आहेत. शब्दञानान हे फसव ेअसते. म्हिून केवळ 

शब्दाने णनदेणशरे्लरे्ल ब्रह्मही र्लौणकक पातळीवर राहते. खरा ञानानी कोि अथवा णवञानानी कोि, यािा णनवाडा 
कोि करिार? त्यास ज्यािे त्यािे आत्मतत्त्वि सािी असिार. णशवाय जो खरे आत्मञानान प्राप्त करतो आणि 
आत्मसुखाने तृप्त होतो, तो तर णवदेही झारे्लर्ला असतो. मर् तो अशी परीिा कशी करिार? असा आत्मञानानी 
योर्ी ह्या इहर्लोकात असूनही नसतो. त्यािे ह्या ऐणहक जर्ाशी कोितेही र्लौंणकक नाते उरत नाही. 
जनाबाई म्हितात, त्यािंीही नेमकी अशीि अवस्था झार्ली आहे. जनाबाईिें आत्मतत्त्व परमेर्श्रातत्त्वात 
णमळून रे्रे्ल आहे. सार्रास णमळारे्लर्ली नदी कधी परतते का? जनाबाईंनीही आपल्या परतीिी वाट मुळाति 
पुसून टाकर्ली आहे. 

 
"शब्दािें ब्रह्म र्लौणकक हो णदसे । 
जैसे ते फासें मईंदािे ॥ 
ञानानी तो कोि णवञानानी तो कोि । 
दोहींिा आपि सािभतू ॥ 
स्वयें सुखें धार्ला आपिातें णवसरर्ला । 
तो योणर् राणहर्ला नाही येथें ॥  
नामयािी जनी सार्रीं णमळार्ली । 
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परतोणन मुळीं केणव जाय?॥" (३२६) 
 
जनाबाईंनी येथे अपूवग, अर्लौणकक आणि अद भतु असे अनुभवणवर्श् प्रकट केरे्ल आहे. उपरोक्त 

अभरं्ात आत्मसािात्काराने हरखून रे्रे्लल्या जनाबाईिें आपिास दशगन होते. सरु्ि सािात्कारानुभवािंी 
भाषा बोर्लिाऱया जनाबाईनंी आत्मञानानपथावर घेतरे्लर्ली र्रुड झेप स्स्तणमत करते. पुढीर्ल अभरं्ातही 
स्वरुपािा पूर येताि दीपून रे्रे्लल्या जनाबाईंनी आपर्ला अनुभव कसा शब्दाणंकत केर्ला आहे ते पहा- 

 
"णनत्य हातानें वारावें । हृदय अंतरीं पे्रणरत जावें ॥ 
ऐसा स्वरुपािा पूर । आर्ला असे नेत्रावंर ॥ 
स्वरुपािा पूर आर्ला । पाहता डोळा झाकुंळर्ला ॥ 
जनी म्हिे ऐसा पूर । पाहे तोणि रघुवीर ॥" (३३२) 
 
प्रस्तुत अभरं्ातून होिारे जनाबाईिे नवदशगन स्स्तणमत करून टाकिारे आहे. ईर्श्रास मनुष्ट्यरुपातं 

पाहिाऱया जनाबाईंना आता स्वरुपाति ईर्श्रसािात्कार झार्ला आहे. मात्र सरु्िसािात्कारापेिा 
स्वरुपसािात्कारािे रुप, अनुभव आणि आनंद पूिगतः वरे्ळा आहे. म्हिजेि तो आकारणवहीत, अरुप आणि 
अव्यक्त स्वरुपािा आहे. त्यािा उर्म सरु्ि मूतीत नाही, तर णनरु्गि, णनराकार आत्मतत्त्वात आहे. त्यामुळे 
तो मूतग नाही, तर अमूतग आहे. तसेि तो ऐंणद्रय नसून णनप्ररणद्रय आहे. असा हा आत्मानंद फक्त अनुभतूीिाि 
णवषय जरी असर्ला तरी ती अनुभतूीही अमूतग सूक्ष्म अशीि असते. मर् आत्मानंदरुप अनुभतूी असते तरी 
कशी? णनप्ररणद्रय अनुभतूी शब्दातूंन कशी णनवदेन करता येईर्ल? कणवतारुपाने ती अणभव्यक्त करता येते का? 
अशा प्रकारच्या प्रश्नािंी उत्तरे संत जनाबाईंनी प्रत्यि अभरं्रिनेनेि णदर्ली आहेत. ‘णनत्य हाताने वाराव े। 
हृदय अंतरी पे्रणरत जाव े ॥’ या अभरं्ात त्यािी प्रतीती येते. त्यावरून आत्मसािात्कारातून होिाऱया 
आत्मानंदािे स्वरुप, प्रकृती आदींिे सूिन केरे्ल जाते. 

 
जनाबाईंच्या दृष्ीने आत्मसािात्कारातून होिाऱया आनंदािे स्वरुप महापुरासारखे असते. त्यातही 

हा महापूर प्रकाशािा पूर यावा त्याप्रमािे अणत प्रखर, तेजस्वी आणि सवगव्यापी स्वरुपािा असतो. हा 
प्रकाशािा पूर अंतःकरिास अनावर होतो. सहवत नाही. एका हाताने त्यास प्रणतबंध करावा र्लार्तो. 
हृदयात अतंरात तो पे्रणरत करता येतो. अशा प्रकाशपरुािा स्वीकार करताना अतंःकरि भाबंावनू जाते. 
घायकुतीर्ला येते. जनाबाईंच्या तर नेत्रावरि हा प्रकाशपूर कोसळर्ला आहे. स्वरुपािा हा पूर पाहता पाहता 
जनाबाईंिे डोळे झाकळून रे्रे्ल. पि तरीही त्यानंी तो अनुभणवर्ला. आत्मस्वरुपािा महापूर अनुभणवण्यास 
साधकािे मन समथग हव.े जनाबाईंनी हे सामर्थयग प्राप्त केरे्ल आहे. कारि नामदेवासंारख्या भक्तणशरोमिीिी 
जनी दासी आहे आणि ञानानसूयग ञानानेर्श्रािंी ती सखी आहे. ह्या समथांच्या दासीने आत्मञानानातून आणि 
ऐकाणंतक सरु्ि भक्तीतून आत्मसािात्कारािा आनंद सहजतः प्राप्त केर्ला आहे. जनाबाई म्हितात, असा 
आत्मसािात्कारािा महापुरासारखा घेरिारा अनुभव सामान्य साधकास र्लाभत नसतोि. जो समथग 
आत्मञानानी ‘रघुवीर’ असतो त्यासि हा अनुभव प्राप्त होतो. 
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‘नवद्वारातंें भेदुनी । दशमद्वारीं रे्र्ली जनी ॥’ 
 

जनाबाईंिा आध्यास्त्मक प्रवास येथेि थाबंत नाही. यापढेु त्या यौणर्क अनुभतूींनाही कवते घेऊ 
पाहतात. णसद्धयोर्ी ञानानेर्श्रादी भावडंाचं्या अल्पकार्लीन सहवासात जनाबाई योर्मार्ावर काही काळपयंत 
प्रवास करतात. ह्या योर्ी जनाचं्या योर्ानुभतूींिे श्रवि करतात, योर्णनपिुता आत्मसात करू पाहतात. 
योर्ािी पणरभाषा जािनू घेतात आणि णसद्ध योर्ीजनाचं्या अद भतु णवर्श्ात काही काळ फेरफटका मारून 
येतात. ह्या प्रवासातीर्ल त्याचं्या काही अनुभतूी पुढीर्ल अभरं्ातं व्यक्त झाल्या आहेत. 

 
"शून्यावरी शनू्य पाहे । तयावरी शनू्य आहे ॥ 
प्रथम शून्य रक्तविं । त्यािे नाव अधःशून्य ॥ 
उध्वगशून्य र्श्ेतविग । मध्यशनू्य श्यामविग ॥ 
महाशून्य विग नीळ । त्यातं स्वरुप केवळ ॥ 
अनुहात घंटा श्रविीं । ऐकुनी णवस्स्मत जाहर्ली जनी ॥" (अ. क्र. ३३६) 
 
"ज्योत पहा िमकर्ली । काय सारं्ू त्यािी बोर्ली ॥ 
प्रवृणत्त णनवणृत्त दोघीजिी । र्लीन होती त्याच्या िरिीं ॥ 
परा पश्यती मध्यमा । वैर्श्रीिी जार्ली सीमा ॥ 
िारी वािा कंुणठत जाहर्ली । सोहं ज्योत प्रकाशर्ली ॥ 
ज्योत परब्रह्मी जािा । जनी म्हिे णनरंजना ॥" (३३७) 
 
"ज्योत परब्रह्मीं होय । खेिरी दपगिीनें पाहे ॥ 
ईडा प्रपर्ळा सुशुम्ना । णतन्ही पाहे हृदयभवुना ॥ 
हळूहळू रीघ करी । सूक्ष्म हृदय अंतरीं ॥ 
हृदयकमळावरी जासी । जनी म्हिे मुक्त होसी ॥" (३३८) 
 
"रक्तविग णत्रकुट स्थान । श्रीहाट पाहे र्श्तेविग ॥ 
श्यामविग तें र्ोर्लाट । णनळप्रबदू औट पीठ ॥ 
वरी भ्रमररंु्फा पाहे । दशमद्वारीं रु्रू आहे ॥ 
नवद्वारातें भेदुनी । दशमद्वारीं रे्र्ली जनी ॥" (३३५) 
 
येथे जनाबाई मुक्ताबाईंप्रमािे आपल्या ब्रह्मैक्यावस्थेतीर्ल अनुभतूी योर्ाच्या र्ढू पणरभाषेिा आश्रय 

करून प्रकट करतात, ही णवर्लिि बाब होय. 
 
नाथसंप्रदायपरुस्कृत योर्मार्ात कंुडणर्लनी शक्तीर्ला आत्यंणतक महत्त्वािे स्थान आहे. ‘णित्तवृत्तींिा 

णनरोध करून त्यािंा स्वतःमध्ये र्लय साधून दृष्ा जेव्हा स्वस्वरुपानुभवात णनमग्न होतो, तेव्हा त्याच्या 
स्स्थतीत ‘योर्’ असे म्हितात.’ अशी पतंजर्ली यानंी योर्ािी व्याख्या केर्ली आहे. यम, णनयम, आसन, 
प्रािायाम, प्रत्याहार, धारिा, ध्यान व समाणध अशी ह्या योर्ािी आठ अंरे् आहेत. अप्रहसा, सत्य, अस्तेय, 
आजगव, िमा, धृती, अपणरग्रह, दया, शौि आहार आणि ब्रह्मियग याचं्या पार्लनास ‘यम’ म्हितात. तर 
णनयमात सतंोष, तप, साधनाभ्यास, ईर्श्रप्रणिधान यािंा समावशे होतो. योर्ािे णतसरे अंर् ‘आसनं’. त्यात 
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र्श्ास आत घेिे व बाहेर सोडिे असा प्रािायाम होतो. त्यातून ‘अभ्यासकर्ला’ णसद्ध होते. णतर्लाि ‘हठयोर्’ 
असे म्हितात. प्रत्याहार, धारिा, ध्यान आदींतून ‘समाणधकर्ला’ णसद्ध होते. ही समाणधकर्ला आणि प्रारंभीिी 
‘वैराग्यकर्ला’ याचं्या सयंोर्ाने ‘राजयोर्’ णसद्ध होतो. 

 
ञानानेर्श्र ज्या नाथपंरपरेिे पाईक आहेत, त्या परंपरेिे प्रमुख प्रवतगक योर्मातंड श्रीर्ोरिनाथ यािंा 

प्रमुख भर वैराग्य आणि ‘कंुडणर्लनीयोर्ावर’ आहे. कंुडणर्लनी ही एक सपाकार शक्ती आहे. ती साडेतीन 
वटेोळी घारू्लन नाभीच्या खार्ली णनणद्रस्त असते. योर्प्रणक्रयेत ही कंुडाणर्लनी शक्ती जार्ृत होऊन मार्गस्थ 
होते. कंुडाणर्लनी मूळाधार, स्वाणधष्ठान, मणिपरु, अनाहत, णवशुद्ध आणि आञानािक्र अशा िक्रातूंन प्रवास 
करते. ही प्रपडािी सहा िके्र भेदून कंुडाणर्लनी णत्रकूट, श्रीहाट, र्ोल्हाट, औटपीठ भ्रमररंु्फा व ब्रह्मरंध्र ह्या 
ब्रह्माडं षड िक्रािंाही भेद करते. सवोच्च णशखरावर सहस्त्रदर्लिक्रािे स्थान आहे. हेि परमात्म्यािे 
णवश्रातंीस्थान असून त्यासि ‘उन्मनीिे र्लावण्य’ ‘तुयगिे तारुण्य’ ‘मोिािा एकातं’, ‘आनंदािे ितैन्य’ आदी 
शब्दातं योर्श्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी र्ौरणवरे्ल आहे. ‘सत्रावी जीवनकर्ला’ वा ‘अमृतािे तळे’ ते हेि स्थान होय. 
येथीर्ल िदं्रामृतािे प्राशन करिे हेि योर्णवदे्यिे प्रमुख उणद्दष् असते. त्यािा अनुभव घेताना योर्मार्ावरीर्ल 
साधकार्ला शून्य-महाशनू्यािा, अनाहतनादािा, णवणवध विांच्या ज्योतींिा आश्चयगकारक प्रत्यय येतो. ह्या 
अद भतु अनुभवािें प्रभावी शब्दातं ञानानेर्श्रानंी ञानानेर्श्रीत (अध्याय सहावा) व योर्मार्लापर अभरं्ातं विगन 
केरे्ल आहे. मुक्ताबाई तर श्रेष्ठ योणर्नीि होत्या. त्याचं्या समग्र अभरं्वािीिे प्रमुख र्लक्ष्य ‘णशवशणक्तसामरस्य’ 
हेि होते. 

 
मुक्ताबाईंही नाथसंप्रदायाच्या अणधकारी भाष्ट्यकार आहेत. मुख्यतः त्यािंी ‘योणर्नी’ हीि प्रणतमा 

आहे. आपल्या अल्पसंख्य अभरं्रिनातूंन मुक्ताबाईनंी आपर्ली मुक्तावस्था आणि योर्पथावरीर्ल र्ढू 
सािात्कार यानंा अणभव्यक्त करण्यािा केरे्लर्ला प्रयत्न अत्यंत महत्त्वपूिग आहे. 

 
जनाबाई आणि मुक्ताबाई ह्या दोघीही समकार्लीन श्रेष्ठ कवणयत्री. दोघीही एकाि वारकरी 

संप्रदायाच्या संतपरंपरेतीर्ल सािात्कारी संत म्हिून मान्यता पावरे्लल्या. परस्पराचं्या सहवासात काही काळ 
रमरे्लल्या, णवसावरे्लल्या. ह्या साहियांिा जनाबाईंच्या सवंदेनशीर्ल मनावर णवशषे प्रभाव पडल्यािे त्याचं्या 
योर्पर अभरं्रिनावंरून जािवते. 

 
त्यापंैकी पणहल्या अभरं्ात जनाबाईंनी र्लक्ष्यवस्तूत णित्तािी एकाग्रता झाल्यावर येिारी अनुभतूी 

प्रकट केर्ली आहे. रक्तविगरुप अधःशनू्य, र्श्ेतविग असरे्लरे्ल उध्वगशून्य, श्यामविीय मध्यशून्य ह्यातूंन मार्गस्थ 
होत जनाबाईंिे मन अणंतम नीर्लविग महाशून्यातीर्ल स्वरुपस्थानी णवश्रातं पावरे्ल आहे. आता जनाबाईिें मन 
णवर्श्व्यापक अनाहत नादािे प्रणतध्वनी ऐकून णवस्स्मत होते. दुसऱया अभरं्ात जनाबाई, णनराकार, सािीभतू 
असिाऱया णनरु्गि ब्रह्मज्योतीिा हृदयाकाशात होिारा सािात्कारानुभव व्यक्त करीत आहेत. ह्या णनरंजन 
ज्योतीच्या प्रकाशाति प्रवृत्ती-णनवृत्ती र्लीन होतात. परा, पश्यन्ती, मध्यमा आणि वैखरी या वािींिी 
पणरसीमा होते. जनाबाई सारं्तात की णनरंजन परब्रह्मज्योत म्हिजेि ‘सोऽहं’ ज्योत होय. णतसऱया अभरं्ात 
कंुडाणर्लनी जार्ृत झाल्यावर सुषुम्ना नाडीतून मार्गस्थ होते आणि भमूध्यिक्रात ईडा आणि प्रपर्ळा याचं्याशी 
संयोर् पावते, त्यासबंंधीिी अनुभतूी प्रकटते. ही हृदयाकाशात प्रकटिारी ज्योत योर्ी खेिरी मुदे्रने 
पाहतात. जो योर्ी ही हृदयातंरीिी ज्योत पाहतो, तो मुक्त होतो, असा जनाबाईंिा णनवाळा आहे. िौर्थया 
अभरं्ात जनाबाई णत्रकूट, श्रीहाट, र्ोल्हाट आणि औटपीठ ही ब्रह्माडंिके्र भेदून भ्रमररंु्फेत योर्प्रणक्रयेने 
पोहोिल्या आहेत. अशा प्रकारे प्रपड आणि ब्रह्माडंािी नविक्ररुप द्वारे उघडून जनाबाईंनी आता दशमद्वारात 
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प्रवशे केर्ला आहे. णत्रकूट, श्रीहाट, र्ोल्हाट, औटपीठ ही महाकारिे ब्रह्मािा सािात्कार घडणविारी आहेत. 
योर्ाच्या अभ्यासाने स्थूर्ल, सूक्ष्म व कारि देहािंा णनरास करून महाकारिातं प्रवशे करावा र्लार्तो. 

जनाबाईंच्या प्रस्तुत अभरं्ावंरून त्यानंी योर्मार्ावर केरे्लर्ली प्रर्ती आणि २२ घेतरे्लर्ली झेप णवस्स्मत 
करून टाकते. 

 
सरु्ि सािात्कारी भक्त असिाऱया संत जनाबाईंिी योर्णवर्श्ातीर्ल ही र्रुडझेप अद भतुि नव्हे, तर 

अपूवगही म्हिावी र्लारे्र्ल! 
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जनाबाईिें सापं्रदाणयक काव्यकतृगत्व 
 

संत जनाबाई हे मरू्लतः एक अणभजात भक्तमन होय. संत ञानानेर्श्रादी योर्श्रेष्ठाचं्या सहवासात 
जनाबाई योर्णसद्धीच्या णदशनेे वाटिार्ल करतात. मात्र योर्ानुभतूींच्या अत्युच्च णशखरावर फार काळ 
णवसाविे ही जनाबाईंिी प्रणतभाप्रकृतीि नव्हती, त्यामुळे जनाबाई पुन्हा आपल्या अणभजात णवठ्ठर्लभक्तीकडे 
वळतात, कृष्ट्िभावात णवश्रातं पावतात आणि अणधक सुजािपिे आपल्या भणक्तभावािंा आणवष्ट्कार करू 
र्लार्तात. भणक्तभावािंा एकीकडे आणवष्ट्कार करतानाि त्या दुसरीकडे सापं्रदाणयक कणवता णर्लहून भार्वत 
संप्रदायािी जडिघडिही करतात. 
 

नाममाहात्म्य, पंढरीमाहात्म्य आणि संत व संतसंर्माहात्म्य, ह्या संत ञानानदेव-नामदेवादींनी रूढ 
केरे्लल्या भार्वत सापं्रदाणयक काव्यणवषयािंा संत जनाबाईंनीही आश्रय केर्ला आहे. ञानानदेव-नामदेवाचं्या 
समकार्लीन संतमंडळीत तुर्लनेने बहुसखं्य अभरं्रिना जनाबाईंच्याि नावावर आढळते, ही बाब र्लििीय 
होय. एवढेि नव्हे तर यादवकार्लीन संत कवणयत्रींतही बहुसखं्य अभरं्रिना करून आपल्या णनखळ 
भणक्तपूिग काव्यकतृगत्वाने ‘श्रषे्ठ संत कवणयत्री’ हे पद प्राप्त करिारी कवणयत्री संत जनाबाई हीि होय. 
णवशषेतः आपल्या योर्णसद्धीमुळे णवख्यात असरे्लल्या सतं मुक्ताबाईंच्या कणवतेहून वरे्ळी अशी भावोत्कट, 
आत्माणवष्ट्कारप्रवि, णवमुक्त, स्त्रीत्वािा समथग आणवष्ट्कार करिारी, वास्तवणनष्ठ, कथाणनवदेनपर आणि 
सापं्रदाणयकतेिी रे्लिी अरं्ाखादं्यावर णमरवनू वारकरी संप्रदायाच्या जडिघडिीत स्वचे्िेने व 
जािीवपूवगकतेने आपरे्ल योर्दान करिारी कणवता फक्त संत जनाबाईंिीि णदसते. ह्या दृष्ीने सतं 
जनाबाईंही वारकरी संप्रदायाच्या एक प्रमुख उद्गात्या ठरतात. त्यामुळेि त्या उपेदशपर अभरं्रिनाही 
अणधकारवािीने करू शकल्या आहेत. पणरिामी संत जनाबाई ह्या वारकरी सपं्रदायाच्या केवळ पाईकि 
नव्हेत, तर जनसामान्यािंी जडिघडि समथगपिे करिाऱया अणभजात णशल्पकारही ठरतात. या दृष्ीनेि 
जनाबाईंच्या सापं्रदाणयक अभरं्रिनािंा णविार करिे योग्य ठरते. 
 
अ) पुंडणर्लकमाहात्म्यपर अभरं्रिना  
 

मध्ययुर्ीन यादव राजवटीनेि महाराष्ट्रार्ला प्रथम अस्स्तत्वािे भान णदरे्ल. तर संतश्रषे्ठ ञानानेर्श्र-
नामदेवानंी वारकरी सपं्रदायाच्या प्रवतगनाने महाराष्ट्रािी अस्स्मता सवांर्ानंी फुर्लवर्ली. श्रीमद भार्वत ह्या 
पुरािाने प्रवर्मतत केरे्लल्या भणक्तिळवळीिाि वारकरी संप्रदाय हा देशी आणवष्ट्कार होता. पुंडणर्लक मुनींच्या 
मातृणपतृ-सेविेा उदात्त सदंभग र्लाभरे्लल्या ईर्श्रभक्तीवर रु्लब्ध झारे्लर्ला श्रीकृष्ट्ि ह्या पुंडणर्लकासाठी 
‘पंढरीनाथ’ बनर्ला. पुंडणर्लकाने आसनाथग णभरकावरे्लल्या णवटेवर उभा राणहल्याने श्रीकृष्ट्ि ‘णवठ्ठर्ल’ झार्ला. 
अठ्ठाणवस युरे् र्लोटर्ली. पुंडणर्लकाने ‘णवर्श्ािे आतग’ मनी बाळर्ून ह्या पढंरीनाथास दीन, पतीत, दुःखातग 
भक्तािंा केवळ दृणष्पाताने उद्घार करण्यािी प्राथगना केर्ली आणि पंढरीस अखंड वास्तव्य करण्यास णवठ्ठर्लास 
भार् पाडरे्ल. त्यामुळेि पढुीर्ल संत-माहात्म्यानंा महाराष्ट्रभमूीत भक्तीिा मळा णपकणवता आर्ला. 
 

संतश्रेष्ठ णनवणृत्तनाथापंासून जनाबाईंपयंतिे सवग संतसाधू महामुनी पुंडणर्लकािे ऋि बाळर्ताहेत ते 
त्यािमुळे होय. पंढरीनाथाच्या दशगनासाठी प्रथम िंद्रभारे्िे तीथग प्राशन करून महात्मा पुंडणर्लकािे दरश्न 
घ्याव े र्लार्ते. त्यानंतर नामदेवाचं्या पायरीर्ला स्पशग करून णनखळ भक्तीच्या मार्ावरून िार्लत जाऊनि 
पंढरीनाथास भेटाव ेर्लार्ते. अशाप्रकारे वारकरी संप्रदायातीर्ल भक्तप्रधानतेिे बीज ह्या पुंडणर्लक-श्रीकृष्ट्ि 
कथेत साठवरे्ल आहे. प्रत्येक मराठी सतं त्यािे संस्मरि करतो. आपल्या उत्कट भक्तीने आणि त्याहून 
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उत्कट भणक्तकाव्याने सतं जनाबाईंनीही पुंडणर्लकािी अनन्यसाधारि भक्ती र्ौरणवर्ली आहे. पुंडणर्लकािी 
मातृणपतृसेवापरायिता, त्यामुळे णमळवरे्लर्ला अर्लौणकक असा अणधकार, पणततोद्धारासंबधंीिी तळमळ, 
णवर्श्ातग मनात बाळर्ून श्रीकृष्ट्िास पंढरीस अखंड वास्तव्य करण्यािे माणर्तरे्लरे्ल वरदान यासंबधंाने 
आपल्या अभरं्ातूंन ससं्मरि करून जनाबाईंनी वारकरी संप्रदायािा आणि सापं्रदाणयक कणवतेिा एक संकेत 
दृढ केर्ला आहे. 
 

वारकरी संप्रदायाने पुंडणर्लकािे महत्त्वपूिग कायग पायाभतू ठरवरे्ल आहे. पणरिामी पुंडणर्लकािे 
माहात्म्यर्ायन संतकवींनी अणनवायग आणि अवश्यमेव मानरे्ल आहे. पुंडणर्लक-पंढरी आणि पढंरीनाथ हे 
समीकरि त्यातून णसद्ध होते. पुंडणर्लक-माहात्म्य अपणरहायगपिे पंढरीमाहात्म्य वा पंढरीनाथमाहात्म्य ह्यातं 
रुपान्तर पावते ते त्यामुळेि. संत जनाबाईंच्या कणवतेत ह्या सवग र्ोष्ींिा प्रत्यय येतो. तो असा. 
 

"पुंडणर्लक भक्तबळी । णवठो आणिर्ला भतूळीं ॥ 
अनंत अवतार केवळ । उभा णवटेवरी सकळ ॥" (अ. क्र. १६०) 
 
"भक्त भर्ला पुंडणर्लका । तुझ्या भावाथािा णशक्का ॥ 
भरे्ल घारू्लणनया ंकोडें । परब्रह्म दारापुढें ॥ 
घाव घातर्ला णनशािीं । ख्याती केर्ली णत्रभवुनीं ॥ 
जनी म्हिे पुंडणर्लका । धन्य तंूणि णतन्हीं र्लोका ं॥" (अ. क्र. १६१) 
 
"पंढरींिे सुख पुंडणर्लकासी आर्लें  । तेिें हे वाणढर्लें  भक्तार्लार्ीं ॥ 
भणुक्त मुणक्त वरदान णदधर्लें  । तेंणह नाही ठेणवर्लें  आपिापाशीं ॥ 
उदार िक्रवती बाप पुंडणर्लक । नामें णवर्श् र्लोक उद्धणरर्लें  ॥" (अ. क्र. १६२) 
 
"पुंडणर्लकें  नवर्ल केर्लें  । र्ोणपर्ोपाळ आणिरे्ल ॥ 
हेणि देई ऋणषकेशी । तुझें नाम अहर्मनशीं ॥ 
नर्लरे् आणिक प्रकार । मुखीं हरी णनरंतर ॥ 
रुप न्याहाणळन डोळा ं। पुढें नािेन वळेोवळेा ं॥ 
सवांठायी तुज पाहे । ऐसें देऊणन करी साह्य ॥ 
धावंा कणरता ंरात्र झार्ली । दासी जनीसी भेट णदर्ली ॥" (अ. क्र. २१८) 
 
"भक्तामाजीं अग्रर्िी । पुंडणर्लक महामुनी ॥ 
त्यािे प्रसादें तररे्ल । साधुसंत उद्धणररे्ल ॥ 
तोणि प्रसाद आम्हासंी । णवटेवरी ऋणषकेशी ॥ 
पुंडणर्लक मायबाप । दासी जनी वदंी पाय ॥" (अ. क्र. ३०४) 
 
पुंडणर्लकाने आपल्या अनन्य भणक्तबर्लाने णवठ्ठर्लास भतूळावर आिनू णवटेवर णिरकार्ल स्स्थर केरे्ल, 

याकडे जनाबाई आपरे्ल र्लि वधेतात. ज्या णवष्ट्िूिे अनेक अवतार झारे्ल, ज्याने श्रीकृष्ट्िावतारात अनंत 
र्लीर्ला केल्या, त्यास केवळ एका णवटेवर स्स्थर उभे करिे हा पुंडणर्लकािा अद भतु पराक्रमि होय. 
जनाबाईंना पुंडणर्लकाणवषयी वाटिारा आदर दुसऱया अभरं्ात व्यक्त झार्ला आहे. पुडंणर्लक धन्य भक्तश्रेष्ठ 
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होय. त्याने श्रीणवष्ट्िूस र्ोपार्लकृष्ट्िरुपात पंढरीस णवटेवर जखडून ठेवण्यािे णत्रकार्लाबाणधत पुण्यकमग केरे्ल. 
पंढरीच्या णवठ्ठर्लावर पुंडणर्लकाच्या भणक्तभावाथािा अमीट णशक्काि ठसर्ला आहे. केवढे हे नवर्ल! पुंडणर्लकाने 
र्ोपाळकृष्ट्िास असे काही कोडे घातरे्ल की हे परब्रह्म थेट त्याच्याि दारापढेु त्यािी वाट पाहात णतष्ठत 
राहाव।े खरे तर भक्ताने ईर्श्रािी प्रणतिा करायिी. पि पंढरीस पुंडणर्लकाने वरे्ळाि िमत्कार करून 
दाखवर्ला. ह्या भक्ताने भेटीसाठी आरे्लल्या श्रीकृष्ट्िरुप परब्रह्माकडे स्वार्ताथग णतष्ठत राहण्यासाठीि केवळ 
एक वीट णभरकावर्ली. आणि त्याच्याकडे पाठ णफरवनू तो आईवणडर्लािंी सेवा करण्यात मग्न झार्ला. 
पुंडणर्लकाने ईर्श्रािे वरदान णमळणवण्यापेिा ईर्श्रासि अणंकत केरे्ल. असा त्याने ‘णनशािीि घाव घातर्ला!’ 
(१६१) 

 
आपल्या दारी िार्लत आरे्लरे्ल परब्रह्मसुख पुंडणर्लकाने असे सावगकार्लीन भक्तानंा वाटून णत्रभवुनातं 

ख्याती केर्ली. भकु्ती-मुक्तीिे वरदानही त्याने आपल्यापाशी न राखता सवांना देऊन टाकरे्ल. असा हा उदार 
पुंडणर्लक भणक्तसाम्राज्यािा जिू िक्रवतीि होय. त्याने केवळ उच्चारानेि उद्धार होईर्ल अशी नामभक्ती 
जर्तास णदर्ली. (१६२) 

 
पुंडणर्लकाने एक नवर्लि केरे्ल! र्ोपार्लकृष्ट्िास ‘पंढरी’ ह्या भरू्लोकीच्या वैकंुठास आिरे्ल. 

र्ोपार्लकृष्ट्ि येथे येताि र्ोपी र्ोपाळ कुठे जािार? तेही पंढरीस आरे्ल. आता तेही बरे झारे्ल. आम्हास अन्य 
भक्तीिे प्रकार करण्यािी मुळी र्रजि उरर्ली नाही. डोळयानंी पंढरीनाथािे रुप पाहात मी आता हणरनामािा 
णनरंतर उच्चार करीत राहीन. पंढरीनाथापुढे भक्तीने कीतगन-नतगन करीत राहीन. पंढरीनाथा! आता 
सवांठायी तुझेि रुप मर्ला णदसाव,े असे वरदान मर्ला दे. (२१८) 

 
पुंडणर्लक हा सवग भक्तातं श्रषे्ठ आहे. जनसामान्य भक्ति नव्हेत तर साधुसतंही पुंडणर्लकाच्या ह्या 

प्रसादाने तरुन रे्रे्ल आहेत. णवटेवरीर्ल सरु्ि साकार परब्रह्म म्हिजे पुंडणर्लकाने णदरे्लर्ला प्रसादि होय. तो 
स्वीकारून दासी जनी मायबाप पुंडणर्लकाच्या िरिी वदंन करीत आहे. (३०४) 
 
(आ) पढंरीमाहात्म्य 
 

जनाबाईंना पंढरी वारािसीहूनही श्रेष्ठ वाटते. एका प्रदीघग अभरं्ात त्या णर्लणहतात- 
 
"पंढरी साडंोणन जाती वारािसी । काय सुख त्यासंी आहे तेथें ॥ 
तथा पंिक्रोसीं म्हिती मरावें । मरोणनया ंव्हावें जीवन्मुक्त ॥ 
नको र्ा णवठोबा मज धाडंू काशी । सारें्न तुजपाशीं ऐक आता ॥" 
 
काशीच्या पंिक्रोषात मरि आरे्ल असता जीवनमुक्ती णमळते खरी. पि त्यासाठी अनंत 

यातनािक्रातून जाव े र्लार्ते. श्रेष्ठ अमराणदकािेंही मन त्यातूंन जाताना भाबंावरे्लरे्ल असते. पि त्यानंा 
मुक्तीिा मोह आवरत नाही. 

 
ही कष्साध्य मुक्ती पंढरीत सवगत्र खेळते आहे. येथीर्ल संताचं्या िरिी र्लार्ताि जीवमात्रास ती 

र्लाभते. पंढरीतीर्ल पाडुंरंर्मंणदराच्या णशखरािे केवळ दशगन घेताि मोिप्राप्ती होते हे केवढे पंढरीिे 
माहात्म्य! भीमा तीरावरीर्ल पुंडणर्लकमुनीच्या पायी र्लार्ताि मोिप्राप्ती होत असल्याने काशीस र्लाभिाऱया 
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जीवनमुक्तीिे महत्त्वि उिावते. त्यामुळे पंढरीस येऊन मुक्ती शोकाकूर्ल होते. आपरे्ल अस्स्तत्व व्यथग होय 
असे वाटून ती णहरमुसते. णशवाय पंढरीत साम्राज्य करिाऱया मोिार्ला मुक्तीिे आर्मन रुितही नाही. तो 
मुक्तीर्ला पंढरीबाहेर घार्लव ूपाहतो. मर् मात्र मुक्ती मोिार्ला शरि येते आणि त्याच्या िरिी र्लोळि घेते. 

 
अशी मुक्ती आणि मोि याचं्याकडे पढंरीतीर्ल संतश्रेष्ठ पाठ णफरवनू केवळ णवठ्ठर्लसन्मुख होतात. 

मोि आणि मुक्ती म्हिजे समथग संतश्रेष्ठाचं्या दारी प्राप्त होिारी णभिा होय. जनाबाई म्हितात- 
 
‘समथांिे घरीं णभिा नानापरी । मार्ल्या पदरीं घाणर्लताती ॥ अंबोल्या साडंोनी कोि मारे् भीक । 

सामराज्यािे सुख तुझे ॥’ (अ. क्र.१७७) 
 
मोि अथवा मुक्ती हा भारतीय धमगशास्त्राने परुस्काणररे्लर्ला अंणतम पुरुषाथग होय. धमग, अथग आणि काम 

हे अन्य पुरुषाथग मोिसापेि आणि मोिपयगवसायी मानरे्ल रे्रे्ल आहेत. तथाणप तेराव्या शतकातीर्ल वारकरी 
संप्रदायाने आरंणभरे्लल्या भणक्तिळवळीत ह्या सवगश्रेष्ठ मोि पुरुषाथािेही महत्त्व र्ौि ठरणवरे्ल. ही क्राणंतकारी 
बाब म्हिावी र्लारे्र्ल. भक्ती स्वतःि आनंदपणरपूिग आहे. भक्ती भणक्तणवषयाहूनही अणधक मौणर्लक असते. 
कारि ती भक्ताच्या जीवनािे सवांर्ीि उन्नयन साधते. उच्च नैणतकतेत णतिे सहज पयगवसान होते. ती 
णनमगयी, णनरपेि आणि स्वायत्त झाल्याने भणक्तणवषयावरही णतिीि अणधसत्ता प्रस्थाणपत होते. वारकरी 
संप्रदायाने भक्तीिे हे वैणशष्ट्ट्य हेररे्ल आणि णवकणसत केरे्ल. पणरिामी भक्तीर्ला स्वयंभतू्व प्राप्त झारे्ल. सवगि 
मराठी सतंानंी भक्तीिे हे सामर्थयग र्लिात घेऊन त्यािा परुस्कार केर्ला. संत जनाबाईनंीही भक्तीिा रु्िर्ौरव 
केर्ला आहे. अशा भक्तीिे ‘पढंरी’ हे माहेरघरि होय. 

 
दुसऱया एका अभरं्ात मार्िे मार्ताना जनाबाईनंी मोिापेिा पुनःपनु्हा र्भगवासि णवठ्ठर्लाजवळ 

माणर्तर्ला आहे. त्यािे कारि मनुष्ट्यरुपाने जन्म घेऊन पुनःपनु्हा णवठ्ठर्ल-भक्तीिे सुख अनुभवाव ेहेि णवशुद्ध 
भक्तीिे अंणतम ध्येय असते. 

 
"देवा देई र्भगवास । तरीि परेुर्ल माझी आस ॥ 
पणर हे देखा रे पंढरी । सेवा नामयािे द्वारीं ॥ 
करीं पणि का ंसूकर । र्श्ान र्श्ापद माजार ॥ 
ऐसा हेत माझे मनीं । म्हिे नामयािी जनी ॥" (२९६) 
 
जनाबाईंना पुढीर्ल जन्मही पढंरीसि व्हावा आणि नामदेवाचं्या द्वारी दासी म्हिूनि असाव,े मर् हा 

जन्म मनुष्ट्यािा असो प्रकवा पिी, सूकर, र्श्ान, पशू वा माजंर यािंा असो, असे वाटते. यािा अथग परंपरेने 
प्रणतणष्ठत केरे्लर्ला मोि वा मुक्ती त्या इस्च्ित नाहीत. जीवनमुक्तापेिा णनखळ भर्वद भक्त असिे श्रेष्ठ होय, ही 
वारकरी संप्रदायाने जोपासरे्लर्ली जािीव त्या येथे व्यक्त करतात. 
 
(इ) जनाबाईकृंत पाडुंरंर् विगन 
 

वारकरी संप्रदायाच्या सवगि संतानंी पंढरीनाथािी रेखीव विगने केर्ली आहेत. ही णवठ्ठर्लमूती 
संताचं्या दृष्ीने केवळ पाषािमूती राहात नाही. ती त्याचं्या अभरं्ातूंन सजीव होते. ती त्या संताशंी बोरू्ल-
खेळू र्लार्ते. त्यािंी सुखदुःखे श्रवि करते. त्याचं्याशी संवाद करते. त्यातूंन भक्तािें णवठ्ठर्लपे्रम जेवढे व्यक्त 
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होते, त्याहून अणधक णवठ्ठर्लािे भक्तणवषयक पे्रम आणि करुिा अणधक व्यक्त होते. भक्त जसे पंढरीनाथासाठी 
तळमळतात, तसा पंढरीनाथही भक्तासंाठी तळमळतो, भक्तािंी सुखदुःखे णवठ्ठर्लािीि होतात. त्याचं्या 
संकटातं तो धावनू जातो. त्याचं्या श्रमजीवनात तो सहभार्ी होतो. त्यािा प्रत्यय जनाबाईंच्या सािात्कारी 
अभरं्ातं सवाणधक येतो. 
 

यादवकार्लीन सतंानंी पढंरीनाथािी आपल्या अभरं्ातूंन सजीव अिरणशल्पे कोरर्ली आहेत. त्यातं 
एकसूत्रीपिा णदसतो. त्याचं्या णवठ्ठर्लविगनातूंन णवठ्ठर्लािे स्थूर्लमानाने एकि व्यणक्तणित्र साकार होत जाते. 
भक्तवत्सर्ल, करुिामतूी, संवदेनशीर्ल आणि पे्रमपूिग असे ह्या णवठ्ठर्लािे अस्स्तत्व सवग संतकाव्यातूंन 
प्रत्ययास येते. संत जनाबाईनंीही आपल्या अभरं्ातूंन णवठ्ठर्लािे सरु्ि-साकार मानवी रुप विगन केरे्ल आहे. 
ते असे. 

 
"अनंत र्लावण्यािी शोभा । तो हा णवटेवरी उभा ॥ 
णपताबंर माळ र्ाठंी । भाणवकासी घार्ली णमठी ॥ 
त्यािे पाय िरुी हातें । कष्र्लीस माझे माते ॥ 
आवडी बोरे्ल त्यासी । िर्ला जाऊ एकान्तासी ॥ 
ऐसा ब्रह्मींिा पतुळा । दासी जनी पाहे डोळा ं॥" (अ. क्र. १६८) 
 
"पाय जोडुनी णवटेवरी । कर ठेऊनी कटावरी ॥ 
रुप सावंळे सुंदर । कानीं कंुडर्लें  मकराकार ॥ 
र्ळा ंवैजयंती माळा । तो हा मदनािा पुतळा ॥ 
र्रूड सन्मुख उभा । जनी म्हिे धन्य शोभा ॥" (अ. क्र. १७८) 
 
ह्यापंैकी पणहल्या अभरं्ात णवठ्ठर्लाच्या सरु्ि रुपाच्या र्लावण्यािा उल्लेख आहेि. णशवाय णवठ्ठर्ल 

स्वतःि भाणवकास पे्रमभराने णमठी मारत असल्यािाही जनाबाईंनी उल्लखे केर्ला आहे. णवठ्ठर्लरुपी 
र्ोपार्लकृष्ट्ि आपल्या भाणवकाशंी णमत्रत्वािे म्हिजे समत्वािे नाते राखतो. त्यामुळेि भक्तािे पाय िरुण्यात 
त्यास कमीपिा वाटत नाही. आपल्या भक्ताशंी परमेर्श्र आवडीच्या र्ोष्ी करतो. एकान्तात रु्जर्ोष्ी करीत 
राहतो. असा भक्तासंाठी कष्िारा देव खरे तर ब्रह्मािा पतुळाि होय. 

 
सापं्रदाणयक णवषयावंर अभरं् रिना करीत असूनही जनाबाई आपल्या अणभजात कणवप्रणतभेिा ठसा 

मराठी अभरं्णवर्श्ावर सहजतःि कशा उमटणवतात, यािा त्याचं्या पुढीर्ल अभरं्ात प्रत्यय येऊ शकेर्ल. 
 
