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पुरस्कार 
 
१९ व्या शिकाि व णवसाव्या शिकािील पणहल्या जागणिक युद्धाच्या काळापयंि मराठी 

साणहत्यािील प्रणसद्ध झालेली महत्त्वार्ी व पुस्िकाचं्या बाजाराि उपलब्ध न होिारी पसु्िके पनुः प्रकाणशि 
करण्यारे् धोरि महाराष्र राज्य साणहत्य संस्कृिी मडंळाने ठरणवले आहे. अशा िऱ्हेर्ी पसु्िके जर 
महाराष्रािील खासगी प्रकाशक व साणहस्त्यक संस्था यानंी प्रकाणशि करण्यारे् ठरणवले िर मंडळ त्यानंा 
अनुदान देण्यार्ा णवर्ारही करिे. 

 
अशा साणहत्यारे् महत्त्व अनेक प्रकाररे् आहे. मराठी साणहत्यार्ी शलैी बदलि व णवकणसि होि 

गेली आहे. कणविा, कथा, लघुकथा यारं्ा आशय आणि आकृणिबंध वळेोवळेी बदलला आहे. ऐणिहाणसक व 
भौगोणलक विचनारं्ी पद्धिी याचं्यािं फरक पडि गेलेला आहे. वैर्ाणरक णनबंध व प्रबधं याचं्यािील ध्येयवाद 
व ित्त्वप्रणिपादन यामंध्ये नवीन नवीन भर पडि गेली आहे; जीवनमूल्यामंध्ये व सामाणजक पणरस्स्थिीमध्ये 
जे पणरविचन होि आहे त्यार्ाही वळेोवळेी वगेवगेळा ठसा साणहत्याि उमटलेला आहे. या सवच पणरविचनारें् 
णभन्न णभन्न आणवष्कार आज अनुपलब्ध असलेल्या ज्या ज्या जुन्या मराठी साणहत्याि आढळून येिाि िे िे 
साणहत्य मराठी वार्काला उपलब्ध करून देण्यार्ी जबाबदारी महाराष्र राज्य साणहत्य संस्कृिी मंडळाने 
अंगावर घेिलेली आहे. 

 
अशा साणहत्यामध्ये णवष्िुशास्त्री णर्पळूिकरारं्ी णनबधंमाला ही अग्रगण्य आहे. िी समग्र व 

यथायोग्य स्वरूपाि आज पसु्िकाचं्या बाजाराि णशल्लक नाही. कै. गोपाळ गिेश आगरकर यारें् केसरीिील 
व सुधारकािील सवच णनबंध आज णमळि नाहीि. लोकणहिवादींर्ीही काही महत्त्वार्ी पुस्िके पुनः प्रकाणशि 
करण्यार्ी गरज आहे. कवी र्ंद्रशखेरारं्ी समग्र कणविा पुनः प्रणसद्ध केल्यास णिरे् स्वागिर् होिार आहे. 
वरील उदाहरिे केवळ णदग्दशचनाथच येथे णदली आहेि. 

 
कै. नाना गदे्र यारं्ा इणिहासार्ा व्यासंग फार र्ागंला होिा. ‘श्रीसरस्विीमणंदर’ या 

णनयिकाणलकाि ‘महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग’ त्यानंी क्रमशः प्रणसद्ध केला होिा. या पसु्िकाने महाराष्रार्ा 
स्वदेशाणभमान वाढणवला. त्याचं्या लेखनशलैीि ओजस्स्विा हा गुि भरपूर आहे. त्यारें् पुत्र प्रा. रा. ना. गदे्र 
यानंी महाराष्र राज्य साणहत्य संस्कृिी मंडळाला हे पुस्िक प्रकाणशि करण्यार्ा अणधकार उदारपिे णदला 
त्याबद्दल मंडळ त्यारें् आभारी आहे. प्रार्ीन साणहत्य मालेिील हे मंडळारे् पणहले पसु्िक आहे. 

 
 

 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी 

अध्यक्ष 
वाई 
णदनाकं : १७ जून १९७१ } महाराष्र राज्य साणहत्य संस्कृणि 

मंडळ 
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ती. कै. नारायण कृष्ण गदे्र व्यक्ती व वाङ्मय  
(प्रा. रा. ना. गदे्र, पुणे) 

 
१.कुल, जन्म, बालपण : 

 
गदे्र घरािे कृष्ि यजुवेदाच्या िैणत्तरीय सणंहिेच्या णहरण्यकेशी शाखेरे् असून त्यारे् गोत्र कौणशक 

होय. मूळ णठकाि रत्नाणगरी णजल्याच्या राजापूर िालुक्यािील लावगन हे गाव. हे गाव या कुळािील 
पुरुषानंी वसणवल्यामुळे गदे्र लावगन या नावाने िे आजही प्रणसद्ध आहे. कोकिािील अनेक कुटंुबे पेशवाईि 
ककवा त्यानंिर णनवाहारे् साधन णमळणवण्यासाठी देशावर आली. श. १७०० च्या सुमारास नानारें् पिजोबा 
अनंिराव वाईस आले. त्यामुळे गदे्र घराण्यार्ी ही शाखा वाईकर म्हिनू ओळखण्याि येिे. कुटंुबािील सवच 
पुरुष गृहस्थी बाण्यारे् असिाही नानारें् वडील व.े मू. कृष्िंभट हे मात्र स्वचे्छेने उत्तम वदेाध्ययन करून 
वैणदक झाले. अध्ययनाध्यापन करून हे अयाणर्ि वृत्तीने आपला संसार र्ालवीि. यारें् िृिीय कुटंुब 
वाईच्या गोखल्याकंडील आनंदीबाई. या दापंत्याच्या पोटी श. १७९१ फाल्गुन शुद्ध पंर्मीला (१८७० मार्च 
७) नानारं्ा जन्म वाईस झाला. बारशाच्या णदवशी अपत्यारे् ‘णदनकर’ नाव ठेणवले. आई आपल्या या पुत्राला 
‘नानू’ असे म्हिे. अथाि व्यवहाराि सवचत्र ‘नारायि’ हे नाव प्रर्णलि झाले आणि पढेु कागदोपत्रीही िेर् 
रुळले. परंिु नानानंी ‘कृष्िात्मज णदनकर’ अथवा ‘णदनकर’ या नावाने णलणहलेल्या लेखावंरून व गं्रथावंरून 
आणि त्याचं्या पत्नीने–म्हिजे माझ्या मािेने–नाव घेण्याच्या वळेी घेिलेल्या णदनकरपंि या नावावरून 
त्याचं्या पाळण्यािील नावार्ा बोध होिो. 