"णवठो माझा र्लें कुरवाळा । सरें् र्लें कुरािंा मेळा ॥ 
णनवृत्ती हा खादं्यावरी । सोपानािा हात धरी ॥ 
पुढें िारे्ल ञानानेर्श्र । मार्ें मुक्ताई सुंदर ॥ 
र्ोरा कंुभार माणंडयेवरी । िोखा जीवा बरोबरी ॥ 
बंका कणडयेवरी । नामा करारुं्ळी धरी ॥ 
जनी म्हिे र्ोपाळा । करी भक्तािंा सोहळा ॥" (अ. क्र. १७४) 
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जनाबाईंिा हा एक सािात्कारी अभरं् होय. मराठी सतंािंी, त्यातंही णवशषेतः जनाबाईंिी ईर्श्र 
सरु्ि रुपात अनुभणवण्यािी शरै्ली त्यातून प्रकटते. जनाबाईंिा णवठ्ठर्ल जनाबाईंच्या मनािी भावरुपे घेऊनि 
सजीव होतो. संत जनाबाईंच्या प्रणतभाििरू्ला णवठ्ठर्ल मानवी रुपात प्रत्ययास येतो हे णवशषे! 

 
येथे समकार्लीन संताचं्या र्ोतावळयातीर्ल णवठ्ठर्ल जनाबाई अनुभणवतात. यादवकार्लातीर्ल 

कोित्याही घरातीर्ल कंुटंुबवत्सर्ल कत्या पुरुषािेि खरे तर ते दशगन आहे. स्वतः जनाबाई मुर्लाबाळानंी 
भररे्लल्या आणि नात्यार्ोत्यानंी समृद्ध असिाऱया नामदेव-कुटंुबात रातं्रणदवस वावरत होत्या. त्यामुळे 
बाळर्ोपाळानंी वढेरे्लल्या नामदेवािंी कुटंुबवत्सर्ल भावदशगने त्यानंी जवळून अनुभणवर्ली होती. सतंाचं्या 
र्ोतावळयात वावरिाऱया णवठ्ठर्लरूप श्रीकृष्ट्िािे जनाबाईंच्या मनावर नेमके हेि भावरुप ठसरे्ल आहे. हे 
भावरुप दशगन मराठी अभरं्णवर्श्ात अपूवग, अद भतु आणि अथगपूिग ठरल्याने णिरसंस्मरिीय झारे्ल. प्रस्तुत 
अभरं्ातून जनाबाईिंी उत्कट, कौतुकणमणश्रत णवठ्ठर्लप्रीती तर प्रकटतेि, णशवाय समकार्लीन संतां-संबंधीिा 
त्यािंा आदरयुक्त भणक्तभावही प्रकटतो. 

 
ह्या सवग सतंािें णवठ्ठर्लाच्या भणक्तदरबारातीर्ल स्थानही जनाबाईंनी उणितपिे नोंदणवरे्ल आहे. 

श्रीसतंश्रेष्ठ णनवृणत्तनाथानंा णवठ्ठर्लाने बहुमानाने खादं्यावर धारि केरे्ल आहे. सोपान काहीसे हळुवार प्रकृतीिे. 
णवठ्ठर्लाने त्यािंा हात धरून ठेवर्ला आहे. श्रीञानानेर्श्र सािात ञानानसूयग. श्रेष्ठ प्रञानावतं, तसेि प्रणतभावतंही. 
सािात णवष्ट्िूिाि अवतार! णवठ्ठर्लािेि ते रुपडे. णवर्श्ािे आतग मनी बाळर्ून णवर्श्कल्यािाथग णवर्श्ात्म मनाने 
पसायदान मार्िारे र्ीताभाष्ट्यकार! ते पुढे िार्लत आहेत त्यात औणित्यि आहे. सुंदर, नाजुक पि 
र्लवर्लवती णिद ज्योत मुक्ताई मार्ूनि पि स्वतंत्रपिे अनुसरत आहे. र्ोरा कंुभार सवग संतातं वय आणि 
वैराग्य ह्यातं ज्येष्ठ. णवठ्ठर्लाने त्यानंा माडंीिे आसन णदरे्ल आहे. िोखा तर णवठ्ठर्लािा दुसरा प्रािि. बंका 
अजून अजाि असल्याने त्यास णवठ्ठर्लाने आपरे्ल कडेवरि घेतरे्ल आहे. नामदेव अजाि, शुद्ध बार्लभक्तीत 
रमिारे, त्यािंी णवठ्ठर्लाने करारुं्ळी धरर्ली आहे. णवठ्ठर्लाने भक्तािंा केरे्लर्ला हा सोहळा जनाबाई पे्रमपूिग 
दृष्ीने, कौतुकाने आणि आनंदाने मनोमन अनुभवीत सुखावत आहेत. 

 
ह्या अभरं्ािे आिखी एक वैणशष्ट्ट्य म्हिजे त्यात जनाबाईंनी समकार्लीन सतंािंी केवळ 

औणित्यपूिग नोंद केर्ली आहे असे नाही. तर त्यानंी त्यािें णवठ्ठर्लासह एक समूहणित्रही रेखाटरे्ल आहे. जि ू
ते भक्ताचं्या माणंदयाळीतीर्ल णवठ्ठर्लािे िर्लत णित्रदशगन आहे. या संपूिग सोहळयाकडे पे्रमपूिग दृष्ीने 
पाहिाऱया जनाबाई णित्रात दशगनरुपाने प्रत्ययास येतात. 

 
र्ोपार्लकृष्ट्िार्ला यादवकार्लीन संतकवींनी जी सरु्ि मानवी भावरुपे णदर्ली, त्यातंीर्ल अत्यंत पे्रमळ, 

भक्तवत्सर्ल असे रुप जनाबाईंच्या वरीर्ल अभरं्ात असून ते संतसाणहत्यात तरी णिरतरुि ठररे्ल आहे. 
 

(ई) जनाबाईनंी र्ाणयरे्लरे्ल सतंमाहात्म्य 
 

जनाबाईंनी र्ाणयरे्लरे्ल संतमाहात्म्यही त्याचं्या अणभजात प्रञेानिा व प्रणतभेिा सुजाि आणवष्ट्कार आहे. 
संतािें पारंपाणरक, पसरट असे विगन करण्यापेिा ‘सतंत्व’, ‘वैष्ट्िव’ अथवा ‘वारकरी’ ह्या संञानामंार्ीर्ल 
संकल्पना शब्दातं बाधंण्यािा आणि त्यातीर्ल आत्मानुभतूी व्यक्त करण्यािा जनाबाईंिा प्रयत्न णवस्स्मत 
करतो. ‘संत’ संकल्पना जनाबाईंच्याि शब्दातं पहा. 
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"संत हे कोि तरी देवािे हे डोळे । पूजेणवि आधंळे देवाणिये ॥ 
कोण्या नेते्र देव पाहे तुजकडे । यासाठी आवडे संत करी ॥ 
 
संत ऐसे करी देवािंें काम । साणंडयेल्या ध्यान कोि ऐकें  ॥ 
संत पुससी तरी देवािे ते पाय । आर्मा न र्मे सोय मार्ाडी ये ॥ 
 
संत जरी पसुसी तरी देवािे वदन । माझें तें विन संत जारे्ल ॥ 
परादी या िारी साडूंनी मीपिी । सतं बोरे्ल वािी णवठोबािी ॥ 
 
परेणिया िारी आनंदामाझारीं । संत जारे्ल अतंरी पडजीभ देवा ॥ 
िर जे नाणसर्लें  अिर ते काणढर्लें  । णनःशब्दािें जारे्ल बोरे्ल सतं ॥ 
 
शब्द तो उडार्ला नाद तो बुडार्ला । भेद तो आटर्ला मायाभावी ॥ 
णवठो वटावरी पारंणबया जारे्ल । केश ते वाढरे्ल माय संत ॥ 
कुरळ होऊणनया देती ते सुढाळ । म्हिे जनी वोवाळ जीवेंभावें ॥" (अ.क्र. ३०३) 
 
प्रस्तुत अभरं्ात जनाबाई सतं आणि देव याचं्यातीर्ल अतूट नात्यािा अनेक अंर्ानंी शोध घेत आहेत. 

ह्या सपूंिग िरािरातीर्ल व्यवहाराकडे संतरुपी डोळयानंी जिू ईर्श्र पाहात असतो. जर्तातीर्ल प्राणिमात्र 
आणि ईर्श्र यानंा जोडिारा दुवा म्हिजे संत. ईर्श्रास जर्तािे ञानान संतामुंळे होते. तर जर्तातीर्ल 
जीवमात्रानंा ईर्श्रािे ञानानही संतामुळेि होते. त्यामुळे साधकानंी प्रथम संतािें पूजन करिे आवश्यक आहे. 
संतानंा नाकारून ईर्श्रािी केरे्लर्ली पूजा म्हिजे आंधळयािी पूजा होय. अशी आधंळेपिाने केरे्लर्ली देवपूजा 
देवास कशी भाविार? 

 
णशवाय ईर्श्र एक असर्ला तरी संत अनेक आहेत. कोित्या संताच्या डोळयानंी देव आपिाकडे 

पाहतो आहे, हे साधकास कसे उमजिार? यासाठी साधकाने सतंणवषयक आवडी मनात बाळर्ावी. 
 
खरे तर संत इहर्लोकीिे ईर्श्रि होत. ते तेथे ईर्श्रािेि कायग करतात. साधकािे णहत-अणहतही 

तेि पाहतात. त्यािंी अवहेर्लना केर्ली तर साधकािे ध्यान व्यथगि ठरते. 
 
संत म्हिजे देवािे पाय होत. देव संतरुपी पायानेि सवगत्र संिार करून भक्तािंा उद्धार करीत 

असतो. जेथे वदेानंाही र्ती नाही, तेथे सतंािें वास्तव्य असते. वदेानंाही अनाकर्लनीय ते सतं पूिगतः उमजून 
असतात. संत म्हिजे ईर्श्रवदन होय. संतवािी म्हिजे देववािीि. संत देववदनीिी पडजीभ होय. परादी 
िारी वािींच्या अतीत असिारे ञानान संतानंा अवर्त असते. संतविने ही ईर्श्रविनेि होत. संतवािी ‘िर’ 
नाकारते, अिर स्वीकारते आणि णनःशब्दतेनेि बोर्लते. अशाप्रकारे शब्द र्लोप पावतात, शब्दािंा नादही 
अखेर रु्लप्त होतो. अणवदे्यने णनर्ममरे्लर्ला भेद र्ळून पडतो. 

 
णवठोबावडाच्या पारंब्या म्हिजे हे संत होत. वटेाळरे्लल्या पारंब्या शोणभवंत (णहतकारक) आधार 

देतात तसे ईर्श्रािे संत दीनपणततािंा उद्धार करतात. 
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पंढरपूर ही णवठ्ठर्लभक्तीिी पेठ होय. येथे सतंािें अखंड वास्तव्य असते. पंढरीत कीतगनािा र्जर 
होत असता देव सािात प्रकटतो. त्यामुळे संताचं्या कीतगनात रंर् भरतो. हणरदास पे्रमभरे नाितात. एवढे 
सामर्थयग नामदेवािंा प्राि असिाऱया ञानानेर्श्रातं आहे. अशा संतानंा आपि शरि रे्रे्ल पाणहजे. 
 
( उ) ‘वैष्ट्िव तो एक’ 
 

जनाबाई ‘संत’ ही संकल्पना जशी स्पष् करतात तशीि ‘वैष्ट्िव’ ही संकल्पनाही णवशद करतात. 
यावरून जनाबाईंिे सािेपी मन र्लिात येते. प्रत्येक संकल्पना, संञाना जनाबाई नीट समजून घेतात, 
उमजतात आणि इतरानंा णवशद करू पाहतात. हीि जनाबाईंिी अध्ययन-अध्यापन पद्धती होय. आपल्या 
आकर्लनार्ला त्या अनुभतूींिी जोडही करून देतात. त्यामुळे जनाबाईंिे संतस्तुतीपर वा वैष्ट्िववस्तुतीपर 
अभरं् केवळ स्तोत्ररुप धारि करीत नाहीत. त्यानंा नवणनर्ममतीिी िैतन्यमय कातंी प्राप्त होते. 

 
वैष्ट्िव तोि होय ज्याने णवष्ट्िमुुद्रा धारि केर्ली आहे. ही णवष्ट्िुमुद्रा म्हिजे बाह्यतः केरे्लर्ला उपिार 

नव्हे. जनाबाई ‘मुद्रा’ ह्या संञेानिा बाह्य रुढ र्लौणकक अथग नाकारतात हे णवशषे. अशी ‘मुद्रा’ देिे, हा एक 
र्लौणकक उपिार झार्ला. जनाबाईंच्या मते ‘वैष्ट्िव’ ही एक वृत्ती आहे, जीवनणनष्ठा आहे. नव्हे तो एक 
जीवनयञानि आहे. ज्याने अहंकार जाळून ‘सोहं’ ञानानािे भस्म अंर्ी र्लावरे्ल आहे, ज्यािे जीवनि तीथग बनरे्ल 
आहे. ज्याच्या मनावर भक्तीिी मुद्रा ठसरे्लर्ली आहे. जो पंिायतन पूजा करतो आणि ज्याने तुळसीमंणजरी 
पे्रमाने कानावर धारि केर्ली आहे, तोि खरा वैष्ट्िव होय. यावरून जनाबाई भक्तीच्या बाह्यारं्ार्ला 
नाकारतात आणि भक्तीिे अतंरंर् स्वीकारतात हे र्लिात येते. 

 
यािबरोबर वैष्ट्िवािे सोंर् घेिारा दाणंभक कसा ओळखावा, हेही जनाबाईनंा सारं्ावसेे वाटते. 
 
"वैष्ट्िव तो एक इतर ती सोंरे् । ठसे देऊनी अंर्ें णिताणरती ॥ 
णजिे योणन जन्मर्ला णतसी दंडू र्लार्र्ला । तीथगरुप केर्ला देशोधडी ॥ 
नाइकोनी ब्रह्मञानान जो का दुरािारी । अखंड दे्वष करी सज्जनािंा ॥ 
णवदे्यच्या अणभमानें नाइके कीतगन । पाखाडंी हें म्हिे कणरती कायी ॥ 
पंिरस पात्रा कातंा बुडणवती । उद्धरर्लों म्हिती आम्ही सतं ॥ 
कीतगनािा दे्वष करी तो िाडंाळ । तयािा णवटाळ मातंर्ीसी ॥ 
वैष्ट्िव तो एक िोखामेळा महार । जनी म्हिे णनधार केर्ला संती ॥" (अ. क्र. ३०९) 
 
वैष्ट्िवािी र्लििे सारं्ताना वैष्ट्िवािे सोंर् घेिाऱया पाखंड्यािी अवर्लििे सारं्िेही जनाबाईनंा 

आवश्यक वाटते. कारि समाजात खरा वैष्ट्िव एखादाि असतो. बहुसंख्य असतात ती वैष्ट्िवािी सोंरे्ि. 
केवळ णवष्ट्िुमुद्रा अंर्ावर ठसविे म्हिजे वैष्ट्िव होिे नव्हे. कारि वैष्ट्िवािे जीवन अंतबाह्य शुद्ध, पणवत्र 
आणि नीणतमान असते. आईिा िळ करिे, वणडर्लानंा देशोधडीस र्लाविे, ब्रह्मञानानाच्या र्ोष्ींिा णतरस्कार 
करिे, संत सज्जनािंी अखंड प्रनदा करिे, आपल्या णवदे्यिा अखंड र्वग करून कीतगनािी प्रनदा करिे, ही 
पाखंड्यािी र्लििे होत. स्वतःर्ला सतं म्हिणविारे हे पाखंडी स्त्रीरं्लपटही असतात. ते उच्चविीय असरे्ल तरी 
शूद्रही त्यानंा िदू्र रे्लखतात. जनाबाईचं्या मते िोखामेळा महार असर्ला तरी तोि खरा वैष्ट्िव होय. सवग 
संतानीि णनधारपूवगक हे घोणषत केरे्ल आहे. 
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प्रस्तुत अभरं्ात खरा वैष्ट्िव व पाखंडी यािें णवरोधात्मक णित्रि केरे्लरे्ल णदसते. ते करताना 
जनाबाईनी केरे्लरे्ल जीवनभाष्ट्य र्लिवधेक आहे. उच्च विीय हा संत असतोि असे नव्हे. संतत्व वा वैष्ट्िवत्व 
शुद्ध आिारणविारावंर अवरं्लबून असते. त्यामुळे एखादा उच्चविीयही िुद्र ठरू शकतो. तसेि 
िोखामेळयासारखा एखादा महारही श्रेष्ठ वैष्ट्िव ठरू शकतो. सतं जनाबाईंच्या णविारावंर समकार्लीन श्रषे्ठ 
संतािें संस्कार झाल्यािे येथे स्पष्पिे जािवते. त्याणशवाय जनाबाईंनी हे संस्कार समथगपिे आत्मसात 
केल्यािेही प्रत्ययास येते. 
 
(ऊ) नाममाहात्म्यपर अभरं् 
 

सवगि भारतीय संतापं्रमािे मराठी संतकवींनी हरीिे नाममाहात्म्य विगन केरे्ल आहे. नामदेव तर 
श्रीणवठ्ठर्लनामािा अखंड परुस्कार करताना णदसतात. ञानानेर्श्रानंीही हणरपाठािे अभरं् रिून तत्कार्लीनि 
नव्हे तर सावगकार्लीन समाजार्ला हणरनामािी जिू दीिािं णदर्ली. वारकरी सपं्रदायािा उर्म ज्या 
श्रीमद भार्वत पुरािातून झार्ला, त्यानेही कणर्लयुर्ात केवळ नामि जीवमात्रास तारक असल्यािे घोणषत 
केरे्ल आहे. ञानानयोर्, कमगयोर्, अष्ारं्योर् आदी, साधना कष्साध्य असल्यािे सवग संतानंी नामयोर्ािा 
आश्रय अव्यणभिारी णनष्ठनेे करावा असे जनसामान्यास उपदेणशरे्ल आहे. यादवकार्लीन संतश्रेष्ठ ञानानदेव-
नामदेव ज्या अणधकारवािीने नाममाहात्म्य विगन करतात, त्याि अणधकारवािीने जनाबाईनंीही 
नाममाहात्म्य र्ाणयरे्ल आणि उपदेणशरे्ल आहे. जनाबाईंच्या र्ार्थयातीर्ल अभरं्ानंा नाममाहात्म्यानेि प्रारंभ 
झार्ला आहे हे णवशषे! 

 
जनाबाईंच्या ह्या प्रकारच्या अभरं्ातूंन त्यािंी नामस्मरिावर व नामकीतगनावर असरे्लर्ली अढळ 

णनष्ठा सातत्याने प्रकट होते. ती अशी- 
 
"र्ाता णवठोबािी कीर्मत । महापातकें  जळतीं ॥" (अ. क्र. १४५) 
 
"वािे नाम णवठ्ठर्लािें । तेिें साथगक देहािें ॥ 
ऐसा नामािा मणहमा । शषेां वर्मिता ंजार्ली सीमा ॥ 
नाम तारक णत्रभवुनीं । म्हिे नामयािी जनी ॥" (अ. क्र. १४६) 
 
"नाम फुकट िोखट । नाम घेता ंन ये वीट ॥ 
जड णशळा ज्या सार्री । आत्माराम नामें तारी ॥ 
पुत्रभाव स्मरि केर्लें  । तया वैकंुठासीं नेर्लें  ॥ 
नाममणहमा जनी जािे । ध्याता ंणवठ्ठर्लािे होिे ॥" (अ. क्र. १४७) 
 
"येक नाम सवग सार । वरकड अवघे तें असार ॥ 
म्हिोणनया ंपरतें करा । आधीं णवठ्ठर्ल हे स्मरा ॥ 
जनी म्हिे देवाणधदेव । एक णवठ्ठर्ल पंढरीराव ॥" (अ. क्र. १४८) 
 
"काय हें करावें । धनवतंाणद अवघे ॥ 
तुझें नाम नाही जेथें । नको माझा वास तेथें ॥ 
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तुजवीि बोर्ल न मानी । करी ऐसे म्हिे जनी ॥" (अ. क्र. १४९) 
 
संतश्रेष्ठानंी रुजणवरे्लल्या आणि वारकरी सापं्रदाणयकानंी आजन्म णमरणवरे्लल्या णनष्ठा जनाबाई येथे 

व्यक्त करीत आहेत. वारकरी संप्रदाय हा सवगसामान्य प्रापंणिकानंा जवळिा वाटिारा, आिरण्याजोर्ा 
आणि त्यािंी मानणसकता व जीवनसरिी याचं्याशी संवाद साधिारा असा यादवकार्लीन भणक्तसंप्रदाय आहे. 
आपरे्ल दैनंणदन जीवन जर्ण्याच्या प्रणक्रयेति भणक्तप्रणक्रयाही साधिारा असा हा आध्यास्त्मक संप्रदाय होय. 
आपरे्ल कौटंुणबक, दैनंणदन आणि व्यावसाणयक जीवनि आध्यास्त्मक पातळीवर जर्ण्यािी आकािंा वारकरी 
संप्रदायाने सवगसामान्य जनमानसात जार्वर्ली. त्यासाठी नामस्मरि, नामपठि, नामउच्चारि ही अत्यतं 
सहज सोपी अशी साधना जनसामान्यापंढेु ठेवर्ली. संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्र आणि भक्तश्रेष्ठ नामदेव यानंी 
नामभक्तीिा अखंड परुस्कार केर्ला. त्यािे प्रणतध्वनी जनाबाईंच्या काव्यातही उमटरे्लरे्ल वरीर्ल अभरं्िरिातं 
णदसतात. 

 
संत ञानानेर्श्र आणि नामदेव याचं्या तुर्लनेने संत जनाबाई जनसामान्यानंा जवळच्या आहेत. त्या 

जनसामान्याचं्या भाषेति नामस्मरिािे महत्त्व विगन करीत आहेत. वािेने णवठ्ठर्लािे नाम घेिे म्हिजे 
आपल्या जन्मािे साथगक करिे होय. नाममणहमा तो हाि होय. शषेासही तो विगन करता आर्ला नाही. असे 
हे हणरनाम इहर्लोकाति नव्हे तर तै्रर्लोक्यातही तारक आहे. म्हिनूि केवळ णवठ्ठर्लनामोच्चाराने मािसािी 
महापातकेही जळतात. (१४५, १४६) 

 
णशवाय णवठ्ठर्लनाम शुद्ध, िोखट आणि णवनामूल्य प्राप्त होते हे णवशषे! अखंड हणरनामािा कधीही 

कंटाळा येत नाही. रामायिात रामनामािा जप करून वानरसेनेने पाण्यात टाकरे्लल्या णशर्ला तरल्या. हे 
केवढे आश्चयग! पुत्रभावाने नारायिािे स्मरि करिाऱया आसन्नमरि णजवार्ला त्या नामानेि केवळ तारून 
वैकंुठात नेरे्ल. जनाबाई नाममणहमा जािून आहेत. म्हिून त्या नामस्मरि करतात. जो णवठ्ठर्लािे नामस्मरि 
करतो, तो णवठ्ठर्लि होतो असा जनाबाईिंा मुळी अनुभवि आहे. (१४७) 

 
ह्या मानवी जीवनािे हणरनाम हेि सार आहे. अन्य सवग फोर्लकट आहे. म्हिून मािसाने 

नामाव्यणतणरक्त सवग र्ोष्ी दूर साराव्यात. अखंड णवठ्ठर्ल नामािे स्मरि करावे. कारि णवठ्ठर्ल हाि देवाणधदेव 
आहे. सवग देवािंा पाडुंरंर् हा राजा आहे. (१४८) 

 
तेव्हा अन्य श्रीमंतािंा तेथे काय पाड? जेथे हणरनामािा र्जर आहे, तेथेि जनाबाईंिे मन रमते. 

णवठ्ठर्लाणशवाय अन्य कोिािीही स्तुती जनाबाईचं्या मनार्ला भावत नाही. (१४९) 
 
अखंड नामस्मरि करिाऱया भक्तािे सामर्थयग यानंतर जनाबाईंना विगन करावसेे वाटते. जो अखंड 

हणरनामात रंर्रे्लर्ला असतो. त्याच्या तोडरात श्रीहरीि रुमझुमत असतो. तो काम करतो असे वाटरे्ल तरी 
मनात पूिगतः णनष्ट्काम असतो. नव्हे, तो सतंश्रेष्ठ पूिगकामीि असतो. हणरभजनात तल्लीन असिाऱया अशा 
संताच्या िरिास जनाबाई वदंन करतात. त्याच्या नामघोषात त्याही णनःशकं नािू र्लार्तात. (१५१) 

 
जनाबाईंना वैष्ट्िवाचं्या मेळयात हणरकीतगन करण्यात अपार सुख र्लाभते. सवग भक्ताचं्या समुदायात 

जनाबाईंही सहभार्ी होतात. सवांसह हणरकीतगन करतात. वैष्ट्िव संप्रदायाने सत्सरं्ािे महत्त्व वर्मिरे्ल 
आहेि. भक्तािे केवळ एकाकी राहून साधना करिे भणक्तसंप्रदायाने परेुसे मानरे्लरे्ल नाही. समूहरुपाने 
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केरे्लर्ला नामघोष श्रीहरीस णवशषे णप्रय असतो अशी वैष्ट्िव संतािंी दृढ धारिा आहे. जनाबाईंनीही ती पुढीर्ल 
अभरं्ात प्रकट केर्ली आहे. 

 
"येऊ ऐसें जाऊं । जनासंर्ें हेंणि दाऊं ॥ 
आपि करंू हणरणकतगन । जािोनी भक्तीिे जीवन ॥" (अ. क्र. १५७) 
 
जर्ण्याच्या प्रत्येक ििी हरीर्ला आठवाव.े त्याच्या नामस्मरिानेि णदवसास प्रारंभ करावा. 

णवठ्ठर्लास पदोपदी आठवाव.े कारि नाम हेि ह्या प्रपिंात एकमेव तारक आहे. त्यासाठी जनाबाईंनी 
अजामेळािे पारंपाणरक उदाहरि णदरे्ल असरे्ल तरी दुसऱयाि ििी नामभक्तीने िोखामेळयास मुक्ती 
र्लाभल्यािेही नमूद केरे्ल आहे. समकार्लीन संत िोखामेळा ह्यास मुक्ती प्राप्त झाल्यािा जनाबाईंनी णदरे्लर्ला 
णनवाळा त्याचं्या मनाच्या ठाम श्रदे्धवर व णधटाईवर प्रकाश टाकतो. िोखामेळयािा हा अनुभव र्लिात 
घेऊनि जनाबाई ‘दळिी-काडंिी’ णवठ्ठर्लास आळवत राहतात. 

 
"नाम णवठोबािे घ्यावें । मर् पाऊर्ल टाकावें ॥ 
नाम तारक हें थोर । नामें ताणररे्ल अपार ॥२॥ 
अजामेळ उद्धणरर्ला । िोखामेळा मुक्तीस नेर्ला ॥३॥ 
नाम दळिीं काडंिीं । म्हिे नामयािी जनी ॥४॥" (अ. क्र. १५२) 
 
नामभक्ती भक्ताचं्या उद्धारास कशी साह्यकारी आहे हे जनाबाईंनी आपल्या अभरं्ात परोपरीने विगन 

केरे्ल आहेि. एका आर्ळया रुपकात्म अभरं्ात जनाबाई नामरुपी नािे अस्स्तत्वात कसे आरे्ल यािे अथगपूिग 
णवविेन करताना णदसतात. तो अभरं् असा. 

 
"णनराकारीिें नािें । शुद्ध ब्रह्मीिें ठेविें ॥ 
प्रयत्ने काणढर्लें  बाहेरी । संतसाधु सवदार्रीं ॥ 
व्यास वणसष्ठ नारदमुनी । टाकंसाळ घातर्ली त्यानंीं ॥ 
उद्धव अकू्रर स्विंदीं । त्यानंीं आटणवर्ली िादंी ॥ 
केशव नामयािा णशक्का । हारप िारे्ल णतन्ही र्लोका ं॥ 
पारख नामयािी जनी । वरती णवठोबािी णनशािी ॥" (अ. क्र. १५३) 
 
हणरनाम हे जिू णनराकार नािे आहे. ते या अथाने की ‘नाम’ ज्या नामीिा णनदेश करते तो मरू्लतः 

णनराकार आहे. नाम म्हिजे नामीि असल्याने तोही णनराकार आहे. नािे व्यवहारात राजमुदे्रमुळेि िार्लते. 
नाण्यावरीर्ल राजमुद्रा म्हिजे प्रत्यि राजािी त्यास असरे्लर्ली मान्यता होय. असा राजा प्रत्यिात 
अस्स्तत्वात असतो. पि ‘नाम’ ज्यािे सूिन करते ते परमेर्श्रतत्त्व मात्र णनराकार, णनरु्गि, णनरे्लप असते. 
म्हिूनि नाम हे णनराकारीिे नािे होय. 

 
असे ‘नाम’शुद्ध ब्रह्मतत्त्वािे णनधान होय. कारि ब्रह्मतत्त्वािे मूल्य, महत्त्व, मणहमा ह्या ‘नाम’रुपी 

नाण्यामुळेि व्यवहारात र्लिात येतो. मात्र शुद्ध ब्रह्मतत्त्व हे स्वतः णनराकार असून णनस्ष्ट्क्रय असते. 
स्वयंपे्ररिेने ते अवतरत नाही. कारि ते भक्तसापेि असते. भक्ति त्यार्ला रुप, आकार, रु्िणवशषे आदी 
वैणशष्ट्टे्य प्रदान करतात. एवढेि नव्हे तर त्यास नामरुपही भक्ति देतो. पणरिामी णनराकार साकार होते. 
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अरुपार्ला रूप र्लाभते. अनामार्ला नाम प्राप्त होते. त्यासि परमेर्श्रािे अवताररुप मानरे्ल जाते. तेव्हा 
परमेर्श्रापेिा भक्तािेंि येथे महत्त्व वाढते. सतं-साधू हे सौदार्र होत. ते ईर्श्रणनधानािा शोध र्लावतात. 
त्यािा जर्तात व्यवहार करतात. णनराकारीच्या णनधानािी नाममुद्रा तयार करतात. आणि ती अञानानी, 
पददणर्लतानंा णवनामूल्य वाटतात. संपूिग जर्ात ईर्श्रतत्त्वािा असा व्यवहार िार्लतो. व्यास, वणसष्ठ आणि 
नारदमुनी यानंी परब्रह्मतत्त्वािा असाि नामव्यवहार केर्ला. आपल्या बरोबरि जर्ािाही त्यानंी उद्धार 
केर्ला. त्यानंतर उद्धव-अकू्रर यानंी परब्रह्म तत्त्वािंी णनधानरुपी िादंी आटवर्ली आणि केशवनामािा णशक्का 
असरे्लर्ली नािी व्यवहारात आिर्ली. आता जर्ात सवगत्र णवठ्ठर्लनाममुदे्रच्या नाण्यािंी िर्लती आहे. ही नािी 
िोख आहेत की बनावट हे पारखण्यािे कायग जनाबाईनंी स्वीकाररे्ल आहे. 
 

जनाबाईंनी ह्या अभरं्ात रुपकािी केरे्लर्ली माडंिी आणि हाताळिी त्याचं्या प्रञेानवर व प्रणतभेवर 
णवशषे प्रकाश टाकते. 
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सतं जनाबाईनंी अभरं्माध्यमातून केरे्लरे्ल समाजप्रबोधन 
 

भारतीय अध्यात्मशास्त्राने सतंािें अनन्यसाधारि महत्त्व मानरे्ल आहे. ञानानी अथवा योर्ी यापेिा संत 
हा अणधक समाजसन्मुख असतो. अथवा ‘संत’ ही सकंल्पनाि समाजसापेि आहे. सतं ञानानी वा योर्ी असू 
शकतो. तथाणप सवगि ञानानी वा योर्ी सतं असताति असे नाही. ञानानी ञानानयोर्ाने वा योर्ी योर्मार्ाने 
आत्मोद्धार करून मुक्ती णमळव ूशकतो. त्यािी वाटिार्ल त्याच्यापरुतीि मयाणदत असू शकते. 

 
तथाणप सतं आत्मोद्धाराबरोबरि र्लोकोद्धार करण्यािे ध्येय मनाशी बाळर्तो. तो जनसामान्यात 

वावरतो. त्याचं्या भाषेत अध्यात्मञानान सारं्ू पाहतो. संतमन अहोरात्र जनकल्यािािी प्रिता बाळर्ते. 
ञानानेर्श्रासंारखे णवर्श्ात्म संतमन णवर्श्मारं्ल्यािे ईर्श्रार्ला पसायदान मार्ते. सतं हे अपणरहायगपिे कवीही 
असताना णदसतात. कारि कवीिी संवदेनशीर्लताि सतंमनार्ला र्लाभरे्लर्ली असते. ‘बुडती हे जन न देखव े
डोळा । येतो कळवळा म्हिोणनया’ अशी अञानानी प्रापंणिकासंबंंधी त्याचं्या मनािी करुिातग अवस्था असते. 
त्यामुळेि उपदेश करिे संतानंा अपणरहायग वाटते. 

 
ह्या जर्तािी णनर्ममती करिाऱया, जर्तािे प्रणतपार्लन करिाऱया परमेर्श्रासंबधंीिा भणक्तभाव वा 

पे्रमभाव णनमाि करिे, सवग प्राणिमात्र समान असल्याच्या जाणिवनेे भतूदयावाद मनात जार्णविे, दया, 
शातंी, पे्रम, अप्रहसा, त्यार्, करुिा यासारख्या श्रेष्ठ जीवनमूल्यािंी पेरिी समाजमनात करून समाजार्ला 
कल्याि आणि शार्श्त सुखाच्या णदशनेे प्रवर्मतत करिे, आदी पे्ररिा मनाशी बाळर्ून संत जनसामान्यानंा 
उपदेश करीत राहतात. परमेर्श्र आणि त्याने णनर्ममरे्लरे्ल जर् ह्यातं सुसंवाद साधण्यासाठी संत स्वतःच्या 
जीवनास माध्यमरूप देतात. त्यामुळे भारतीय भणक्तपरंपरेतीर्ल सवगि संत उपदेश करतात. ते संतकवी 
असतीर्ल तर काव्यमाध्यमातून उपदेश करतात. त्यासाठी आत्मानुभतूींिे णनवदेनही करतात. 
महाराष्ट्रातीर्ल वारकरी सपं्रदायाच्या ञानानेर्श्र, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, िोखामेळा, 
मुक्ताबाई, बणहिाबाई यासारख्या सवगि सतंकवींनी आत्माणवष्ट्काराथग तसेि उपदेशाथग कणवता णर्लणहरे्लर्ली 
णदसते. त्यातूनि मराठीत सतं कणवतेिा णवस्तृत पट णसद्ध झार्ला आहे. 
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जनाबाईचं्या उपदेशपर अभरं्ािें वरे्ळेपि 
 

सवगि संतकवी काही सापं्रदाणयक णवषयािंा काव्यणनर्ममतीसाठी आश्रय करताना णदसरे्ल तरी प्रत्येक 
संत आपर्ली प्रकृती, व्यणक्तमत्त्व, अध्यात्मसाधना आणि समकार्लीन जीवनवास्तव इत्यादी र्ोष्ींना 
अनुसरून काव्यणनर्ममती करतो. त्यामुळेि समान णवषयावंरीर्ल त्याचं्या सापं्रदाणयक काव्यात पृथर्ात्मता, 
णवणवधता आणि अणभजातता प्रत्ययास येते. जनाबाईचं्या समग्र कणवतेति यािी अनुभतूी येते. जनाबाईिें 
व्यणक्तमन इतके सतेज व सवंदेनप्रधान आहे, त्यािंी प्रञाना एवढी प्रखर आहे, समकार्लीन वास्तवािे त्यािें 
आकर्लन एवढे अिूक आहे आणि अखेर त्यानंी स्वीकाररे्लल्या सापं्रदाणयक णनष्ठा एवढ्या दृढ आहेत की 
त्यामुळे त्यािंी उपदेशपर कणवताही त्याचं्या व्यणक्तमत्त्वािा सहजतः णनदेश करू र्लार्ते. णशवाय जनाबाईिंी 
भाषा त्याचं्या व्यणक्तमत्त्वािे अवघे सत्त्व व रु्िणवशषे घेऊन प्रकटते. त्यािंी जीवनणवषयक आकर्लने त्याचं्या 
कणवतेंतून सतत प्रकटत राहतात. त्यािें मन सश्रद्ध असरे्ल तरी ते यस्त्कंितही भाबडे नाही. त्यामुळे त्यािें 
णविार सुस्पष् आणि रेखीव असतात. त्यामुळे त्याचं्या कणवतेर्ला भावणववशतेिा स्पशगही झारे्लर्ला णदसत 
नाही. उत्कट भावप्रवाहात ते हरवत नाही. आत्मस्तुतीपासून ते दूर आहे. एक अणभजात अशी णववकेशक्ती 
जनाबाईंना र्लाभर्ली आहे. त्यामुळे त्या स्वतःच्या सतंत्वािा रास्त अणभमान बाळर्ूनही एक अखंड समतोर्ल 
आपल्या जीवनात आणि कणवतेतही साधू शकल्या आहेत. त्यािंा तीव्र प्रत्यय जनाबाईंच्या उपदेशपर 
कणवतेतूनही येत राहतो. 

 
पणरिामी जनाबाईंिा प्रत्येक उपदेशपर अभरं् वरे्ळेपिाने र्लिात राहतो. त्यात पुनरावृत्ती, 

पसरटपिा वा तोितोिपिा यस्त्कंणितही जािवत नाही. 
 
जनाबाईंिे उपदेशणवषय तरी कोिते आहेत? 

 
१ : "भाव धरा मनी" 

 
"भणक्तभावें वोळर्ा देव । महाराज पंढणरराव ॥ 
पंढरीसी जावें । संतजनी भेटावें ॥ 
भणक्त आहे ज्यािें णित्तीं । त्यार्ला पावतो णनणश्चती ॥ 
भाव धरा मनीं । म्हिे नामयािी जनी ॥" (३६६) 
 
मानवी जीवन ईर्श्रभक्तीने पणवत्र होते. म्हिनू भणक्तभावाने महाराज पंढणररावास भेटाव.े पढंरीस 

जाऊन संतजनाच्या सहवासािे अद भतु सुख घ्याव.े हा पंढरीनाथ साधाभोळा आहे. जो त्यार्ला उत्कट 
भणक्तभावाने भजतो त्यार्ला तो णनणश्चतपिे पावतो. असा भाव मािसाने मनात बाळर्ावा असे जनाबाई सारं्त 
आहेत. 

 
णवठ्ठर्ल-रुस्क्मिी यािें अखंड स्मरिही तारक आहे. जो णवठ्ठर्लािे नामस्मरि करतो, त्यार्ला जर्ात 

उिे काय आहे? सारे णत्रभवुन त्यािे सोयरे बनते. तो भवप्रसधू सहजतः पार करतो. ज्यािे मन 
णवठ्ठर्लिरिावर जडरे्ल आहे, त्यास सारािेही सार असरे्लरे्ल परब्रह्मतत्त्व णवनासायास र्लाभते. (अ. क्र. 
३७५) 
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णवठ्ठर्लािे नामस्मरि केल्याने नरदेहािे साथगक होते. असा नाममणहमा शषेासही विगन करता येत 
नाही. णत्रभवुनातीर्ल सवग शास्त्रानंीही नाममाहात्म्य र्ाणयरे्ल आहे. (३८८) 

 
जेथे णववकेािी पेठि उघडी आहे अशा पंढरीस तू जा. तेथे कोितीही णदशाभरू्ल होत नाही. देव तेथे 

उठाउठी भेटतो. आपल्या भक्तीने देवास प्रजकता येते. ऋिी करता येते. ईर्श्रभक्तीसाठी मरिही पत्कराव.े 
पि णवठ्ठर्लार्ला आपरे्लसे कराव.े (३८९) 

 
नाना व्रते, तप वा दान या र्ोष्ी हणरनामापढेु तुच्ि आहेत. एक भणक्तभाव मनात असावा. देव 

भक्ताच्या अंतरीिी इच्िा परुणवल्याणशवाय राहात नाही, असा णवर्श्ास मनात धरावा. िक्रपािी कृपावतं 
आहेि. एवढेि नव्हे तर ज्यािा भणक्तभाव पणरपूिग आहे; त्याच्या भेटीसाठी स्वतः देव त्याच्याकडे धावतो. 
म्हिूनि ‘र्लि र्लावा पायापंाशी’ असा जनाबाई उपदेश करतात. (अ.क्र.३९१) 

 
परमेर्श्रप्राप्तीसाठी भक्ती आवश्यक खरी. पि केवळ ती परेुशी नाही. कारि णवशुद्ध भक्तीने 

साधकात अन्य साणत्त्वक रु्िही प्रकट होिे आवश्यक आहे. भक्तािा अहंभाव र्ळून पडल्याणशवाय त्यास 
णवठ्ठर्लप्राप्ती होिे अशक्य असते. यािा जनाबाई पुढीर्ल अभरं्ात इशारा देतात. जनाबाईंनी त्यासाठी णदरे्लरे्ल 
दृष्ातं जनाबाईंच्या व्यणक्तमत्त्वातीर्ल िोखपिा, णनर्मभडपिा आणि णधटाई व्यक्त करिारे आहेत हे णवशषे. 

 
"शूरािें ते शस्त्र कृपिािे धन । णवध्वणंसर्ला प्राि हाता ंन ये ॥ 
र्जमाथा ंमोतीं सपािा तो मान । आसर्लीया प्राि हाता ंन ये ॥ 
प्रसहािे ते नख पणतव्रतेिे स्तन । रे्णर्लयाही प्राि हाता ंन ये ॥ 
वीराल्यावािंनु देह अहंभाव । जनी म्हिे देव हाता ंन ये ॥" (अ. क्र. ३९२) 
 
शूरािे शस्त्र, कृपिािे धन, र्जमस्तकातीर्ल मोती, सपगमिी, प्रसहनरव, पणतव्रतेिे पे्रम आदी र्ोष्ी 

प्राि रे्ल्यावरही हाती येत नाहीत. त्याप्रमािे अहंकार नष् झाल्याखेरीज देव हाती येण्यािी शक्यताि 
नसते. या अभरं्ातीर्ल दृष्ातंातर्गत प्रणतमा अणभनव वाटतात तशाि धीटही वाटतात. 