 
इ. स. १८७०–१८९४ पयंिच्या सालवार घटनारं्ी नोंद करिारे वणडलाचं्या हािरे् एक णटपि 

माझ्या संग्रही आहे. त्याि स्विःच्या कंुडलीिील ग्रहारें् काही इष्टाणनष्ट योग णलहून ठेणवले आहेि. त्यारं्ा 
अभ्यास करून माझे वडील बंधूिी. अ. ना. गदे्र, एम्. ए. यानंी ियार केलेली िी. कै. नानारं्ी सायन 
जन्मलग्नकंुडली मी येथे देिो. िी. कै. नानारं्ाही ज्योणिगचणिि आणि फलज्योणिष यारं्ा र्ागंला अभ्यास 
असल्याने असे करिे सवचथा योग्यर् ठरेल. 

 
जन्मलग्नकंुडली 

 
शुरं् र्र्तु 
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२. शशक्षण : 
 
वयाच्या पार्व्या वषी पंिोजीच्या खासगी शाळेि नानूच्या अक्षरग्रहिास आरंभ झाला. वदेोक्ि 

उपनयन आठव्या वषी झाले. व.े मू. णपत्याने नानूला उपनयनानंिर संध्या, ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदेव, देवपूजा, 
पुरुषसूक्ि, रुद्र इत्यादी आवश्यक णनत्य ब्रह्मकमच पढणवले. इ. १८८० मध्ये श्री. व्यकंटराव णखरे नावारे् एक 
णशक्षकोत्तम नानूला लाभले. त्यानंी नानूर्ी ज्ञानणपपासा उद्दीणपि केली आणि णिला योग्य णििके खाद्यही 
पुरणवले. इ. १८८१ मध्ये नानूच्या इगं्रजी णशक्षिास आरंभ झाला. काळार्ा ओघ ध्यानाि घेऊन व.े मू. 
कृष्िंभटानंी पुत्राच्या आंग्लणवद्याग्रहिास णवरोध न करिा प्रोत्साहन णदले. स्विःच्या शोर्नीय दाणरद्र्यामुळे 
पुत्राने स्वप्रयत्नाने आपली णवद्या केली िर त्याि वावगे काही नाही हा णवर्ार त्यानंा पटला असावा. 
पुत्राच्या शरीरमनोबदु्धींवर आपि केलेल्या र्ागंल्या संस्कारानंी इंग्रजी णवद्या णशकूनही आपला पतु्र 
आर्ारणवर्ारानंी भ्रष्ट होिार नाही असा त्यानंा दृढ णवश्वास वाटि असावा आणि िो त्यारं्ा णवश्वास शभंर 
टके्क खरा ठरला हे नानूच्या पुढील र्णरत्रावरून वार्काचं्या सहज णनदशचनास येईल. नानूला आपल्या 
णवदे्यसाठी काही णदवस पुिे, काही वष ेमंुबई, िर काही काळ वाई, अशी णत्रस्थळी करावी लागली. त्यािर् 
नानूच्या पंधराव्या वषी व.े मू. कृष्िंभटारें् देहावसान झाले. इ. १८८४ मध्ये णशक्षिासाठी मंुबईस असिाना 
नानूने णवष्िुपिं छत्रयारं्ी सकच स पणहल्याने पाणहली.[ना. कृ. गदे्रणलणखि णवष्िुपंि छते्र यारें् र्णरत्र, पृ. ११५] वाईस इ. 
१८८६ मध्ये णनघालेल्या ‘न्यू इंस्ग्लश स्कूल’ या शाळेच्या पटावर नानूने आपले नाव पणहला णवद्याथी म्हिनू 
दाखल केले. पुढे काही काळ जन्मग्रामी असलेल्या या आपल्या शाळेि नानूने णशक्षकारे्ही काम केले. एका 
वळेेस जेवनू (नानूच्या आईर्ा वाराने जेवण्यास अगदी णवरोध होिा), सहाध्यायानंा णशकवनू, त्याचं्यापासून 
काही वळेेपुरत्या मागनू आिलेल्या पाठ्य पसु्िकावंरून नानूला आपला अभ्यास करावा लागे. इंग्रजी 
सहावीर्ी दुसरी सहामाही आणि सािव्या इयते्तरे् सपूंिच वषच नानूला पुण्याच्या न्यू इंस्ग्लश स्कूलमध्ये 
णवद्याथी म्हिून महाराष्रािील णटळकआगरकरादी ित्कालीन प्रणिभासंपन्न अग्रिींच्या अध्यापनार्ा लाभ 
णमळाला. मणॅरक्युलेशनच्या परीके्षस न बसिा नोकरीच्या दृष्टीने सद्यःफलदायी ठरिाऱ्या यू. ए. एफ्. च्या 
परीके्षस नानू बसला आणि िी परीक्षा इ. १८८८ ि उत्तम रीिीने उिरला. या काळाि अनेक हालअपेष्टा 
सोसूनही नानूने इणिहास, काव्य या णवषयावंरील गं्रथारें् बरेर् वार्न केले. काही णकरकोळ स्फुट लेखनास 
आरंभ यार् सुमारास झाला. णशक्षिासाठी नानूच्या पुण्यामंुबईच्या रणहवासाच्या काळाि त्यार्ी आई व 
लहान भाऊबहीि णवष्ि-ूदुगा अशी णिघेजि वाईसर् राहाि असि. 