 
भक्ताच्या अंर्ीिा देहअहंकार रे्र्ला पाणहजे हे खरे असरे्ल तरी ते पुरेसे नाही. त्याच्या अंर्ी दया, 

िमा, शातंी, करुिा सवांभतूी समत्त्वभाव आदी रु्िही अपेणित आहेत. असे भक्तश्रेष्ठ ब्रह्माणदकानंाही 
वदंनीय असतात. स्वतः देव संतािंी सेवा करतो. त्यार्ला भक्तािें नामकीतगन णवर्लिि णप्रय असते. तो 
णवनम्रपिे सतंिरिीही र्लार्तो. हे भक्तश्रेष्ठ स्वपुत्राप्रमािे िरािरावर पे्रम करतात. भक्ताच्या हातून बरेि 
अपराध झारे्ल तरी देव त्यािे रिि करतो. (३७७) त्यामुळे भक्तानंी अखंड समाधानात राहाव.े संतािें 
समाधान हेि त्यािें भजन होय. इदं्र, ब्रह्मदेव हे सवग संसाणरकासंारखेि असमाधानी असतात. मर् अन्य 
सामान्य प्रापणंिकािा पाड तो काय? प्रापंणिक सदैव सप्रित, र्लोभी आणि असमाधानी असतात. म्हिनू 
सत्संर् महत्त्वािा ठरतो. (३७३) 
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२ : "संत तेणि देव देव तेणि संत" 
 

वारकरी संप्रदायातीर्ल प्रत्येक संताने ‘संत हेि देव’ ही दृढ श्रद्धा आपल्या उपदेशपर अभरं्ातून 
सातत्याने व्यक्त केर्ली आहे. जनाबाईंही आपल्या उपदेशपर कणवतेतून ही श्रद्धा अधोरेणखत करतात. आणि 
सापं्रदाणयक श्रद्धा बळकट करतात. त्या अशा- 

 
"संत आणि देव मानी जो वरे्ळे । तेिें तेथें आर्ळ केरे्ल दोष ॥ 
माता ते वरे्ळी कुि ते उरीिें । म्हिोणनया ंत्यािें मदगन करी ॥ 
पाप तें वरे्ळे पुण्य तें आर्ळें । म्हिोनी र्रळें णपतो मद ॥ 
णदवस उर्वता ंपाहो नये त्यातें । जेिें हो संतातंें दे्वणषयेर्लें  ॥ 
तयािा णवटाळ वाहे रजस्वर्ला । म्हिे जनी िाडंाळा बोरू्ल नका ॥" (अ.क्र.३८२) 
 
"पािी तेंणि मेघ मेघ तेंणि पािी । काय या दोन्हीपिी वरे्ळीक ॥ 
माती तेंणि धूळ धूळ तेंणि माती । भेंडा आणि प्रभती काय दोन ॥ 
साखरी ते र्ोडी र्ोडी ते साखरेसी । णथजरे्ल तुपासी काय दोन्ही ॥ 
डोळा तें बुबुळ बुबुळ तो डोळा । शाणंत ञानानकळा काय णभन्न ॥ 
वदन ते ओठ ओठ ते वदन । िेम आप्रर्लर्न काय दोन ॥ 
जीभ ते पडजीभ पडजीभ ते जीभ । आशा आणि र्लोभ काय दोन ॥ 
संत तेणि देव देव तेणि संत । म्हिे जनी मात र्ोष्ी णभन्न ॥" (अ.क्र.३८३) 
 
"आम्ही आणि संत संत आणि आम्ही । 
सूयग आणि रणश्म काय दोन ॥१॥ 
दीप आणि सारंर् सारंर् आणि दीप । 
ध्यान आणि जप काय दोन ॥२॥ 
शाणंत आणि णवरणक्त णवराणक्त आणि शाणंत । 
समाधान आणि तृणप्त काय दोन ॥३॥ 
रोर् आणि व्याधी व्याधी आणि रोर् । 
देह आणि अंर् काय दोन ॥४॥ 
कान आणि श्रोत्र श्रोत्र आणि कान । 
यश आणि मान काय दोन ॥५॥ 
देव आणि सतं संत आणि देव । 
म्हिे जनी भाव एक ऐसा ॥६॥" (अ.क्र.३८१) 
 
संत म्हिजेि देव होत. ह्या श्रदे्धर्ला जो िेद देतो तो महान पापी होय. माता आणि णतिे स्तन वरे्ळे 

असते का? असे मानतो तो पापपणु्यातही फरक करीत नाही. अशा मािसािे णदवस उर्वता तोंडही पाहू 
नये. कारि तो सतंाचं्या पयायाने देवािाि दे्वष करीत असतो. रजस्वरे्लर्लाही त्यािा णवटाळ होतो. अशा 
िाडंाळाशी भल्या मािसाने बोरू्लही नये. 
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एखादा णविार दृढ करण्यािी जनाबाईंिी शरै्ली र्लििीय आहे. त्यासाठी जनाबाई समपगक, 
पणरणित रुपकािंा आश्रय घेताना णदसतात. मेघात जर्ल असते आणि जर्लामुळेि मेघ अस्स्तत्वात येतात. 
त्यािंी बाह्य रुपे णवभक्त भासर्ली तरी एकि जर्लतत्त्व त्यात असते. साखरेत र्ोडी असते. ती साखरेहून 
वरे्ळी काढता येत नाही. येथे साखर आणि र्ोडी ह्यातं अदै्वति असते. तशी सतं आणि देव ह्यातंही 
एकरुपता असते. मातीिीि धूळ त्याप्रमािे ईर्श्रािीि सतं ही रूपे असतात. डोळयातं बुबुळ असते. म्हिूनि 
डोळा पाहू शकतो. बुबुळाणशवाय डोळे अथगशून्य होत. त्याप्रमािे संत हे बुबुळासारखेि डोळस असतात. 
देवरुप डोळे बुबुळरुप संतामुंळेि जर्तािे णनरीिि, परीिि, उद्धरि करू शकतात. असे ते 
परस्परावरं्लबी, परस्परसापेि असतात. देव वदन मानरे्ल तर संत ओठ असतात. केवळ वदन बोरू्ल शकत 
नाही. त्यात बुबुळरूप दृष्ी पाणहजे. तसेि सतंरुप ओठ असतीर्ल तर देव बोरू्ल शकतो. खरे तर देवि 
संतमुखाने बोर्लत असतो. देव आणि संत णवभक्त भासरे्ल तरी ते कधीही णवभक्त नसतात. संत आणि देव यािें 
अखंड िेमाप्रर्लर्नि प्रत्ययास येत असते. जीभ आणि पडजीभ, आशा आणि र्लोभ वरे्ळे नसतात. त्याप्रमािे 
संत म्हिजेि देव आणि देव म्हिजेि पनु्हा संत असतात. 

 
संत जनाबाईंनी संत आणि देव ह्यातंीर्ल अभेद सारं्ण्यासाठी मानवी शरीर आणि जीवसृष्ी ह्यािंा 

आधार घेतर्ला आहे. सवगसामान्य मािसानंा पटेर्ल अशा रीतीिे दृष्ातं णनवडल्याने जनाबाईंिी उपदेशपर 
अभरं्वािी आवाहक आणि प्रत्ययकारी वाटते. पढुीर्ल अभरं्ात सूयग आणि रश्मी, दीप आणि सारंर्, ध्यान 
आणि जप, शाणंत आणि णवरक्ती, तृप्ती आणि समाधान, रोर् आणि व्याधी, देह आणि अरं्, कान आणि श्रोत्र, 
यश आणि मान यातंीर्ल अभेद सारं्ता सारं्ता मोठ्या कुशर्लतेने जनाबाई देव आणि संत ह्यातंीर्ल अभेद 
श्रोत्याचं्या वा वािकाचं्या मनातं रुजवताना णदसतात. 

 
ह्या अभरं्ािे प्रथमदशगनीि जािविारे वैणशष्ट्ट्य म्हिजे अभरं्ात जनाबाईंिा नकळत झारे्लर्ला 

आत्मानुप्रवशे होय. संत आणि देव हे एकि असतात असे सारं्ू पाहिाऱया जनाबाई "आम्ही आणि संत, सतं 
आणि आम्ही, सूयग आणि रणश्म काय दोन" असा श्रोत्यानंाि प्रश्न णविारताना णदसतात. जनाबाईंनी संतपद 
र्लाभल्यािी जािीव येथे रास्तपिे व्यक्त केर्ली आहे. संत आणि देव यांिी एकरुपता ही जनाबाईचं्या केवळ 
णनरीििातून त्यानंा जािवरे्लर्ली बाब नाही. जनाबाई सािात्कारी सतं असल्याने हे अदै्वत त्यानंी स्वतः 
अनुभणवरे्लरे्ल आहे. त्यामुळेि त्यानंा उपदेश करण्यािा अणधकारही प्राप्त झार्ला आहे. स्वानुभवावंर 
आधाररे्लर्ली असल्यामुळे जनाबाईंिी उपदेशपर अभंर्वािी मौणर्लक ठरते. 
 
३ : "मोि नको मुक्ती हवी" 
 

वारकरी संप्रदाय मोि नव्हे तर मुक्ती हे जीवनािे अंणतम ध्येय मानिारा भणक्तपंथ आहे. स्वर्ग अथवा 
मोि कष्साध्य असतो. असा मोि प्राप्त करण्यासाठी आसुसरे्लल्या साधकानंा णवपरीत मार्ाने देहदंड 
करण्यास भार् पाडिारे भोंदू साधू-संत अथवा वषेधारी संन्यासीही असतात. ते सामान्य अञानानी जनास 
पीडा देतात व त्यानंा दणििेसाठी िळतात. अशानंा जनाबाईंनी येथे सावध केरे्ल आहे. 

 
"बाधंोणनया ंहात र्यावळ माणरती । दंड ते कणरती मोिासाठीं ॥ 
रे्रे्ल ते णपतर मोिार्लार्ी तुझे । आता ंदेई माझे दणििेसी ॥ 
बापुडे केश बोणडती णमशी दाढी । मर् दििा णहरडी खातसे हे ॥ 
फार काय सारं्ू मेल्याणवि मुणक्त । नाहीं ते वाणंिती स्वप्नसुख ॥ 
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अनंत जन्म मृत्यु होता ंजैसे दुःख । त्याहुनी णवशषे आहे तेथें ॥ 
भाबंावरे्ल जन धावं ेआटाआटी । साडूंणनया कोणट अनंत पद ॥ 
न र्लरे् र्ाळावें न र्लरे् तळावें । न र्लरे् मराव ेमुक्तीसाठीं ॥ 
मुक्ती र्लारे् पाया ंजाऊणनया पाहे । जीव आता देह जनी नाही ॥" (अ.क्र.३६७) 
 
णवठ्ठर्लभक्तीने ‘ह्याणि देही’ मुक्ती प्राप्त होत असल्याने सामान्य प्रापणंिकानंी भणक्तपंथाने जाव.े 

णवठ्ठर्लािे अखंड नामस्मरि कराव.े सत्संर् धरावा. रु्रू अथवा संत ह्याचं्या ठायी देव अनुभवावा असा 
जनाबाईंिा जनसामान्यानंा आकळेर्ल असा साधा-सरळ उपदेश आहे. असे न करता भाबंावरे्लरे्ल जन ढोंर्ी 
साधु-संताचं्या भजनी र्लार्तात आणि अणधकि दुःखातं वा संकटातं सापडतात. तेव्हा त्यािंी स्स्थती 
केणवर्लवािी होते. "भाबंावरे्ल जन धावं ेआटाआटी । साडुंणनया कोटी अनंतपद" अशा शब्दातं जनाबाईंनी 
दुःखी आणि अञानानी जनासबंंधी कळवळा व्यक्त केर्ला आहे. तो त्याचं्या सतंपदास शोभेसाि आहे. एवढेि 
नव्हे तर जनाबाईचं्या ह्या शब्दानंी उत्तरकार्लीन तुकारामाचं्या ‘बुडती हे जन न देखव ेडोळा’ ह्या उक्तीिी 
आठवि येते. संत तुकारामाचं्या व्यणक्तमत्त्वावर आणि कणवमनावर संत जनाबाईंच्या अभरं्वािीिे झारे्लरे्ल 
संस्कार अभ्यासनीय ठरतात. 
 
४ : "आहे नाहीं देह धरी ऐसा भाव" 
 

मािसार्ला कुमार्ाकडे वळावसेे का वाटावे? यािे प्रमुख कारि म्हिजे देहािी आसक्ती आणि प्रबळ 
वासना. त्यामुळे जनाबाई येथे साधकानंा देहभाव टाकून देण्यािा उपदेश करीत आहेत. त्यासाठी त्यानंी 
आम्रफळाच्या आस्वादािा दृष्ातं योजर्ला आहे. वस्तुतः नरदेह दुर्ममळ आहे. आत्मोद्धार करून घ्यावा म्हिनू 
णजवास दुर्ममळ आणि अमौणर्लक असा मनुष्ट्यदेह र्लाभरे्लर्ला असतो. पि जीव मानवी देहािी 
आत्मोद्धारासाठी योजना न करता देहभावाति रंु्तून राहतो. जनाबाई म्हितात- 

 
"शरीर हे जायािें नर्श्र आणिकािें । 
म्हिार्ल जरी त्यािें काय काज ॥१॥ 
आंबरसें िोणखर्ला णबजसार्लें  साणंडर्ला । 
पुढें तेिें उभणवर्ला दुजा एकू ॥२॥ 
समूळ सार्ल माया साडुंणनया णदजे । 
वणर अहं बीज जतन करा ॥३॥ 
ते बीज भाजोणन करा ओवाळिी । 
संतािें िरिीं समूळ देह ॥४॥ 
पुढें त्या बीजािी न करावी दुराशा । 
न धरावी आशा पुणढर्लािंी ॥५॥ 
आहे नाहीं देह धरीं ऐसा भाव । 
म्हिे जनी देव सहज होसी ॥६॥" (अ. क्र. ३९०) 
 
आम्रफळािे बीज दुसरा आमवृि उभा करतो. मात्र फळािी आसक्ती टाकून आम्रबीज भाजून 

टाकरे्ल म्हिजे ते पनु्हा उर्वत नाही. पढुीर्लािंी आशा धरू नये. त्याप्रमािे आपल्या देहािीही आसक्ती 
टाकून द्यावी. देहभावािे बीज भाजाव.े त्यामुळे साधकास इहर्लोकीच्या जीवनािी जशी आसक्ती उरत नाही 
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त्याप्रमािे पनुजगन्मािीही अणभर्लाषा वाटत नाही. देहभावि र्ळार्ला म्हिजे आपोआपि त्यास देवभाव 
र्लाभतो. तो जिू देवि होतो. 
 
५ : "सुखे संसार करावा" 
 

ईर्श्रप्राप्तीसाठी घरादारािा त्यार् करण्यािी आवश्यकता नाही असे वारकरी संप्रदायािे सारं्िे 
आहे. नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, बणहिाबाई आदी सतंानंी प्रपिंािा त्यार् न करताि ईर्श्रप्राप्ती केर्ली 
आणि आत्मोद्धार साधर्ला. णनष्ट्काम वृत्तीने ससंार केर्ला, देहभाव टाकून जीवनव्यवहार केर्ला, संतसाधंूिा 
संर् धरून अखंड नामभक्ती केर्ली म्हिजे प्रापणंिकही देवप्राप्ती करून घेऊन आत्मोद्धार साधतो असे 
जनाबाईंिे अन्य संतापं्रमािेि सारं्िे आहे. स्वतः जनाबाईंनीही दणळता काणंडता णवठ्ठर्लािे स्मरि केरे्ल, 
पाडुंरंर्ावर दृढ श्रद्धा ठेवर्ली. संतसज्जनाचं्या सहवासात भणक्तपंथािी वाटिार्ल केर्ली. त्यामुळे ईर्श्रािा 
अखंड सािात्कार र्लाभनू जनाबाईंना सतंपद र्लाभरे्ल. जनाबाई म्हितात- 

 
"सुखे संसार करावा । माजीं णवठ्ठर्ल आठवावा ॥ 
असोणनया ंदेहीं नाहीं । िाया पुरुष जैसा पाहीं ॥ 
आहो सूयग घटकासी । तैसी देहीं जनी दासी ॥" (२७६) 
 
अखंड णवठ्ठर्लनाम स्मरत सुखाने संसार करावा. देही असूनही नसाव.े आपल्या देहाकडे िाया 

म्हिून पाहाव.े सूयग घटाकाश भरून टाकतो, त्याप्रमािे देह णवठ्ठर्लतत्त्वाने भरून टाकावा. स्वतः जनाबाईही 
देही असून णवदेही स्वरुपात राहतात. ‘देह नेऊनी णवदेही केरे्ल । शाणंत देऊणन मीपि नेर्लें  ॥’ (अ.क्र. ३४०) 
 
६ : "नाम ते स्मरि अमृतसंणजवनी" 
 

संपूिग िरािर पाडुंरंर्ाने भररे्ल आहे. ह्या जर्तािा अवघा पट पाडुंरंर् तंतूने णविरे्लर्ला आहे. हा 
भाव मनात धरून णवठ्ठर्लभक्ती करावी. अन्यथा भयभावनाि मनात दाटते. अवघे िरािर णवठ्ठर्लमय 
झाल्यािा अनुभव येताि मर् पाहण्याजोरे् काही उरति नाही. कारि जर्तातीर्ल वस्तू णभन्न भासल्या तरी 
प्रत्यिात त्या एकरुपि असतात. तेथे स्त्री-पुरुष हा भेदही र्ळून पडतो. (अ.क्र.३७९) 
 

म्हिून जनाबाई म्हितात- "जन हो, अत्यंत आतगतेने हणरनामािा आक्रोश करा. तेव्हा तो पुरुषोत्तम 
तुम्हावर िमेिा वषाव करीर्ल. ही परमेर्श्री िमा पृर्थवीर्लाही िमारु्िात न्यनूता आिीर्ल. अंतर अखंड शुद्ध 
ठेवा. र्लोिीही कठोर भासेर्ल अशी मृदुता हृदयात आिा. जे विन बोर्लार्ल ते अत्यंत हळुवार असाव.े 
सुमनानंा सुर्ंधही जडभारी वाटावा अशी सुकुमारता अतंरात अनुभवावी. नामस्मरि करा. नामपाठ ही 
भक्तीिी अमृतसंजीवनीि होय. तेव्हा साधकानंी केवळ नामस्मरिाने मुक्ती णमळवावी." (अ. क्र. ३८०) 
 
७ : "सद रु्रुिरिा सेवी बापा" 
 

‘सद रु्रुिी भक्ती’ ही सतं ञानानेर्श्रानंी वारकरी संप्रदायार्ला णदरे्लर्ली प्रािभतू देिर्ीि होय. 
नामदेवािंी णवठ्ठर्लभक्ती रु्रुप्रसादामुळेि डोळस बनर्ली. रु्रुप्रसादाच्या अपणरहायगतेिी जािीव नामदेवामुंळे 
जनाबाईंच्या व्यणक्तमनावर ठसर्ली आणि त्याचं्या अभरं्ातूंन व्यक्त झार्ली. जनाबाई म्हितात- 
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"ससंारी णनधान र्लाधरे्ल जना ं। सद रु्रुिरिा सेवी बापा । 
कायावािामनें तयास देऊन । वस्तु मार्ून घे अर्ोिर । 
ते र्ोिर नव्हे जाि रु्रुकृपेंवीि । एऱहवी ते आपिामाजीं आहे । 
असता ंसम्यक पणर जना िुकामूक । भरु्लर्ली णनष्कं मंते्र तंत्रें ॥ 
माळ वषे्ि करीं टपोर घेतीं णशरीं । नेम अष्ोत्तरीं कणरताती । 
जो माळ करणवता वािेणस वदणवता । तया हृदयस्था नेिे कोिी ॥ 
सोहं आत्मा प्रर्ट जो दाखवी वाट । सद रु्रू वणरष्ठ तोणि जािा । 
तया उत्तीिगता व्हावया पदाथा । न देखों सवगथा जनी म्हिे ॥" (अ.क्र.३९३) 
 
ह्या जर्ातीर्ल मनुष्ट्यजातीिे भाग्य असे की त्यास सद रु्रूिरिसेवारुपी णनधान सहजि र्लाभते. 

सद रु्रूि माता-णपता, णमत्र-बंधू सवग काही असतो. णजवास तो आत्मञानान देतो. त्यास मुक्ती प्राप्त करण्यािे 
भाग्य सद रु्रूमुळेि र्लाभते. म्हिून आत्मोद्धाराथग तळमळिाऱया साधकाने आपल्या सद रु्रूिी 
कायावािामनाने सेवा करावी. आणि आत्मञानान प्राप्त कराव.े मूर्लतः अर्ोिर असिारे आत्मतत्त्व सद रु्रूच्या 
कृपेमुळेि साधकास र्ोिर होते. 

 
खरे तर आत्मतत्त्व, प्रत्येक व्यणक्तमात्राच्या णठकािीि अस्स्तत्वात असते. अंतरात्मा ज्याच्या त्याच्या 

णठकािी वसत असतोि. सपूंिग परमेर्श्रतत्त्व आत्मतत्त्वाच्या रुपाने जीवमात्राच्या णठकािी असतेि. पि 
मनुष्ट्यास त्याच्या णठकाििे आत्मतत्त्व ओळखता येत नाही. जिू जन्मापासूनि त्यािी आणि आत्मतत्त्वािी 
िुकामूक होते. आपल्याि अंतरीिे आत्मतत्त्व जािण्यािे सामर्थयग मनुष्ट्याच्या णठकािी नसल्याने तो ढोंर्ी 
साधूसंताच्या आहारी जाऊन मंत्रतंत्राच्या जाळयात अडकतो. असे भोंदू साधू माळ धारि करतात. भर्वी 
वसे्त्र पणरधान करतात. मस्तकावर टपोर धारि करतात. णनत्यणनयमािें कटािाने पार्लन करतात. मात्र असे 
भोंदू कत्याकरणवत्या आत्मतत्त्वास मात्र जाित नाहीत. 

 
तेव्हा साधकाने अखंड सावधणित्त असाव.े अर्ोिर-अप्रकट ‘सोऽहं’ (आत्मतत्त्व) जो र्ोिर रुपात 

दशगणवतो तोि श्रेष्ठ सद रु्रू असल्यािे त्याने जािाव.े त्यास अनन्यभावाने शरि जाव.े त्याच्या कृपेने 
आत्मञानान णमळवाव.े आत्मतत्त्व अनुभवाव ेआणि आत्मप्राप्ती करून आत्मोद्धार साधावा. 
 
८ : "आतगभतू व्हा रे, जनी म्हिे केिे घ्या रे॥" 
 

संत ञानानेर्श्र, नामदेव आदी संतानंी रिरे्लरे्ल उपदेशपर अभरं्ही श्रेष्ठ काव्यरुपे धारि करतात. 
कारि त्यामारे् णवर्श्ोद्धारािी आतगता बाळर्िारे कणवमनही असते. उपदेश करिे हा त्याचं्या दृष्ीने एक 
उत्कट अनुभवि असतो. त्यामुळे हा अनुभव प्रणतमारुपातं प्रकटतो. कधी संपूिग अभरं्ात एकि रुपक 
योणजरे्लरे्लही णदसते. जनाबाईंनीही अशा स्वरुपािी सारं् रुपकात्म अभरं्रिना केर्ली आहे हे णवशषे! 

 
"जहाज ताणरर्लें  ताणरर्लें  । शवेटी उर्मासीं आर्लें  ॥ 
भाव णशडासी र्लाणवर्ला । नाम फरारा सोणडर्ला ॥ 
कथा भणरयेर्लें  केिें । घ्या रे नका दैन्यवािें ॥ 
एका नामािा णवसार । आधी देऊनी णनधार ॥ 
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केिे देतो फुकासाठीं । आतगभतू व्हावें पोटीं ॥ 
आतगभतू व्हा रे । जनी म्हिे केिें घ्या रे ॥" (अ. क्र. ३७२) 
 
जनाबाईंिी ही एक श्रेष्ठ अभरं्रिना आहे. येथे जनाबाई संपूिग उपदेश सारं् रुपकाच्या भाषेत 

करतात. हा उपदेश भवसार्राच्या काठावर उभ्या असिाऱया अञानानी, दीन-दुःखी प्रापणंिकानंा उदे्दशनू 
केरे्लर्ला आहे. हे दीनवािे दुःखी जीव आत्मोद्धारासाठी भकेुरे्ल आहेत. 

 
सनातन भार्वत संप्रदाय हेि एक जहाज आहे. दीन दुःखी आणि अञानानी णजवािें दैन्य दुःख दूर 

करण्यासाठी ते आपि स्वतःि णकनाऱयाकडे आरे्ल आहे. भणक्तभाव हेि त्यािे शीड असून हणरनामािा त्यावर 
फरारा सोडर्ला आहे. सतंसाधंूनी ह्या जहाजात हणरकथािें णवपुर्ल केिे भररे्ल आहे. हे जन हो तुम्ही त्यािें 
श्रवि करा. कथा कीतगनािा अद भतू आनंद घ्या. आपरे्ल दैन्य त्यामुळे नष् करा. श्रीहरीस पूिाथाने शरि 
जा. त्यास स्वतःर्ला समर्मपत करा. णनधाराने णनःशकं होऊन णवठ्ठर्लािे अखंड नाम स्मरि करा. परमेर्श्रास 
एवढा णवसार पुरेसा आहे. तो तात्काळ तुम्हास उद्धरून परै्लतीरावर नेईर्ल. र्लोक हो, णवठ्ठर्लािे स्मरि करा, 
पाडुंरंर्ािा आतग मनाने नामघोष करा आणि आत्मोद्धार साधा. श्रीहरीिे नाम मोफत आहे. आतग व्हा. नाम 
घ्या आणि मुक्त व्हा. 

 
प्रस्तुत अभरं्ात दीन दुःखी प्रापंणिकासंंबधंीिा जनाबाईंच्या मनातीर्ल कळवळा उत्कटतेने प्रकट 

झार्ला आहे. संत जनाबाईंच्या मनातीर्ल र्लोकोद्धारासंबधंीिी आतगताही त्यातून प्रकटते. जनसामान्याशंी 
नाते जोडून, त्याचं्या दुःखाकंडे सहानुभतूीने पाहिाऱया जनाबाई जनभाषेिा आश्रय करून त्यानंा उपदेश 
करतात. जनाबाईंिा हा र्लोकसंवाद र्लि वधूेन घेिारा आहे. 
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समकार्लीन समाजाच्या जडिघडिीत सतं जनाबाईिें योर्दान 
 

यादवकार्लीन सवग संतमंडळीत जनाबाईंिे स्थान, त्यािें जीवन, व्यणक्तमत्त्व आणि सामाणजक 
बाणंधर्लकी ह्यामुंळे स्वतंत्र आहे. तसेि ते वैणशष्ट्ट्यपूिगही आहे. नामदेव हे प्रापणंिक असरे्ल तरी ते प्रापंणिक 
बाणंधर्लकी स्वीकारण्यास अनुत्सुक होते. आपरे्ल संपूिग जीवन त्यानंी उत्कट सरु्ि भक्तीत व 
नामसकंीतगनात व्यतीत केरे्ल. संत णनवृत्तीनाथ, ञानानेर्श्रादींना प्रापंणिक बधंने नव्हतीि. जी होती ती 
मूर्लतःि र्ळून पडर्ली होती. ह्या संतािें जीवनि जिू समाणधरूप होते. त्यामुळे िोखामेळयािा अपवाद 
करता आपल्या दैनंणदन प्रापणंिक वा व्यावसाणयक बंधनािा कािं जनाबाईंनाि सहन करावा र्लार्र्ला. 

 
कारि जनाबाई हे विगहीन समाजाच्या णनकृष् पातळीवर जन्मास आरे्लरे्ल एक जीवन होते. त्या 

अस्पृश्यि समजल्या जात होत्या. त्यातही बार्लपिीि आईवडीर्ल णनवगतल्याने मातृणपतृसुखासही वणंित 
झाल्या होत्या. नामदेवाचं्या घरी पोरक्या जनाबाईंना आश्रय णमळार्ला. तरी तेथेही अखंड काबाडकष् 
केल्याणशवाय त्यानंा र्त्यतंर नव्हते. अखेर त्या एक स्त्री होत्या. ‘विगहीन’ असल्यािे आणि ‘स्त्री’ असण्यािे 
भार्धेय र्लाभल्याने त्यािें जीवन कष्, दुःख आणि उपेिा ह्यानंी काळवडूंन रे्रे्ल होते. अशा सवगस्वी प्रणतकूर्ल 
पणरस्स्थतीत जनाबाईनंी पाडुंरंर्ावर दृढ श्रद्धा ठेवनू नामभक्ती आिरण्यास प्रारंभ केर्ला. उत्कट 
संवदेनशीर्लता अणभजात प्रणतभा, नेटकी णविारसरिी, अढळ श्रद्धा आणि ईर्श्रािा अखंड ध्यास आदींमुळे 
जनाबाई भक्तीच्या सवग पायऱया झपाट्याने सहजी िढून रे्ल्या. अखेर ‘सािात्कारी संत’ म्हिनू 
ञानानेर्श्राचं्याही र्ौरवास त्या पात्र झाल्या. एका णनरािर, उपेणित, विगहीन अनाथ दासीस ‘संत जनाबाई’ 
हा अम्र्लान र्लौणकक प्राप्त झार्ला. 

 
पणरिामी विगहीन समाजाच्या सवग स्तरातंीर्ल स्त्री-पुरुषातं उत्कट व अणविर्ल णवठ्ठर्लभक्तीने 

आत्मोद्धार करता येतो, ही जािीव दृढमरू्ल झार्ली. िोखामेळयाप्रमािेि जनाबाईंही उपेणिताचं्या आकािेंिे 
प्रतीक ठरल्या. समकार्लीन उपेणितािें आध्यास्त्मक नेतृत्व त्याचं्याकडे िार्लत आरे्ल. संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रांना 
ज्या रीतीिी अध्यात्माणधणष्ठत समता अणभपे्रत होती, णतिी संत जनाबाई ही जिू पणरपूती होती. जनाबाईंना 
र्ौरणवण्यात नामदेवापेंिा णनवृणत्तनाथ-ञानानेर्श्रािंाि प्रसहािा वाटा होता, ही र्ोष् र्लििीय आहे. नामदेवानंी 
जनाबाईंिी संतत्वाच्या णदशनेे जडिघडि केर्ली आणि ञानानेर्श्रानंी जनाबाईंिे संतत्व घोणषत केरे्ल. 
समकार्लीन दोन संतश्रेष्ठािंा जनाबाईंच्या आध्यास्त्मक जीवनातीर्ल सहभार् अद भतुि म्हिावा र्लारे्र्ल! 

 
जनाबाईंिे हे संतत्व समकार्लीन समाजाच्या आध्यास्त्मक जार्रिास, पणरवतगनास आणि 

उद्धरिास साह्यकारी ठररे्ल. तसेि ते मार्गदशगकही ठररे्ल. ञानानेर्श्र, नामदेवापेंिा तत्कार्लीन विगहीन 
समाजातीर्ल स्त्रीपुरुषानंा जनाबाई-िोखामेळा जवळिी वाटिे स्वाभाणवकि होते. ञानानेर्श्र-नामदेवाचं्या 
तुर्लनेने िोखामेळा वा जनाबाई यानंी अनुसररे्लर्ला मार्ग सहज-सोपा असल्याने जनसामान्यानंा 
अनुसरिसुर्लभ ठरर्ला. ञानानेर्श्रानंी पे्रणरत केरे्लल्या वारकरी संप्रदायाच्या णनर्ममतीमार्ीर्ल प्रमुख उणद्दष् 
र्लोककल्याि, र्लोकमंर्र्ल आणि र्लोकोद्धार हेि होते. जनाबाई-िोखामेळा आदी दुसऱया आघाडीतीर्ल 
संताचं्या जीवनमाध्यमातून ञानानेर्श्रािंा हा हेतू जनसामान्यात संक्रणमत झार्ला. जनाबाईंिी भणक्तशरै्ली, 
भणक्तभावानुभतूी तत्कार्लीन व उत्तरकार्लीन स्त्रीजनानंा णवशषे जवळिी वाटर्ली. कारि जनाबाईंच्या 
अभरं्ातंीर्ल अनुभवणवर्श्, आशयद्रव्ये, भाषा, प्रणतमा यािंा स्त्रीजीवनाशी मरू्लतःि भावबंध जोडरे्लर्ला होता. 
जनाबाईंच्या अभरं्वािीिे स्त्रीजनाशी असिारे नाते आजही णततक्याि तीव्रतेने जािवते. जनसामान्यातीर्ल 
पुरुषवर्ात तुकारामाचं्या अभरं्वािीर्ला जसे अढळ स्थान आहे, तसे स्त्रीवर्ात जनाबाईंच्या अभरं्वािीर्ला 
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असल्यािे प्रत्ययास येते. आजही ग्रामीि वा अधगनार्री स्त्रीजन आपल्या सुखदुःखांच्या, भावभक्तीच्या 
आणवष्ट्कारासाठी जनाबाईचं्या अभरं्ातूंन बोर्लताना णदसतात. त्यावरून जनाबाईंच्या अभरं्वािीिी 
र्लोकसंवादिमता आवाहकता आणि पणरिामकाणरता र्लिात येते. जनाबाई अशा स्वतःच्या कार्लातही 
आपल्या सािात्कारी भक्तीने आणि अद भतु आत्मोद्धाराने एक दंतकथा होऊन राणहल्या होत्या. त्याचं्या 
व्यणक्तमत्त्वािी आणि अभरं्वािीिी अजाि-सुजाि स्त्रीपुरुषाचं्या मनावंर असिारी मोणहनी आजही णततकीि 
टवटवीत आणि ितैन्यमयी वाटते. 
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जनाबाईचं्या िैतन्यपूिग व्यणक्तणवशषेािें णिरतरुि काव्यदशगन 
 
१ : समूहभान प्रकट करिारे अभरं् 
 

जनाबाई हे समूहात रमिारे मन आहे. संतसाधंूिा मेळा आणि वैष्ट्िवािंा मेळावा, तसेि प्रदडीिा 
सोहळा ह्यातं जनाबाईंिे सतंमन णवशषे रस घेते. नामसंकीतगनात हे मन देहभान हरवते. सवगसामान्यात 
सामान्य होऊन हणरर्जरात पंढरीस जािाऱया आणि पाडुंरंर्ास आप्रर्लर्न देिाऱया जनाबाईंिे णवर्लोभनीय 
दशगन पुढीर्ल अभरं्ात होऊ शकेर्ल. 

 
"िर्ला पढंरीसी जाऊं । रखुमादेवीवर पाहंू ॥१॥ 
हातीं टाळीं मुखीं हरी । र्ात जाऊं महाद्वारीं ॥२॥ 
स्नान करंू णभवरेसी । पुंडाणर्लका पायापंाशीं ॥३॥ 
डोळे भरून पाहंू देवा । तेिे णवसरंू देहभावा ॥४॥ 
ऐसा णनश्चय करूनी । म्हिे नामयािी जनी ॥५॥" (अ. क्र. ३४३) 
 
संतसज्जनाचं्या सहवासात रमिारे संत जनाबाईिें मन जनावंर कृपा करून त्यािें उद्धरि करण्यास 

आसुसरे्लरे्ल णदसते. 
 
"करंू हरीिें कीतगन । र्ाऊ णनमगळ ते रु्ि ॥१॥ 
सदा धरंु सतंसंर् । मुखीं म्हिूं पाडुंरंर् ॥२॥ 
करंु जनावंरी कृपा । रामकृष्ट्ि म्हिवू ंर्लोका ं॥३॥ 
जनी म्हिे कीर्मत करंू । नाम बळकट धरंु ॥४॥" (अ. क्र. ३५५) 
 
वारकरी संप्रदाय हा सवगस्तरीय समाजार्ला स्वतःत सामावनू घेिारा भणक्तसंप्रदाय आहे. ह्या 

वारकऱयािे ध्येय कोिते? त्यानंा णमळिाऱया आनंदािे स्वरुप कोिते? त्यानंा णवठ्ठर्लभक्ती कोिते सुख देते? 
ह्या सामान्य मािसािें काहीि फारसे मार्िे नाही. हातानंी टाळयािंा र्जर करीत आणि मुखाने हणरनामािा 
घोष करीत ही प्रदडीतीर्ल मािसे पढंरीर्ला णनघारे्लर्ली आहेत. तेथे पंढरीनाथ त्यानंा भेटिार आहे. तो 
‘रखुमादेवीवर’ डोळयानंी पाहावा एवढीि त्यािंी आकािंा आहे. प्रदडीत सहभार्ी होऊन र्ात नाित 
पंढरीस जाव,े तेथे महाद्वारी उभे राहून रखुमादेवीवरास साद घार्लावी, णभवरेत स्नान करून पावन व्हाव,े 
पुंडणर्लक या आद्य णवठ्ठर्लभक्ताच्या िरिास स्पशग करावा आणि अखेर पाडुंरंर्ास भेटाव,े त्यार्ला डोळे भरून 
पाहताना स्वर्गसुख अनुभवाव,े हेि सामान्य वारकऱयािे स्वप्न असते. जनाबाईहंी सामान्य वारकरी बनून हे 
अद भतु सुख अनुभणवताना णदसतात. 

 
पंढरीत हरीिे कीतगन कराव,े परमेर्श्रािे रुप-रु्ि आठवाव,े सतं सज्जनाचं्या सहवासािे सुख 

रु्लटाव,े अखंड पाडुंरंर्ािा जप करावा, जनावर कृपादृष्ीने पाहून त्यािें उद्धरि कराव,े जर्सार्रास 
रामकृष्ट्ि हा मतं्रजार्र करावयास णशकवाव ेआणि श्रीहरीिे नाम पढंरीत दुमदुमत ठेवाव,े हेि संत म्हिूनही 
आपरे्ल ध्येय आहे असे जनाबाईंना वाटते. रामकृष्ट्िहरी नामािा अखंड र्जर करावा हे प्रत्येक सतंाने 
आपरे्ल कतगव्यि मानरे्ल आहे. 
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२ : जनाबाईिंा स्वयंबोध 
 

"भ्रातंी माझे मन प्रपंिी रंु्तर्लें  । श्रवि मनन होऊणन ठेर्लें  ॥ 
बापे बोंणधर्लें  बापें बोणधर्लें  । बोधुनी कैसी तदरुप जार्लें  ॥ 
णनजध्यासें कैसा अवघाणि सापंडर्ला । कीं णवर्श्रुपीं देणखर्ला बाईयानंो ॥ 
नामयािी जनी स्वयंबोध जार्ला । अवघाणि पुसर्ला ठाव देखा ॥" 
 
प्रस्तुत अभरं्ािे वैणशष्ट्ट्य हे की त्यात जनाबाई आपिास स्वयंबोध झाल्यािे नमूद करतात. खरे तर 

जनाबाईंना स्वतःिा असा प्रपंि नव्हताि. नामदेवाचं्या घरी कष् करता करता त्या नामदेवाचं्या कुटंुणबयाशंी 
एकरुप झाल्या. अनेकदा आपि ह्या घरातही उपेणित आहोत यािी तीव्र जािीव जनाबाईंना होई. तेव्हा त्या 
णवर्लिि उदास होत. शरीरश्रम असह्य होत, तेव्हा त्या णवठ्ठर्लािा धावा करीत. हळूहळू णवठ्ठर्ल आपिास 
साह्यकारी होत असल्यािा सािात्कार त्यानंा होऊ र्लार्र्ला. तशी त्यािंी णवठ्ठर्लभक्ती दृढ आणि उत्कट होत 
रे्र्ली. त्यातूनि णवठ्ठर्ल आणि संत जनाबाई यािें सख्यत्व साकार झारे्ल. आणि त्यािे बघता बघता 
पे्रमभावात रुपातंर झारे्ल. जनाबाईंच्या मधुराभक्तीस अशा रीतीने प्रारंभ झार्ला. 

 
जनाबाईंनी देवास असे उत्कट पे्रमभक्तीने प्रजकरे्ल. त्यामुळे नाथसंप्रदायास अणभपे्रत असिारा 

रु्रुबोध त्यानंा र्लाभर्ला नाही. नामदेवािें दास्यत्व जनाबाईंनी णमरणवरे्ल तरी नामदेवानंी रु्रुबोध केल्यािी 
नोंद ना नामदेव र्ार्थयात आढळते ना जनाबाईचं्या अभरं्ात! मुक्ताबाई आणि जनाबाई ह्या दोघीही 
समवयस्क, समकार्लीन आणि सांप्रदाणयक सहप्रवासी. तरीही मुक्ताबाईंनी जनाबाईंना बोणधत केल्यािा 
उल्लेखही आढळत नाही. मुक्ताबाई सतं नामदेवासंंबधंी णवपुर्लतेने णर्लणहतात. पि जनाबाईंिी एखादी नोंदही 
मुक्ताबाईंच्या अभरं्ातं सापडत नाही यािे वैषम्य वाटते. णनवृणत्तनाथ-ञानानेर्श्र यानंी जनाबाईंच्या सािात्कारी 
पे्रमभक्तीिी मुक्तकंठाने स्तुती केल्यािे जनाबाईंनी साणंर्तरे्ल आहे. तथाणप त्यानंी जनाबाईनंा उपदेश 
केल्यािी नोंद मात्र कुिीि केरे्लर्ली णदसत नाही. 

 
अशाप्रकारे जनाबाईंच्या अभरं्णवर्श्ात समकार्लीन सवग सतंाचं्या र्ौरवपूिग नोंदी आढळतात. मात्र 

अन्य संतानंी जनाबाईंिा उल्लेख केल्यािे णदसत नाही. यािे आश्चयग वाटते. त्यामुळेि जेव्हा ‘नामयािी जनी 
स्वयंबोध जार्ला’ असा जनाबाई उल्लखे करतात. तेव्हा तेि सत्य असल्यािी खात्री पटते.  

 
हा स्वयंबोध जनाबाईंना कसा झार्ला? यािे सूिन जनाबाईंनी उपरोक्त अभरं्ात केरे्ल आहे. प्रपंिात 

भ्रातंीने रु्रफटरे्लल्या जनाबाईंनी परमेर्श्रािे नामस्मरि, श्रवि आणि मनन दृढतेने केरे्ल. त्या णवठ्ठर्लाशी 
एवढ्या एकरूप झाल्या की त्यानंा प्रत्येक ििी, प्रत्येक व्यक्तीत आणि िरािरात देवािाि सािात्कार होऊ 
र्लार्र्ला. त्यािेही उत्कट दशगन जनाबाईंनी अनेक अभरं्ातूंन केरे्ल आहे. 