 
३. नोकरी, शर्र्ाह आशण मंुबईत शबऱ्हाड : 

 
इ. १८९० साली नानानंा मंुबईस हवामानखात्याि हंगामी नोकरी लागली. पुढे िी कायम झाली. इ. 

१८९१ मध्ये त्यारं्ा णववाह पुसेगावी (कोरेगाव िालुका, सािारा णजल्हा) िेथील श्री. गिपिराव काळे 
याचं्या ‘गंगू’ नावाच्या बारा वषांच्या कन्येशी झाला. गंगूस िीन भाऊ व दोन बणहिी होत्या. णववाहोत्तर 
‘अन्नपूिा’ या नवीन नावाने ‘गंगू’ र्ा प्रवशे गद्र्याचं्या घराि झाला. इ. १८९३ साली नानानंी मंुबईस 
पेंडश्याचं्या र्ाळीि आपले णबऱ्हाड माणंडले आणि िेथे िे आई, भाऊ, बहीि व पत्नी यासंह राहू लागले. 
१८९० पासून १९२३ साली नोकरीिून णनवृत्त होईपयंि नानारं्ा उिापुरा िीन िपारं्ा काळ मंुबईि गेला. इ. 
१८९७ पयंि पेंडश्याचं्या र्ाळीि आणि त्यानंिर जवळजवळ सव्वीस वष ेआग्ऱ्याचं्या र्ाळीि त्यारें् वास्िव्य 
होिे. त्यारं्ी करे्रीिील कामार्ी वळे सकाळी ८-३० िे दुपारी ३ पयंि असे. प्रत्यही पहाटे उठून 
शौर्मुखमाजचन, स्नान, संध्या, ब्रह्मयज्ञ, देवपूजा इत्यादी आणिक िे यथासागं उरकीि. नैणमणत्तक म्हिनू 
रुद्रार्ी एकादष्िीही करीि. देवाि उजव्या सोंडेर्ा गिपिी होिा; त्यास संकष्टी र्िुथीस 
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गिपत्यथवचशीषाच्या २१ आविचनानंी अणभषेकही करीि. ७-३० ला भोजनापूवी वैश्वदेव व काकबली होई. 
त्या काळच्या णरवाजानुसार सैंपाक व भोजन सोवळ्यानेर् होई. त्यारं्ा पोषाख साधा, स्वच्छ व अणिशय 
नीटनेटका, टापणटपीर्ा असे. साधे शुभ्रकाठी धोिर, अगंाि कळीर्ा वाटोळा सदरा, त्यावर बंदारं्ा बहुधा 
पाढंरा अंगरखा, डोक्यास िाबंडे पागोटे अथवा पगडी, पायाि वाईर्ा जोडा अगर वाहिा आणि हािाि 
छत्री अशा थाटाि रस्त्याने करे्रीपयंि पसु्िक वार्ीि जाण्यार्ी त्यांर्ी सवय होिी. णपत्यारे् श्राद्धपक्ष 
त्याचं्या घरी णबनर्ूक वळेच्या वळेी होई. नंिरच्या काळाि पागोटे अथवा पगडीऐवजी ब्राह्मिी पद्धिीर्ा शुभ्र 
रुमाल िे डोक्यास बाधंीि. जािाजािा पणरणर्िाशंी अथवा पुस्िकाचं्या दुकानािं बोलण्यासाठी त्यानंा 
थोडेफार थाबंाव ेलागे. 

 
४. संगीत अक्षशर्पाक आशण नाटकमंडळीशी नाते : 

 
हे नाटक इ. १८९२ मध्ये णलणहल्यार्ा उल्लखे नानाचं्या हािच्याणटपिाि आहे. श्री. पाडंोबा गुरवारं्ी 

वाईकर संगीि नाटक मंडळी करीि असलेले ‘द्यिूणवनोद’ नाटक अत्यिं लोकणप्रय झाल्यामुळे त्यारे् प्रयोग 
करण्यार्ी इच्छा स्वदेश णहिकर्िक नाटक मंडळीच्या श्री. जनुभाऊ णनमकरासं झाली. परंिु पाडंोबा 
गुरवानंी या नाटकारे् प्रयोग करण्यारे् मालकी हक्क (Monopoly) आपल्याकडे असल्यारे् सागंनू इिर 
नाटक मंडळ्यासं त्यारे् प्रयोग करण्यास मनाई केली. या नाटकाच्या लेखनाणदसंबंधाने खुद्द नानाचं्या 
हािर्ा पुरावा असा :“सगंीि अक्षणवपाक हें नाटक मंुबईि पूवी नावंाजलेले सुप्रणसद्ध नट रा. सखारामपंि 
फाटक (हे इ. १९०९ मध्ये कैलासवासी झाले) नांवाच्या णमत्राच्या आग्रहानें मी सहज णलणहलें . िे त्यानंीं 
आपल्या र्ारदोन महाराष्र नटाचं्या साहाय्यानें लगेर् बसवनू शके १८१५ (इ. १८९३) च्या जेष्ठ मासीं 
महाराष्र पे्रक्षकापंुढें प्रयोगरूपानें रंगभमूीवरणह आणिलें . िेव्हापासून त्यारे् प्रयोग अजूनणह (इ. १९०९) 
‘स्वदेशणहिकर्िक मंडळी’ करीि आहे.[अक्षणवपाक अथवा सगंीि द्यिूणवनोद नाटक, १९०९, प्रस्िावना.]“सवच नाटककार 
मंडळ्यास या नाटकार्ा प्रयोग करण्यास मोकळीक ठेणवली आहे.” अशी णवशषे सूर्ना या नाटकाच्या 
छापील पुस्िकाि बुद्धध्या केलेली आहे. मराठी रंगभमूीवर पुढे कीर्तियुि झालेले सव्यसार्ी नटवयच कै. 
केशवराव भोसले आरंभी स्वदेशणहिकर्िक मंडळीि होिे. नानाचं्या या नाटकाि िे प्रथम नटी, नंिर नारद 
आणि शवेटी पावचिी अशा भूणमका करीि असि. या नाटकमंडळीर्ा आणि नानारं्ा दृढ संबधं 
नाटकमंडळीच्या अखेरीपयंि कायम होिा. मंडळीिील नटानंा आपापल्या भणूमका समजावनू देऊन नाना 
त्यानंा अणभनयारे् णशक्षिही देि. एके प्रसंगी र्ार मणहन्यारं्ी रजा घेऊन नाना या नाटकमंडळीबरोबर 
कहडले. होिे[ही माणहिी प्रस्िुि लेखकास त्याच्या आईने साणंगिलेली आहे.] नाटकमडळीशी याप्रमािे आलेल्या णनकटच्या 
संबंधामुळे मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या स्थापनेनंिर त्याच्या मदिीसाठी नाटकारे् प्रयोग णमळवनू 
देण्याच्या कामी नानारं्ी मदि झाली असिे सवचिोपरी सभंाव्य आहे. अथात् नानाचं्या बहुिाशंी 
प्रणसणद्धपराङ मुख स्वभावामुळे त्यार्ा कागदोपत्री लेखी पुरावा णमळिे कठीि आहे. 