 
"देव खाते देव णपते । देवावरी मी णनजतें ॥१॥ 
देव देते देव घेते । देवासवें व्यवहाणरतें ॥२॥ 
देव येथें देव तेथें । देवाणविें नाहीं णरतें ॥३॥ 
जनी म्हिे णवठाबाई । भरुणन उरर्लें  अतंरबाही ॥४॥" (अ. क्र. ३२८) 
 
हा सुप्रणसद्ध अभरं् त्यातीर्लि एक होय. 
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तेव्हा केवळ अनन्य भक्तीनेही परमेर्श्रप्राप्ती होऊ शकते यािे ‘जनाबाई’ हे एक श्रेष्ठ उदाहरि होय. 
आणि जनाबाईंिी देवभक्ती हा ह्या श्रेष्ठ भणक्तसाधनेिा आदशग वस्तुपाठ होय. 

 
श्रेष्ठ भक्ताच्या अशा सािात्कारी अवस्थेत अन्य रु्रूकडून उपदेश घेण्यािी आवश्यकता कोठे उरते, 

असा जनाबाईंच्या मनार्ला पडरे्लर्ला प्रश्न आहे. त्यामुळे रु्रुपदेशासाठी तळमळिाऱया जनाबाई आपिास 
त्याचं्या अभरं्ातं णदसत नाहीत. सद रु्रूिी महती र्ािाऱया, रु्रु अथवा साधुसंताचं्या सहवासािे 
माहात्म्यर्ायन करिाऱया जनाबाईंना स्वतः मात्र अशा सद रु्रूच्या उपदेशास वणंित व्हाव े र्लार्रे्ल असे 
णदसते. तथाणप त्याणवषयीिे दुःख व्यक्त करण्यापेिा समकार्लीन सवगि संतश्रेष्ठानंा सद रु्रू मानून जनाबाई 
त्यािें श्रेष्ठत्व विगन करताना, त्यािंा मुक्तकंठाने र्ौरव करताना णदसतात. 
 

आपिास णवठ्ठर्लानेि बोणधरे्ल. त्यामुळे आपि तद रुप झार्लो. आपि णवठ्ठर्लािा णनजध्यास केर्ला. 
पणरिामी अवघा देवि आपल्या हाती आर्ला. असा देव हाती आर्ला की जो अवघ्या णवर्श्ात कोंदरे्लर्ला णदसू 
र्लार्र्ला. िरािरात त्यािीि रुपे प्रकट होऊ र्लार्र्ली. सािात देवि पुढे उभा राणहर्ला, तर मर् अन्य बोध तो 
कोठे उरर्ला? देवाने जनाबाईंना असा स्वयंबोध केर्ला. जनाबाईंना वरे्ळा ठाव वा अस्स्तत्व उररे्लि नाही. 
आता देवासव ेऐक्यािा सोहळा अनुभणवण्यािे भाग्य जनाबाईंना प्राप्त झारे्ल. जनाबाई त्यामुळेि धन्योद र्ार 
काढतात. 

 
"बाई मी णर्लणहिें णशकर्लें  सद रु्रुरायापाशी" (अ. क्र. ३२४) ह्या सुप्रणसद्ध अभरं्ात जनाबाईंनी जो 

बोध विगन केर्ला आहे तो उघडि नाथसंप्रदायाने आत्याणंतक महत्त्वािा मानरे्लर्ला ‘आत्मञानानबोध’ आहे. 
तथाणप तो करिाऱया सद रु्रूरायाच्या नावािा उल्लखे मात्र अभरं्ात आढळत नाही. अभरं्ाच्या अखेरीस 
जनाबाईंनी केरे्लर्ला उल्लखे महत्त्वािा आहे. जनाबाई म्हितात- 

 
"नामदेवािे प्रताप । णशरीं णवठोबािा हात ॥ 
जनी म्हिे मात । पसुा ञानानेर्श्रासी ॥" (अ. क्र. ३२४) 
 
जनाबाईंना र्लाभरे्लल्या स्वयंबोधात भक्त श्रेष्ठ नामदेवािंा णवठ्ठर्लासं प्रजकण्याच्या प्रतापािा, हे 

णवठ्ठर्लणनधान आयतेि र्लाभरे्लल्या जनाबाईंच्या अनन्य भक्तीिा आणि योर्श्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी केरे्लल्या 
आत्मञानानबोधािा समावशे आहे. यािा अथग श्रेष्ठ सरु्िभक्ती, श्रेष्ठ णनरु्गिसाधना आणि श्रेष्ठ नामभक्ती यािें 
अदै्वत जनाबाईंच्या स्वयंबोधात झारे्ल आहे. त्यािे रहस्य फक्त ञानानेर्श्रि जाितात. ञानानदेवप्रणित 
अदै्वतञानान, आत्मञानान आणि जीव-णशव सामरस्य अनुभतूी यासंबंंधाने जनाबाई इतक्या सहजतेने, 
आत्मप्रतीतीने आणि अणधकारवािीने येथे बोर्लतात की आपरे्ल मन स्स्तणमत व्हाव.े येथे जनाबाई श्रेष्ठ 
सरु्िभक्तीिा आदशग असिाऱया नामदेवािंी दासी जनी आहे असे वाटण्यापेिा श्रेष्ठ णसद्धयोर्ी ञानानेर्श्रािंी 
णशष्ट्या आहे असेि वाटू र्लार्ते. 
 
३ : जनाबाईिंी स्वयंपे्रणरत आत्मणसद्धी आणि अदै्वत सािात्कार 
 

असाि प्रत्यय जनाबाईंच्या पढुीर्ल अभरं्ातं येऊ शकेर्ल. 
 
"ज्योत परब्रह्मी होय । खेिरी दपगिीने पाहे ॥१॥ 
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इडा प्रपर्ळा सुषुम्ना । णतन्ही पाहे हृदयभवुना ॥२॥ 
हळूहळू रीघ करी । सूक्ष्म हृदय अंतरी ॥३॥ 
हृदयकमर्लावरी जासी । जनी म्हिें मुक्त होसी ॥४॥" (अ. क्र. ३३८) 
 
"नाही आकाश घडिी । पाहा स्वरुपािी खािी ॥१॥ 
स्वरूप हे अर्ोिर । रु्रू कणरती र्ोिर ॥२॥ 
र्ोिर कणरताती जािा । दृणष् णदसे णनरंजना ॥३॥ 
नाही हातपाय त्यासी । जनी म्हिे स्वरुपासी ॥४॥" (अ. क्र. ३३९) 
 
ह्यापंैकी पणहल्या अभरं्ात योर्समाधीप्रत नेिाऱया कंुडणर्लनी प्रणक्रयेिा णनदेश केर्ला आहे. इडा, 

प्रपर्ळा आणि सुषुम्ना यािंी झेप हृदयभवुनाकडे असते. कंुडणर्लनी ही सूक्ष्म शक्ती हृदयकमर्लावर स्स्थत 
होताि साधकास मुक्तीिा र्लाभ होतो, असा जनाबाईिंा अनुभव आहे. तो जनाबाईंनी प्राप्त केरे्लल्या 
आत्मञानानािा व योर्ानुभतूींिा णनदेश करतो. खरे तर जनाबाईंिी सरु्िभक्ती णजतकी अणभजात आणि 
स्वयंपे्रणरत आहे, णततकीि त्यािंी योर्ानुभतूीही अणभजात आणि स्वयसंाणधत मानावी र्लार्ते. कारि दोन्ही 
मार्ांवर भक्तश्रेष्ठ नामदेव आणि योर्श्रेष्ठ ञानानदेवािें जनाबाईंना मार्गदशगन र्लाभल्यािे जािवरे्ल तरी ते 
अप्रत्यि स्वरुपािेि होते, हे णवसरून िार्लिार नाही. संत णनवणृत्तनाथ-ञानानदेव यानंी अप्रत्यिपिे 
मुक्ताबाईिंी आत्मञानानप्राप्तीच्या मार्ावरीर्ल वाटिार्ल ससं्काणरत केर्ली खरी. तरी त्याचं्याकडून जनाबाईंना 
प्रत्यिात रु्रुपदेश र्लाभल्यािे मात्र प्रत्ययास येत नाही. जनाबाईनंी ही वाटिार्ल नामदेव-ञानानदेवानंा 
अनुसरून आणि प्रत्यि णवठ्ठर्लावर अवघा भार टाकून केर्ला आहे, हे वास्तव स्वीकाराविे र्लार्ते. ह्या दृष्ीने 
संत जनाबाईंिी आध्यास्त्मक वाटिार्ल एकाकीि ठरते. 

 
दुसऱया अभरं्ात (क्र. ३३९) जनाबाई परब्रह्मतत्त्वािे स्वरुप विगन करताना णदसतात. आकाश 

ज्याप्रमािे णनराकार असल्याने विगनातीत आहे, त्याप्रमािे ब्रह्मतत्त्वही अविगनीय आहे. आकाश घडवता 
येत नाही. आकाश हे स्वतःि स्वरुपािी खाि आहे. पि हे स्वरुप बाह्य ििूंना अर्ोिर आहे. रु्रूकृपा 
होताि ते र्ोिर होते. सदु्गरूस शरि रे्ल्यावर आणि त्यािंा पे्रमप्रसाद र्लाभल्यावरि परब्रह्मतत्त्वािे स्वरुप 
स्वच्िपिे णदसू र्लार्ते. हे स्वरूप णनरंजन असल्यािे अंतदृगष्ीस जािवते. ते णनरु्गि, णनराकार, णनरे्लप आहे. 
सरु्ि मूतीहून ते णभन्न आहे. त्यास हातपाय आदी मानवी देहािे अवयव नाहीत. ते स्वयंभ,ू स्वयंप्रकाशी 
आणि णिदानंदरूप असते. 

 
येथेही जनाबाई आत्मणसद्धी र्लाभरे्लल्या योणर्नीसारख्या बोर्लतात. जनाबाईंिे हे बोर्लिे पणढक 

ञानान्यासारखे तत्त्वप्रिरु नाही. त्याचं्या ब्रह्मस्वरुपासंबधंीच्या बोर्लण्यात आत्मप्रतीतीिे तेज व सािात्कारी 
योग्यािे िैतन्य णवर्लसू र्लार्ते. 

 
जनाबाईंना मुक्ताबाईंसारखा ञानानप्राप्तीिा अणधकार, आत्मञानानसाधनेसाठी संपूिग स्वतंत्र जीवन 

आणि सद रु्रूिा कृपाप्रसाद र्लाभर्ला असता तर त्यानंी आध्यास्त्मक िेत्रात केवढी झेप घेतर्ली असती? 
असा णविार येथे मनात आल्याणशवाय राहात नाही. 
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४ : ‘स्त्रीजन्म म्हिवुनी न व्हावे उदास’ 
 

संत जनाबाईंना आपल्या जीवनात अनेक खडतर अनुभव आरे्ल. अखंड कष् उपसाव े र्लार्रे्ल, 
सातत्याने उपेिाही सहन करावी र्लार्र्ली. त्यािे कारि त्यािें ‘स्त्रीपि’ हेही होते. तरीही आपल्या प्राप्त 
जीवनात भक्ती-संजीवन ओतून त्यानंी जीवन अमृतमय करून टाकरे्ल. सािात्कारी भक्ती आणि िोख 
अदै्वतभाव यािंी एकाि वळेी प्राप्ती करून घेऊन अदै्वतभक्तीिा अवघड घाट त्या सहजी िढून रे्ल्या. 

 
ह्या आध्यास्त्मक प्रवासात आपरे्ल ‘स्त्री’ असिे कुठेही आड आल्यािे आपिास जािवत नाही, असा 

जनाबाईंिा णनवाळा आहे. खरे तर अध्यात्मसाधनेत स्त्री-पुरूष हा भेद णटकति नाही. णनदान भारतीय 
अध्यात्मशास्त्राने तरी स्त्री-पुरुषि नव्हे, तर अन्य कोितेही भेद परमेर्श्रप्राप्तीच्या आड येत नाहीत असे 
घोणषत केरे्ल आहे. मर् तो भणक्तयोर् असो, कमगयोर् असो अथवा ञानानयोर् असो. संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी 
दूरदृष्ीने नाथसंप्रदायािी सवकंष समतेिी ही क्राणंतकारी जािीव वारकरी संप्रदायार्ला देऊन त्यास 
जीवनसन्मुख केरे्ल असेि म्हिाव ेर्लार्ते. 

 
प्रत्यि भर्वान्  श्रीकृष्ट्िानेही र्ीतेत सवांर्ीि समतेिा, सणहष्ट्िुतेिा आणि णवर्श्ात्म जीवनप्रिार्लीिा 

णनश्चयात्मक बदु्धीने अखंड पुरस्कार केर्ला आहे. श्रीमद भार्वतर्ीतेतीर्ल नवव्या अध्यायात भक्तािें वा 
भक्तीिे श्रेष्ठत्व विगन करताना भर्वान्  श्रीकृष्ट्ि म्हितात- 

 
"समोऽहं सवग भतेूषु न मे दे्वष्ट्योऽस्स्त न णप्रयः । 
ये भजस्न्त तु मा ंभक्त्या मणय ते तेषु िाप्यहम  ॥ 
अणप िेत्सुदुरािारो भजते मामनन्यभाक्  । 
साधुरेवि मन्तव्यः सम्यग्व्यवणसतो णह सः ॥ 
णिप्र ंभवणत धमात्माशर्श्च्िास्न्तं णनर्च्िणत । 
कौन्तेय प्रणत जानीणह न मे भक्तः प्रिश्यणत ॥ 
मा ंणह पाथग व्यपाणश्रत्य येऽणप स्युः पापयोनयः । 
णस्त्रयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽणप यास्न्तं परा ंर्णतम  ॥" (र्ीता - अ. ९ - श्लोक २९, ३०, ३१, ३२) 
 
भर्वान म्हितात - मी सवग भतूमात्राचं्या णठकािी समत्वाने वसतो. त्यातं कोिीही मर्ला णप्रय अथवा 

अणप्रय नसते. दुरािरिी जर अनन्यभावाने माझी सेवा करीर्ल तर मी त्यास साधूि मानेन. असा भक्त 
अल्पकाळात धमात्मा होऊन त्यास शार्श्त शातंी र्लाभते. माझा भक्त कधीही नाश पावत नाही. माझी भक्ती 
करिाऱया णस्त्रया , वैश्य, शदू्र तसेि पापयोनीत जन्मास आरे्लरे्ल भक्तही परार्तीस प्राप्त होतात. भर्वान्  
श्रीकृष्ट्िानंी भर्वद र्ीतेत णदरे्लरे्ल हे आर्श्ासन र्ीताप्रविनातूंन तसेि संत ञानानेर्श्राचं्या र्ीताभाष्ट्यातून 
जनाबाईंपयंत पोहोिरे्लरे्ल णदसते. र्ीताविनावंर वा ञानानेर्श्र- विनावंर दृढ श्रद्धा जडरे्लल्या संत 
जनाबाईंच्या अभरं्ातूंन ही जािीव त्यामुळेि व्यक्त झार्ली आहे. जनाबाईंच्या संवदेनिम अंतमुगख मनाने 
उपरोक्त जािीव आत्मसात केर्ली आहे यािा प्रत्यय त्याचं्या पुढीर्ल अभरं्ात येतो. 

 
"स्त्रीजन्म म्हिवुनी न व्हाव ेउदास । 
साधुसंता ंऐसें केर्लें  मज ॥१॥ 
संतािें घरिी दासी मी अंणकर्ली । 
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णवठोबानें णदर्ली पे्रमकळा ॥२॥ 
णवदुर साणत्त्वक माणझये कुळीिा । 
अंणर्कार त्यािा केर्ला देवें ॥३॥ 
न णविाणरता ंकुळ र्णिका उद्धणरर्ली । 
नामें सरती केर्ली णतहीं र्लोकीं ॥४॥ 
ऋषींिी कुळें  उच्चाणरर्लीं जेिें ।  
रौरवीं तेिें वस्ती केर्ली ॥५॥ 
नामयािी जनी भक्ती तें सादर । 
माझें तें सािार णवटेवरी ॥६॥" (अभरं् क्रमाकं - ३१२) 
 
जनाबाई म्हितात साधुसंतानंी मर्ला अशी णशकवि णदर्ली आहे की स्त्रीजन्म म्हिून उदास होऊ 

नये. मी तर आपरे्ल संपूिग जीवनि संतानंा समर्मपत केरे्ल आहे. सतं नामदेवासंारख्या भक्तणशरोमिीच्या 
घरिी मी दासी आहे. सािात णवठ्ठर्लाने मर्ला आपर्ली पे्रममुद्रा णदर्ली आहे. होय. मी शदू्र आहे. पि 
श्रीकृष्ट्िािा णनस्सीम भक्त णवदूरही शदू्र नव्हता का? त्यािा देवाने अंणर्कार केर्ला होता. एवढेि नव्हे 
कुळािी णविारिा न करता देवाने र्णिकेिा उद्धार केर्ला. देवाने फक्त णतिी भक्ती पाणहर्ली, कुळ नाही. 
तसेि काही ऋषींिी कुळे अत्यंत हीन आहेत. एवढी की त्यािंा उच्चार करिाऱयास नरकप्राप्ती व्हावी. तथाणप 
देवाने त्यािंाही स्वीकार केर्ला. असे असता संत नामदेवाचं्या घरी अहोरात्र सेवा करिारी भक्त जनी 
उद्धरून जािार ह्यात शकंा ती कोिती? प्रत्यि णवठ्ठर्लि णजथे माझ्या दृष्ीपुढे साकार होतो, माझ्याशी 
संवाद करतो, माझ्या कष्ािें ओझे वाहतो, एवढेि नव्हे तर माझ्यावर णनस्सीम पे्रम करतो, ज्यास मी 
जीवनाति प्राप्त करून हृदयात बणंदस्त केरे्ल आहे, त्यास माझा उद्धार करिे क्रमप्राप्ति आहे. तेव्हा 
स्त्रीजन्मािा अडसर आत्मोद्धाराआड येत नाही हेि खरे! 
 
५ : ‘डोईिा पदर आर्ला खादं्यावरी" 
 

जनाबाईंिे जीवन िढउतारानंी भररे्लरे्ल होते. अनाथपि, शदू्रपि, स्त्रीपि इत्यादींनी त्याचं्या 
जीवनात फुर्लापेंिा काटेि अंथररे्ल रे्रे्ल. नामदेवाचं्या ह्या दासीर्ला अहोरात्र श्रमजीवनास सामोरे जाव े
र्लार्रे्ल. अशाही पणरस्स्थतीत नामदेवािें णवठ्ठर्लणनधान जनाबाईंच्या हाती आरे्ल. दणळता-काणंडता त्यािंी 
नामसाधना सुरू झार्ली. आपल्या आजुबाजूच्या मािसातं णवठ्ठर्लरुप पाहण्यािी जीवनशरै्ली त्यानंी 
अंणर्कारर्ली. जनाबाईंिे हे ईर्श्रसािात्कार केवळ सरु्िि नाहीत तर मानवीही आहेत, हे णवशषे. 

 
जनाबाई हे णवर्लिि सतेज बुद्धी र्लाभरे्लरे्ल एक सजर् स्त्रीमन आहे. णततकेि ते भावसंपन्नही आहे. 

मुक्ताबाईपेंिा जनाबाई भावसमृद्धीत वरिढ आहेत. त्यािंी म्हिून एक जीवनशरै्ली आहे. 
जीवनव्यवहारपद्धती आहे. णतच्यातून त्यािंी भाषा घडर्ली आहे. स्वतः जनाबाईंिी उत्कट सुखदुःखे आहेत. 
जीवघेिे संघषग आहेत. पदोपदी पडिारे पेि आहेत, त्यािंी ध्यासस्वप्ने आहेत. भासणवर्श् आहे. त्याचं्या 
संवदेनशीर्ल मनाने उभे केरे्लरे्ल एक अनुभवणवर्श्ही आहे. त्यात त्या अहोरात्र हरवनू जातात. त्यातून 
जनाबाईंिे सािात्कारानुभव जन्म घेतात. णवठ्ठर्लाशी अपत्यनाते, सख्यत्वािे नाते, भक्तीिे नाते जोडता 
जोडता जनाबाई आणि णवठ्ठर्ल यािें पे्रमसंबधं जुळून येतात. ह्या सवग भावबधंामुंळे जनाबाईंिे अभरं्णवर्श् 
भावसमदृ्ध बनते. जनाबाईंनी णवठ्ठर्लास प्रजकरे्ल आहे. आता णवठ्ठर्लि जनाबाईिें दास्य करू र्लार्र्ला आहे. 
णवठ्ठर्ल आणि जनाबाई याचं्या िोरट्या पे्रमसंबधंािंाही पंढरपरुात अखेर सवगत्र बोभाटा होतो. पणरिामी 
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जनाबाईंना आरोपीच्या प्रपजऱयात उभे राहाव े र्लार्ते. णवठ्ठर्लािे पदक िोरल्यािा त्याचं्यावर आरोप होिे 
अटळि ठररे्ल. जनाबाईंना सुळावर जाण्यािी णशिाही होते. मात्र सवग काही करून सवरून णवठ्ठर्ल 
नामाणनराळा होतो. जनाबाईंना कुिीि कैवारी णदसत नाही. त्यामुळे त्याचं्या मनािा तोर्ल जाऊन त्या 
संघषािी भाषा बोरू्ल र्लार्तात. त्यावळेी केवळ एक संतमन बोर्लत नसते. तर प्रणतकूर्ल पणरस्स्थतीने 
र्ाजंरे्लरे्ल बहुजन समाजातीर्ल णवद्रोही स्त्रीमन अत्यंत साणत्त्वक संतापाने णनर्मभडपिे आत्मसमथगन करीत 
असते. जनाबाईंच्या पढुीर्ल अभरं्ात जनाबाई कुिार्ला फटकारीत आहेत हे पारदशगकपिे व्यक्त होते. 
त्यामुळे सपूंिग अभरं् बोर्लका वाटतो. 

 
"डोईिा पदर आर्ला खादं्यावरी । 
भरल्या बाजारीं जाईन मी ॥१॥ 
हातीं घेईन टाळ खादं्यावरी वीिा । 
आता ंमज मना कोि करी ॥२॥ 
पंढणरच्या पेठे माणंडयेर्लें  पार्ल । 
मनर्टावर तेर्ल घार्ला तुम्ही ॥३॥ 
जनी म्हिे देवा मी जारे्ल वसेवा । 
णरघारे्ल केशवा घर तुझें ॥४॥" (अ. क्र. ३६२) 
 
आपल्या दैनंणदन जीवनाच्या भाषेत अभरं्रिना करिारी जनाबाई ही आद्य मराठी जीवनणनष्ठ सतं 

कवणयत्री होय. त्यामुळे संत तुकारामाचं्या अभरं्रिनेवरही जनाबाईंच्या भाषाशरै्लीिा प्रभाव जािवतो. 
 
उपरोक्त अभरं्ािी सुरुवाति मुळी एका वाक्प्रिाराने झार्ली आहे. त्यामुळे अभरं् प्रारंभीि आपरे्ल 

र्लि वधूेन घेतो. ‘डोईिा पदर खादं्यावर’ येिे हा सनातन भारतीय कृणषजीवनातीर्ल स्त्रीणवषयक सभ्यतेिा 
एक सकेंत आहे. सामान्यतः णस्त्रयानंा सन्मान देिे ही एक जनरीत आहे. स्त्रीणवषयक सभ्यतेच्या मयादािंा 
जर भरं् झार्ला, तर स्त्रीही आपल्या मनोभरं्ाने दुखावर्ली जाऊन आक्रमक बनते. डोईिा पदर जेव्हा 
खादं्यावर येतो, तेव्हा ग्रामीि स्त्रीही सभ्यतेच्या मयादा ओर्लाडूंन संघषािा पणवत्रा धारि करू शकते. 
अभरं्ाच्या आरंभीि ‘डोईिा पदर खादं्यावर’ आल्याने संपूिग अभरं्ि एक स्फोटक प्रारंभिि सूणित करतो. 
त्यामुळे ह्या अभरं्ािा प्रारंभि नाट्यात्म वाटतो. पुढीर्ल अभरं्ातीर्ल संपूिग आशय नाट्यरुप धारि करिार 
यािे सूिन केरे्ल जाते. 

 
आणि घडतेही तसेि. सपूंिग अभरं्ात जनाबाईिंी एक तात्काणर्लक पि अणभनव अशी नाट्यपूिग 

भणूमका बोर्लत राहते. उमजते की जनाबाईंना येथे साणत्त्वक संताप आर्ला आहे. त्या खूपि दुखावल्या रे्ल्या 
आहेत. त्याचं्या बोर्लण्यातून त्याचं्या मानभरं्ािे स्वरुप परेुसे सूणित होते. 

 
नामदेवाचं्या घरी अहोरात्र कष् उपसिाऱया जनाबाईंच्या संवेदनशीर्ल भक्तमनास आपिही कथा-

कीतगनात, हणरभजनात वा प्रदडीत सामीर्ल व्हाव े आणि भर्वद भक्तीिा आनंद मुक्तपिे अनुभवावा असे 
वाटते. पि प्रपंिहीन असूनही त्या प्रापणंिक व्यवहारात सतत रु्रफटत राहतात. त्यामुळे त्याचं्या मनािी 
सतत तर्मर् होते. त्याति त्यानंा कुिी तरी त्याचं्या स्त्रीपिािी व त्यामुळे येिाऱया रुढ सभ्यतेच्या बधंनांिी 
कठोरपिे जािीव करून देते. त्यामुळे जनाबाईंिा साणत्त्वक संताप उफाळून येतो. मळूिा फटकळ स्वभाव 
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जार्ृत होतो. ह्या ग्रामीि स्त्रीिी अस्सर्ल जीवनािी भाषा सजर् होते. सवग र्लौणकक बधंने झुर्ारुन जनाबाई 
आपल्या णवमुक्त ग्रामीि जीवनशरै्लीिा आश्रय करून बोरू्ल र्लार्तात, 

 
"डोईिा पदर आर्ला खादं्यावरी." अती झारे्ल आणि हसू आरे्ल. आता संकोि, भीडभाड टाकल्यावर 

कुिािी णभती? घरंदाजपिािा टाकल्यावर भरल्या बाजारात जाण्यास कोि मज्जाव करेर्ल? आता मी 
मनासारखेि वार्िार. हाती टाळ घेईन, खादं्यावर वीिा घेईन आणि मुक्त मनाने भक्तजनाचं्या प्रदडीत 
सामीर्ल होईन. आता स्वतंत्र झाल्यावर मर्ला मना तरी कोि करिार? 

 
पंढरी ही हणरनामािा व्यापार िार्लिारी पेठि होय. ह्या पेठेत हणरनामाच्या णवक्रीिे माझेही एक 

पार्ल असेर्ल. आता णकतीही प्रनदा केर्लीत तरी मी भीक घार्लिार नाही. भय, र्लज्जा मी पुरती सोडून णनःसरं् 
झारे्ल आहे. पाडुंरंर्ा मी तर तुझ्या प्राप्तीसाठी प्रपिं टाकून जनदृष्ीने ‘वसेवा’ झारे्ल आहे. प्रपंिातून तर 
उठरे्लि. पि जनातूनही उठरे्ल आहे. ना घर राणहरे्ल, ना दार! अवघी प्रनदा स्वीकारर्ली. आता तार अथवा 
मार! मी तर तुझ्या घराति येऊन थाबंरे्ल आहे. केशवा आता तूि माझा एकमेव जीवनाधार आहेस" प्रस्तुत 
अभरं् वािताना जनाबाईंिे स्स्तणमत करिारे एक अपूवग दशगन घडते. त्याचं्या व्यणक्तमत्वािा एक अपणरणित 
पैरू्ल झळाळून उठतो. एवढेि नव्हे तर सतराव्या शतकातीर्ल संत तुकारामांच्या प्रणसद्ध णवराण्यािें णननादही 
जनाबाईंच्या ह्या अत्यंत र्लोकणप्रय अभरं्ातून ऐकू येऊ र्लार्तात. हा अभरं् त्यामुळे तुकारामाचं्या णवराण्यािंी 
र्ंर्ोत्री ठरते. श्रेष्ठ कवी असिाऱया तुकारामानंा प्रभाणवत करिाऱया जनाबाईंिे महत्त्व त्यामुळे णकतीतरी 
पटीने वाढते. 
 
६ : ‘संुदर माझे जाते रे्’ 
 

जनाबाईंनी रुपकरिना काही अपवाद वर्ळता केरे्लर्ली नाही. जनाबाईंच्या कणवतेत अत्यंत प्राजंळ 
असा थेटपिा जािवतो. जनाबाईंना जे काही आपल्या अभरं्माध्यमातून सारं्ायिे असते ते थेट, प्रासाणदक 
भावोत्कट असे प्राधान्याने भावानुभव असतात. दोन पातळयावंर अनुभव घेिे वा तो व्यक्त करिे जनाबाईनंा 
फारसे रुित नाही. त्यािंी प्रणतभाप्रकृती रुपकात्म अनुभवप्रणक्रयेस फारशी अनुकूर्ल नाही. आणि जनाबाईंिे 
वैणशष्ट्ट्य म्हिजे स्वतःच्या प्रणतभा-प्रकृतीशी त्या णवर्लिि एकणनष्ठ आहेत. त्यामुळे जनाबाईंिे अभरं् हे 
केवळ जनाबाईंिेि असतात. त्यात कोितीही उसनवारी आढळत नाही. मात्र सापं्रदाणयक काव्यसंकेत त्या 
सािेपाने साभंाळतात. त्यामुळे जनाबाईंिी अभरं्वािी यादवकार्लीन अन्य श्रेष्ठ संतकवींप्रमािे त्यािंी 
वाङ मयीन मूती ठरते. 

 
 उत्तरकार्लात ‘भारूडे’ ह्या नावाने ओळखल्या जािाऱया काव्यप्रकारािे यादवकार्लीन रूप 

म्हिजे ‘रुपक’रिना होय. ही रुपके अभरं्रुपाने रिर्ली रे्र्ली तशीि ओवीरुपानेही रिर्ली रे्र्ली आहेत. 
णनवृणत्तनाथ-ञानानेर्श्रानंीि त्यािंा यादवकार्लीन मराठीत प्राधान्येकरून आश्रय केर्ला. ञानानदेवािें ‘घोंर्डीिे’ 
रूपक प्रणसद्ध आहेि. पुढे नामदेवानंीही ‘रुपक’रिना केर्ली. वारकरी संप्रदायाच्या र्लहानमोठ्या कवींनीही 
कमी अणधक संख्येने रूपकपर काव्यरिना केर्ली. ह्या रुपकपर कणवतेर्ला खऱया अथाने र्लोकसन्मुख केरे्ल ते 
एकनाथानंी. र्लोकजीवनातीर्ल उणिवा, णवसंर्ती, अनैणतकता, जीवनमूल्यािंी परवड यावर कठोर पि 
हास्यकारक भाष्ट्य करण्यासाठी संत एकनाथानंी र्लोकजीवनातीर्ल आकृतीबधंािा, र्लोकभाषेिा आणि 
णवनोदािा आश्रय करून पारंपाणरक रुपकरिनािें अणभनव रुपातंर साधरे्ल. त्यातून आध्यास्त्मक उपदेश 
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साधर्ला तरी समाजजीवनावर भाष्ट्य करिे नाथानंी अणधक महत्त्वािे मानरे्ल. त्यामुळे रुपकपर रिना हे नाव 
मारे् पडून हा काव्यप्रकार भारूडे ह्या नावाने ओळखर्ला जाऊ र्लार्र्ला. 

 
वारकरी संप्रदायाच्या यादवकार्लीन काव्यणनर्ममतीिा हा संकेत सतं जनाबाईनंीही आिरर्ला आहे, 

हे त्याचं्या काही रुपकात्म अभरं्रिनेवरून र्लिात येते. जनाबाईंिे जात्यािे अभरं् हेही रुपकपर 
अभरं्रिनाि ठरतात. ते असे- 

 
"सुंदर माझें जातें रे् णफरे भवंते । 
ओव्या र्ाऊं कौतुकें , तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥१॥ 
जीवणशव दोनीं खंुटे रे् प्रपंिािे नेटें रे् । 
र्लावुनी पािंी बोटें रे्, तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥२॥ 
सासू आणि सासरा दीर तो णतसरा । 
ओव्या र्ाऊं भ्रतारा, तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥३॥ 
बारा सोळा र्डिी अवघ्या काणमनी । 
ओंव्या र्ाऊं बसुनी, तंू ये रे णवठ्ठर्ला ॥४॥ 
प्रपंि दळि दणळर्लें  पीठ भाणरर्लें  । 
सासुपुढें ठेणवर्लें , तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥५॥ 
सत्त्वािे आधाि ठेणवर्लें  पुण्य वैणरर्लें  । 
पाप तें उतंू रे्र्लें , तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥६॥ 
जनी जातें र्ाइर्ल कीतग राणहर्ल । 
थोडासा र्लाभ होईर्ल, तंू ये रे बा णवठ्ठर्ला ॥७॥" (अ. क्र. ३६४) 
 
येथे ‘जाते’ हे प्रपंिािे प्रतीक आहे. प्रपंिािी र्तीही जात्यासारखीि िक्राकार आहे. हे जाते 

ओढण्यासाठी जीव आणि णशव हे दोन खंुटे आहेत. त्या खंुट्यानंा पािी बोटानंी धरून प्रपंिािे जाते नेटाने 
ओढाव ेर्लार्ते. अथात त्यास णवठ्ठर्लािे सहाय्य हे हविे. 

 
प्रपंि रुपी जाते ओढताना श्रमपणरहाराथग ओव्या म्हिायच्या त्या कोिार्ला? सासूरूप आशा तृष्ट्िा, 

र्लोभ-क्रोध रूप सासरा अथवा मोहरूप दीर यानंा नव्हे. तर पणतरुप परमेर्श्रार्ला! ह्या परब्रह्मतत्त्वरुप सूयग 
वा िंद्राच्या बारा सोळारूप कर्ला ह्याि आता दळताना जनाबाईंच्या मणैत्रिी झाल्या आहेत. त्याचं्यासह 
जनाबाई णवठ्ठर्लार्ला ओव्या र्ात आहेत. 

 
आता प्रपंिदळि पुरते सररे्ल आहे. सारे पीठ भरून सासूपुढे ठेवरे्ल आहे. सत्त्वािे आधि ठेवनू 

त्यात पुण्य वैणररे्ल आहे, पाप होते ते उतू रे्रे्ल. पुण्य हाती उररे्ल. ही णकमया णवठ्ठर्लािी. तो धावनू आर्ला 
म्हिून जनाबाईंिे दळि सररे्ल. थोडी कीती उरेर्ल. तोि र्लाभ असे जनाबाईंना वाटते. 

 
"वैराग्य अणभमाने णफरणवरे्ल जाते । 
म्हिवोणन यातें भाव खंुटा ॥१॥ 
संणित मातृका वैरि घातर्ली । 
अव्यणक्त दळर्ली व्यक्ताव्यक्त ॥२॥ 
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नाम तें रुपा दणळयेर्लें  सवग । 
पीठ भरी राव पंढरीिा ॥३॥ 
नवर्ल हा देव बैसर्ला दळिीं । 
नाही केर्ली जनी नामयािी ॥४॥" (अ. क्र. ३६५) 
 
ह्या अभरं्ातीर्ल रुपक अणधक सूक्ष्म अथग व्यक्त करिारे आहे. प्रपंि दळि दळताना साधकार्ला 

स्वतःच्या वैराग्यासंबधंी अणभमान वाटण्यािी शक्यता असते. म्हिून भावरूप खंुटा महत्त्वािा ठरतो. कारि 
भावखंुटाि नसेर्ल तर केवळ वैराग्याच्या अणभमानाने जाते णफरिार नाही. जो साधक वैराग्यािा वृथा 
अणभमान बाळर्तो, त्यािे प्रपंिदळि कधीही पूिग होिार नाही. कारि भवसार्र तरुन जाण्यास केवळ 
वैराग्य परेुसे नाही. तर हणरभक्तीिीही त्यास जोड णमळिे आवश्यक आहे. साधक केवळ कठोर णवरार्ी 
असर्ला तरी तो मृदू-कोमर्ल वृत्तीिा भर्वद भक्तही असिे अवश्यमेव असते. त्यामुळे जनाबाई णवरार्ी वृत्तीने 
प्रपंिािे दळि दळताना ईर्श्रभक्तीिे ऐर्श्यगही अनुभणवतात. 

 
ह्या प्रपंिरुप दळिात जनाबाईंनी मायेने अथवा प्रारब्धाने र्लाभरे्लरे्ल पूवगसणंितािे वैरि जात्याच्या 

मुखात घातरे्ल आहे, त्यामुळे यापढेु मायेच्या व प्रारब्धाच्या उपाधींिे पीठ होऊन त्यािंा नाश होईर्ल. 
पणरिामी मूळ मायेच्या वा प्रारब्धाच्या बधंनातूंन जनाबाईनंा मुक्ती णमळेर्ल. 

 
हे व्यक्त-अव्यक्त जर्त ज्यात अंणतमतः णवश्रातं पावते ते परब्रह्मतत्त्व होय. जसे प्रपंिदळिात 

संणित- मातृकािें पीठ होते. त्याप्रमािे व्यक्त-अव्यक्त माणयक उपाधींिा परब्रह्मप्राप्तीत णवनाश होतो. 
व्यक्ताव्यक्त त्या णवशुद्ध, िैतन्यमय आनंदरुप अव्यक्त तत्त्वात णवर्लय पावतो. जीव णशवरुप होतो. 

 
जनाबाई म्हितात मी तरी माझ्या दृष्ीने नाम-रुपात्मक जर्तािे दळि पूिग केरे्ल आहे. प्रपिंािे 

दळून अर्दी पीठ केरे्ल. केवढे आश्चयग! हे पीठ भरण्यास सािात णवठ्ठर्ल-पंढरीिा राजा मर्ला साहाय्य करीत 
आहे. एवढेि नव्हे तर मी दळत असता तोही माझ्याबरोबर दळू र्लार्र्ला. ज्याने प्रपंिािे दळि माडंरे्ल 
त्यार्ला हा पंढरीनाथ दळण्यात साहाय्य करीत असतो, असा जनाबाईिंा णनवाळा आहे. णशवाय एकदा दळि 
सुरू केरे्ल की, तो दळिाऱयािे र्लौणकक अस्स्तत्वि पसूुन टाकतो. हेही केवळ आश्चयग? सरु्ि भक्त 
जनाबाईंिी आत्मञानानप्राप्तीतीर्ल ही झेप स्स्तणमत करिारी नाही असे कोि म्हिेर्ल? 
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जनाबाईिें धन्योद र्ार 
 

जनाबाईंना आता आपरे्ल जीवन कृताथग झारे्ल असे वाटते. सरु्ि भणक्तमार्ग नामदेवाचं्या प्रदडीत 
सहभार्ी होऊन त्या िार्लत रे्ल्या आणि सािात णवठ्ठर्ल त्यानंी आपल्या अंणकत केर्ला. तेथून पुढे योर्णसद्ध 
ञानानेर्श्राचं्या अदै्वतमार्ावर वाटिार्ल करून त्यानंी आत्मञानानप्राप्ती करून घेऊन आत्मोद्धार साधर्ला. आता 
णमळवण्याजोरे् काहीि उररे्ल नाही. आपल्या मनुष्ट्यदेहािे साथगक झारे्ल असे त्यानंा रास्तपिे वाटू र्लार्रे्ल. 
त्या म्हितात- 

 
"माझे मनीं जें जें होतें । तें तें णदधर्लें  अनंतें ॥१॥ 
देह नेऊनी णवदेही केर्लें  । शाणंत देऊणन मीपि नेर्लें  ॥२॥ 
मूळ नेर्लें  हें क्रोधािें । ठािें केर्लें  णववकेािें ॥३॥ 
णनज पदीं णदर्ला ठाव । जनी म्हिे दाता देव ॥४॥" (अ. क्र. ३४०) 
 
"धन्य माझा जन्म धन्य माझा वशं ।  
धन्य णवष्ट्िुदास स्वामी माझा ॥१॥ 
कामधाम माझें केशवािें पायीं । 
णदनणनशीं पाहे हारपर्ली ॥२॥ 
शुक सनकाणदका ंजेिें सुखी केर्लें  । 
तें सुख राणहर्लें  माझ्या मनीं ॥३॥ 
जनी म्हिे जर्ीं अर्लभ्य र्लाभ झार्ला । 
हरी सापंडर्ला णवटेवरी ॥४॥" (अ. क्र. ३४१) 
 
यापंकैी पणहल्या अभरं्ात आपल्या मनातीर्ल सवग हेतू णवठ्ठर्लाने पूिग केरे्ल असे जनाबाई म्हितात. 

जनाबाईंिे हे हेतू कोिते होते. हे पढुीर्ल िरिातं त्यानंी नमूद केरे्ल आहे. अनंताने त्यािंी देहबुद्धी नाणहशी 
करून त्यानंा णवदेही-जीवनमुक्त केरे्ल. त्याचं्या मीपिािे हरि करून णिरशातंी णदर्ली आणि 
णिदानंदावस्थेत नेऊन ठेवरे्ल. क्रोधािे मूळ स्थान असरे्लल्या मनास णववकेािे स्थान करून टाकरे्ल. आणि 
अखेर ह्या जनीर्ला आपल्या िरिी णिरस्थान णदरे्ल. आता जनाबाईिंा देव असा त्याचं्यावर प्रसन्न झार्ला 
असता त्यानंा उिे ते काय असिार? 