 
या नाटकासबंंधी पुढील अणभप्राय पाहा :“या नाटकारे् प्रयोग स्वदेश-णहिकर्िक नाटक मंडळी 

करीि असे. यािं शकंर-पावचिीर्ें द्यिू होऊन त्यािं शकंरानंीं पावचिीवर रागावनू वनवास पत्करला व 
पावचिीनें णफरून त्यानंा आपल्या अप्रणिम नृत्यगायनकौशल्यानें व णकरािी वषेानें भलुवनू आणिलें  हा 
कथाभाग आला आहे. नाटकािंील णनरणनराळे प्रवशे शवेटपयंि कुिूहल कायम ठेविारे आहेि. नारद, 
पावचिी, शकंर ही िीन प्रमुख पाते्र असून त्याचं्या स्वभावार्ा पणरपोष र्ागंला झाला आहे. भाषा साधी सोपी 
असून, संवाद सुटसुटीि व र्ुरर्ुरीि आहेि. ७८ पानाचं्या या (िीन अंकी) लहान नाटकािं, पानाचं्या 
संख्येइिकीर् पदें आहेि! नारद, पावचिी, शकंर हे णिघेणह गानकुशल असल्यानें नाटकािं गाि सुटल्यास 
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त्यािं काहंीं अस्वाभाणवक नाहीं. पद्यें सोपी व नादमधुर आहेि. णकत्येक णठकािीं पद्यरर्ना सैल व र्कुीर्ी 
झाली आहे. नारदाच्या पात्रामुळें  व खुद्द नाटकािंील कथानकामुळें  नाटकभर शुद्ध साणत्त्वक णवनोदार्ीं 
कारंजीं उडि असल्यासारखीं वाटिाि.”[ डॉ. णव. पा.ं दाडेंकर कृि पौराणिक नाटकें , प.ृ २७०] 

 
“‘द्यिूणवनोद’ नाटक करण्यार्ा हक्क न णमळाल्यामुळें त्यार्ें मूळ र्ालींच्या ठेविीसह केलेलें  

यथािथ्य रूपािंर ‘अक्षणवपाक’ नाटक स्व. णह. मंडळी करीि असे. यािं शकंरार्ें काम गिपिराव लणळि 
आणि पणहल्यानें जनूभाऊ आणि नंिर कृष्िा देवळी पावचिीर्ें काम करीि असि. णभणल्लिीर्ा नार् या 
नाटकािंल्या आकषचिार्ा मुख्य भाग होिा. पि त्या नार्ासाठीं योजलेलीं पदें धमारािंलीं असल्यामुळें 
नार्ार्ें स्वरूप कथ्थकी थाटार्ें होिें.”[भा णव. वरेरकरकृि माझा नाटकी ससंार, पृ. ६३-६४] 

 
हे नाटक १८९३ पासून १९१४ पयंि म्हिजे २०-२१ वष ेमराठी रंगभमूीवर होिे; आणि संगीिाच्या 

दृष्टीने यािील पदे लोकणप्रय असल्यारे् गमक म्हिजे नाटकार्ी पद्यावली स्विंत्रपिे छापून प्रणसद्ध 
करण्याि आली होिी. नानाचं्या इिर लेखनापं्रमािेर्, या नाटकापासूनही त्यानंा द्रव्यलाभ न होिा 
कीर्तिलाभ मात्र झाला. 

 
या नाटकलेखनाच्या अनुषगंाने नानाचं्या इिर मराठी नाटकाचं्या परीक्षिात्मक लेखारं्ा उल्लखे 

करिे अवश्य व अगत्यारे् होईल. देवलकृि ‘शारदा’ (इंदुप्रकाश), ‘खाणडलकरारं्ा मराठी हॅम्लेट’ 
(सरस्विीमंणदर, सवाई माधवरावार्ा मृत्यु), य. ना. णटपिीसकृि ‘मत्स्यगंधा आणि त्यािंील ऋणषपात्रें’ 
(ज्ञानाजंन) आणि कोल्हटकरारें् ‘वीरिनय’[श्रीपाद कृष्ि कोल्हटकर आत्मवृत्त, पृ. ९६] (मंुबई वैभव) इत्यादी त्या 
त्या काळाि गाजलेल्या नाट्यकृिींरे् त्यानंी सडेिोड समीक्षि केले आहे. 

 
५. काव्यरचना : 

 
अक्षणवपाक नाटकािील पद्यरर्ना सोपी, सुबोध व नादमधुर झाल्यामुळे काव्यरर्नेर्ा िो ओनामा 

झाला आणि काव्यप्रािंाि आपि उत्तम रीिीने णवहार करू असा आत्मणवश्वास नानानंा वाटू लागला. या 
आत्मणवश्वासारे् फळ म्हिजे ‘श्रीमत् प्रिापकसह काव्य’ या काव्याच्या संकस्ल्पि िीन खंडापंकैी प्रथम 
खंडारे् १८९४ मध्ये झालेले प्रकाशन असे म्हििा येईल. या काव्यावर ‘व्यंकटेशगुरुपदाणपंि’ असे शब्द 
घालून त्यानंी आपल्या णवद्यादात्या गुरंूरे् (श्री व्यंकटेश णखरे यारें्) कृिज्ञिेने स्मरि करून त्यानंा हे आपले 
प्रथम काव्यपुष्प अपचि केले आहे. या काव्यारे् सहा सगच आहेि आणि योणजलेले वृत्त आया आहे. आयांर्ी 
संख्या सुमारे ५६० आहे. संस्कृि साणहत्य आणि मुक्िेश्वर-वामन-मोरोपंिादी पंणडि कवींर्ी काव्ये याचं्या 
सखोल, सूक्ष्म व ममचग्राही वार्नार्ा पणरिाम या रर्नेि स्पष्ट णदसिो. आठआठ अक्षरारं्ी यमके साधण्याि 
मोरोपंिारें् अनुकरि केलेले आढळिे. त्यार्प्रमािे त्या वळेच्या महाराष्राि (आणि भारिािील इिर 
प्रदेशाि) मालाकार णवष्िुशास्त्री, णटळक इ. णवर्ारविं धुरीिाचं्या लेखनाने स्वदेश, स्वधमच आणि स्वभाषा 
याचं्या उद्धारार्ी िरुि णपढीला लागलेली िळमळ, या काव्यार्ा कवीने णनवडलेला वीराग्रिी रािा प्रिाप 
हा णवषय आणि काव्यािील अनेक उद गार यावंरून व्यक्ि होिें. राष्रीय पनुरुत्थानारे् एक महत्त्वारे् अंग 
म्हिून पराक्रमी पूवचजारें् पोवाडे गाऊन स्वकीयारं्ी मनेस्वराज्योन्मुख करण्यारे् कायच हळूहळू प्रगि होि 
होिे. वाङ्मयाने राष्रवादार्ी ज्योि प्रज्वणलि करून णिर्ा प्रकाश सवच देशभर पोर्णवण्याच्या प्रयत्नािील हे 
काव्य एक लहानशी पििी होय. 
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‘महाराष्रमहोदय’ नावारे् दुसरे ३९१ आयांरे् नानारें् काव्य ‘काव्यरत्नावली’ माणसकाि १९०९ 
साली प्रणसद्ध झालेले आहे. या माणसकाच्या त्या वषांच्या अंकाि प्रणसद्ध झालेल्या प्रकरिाि हे प्रकरि 
सवाि दीघच व मोठे आहे. या काव्यारे् दहा अध्याय आहेि. काव्यलेखनाच्या छंदाने नानानंी स्फुट व दीघच 
अशी पुष्कळ रर्ना प्रसंगोपात्त केलेली आहे. ‘कहदुवा सूरज अथवा बाप्पा रावळ र्क्रविी’ या त्याचं्या 
ऐणिहाणसक कादंबरीि िेराव्या प्रकरिाि (पृ. १२८) बाप्पाच्या िोंडी योगायोगाने गवसलेल्या गूढ स्वयंभ ू
णशवकलगारे् बारा आयांरे् स्िोत्र आले आहे. त्यािील पुढील दोन आया पाहा :“पडलों आकाशािुंन धरिीनें 
मजणस िेंणव सावणरलें । वणरलें  आपत्तीनें म्हिणुन िुझे पाय आणज मीं धणरलें ॥ २॥ शरिास मरि देिें यापणर 
दुसरें न दुःख थोरािें। हें मज ठावें झालें  िुझ्या कृपेनें अनाथ पोरािें॥ ३॥”‘श्रीसरस्विीमणंदरा’ि काही वळेा 
त्यानंी ईशस्िवनपर कणविा णलणहल्या आहेि. त्यार् माणसकाि एकदा ‘णदनकर’ या टोपि नावाने त्यारं्ी 
‘माझी कोंवळी फुलवेल’ (पद : अरणसक णकिी हा शलेा या र्ालीवर) या नावार्ी पुढील कणविा आली आहे 
: 

 
वेल फुलाया झाली। जशि गोंडस शिसली डोळाां ठसली॥ १॥ 
तशि न पुढें जों फुलली। कीं पालशवची टवटशव मग लपली॥ २॥ 
आिा जें सुख व्याली। तें शसद्धी पे्रमें केवळ पाळी॥ ३॥ 
म्हणुशन कळी नव आली। तों भृांग भोंवतीं शिरट्या िाली॥ ४॥ 
पाकशळ फुशगर जाहली। कीं मधुकर जाउशन बसला जवळी॥ ५॥ 
कोवशळ शिनकरबाळी। ती बापा डोळयाांआड जहाली॥ ६॥ 
तो तर माशन शिवाळी। कीं ज्याची त्याला ठेव शमळाली॥ ७॥ 
िुद्ध पे्रमें झाली। ही लीला वलेीभृांगाांमधली॥ ८॥ 
तरुणजनाां जणुां गमली। ती प्रणयरसाची िीक्षा पशहली॥ ९॥ 
कशवला कशवता स्फुरली। पशर रशसक धशरल काां शतजला स्वगळीं॥ १०॥ 
 

पुराित्त्वभषूि इणिहासार्ायच णव. का. राजवाड्ानंा आदराजंली अर्तपण्यासाठी णलणहलेल्या मृत्युलेखा[कै. 
राजवाडे, णर्त्रमयजगत्, फेब्रुवारी १९२७]च्या आरंभी पुढील आया आहे :“कवण सुमुहुतीं नेणों ठेशवशत त्या शवश्वनाथ हें 
नाांव। पशर सत्य आज हें की तत्कीतीला पुरे न जगग ठाव॥” 
 

इ. १९२७-२८ मध्ये त्यानंी‘श्रीशशर्जन्मकथा’ नावारे् सुमारे ३०० आयांरे् एक काव्य णलणहले होिे; 
पि दुदैवाने आज त्यारे् हस्िणलणखि गहाळ झाले आहे. 