 
म्हिूनि दुसऱया अभरं्ात जनाबाईंनी मुक्तपिे धन्योद र्ार काढरे्ल आहेत. जनाबाईंच्या ब्रह्मप्राप्तीने 

त्यािंा जन्मि नव्हे तर वशंही धन्य झार्ला आहे. आपिास पाडुंरंर्ासारखे दैवत प्राप्त करून देिाऱया स्वामी 
संत नामदेवासंंबधंानेही जनाबाई धन्यतेिे उद र्ार काढतात हे णवशषे. कारि जनाबाई आणि पाडुंरंर् यािंी 
र्ाठभेट घडवनू आिून नामदेव त्याचं्या णवर्श्ातून सहजपिे बाजूर्ला होतात. नव्हे, केवळ नामदेवािें 
दासीपि स्वीकारल्यानेि जनाबाईंना सरु्ि ईर्श्र, ईर्श्र भक्ती, भणक्तमार्ािे सुख, सरु्ि सािात्कार आणि 
ईर्श्रप्राप्ती झार्ली आहे. आता जनाबाईंिे दासीपिही णफटरे्ल आहे. आता णवठ्ठर्लरुप केशीराज आणि जनाबाई 
यािंा रातं्रणदवस सुखसंवाद िारू्ल आहे. आता णदवस कधी मावळतो आणि रात्र कशी संपते तेि जनाबाईंना 
उमरे्नासे झारे्ल आहे. रात्रि णदवस होऊन जाते आणि णदवस रात्र! 
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अहो केवढे आश्चयग! शुक-सनकादी श्रेष्ठ ऋषी-मुनी यानंा ज्या परब्रह्मतत्त्वाने अखंड सुखणनधान 
प्राप्त करून णदरे्ल, त्यानेि जनाबाईंसारख्या अनाथ, शदू्र दासीर्लाही अढळ ब्रह्मपदी सामावनू घ्याव े ना! 
जनाबाईंच्या मनाति आता ईर्श्रािे सुखणनधान वसतीस आरे्ल आहे. या जाणिवनेे जनाबाईंिे मन 
हषाणतशयाने नािू र्लार्ते. आपल्यार्ला अर्लभ्य र्लाभ झाल्याच्या प्रतीतीने जनाबाई हरखून रे्ल्या आहेत. हे 
परब्रह्मतत्त्व, हा अर्लभ्य र्लाभ, हे सुखणनधान म्हिजे दुसरे काही नसून णवटेवर भक्ताचं्या उद्धारासाठी 
अठ्ठावीस युरे् णतष्ठत राहिारा णवठ्ठर्ल होय, असा र्ौप्यस्फोट अभरं्ाच्या अखेरीस जनाबाई करून टाकतात. 
तोही अञानानी जनाचं्या उद्धारासाठीि होय. 

 
जनाबाईंिे हे अभरं् म्हिजे त्यािें आत्मसंवादि आहेत. स्वतःच्या भावास्थािें असे उत्कट आणि 

अथगपूिग अभरं्ाणवष्ट्कार करण्यािे जनाबाईचं्या प्रणतभेिे सामर्थयग आश्चयगकारक आहे! जनाबाई ह्या श्रेष्ठ सतं 
आहेति. पि त्या श्रेष्ठ कवणयत्रीही कशा आहेत, यािे दशगन प्रस्तुत अभरं्ातूंन घडते, हेि त्यािे वैणशष्ट्ट्य. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

जनाबाईिें मार्िे 
 
१ : "भक्ती जनी मारे् देवा" 
 

वस्तुतः परब्रह्मािी प्राप्ती झारे्लल्या णसद्ध पुरुषार्ला उत्तरकार्लात ईर्श्राजवळ मार्ण्याजोरे् काही 
उरति नाही. तसे जनाबाईंनाही णवठ्ठर्लाजवळ स्वतःसाठी काही मार्ण्यासारखे उररे्लरे्ल नाही. असे 
असूनही जनाबाईंिे मार्िे सररे्लरे्ल नाही. जोपयंत देह आहे तोपयंत आत्मोद्धारासाठी मार्िे सरत नाही. 
तसेि आत्मोद्धार म्हिजे जनोद्धार नव्हे. आत्मोद्धारानंतरि खऱया अथाने संतािें र्लोकोद्धारािे कायग सुरू 
होते. कारि आता सतं केवळ उपकारापरुतेि भतूर्लावर उररे्लरे्ल असतात. सतं जनाबाईिें मार्िेही 
जनोद्धाराशीि णनर्णडत आहे. 

 
"साधु आणि संत । जन्म द्यावी जी कर्लींत । 
मार्िें तें हेंणि देवा । कृपा करी हो केशवा ॥" (२९४) 
 
"देव भावािा अणंकत । जािे दासािें ते णित्त । 
भणक्त जनी मारे् देवा । णतिा मनोरथ पुरवा ॥" (२९५) 
 
भक्तािे श्रेष्ठत्व त्याच्या णनस्सीम हणरभक्तीत आहे. त्यामुळे परमेर्श्रप्राप्ती होऊनही भक्तीिी साधना 

अवश्यमेव ठरते. त्यात कोितीही णशणथर्लता येता कामा नये. यािे जनाबाईंना भान आहे हे णवशषे. 
परमेर्श्रािी प्राप्ती ही भणक्तसाधनेिी फर्लश्रुती असर्ली तरी त्यानंतर तीि भक्तािी जीवनशरै्ली होिे अपेणित 
असते. हे जनाबाईंने जािरे्ल आहे. त्यामुळेि परमेर्श्राजवळ त्या पुन्हा अढळ भणक्तसाधनेिीि मार्िी 
करतात. 
 
२ : "माझे दुःख नाशी देवा" 
 

जनाबाईंना परमेर्श्रप्राप्तीनंतरही कोिते दुःख उररे्ल आहे? जनाबाईनंी स्वतःि ते स्पष् केरे्ल आहे. 
ते असे- 

 
"माझे दुःख नाशी देवा । मज सुख दे केशवा ॥१॥ 
आम्हा ंसुख ऐसें देई । तुझी कृपा णवठाबाई ॥२॥ 
िरिी अनन्यशरि । त्यासी नाहीं जन्ममरि ॥३॥ 
जनी म्हिे हेंणि मारे् । धण्या तुज सवग सारें् ॥४॥" (२९८) 
 
पणहल्या िरिात दुःखािा नाश होऊन सुखप्राप्ती व्हावी असे म्हिताना णवठ्ठर्लाच्या कृपेिा अखंड 

र्लाभ व्हावा अशी जनाबाई णवनविी करतात. जो भक्त णवठ्ठर्लास अनन्य भणक्तभावाने शरि रे्र्ला आहे, त्यािी 
जन्म-मरिाच्या िक्रातून मुक्तता व्हावी अशी जनाबाई णवठ्ठर्लास प्राथगना करीत आहे. 

 
"माझे दुःख नाशी देवा" असे प्रथम िरिात मार्िे मार्िाऱया जनाबाई दुसऱया िरिाति ‘आम्हा ं

सुख देई’ असे उद र्ारतात. जनाबाई स्वतःच्या व्यणक्तर्त कोषात अडकून पडत नाहीत हे णवशषे! भक्त 
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ईर्श्रप्राप्तीनंतर केवळ भक्त उरत नाही. तर त्यािे संतपदात रुपातंर होिे अटळि असते. त्यािे जर्िे आता 
स्वतःसाठी नसतेि तर जर्दोद्धारासाठी असते. नसता त्यािे जर्िे अथगशनू्य ठरेर्ल. त्यामुळे जनाबाईिें 
‘माझे’ िे ‘आम्हा सुख ऐसें देई’ ह्या िरिात झारे्लरे्ल अनेक विनी रुपातंर मोहक आणि अथगपूिग वाटते. भक्त 
हा व्यणक्तर्त पातळीवर जर्तो. तर सतं समष्ीच्या पातळीवर जर्ताना समूहमनाने समूहािे प्रबोधन करतो. 
समष्ीर्ला सन्मार्ी र्लावतो. त्यास अञानानाधंःकारातून शार्श्त प्रकाशाकडे नेतो. आत्मसाधनेिा सहज सोपा 
मार्ग असरे्लल्या भणक्तमार्ावर नेऊन पोहोिणवतो आणि आत्मोद्धाराथग हणरपाठािा मंत्र देतो. 

 
आता त्यािे मार्िे स्वतःसाठी नसते तर जर्तासाठी असते. त्यािे सुख समष्ीिे सुख असते आणि 

दुःखही समष्ीिेि असते. भक्तािे संतात रुपातंर होण्यािी हीि प्रणक्रया होय. 
 
जनाबाईंच्या ह्या अभरं्ातंीर्ल मार्ण्यातं ती प्रकषाने प्रत्ययासही येते. 

 
३ : "देवा देई र्भगवास" 
 

वैष्ट्िव वा वारकरी संप्रदायािी जी अनेक वैणशष्ट्टे्य आहेत त्यातंीर्ल एक म्हिजे मुक्तीर्ला नकार 
आणि पुनःपुन्हा र्लाभिाऱया मानवी जीवनािा आनंदाने स्वीकार होय. नव्हे पुनःपनु्हा र्भगवास र्लाभावा हीि 
णवठ्ठर्लास केर्ली जािारी णवनविी! 

 
अशी मार्िी फक्त वारकरी संति करताना णदसतात. नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आणि अन्य 

र्लहानमोठ्या संतानंीही अशी मार्िी केरे्लर्ली णदसते. ज्यानंी आपल्या इहर्लोकीच्या जीवनाति णवठ्ठर्लप्राप्ती 
केर्ली, एवढेि नव्हे तर त्यास आपल्या णवशुद्ध उत्कट भक्तीने प्रजकून हृदयात बंणदवान केरे्ल, अशा संतानंा 
ना जीवनािी आसक्ती उरर्ली, ना मतृ्यूिे भय. ते ह्या जीवनाति णवदेही झारे्लरे्ल णदसतात. 

 
मर् पुन;पुन्हा र्भगवासािी, नरदेहािी ते का बरे णवठ्ठर्लास मार्िी करतात? त्यािे उत्तर स्वतः 

जनाबाईंनीि पुढीर्ल अभरं्ात णदरे्ल आहे. 
 
"देवा देई र्भगवास । तरीि परेुर्ल माझी आस ॥१॥ 
पणर हे देखा रे पंढरी । सेवा नामयािे द्वारीं ॥२॥ 
करीं पणि का सूकर । र्श्ास र्श्ापद माजार ॥३॥ 
ऐसा हेत माझे मनीं । म्हिे नामयािे जनी ॥४॥" (अ. क्र. २९६) 
 
संत जनाबाईंच्या भक्तमनार्ला पंढरी, पंढरीनाथ, नामदेवाचं्या घरिे दासीपि ह्या सवग र्ोष्ींिा 

णवर्लिि मोह वाटतो. णवठ्ठर्लासारखा भक्तास उभाउभी भेटिारा सरु्ि, सुंदर, पे्रमळ आणि भक्तवडेा ईर्श्र 
जर्ाच्या पाठीवर कुठेही नाही. तो स्वतःवर पे्रम करण्यािे, संवाद करण्यािे, मनुष्ट्याप्रमािे व्यवहार 
करण्यािे अतीव दुर्ममळ सुख भक्तासं देतो. त्यामुळेि णवठ्ठर्लावर सवग सतंािंी पे्रमभक्ती जडर्ली आहे. 
पंढरीनाथ हा देव देवासारखा मुळी भक्ताशंी व्यवहारति नाही. मािसाने मािसाशी वार्ाव े तसा हा देव 
भक्तजनाशंी वार्तो आणि वार्वनूही घेतो. नामदेवानंी तर त्यार्ला णवशषे जोखरे्ल आहे. म्हिनू 
नामदेवासंारखा भक्त णवठ्ठर्लावर रुसतो, रार्ावतो आणि प्रसंर्ी णवठ्ठर्लाशी भाडंतोही. त्यामुळेि सतंश्रषे्ठ 
ञानानेर्श्रानंी भक्तश्रेष्ठ नामदेवानंा ‘पंढरीरायािा पे्रमभाडंारी’ असे र्ौरणवरे्ल. संत नामदेवानंी द्वापारयुर्ातीर्ल 
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र्ोकुळातीर्ल कृष्ट्िर्ोपािंी पे्रमभक्ती यादवकार्लात पंढरीत अनुभणवर्ली. द्वापारयुर् यादवकार्लात पंढरीत 
सजर् केरे्ल. त्यानंी समकार्लीनि नव्हे, तर उत्तरकार्लीन संतजनानंा आणि भक्तमनानंा पे्रमभक्तीिे हे सुख 
वाटून टाकरे्ल. तसेि स्वर्गस्थ देव-देवतानंा आणि ऋणषमुनींना ह्या पे्रमभक्तीस आपि मुकल्यािा णवषाद 
वाटावा, असा पे्रमभक्तीिा कीतगनातूंन सोहळा साजरा केर्ला. 

 
पे्रमळ भक्त नामदेवानंी आपल्या भणक्तसामर्थयाने ह्या पंढरीनाथास हृदयात बणंदवान करून त्याच्या 

वर ‘सोऽहं’ शब्दािा मारा केल्याने णवठ्ठर्लािी स्स्थती अर्दी केणवर्लवािी झार्ली. असे हे णनधान नामदेवािंी 
सेवा करिाऱया दासी जनीस आयतेि र्लाभरे्ल. ते सोडून मुक्ती ती कोिती? ती कशासाठी णमळवायिी? 
भक्तीिे सुख मुक्तीत कोठे आहे? असे सवगि संतानंा वाटते. तसेि जनाबाईंनाही वाटते. हे भणक्तसुख मनुष्ट्य 
जन्माति र्लाभत असेर्ल तर नको तो स्वर्ग अथवा मुक्ती. त्यापेिा र्भगवासि देवाने द्यावा. असे समग्र 
वैष्ट्िवजनािें मार्िेि जनाबाई मार्तात आणि ‘वैष्ट्िव संत’ हा आपर्ला र्लौणकक प्रकट करतात. 

 
हा जन्म मनुष्ट्यािा असेर्ल तर उत्तमि! तो णमळार्ला नाही तर पिी, सूकर, र्श्ान, र्श्ापद असा 

कोिताही र्भगवास पत्करण्यािी जनाबाईंच्या मनािी तयारीही आहे. पि त्यानंा वास्तव्य मात्र सतं 
नामदेवाचं्या दारीि असावसेे वाटते. 

 
‘नामयािी दासी जनी’ हे जनाबाईंिे णबरूद णकती साथग आहे यािा येथे प्रत्यय येतो. 

 
४ : ‘ऐसा पुत्र देई संता’ं 
 

"ऐसा पुत्र देई संता ं। तरी त्या आवडी पंढणरनाथा ॥१॥ 
र्ीता णनत्य नेमें । वािी ञानानेर्श्री पे्रमें ॥२॥ 
संताचं्या िरिा । करी मस्तक ठेंर्िा ॥३॥ 
कन्या व्हावी भाणर्रथी । तुझें पे्रम णजिे णित्तीं ॥४॥ 
ऐसे करी संतजना । दासी जनीच्या णनधाना॥" (२९७)  
 
जनाबाईंिा हा एक अणभनव अभरं्ाणवष्ट्कार आहे. येथे जनाबाई स्वतःसाठी नव्हे, तर आपल्या 

संतमंडळासाठी देवास मार्िे मार्त आहे. जनाबाई स्वतःि संत असल्या तरी जे मार्िे त्या स्वतःसाठी 
मार्ू शकत नाहीत ते संतासंाठी मार्त आहेत. ह्यातीर्ल त्यािंा आत्मणवस्तार र्लििीय आहे. 

 
जनाबाईंना स्वतःिा असा प्रपंि नाही. पि तो त्यानंा नकोि होता असे नव्हे. नामदेवाचं्या घरी 

त्यािें मन रमते ते तेथीर्ल मुर्लाबंाळामुंळेि होय. णशवाय जनाबाईंिा अतृप्त मातृत्वभावही तीव्र आहे. 
नामदेवाचं्या मुर्लाबाळातं त्यामुळेि त्या णवशषे रमतात. एवढेि नव्हे तर सवग संतानंी घेररे्लल्या णवठ्ठर्लास 
पाहून त्याचं्या मातृमनातीर्ल वात्सल्यभाव सजर् होतो आणि- 

 
"णवठो माझा र्लें कुरवाळा । सरं्ें रे्लकुरािंा मेळा" 
 
असा कल्पनाजन्य सािात्कारानुभव त्या उत्स्फूतगपिे प्रकट करतात. 
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त्यामुळे स्वतःिा नसर्ला तरी संतािंा प्रपंि फुर्लावा-फळावा असे जनाबाईनंा उत्कटतेने वाटते. मर् 
ह्या सतंानंा पुत्र वा कन्या कशा र्लाभाव्यात, त्यािेही जनाबाईंिे वत्सर्ल मन णित्रि करू पाहते. संतापं्रमािे 
संतपुत्रासही पढंरीनाथािी आवड असावी. त्याने णनत्य नेमाने र्ीतापठि कराव;े ञानानेर्श्री वािावी, सतं 
जनापंुढे नममस्तक होऊन िरिवदंन कराव.े कन्या असावी तर भाणर्रथीसारखी पणवत्र, प्रसन्न आणि 
पे्रमळ. णतच्या णित्तात अखंड णवठ्ठर्लप्रीती असावी. 

 
आणि हे सवग जनाबाई संतासाठी मार्तात! त्यामुळे त्यास केवढा तरी अवकाश प्राप्त होतो! 

 
५ : ‘असावे कल्याि णिरकाळ!’ 
 

संतसाणहत्यातीर्ल एक अणभनव णवस्मयकारी मार्िे या दृष्ीने जनाबाईंच्या ह्या अभरं्ातीर्ल मार्िे 
णिरस्मरिीय आहे. ते असे- 

 
"रुक्माई आईिें आहे ऐसें भाग्य । 
असावें आरोग्य णिरकार्ल ॥१॥ 
सख्या पुंडणर्लका आवडतें स्थर्ल । 
असावें णिरकाळ स्वस्स्तिेम ॥२॥ 
अहो संतजन आवडतें धन । 
असाव ेकल्याि णिरकाळ ॥३॥ 
जन्मोजन्मीं हेंि मारे् र्ोप्रवदासी । 
म्हिे जनी दासी नामयािी ॥४॥" (२९९) 
 
णवशषे आश्चयािी र्ोष् ही की जनाबाई परमेर्श्रािे अखंड स्वस्स्तिेम असाव,े असे परमेर्श्रार्लाि 

मार्िे मार्त आहेत! त्यातही त्यािें स्त्रीमन प्रकटल्याणशवाय राहात नाही. ‘रुक्माई आईिे’ सौभाग्यि असे 
आहे की पतीर्ला अखंड आरोग्य प्राप्त व्हाव.े णवठ्ठर्लािे जसे त्या णिरकार्ल स्वस्स्तिेम इस्च्ितात, तसेि 
पुंडाणर्लकािे आवडते स्थर्ल असरे्लल्या पढंरीिेही णिरकार्ल स्वस्स्तिेम असाव े असे मार्िे मार्तात. सवग 
संतजनािें आवडते धन जो णवठ्ठर्ल त्यािे णिरकर्ल कल्याि असाव ेअशी जनाबाई ईर्श्रार्लाि प्राथगना करीत 
आहेत! णशवाय हे मार्िे या जन्मापरुते मयाणदत नसून ती जनाबाईंिी जन्मोजन्मोिीि मार्िी असल्याने 
णतर्ला णवशषे मोर्ल प्राप्त होते. 
 
६ : ‘पाडुंरंर्ािे आशीवगिन’ 
 

जनाबाईंच्या उपरोक्त मार्ण्यासं पाडुंरंर्ाने णदरे्लरे्ल आशीवगिनही जनाबाईनंी अभरं्बद्ध केरे्ल आहे. 
ते असे- 

 
"जनीिें बोर्लिें वािी णनत्य कोिी । 
तयािे अंर्िी णतष्ठतसे ॥१॥ 
जनीणिया पदा अखंडीत र्ाये । 
तयािे मी पायें वदंी माथा ॥२॥ 
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जनीिें आवडे जयासी विन । 
तयासी नारायि कृपा करी ॥३॥ 
पाडुंरंर् म्हिे ऐक ञानानदेवा । 
ऐसा वर द्यावा जनीसाठी ॥४॥" (२९२) 
 
जो जनाबाईंिे बोर्लिे णनत्य वाितो, त्याच्या अंर्िाति ईर्श्रािे वास्तव्य असते. जो जनीिी 

अभरं्पदे अखंणडत र्ातो, त्यािे ईर्श्र िरिवदंन करतो. जनाबाईंच्या अभरं्वािीवर पे्रम करिाऱयावर 
प्रत्यि नारायि कृपा करतो. अखेर पाडुंरंर् म्हितात,  

"ञानानदेवा जनीर्ला असाि वर आपि द्यावा." 
 
आपिास असा पाडुंरंर्ाने वर णदर्ला ही जनाबाईंिी अनुभतूी असून तीि जनाबाईंच्या भणक्तसाधनेिी 

आणि अभरं्णनर्ममतीिीही फर्लश्रुती आहे. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

‘जनीनें बोणर्लर्लें  तैसेि णर्लणहरे्ल’ 
 

जनाबाईंच्या हृदयािे बोर्ल प्रत्यि णवठ्ठर्लाने शब्दबद्ध केल्यािे केवळ जनाबाईंि सारं्तात असे नव्हे. 
तर संत ञानानदेवानंीही ते ओळखून समग्र संतमंडळास साणंर्तरे्ल. णवशषे म्हिजे स्वतः णवठ्ठर्लानेही ते 
उघडपिे कबूर्ल केरे्लरे्ल णदसते. 

 
१) यापंैकी प्रथम जनाबाईनंीि आपरे्ल अभरं् णवठ्ठर्लाने णर्लणहरे्ल असे घोणषत केरे्ल. मात्र ते प्रसंर्ाच्या 

संदभात. आत्मस्तुती म्हिून नव्हे. जनाबाई ह्या समकार्लीन घडामोडीच्या भाष्ट्यकारही आहेत. प्रसंर्ानुसार 
काही माणहती नोंदणवण्यािा त्यािंा सािेप अनेकदा प्रकट झार्ला आहे. प्रस्तुत अभरं्ात जनाबाई समकार्लीन 
संतमंडळातीर्ल संताचं्या अभरं्ािें रे्लखन कसे झारे्ल, ते कुिी कुिी केरे्ल, यासंबधंी सत्यकथन करिारा 
तपशीर्ल अभरं्ात नोंदवीत आहेत. जनाबाईंच्या ह्या अभरं्ावरून सतंविने णर्लहून घेण्याच्या तत्कार्लीन 
प्रथेवर तर प्रकाश पडतोि. णशवाय कोि कोिािे रे्लखक बनरे्ल, हा तपशीर्लही र्लिात येतो. 

 
"ञानानेर्श्र अभरं् बोणर्लरे्ल ज्या शब्दा ं। 
णिदानंद बाबा णर्लही त्यासं ॥१॥ 
णनवृत्तीिे बोर्ल णर्लणहरे्ल सोपानें । 
मुक्ताईिीं विनें ञानानदेवें ॥२॥ 
िारं्यािा णर्लणहिार श्यामा तो कासंार । 
परमानंद खेिर णर्लणहत होता ॥३॥ 
सारें् पूिानंद णर्लही परमानंद । 
भर्वतं भेटी आनंद रामानंद ॥४॥ 
सावत्या माळयािा काणशबा रु्रव । 
कूम्यािा वासुदेव काईत होता ॥५॥ 
िोखामेळयािा अनंत भट्टअभ्यंर् । 
म्हिोनी नामयािे जनीिा पाडुंरंर् ॥६॥" (४०८) 
 
जनाबाई म्हितात त्याप्रमािे सतं ञानानेर्श्रािें अभरं्ही णिदानंदबाबाने णर्लहून घेतरे्ल. 

णनवृणत्तनाथासंाठी सोपानदेव रे्लखक बनरे्ल. मुक्ताईिे अभरं् संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्रानंी णर्लणहरे्ल. तर श्यामा कासार 
हा िारं्देवािंा रे्लखक झार्ला. परमानंदासाठी खेिर रे्लखक झार्ला. तर पूिानंदासाठी परमानंद. सावत्या 
माळयािी विने काणशबा रु्रव यानंी णर्लणहर्ली. तर कूम्यािी वसुदेव काईताने! िोखामेळयास अनंत भट्ट हे 
रे्लखक र्लाभरे्ल. म्हिनूि जनाबाईसाठी प्रत्यि णवठ्ठर्ल रे्लखक बनर्ला. 

 
जनाबाईंनी येथे आपरे्ल अभरं् णवठ्ठर्लाने णर्लणहरे्ल एवढेि नमूद केरे्लरे्ल नाही. तर समकार्लीन सवग 

महत्त्वाच्या सतंाचं्या अभरं्ािें रे्लखन कुिी केरे्ल हेही आवजूगन नोंदणवरे्ल आहे. आणि ते नोंदणवण्याच्या 
ओघात आपरे्ल अभरं् णवठ्ठर्लाने णर्लणहल्यािे जनाबाई मोठ्या कौशल्याने णनवदेन करतात. जिू िोखामेळयािे 
अभरं् अनंतभटाने णर्लणहिे हे जेवढे स्वाभाणवक तेवढेि जनाबाईिें अभरं् णवठ्ठर्लाने णर्लणहिे आपिास 
स्वाभाणवक वाटाव.े 
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येथे सत्य वास्तव आणि अद भतु ह्यातंीर्ल सीमारेषा जनाबाईंनी बेमारू्लमपिे पुसून टाकर्ली आहे. 
कारि ह्यात काही अद भतु आहे हे जनाबाईनंा जिू मान्यि नसाव.े कारि प्रत्यि जर्ण्याच्या प्रणक्रयेत जेथे 
जनाबाई अद भतुास वास्तव पातळीवर आितात, तेथे अभरं्रे्लखनात त्यास अपवाद कसा असिार? 

 
अर्लौणकक आणि र्लौणकक, अद भतु आणि वास्तव, अथवा सत्य आणि कस्ल्पत यािें धारे् परस्परातं 

रंु्फून देऊन एका नव्या वास्तवािी णनर्ममती कशी करायिी, यािा सतं नामदेवािें जीवन आणि कणवता हा 
आदशग वस्तुपाठि होता. आणि जनाबाईंना हे वरे्ळे णनधानही आयतेि र्लाभरे्ल होते. हे केवढे त्यािें भाग्य! 

 
जनाबाईंिा हा अभरं् जसा जनाबाईंच्या दृष्ीने महत्त्वािा, तसाि अन्य सतंाचं्या नोंदीमुळे 

ऐणतहाणसक दृष्ीनेही मौणर्लक ठरतो. जनाबाईचं्या णठकािी वास्तवािे, ऐणतहाणसकतेिे असरे्लरे्ल हे तीव्र भान 
तुर्लनेने दुर्ममळ ठरल्याने अत्यंत महत्त्वािे वाटते. 

 
२) पाडुंरंर्ानेि जनाबाईंिी अभरं्पदे णर्लणहर्ली ह्यास दुसरी, अत्यतं णवर्श्सनीय असरे्लर्ली साि 

प्रत्यि ञानानेर्श्रािंीि आहे. ‘ञानानेर्श्र-स्तुती’ करताना जनाबाईंनी यासंबधंीिे ञानानेर्श्रािें विनि अभरं्ात 
सादर केरे्ल आहे. ते असे- 

 
"संत राउळा िाणर्लरे्ल । ञानानेर्श्र तंव बोरे्ल ॥१॥ 
केवढें नवर्ल सारं्ावें । दासी जनीिे पद ल्याहावें ॥२॥ 
पाय जोडूनी णवटेवरी । कटीं हात उभा हरी ॥३॥ 
रुप सावळें सुंदर । कानी कंुडर्ल मनोहर ॥४॥ 
सोनसळा वैजयंती । पुढें र्ोपाळ नािती ॥५॥ 
र्रुडपारीं सन्मुख उभा । जनी म्हिे धन्य शोभा ॥६॥" (अ. क्र. ४०७) 
 
संतसमार्मे ञानानेर्श्र णवठ्ठर्लमंणदराकडे िार्लरे्ल आहेत. त्यावळेी संतमंडळात जनाबाईणंवषयीि र्ोष्ी 

िार्लल्या आहेत. तेव्हा ञानानेर्श्र म्हितात- "केवढे हे नवर्ल! सािात णवठ्ठर्ल दासी जनीिे बोर्ल अभरं्बद्ध 
करीत आहे! धन्य जनाबाईंिा भणक्तभाव. " 

 
ञानानेर्श्रािंा हा अभरं् ञानानेर्श्र र्ार्थयात नाही. तो असण्यािी शक्यताही नाही. कारि 

‘ञानानेर्श्री’प्रमािे ‘ञानानेर्श्रर्ाथाही’ त्याचं्या र्लौणकक जीवनापासून मुक्त आहे. ञानानेर्श्राचं्या कुटंुबातीर्ल 
व्यक्तीिेि जेथे उल्लखे नाहीत, तेथे समकार्लीन सतंासंबधंीिे उल्लेख कसे येिार? 

 
३) जनाबाईिें अभरं् णवठ्ठर्लानेि णर्लणहरे्ल यािी अत्यंत महत्त्वािी साि स्वतः णवठ्ठर्लािीि असावी हे 

जनाबाईंिे केवढे भाग्य? ह्या प्रसंर्ासबंंधी जनाबाई णर्लणहतात- 
 
"जनीने बोणर्लर्लें  तैसेि णर्लणहर्लें  । 
साध्य पणरणसर्लें  तुम्ही संतीं ॥१॥ 
अहो ञानानदेवा असावें तुम्हा ठावें । 
येिें काय र्लहािीव आणिर्ली आम्हा ं॥२॥ 
माझी मज आि सारं्तें प्रमाि । 
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सेणवतें िरि तुझे स्वामी ॥३॥ 
जनीिे हो बोर्ल स्वानंदािें डोर्ल । 
स्वाणम मुखीं बोर्ल दुिावती ॥४॥ 
शुद्ध सत्त्व कार्द णनत्य करी शाई । 
अखंणडत णर्लही जनीपाशीं ॥५॥ 
हासंोणन ञानानदेवें णपटीयेर्ली टाळी । 
जयजयकार सकळीं केर्ला थोर ॥६॥" (अ. क्र. २८१) 
 
जनाबाईंिी पदे स्वतः णवठ्ठर्लि णर्लणहतो, ह्यािा ञानानेर्श्रानंी सतंमंडळात र्ौप्यस्फोट करून नवर्ल 

व्यक्त केरे्ल. हे णवठ्ठर्लास कळल्याणशवाय कसे राहीर्ल? त्यामुळे णवठ्ठर्ल मनात अस्वस्थ झार्ला. दासी जनीिी 
पदे कोि णर्लणहिार? जनाबाई स्वतः तर ती णर्लहू शकत नाहीत. मर् इतक्या उत्कट, आतग, र्लणडवाळ व 
पे्रमपूिग भक्तमनािी विने वाऱयावर जाऊ द्यायिी का? हे जनाबाईंिे आत्मानंदावस्थेतीर्ल सािात्कारी बोर्ल. 
त्यातही पे्रमरसाने ओथंबरे्लरे्ल. त्यािा णनदान णवठ्ठर्लास मोह होिार नाही, तर मर् कुिार्ला होिार? णवठ्ठर्ल 
तर जनाबाईचं्या पे्रमात पडरे्लर्ला. त्याचं्यासाठी अहोरात्र कष् उपसिारा, त्यास तरी जनाबाईच्या 
पे्रमभक्तीपूिग पदािंा र्लोभ होिे स्वाभाणवकि होते. म्हिनूि तर ती णवठ्ठर्लाने णर्लहून काढर्ली. पंढरीनाथ 
भक्तवडेा तर आहेि. ते णत्रभवुनाति प्रणसद्ध आहे. मर् जनाबाईंसाठी नामदेवािें दास्य करिाऱया णवठ्ठर्लाने 
णतिे अभरं् णर्लणहरे्ल तर कोिता अपराध घडर्ला? 

 
णवठ्ठर्लास वाटते की ञानानेर्श्र त्यामुळे आपिास बोर्ल र्लावतीर्ल, त्यामुळे आपिास कमीपिा येतो 

असे ञानानेर्श्रानंा वाटते का? णवठ्ठर्लािे मन आता संभ्रणमत झारे्ल आहे. त्यामुळे आत्मसमथगनािा सूर वरीर्ल 
अभरं्ात ऐकू येऊ र्लार्तो. 

 
णवठ्ठर्लाने परोपरीने काकुळती येऊन स्वतःच्या कृतीिे समथगन करिे, ञानानेर्श्रानंी तरी आपर्ला भाव 

समजून घ्यावा अशी अपेिा करिे, जनाबाईंनीही आपल्या उत्कट भक्तीिेि हे फणर्लत असल्यािे सूणित 
करिे आणि अखेर ञानानेर्श्रानंी णवठ्ठर्ल घायकुतीर्ला आरे्लर्ला पाहून हासून टाळया वाजवीत त्यािा 
जयजयकार करिे, ह्यातूंन ह्या अभरं्ातर्गत प्रसंर्ािे र्ाभंीयग कमी होते व संपूिग प्रसंर्ास सुखान्त अशी 
नाट्यात्म कर्लाटिी णमळून प्रसन्न वातावरिात अभरं्ािी समाप्ती होते. ह्या अनेकणवध वैणशष्ट्ट्यामुंळे 
जनाबाईंिा हा अभरं्ानुभव ससं्मरिीय झार्ला आहे. 
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जनाबाईिंी सतंिणरते्र 
 

संत नामदेवािंा अपवाद वर्ळता यादवकार्लातीर्ल कोित्याही सतंाने समकार्लीन संतािें 
िणरत्ररे्लखन केरे्ल नाही, ही मोठीि उिीव जािवते. संत नामदेवानंी ञानानेर्श्रािें ‘आदी’ ‘तीथावळी’ आणि 
‘समाधी’ असे णत्रप्रकरिात्मक िणरत्र णर्लणहरे्ल नसते तर महाराष्ट्रि नव्हे, तर अवघे जर् ह्या अद भतु जीवन 
र्लाभरे्लल्या सतंश्रेष्ठास णवसरून रे्रे्ल असते. संत नामदेवानंी काही समकार्लीन संतािंी िणरते्र णर्लणहण्यािा 
प्रयत्न केर्ला. पि तो फारसा यशस्वी झारे्लर्ला णदसत नाही. कारि एक तर ही संपूिग संतिणरते्र नाहीत. ती 
णवर्लिि स्फुट आणि अपरुी आहेत. णशवाय संताचं्या र्लौणकक जीवनािा आरे्लख काढण्यािा त्यातीर्ल प्रयत्न 
अत्यंत िीि आहे. सतंिणरत्रातीर्ल एखादा अद भतु प्रसरं् नमूद करण्यावरि नामदेवानंी त्यात भर णदर्ला 
आहे. त्यामुळे नामदेवकृत संतिणरते्र अत्यंत त्रणुटत, अद भतु व आध्यास्त्मक जीवनापरुतीि मयाणदत 
ठरतात. 

 
नामदेवकृत सतंिणरत्रािंा हाि आदशग दृष्ीपढेु ठेवनू जनाबाईंनीही काही समकार्लीन संतािंी 

अत्यंत तु्रणटत िणरते्र अभरं्बद्ध केर्ली आहेत. ती अपरुी ठरर्ली तरी संतिणरत्ररे्लखनािी जबाबदारी जनाबाई 
स्वचे्िेने स्वीकारतात ही अत्यंत दुर्ममळ आणि मौणर्लक बाब त्यातून प्रकट होते. त्यातून जनाबाईंिे 
ऐणतहाणसकतेिे भान प्रकटते हे महत्त्वािे. 

 
दुसरे असे की काही िणरत्रातं जनाबाई असा एखादा तपशीर्ल नोंदवनू जातात की तो पुढीर्ल 

अभ्यासकासं अथवा संशोधकासं मार्गदशगक ठरावा. तसा दुसरा तपशीर्ल उपर्लब्धि नसल्याने तोि एक 
प्रमािही मानर्ला जावा. 

 
णतसरे असे की संतािंी ही िणरते्र म्हिजे ििणिते्र ठरावीत, असे त्यािें स्वरुप जािवते. 

िणरत्रगं्रथात ििणित्रानंाही त्यािें म्हिून एक महत्त्वपूिग वरे्ळेपि असते. जनाबाईंच्या ह्या संतिणरत्रानंा ते 
खणिति र्लाभते. 

 
जनाबाईंनी रिरे्लल्या अशा िणरत्रकाव्यातंीर्ल प्रमुख दोन िणरत्रकाव्ये उघडि संत नामदेव आणि 

संत ञानानेर्श्र यािंी आहेत. 
 
अ) जनाबाईकृंत नामदेविणरत्र 
 

संत नामदेव याचं्यासंबधंी णर्लणहताना जनाबाईनंी नोंदणवरे्लर्ली माणहती नामदेवाचं्या 
आत्मिणरत्रकथनास पूरक अशीि ठरते. संत जनाबाईंच्या नामदेविणरत्रपर अभरं्ामुंळे नामदेवाचं्या 
आत्मिणरत्रास णवर्श्सनीयताही र्लाभते. कारि जनाबाई नामदेवाचं्या आत्मकथनाच्या प्रत्यिसािी ठरतात. 
नामदेवानंा त्यानंी दीघगकाळ जवळून पाणहरे्लरे्ल आहे; बार्लपिापासूनिा त्यािंा संत म्हिून जीवनणवकास 
अनुभणवरे्लर्ला आहे. भक्तश्रेष्ठ म्हिून नामदेवाचं्या िणरत्रातीर्ल दंतकथावजा अद भतुता जनाबाईनंी वास्तव 
म्हिूनि णिणत्रत केर्ली आहे. कारि स्वतः जनाबाईंच्या जीवनातंही सत्य आणि कस्ल्पत अथवा वास्तव 
आणि अद भतु यािें असेि सणंमश्रि जािवते. नामदेव वा जनाबाई याचं्या सािात्कारावस्थािंा त्यास प्रबळ 
आधार असतो हेही महत्त्वािे. जनाबाईंनी नामदेवणवषयक अभरं्ातं त्याचं्या आत्मकथनािी पनुरावृत्ती 
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केरे्लर्ली नाही हे णवशषे! उर्लट अभरं् क्रमाकं ४१५ ते ४३१ अशा केवळ सतरा अभरं्रिनातूंन भक्तश्रषे्ठ 
नामदेवाचं्या आत्मकथनातीर्ल काही कोऱया जार्ा भरून काढल्या आहेत. 

 
प्रारंभी नामदेवासंाठी र्ोिाईने पंढरीनाथास णवठ्ठर्लभक्त पतु्र र्लाभावा म्हिून नवस केल्यािा उल्लखे 

जनाबाई करतात. (४१५) नंतर नामदेवाचं्या अत्युत्कट णवठ्ठर्लभक्तीिे स्वरुप एका प्रासंणर्क अभरं्ातून 
जनाबाई दशगणवतात. स्थळ आहे नामदेवािें घर. पाते्र आहेत नामदेव, र्ोिाई आणि जनाबाई. प्रसंर् आहे 
भोजनािा. नामदेवास माता र्ोिाई भोजनास प्रारंभ करण्यािा आग्रह करीत असल्यािा. नामदेव मात्र 
णवठ्ठर्लाच्या आर्मनािी वाट पाहात आहेत. णवठ्ठर्लास येण्यास उशीर होतो. तेव्हा त्यास पुढे घारू्लन घेऊन 
येण्यािे काम नामदेवानंी जनाबाईंवर सोपणवरे्ल आहे. त्यावरून दासी जनीच्या कामकाजािे स्वरुप र्लिात 
याव.े र्ोिाईिे मन नामदेवात अडकते, तर नामदेव पूिगतः णवठ्ठर्लात रमरे्लरे्ल आहेत. मर् दासी जनीही 
नामदेव. णवठ्ठर्ल याचं्यातीर्ल पे्रमभक्तीच्या संबधंात रु्रफटत जाते. नामदेवाचं्या ह्या दासीर्ला नामदेवामुंळेि 
देव असा आयता फावर्ला आहे. 

 
नामदेव जनाबाईंना सूिना देत आहेत. "बघ आधी राउळात जा. तेथे भक्ताचं्या उद्धारासाठी त्यानंा 

भेट देण्यासाठी त्यार्ला थाबंाविे र्लार्ते. तो तेथेि असिार. सारं्, की नामदेव जेविासाठी णतष्ठत आहे. 
तुर्ला र्लवकर र्लवकर बोर्लणवरे्ल आहे. कदाणित त्यार्ला रार् येईर्ल. पि तो सहन कर. सारं्, तुर्ला 
नामदेवाने त्वणरत बोर्लाणवरे्ल आहे. जेविासाठी तो थाबंर्ला आहे. राउळात नसेर्ल तर मर् ञानानेर्श्राचं्या घरी 
तो खणिति असिार. बसर्ला असेर्ल ञानानेदेवाशंी रु्जर्ोष्ी करीत. जा जनी. जा र्लवकर." 

 
नामदेव णवठ्ठर्लास पूिगतः ओळखून आहेत. ते म्हितात तसेि असते. देव देवळात नसतोि. तो 

असतो ञानानदेवाचं्या घरी. जनी र्लर्बर् करीत तेथेही जाते आणि नामदेव भोजनास खोळंबर्ला असल्यािे 
सारं्ून णवठ्ठर्लास उठणवण्यािी र्लर्बर् करते. 

 
"माझा हा णवठोबा येईर्ल रे् जेव्हा ं। 
जेवीन मी तेव्हा ंर्ोिाबाई ॥१॥ 
त्वरे राउळासी जाऊनीया ंपाहे । 
र्लवकरी बाहे भोजनासी ॥२॥ 
भरणर्लया रार्ें क्रोध त्यािा साहे । 
र्लवकरी बाहे भोजनासी ॥३॥ 
ञानानेर्श्रा घरीं असेर्ल बैसर्ला । 
जाऊनी णवठ्ठर्ला पाहे तेथें ॥४॥ 
जनी म्हिे देवा िर्ला पुरुषोत्तमा । 
खोळंबर्ला नामा भोजनासी ॥५॥" (अ. क्र. ४१६) 
 
‘देवा, िर्ला पुरुषोत्तमा, खोळंबर्ला नामा भोजनासी’ असे सारं्नू ञानानदेवाचं्या घरी देवार्ला 

उठणवण्यािे धैयग जनाबाईणंशवाय दुसरे कोि दशगणविार? जनाबाईिें दासीपि येथे साथगकी र्लार्ते. 
नामदेवािंी णवठ्ठर्लावर असिारी पे्रमसत्ता, णवठ्ठर्लािे भक्तासंबधंीिे हळवपेि आणि ञानानेर्श्रािें अणभजात 
पे्रमसौजन्य यािंा र्लाभ येथे जनाबाईंना होतो. जनाबाई ह्या णतघानंाही िारं्रे्लि जाितात. णशवाय त्याचं्या 
स्वतःच्या पे्रमभक्तीिेही णवठ्ठर्लावर दडपि असते ते वरे्ळेि! णवर्लिि णधटाई, वृत्तीिा मोकळेपिा, सवांिे 
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ममग जािून त्यानंा आपल्या पद्धतीने वार्ण्यास भार् पाडण्यािी कुशर्लता, फटकळपिा, आपल्या 
भणक्तपे्रमािा इतरावंर दबाव टाकण्यािे तंत्र आणि देवाशी आणि भक्ताशी असिारे काहीसे आक्रमक असे 
सर्लर्ीिे नाते इत्यादी व्यणक्तणवशषे जनाबाईंच्या व्यणक्तमत्त्वात मोहक रंर् भरतात. आपिास हे सवग अणधकार 
दासीपिातून र्लाभरे्ल आहेत यािी स्वतः जनाबाईनंाही जािीव आहे. त्यामुळेि आपल्या दासीपिाणवषयी 
खंत व्यक्त करण्यापेिा त्यासबंंधीिा अणभमान जनाबाईंना वार्वावासा वाटतो. 
 
"वडेीणपशी दासी त्यािी जनी" 
 

"र्ोिाई राजाई दोघी सासू सुना । दामा नामा जािा बापरे्लक ॥ 
नारा णवठा र्ोंदा महादा िवघे पुत्र । जन्मरे्ल पणवत्र त्यािे वशंी ॥ 
र्लाडाई र्ोडाई येसाई साखराई । िवघी सुना पाही नामयाच्या ॥ 
प्रर्लबाई ती रे्लकी आऊबाई बणहिी । वणेडपीशी दासी त्यािी जनी ॥" (अ.क्र.४१७) 
 
येथे जनाबाई नामदेवाचं्या कुटंुबासंबधंी एक महत्त्वािी नोंद करीत आहेत. ह्या कुटंुबात एकूि पंधरा 

मािसे नादंत होती. दामा-नामा बापरे्लक, र्ोिाई-राजाई सासू-सून, नारा-णवठा-र्ोंदा-महादा हे िार 
नामदेवपुत्र, र्लाडाई-र्ोडाई-येसाई-साखराई ह्या िार सुना, रे्लक प्रर्लबाई, बणहि आऊबाई आणि दासी 
जनी. 

 
येथे जनाबाईंनी नामयािी दासी म्हिून स्वतःर्ला त्याचं्या कुटंुबातीर्ल एक व्यक्ती म्हिूनि पाणहरे्ल 

आहे हे णवशषे. त्यातून नामदेवाचं्या कुटंुबाणवषयीिा जनाबाईंिा णजव्हाळा, आत्मीयता, समरसता आणि 
पे्रमभाव णनतळपिे व्यक्त होतो. 

 
येथे स्वतःिा उल्लखे जनाबाईंनी ‘वडेीणपशी’ अशा शब्दातं केर्ला आहे, त्यातून नामदेवाचं्या 

कुटंुणबयािंा जनाबाईंकडे पाहण्यािा दृणष्कोन तर सूणित होत नाही? 
 
"सुंबािा करदोडा रकट्यािी रं्लर्ोटी" 
 

प्रस्तुत सुप्रणसद्ध अभरं्ात जनाबाईंनी कथाकीतगनात देहभान हरवरे्लल्या नामदेवािें एक बोर्लके 
ििणित्र रेखाटरे्ल आहे. ते असे. 

 
"सुंबािा करदोडा रकट्यािी रं्लर्ोटी । 
नामा वाळवटंी कथा करी ॥१॥ 
ब्रह्माणदक देव येवोणन पाहती । 
आनंदे र्जगणत जयजयकार ॥२॥ 
जनी म्हिे त्यािें काय विूग सुख । 
पहाती जे मुख णवठोबािे ॥३॥" (४१८) 
 
संत नामदेव श्रेष्ठ भक्त तर होतेि पि श्रेष्ठ संतही होते. उपरोक्त अभरं्ातीर्ल प्रथम िरिात त्यािें 

जनाबाईंनी जे विगन केरे्ल आहे त्यातून नामदेवािें कठोर वैराग्यही प्रकट होते. ‘सुबंािा करदोडा’ आणि 
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जुन्या र्लक्तरािंी रं्लर्ोटी’ हा वाळवटंात कथाकीतगनात हषगभराने नाििाऱया नामदेवािंा वषे आहे. हे र्लिात 
घेिे आवश्यक ठरते. ह्या कठोर वैराग्यानेि संत नामदेवानंा प्रपंिाकडे पाठ णफरवावयास र्लावर्ली होती. 

 
नामदेवािें हणरकीतगन श्रविीय तर होतेि, पि पे्रििीयही होते. म्हिूनि ब्रह्माणदक देव हे 

कथाकीतगन ऐकण्यास व पाहाण्यास आनंदभरीत होऊन दाटीवाटीने उपस्स्थत होते. नामदेवािंा ते 
जयजयकार करताना जनाबाईंना णदसरे्ल. 

 
ह्या प्रसंर्ी स्वतः णवठ्ठर्ल अदृश्यपिे तेथे उपस्स्थत होता. नामदेवाचं्या कथाकीतगनाने सुखावरे्लर्ला 

णवठ्ठर्लािा िेहरा जनाबाईंना स्पष् णदसत आहे. हे त्यािें भाग्यि. 
 
यानंतरच्या क्रमाकं ४१९ ह्या अभरं्ात नामदेवासंारखे भक्त कोिीही नाही, त्याचं्यासारखी उत्कट, 

पे्रमळ आणि ितैन्यपूिग अभरं्वािी कुिासही र्लाभर्ली नाही हे जनाबाईंना सारं्ावसेे वाटते. 
 
भीवरेर्ला पूर येऊन पािी मंणदराच्या पायरीर्ला र्लार्रे्ल असता संतजनाचं्या णवनंतीर्ला मान देऊन 

नामदेवानंी भीवरेर्ला उतार देण्यािी णवठ्ठर्लास प्राथगना केर्ली. आणि केवढे आश्चयग! नदीिे पािी र्लरे्ि 
ओसरु र्लार्रे्ल. हा नामदेवाचं्या णवठ्ठर्लभक्तीिाि िमत्कार होय असे जनाबाईंना वाटते. (४२०) 

 
णदवाळीिा सि येताि नामदेव राउळात जातात आणि णवठ्ठर्लाच्या हातास धरून आग्रहाने आपल्या 

घरी घेऊन येतात. सवग मंडळी देवास िंदनपाटावर बसवतात. र्ोिाई देवास उटिे र्लावते, दामाशटे त्यास 
न्हाऊ घार्लतो. आपल्या मार्थयावरीर्ल पदराने ह्या नंदाच्या बाळास जनाबाई पुसतात. नंतर त्यास पंिारतीने 
औिवि केरे्ल जाते. देव भोजनास बसतात. तृप्त होतात. दासी जनी सवांना णवडे देते. हा सािात्कारानुभव 
जेवढा नामदेवािंा तेवढाि जनाबाईंिा आहे. अथवा नामदेव आणि जनाबाई याचं्या सािात्कारानुभवािें णवर्श् 
वरे्ळे नव्हतेि. ते एकरुपि होते. (४२१) 

 
भक्तवडे्या देवािी अवस्था करूि झार्ली आहे. तो भक्तीसाठी स्वतःस जिू णवकतो. नामदेवानंी 

भणक्तसामर्थयांने देवास हृदयबंणदखान्यात कोंडरे्ल आहे. आता नामदेवाचं्या पे्रमाखातर देवाने त्यािंी मजुरीही 
करण्यास प्रारंभ केर्ला आहे. तो मोळया बाधंतो. प्रभती रितो. त्याचं्या घरािे िप्पर शाकारतो. आणि त्यावर 
पािीही टाकतो. नामदेवािंी भक्ती धन्य होय, असे जनाबाईंना म्हिावसेे वाटते. (४२२) 

 
असाि एकदा मुसळधार पाऊस आर्ला. त्यामुळे नामदेवाचं्या घरािे िप्पर मोडरे्ल. तेव्हा हाती िक्र, 

र्दा धारि करिारा श्रीहरीि मातृहृदयाने नामदेवाचं्या घरी धावर्ला. त्याने िौफेर वासे र्लावनू नामदेवािें 
घर ििाधात उभे केरे्ल. अिानक नामदेवानंा जार् आर्ली. तर दारात श्रीहरी उभा! नामदेवािें हृदय भरून 
आरे्ल. णवठ्ठर्लाच्या पायावर त्यानंी डोके ठेवरे्ल. जनाबाईंनी श्रमरे्लल्या णवठ्ठर्लािे पाय िरुरे्ल. (४२३) 
 
"जनी म्हिे आता ंसमजर्लें  मज" 
 

भक्तणशरोमिी नामदेवािंी सािात्कारी णवठ्ठर्लभक्ती ही ञानानेर्श्राचं्या कुतूहर्लािा कौतुकािा आणि 
आदरािाही णवषय आहे. नामदेवािंा ञानानेर्श्रानंी प्रसंर्ी ‘पंढरीरायािा पे्रमभाडंारी’ असा उणित र्ौरवही 
केर्ला. 
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तथाणप ञानानेर्श्र हे णनरु्गिोपासक ञानानमार्ी, अदै्वतञानानािे पुरस्कते आणि नाथसंप्रदायािे णसद्धयोर्ी 
होते. सरु्िोपासनेर्ला त्यािंा णवरोध नव्हता. पि केवळ सरु्िभक्ती त्यानंा पुरेशी वाटत नव्हती. त्यामुळे 
आपल्या पे्रमभक्तीने णवठ्ठर्लास प्रजकिाऱया नामदेवानंा ञानानेर्श्रांिा काहीसा धाक वाटत होता. ह्याहून 
आश्चयािी बाब म्हिजे स्वतः णवठ्ठर्लार्लाही ञानानदेवािंा धाक वाटावा, ही आहे. त्यामुळेि जनाबाईंच्या 
कामकाजात आपि साहाय्य करतो अथवा त्यािंी पदे णर्लणहतो ही र्ोष् उघड होिे हे णवठ्ठर्लार्लाही रुित 
नाही. अनेकदा त्यासंबंधाने ञानानेर्श्रापंुढे णवठ्ठर्लास आत्मसमथगनही करावे र्लार्ते. 

 
प्रस्तुत अभरं्ातही ञानानेर्श्रानंी णवठ्ठर्लास ‘तू नामदेवाबंरोबर जेवतोस की काय?’ असे थेटपिे 

णविाररे्ल असता णवठ्ठर्ल ‘नाही’ असे खोटेि उत्तर देतो. पि ञानानेर्श्र अंतयामी सवग काही जाितात. 
णवठ्ठर्लािे ‘बोर्लिे एक आणि करिे दुसरे’ हे ञानानेर्श्रानंी जािल्याने देव घाबरा झार्ला आहे. कुिी तरी 
तातडीने हाक मारल्यािे णनणमत्त करून णवठ्ठर्ल ञानानेर्श्राजंवळून उठतो आणि जनाबाईंना ‘नामदेवािंा 
णनरोप एकातंात असताना सारं्ावा. िारिौघात तो साणंर्तर्ला तर अनावश्यक बोभाटा मात्र होतो’, अशी 
सूिना करतो. नामदेवानंाही णवठ्ठर्लाने उद्धारािे आर्श्ासन णदरे्ल आहेि. जनाबाईंना सारा घोटाळा समजून 
येतो. आता यापुढे मी उमज धरून वारे्न, असे जनाबाईंनी णवठ्ठर्लास आर्श्ासन णदरे्ल आहे. (४२४) 

 
अभरं् क्र. ४२५ ते ४३० अशा सहा अभरं्ातं नामदेविणरत्रातीर्ल एका अद भतु प्रसंर्ािी कथा येते. 

आषाढी एकादशीस पूिगतः उपवास करिाऱया नामदेवाचं्या घरी णवठ्ठर्ल ब्राह्मिरुपाने जातो असा एक प्रसरं् 
आर्ला आहे. 

 
णवठ्ठर्ल ब्राह्मिरुपाने येऊन राजाईस द्रव्य देतो. राजाई त्यािा स्वीकार करते. नामदेवानंा घरी 

आल्यावर ही र्ोष् कळते तेव्हा ते व्यणथत होतात. ‘या द्रव्यास आम्ही मनानेही स्पशग करीत नाही. हातातं 
टाळ आणि ओठातं प्रदडीर्ान हेि आमिे धन होय’, असे ते ब्राह्मिास सारं्तात. राजाई मनात दुःखी होते. 
पि जनाबाई मात्र मनात हसत असते. 

 
मर् ब्राह्मि नामदेवाकंडे भोजनािी मार्िी करतो. ‘आषाढी एकादशी असल्याने इस्च्ित फराळ 

करावा. पि भोजनािी मार्िी करू नये’ अशी नामदेव ब्राह्मिास णवनंती करतात. तेव्हा ब्राह्मि अन्नावािनू 
अन्य काहीही खाण्यास नकार देतो. ब्राह्मिरुपाने आरे्लर्ला िक्रपािी मर् एक नाट्य घडवनू आितो. त्यािे 
प्राि भकेुने कासाणवस होतात. त्यािे हातपाय वळतात. शरीर संकोिते. आणि अखेर तो प्राि सोडतो. 

 
हळूहळू र्ावकरी जमा होतात. सारेजि ब्रह्महत्या केल्यािा नामदेवावंर आरोप करून त्यािा 

णधक्कार करू र्लार्तात. त्यातीर्ल ब्राह्मिवृदं णवप्रास पािारि करून त्यास मृत ब्राह्मिािे शव िदं्रभारे्च्या 
वाळवटंात नेऊन अस्ग्नसंस्कार करण्यािी णवनंती करतात. 

 
आता मात्र परीिा ब्राह्मिरूप धारि केरे्लल्या िक्रपािीिीि असते. अंर्ास अग्नीिे िटके बसू 

र्लार्ताि, हृणषकेशी घाबरा होतो. प्रकरि अंर्ाशी आरे्लरे्ल पाहून तो णनजरुप प्रकट करतो. सोनसळा 
पीताबंर, र्ळयात वैजंयती माळ, कोटी सूयांिाही र्लोप करेर्ल असे देवािे र्लावण्यतेज असा हा देव हसत 
उभा असरे्लर्ला पाहून नामदेव त्याच्या िरिी मस्तक ठेवतात. ‘भर्ला अंत रे पाणहर्ला’ असे देवास उदे्दशून 
म्हिताि हृणषकेशी नामदेवािंा हात धरून त्यािंी पाठ थोपटतात. जनाबाईहंी मर् देवास वंदन करतात. 
देव राउळात परततो. (४२५ ते ४३०) 



 
 अनुक्रमणिका 

"ऐका हो नामयािा जन्म मळूसंणित" 
 

जनाबाईंकृत नामदेविणरत्रातीर्ल ह्या अखेरच्या अभरं्ात जनाबाईंनी नामदेव आणि जनाबाई ह्या 
दोघाचं्याही पूवगजन्मकथा साणंर्तल्याने ह्या अभरं्ास णवशषे महत्त्व प्राप्त होते. कारि जनाबाई आपरे्ल 
नामदेवाशंी जन्मजन्मातंरीिे नाते असल्यािे त्यातून सूणित करतात. 

 
"ऐका हो नामयािा जन्म मळूसंणित ॥धृ॥ 
णहरण्यकश्यपकुळी नामा प्रल्हाद । 
पद्मीिी नाम माझें श्रेष्ठ दासींिे पद ॥१॥ 
दुसरा जन्म यािा अंर्द रामभक्त । 
मंथरा नाम माझे भरतें माणरर्ली र्लाथ ॥२॥ 
द्वापारी कृष्ट्िसेवा उद्धव जन्मर्ला । 
कुब्जा नाम माझें देवें उद्धार केर्ला ॥३॥ 
कर्लींत नामदेव णवठ्ठर्लिरिीं । 
त्यािीि सेवरे्लार्ीं जन्मर्ली जनी ॥४॥" (४३१) 
 
जनाबाई सारं्तात, नामदेव ‘प्रल्हाद’ हा श्रेष्ठ णवष्ट्िुभक्त होता, त्यावळेी आपि त्यािी श्रेष्ठ दासी 

होतो. जेव्हा तो रामभक्त अंर्द होता, तेव्हा आपि मंथरा दासी होतो. द्वापारात नामदेव कृष्ट्िसखा उद्धव 
होऊन जन्मर्ला. त्यावळेी आपिि कुब्जा दासी होतो. तेव्हाही देवाने आपर्ला उद्धार केर्ला. आता 
कणर्लयुर्ात हा नामदेव णवठ्ठर्लभक्त म्हिून जन्मर्ला आहे आणि आपि नामदेवाचं्या सेवसेाठी जन्मास आर्लो 
आहोत. यावरून नामदेवापं्रमािेि जनाबाईंिी कृष्ट्िभक्तीही जन्मजन्मातंरीिी आहे हे सूणित होते. 
 
‘तीथावळी’तीर्ल नामदेव िणरत्र 
 

जनाबाईंच्या नावावर अभरं् क्रमाकं ४६९ ते ४७२ असे एकूि िार तीथावळीिे अभरं् असरे्ल तरी 
त्यानंा स्वतंत्र स्वरुपािे णनर्ममतीमूल्य र्लाभल्यािे फारसे जािवत नाही. संत नामदेवाचं्या ‘तीथावळी’ 
प्रकरिातीर्ल काही अभरं्ािें िीि प्रणतसाद जनाबाईंच्या ह्या तीथावळीच्या अभरं्ांत प्रत्ययास येतात एवढेि. 

 
दुसरे असे की जनाबाईंच्या ह्या अभरं्ानंा, त्या नामदेविणरत्राच्या प्रत्यिसािी असल्याने 

णवर्श्सनीयता प्राप्त होते. ‘तीथावळी’ ही एक णनखळ काल्पणनक कथा आहे. असे मत असिाऱया आधुणनक 
अभ्यासकानंा जनाबाईंच्या तीथावळीच्या ह्या अभरं्ािंी दखर्ल घ्यावी र्लारे्र्ल. थोडक्यात नामदेव आणि 
जनाबाई यािंी ‘तीथावळी’ परस्परपोषक ठरते. 
 
ब) जनाबाईिंी ञानानेर्श्रस्तुती 

 
जनाबाईंनी अभरं् क्रमाकं ४०३ ते ४१३ अशा एकूि अकरा अभरं्ातं ञानानेर्श्रादीसंबंधी सणंमश्र 

स्वरुपाच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यास ञानानदेवािें िणरत्र असे म्हिता येत नसरे्ल तरी अन्य संताचं्या तुर्लनेने 
ञानानेर्श्रासंंबधंीिी काही महत्त्वािी माणहती त्यात णदसते. णशवाय त्यातंीर्ल बरेि अभरं् णवशषे प्रणसद्धी 
र्लाभरे्लरे्ल आहेत. 
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ह्या अकरा अभरं्ापंैकी जनाबाई-ञानानेर्श्र ह्यािें भावबधं प्रकट करिाऱया अभरं्ािंी संख्या सहा 

असून तीन अभरं्ातं जनाबाई सोपानािंी स्तुती करतात. उवगणरत दोन अभरं् त्यातीर्ल मौणर्लक नोंदीमुळे 
संतसाणहत्याच्या अभ्यासकानंा णवशषे महत्त्वािे वाटतात. 

 
ञानानेर्श्र- 
 

जनाबाईंना ञानानेर्श्रीिे महत्त्व कसे जािवते, यािा प्रत्यय पुढीर्ल अभरं्ातून येतो. 
 
"भाव अिरािी र्ाठंी । ब्रह्मञानानाने र्ोमटी ॥१॥ 
ते हे माय ञानानेर्श्री । संतजना माहेर्श्री ॥२॥ 
ञानानेर्श्र मंर्ळ मुनी । सेवा करी दासी जनी ॥३॥" (अ. क्र. ४०३) 
 
"र्ीतेवरी आन टीका । त्यानंीं वाणढयेर्ली र्लोका ं॥१॥ 
रत्नकनक ताटामाजीं । त्यानें वोर्ाणरर्लें  काजंी ॥२॥ 
एका ञानानेशावािंोनी । म्हिे नामयािी जनी ॥३॥" (अ. क्र. ४०४) 
 
जनाबाईंनी ‘भावअिरािी’ र्ाठंी अशा रुपकात्म शब्दातं ञानानेर्श्रीिे विगन केरे्ल आहे. ञानानेर्श्रीतीर्ल 

अिरे ‘भावािरे’ आहेत. भाव आणि अिरे यािें ञानानेर्श्रीत जिू अदै्वत णसद्ध होते. त्यातीर्ल ब्रह्मञानानामुळे ही 
‘भावािरणसद्धी’ सौंदयाने उजळून जाते. जनाबाईंिी ञानानेर्श्रस्तुती अशी ‘ञानानेर्श्री’स्तुतीत रुपातंर 
पावताना णदसते. ही प्रणक्रया येथेि थाबंत नाही हे णवशषे! जनाबाईनंी ञानानेर्श्रीिा उल्लेख ‘माय ञानानेर्श्री’ 
अशा शब्दातं केर्ला आहे. ञानानेर्श्री ही ञानानेर्श्रािंीि वाङ मयीन मतूी असल्याने ञानानेर्श्रािें माऊर्लीपि 
जनाबाईंच्या अभरं्ातं असे ञानानेर्श्रीकडे िार्लत आरे्ल आहे. ञानानेर्श्री ही ‘मायमाऊर्ली’ आहेि, पि 
त्यािबरोबर संतसाधंूच्या दृष्ीने ती माहेर्श्रीही आहे. जनाबाईंना ञानानेर्श्र ‘मंर्ळ मुनी’सारखे भासतात. 
नामयािी ही दासी ञानानेर्श्रािेंही दास्य करू इस्च्िते. 

 
जनाबाईंिी ञानानेर्श्रावंरीर्ल भक्ती सजर् आहे. तीत भाबडेपिािा र्लवरे्लशही नाही. संत, कवी, 

योर्ी आणि भाष्ट्यकार ह्या िारही भणूमका ञानानेर्श्रीत एकात्म पावतात. ञानानेर्श्रीमार्ीर्ल भणूमका र्लोकोद्धार 
करिाऱया आणि णवर्श्मंर्ळ इस्च्ििाऱया सतंािी आहे. ञानानेर्श्रीिे स्वरुप र्ीताभाष्ट्यािे असून तीत तत्त्वञानान, 
प्रणतभा आणि णवर्श्ात्मकता यािंी पणरसीमा झार्ली आहे. ञानानेर्श्रीिा भाष्ट्यकार हा णसद्धयोर्ी महात्मा आहे. 
म्हिून आध्यास्त्मक आशयार्ला ञानानेर्श्रीत सतत योर्सदंभग र्लाभनू णतिी पृथर्ात्मता णसद्ध होते. 

 
‘ञानानेर्श्री’ हे णतच्यासारखे तेि असे श्रेष्ठ भाष्ट्यकाव्य होय. मराठी सारस्वताति नव्हे, तर भारतीय 

साणहत्यपरंपरेतही ञानानेर्श्री हे अपूवग, अतुर्ल आणि अिरत्व पावरे्लरे्ल भाष्ट्यकाव्य ठरते. त्यािे वरे्ळेपि 
‘भावअिरािंी र्ाठंी । ब्रह्मञानानाने र्ोमटी’ असा शब्दातं जनाबाईंनी अिकूपिे णटपरे्ल आहे. 

 
‘ञानानेर्श्री’ म्हिजे ञानानी-अञानानी, बार्ल-वृद्ध, सविग आणि विगहीन, स्त्री-पुरुष अशा सवांना 

आत्मोद्धार साधता यावा यासाठी ञानानेर्श्रानंी केरे्लर्ली अमृताणसद्धी होय. 
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त्यामुळे ञानानेर्श्रीनंतर कुिी र्ीताभाष्ट्य रिरे्ल, तर त्याने रत्नकनकाच्या ताटात काजंी वाढर्ली 
अशीि अभद्र कृती ठरेर्ल, असा संत जनाबाई समकार्लीन आणि उत्तरकार्लीन गं्रथकारानंा इशारा देत 
आहेत. 

 
पंधराव्या शतकातीर्ल संत एकनाथही तेराव्या शतकातीर्ल ह्या नामदेवाचं्या दासीच्या शब्दातं 

थोडासा फेरफार करून णर्लणहतात- 
 
"ञानानेर्श्रीपाठी । जो वोंवी करीर्ल मऱहाठी । 
तेिें रत्नखणिताणिया ताटीं । जाि नरोटी ठेणवर्ली ।" 
 
तेराव्या शतकातीर्ल ञानानेर्श्र-नामदेवािंीि नव्हे तर नामयािी दासी जनाबाईिंी अभरं्वािीही 

उत्तरकार्लीन संतानंा कशी पे्ररक ठरर्ली, यािे हे एक उदाहरिि परेुसे आहे. 
 
यापढुीर्ल तीन अभरं्ातूंन जनाबाई आणि ञानानेर्श्र याचं्यातीर्ल भावबधं प्रकाशमान होतात. 

नामदेवािंा दैनंणदन सहवास जनाबाईंना र्लाभर्ला. तथाणप आपल्या दासीपिाच्या मयादािंा भरं् करून 
जनाबाई नामदेवाशंी सख्यत्वािे नाते जोडताना त्याचं्या अभरं्वािीत कोठेही णदसत नाहीत. त्याचं्या 
अभरं्ातूंन सातत्याने प्रकटते ते त्यािें दासी म्हिनू असिारे अखंड श्रमजीवन! 

 
तथाणप असे णवशुद्ध, अकृणत्रम आणि उत्कट सख्यत्व जनाबाईनंी ञानानेर्श्राचं्या संदभात 

मोकळेपिाने व्यक्त केरे्ल आहे हे णवशषे. 
 
"ञानानािा सार्र । सखा माझा ञानानेर्श्र ॥१॥ 
मरोणनया जावें । बा माझ्या पोटा यावें ॥२॥ 
ऐसे करी माझ्या भावा । सख्या माझ्या ञानानदेवा ॥३॥ 
जाव ेवोवाळुनी । जन्मोजन्मी दासी जनी ॥४॥" (४०५) 
 
‘ञानानािा सार्र’ असरे्लल्या ञानानेर्श्रानंा जनाबाई ‘सखा माझा ञानानेर्श्र’ असे अनौपिाणरक स्नेहातग 

भावाने येथे सबंोधतात. जनाबाईंनी सख्यत्व जोडण्यासाठी ञानानेर्श्रािंी केरे्लर्ली णनवड वैणशष्ट्ट्यपूिगि नव्हे 
तर अथगपूिगही आहे. णतच्यामुळे ञानानेर्श्राचं्या णवशुद्ध, सणहष्ट्िू आणि पे्रमपूिग व्यणक्तमत्त्वावर प्रकाश तर 
पडतोि. णशवाय जनाबाईंच्या व्यणक्तमत्त्वािी उंिी कळण्यासही साहाय्य होते. 

 
जनाबाईंिे मन ञानानेर्श्रातं पूिगतः समरसरे्ल आहे. ञानानेर्श्रानंा कोित्या प्रकारे आपरे्लसे कराव ेह्या 

संभ्रमात हे मन सापडरे्ल आहे. त्यामुळेि केवळ सख्यत्व ह्या मनास परेुसा सतंोष देत नाही. त्याचं्यातीर्ल 
स्त्रीर्ला ञानानेर्श्राचं्या मातृपदािी जिू तहान र्लार्ते. वास्तवात ते शक्य नसतेि. पि पुढीर्ल जन्मात तरी 
ञानानेर्श्र पुत्ररुपाने आपल्या पोटी यावते, अशी उत्कट इच्िा जनाबाई व्यक्त करतात. येथे जनाबाईंिे स्त्रीपि 
आणि त्याचं्या मातृत्वािी आकािंा र्लखर्लखीत स्वरुपात प्रकटते. पि असे भाग्य प्राप्त होण्याइतका 
जनाबाईंिा भाव णवशुद्ध हवा. जनाबाई त्यािीि परमेर्श्राजवळ यािना करीत आहे. आपर्ला प्रत्येक जन्म 
ञानानेर्श्रावंरून ओवाळून टाकावा, एवढी ञानानेर्श्रासंंबधंीिी भक्ती जनाबाईचं्या मनात दाटून येते. 
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तर र्लरे्ि पुढीर्ल अभरं्ात जनाबाईंना ञानानेर्श्र माऊर्लीच्या रुपात णदसतात. प्रत्यि मातेहूनही 
ञानानेर्श्रमाऊर्ली अणधक पे्रमळ आहे. नव्हे ञानानेर्श्र म्हिजे ‘परर्लोकीिे तारुि’ होय. ते जिू येथीर्ल दुःखी 
जनास तारण्यासाठी आरे्ल आहे. ञानानेर्श्र हेि आपरे्ल णवत्त, र्ोत, णित्त होय. असे सारं्ता सारं्ता जनाबाई 
अनपेणितपिे बोरू्लन जातात. ‘पणतव्रते जैसा पती’ जनाबाईना येथे अधोरेणखत करावयािे आहे ते पणतपत्नी 
नाते नव्हे. तप पणतव्रतेच्या मनातीर्ल पतीणवषयीिा अखंड ध्यास, एकणनष्ठा, पे्रमािी उत्कटता होय. 

 
"मायेहूणन माय मानी । करी णजवािी ओंवाळिी ॥१॥ 
परर्लोकीिे तारु । म्हिे माझा ञानानेर्श्रू ॥२॥ 
णवत्त र्ोत णित्त पाहे । सत्य वदंी रु्रुिे पाय ॥३॥ 
पणतव्रते जैसा पती । जनी म्हिे सारं्ो णकती ॥४॥" (अ. क्र. ४०६) 
 
यापढुीर्ल (क्र.४०७) अभरं्ात जनाबाईनंी एक प्रसंर् णिणत्रत केर्ला आहे. संतजन णवठ्ठर्लाच्या 

मंणदराकडे णनघारे्ल आहेत. त्यात ञानानेर्श्रही आहेत. सतंाचं्या ह्या वाटिार्लीति ञानानेर्श्र सािात णवठ्ठर्ल 
दासी जनीिे अभरं् णर्लहीत असतो, यािी वाच्यता करून आश्चयगभाव प्रकट करतात. जनाबाई हे ऐकतात 
तेव्हा त्याचं्या दृष्ीपढेु णवठ्ठर्लािे घवघवीत रुप उभे राहते. ते असे. 

 
"संत राउळा िार्लरे्ल । ञानानेर्श्र तंव बोरे्ल ॥१॥ 
केवढे नवर्ल सारं्ाव े। दासी जनीिें पद ल्याहावें ॥२॥ 
पाय जोडुनी णवटेवरी । कटीं हात उभा हरी ॥३॥ 
रुप सावळें सुंदर । कानीं कंुडर्ल मनोहर ॥४॥ 
सोनसळा वैजयंती । पुढें र्ोपाळ नािती ॥५॥ 
र्रुडपारीं सन्मुख उभा । जनी म्हिे धन्य शोभा ॥६॥" (अ.क्र. ४०७) 
 
श्रीकृष्ट्िाच्या णवठ्ठर्लरुपाति मराठी संत मनािें अवघे भावणवर्श् सामावरे्लरे्ल आहे. श्रीणवठ्ठर्लमूतीत 

परब्रह्मािे ज्योणतरुगप पाहण्यािी श्रद्धा संतश्रेष्ठ श्री णनवृत्तीनाथानंीि मराठी संतमनातं प्रवर्मतत केर्ली होती. 
 
जनाबाईिंा सोपानणवषयक णजव्हाळा 
 

ञानानेर्श्रानंतर जनाबाईनंा णवशषे णजव्हाळा वाटतो तो सोपानासंंबधंी. श्रीणनवृणत्तनाथ आणि 
श्रीञानानेर्श्र यािंी अर्लौणकक व्यणक्तमत्त्व ेआणि मुक्ताबाई ही महाञानानी कणनष्ठ भणर्नी ह्याचं्या तेजस्स्वतेमुळे 
असाव,े सोपानािें व्यणक्तमत्त्व काहीसे झाकोळून जाते. ह्या भावडंातीर्ल णनवृणत्तनाथ ज्येष्ठ बंधू आणि सद रु्रू 
म्हिून वदंनीय आहेत. ञानानेर्श्रािंी भाष्ट्यकवी, योर्णसद्ध आणि अद भतु प्रणतभावतं म्हिून णत्रखंडात कीती 
आहे. मुक्ताबाई कुटंुबातीर्ल एकमेव स्त्री. तीही सवांत र्लहान. पि तरीही ञानानवती-योणर्नी म्हिून णतिाही 
णवशषे बोर्लबार्ला आहे. सोपानािें व्यणक्तमत्त्व ह्या सवांमुळे दबून रे्रे्ल आहे का? 

 
मात्र नामदेव, िारं्देव आणि जनाबाईंच्या अभरं्ातूंन सोपान आपिास सतत भेटत राहतात. 

सोपानि नामदेवािंा रु्रू होता असे जनाबाईंनी म्हटरे्ल आहे. जनाबाईनंा सोपानासंबंंधी बोर्लताना पे्रमािा 
र्णहवर येतो. जनाबाईंच्या अभरं्ामुंळे सोपानािें धूसर असरे्ल तरी एक व्यणक्तणित्र प्रकट होण्यास णनणश्चतपिे 
र्लििीय साहाय्य झारे्ल आहे. जनाबाई सोपानासंबंंधी णर्लणहतात- 
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"सोपानािी ऐशी मरू्मत । णवर्श्कता ब्रह्मा म्हिती ॥१॥ 
ऐसे बोरे्ल परुािातं । सणृष्कता भर्वतं ॥२॥ 
जनी म्हिे हा सोपान । ब्रह्मा अवतरर्ला पूिग ॥३॥" (अ. क्र. ४१०) 
 
"नामयािा रु्रु । तो हा सोपान सद रु्रू ॥१॥ 
कऱहेवरी करुनी वस्ती । ब्रह्मपुरी णतशी म्हिती ॥२॥ 
माझ्या जीवीच्या जीवना । हृदयी राहे तू सोपाना॥३॥ 
िीत्त उधवण्यािी सत्ता । जनी म्हिे माझ्या ताता ॥४॥" (अ. क्र. ४११) 
 
"वािे म्हिता ंसोपान । प्राप्त वैकंुठािे जाि ॥१॥ 
सोपानदेव कणरता जप । समळू नासे णत्रणवध ताप ॥२॥ 
सोपानदेव धणरता ध्यानें । पुनः जन्मा नाहीं येिें ॥३॥ 
दासी जनी तणल्लन जार्ली । सोपानिरिी णवनटर्ली ॥४॥" (अ. क्र. ४१२) 
 
जनाबाईंच्या दृष्ीने सोपान ही णवर्श्कत्या ब्रह्मदेवािीि मूती होय. समकार्लीन संतानंी ञानानेर्श्र, 

भावडंातं ब्रह्मा, महेश आणि णवष्ट्िु यािंी अवताररुपे पाणहर्ली. ञानानेर्श्राचं्या काळाति जनमानसात ह्या 
श्रदे्धिा सवगत्र प्रसार झार्ला होता. जनाबाईंही ही श्रद्धा अभरं्बद्ध करताना णदसतात. 

 
"सदाणशवािा अवतार । स्वामी णनवणृत्त दातार ॥१॥ 
महाणवष्ट्िूिा अवतार । सखा माझा ञानानेर्श्र ॥२॥ 
ब्रह्मा सोपान तो जार्ला । भक्ता ंआनंद वतगर्ला ॥३॥ 
आणद शक्ती मुक्ताबाई । दासी जनी र्लारे् पायी ॥४॥" (अ. क्र. ४०९) 
 
जनाबाईंनी सोपानि नामदेवािंा रु्रू असल्यािा णनवाळा स्पष्पिे पढुीर्ल शब्दातं णदर्ला आहे. 
 
"नामयािा रु्रू । तो हा सोपान सद रु्रू ॥" सोपान यानंी कऱहेकाठी वस्ती केर्ली आणि अखेर तेथेि 

समाधी घेतर्ली. ते स्थळही ‘ब्रह्मपुरी’ ह्या नावानेि ओळखरे्ल जाते. सोपानाचं्या स्मृतीने जनाबाईिें मन 
र्णहवरते. ‘जीवीच्या जीवना’ असे सोपानानंा सबंोधून आपल्या हृदयस्थानी णनवास करण्यािी त्या 
सोपानानंा प्राथगना करतात. 

 
जनाबाईंनी सोपानािंी प्रस्तुत अभरं्ात (४११) उल्लणेखरे्लर्ली महानता र्लिात घेण्यासारखी आहे. ती 

म्हिजे योर्साधनेत णित्त उंिावण्यािी िमता सोपानाचं्या णठकािी होती. त्यामुळे साधकास त्यािें मौणर्लक 
साहाय्य होत असाव.े जनाबाईंना यािी जािीव असल्याने त्यानंा सोपानासबंंधी णवशषे आदरभाव वाटतो. 

 
जनाबाईंच्या मनातीर्ल सोपानणवषयक भक्तीिी पणरसीमा पुढीर्ल अभरं्ात होते. केवळ ‘सोपान’ असा 

नामोच्चार करताि साधकास वैकंुठप्राप्ती होते. सोपानाचं्या नावािा जप केल्याने णत्रणवध तापािंा समूळ नाश 
होतो. त्याचं्या मूतीिे ध्यान केल्यास जन्ममरिाचं्या िक्रातून मुक्तता र्लाभते. जनाबाईिें मन सोपानात णवशषे 
रमते. तल्लीन होते. त्यामुळेि त्यानंी स्वतःर्ला सोपानिरिी समर्मपत केरे्ल आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

ञानानेर्श्रादी भावडंाचं्या जन्मणवषयक नोंदी 
 

जनाबाईंिा णवशषे प्रणसद्धी पावरे्लर्ला आणि मध्ययुर्ीन मराठी साणहत्याच्या तमाम अभ्यासकासं 
साहाय्यकारी ठरिारा अभरं् ञानानेर्श्रादी भावडंाचं्या जन्मणतथींच्या नोंदी असिारा आहे. यादवकार्लीन 
संतानंी ञानानेर्श्रािंी भक्ती केर्ली, मणहमा र्ाणयर्ला पि ञानानेर्श्र आदींच्या िणरत्रातंीर्ल मौणर्लक ठरिाऱया 
जन्मणतथींिी नोंद करावी असे मात्र त्यानंा वाटरे्ल नाही. अशी एकमेव ठरिारी नोंद फक्त जनाबाईनंा 
करावीशी वाटर्ली. ह्याति जनाबाईंिे मोठेपि आणि त्याचं्या अभरं्ािी मौणर्लकता प्रत्ययास येते. तो 
सुप्रणसद्ध अभरं् असा- 

 
"शाणर्लवाहन शके अक्राशें नव्वद । 
णनवृणत्त आनंद प्रर्टरे्ल ॥१॥ 
त्र्याण्िवाच्या सार्लीं ञानानेर्श्र प्रर्टरे्ल । 
सोपान देणखरे्ल शाण्िवातं ॥२॥ 
नव्याण्िवाच्या सार्लीं मुक्ताई देणखर्ली । 
जनी म्हिे केर्ली मात त्यानंीं ॥३॥" (अ. क्र. ४१३) 
 
जनाबाईंनी प्रस्तुत अभरं्ात ञानानेर्श्रादी भावडंाच्या जन्मणतथीसंबधंी जशी महत्त्वािी नोंद केर्ली 

आहे, त्याप्रमािेि णवणवध सतंाचं्या अभरं्ािे रे्लखन कुिी केरे्ल यासंबधंीही महत्त्वाच्या नोंदी करून ठेवल्या 
आहेत. त्यासंबधंीिा अभरं् असा- 

 
"ञानानेर्श्र अभरं् बोणर्लरे्ल ज्या शब्दा ं। 
णिदानंदबाबा णर्लही त्यासं ॥१॥ 
णनवृत्तीिे बोर्ल णर्लणहरे्ल सोपानें । 
मुक्ताईिी विनें ञानानदेवें ॥२॥ 
िारं्यािा णर्लणहिार शामा तो कासंार । 
परमानंद खेिर णर्लणहत होता ॥३॥ 
सारें् पूिानंद णर्लही परमानंद । 
भर्वतं भेटी आनंद रामानंद ॥४॥ 
सावत्या माळयािा काणशबा रु्रव । 
कूम्यािा वसुदेव काईत होता ॥५॥ 
िोखामेळयािा अनंतभट्ट अभ्यंर् । 
म्हिोनी नामयािे जनीिा पाडुंरंर् ॥६॥" (अ. क्र. ४०८) 

 

क) अन्य समकार्लीन संत 
 

जनाबाईंनी सेना न्हावी, िोखामेळा आणि र्ोरा कंुभार आदी समकार्लीन अन्य संतािंीही िणरते्र 
अत्यंत स्फुट स्वरुपात णर्लणहर्ली आहेत. जनाबाईनंा त्यािंी अभरं्ातूंन नोंद करावीशी वाटते, ही बाबि णवशषे 
महत्त्वािी होय. 
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सेना न्हावी  
 

ह्यापंैकी सेना न्हाव्यािे िणरत्र त्यानंी तेरा िरिाचं्या प्रदीघग अभरं्ात णनवणेदरे्ल आहे. अथात सेनाच्या 
िणरत्रािी उभारिी जनाबाईनंी सुप्रणसद्ध दंतकथेच्या आधारेि केर्ली आहे. ‘सेना न्हावी भक्त भर्ला । तेिें देव 
भरु्लणवर्ला ।" अशा शब्दातं ह्या िणरत्रार्ला प्रारंभ होतो. आणि राजाने सेनाच्या केरे्लल्या र्ौरवात िणरत्रािी 
समाप्ती होते. 
 
िोखामेळा 
 

जनाबाईंना संत िोखामेळयाच्या भक्तीणवषयी णवशषे आदरभाव वाटतो. नामदेववादी संतापं्रमािेि 
संत िोखामेळाही स्वतःच्या काळात एक दंतकथा झार्ला होता. आपल्या दोन अभरं्ातं जनाबाई 
िोखामेळयािा र्ौरव करताना णदसतात- 

 
"याणतहीन िोखामेळा । त्यासी भक्तािंा कळवळा ॥१॥ 
त्यािा जार्ला म्हिीयारा । राहे धरी धरी थारा ॥२॥ 
देव बाटणवर्ला त्यािें । हासें जनी र्ाय र्ािें ॥३॥" (२३५) 
 
"िोखामेळा सतं भर्ला । तेिें देव भरु्लवीर्ला ॥१॥ 
भणक्त आहे त्यािी मोठी । त्यार्ला पावतो संकटीं ॥२॥ 
िोखामेळयािी करिी । तेिें देव केर्ला ऋिी ॥३॥ 
र्लार्ा णवठ्ठर्लिरिी । म्हिे नामयािी जनी ॥४॥" (अ.क्र.२३६) 
 
िोखामेळा याणतहीन सतं असल्यामुळे उपेणित जीवन जर्िाऱया जनाबाईनंा त्याच्याणवषयी 

णजव्हाळा वाटतो. जनाबाईंप्रमािे िोखामेळयानेही आपल्या अनन्य णवठ्ठर्लभक्तीने त्यास प्रजकरे्ल आहे. णवठ्ठर्ल 
आता िोखामेळयािा म्हिीयारा (दास) झार्ला आहे. सविग मात्र िोख्याने देव बाटणवर्ला असे म्हितात. 
तेव्हा जनाबाईनंा हसू येते. अशा वळेी त्या र्ािे म्हिून आपर्ला मनोभाव व्यक्त करतात. 
 