 
६. जीर्नातील एक अज्ञात पर्व : गणेशोत्सर्ातील मेळा : 

 
आपल्या िनुमनधनानुसार देशभाषेर्ी सेवा करण्यारे् व्रि घेिलेल्या नानानंी अंगी थोडीफार 

कणवत्वशक्िी असल्याने लो. णटळकाचं्या सावचजणनक गिेशोत्सवारे् एक अंग म्हिून पणु्याि र्ालू झालेल्या 
मेळ्यारें् अनुकरि मंुबईस आपल्या राहात्या र्ाळीि सावचजणनक गिपिी बसवनू, मेळा काढून, १८९५ 
साली केले. हा मेळा १९१४ पयंि म्हिजे पणहल्या महायुद्धाच्या वषारंभापयंि र्ालू होिा. या मेळ्याि 
म्हिावयार्ी णवणवध णवषयावंरील व र्ालींर्ी राष्रजागृणिपर पदे नाना ियार करीि आणि िी अनेक मुलानंा 
प्रौढानंा म्हिावयास णशकवीि. सरकारी नोकरीर्ी बेडी पायाि असल्यामुळे स्विःच्या नावार्ा बभ्रा न होऊ 
देण्यार्ी खबरदारी त्यानंा घ्यावी लागे. यार्ा साहणजक पणरिाम म्हिजे इिक्या वषांि त्यानी रणर्लेली 
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शकेडो पदे प्रणसद्ध होऊ शकली नाहीि आणि त्यामुळे आज िी काळाच्या उदराि गडप झाली आहेि. श्री. 
नरसोपिं भागवि, आबा पुराणिक इत्यादी र्ाळािील प्रमुख नागणरक नानारें् सहकारी या नात्याने मेळ्याि 
पुढाकार घेि. नानानंी पडद्याआड राहून १८-२० वष े र्ालणवलेला हा मेळा त्या वळेी दादरपयंि 
णठकणठकािी होिाऱ्या सावचजणनक गिेशोत्सवािं हजेरी देि कहडि असे. डॉ. नानासाहेबदेशमूख, प्रािार्ायच 
वासुदेवशास्त्री ऐनापुरे याचं्यासारखे त्या वळेरे् मंुबईिील प्रणिणष्ठि नागणरक या मेळ्यारे् कायचक्रम मुद्दाम 
णनमंत्रि करून आपल्या गिपिीसमोर करवीि. नानारं्ी पदे सुबोध, अथचघन, णश् लष्ट पि प्रासाणदक असि. 
माझ्या आईच्या िोंडून ऐकलेल्या पदारं्ा त्रोटक भाग येथे उद्धिृ केल्यास अनुणर्ि होिार नाही : 

 
१. जशर जपाल गंगाधरसुत हो। सुरशतलक तरी हो सुख लाहो॥ धृ.॥ 

मांगलमूर्तत महोत्सविायक। मांगलमूर्तत शिवोत्सविायक। 
श्रीपाववशतचा बाळ। श्रीिुगेचा बाळ। गांगाधरसुत हो, पांचाननसुत हो॥ १॥ 

२.      धीरर्ीरमशण पृथ्र्ीराया, 
र्ीमससह, पशममशन तज्जाया, 
हमीरससह, प्रतापराया 
धमवरणीं बशळ हो पडले; 

नच घाबरले; 
नच बार्रले. 

जातगोत र्ा मनातं नाणा; 
काय आज ये प्रसगं जाणा; 
‘देशकायव करं’ असाशच बाणा 
आयव तुम्ही शनज शचसत धरा; 

मसन धैयव धरा; 
शनज दैन्य हरा.[डॉ. केतकरकृत आशार्ादी (पृ. १२१, १२२) कादंबरीत ही पदे उद धृत केलेली आहेत. 

डॉ. केतकर या काळात शशक्षणासाठी मंुबईत होते. त्यांच्या स्र्र्ार्ानुसार त्यांनी त्यांचे शटपण ठेशर्ले असारे्.] 

 
३.      स्मरत जा पूज्य शपतराांना।पसरा न तोंड इतराांना। 

श्रीदाशरथी रामाला। 
श्रीकृष्ट्णसख्या धमाला। 
श्रीएकनाथ साधूला। 
सद गुरू रामदासाला। 
नृपशतलका शशर्रायास। 

आत्मदेशास। 
देई सौख्याला। 

जो पुनः स्थाशप धमाला। 
[डॉ. केिकरकृि आशावादी (पृ. १२१, १२२) कादंबरीि ही पदे उद धृि केलेली आहेि. डॉ. केिकर या काळाि णशक्षिासाठी मुंबईि होिे. त्याचं्या 

स्वभावानुसार त्यानंी त्यारें् णटपि ठेणवले असावे.] 
 