र्ोरा कंुभार 
 

जनाबाईंनी र्ोरोबावंरही एक अभरं् (२५०) रिर्ला असून त्यात त्याचं्या सत्त्वपरीिेिा उल्लेख केर्ला 
आहे. 
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जनाबाईिंी अन्य स्फुट रिना 
 
१) पदरिना 
 

जनाबाईंनी अल्प प्रमािात पदरिना केर्ली असर्ली तरी ती मौणर्लक ठरते. "पणु्यवतं तो पाताळ 
र्लोकीं नेर्ला । दणरद्री तो भाग्यवतं केर्ला ॥" या िरिाने प्रारंणभत होिारे पद जनाबाईंनी रिरे्ल आहे. 
परमेर्श्रािी र्लीर्ला अर्ाध आहे. त्याच्या भक्तानंा देवाच्या ह्या खेळािे कोडे उर्लर्डत नाही. त्यामुळे ते 
संभ्रणमत होतात. त्याच्या वार्ण्यातीर्ल णवसंर्तीिा अथगबोध होत नाही. 

 
"वैणरयाणस णदधर्ली मोिणसणद्ध । 
 कपणटया णदधर्ली महाणनधी ॥ 
सेवकाच्या ढंुर्ा न णमळे प्रिधी । 
 िाळकासी तै्रर्लोक्य भाव ेवदंी ॥ 
सत्यवानािा बहु केर्ला िळ । 
 कीर्मतवानािे माणरयेरे्ल बाळ ॥ 
सखा म्हिणवसी त्यािें नासी बळ । 
 जनी म्हिे मी जािें तुझे खेळ ॥" (४७४) 

 
जर्ात देवभक्तानंा दाणरद्र्य र्लाभते तर देवाच्या वैऱयानंा वैभव! असे असरे्ल तरी जनीर्ला देवािा हा 

खेळ पुरता उमजर्ला आहे. 
 
जनाबाईंिे दुसरे पद णवशषे प्रणसद्ध आहे. पुढे पंधराव्या शतकातीर्ल एकनाथाचं्या पदरिनातं ज्यािे 

प्रणतध्वनी ऐकू येतात ते जनाबाईंिे सुप्रणसद्ध पद असे- 
 
"माझें अिडे बिडे । िकुडे रे् राधे रुपडे ॥ 
 पाघंरू घार्लीती कंुिडे ॥धृ॥ 
हणर माझा रे् सावंळा । पायी पैंजि वाजे खुळखुळा ॥ 
 याने भरु्लणवल्या र्ोणपबाळा ॥ 
हणर माझा रे् नेिता । करी णत्रभवुनािा घोंर्ता ॥ 
 जो का नादें णत्रभवुनीं ॥" 
 
प्रस्तुत पदातीर्ल नादाकृती आणि शब्दाकृती यातंीर्ल सुसंवादामुळे संपूिग अभरं् नादर्लयीने रे्य 

झार्ला आहे. प्रसाद, माधुयग आणि नादर्लय ही ह्या पदािी वैणशष्ट्टे्य ठळकपिे नजरेत भरतात. यमक, 
अनुप्रास, नादािरािंी पुनरावृत्ती ह्यामुळे अभरं् भावर्ीतरुप धारि करतो. णशवाय त्यातंीर्ल भावनाट्यही 
वधेक आहे. 
 

"णवठोबा मर्ला मूळ धाडा । धावत येई दुडदुडा ॥" हे जनाबाईंिे असेि रणसकमान्य र्ीत होय. 
जनाबाईंच्या ह्या पदातही अंतबाह्य र्ोडवा भरून राणहरे्लर्ला जािवतो. त्यातीर्ल णवठ्ठर्लमूतीिे विगन रेखीव व 
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णित्रमय स्वरुपािे आहे. ‘नामदेवािें कौतुक मर्ला सापंडरे्ल माणिक’ असा कृतञानतापूिग उल्लेख येथेही 
णदसतो. 
 
२) भारुडािंी आठवि करून देिारी रुपकरिना 
 

संत ञानानेर्श्र, िारं्देव व मुक्ताबाई यानंी रिरे्लल्या रुपकपर अभरं्रिना आणि कूटरिना याचं्या 
जनाबाईंच्या प्रणतभेवर झारे्लल्या संस्कारािंी फर्लश्रुती म्हिजे जनाबाईंिी रुपकरिना होय. असे असरे्ल तरी 
जनाबाईंिी ही कणवता उत्तरकार्लीन भारुडाशंी जवळकीिे नाते सारं्ते. उदा- 

 
"नवर्ल वतगर्लें  नवर्ल वतगर्लें  नवर्लें  रु्रुिे पायी ॥ 
कापूर जळूणन रे्र्ला तेथें काजळी उरर्ली नाही ॥१॥ 
साखर पेरूनी ऊस काढीर्ला कान जार्ला डोळा । 
णनबर बायको भ्रतार तान्हा सासरा तो भोळा ॥२॥ 
नवर्ल वतगरे्ल नवर्ल वतगरे्ल अनाम िक्रपाणि । 
र्ोकुळ िोरून नेर्लें  तेथें कैिी दासी जनी ॥" (४७७) 
 
दोन पदातं णवरोधर्लय साधून रिरे्लरे्ल हे रुपक रु्रु-णशष्ट्य वा ईर्श्र-भक्त ह्यातंीर्ल अदै्वत सूणित 

करते. रु्रुप्रसादाने वा ईर्श्रकृपेने असाध्य ते साध्य होते. साधनेिा प्रवास परतीच्या णदशनेे प्रारंणभत होतो. 
भक्तािे अस्स्तत्वि पुसून टाकिारी रु्रुकृपा नवर्ल कसे घडणवते यािा प्रत्यय येथे येतो. 

 
दुसरी रुपकरिना तर एकनाथाचं्या र्ार्थयात भारुडरुपाने झकळताना णदसते. 
 
"खंडेराया तुज कणरते नवसू । मरंू दे रे सासू खंडेराया ॥ 
सासू मेल्यावरी तुटेर्ल आसरा । मरंु दे सासरा खंडेराया ॥ 
सासरा मेणर्लया होईर्ल आनंद । मरंू दे निंद खंडेराया ॥ 
निंद मरता होईन मोकळी । र्ळा ंघार्लीन झोळी भडंारािी ॥ 
जनी म्हिे खंडे अवघे मरंू दे । एकटी राहू दे पायापाशी ॥" (४७८) 
 
उपदेशािा िढा स्वर न र्लाविारे आणि ताणत्त्वकतेिा ध्यास न घेिारे हे यादवकार्लीन मराठीतीर्ल 

एक णवशुद्ध भारूड होय. त्यािा एकनाथानंी णवशषे णवस्तार केर्ला. तरी एकनाथािंी भारुडरिना िमत्कृती 
आणि ताणत्त्वकता यािंा भार झाल्याने आपरे्ल स्वाभाणवक सौंदयग हरवनू बसरे्लर्ली णदसते. 
 
३) कूट  
 

जनाबाईंनी एक कूट रिनाही केर्ली असून तीत बुणद्धबळाच्या खेळािे रुपक योजरे्ल आहे. 
 
"माणंडयर्ला खेळ । रंर् बणुद्धबळ ॥१॥ 
कैं िा शह आर्ला । प्याद्याखार्लीं फजीं मेर्ला ॥२॥ 
शहबाजू जार्ली । जनी म्हिे मात केर्ली ॥३॥" (४८२) 



 
 अनुक्रमणिका 

४) पाळिा 
 

"जो जो जो जो के र्ोरिा । जर्दोद्धारा जर्णदशा ॥१॥ 
शब्दसुमनािंी सेज । भणक्तभावें आंत नीज ॥२॥ 
माता उन्मनी केवळ । णनजीं णनजरे्ल र्ोपाळ ॥३॥ 
मारे् घारु्लणन आनंदा । सुखें णनजे बा र्ोप्रवदा ॥४॥ 
अद्वय नाम र्ीती र्ाता । दासी जनीं कैं िी आता ॥५॥" (अ.क्र. ४७३) 
 
जनाबाईंच्या समकार्लीन ञानानेर्श्रभणर्नी संत मुक्ताबाई ह्या ञानानपणरपूिग आणि णसद्धयोणर्नी होत्या. 

िौदा वषांच्या मुक्ताबाईंिे णशष्ट्यत्व िौदाश े वषांिा िारं्देव स्वीकारतो. यािे कारि मुक्ताबाईंिा ञानानवती 
आणि योणर्नी म्हिून असरे्लर्ला अर्लौणकक अणधकार होय. अशा वयोवृद्ध णशष्ट्यास उदे्दशून मुक्ताबाईंनी 
रु्रुमाऊर्लीच्या भणूमकेतून पाळिे वा अंर्ाईर्ीते रिर्ली. समकार्लीन, समवयस्क आणि अध्यात्ममार्ावर 
सहप्रवासी असिाऱया मुक्ताबाईंच्या ह्या अंर्ाईर्ीतानंी जनाबाईंिे र्लि वधूेन त्यानंा ‘पाळिा’ रिण्यािी 
पे्ररिा णदर्ली असिे शक्य आहे. 

 
असे असरे्ल तरी जनाबाईिंा ‘पाळिा’ म्हिजे मुक्ताबाईंच्या ‘पाळिा’रिनेिे अनुकरि नव्हे. 

प्रकृतीदृष्ट्ट्या ह्या दोघींच्या पाळण्यातं साधम्यांपेिा वैधम्येि अणधक जािवतात. 
 
मुक्ताबाईनंी आपल्या ‘िारं्देव’ ह्या णशष्ट्यास उदे्दशनू रु्रुमाऊर्लीच्या भणूमकेतून ‘पाळिे’ वा अंर्ाई 

र्ीते रिर्ली. जनाबाई आपल्या ‘नामयािी दासी’ ह्या भणूमकेति आयुष्ट्यभर वावरल्या. हे ‘दासीपि’ त्यानंी 
एखाद्या रे्लण्यासारखेि णमरवरे्ल. कारि त्यामुळेि त्यािें जीवन कृताथग झारे्ल. नामामृताने भरून राणहरे्ल. 
जनाबाईंच्या र्लौणकक उपेणित जीवनातूनि त्यानंा संतत्व र्लाभरे्ल. आपल्या दैनंणदन श्रमजीवनािे अदु्भत 
अशा सािात्कारी आध्यास्त्मक पातळीवर उन्नयन करण्यािी णकमया जनाबाईंनी करून दाखणवर्ली. साराशं 
‘रु्रू’ पदािा ध्यास त्यानंी कधी धरर्ला नाही. त्या दासी जनीि अखेरपयंत राणहल्या. त्यामुळे त्यानंी 
रिरे्लर्ला पाळिा केवळ एका स्त्रीमनाच्या मातृभावािा स्वाभाणवक सुंदर असा आणवष्ट्कार आहे. जनाबाई 
रु्रुमाऊर्लीच्या नव्हे तर णनखळ माऊर्लीच्या भणूमकेतूनि पाळिा र्ात आहेत असे णदसते. 

 
दुसरे असे की मुक्ताबाई आपल्या णशष्ट्यास उदे्दशून अपत्यभावाने पाळिा र्ातात. जनाबाई 

रु्रुमाऊर्ली जशा नाहीत, तसाि ज्यास उदे्दशून त्या पाळिा र्ातात तो जनाबाईंिा णशष्ट्यही नव्हे. 
 
जनाबाई नाथसंप्रदायािे प्रमुख प्रवतगक असिाऱया ‘योर्मातंड र्ोरिनाथासि उदे्दशून पाळिा र्ात 

आहेत. ही बाब णवस्मयकारक वाटर्ली तरी अथगपूिग आहे. वारकरी संप्रदायािे प्रवतगनि नाथसंप्रदायाने केरे्ल 
आहे, ही वस्तुस्स्थती आहे. ञानानेर्श्रानंी वारकरी संप्रदायाच्या प्रवतगनकार्लीि शवैाणधणष्ठत नाथसंप्रदाय आणि 
वैष्ट्िवसंप्रदाय यािें ऐक्य दशगणविारी णविारधारा ञानानेर्श्रीतून आणि अभरं्रिनांतून जोपासर्ली होती. 
त्यामुळेि नामदेवािंी शदू्र दासी जनाबाईंही ह्या प्रवतगनप्रणक्रयेतीर्ल नाथसंप्रदायािे महत्त्व उमजून होती. 
ञानानेर्श्रादी भावडंानंी स्वीकाररे्लर्ला नाथसंप्रदाय, योर्साधना, णशव-शणक्तसामरस्य संकल्पना 
शवैवैष्ट्िवाचं्या ऐक्यािा ध्यास, भणक्तसाधनेसंबधंी उत्कट ओढ आणि योर्णवषयक अतीव णनष्ठा इत्यादी 
संबंधानेही जनाबाई सजर् आहेत. त्या सकारात्मक भणूमकेतून ह्या पणरवतगनािे स्वार्त करतात. त्यात 
सहभार्ी होऊन आपरे्ल स्वतःिे वैणशष्ट्ट्यपूिग योर्दानही करतात. प्रस्तुत ‘पाळिा’ त्यािेि प्रतीक आहे. 
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आणदनाथाच्या बोधरहस्यािा मृत्यूर्लोकातीर्ल अञानानी णजवांना र्लाभ व्हावा यासाठी प्रयत्नशीर्ल 
असरे्लर्ला पणहर्ला महापुरुष श्रीर्ोरिनाथि होय. जनाबाईंना र्ोरिनाथािें सापं्रदाणयक कतृगत्व ञानात आहे. 
आणदनाथानंी पावगतीस णनणवदेरे्लरे्ल बोधरहस्य श्रीणवष्ट्िूंनी मत्स्येंद्ररुपाने ऐकरे्ल. त्याचं्याकडून ते 
र्ोरिनाथानंा प्राप्त झारे्ल. र्ोरिनाथाकंडून ते र्णहनीनाथानंा प्राप्त होताि जर्दोद्धाराथग र्णहनीनाथानंी ते 
णनवृणत्तनाथाकंडे सुपूतग केरे्ल. णनवृणत्तनाथानंी आपल्या भावडंानंा ते देऊन सवगत्र प्रसाणरत करण्यािी आञाना 
केर्ली. ह्या परंपरेत नामदेवही सहभार्ी झाल्याने ते जनाबाईपयंत पोहोिरे्ल. ह्या दृष्ीने जनाबाईंही 
नाथसंप्रदायाच्या पाईक ठरतात. त्यामुळे संप्रदायाच्या आणद पुरुषास उदे्दशून त्यानंा पाळिा र्ावासा 
वाटतो. 

 
ह्या पार्श्गभमूीवर जनाबाईकृंत पाळण्यािे अथगसंदभग समृद्ध वाटू र्लार्तात, श्रीर्ोरिनाथ समाणधस्थ 

आहेत. हा जर्दोद्धारक समाणधसुखािा अनुभव घेत योर्णनदे्रत स्स्थरावर्ला आहे. जनाबाईंना त्यािे मातृत्व 
स्वीकारावसेे वाटते. र्ोरिासंाठी जनाबाईनंी पाळण्यात शब्दसुमनािंी शजे णसद्ध केर्ली असून भणक्तभावाने 
र्ोरिानंी त्यावर णनद्रा करावी असे त्या सुिणवतात. 

 
उन्मनी अवस्था म्हिजे योग्यािी माऊर्लीि होय. योर्ी समाणधस्थ असतो म्हिजे उन्मनी अवस्थेत 

णवश्रातं पावरे्लर्ला असतो. आता तर र्ोरिस्थानी जनाबाईनंा णनजी णनजरे्लरे्ल भर्वान श्रीर्ोपाळकृष्ट्िि णदसू 
र्लार्तात. ही र्ोष्ही अथगपूिगि ठरते. र्ोरिनाथानंा जोजाविारे जनाबाईंिे हे अंर्ाईर्ीत अनपेणितपिे 
‘मारे् घारु्लनी आनंदा, सुखे णनजे बा र्ोप्रवदा’ अशा शब्दातं एक नव ेवळि घेते. नाथ-संप्रदायािा मूर्लस्त्रोत 
असिारे आणदनाथ आणि भार्वत संप्रदायािा मूर्लस्त्रोत असिारे श्रीणवष्ट्िू याचं्यांतीर्ल अतूट नात्यावरही हे 
अंर्ाईर्ीत प्रकाश टाकू र्लार्ते. आणदनाथानंी पावगतीस णदरे्लरे्ल बोधामृत मत्स्यरुप श्रीणवष्ट्िूनाि प्रथम 
र्लाभरे्ल. आणि त्यानंीि ते पुढे र्ोरिनाथासं णदरे्ल असल्यािी नाथसंप्रदायािी धारिा आहे. त्यामुळे 
नाथसंप्रदाय आणि वैष्ट्िवसपं्रदाय हे परस्पर णवरोधी नसून त्यातं परमाथाने संवाद असल्यािी श्रद्धा 
णनवृणत्तनाथानंी प्रस्थाणपत केर्ली आणि ञानानेर्श्रादी संतानंी ती जनमानसात रुजणवर्ली. तीि श्रद्धा सतं 
जनाबाईंच्याही मनात रुजर्ली असल्याने र्ोरि आणि र्ोप्रवद ह्यातंीर्ल साम्य पाळिा रुपाने त्या सूणित 
करतात. 

 
अशाप्रकारे जनाबाईंिा हा पाळिा म्हिजे अद्वयर्ीति आहे. हे अद्वयर्ीत र्ािाऱया जनाबाईंना तरी 

र्ोरि-र्ोप्रवदाहून वरे्ळे अस्स्तत्व कुठे उररे्ल आहे? ‘अद्वय नाम र्ीती र्ाता।ं दासी जनी कैं िी आतां?’ असा 
जनाबाईंिा प्रश्नही अथगपूिग ठरतो. एका र्ूढ, अथगसंपकृ्त आणि व्याणमश्र अशा अदै्वतानुभवािी अणभव्यक्ती 
करिारा जनाबाईिंा हा पाळिा संतसाणहत्यात संस्मरिीय झार्ला आहे. 
 
५) भपूाळी 
 

‘काकड आरती’ या नावाने रुढ असरे्लर्ला पि प्रकृतीने ‘भपूाळी’ असिारा जनाबाईंिा हा अभरं्ही 
णवशषे र्लोकणप्रय आहे. भपूाळीत देवतेर्ला आणि णतच्या भक्तर्िानंा णवशषे महत्त्व असते. येथे पाडंुंरंर्ार्ला 
उठणवण्यासाठी णवष्ट्िूिा अवघा भक्तर्ि उपस्स्थत असल्यािे जनाबाई सारं्तात. वैष्ट्िवािंा मेळा र्रुडपारी 
दाटर्ला आहे. वाळवटंापासून महाद्वारापयंत दुतफा शुकसनकादी ऋणषमुनी आणि नारद तंुबरादी मुनीजन 
हात जोडून उभे आहेत. मंणदरात सुरवरािंी दाटी होते. रंभादी अप्सरा नृत्य करुन हात जोडून थाबंल्या 
आहेत. सािात णर्णरजापती णत्रशूळ नािवीत व डमरू वाजवीत आर्ला आहे. दैवणस्त्रया पंिप्रािानंी पाडुंरंर्ास 
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ओवाळण्यासाठी णसद्ध झाल्या आहेत. णत्रखंडात ‘भक्तपे्रमी, कनवाळू’ अशा रीतीने ओळखल्या जािाऱया 
देवापुढे िौयुर्ािे प्रणसद्ध भक्तणशरोमिी नामदेव उभे आहेत. आणि त्याचं्यामारे् त्यािंी दासी जनी डोळे 
णमटून पाडुंरंर्ािे ध्यान करीत तल्लीन अवस्थेत उभी आहे. 

 
भपूाळी येथे अभरं्रिना आणि ओवी यािें सणंमश्र रुप धारि करून प्रकटते. मराठीत भपूाळीर्ला 

णतिे स्वतःिे वैणशष्ट्ट्यपूिग रुप असते. श्रीकृष्ट्िजीवनातीर्ल एक भावबंध येथे उर्लर्डर्ला जातो. श्रीकृष्ट्ि हा 
केवळ र्ोपर्ोणपकानायकि नव्हे तर िरािरािा ही नायक आहे. श्रीणवठ्ठर्ल हा भरू्लोकीिा णवर्श्नायक आहे. 
त्यामुळे श्रीकृष्ट्िासबंंधीिे भाव णवठ्ठर्लासबंंधीिेही होतात. णवष्ट्िुर्लोक आणि भरू्लोक यािंी सरणमसळ होते. 
भरू्लोकीच्या णवठ्ठर्लार्ला जार्वण्यासाठी भक्तजनानंी र्ाणयरे्लल्या भपूाळीत णवष्ट्िू आणि श्रीकृष्ट्ि यािें भक्तर्ि 
णमसळून जातात. त्यामुळे हा भरू्लोक आहे की णवष्ट्िरु्लोक असा संभ्रम णनमाि करिारे, भणक्तभावनेने पे्रमातग 
झारे्लरे्ल आणि संर्ीत, नृत्यादी कर्लाणवष्ट्कारानंी सौंदयग आणि ितैन्य ह्यानंी णनथळिारे एक अदु्भत 
वास्तवणशल्प साकारत जाते. डोळयातं प्राि आिून भक्तर्ि बंद दारापढेु णतष्ठत आहेत. कुिी दार 
णकर्लणकरे्ल करून डोकावत आहेत. घननीळ पाडुंरंर्ास उठणवण्याबद्दर्ल रुस्क्मिीर्ला यािना केर्ली जात 
आहे. जनाबाईंच्या सािात्कारी प्रणतभेिा हा एक मोहक आणवष्ट्कार आहे. 
 
६) झोपाळयावरीर्ल ओव्या 
 

संत साणहत्यािे एक ज्येष्ठ अभ्यासक आणि इणतहासकार कै. र्ल. रा. पारं्ारकर यानंी आपल्या 
‘मराठी वाङ मयािा इणतहास-खंड पणहर्ला’ ह्या गं्रथात संत जनाबाईनंी प्रसंर्ी पाडुंरंर्ास र्ाणयरे्लल्या 
भावोत्कट ओव्यािंा उल्लखे केर्ला आहे. त्या अशा- 

 
"पणहर्ली माझी ओवी । ओवीन जर्त्त्र । 
र्ाईन पणवत्र । पाडुंरंर् ॥ सावंळा पाडुंरंर् ॥१॥ 
दुसरी माझी ओवी । दूजा नाहीं कोठें । 
जनीं वनीं भेटे । पाडुंरंर् ॥२॥ 
णतसरी माझी ओवी । तीजा नाहीं ठाव । 
अवघािी देव । पाडुंरंर् ॥३॥ 
िवथी माझी ओवी । वैरीर्लें  दळि । 
र्ाईन णनधान । पाडुंरंर् ॥४॥ 
पािवी माझी ओवी । माणझया माहेरा । 
राहे णनरंतरा । पाडुंरंर्ा ॥५॥ 
सहावी माझी ओवी । सहाही णशिरे्ल । 
रु्रुमूती भेटरे्ल । पाडुंरंर् ॥६॥ 
सातवी माझी ओवी । आठव ेवळेोवळेा ं। 
देणखरे्ल म्या डोळा । पाडुंरंर् ॥७॥ 
आठवी माझी ओवी । अठ्ठावीस युर्ें । 
उभा िंद्रभारे् । पाडुंरंर् ॥८॥ 
नववी माझी ओवी । संपर्लें  दळि । 
िुकवी मरि । पाडुंरंर् ॥९॥ 
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दहावी माझी ओवी । दहा अवतारी । 
याव ेसंवसारीं । पाडुंरंर् ॥१०॥ 
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जनाबाईिंी आख्यानक कणवता 
 

संत नामदेवानंा सवाथांनी अनुसररे्ल ते फक्त जनाबाईंनी. भावकणवता, िणरत्रकाव्य, आत्मिणरत्रपर 
रिना, आत्मणनवदेनपर अभरं्, उपदेशपर अभरं्, आणि कथाकथनपर अभरं् असे सवग काव्यप्रकार हाताळून 
संत जनाबाईनंी आपरे्ल नामदेवानंा अनुसरण्यािे दासीव्रत पूिग केरे्ल. जनाबाई नामदेवाचं्या र्लौणकक 
जीवनाति नव्हे तर भावजीवनात, भणक्तजीवनात आणि कवी म्हिून असिाऱया काव्यजीवनातही व्रतस्थपिे 
त्यानंा अनुसरत राहतात. अशा प्रकारिे आध्यास्त्मक दासीपि महानुभाव पंथािे प्रवतगक श्रीिक्रधरस्वामी 
यािंी आद्यणशष्ट्या आद्यकवणयत्री महदंबा याचं्याणशवाय दुसऱया कुिीही समथगपिे णनभावरे्लरे्ल मध्ययुर्ीन 
मराठी साणहत्यणवर्श्ात तरी णदसत नाही. 

 
आख्यानक काव्याच्या बाबतीत तर जनाबाई नामदेवानंा अनुसरत त्याचं्याही णकतीतरी पढेु णनघून 

जातात ही बाब स्स्तणमत करिारी आहे. जनाबाईंच्या प्रणतभेिा हा पैरू्लही आपरे्ल ऐर्श्यग प्रकट करतो. सतं 
नामदेवानंी २६४ िौकाचं्या एका अभरं्ात हणरश्चदं्रराजाच्या सत्त्वपरीिेिी कथा णनवेदन केर्ली आहे. (श्रीसंत 
नामदेव महाराज यािंी अभरं्ािंी र्ाथा-संपा. णव. स. जोर् १९५७; अभरं् क्र. २२५३) मराठी वाङ मयणवर्श्ात 
‘हणरश्चदं्राख्यान’ प्रथम आिण्यािे श्रये सतं नामदेवाचं्या अणभजात प्रणतभेकडे जाते. नामदेवानंी ते 
अंतःपे्ररिेने सर्लर् अशा ओघवती भाषेत णनवदेन केरे्ल. संपूिग कथा एकाि अभरं्ात णनवदेन करून 
नामदेवानंी मध्ययुर्ीन मराठी साणहत्यात ‘हणरश्चदं्राख्यान’ काव्यािी परंपरा प्रारंणभत केर्ली. 

 
तर ‘जामयािी दासी’ जनी आपल्या स्वामीच्या ह्या आख्यानकाव्यास वारकरी परंपरेत प्रवाहीत 

करण्यािे महत्त्वािे कायग पार पाडते. हणरश्चदं्राच्या सत्त्वपणरिेिी कथा जनाबाईंनी २३ अभरं्ातंीर्ल ३३९ 
िौकातं णनणवदेन केर्ली आहे. नामदेवाचं्या एकाि अभरं्ातीर्ल ह्या कथाभार्ािी जनाबाईंनी २३ अभरं्ात 
णवभार्िी केर्ली आहे. अथाति णवणवध प्रसंर्ासंाठी स्वतंत्र अभरं्ािंी जनाबाईंनी योजना केर्ली आहे. ह्यात 
जनाबाईंिी केवळ कथाणवस्तार करण्यािी भणूमका नसून कथेिी आशयर्लक्ष्यी णवभार्ानुसारी माडंिी 
करण्यािी पे्ररिा आहे. 

 
जनाबाईचं्या हणरश्चदं्राख्यानािा मूर्लस्त्रोत 

 
हणरश्चदं्राख्यानािी कथा ऐतरेय ब्राह्मिाच्या सातव्या पिंाणषकेच्या १३ ते १६ अशा िार अध्यायातं 

आढळते. त्यािप्रमािे शाखंायन श्रौतसूत्र (१५/१७-२५) ब्रह्मपुराि (अ.१४) यातूंन णदसते. त्यातं णनपणुत्रक 
हणरश्चदं्रार्ला वरुिकृपेने पुत्रप्राप्ती होते, अशी कथा शुनः शपेाच्या उपकथेसह आर्ली आहे. ‘देवीभार्वतात’ 
ह्या कथेिे उपरोक्त रुप पूवाधग म्हिून येते. पद्मपरुािाच्या ३१व्या अध्यायात णवष्ट्िुपूजेच्या पुण्याईने, तर 
५६व्या अध्यायात अजा एकादशीच्या पुण्यप्राप्तीने हणरश्चदं्रास राज्यप्राप्ती झाल्यािे दशगणवरे्ल आहे. मध्ययुर्ात 
नामदेव-जनाबाई याचं्या प्रणतभेने णनर्ममरे्लल्या आणि उत्तरकार्लात स्स्थरावरे्लल्या हणरश्चदं्राख्यानािी मूळ 
रुपणसद्धी माकग ण्डेय परुाि (अ. ७ व ८, श्लोक ३५८) आणि देवी भार्वत स्कंध-७; अ. १७ ते २७, श्लोक 
५३८) अशा दोन पुरािातं झार्ली. दोन्हीकडीर्ल कथातं थोडाफार फरक आढळर्ला तरी कथेिा र्ाभा समान 
आहे. हणरश्चदं्र-णवर्श्णमत्र यािंी भेट होऊन णवर्श्ाणमत्रास हणरश्चदं्राने राज्यदान करिे, हणरश्चदं्र राजा, तारामती 
रािी आणि रोणहदासपतु्र यािंी काशीत णवक्री होिे, हणरश्चदं्राने स्मशानरिक म्हिून सेवा स्वीकारिे, 
सपगदंशामुळे रोणहदासािंा मृत्यू होिे, राजा-रािीने आत्मत्यार्ािा णनिगय घेिे आणि अखेर णवर्श्ाणमत्र आणि 
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देव याचं्या कृपेने कथेिा शवेट र्ोड होिे हे कथासूत्र स्थूर्ल मानाने आधीि णनणश्चत झारे्लरे्ल णदसते. ही झार्ली 
संस्कृतातीर्ल हणरश्चदं्रख्यानािी पूवगणसद्ध परंपरा. 

 
संत नामदेवानंी ही कथा मराठीत अभरं् माध्यमातून सारं्ताना काही कळतनकळत बदर्ल केरे्ल. 

हणरश्चदं्रकथेत प्रारंभीि येिारा वरुिकृपेिा प्रसंर् र्ाळर्ला. राज्यदान स्वप्नात झाल्यािे दशगणवण्यात 
आल्याने हणरश्चदं्राच्या सत्यणनष्ठेर्ला तीव्रता व उदात्तता प्राप्त झार्ली. राजाच्या काशीयाते्रर्ला सत्त्वहरि 
प्रसंर्माणर्लकेिे रूप देता आरे्ल. पत्नी तारामतीच्या वधािे कतगव्यभावनेने आञानापार्लन करण्यास राजा णसद्ध 
झाल्यािे दशगणवल्याने त्यािी कठोर परीिेतीर्ल णनश्चर्लता र्लिवधेक ठरर्ली. नामदेवानंी हणरश्चदं्राच्या संस्कृत 
कथा परंपरेत आपल्या अणभजात प्रणतभाबर्लाने बदर्ल करून णतिे पारंपाणरक स्वरुप पुसून टाकरे्ल. त्यामुळे 
मराठीत एक अणभजात, पणरपूिग आणि उच्च नैणतक मूल्यािंा आदशग दशगणविारी शोकात्म भावकथा म्हिनू 
हणरश्चदं्र राजािी कथा स्स्थरावर्ली ती कायमि. 

 
नामदेवाचं्या हणरश्चदं्राख्यानातीर्ल णरकाम्या जार्ा हेरून त्यािंी णशष्ट्या जनाबाई यानंीही अणधक 

पणरपूिगता, औणित्यपूिगता, प्रत्ययकाणरता आणि भावपूिगता आदी श्रेष्ठ काव्यमूल्याचं्या णदशनेे ही कथा 
णवकणसत करून मराठी आख्यानकाव्यातं ती णिरंजीवी केर्ली. मध्ययुर्ीन मराठी काव्यातीर्ल एक अत्युत्कट 
शोकात्म व उदात्त भावकथा म्हिून ती णसद्ध होताि उत्तरकार्लीन श्रेष्ठ पणंडत कवी मुके्तस्वरािेंही णतच्याकडे 
र्लि वधेरे्ल. आपर्ली प्रञाना, प्रणतभा आणि पाणंडत्य यािें सवांर्ीि संस्कार करून मुके्तर्श्रानंी ह्या मराठी 
भावकथेर्ला मोठ्या थाटामाटात संस्कृत खंडकाव्याच्या प्रसहासनावर आिून बसणवरे्ल. अशाप्रकारे ऐतरेय 
ब्राह्मिातीर्ल हणरश्चदं्राच्या कथेिे मूर्लबीज ब्राह्मि पुरािातूंन णवकणसत होत मराठी भाषाप्रदेशात 
यादवकार्लात प्रवशे करते झारे्ल आणि आद्य अभरं्कार व कीतगनकार असरे्लल्या सतं नामदेवाचं्या 
सािात्कारी वािीच्या स्पशाने ते एका समथग शोकात्म भावोदात्त कथेत पणरवर्मतत होऊन मराठीत स्स्थरावरे्ल. 
जनाबाईंनी ह्या कथेिे रोपटे आपल्या भावोत्कट मनःप्रारं्िात रोवनू भावप्रसिनाने त्यािे एका सपूंिग 
कथाकल्पतरुत रुपान्तर साधरे्ल. जनाबाईिें हे हणरश्चदं्राख्यान एवढे वधेक, प्रत्ययकारी, पणरपूिग आणि 
सवांर्सुंदर होते की मुके्तर्श्रासारख्या प्रकाडं प्रणतभावतं पंणडत कवीर्लाही त्यािे अनुकरि करण्यािा 
अणनवायग मोह झार्ला. 

 
कै. डॉ. ना. र्ो. नादंापूरकर यानंी ‘मुक्त-मयूरािंी भारतें’ ह्या आपल्या प्रबंधगं्रथातीर्ल अखेरच्या 

बाराव्या उन्मेषात जनाबाई आणि पंणडत कवी मुके्तर्श्र याचं्या हणरश्चदं्राख्यानािंा तौर्लणनक णविार केर्ला 
आहे. ह्याणवषयीच्या णववेिनात डॉ. नादंापूरकरानंी बाह्यारं् आणि अंतरंर् परीिि करून सूक्ष्म दृष्ीने तसेि 
सािेपी वृत्तीने शभंराहून अणधक समान स्थळे असल्यािे दशगणवरे्ल आहे. 

 
आपल्या तौर्लणनक अभ्यासाच्या णनष्ट्कषात डॉ. ना. र्ो. नादंापूरकर णर्लणहतात- "वर 

दशगणवल्याप्रमािे दोघाचं्याणह रिनेंत शभंरपेिा ंअणधक समान स्थळें आहेत. त्यातं प्रसंर्, कल्पना, शब्दािंा 
णवणशष् उपयोर्, अरं्लकार, म्हिी इत्याणद दोघातंणह समसमान आहेत. कुठें तर शब्दरिनाणह एकि आहे. 
कुठें जनाबाईंच्या शब्दािें संस्कृतीकरि झार्लें  आहे. णतच्या अधगवट राणहरे्लल्या अथवा थोडक्यांत असरे्लल्या 
कल्पना मुके्तर्श्री रिनेत पूिग आणि णवस्तृत झाल्या आहेत. प्रौढोणक्त आणि उपहासािा उपयोर् दोघातंणह 
एकाि स्थळी आणि त्याि शब्दानंी आहे. एखादी कल्पना पुनरुक्त झार्ली असेर्ल तर दोघांनीणह एकाि स्थळी 
आणि त्याि शब्दानंी केर्ली आहे. इतकें ि नव्हे मुके्तर्श्राचं्या नेमक्या ह्या समान असरे्लल्या ओंव्यातं 
अभरं्रिनेप्रमािे अल्पािरत्व, नादमाधुरी आणि रे्यता आहे. मुके्तर्श्री रिनेंतीर्ल ह्या णवर्लिि साम्य 
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प्रकारािंा णविार केर्ला असता ं जनाबाईंच्या पणरिामावािंून ह्यािे काही कारि णदसत नाही. प्रकबहुना 
मुके्तर्श्रािें हणरश्चदं्राख्यान म्हिजे जनाबाईंच्या आख्यानािी सुधारून वाढणवरे्लर्ली आवृणत्त वाटते. 
जनाबाईंपासून मुके्तर्श्र काही उसनवारी करतीर्ल ही कल्पना श्री. आजर्ांवकरानंा मान्य नाहीं. पि 
वस्तुस्स्थणत त्याचं्या उर्लट आहे... एविं वरीर्ल सवग र्ोष्ींवरून बाह्यारं् आणि अंतरंर् णनरीििावरून आणि 
संस्कृत मराठी इत्याणद प्रमािावंरून हें फणर्लत होतें की मुके्तर्श्रानंी आपर्लें  हणरश्चदं्राख्यान जनाबाईंच्या 
हणरश्चदं्राख्यानावरून घेतरे्ल आणि आपल्या प्रणतभाणवर्लासाने पल्लणवत केर्लें . जनाबाईंिा त्याचं्यावर एवढा 
पणरिाम झार्ला होता कीं त्यानंी णतिी इतरणह रिना स्वीकारर्ली असून णतच्या ऋिािा उल्लेखणह केर्ला आहे. 
(मुक्त-मयूरािंी भारते, पृष्ठ क्र. ७३०-७३१). 

 
जनाबाईंनी नामदेवानंा अनुसरून अभरं्-माध्यमािी हणरश्चदं्राख्यानासाठी योजना केर्ली असल्याने 

ही कथा णवणवध प्रसंर्ातं णवभार्र्ली जाते. प्रत्येक अभरं्ात एक प्रसंर् णिणत्रत केर्ला जातो. अभरं्ाच्या 
अखेरीस येिाऱया नाममुदे्रिी जनाबाई पढुीर्ल प्रसंर्ािे सूिन करण्यासाठी योजना करीत असल्याने अभरं् 
स्फुट असरे्ल तरी आतंणरक कथाधाग्याने बाधंरे्ल जातात. 
 

जनाबाईचं्या हणरश्चदं्राख्यानािी वैणशष्ट्ट्य े
 

णवर्श्ाणमत्राने अत्यतं कठोरपिे हणरश्चदं्रािी सत्त्वपरीिा घेण्यािे ठरणवल्याने ह्या आख्यानास सकंट 
माणर्लकेिे रूप प्राप्त होते. हणरश्चदं्र तत्कार्लीन समाजाच्या जीवनादशािे प्रतीक ठरतो. तशीि तारामती 
स्त्रीधमािे व पुत्र रोणहदास पुत्रधमािे प्रतीक ठरतात. त्यामुळे ही व्यणक्तणिते्र परस्परासं पूरक ठरतात. 
त्यामुळे हणरश्चदं्र राजािी सत्त्वपरीिा ही तारामती, रोणहदास यािंीही सत्त्वपरीिा होते. णवर्श्ाणमत्र अनेक 
कारस्थाने योजून ह्या कुटंुबािे सत्त्वहरि करू पाहतो. पि अखेर त्यािाि पराभव होऊन तो फणजत होतो. 
सत्त्वपरीिकािेि अखेर सत्त्वहरि होते. 
 
व्यणक्तणिते्र- 
 

जनाबाईंच्या आख्यानकाव्यातीर्ल व्यणक्तणिते्र वैणशष्ट्य़पूिग व वधेक आहेत. ती विगनािंा आश्रय न 
करता दशगनाच्या पातळीवर प्रकटतात. व्यणक्तणित्राचं्या बणहरंर्ापेिा त्याचं्या अंतरंर्ािे सत्त्व प्रकट 
करण्यावर णतिा भर आहे. त्यामुळे आटोपशीर असूनही ही व्यणक्तणिते्र पणरपूिग वाटतात. 

 
जनाबाई व्यणक्तणित्राचं्या कृतींतून आणि उक्तींतून त्यािा स्वभाव पणरपोष साधतात. 

व्यणक्तणित्रासंंबधंाने णनवदेने करण्यापेिा जनाबाई कृतीउक्तींसह ही व्यणक्तणिते्र आपिापुढे सादर करतात. 
श्रोते व व्यणक्तणिते्र याचं्यातं त्यामुळे एक थेट व सािात नाते प्रस्थाणपत होते. कथानक पुढे सरकत असते. 
व्यणक्तणिते्र कृती आणि उक्तींच्या र्तीने कथा घडवीत राहतात. त्यात णनवदेकािे अस्स्तत्वही जािव ू नये 
इतक्या स्वाभाणवक र्तीने आख्यानक वाटिार्ल करीत असते. 
 
प्रसंर्विगने- 
 

जी णवणशष्ता व्यणक्तणित्रािंी तीि प्रसंर्विगनािंीही णदसते. कथेच्या प्रारंभी देवसभा णदसते. नंतर 
इंद्रसभेत वणसष्ठ-णवर्श्ाणमत्राचं्या संघषािी णठिर्ी पडते. तथाणप जनाबाई देवसभा वा इंद्रसभा याचं्या 
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ऐर्श्यािे विगन करताना णदसत नाहीत. यािे कारि कथाणवस्तार करिे ही जनाबाईंच्या प्रणतभेिी प्रकृती 
नाही. जनाबाईिें र्लि कथासूत्रावर कें णद्रत होते. त्यामुळे प्रमुख व्यणक्तणित्राणंशवाय अन्य व्यणक्तणिते्र 
जनाबाईंच्या आख्यानकाव्यात प्रवशे करू शकत नाहीत. त्याप्रमािे येथे विगनासाठी विगनेही येत नाहीत. 
त्यामुळे अपणरहायग तेवढेि प्रसंर्, तशीि औणित्यपूिग अशी स्थर्लकार्लविगने कथेत णदसतात. 