नानाचं्या संगीिाच्या अणभरुर्ीसबंंधाने त्यारें् स्विःरे् उद गार देऊन हा णवषय संपणविो. “सुप्रणसद्ध 

बाळकृष्िबुवा इर्लकरंजीकर हे ‘ख्याली,’ आपले र्णरत्रनायक णवष्िपुंि छते्र हे ‘धृपदे,’ नारायिबुवा 
गोगटे, फलटिकर, हे ‘टप्पे,’ आणि सखारामबुवा हे ‘लाविीवाले’ या र्ौघाणंह गवय्यारं्ें गािें ऐकण्याइिकें  
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भाग्य या लेखकास ईशकृपेनें प्राप्ि झालें  आणि नारायिबुवा फलटिकरारं्ें गािें िर, त्याने अगदीं 
लहानपिापासून–त्याला कळावयास लागल्यापासून–िों िे दुदैवानें असत्या आयुष्यािंर् कैलासवासी 
होंईपयंि णमळून, शेंकडों वळेा ंऐणकलें  आहे. स्विः या लेखकाला गायनकला मुळींर् अवगि नाहीं. केवळ 
थोडीफार त्या कलेणवषयीं नादलुब्धिा मात्र आहे, इिकें र्.[ पं. णवष्िुपंि छते्र यारें् र्णरत्र, पृ. ६७-६८]” 

 
जुने, प्रार्ीन मराठी काव्य साके्षपाने व णर्णकत्सेने अभ्याणसिारे बहुश्रुि णवद्वान् म्हिून नानानंा 

णमळालेल्या लौणककार्ा एक भाग म्हिून १८९९ साली मंुबईस मोरोपिंारं्ी सावचजणनक पुण्यणिथी (र्तै्र शु. 
१५) साजरी करिाऱ्या कायचकत्यांि नाना एक प्रमुख कायचकिे होिे, या गोष्टीर्ा उल्लखे करावयास हवा. या 
वळेी नुकत्यार् स्थापन झालेल्या आयचन एज्युकेशन सोसायटीच्या र्नीरोडवरच्या शाळेि साजऱ्या झालेल्या 
या पुण्यणिथीच्या व्याख्यानािं प्रो. राजारामशास्त्री भागवि, श्री. ग. ल. पागे याजंबरोबर नानानंी वक्िा 
म्हिून भाग घेिला होिा. आयचन एज्युकेशन सोसायटीच्या स्थापनेशी नानारं्ा काही संबधं असल्यारे् त्या 
शाळेि आरंभी काही काळ अणधकारी णशक्षकारे् काम केलेल्या आणि नंिर पुण्याच्या फगचसन 
महाणवद्यालयाि रसायनशास्त्रारे् प्राध्यापक म्हिनू णवख्याि झालेल्या श्री. गो. बा. कोल्हटकराचं्या िोंडून 
प्रस्िुि लेखकाने ऐणकले आहे. या शाळेिील णशक्षक आणि वरच्या वगांिील प्रौढ णवद्याथी याचं्यासाठी नाना 
बऱ्यार् वळेा इणिहास आणि मराठी वाङ्मय यावर व्याख्याने करीि आणि ऊहापोह करीि. 

 
७. मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय : 

 
मराठी भाषेि प्रणसद्ध झालेल्या व वळेोवळेी होिाऱ्या सवच पुस्िकारं्ा व दुर्तमळ हस्िणलणखिारं्ा संग्रह 

करिे आणि माणसक प्रत्येकी दोन आिे वगचिी घेऊन िी वार्कासं वार्ावयास देिे हे दोन हेिू आरंभी 
णनणिि करून अकरा सामान्यिः िरुि गृहस्थानंी, ‘मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालय’ नावार्ी संस्था श्राविी 
पौर्तिमा शके १८२० म्हिजे १ ऑगस्ट इ. १८९८ या शुभ णदनी श्री. णव. कों. ओक याचं्या अध्यक्षिेने स्थापन 
केली. या अकरा मंडळीि शजेवलकर (इणिहासज्ञ त्रयं. श.ं शजेवलकरारें् वडील), पुििाबंेकर, णपटकर, 
बाके्र, पागे याचं्या समविे नाना एक होिे. संग्रहालयार्ी सुरवाि शिेव्याच्या ठाकुरद्वारी भाडंारे याचं्या 
बंगलीि असलेल्या ब्राह्मिसभेच्या जागेि झाली. ब्राह्मिसभेरे् त्या वळेरे् णर्टिीस श्री. बापट हे 
संग्रहालयाच्या ससं्थापकापंकैी गुजचर, गदे्र व पागे यारें् स्नेही असल्याने संग्रहालयास ही जागा णमळाली. 
श्री. पिुिाबंेकर हे ३०-३२ वष ेसंस्थेरे् णर्टिीस या नात्याने णिरे् बणहिर प्राि िर नाना १९२३ मध्ये मंुबई 
सोडीपयंि २५ वष,े व्यवस्थापक मंडळारे् सभासद पि प्रत्यक्ष अणधकारपद न स्वीकारिा, सगं्रहालयार्ी 
मािेप्रमािे जपिूक व संवधचन करिारे अिंिर प्राि होिे. मंुबईस असेपयंि प्रणिवषी आपल्या जवळर्ी 
पुस्िके व माणसके िे संग्रहालयास देिगी म्हिनू देि. या गोष्टीर्ी नोंद अहवालािं आढळिे. त्याचं्या 
करे्रीच्या कामाच्या वळेेमुळे प्रत्यही दुपारीर्ारपासून रात्री आठापयंि गं्रथालयािर् िे असावयारे्. िेथे 
ठाकुरद्वारी णजन्याखालर्ी खोली ही त्यारं्ी ठरलेली बसावयार्ी जागा असे. स्विंत्र णकल्ल्या जवळ 
असल्यामुळे रणववारी व इिर सुट्टीच्या वारी िे आपले वार्न-लेखन बहुधा त्या खोलीि बसूनर् करीि. 
संग्रहालयाच्या व्यवस्थापक मंडळारे् िे बरीर् वष े सभासद होिे. नव्याजुन्या मराठी पसु्िकाचं्या 
नावालेंखकारं्ी णबनर्कू माणहिी िे णमळवीि व णर्टणिसाचं्या मदिीने िी िी पसु्िके िात्काळ आिण्यार्ी 
व्यवस्थाही करीि. णकत्येक दुर्तमळ गं्रथ ब्रभा न करिा त्यानी अशा पद्धिीने संग्रहालयास णमळवनू णदले 
आहेि. संस्थेच्या वार्तषक समारंभारे् अध्यक्ष आणि वक्िे यारं्ी योजकिेने णनवड करिे आणि त्यानंा संस्थेरे् 
णनमंत्रि स्वीकारावयास लाविे ही कामे करिाऱ्यामंध्ये नाना हे एक प्रमुख कायचकिे होिे. मंुबईस 
णनघिाऱ्या काही णनयिकाणलकाशंी त्यारं्ा लेखकसंपादन या नात्याने संबधं असल्यामुळे आणि नाटक, 
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कादंबरी, काव्य, णनबधं, इणिहास, र्णरत्र, गं्रथपरीक्षि इत्यादी मराठी वाङ्मयाच्या णवणवध के्षत्रािं त्यारं्ा 
त्या काळी लेखक म्हिनू बोलबाला असल्यामुळे, त्या काळच्या बहुिेक सवच महाराष्रीय वाङ्मयसेवकाशंी 
त्यारं्ा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष पणरर्य असे. यार्ा फायदा सगं्रहालयास अध्यक्ष-वक्िे णमळवनू देण्यासाठी त्यानंी 
आत्मीयिेने केला असे म्हटल्यास वावगे होिार नाही. 