 
कथानकाच्या दृष्ीने महत्त्वपूिग असिाऱया प्रसंर्विगनानंा जनाबाई योग्य ते स्वरुप व आकार देतात 

हणरश्चदं्रराजा णशकारीसाठी वनात जातो. तो प्रसंर् (४३६) णवर्श्ाणमत्राने हणरश्चदं्रास राज्यािे दान माणर्तरे्ल 
तो स्वप्नदृष्ान्त (४३८), हणरश्चदं्र, तारामती रोणहदास यािंी काशीयात्रा (४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, 
४४५, ४४६, ४४७) अशा काही प्रसंर्ािंी विगने भावोत्कट रुप धारि करतात. जनाबाई प्रसंर्ाकडे केवळ 
प्रसंर् म्हिून न पाहता भावकथेिा, एक घटक या दृष्ीने पाहतात. त्यामुळे ही प्रसरं्विगने, स्थर्लविगने वा 
कार्लविगने स्वतंत्रपिे आपरे्ल र्लि वधूेन घेत नाहीत हे णवशषे. ह्या सवग कथाघटकाचं्या माध्यमातून आणि 
त्याचं्या संघटनेतून जनाबाई कथेतीर्ल भावप्रवाह र्णतमान, िैतन्यपूिग आणि पणरपुष् करीत जातात. त्यामुळे 
कथाप्रवाहावरीर्ल त्याचं्या णनवदेनािी पकड कुठेही णशणथर्ल होताना णदसत नाही. 
 
अभरं् माध्यमातून कथाणनवदेन 
 

‘अभरं्’ हा िंद मूर्लतःि स्फुट असल्याने त्यात णवस्तारार्ला अवकाश नाही. स्फुटतेबरोबरि 
भावोत्कटता हा अभरं्ािा प्रकृणतधमग आहे. खरे तर अभरं्ािी स्फुटता ही ह्या भावोत्कटतेतूनि जन्मास येते. 
त्यामुळे अभरं् भावपणरपूिग, भाववाहक आणि भावदशगक ठरतो. त्यामुळे अभरं् णवर्लिि र्णतमान असतो. 

 
एखादी भावावस्था, भावस्स्थती याचं्या अणभव्यक्तीसाठी पूरक असिारा अभरं् कथाणनणवदेनासाठी 

स्वीकारर्ला जातो तेव्हा साहणजकि स्फुटता, र्णतमानता, उत्कटता आदी अणभव्यक्तीणवशषेािंी मार्िी 
करतो. त्यामुळे अभरं् माध्यमातीर्ल आख्यान णनवदेन वैणशष्ट्ट्यपूिग ठरते. जनाबाई आख्यान णनवदेनासाठी 
अभरं् माध्यमािी योजना तर करताति, णशवाय त्याबरोबर येिारी णनवदेनािी वैणशष्ट्टे्यही प्रकट करतात. 
त्यामुळेि जनाबाईंिी हणरश्चदं्राख्यातीर्ल कथा दशगनाच्या पातळीवर प्रकटिारी एक समथग णित्रकथारूप 
धारि करते. 
 
सुखान्त असिारी शोकास्त्मका 
 

हणरश्चदं्रािी कथा प्रारंभापासूनि शोकात्म बनत जाते. णवर्श्ाणमत्राच्या क्रोधािे सावट ह्या कथेवर 
प्रारंभापासून अखेरपयंत रेंर्ाळत राहते. कथानकाबरोबरि संकटमाणर्लका सुरू होते. ही संकटे हळूहळू 
र्ंभीर होत जातात. अखेर त्यांना उग्र, भयावह व जीवघेिे रूप प्राप्त होते. हणरश्चदं्र तारामती व रोणहदास 
यािंी ससेहोर्लपट शोकास्त्मकेत काळोख भरत जाते. रोणहदासािा सपगदंशाने मृत्यू होतो. तारामतीवर जि ू
काळमेघ कोसळतो. ‘र्लासी’ म्हिून णतिा वध करण्यािे कमग हणरश्चदं्रावरि सोपणवरे्ल जाते. तारामती 
मृत्यूसाठी तर हणरश्चदं्र वधकमासाठी णसद्ध होतो. 

 
अखेर णवर्श्ाणमत्र अपकीतीच्या आशकेंने मनात भयभीत होऊन हणरश्चदं्राच्या सत्त्वधमािी मुक्त कंठाने 

स्तुती करतो आणि त्यािे राज्य त्यास परत करतो. त्यामुळे सुखान्त असर्ली तरी ही शोकात्म भावकथाि 
ठरते. 
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जनाबाईिें थार्लीपाक-आख्यान 
 

‘थार्लीपाक’ हे नामदेवर्ाथेत जनाबाईंच्या नावावर नोंदणवरे्ल रे्रे्लरे्ल दुसरे आख्यानकाव्य होय. 
हणरश्चदं्राख्यान ह्या त्याचं्या पणहल्या आख्यानकाव्याहून ते प्रकृणतदृष्ट्ट्या वरे्ळे आहे. खरे ‘थार्लीपाका’स 
त्याच्या स्फुटत्वामुळे आख्यानकाव्य असे संबोधण्यापेिा ‘कथाकाव्य’ असे संबोधिे अणधक युक्त ठरेर्ल. त्यात 
दुयोधनाच्या णिथाविीमुळे दुवासऋषींनीं वनवासी पाडंवाकंडे मध्यरात्री सणशष्ट्य जाऊन त्यािें सत्त्वहरि 
करण्याच्या हेतूने इच्िाभोजनािी मार्िी केर्ली, त्या प्रसंर्ासबंंधीिी कथा आर्ली आहे. ही कथा र्ाथेत 
अभरं् क्रमाकं ४५५ ते ४६८ अशा अवघ्या िौदा अभरं्ातूंन कथन केर्ली जाते. हे अभरं्ही पुन्हा अत्यतं 
आटोपशीर बाधं्यािे आहेत. नामदेवािंी तीथावळी वा अन्य कथाणनवदेनपर अभरं्ापं्रमािे ते ऐसपैस 
िरिबहुसंख्यतेकडे झुकिारे नाहीत. एवढेि नव्हे तर जनाबाईंच्याि हणरश्चदं्राख्यानातीर्ल णवस्तारशीर्ल, 
समावशेक, संथ र्लयीच्या आणि वळिावळिानंी कथा उर्लर्डत नेिाऱया प्रौढ-भारदस्त प्रकृतीच्या 
अभरं्ापेंिाही थार्लीपाकाख्यानातीर्ल अभरं्. स्फुट, र्णतमान आणि र्लहान ििीिे वाटतात. 

 
असे असरे्ल तरी ‘थार्लीपाका’िा हा प्रसंर् सािात करण्यात कथाकती यस्त्कंणितही कमी पडरे्लर्ली 

नाही हे णवशषे. हे का व कसे घडते, ह्या प्रश्नािंा शोध घेण्यातूनि णतिी णनवदेनवैणशष्ट्टे्य र्लिात येिे शक्य 
असते. 

 
प्रथमि र्लिात येिारी एक महत्त्वािी बाब अशी की जनाबाईंनी अभरं्बद्ध केरे्लरे्ल हे ‘थार्लीपाक’-

आख्यान यादवकार्लीन मराठीतीर्ल एकमेव आख्यानकाव्य आहे. जनाबाईंच्या ‘हणरश्चदं्राख्याना’प्रमािे 
त्याचं्या ‘थार्लीपाका’ख्यानामारे् नामदेवािंी एखादी त्याि कथेवर आधाररे्लर्ली आख्यानकणवता उपर्लब्ध 
नाही. जनाबाई-समकार्लीन वा उत्तरकार्लीन एखाद्या कवीिेही ह्या णवषयावरीर्ल एखादे स्वतंत्र 
आख्यानकाव्य णदसत नाही, मुके्तर्श्रासारख्या मराठीत महाभारतावर णवदग्ध काव्यरिना करिाऱया पंणडत 
कवींच्या काव्यगं्रथातूंनही हे आख्यान अनुषंणर्क स्वरुपात येत राहते. 
 

पुरािकथािें देशी भावकथातं रुपान्तर 
 

‘रुस्क्मिी स्वयंवरा’िी कथा श्रीमद्भार्वतातीर्ल श्रीकृष्ट्ििणरत्रातून फुटून, स्वतंत्रपिे 
श्रीिक्रधरणशष्ट्या आद्य कवणयत्री महदंबा णहच्या ‘धवळया’ंत प्रथमतः स्फुटत्वाने प्रकटर्ली. ‘धवळे’ हे संस्कृत 
रुस्क्मिीस्वयंवरकथामार्िे आद्य णवशुद्ध देशी रुप ठररे्ल. तसेि ‘हणरश्चदं्राख्यान’ व ‘थार्लीपाकाख्यान’ ही 
संत नामदेवणशष्ट्या जनाबाईिंी आख्यानकाव्येही संस्कृत कथाभार्ािंी णवशुद्ध, स्फुट व आद्य देशीरुपे 
ठरतात. ‘रुस्क्मिी स्वयंवर’ काव्यािीि पढेु एक समृद्ध आख्यानकाव्य परंपरा स्वतंत्रपिे अस्स्तत्वात आर्ली. 
‘थार्लीपाका’ख्यानािी तशी परंपरा णनमाि होऊ शकर्ली नाही. त्यािी अनेक कारिे संभवतात. त्यासबंंधीिी 
ििा येथे अप्रस्तुत ठरेर्ल. जी बाब थार्लीपाकाख्यानािी, तीि काही प्रमािात हणरश्चदं्राख्यानािीही आहे. 
नामदेवानंी ‘हणरश्चदं्राख्यान’ म्हिून णर्लणहरे्लर्ला एक प्रदीघग अभरं् हाि काय तो जनाबाईंच्या ‘हणरश्चदं्राख्यान’ 
काव्यािा एकमेव आधार ठरतो. जनाबाईंच्या ‘हणरश्चदं्राख्यान’ णनर्ममतीमार्ीर्ल पे्ररिेिे मूळ त्यात आढळते 
एवढेि. मात्र ह्या ससं्कृतकथाबीजािा पणरपूिग, सौंदयगपूिग व रसपूिग आणवष्ट्कार प्रथम देशी भाषेत स्फुटत्वाने 
झार्ला तो जनाबाईचं्याि आख्यानकाव्यातून होय. त्यामुळे ‘हणरश्चदं्राख्यान’ आणि ‘थार्लीपाकाख्यान’ ही 
कवणयत्री जनाबाईिंी स्वतंत्र व स्वयंपूिग अशी आद्य आख्यानकाव्यणनर्ममती ठरते. 
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तात्पयग आद्य कवणयत्री महदंबा आणि संत कवणयत्री जनाबाई ह्या यादवकार्लातीर्ल समकार्लीन 
कवणयत्री आपापल्या पंथीय मार्ांनी वाटिार्ल करीत एकाि णवशुध्द वाङ मयीन पे्ररिेने कथाकाव्यणनर्ममती 
करून मराठी वाङ मयाच्या णवकासाच्या काही णदशा सूणित करीत राहतात. ही णवशुद्ध वाङ मयीन पे्ररिा 
म्हिजे शतकानुशतके परुािकथन व प्रविनमाध्यामातूंन प्रवाणहत होिाऱया, भव्योदात्त सखोर्ल संस्कारानंी 
र्लोकजीणवते तसेि र्लोकमने समृद्ध करीत राहिाऱया आणि वैणर्श्क जीवनादशांिे मानदंड उभणविाऱया 
पुरािकथाचं्या स्मृणतबधंानंा णवशुद्ध देशी भावकथािें रुप देिे ही होय. 
 

यादवकार्लीन णवदग्ध आख्यानकाव्याहून वरे्ळेपि 
 

यादवकार्लीन कवणयत्रींच्या ह्या स्फुट भावकथा देशीपिािे अस्सर्ल रे्लिे रे्लवनू प्रकटतात हे णवशषे. 
त्या व्युत्पन्नता, पाणंडत्यप्रदशगन, सौंदयगरे्लण्यािंा सोस, रसणनर्ममतीिी कृणत्रम व हुकुमी साधने, संस्कृतप्रिरु 
भाषाशरै्ली इत्यादी ग्राणंथकतेच्या णनकषाचं्या कृणत्रम बंधनातूंन पूिगतः मुक्त असिाऱया अशा कथा आहेत. त्या 
मौणखक प्रकृतीच्या वाङ मयीन काव्यकृती आहेत. ह्या पौराणिक कथािंी ह्या कवणयत्रींच्या भावणवर्श्ात जि ू
पुनरगिना होते. जनाबाईंच्या वा महदंबेच्या मनािे रंर्, त्याचं्या अनुभवािें आकार, त्यांच्या आजुबाजूच्या 
वास्तवािी रुपे आणि त्यािंीि भाषा स्वीकारून जेव्हा ह्या कथा प्रकटू र्लार्तात, तेव्हा त्यािंा जिू अंतबाह्य 
कायापार्लट झारे्लर्ला असतो. त्यामुळे त्यानंा नवणनर्ममतीिी झळाळी व िैतन्य प्राप्त होते. मूळ पौराणिकतेिे 
संदभग वा बधंने नाकारीत ह्या कथा र्लोकजीवनात जिू स्वतःस समर्मपत करतात आणि सामान्य मािसाच्या 
सुखदुःखािंी कहािी सारं्ू र्लार्तात. 

 
महदंबेच्या ‘धवळयातं’ वा जनाबाईंच्या ‘हणरश्चदं्राख्यान’ व ‘थार्लीपाका’ख्यान ह्यासारख्या 

आख्यानातं यािा प्रत्यय तीव्रतेने येतो. ही आख्यानकाव्ये म्हिजे पौराणिक कथाचं्या केवळ देशी प्रणतकृती 
नाहीत. तर त्या एका दृष्ीने नवणनर्ममतीि असतात. नवणनर्ममतीच्या प्रणक्रयेशी णमळतीजुळती अशीि त्यािंी 
णनर्ममतीप्रणक्रया असते. कारि मूळ पौराणिक कथा यादवकार्लीन कवणयत्रींच्या भावजीवनातीर्ल घटना 
बनतात. ह्या घटनेसंबधंीच्या भावणनक णक्रयाप्रणतणक्रयांतून एका भावकथेिे काव्यणशल्प अर्लर्द आकारत 
जाते. कवणयणत्रिे ह्या घटनेणवषयीिे आकर्लन, णतिे भावनाकार, णतिी भाषा, कथेत णझरपत राहिारे णतिे 
अनुभवणवर्श् ह्या सवगि र्ोष्ींिे पयगवसान अखेर कथेच्या पथृर्ात्मतेत होते. 

 
थार्लीपाक : एक स्फुट कथाकाव्य 

 
‘थार्लीपाक’ हा महाभारताच्या द्रौपदीहरिपवातीर्ल (अ-२६९-२७१) एक प्रसंर् आहे. द्रौपदीसह 

वनवास भोर्िाऱया पाडंवाचं्या जीवनात अवतररे्लल्या एका संकटप्रसंर्ािे णनवदेन ‘थार्लीपाक’ 
आख्यानामध्ये येते. जनाबाईचं्या ह्या ‘थार्लीपाक’रिनेस आख्यानकाव्य म्हटरे्ल जात असरे्ल तरी प्रकृतीने ते 
कथाकाव्य आहे. मध्ययुर्ीन आख्यानकाव्येही आशय व अणभव्यक्तीच्या अनुषंर्ाने णवणवध रुपे धारि करताना 
णदसतात. णवदग्ध महाकाव्यािे आदशग णर्रणविाऱया प्रबधंकाव्याहूंन भारत-रामायिादी आषग महाकाव्यातंीर्ल 
रसोत्कट, नाट्यात्म, जीवनादशगपूजक व र्लोकरंजक घटनाप्रसंर्ावंर आधाररे्लर्ली प्रदीघग आख्यानकाव्ये 
वरे्ळी मानावी र्लार्तात. तर त्याहूनही अशा घटना-प्रसंर्ाचं्या कथात्म स्मृणतबंधानंा व्यणक्तणवणशष् 
भावबंधािंी, स्फूट आणि देशी कथारुपे देण्यािी प्रणक्रया वरे्ळी मानावी र्लार्ते. तसेि प्रदीघग आख्यानाचं्या 
तुर्लनेने थार्लीपाकासारखी स्फुट, कमीत कमी प्रसंर् व व्यणक्तणिते्र याचं्या साह्याने एकि एक संस्काराकार 
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मनावर रेखिारी कथाकाव्ये णनणश्चति प्रकृतीने वरे्ळी ठरतात. मात्र ह्या सवांनाि परंपरेने आख्यानकाव्ये 
म्हटरे्ल जाते. 

 
जनाबाईंिे ‘थार्लीपाक’ हे कथाकाव्य अवघ्या िौदा अभरं्ांतून साकारते. ह्या िौदा अभरं्ातंीर्ल 

पणहर्ला अभरं् कथेिा उपोद घात म्हिून येतो. दुसऱया अभरं्ात कथेिे आशयसूत्र थोडक्यात साणंर्तरे्ल जाते. 
‘थार्लीपाक ऐकता ं। हणर वारी जन्मव्यस्था’ हे जनाबाईंनी कथाकाव्याच्या आद्य िरिाति श्रोत्यानंां णदरे्लरे्ल 
आर्श्ासन आहे. यावरून यादवकार्लीन अन्य कथाकाव्यापं्रमािेि ‘थार्लीपाक’ हे कथाकाव्यही 
श्रोतृसापेितेने प्रकट होते. यामुळे संवादािी एक व्यापक व अस्पष् िौकट त्यास र्लाभते. श्रोत्यानंी ह्या 
कथािें श्रवि आत्मोद्धारासाठी करावयािे आहे, यािी सूिना ह्या प्रारंणभक िरिातून देऊन जनाबाईनंी 
आपल्या भणक्तमार्ाच्या अणर्लणखत संकेतािे एकीकडे पार्लनही केरे्ल आहे. तसेि ‘थार्लीपाक’ कथाकाव्यािा 
महाभारतीय संदभग देऊन त्यािी पार्श्गभमूी णनवदेन करिेही ह्या कवणयत्रीर्ला अर्त्यािे वाटते हे णवशषे. ही 
पार्श्गभमूी ज्या र्तीने आटोपशीर स्वरुपात णनवदेन केर्ली जाते त्यावरूनही जनाबाईचं्या णनवदेनपद्धतीिे 
सामर्थयग, कौशल्य व औणित्य र्लिात याव.े 

 
"थार्लीपाक ऐकता ं। हणर वारी जन्मव्यथा ॥१॥ 
दुयोधनाच्या घरासी । आर्ला दुवास हो ऋषी ॥२॥ 
सेवें बहुत तोषणवर्ला । वर मार् तू इस्च्िर्ला ॥३॥ 
णशष्ट्यासह रानीं जावें । इच्िाभोजन मार्ाव े॥४॥ 
नंतर शाप द्यावा । आता जातो वर द्यावा ॥५॥ 
हर हर शब्द थोर केर्ला । जार्ला वनात र्र्लबर्ला ॥६॥ 
नवर्ल सवांसी वाटर्लें  । जनी म्हिे ऋषी आरे्ल ॥७॥" (अ. क्र. ४५५) 
 
दूरदशगनवरीर्ल आजच्या एखाद्या णित्रकथाभार्ाच्या प्रारंभी पूवगकार्लात घडरे्लल्या प्रसंर्ाशंाचं्या 

दशगनाने ज्याप्रमािे कथासूत्रािे ओझरते संस्मरि घडणवरे्ल जाते, त्याप्रमािे प्रस्तुत ‘थार्लीपाक’कथाप्रारंभी 
पूवगकार्लीन संदभग र्णतमान णनवदेनाने जार्णवरे्ल जातात. तसेि ‘थार्लीपाक’ कथेवरही णनवदेनािा एक 
ओझरता प्रकाशझोत जनाबाई टाकून जातात. कथेच्या णवकासाच्या दृष्ीने, कर्लात्मतेच्या दृष्ीने असे करिे 
अप्रस्तुत ठरण्यािी शक्यता आहे. तथाणप जनाबाईंनी णनवडरे्लर्ली कथा एवढी पूवगणवणदत व र्लोकणप्रय आहे 
की णतच्यासबंंधी मूर्लतः वािकाचं्या वा श्रोत्याचं्या मनात फारसे कुतूहर्ल असति नाही. मात्र येथे प्रश्न 
कथेसंबंधीच्या कुतूहर्लािाही नसतो. हे ‘थार्लीपाक’ कथेसंबंधी जसे सारं्ता येईर्ल, तसेि ते एकूिि 
मध्ययुर्ीन मराठी आख्यानकाव्यासंंबधंीही म्हिता येते. आषग महाकाव्ये व र्लोकणप्रय पुरािे यातूंन 
णनवडरे्लल्या कथाभार्ावंर आधाररे्लर्ली ही सवगि आख्यानकाव्ये एका दृष्ीने तत्कार्लीन श्रोत्यानंा वा 
वािकानंा पूवगपणरणित होती. तरीही त्यांिे एवढे स्वार्त श्रोत्यानंी वा रणसक वािकानी का केरे्ल असावे? ह्या 
आख्यानकाव्यासंंबंधी तत्कार्लीन रणसकानंा नेमके कोिते आकषगि वाटत होते? या प्रश्नािे एखादे उत्तर 
जनाबाईंिे प्रस्तुत ‘थार्लीपाक’ कथाकाव्य देऊ शकते का यािा शोध घेिे उणित ठरेर्ल. 

 
आधुणनक मराठी कथेच्या र्लोकणप्रयतेिी वा यशस्स्वतेिी जी कारिमीमासंा केर्ली रे्र्ली त्यात तंत्र, 

मंत्र, णजञानासा, स्वप्नरंजन, नाणवन्य, बोध, सौंदयगनुभव, जीवनदशगन, मनोदशगन इत्यादी बाबींना णवशषे 
महत्त्व णमळारे्ल. ह्या कथामीमासेंपासून मध्ययुर्ीन आख्यानकाव्ये कार्लदृष्ट्ट्या बरीि दूर आहेत. त्यामुळे 
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मध्ययुर्ीन आख्यानकाव्याचं्या प्रकृणत, प्रयोजन वा णनर्ममतीसंबधंीिा णविार कोऱया मनाने करिेि योग्य 
ठरेर्ल. 

 
या दृष्ीने पाहता ‘थार्लीपाक’ ह्या कथाकाव्यािा आरंभ हा आधुणनक कथासमीिेर्ला िेद देिारा, 

पि त्याि वळेी णतर्ला आव्हानही देिारा ठरतो. पार्श्गभमूी-संबंधीिे णनवदेन करिे वा कथेच्या प्रारंभीि संपूिग 
कथेिे ओझरते व र्णतमान दशगन घडणविे, ह्या दोन्ही र्ोष्ी यादृष्ीने महत्त्वपूिग ठरतात. 

 
"मध्यरात्रीं ऋणषसणहत । आर्ला दुवास वनात ॥ 
पंडुसुत जारे् जारे्ल । ऋणष समस्त वणंदरे्ल ॥ 
धमग भीमाकडे पाहे । सत्त्वहाणन होत आहे ॥ 
द्रौपदीनें धावा केर्ला । णनजर्ला देव जार्ा झार्ला ॥ 
ऋणष तृप्त केरे्ल वनीं । म्हिे नामयािी जनी ॥" (अ. क्र. ४५६) 
 
सूक्ष्म दृष्ीने पाणहरे्ल तर प्रस्तुत अभरं्ात ‘थार्लीपाक’ कथेिे मोजकेि टप्पे नोंदणवरे्ल आहेत. 

थोडक्यात हा ‘थार्लीपाक’ कथेिा कथाप्रारंभी णदरे्लर्ला साराशंि म्हिावा र्लारे्र्ल. यानंतरच्या अभरं् क्रमाकं 
४५७ ते अभरं् क्रमाकं ४६६ ह्या केवळ दहा अभरं्ातं प्रस्तुत कथा णनवणेदर्ली जाते. ह्या कथेिा पुढीर्लप्रमािे 
आरे्लख काढता येतो. 
 

अभरं् क्र. ४५७- मध्ये द्रौपदीिा धावा आणि संकटणनवारिासंबधंी प्राथगना तसेि णवनविी 

अभरं् क्र. ४५८-४५९ ह्या दोन अभरं्ातूंन येिारा श्रीकृष्ट्िरुस्क्मिी संवाद, श्रीकृष्ट्िािे पाडंवाचं्या 
साहाय्याथग भरू्लोकावर अवतरि. 

अभरं् क्र. ४६०, ४६१, ४६२ ह्या तीन अभरं्ातूंन येिारा श्रीकृष्ट्ि-द्रौपदीसंवाद, त्यात द्रौपदीिे 
संकटाणवषयीिे कथन, श्रीकृष्ट्िास र्लार्रे्लर्ली िुधा, णरक्त थाळीर्ला णिकटरे्लरे्ल शाखापत्र 
सेवन केल्याने श्रीकृष्ट्िास र्लाभरे्लर्ली तृप्ती. 

अभरं् क्र.  
 

४६३, ४६४, ४६५, ४६६ ह्या िार अभरं्ातूंन र्ंर्ातीरावरीर्ल दुवास व त्यािंा णशष्ट्यपणरवार 
यानंी केरे्लल्या भोजनप्रसंर्ािे विगन. 

अभरं् क्र. ४६७, ४६८ समारोप व तात्पयगकथन. 
 

थार्लीपाक कथेिा हा आरे्लख पाहता तो पूवगपणरणित वा पारंपाणरक असल्यािे र्लिात येऊन 
त्यासंबधंी फारसे नाणवन्य वाटेनासे होते. असे असरे्ल तरी जनाबाईिंी ही कथाकणवता अपूवग, स्वतंत्र व 
एकमेव असून णतच्या अखंड आवाहनिमतेमुळेि ती सतत आपरे्ल र्लि वधूेन घेते. 
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समारोप 
 

संत जनाबाईंच्या काव्यकतृगत्वािा आरे्लख माडंताना तीव्रतेने जािविारी णवशषेता म्हिजे 
जनाबाईंिे जीवन आणि त्यािंी कणवता ह्यातंीर्ल अदै्वत होय. जनाबाईंच्या जीवनाकडून त्याचं्या कणवतेकडे 
जाता येते अथवा कणवतेकडून जीवनाकडे वळता येते. यादवकार्लीन सतंकाव्यािीि ही णवणशष्ता होय. 

 
काव्य आणि जीवन अशाप्रकारे समान्तर असल्यानेि जनाबाईंिी कणवता त्यािंी वाङ मयीन मतूी 

ठरते. 
 
एक उपेणित जीवन घेऊन जनाबाई यादवकार्लीन संतमंडळात दाखर्ल झाल्या. नामदेवांिी 

सरु्िभक्ती आणि ञानानेर्श्रािंी णनरु्गिसाधना यािें ऐक्य त्यानंी आपल्या अध्यात्मसाधनेत साधरे्ल. त्याचं्या 
भणक्तजीवनातीर्ल पणरवतगने िैतन्यमय, मोहक आणि स्वाभाणवक वाटतात. णनरु्गि साधनेतीर्ल झेप स्स्तणमत 
करते. जनाबाईनंी एका शदू्र दासीपदापासून संतपदापयंत प्रवास केर्ला तो स्वयंपे्ररिेनेि होय. स्वयंपे्ररिा 
आणि आत्मबळ ही जनाबाईिंी बर्लस्थाने आहेत. तर अणभजात प्रणतभा आणि तरर्ल सवंेदनशीर्लता ही त्यािंी 
कविकंुडरे्ल आहेत. त्यातूंनि जनाबाईंच्या सािात्कारावस्थेिा जन्म झार्ला. कोित्याही श्रेष्ठ संतकवींहून 
जनाबाईंिी सरु्िसािात्कारी वा णनरु्गि यौणर्क अवस्था कमी मोर्लािी ठरत नाही. ह्या सािात्कारी 
अनुभतूींमुळेि जनाबाई स्वतःच्या काळात एक दंतकथा होऊन राणहल्या. अजूनही ही दंतकथा मराठी 
मनावंर मोणहनी टाकते. त्यानंा कोड्यात टाकते. जनाबाईंच्या र्ूढ सािात्कारी अनुभतूींिा अजूनही अथग 
र्लावण्यािे प्रयत्न होताना णदसतात. पि हे र्ूढ उमजेनासे होते. मराठी मनानंा ह्या कोड्यास नकारही 
देववत नाही. त्यामुळे जनाबाईंच्या रू्ढ, धूसर अद भतु आणि िैतन्यमय अनुभवसृष्ीत हरवनू जािे हाि एक 
पयाय उरतो. 

 
जनाबाई नामदेवाचं्या दासी आहेत. पि तरीही ञानानेर्श्राशंी त्यािें सख्यत्व आहे. ञानानेर्श्राचं्या 

अदभतु आणि र्लौणकक जीवनािी शब्दणिते्र नामदेवानंी णवस्तृत स्वरुपातं रेखाटर्ली. पि नामदेवानंंतर ती 
केवळ जनाबाईंनीि, संिेपात का होईना, रेखाटर्ली आहेत हे णवशषे! नामदेवाचं्या जीवनाच्याही त्या अखंड 
सािी आहेत. त्या नामदेवाचं्या केवळ कौटंुणबक जीवनाशीि नव्हे तर भणक्तजीवनाशीही समरस झाल्या 
आहेत. जनाबाईंिी णवठ्ठर्लभक्ती ही ह्या समरसतेिीि फर्लश्रुती होय. 

 
संतश्रेष्ठ ञानानेर्श्र आणि भक्तश्रेष्ठ नामदेव याचं्या साह्याने प्रारंभीत होिारी जनाबाईंिी 

अध्यात्मसाधना अखेर स्वतंत्र वाटेवर पोहोिते. नव्या णदशनेे झेप घेते. त्यामुळे जनाबाईंिी कणवता पराधीन 
न ठरता स्वतेजाने तळपत राहते. णवशषे म्हिजे जनाबाईनंा स्वतःिे असे एक समथग व्यणक्तमत्त्व आहे. त्यािें 
स्वतःिे एक अनुभवणवर्श् आहे. जनाबाई आणि णवठ्ठर्ल यािें एक उत्कट असे पे्रमनाते आहे. ह्या नात्यातूनि 
जन्मिारी त्यािंी सािात्कारी अवस्था आहे ह्या सािात्कारी अनुभवणवर्श्ार्ला स्वतंत्र असा एक रुपाकार आहे, 
प्रकृतीवैणशष्ट्टे्य आहेत, तार्ल आणि तोर्ल आहे. णवशषे म्हिजे ह्या अनुभतूी प्रकट करण्यािी जनाबाईिंी 
स्वतःिी अशी शरै्ली आहे. जनाबाईंिी स्वतःिी एक भाषाशरै्लीही आहे. त्यात त्याचं्या स्त्रीमनािे आणि 
उपेणित जीवनस्तराच्या वास्तवािे रंर्, आकार आणि वळिे णमसळरे्लर्ली आहेत. त्यामुळे जनाबाईिंी 
कणवता समकार्लीन श्रेष्ठ संतकवींनी संस्कारीत झारे्लर्ली असर्ली तरी ती पूिगतः स्वयंभ ूआणि स्वायत्त वाटते. 
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एक संतकवणयत्री ह्या नात्याने जनाबाईंनी सापं्रदाणयक णवषयावंरही अभरं्रिना करून आपरे्ल 
सापं्रदाणयक काव्यकतृगत्व णसद्ध केरे्ल आहे. तसेि समकार्लीन समाजािे आपल्या उपदेशपर अभरं्ातूंन 
प्रबोधनही केरे्ल आहे. त्यामुळे समकार्लीन समाजािी आध्यास्त्मक पातळीवर जडिघडि करण्यािे कतगव्य 
जनाबाई समथगपिे करू शकल्या आहेत. 

 
जनाबाई उपेणित समाजाच्या प्रणतणनधी म्हिून र्लोकभाषेत र्लोकसंवाद साधतात, स्त्री-शूद्रानंाही 

भणक्तसाधनेने आत्मोद्धार करता येतो, सतंपद प्राप्त करता येते हे स्वानुभवानंी णसद्ध करतात. 
जनसामान्याचं्या मनात णवठ्ठर्लभक्ती पे्रणरत करतात. श्रमानुभवातूंनही भणक्तसाधना करता येते असा णदर्लासा 
श्रणमक समाजार्ला देऊ पाहतात. 

 
जनाबाई एक पणरपूिग स्त्रीमन आहे. आपल्या ‘स्त्री’ असण्यािा त्यानंा साथग अणभमान आहे. आपरे्ल 

स्त्रीपि त्यानंा ओझे वाटत नाही. स्त्रीजीवन र्लाभल्याबद्दर्ल त्या कुठेही खंत व्यक्त करीत नाहीत. नामयािी 
दासी, ञानानेर्श्रािंी सखी, श्रीणवठ्ठर्लािी णप्रया ह्या भणूमका त्यानंी समथगपिे णनभावल्या आहेत. एवढेि नव्हे 
तर ञानानेर्श्रासंारखा पुत्र आपिास असावा, त्यासाठी पनुजगन्म घ्यावा असे त्यानंा मनोमन वाटते. त्यातून 
त्याचं्या मनािी मातृत्वासंबधंीिी उत्कट ओढि प्रकटते. सोपानदेवासंबंधी त्याचं्या भावनाही कोवळेपिाने 
नटल्या आहेत. समकार्लीन सवग संताणंवषयी त्याचं्या मनात णवर्लिि आदर आहे. तथाणप संत ‘िोखामेळा’ 
हाि खरा वैष्ट्िव होय असा त्या णनवाळा देतात. 

 
जनाबाईंच्या उपदेशपर अभरं्ातूंन त्याचं्या अनुभवािे बोर्ल ऐकू येऊ र्लार्तात. आपल्या 

आध्यास्त्मक साधनेने आणि काव्यकतृगत्वाने उपदेश करण्यािा अणधकार त्यानंा प्राप्त झार्ला आहे. साधकानंी 
आपल्या मनात ईर्श्रणवषयक दृढ श्रद्धाभाव बाळर्ावा, संत हेि देव होत अशी धारिा मनात अखंड असू 
द्यावी, मोिापेिा मुक्तीसाठी प्रयत्नशीर्ल असाव,े देहभाव नाकारावा, अणर्लप्तपिे प्रपंि करावा, अखंड 
नामस्मरि कराव,े सदु्गरुस शरि जाऊन त्यािी सेवा करावी, आणि आतग मनाने भणक्तसाधना करावी असा 
जनाबाईंना जनसामान्यानंा उपदेश करावासा वाटतो. 

 
जनाबाईंच्या अध्यात्मसाधनेतून त्याचं्या व्यणक्तमत्त्वािा णवकास झारे्लर्ला ठळकपिे र्लिात येतो. हे 

व्यणक्तमत्त्व जेवढे मृदू आहे तेवढेि ते वज्रासमान कठोरही आहे. त्यामुळे जनाबाईंच्या णकत्येक अभरं्ातूंन 
तुकारामाचं्या अभरं्ातंीर्ल वृणत्त-प्रवृत्तींिी आणि काव्यणवशषेािंी िाहूर्ल र्लार्ते. ‘डोईिा पदर आर्ला 
खादं्यावरी’ यासारख्या अभरं्ात त्यािा प्रत्यय येऊ शकेर्ल. जनाबाईंच्या भाषेच्या वळिानंी तुकारामािें 
अनेक अभरं् जाऊ पाहतात. तर भारुडािें वळि घेिारी जनाबाईंिी रिना नाथाचं्या भारुड रिनािंी पूवग 
सूिना देते. 

 
नामदेवािंी दासी आणि ञानानेर्श्रािंी ही सखी रु्रुपदेशापासून वणंित राणहर्ली खरी. पि त्यासाठी 

णतने कधी खंत केर्ली नाही. परमेर्श्रार्लाि त्यानंी रु्रु मानरे्ल आणि स्वयंबोधास रु्रुपदेश मानर्ला. आपल्या 
अंतःपे्ररिेने त्या प्रारंभी भक्तीिी आणि उत्तराधात णनरु्गिसाधनेिी वाट िार्लत राणहल्या. आणि अखेर सरु्ि-
णनरु्गि ऐक्याच्या अणंतम जाणिवपेाशी येऊन थाबंल्या. त्यानंतरि त्यानंा सवगि ईर्श्रािी रुपे णदसू र्लार्र्ली. 
‘देव खाते देव णपते’ अशा समाताणधणष्ठत ऐक्यावस्थेत णवदेही मनाने त्या वावरू र्लार्ल्या. त्याचं्या अभरं्ातूंन 
आता मुक्त मनािे धन्योद्गार ऐकू येऊ र्लार्रे्ल. 
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आता जनाबाईंिे मन कृताथगतेने भरून जाते स्वतःसाठी आता त्यािें काहीि मार्िे उरत नाही. 
मात्र अणभजात संताच्या मनाने त्या ईर्श्राजवळ जर्ताच्या उद्धारािी मार्िी करू र्लार्तात. देह असेपयंत 
मनात भणक्तभाव दृढ असावा, देवाने पुनःपनु्हा र्भगवास द्यावा आणि भणक्तसाधनेिी संधी द्यावी, संतानंा 
श्रद्धावान सतंती द्यावी, सवांिे सवगकाळ कल्याि असाव े हे जनाबाईंिे णवठ्ठर्लाजवळ मार्िे आहे, आता 
जनाबाई केवळ उपकारापुरत्याि केवळ जर्त आहेत. 

 
जनाबाईंनी नामदेवािें िणरत्रणनवदेन करून त्याचं्या आत्मिणरत्रािा अप्रत्यि परुस्कारि केर्ला 

आहे. तसेि ञानानेर्श्रादीसंबधंाने काही महत्त्वाच्या नोंदी केल्या आहेत. पदे, भपूाळी, कूट आदी स्फुट 
रिनाही जनाबाईंच्या नावावर णदसतात. 

 
जनाबाईंनी नामदेवानंी स्वीकाररे्लल्या सवग काव्यप्रकारािंा अभरं्रिनेसाठी आश्रय केर्ला आहेि. 

णशवाय ‘कथाणनवदेनपर’ अभरं्ािंी रिना करून नामदेवानंा आध्यास्त्मक जीवनाति नव्हे तर 
काव्यजीवनातही अनुसररे्ल आहे. अशा प्रकारे जनाबाईनंी नामदेवािें ‘दासीपि’ सवांर्ानंी अथगपूिग केरे्ल. 

 
मध्ययुर्ीन सवग कवणयत्रींमध्ये संत जनाबाई आपल्या आध्यास्त्मक अणधकारामुळे आणि समृद्ध 

काव्यकतृगत्वामुळे सवगश्रेष्ठ ठरताति. णशवाय समग्र सतंमंडळातही त्यािें स्थान महत्त्वपूिग ठरते हे णवशषे. 
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अभ्यासािी साधने 
 

१. जनाबाईिें णनवडक अभरं्- 
डॉ. सुहाणसनी इरे्लकर, स्नेहवधगन पस्ब्र्लप्रशर् हाऊस, पिेु, २००० 

२. नामदेव र्ाथा-महाराष्ट्र शासन 

३. प्रािीन मराठी संत कवणयत्रींिे वाङ मयीन कायग- 
डॉ. सुहाणसनी इरे्लकर, पणरमर्ल प्रकाशन, १९८०, औरंर्ाबाद 

४. मुक्त मयुरािंी भारते- 
डॉ. ना. र्ो. नादंापूरकर मराठवाडा साणहत्य पणरषद, १९५६, हैदराबाद. 

५. संत नामदेव : व्यक्ती आणि वाङ मय- 
संपा. प्रा. भार्लिदं्र खाडेंकर, अशोक कामत, मोघे प्रकाशन, १९८८, कोल्हापूर 

६. संत जनाबाई : िणरत्र आणि काव्य- 
संपा. णिटिीस व कायगकाणरिी-श्री. संत जनाबाई णशिि  
संस्था-र्ंर्ाखेड (परभिी), अनमोर्ल प्रकाशन, पुिे १९७६. 

७. मराठी वाङ मयािा इणतहास-खंड पणहर्ला 
र्ल. रा. पारं्ारकर-णवदभग मराठवाडा बुक कंपनी, पिेु २. 

 

डॉ. सुहाणसनी इरे्लकर यािें प्रकाणशत गं्रथ 
 

काव्य : 

१. तृप्ती 

२. णित्रारं्ि (संपा) 
३. अिर 

४. र्ाथा 

५. िादंस 

६. मी भारतीय आहे 
७. आजी आणि शने वॉनग 

८. आल्या जुळून तारा 

 
संतसाणहत्य समीिा : 

१. महदंबेिे धवळे 

२. यादवकार्लीन मराठी काव्य-समीिा 
३. जनाबाईंिे णनवडक अभरं् 
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४. प्रािीन मराठी सतं कवणयत्रीिे वाङ मयीन कायग 

५. नाथािें रुस्क्मिीस्वयंवर 
६. ञानानेर्श्रीिे अंतरंर् (संपा) 

७. तुकारामािंी प्रभावळ 

८. नामदेवकृत ञानानेर्श्रिणरत्र 
९. समथग रामदासािंी करुिाष्के 

१०. संत जनाबाई 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

डॉ. सुहाणसनी य. इरे्लकर 
 

मध्ययुर्ीन मराठी संतसाणहत्याच्या सािेपी अभ्यासक म्हिून डॉ. सुहाणसनी इरे्लकर हे नाव मराठी 
वाङ मयाच्या अभ्यासिेत्रात आता प्रणतष्ठा पावरे्लरे्ल आहे. त्यािें ‘महदंबेिे धवळे’, ‘सतं जनाबाईिें अभरं्’, 
‘प्रािीन मराठी सतंकवणयत्रींिे वाङ मयीन कायग’, ‘यादवकार्लीन मराठी काव्यसमीिा’, ‘तुकारामािंी 
प्रभावळ’, ‘समथग रामदासािंी करुिाष्के’ इत्यादी गं्रथ णवद्वान व व्यासंर्ी समीिकामंध्ये मान्यता पावरे्लरे्ल 
आहेत. प्रािीन संतसाणहत्यासबंंधी ममगग्राही भणूमका, सािेपी दीघगकार्लीन व्यासंर् आणि आधुणनक 
साणहत्यसमीिादृष्ी इत्यादी णवशषेामुंळे डॉ. सुहाणसनी इरे्लकर यािंी गं्रथसपंदा हा संतसाणहत्यसमीिेिा एक 
वस्तुपाठ ठरर्ला आहे. 

 
 सुहाणसनी इरे्लकर ह्या णनसगर्र्लक्ष्मी संवदेनशीर्ल ज्येष्ठ कवणयत्री म्हिूनही महाराष्ट्रात ख्यातकीतग 

आहेत. ‘तृप्ती’, ‘अिर’, ‘र्ाथा’, ‘िादंस’, ‘मी भारतीय आहे’, ‘आजी आणि शने वॉनग’, ‘आल्या जुळून तारा’ 
हे त्यािें प्रणसद्ध काव्यसंग्रह. ९-१० णडसेंबर २००१ रोजी कंधार येथे झारे्लल्या मराठवाडा साणहत्य 
संमेर्लनािे अध्यिपदही त्यानंी भषूणवरे्ल होते. कै. राजकंुवर काबरा मराठवाडा मणहर्ला भषूि पुरस्कार 
(२००२) याच्या त्या मानकरी आहेत. 