 
संग्रहालयाि अभ्यायासाठी येिाऱ्या णजज्ञासू वार्कास िे अर्ूक मागच दाखवीि आणि त्यानंा अवश्य 

िी पसु्िके वार्ण्यासाठी काढून देि. कै. साने गुरुजींनी यासबंंधाि इ. १९४५ साली [प्रस्िुि लेखक १९४५ च्या 
जूनमध्ये जळगावी नवीन णनघालेल्या मुळजी जेठा आर् चस् व सायन्स महाणवद्यालयाि ससं्कृि-मराठी या णवषयारं्ा प्राध्यापक होिा.] णडसेंबराि 
मजपाशी साणंगिलेली आठवि उद बोधक आहे. साने गुरुजी आपले पणहले पुस्िक, ना. गोखले र्णरत्र, 
णलणहण्यासाठी सामग्री जमवीि असिाना मंुबईस संग्रहालयाि गेले होिे. “िेव्हा ना. कृ. गद्र्यानंी 
आपल्याला ना. गोखल्यासंबंंधी संग्रहालयाि असलेले सवच साणहत्य णवनायास व त्वणरि उपलब्ध करून 
णदले.” संग्रहालयास भेट देिाऱ्या लहानथोरासं गं्रथ व त्यारें् अंिरंग यारं्ी नेमकी माणहिी नाना पुरवीि; 
यारे् कारि िेथील प्रत्येक पुस्िक त्याचं्या नजरेखालून जाि असे. णकत्येक णजज्ञासुंशी णवर्ारणवणनमय 
करून, णकत्येकानंा गं्रथ पुरवनू व माणहिी देऊन त्यानंी संग्रहालयाच्या द्वारे स्विःबरोबर इिर अनेक 
णजज्ञासू, वार्क, अभ्यासकारें् ज्ञान वाढणवण्यास साहाय्य केले. संग्रहालयार्ा स्विःच्या ज्ञानवदृ्धीसाठी 
जसा त्यानंी भरपूर उपयोग करून घेिला िसार् िो इिरानंाही[१४ जुलै १९५८ या णदवशी नानाचं्या २५ व्या 
पुण्यणिथीणनणमत्त झालेल्या मुं. म. गं्रथसगं्रहालयािील समारंभाच्या वेळी साक्षपेी पंणडि श्री. न. र. फाटकानंी आपल्या भाषिाि जुने मराठी काव्य 
वार्ण्यास आपि नाना गद्र्यापंाशी णशकल्यारे् साणंगिले.] करून घेण्यास त्यानंी भरपूर सधंी णदली व मदि केली. “रा. रा. 
वासुदेव गोकवद आपटे, रा. रा. नारायि कृष्ि गदे्र या आणि पूवी साणंगिलेल्या सज्जनानंीं मला मनोभावानें 
साहाय्य केलें  व म्हिून मला हें काम हािी घेिल्यावर पुरें करिा ंआले.”[महारास्ष्रयकृि श्रीरामायि-समालोर्न अथवा 
रामायिार्ा उपसहंार (गं्रथकत्यांर्ें आत्मणनवेदन, पृ. १२)] हा अणभप्राय पाहा. अशा रीिीने २५ वष ेसंस्थेर्ी त्यानंी अत्यिं 
णनष्ठेने, मनोभावाने आणि णनरलस सेवा केली. 

 
८. श्रीसरस्र्तीमंशदर : 

 
श्री. वा. रा. जोशी यानंी काही णमत्राचं्या मदिीने मंुबईस १८९५-९६ मध्ये ‘आयवसभा’ नावार्ी संस्था 

स्थापन केली. या सभेच्या विीने शके १८२३ (इ. १९०१) मध्ये ‘श्रीसरस्वतीमांशिर’ नामक णनयिकाणलक 
श्री. म. के. काळे हे प्रकाशकसपंादक म्हिून सुरू करण्याि आले. “१९०१ मध्ये णनघालेले ‘श्री. 
सरस्विीमणंदर’ हें प्रारंभीं षाण्माणसक, नंिर तै्रमाणसक व अखेरीअखेरीस दै्वमाणसक व माणसक होऊन १९०८ 
मध्यें अंिधान पावलें . बॅ. जयकर, वामनराव जोशी, गोपाळराव देवधर वगैरे थोर व्यक्िींच्या 
र्ालकत्वाखालीं आणि पागंारकर, राजवाडे, बाळकृष्िपिं णभडे वगैरे णसद्धहस्ि लेखकाचं्या साहाय्यानें गदे्र 
व मंुडले यानंीं हें माणसक [अ. ना. देशपाडेंकृि आधुणनक मराठी वाङ्मयार्ा इणिहास, भाग पणहला पृ. ५२३, ५२४]र्ालणवलें  
होिें.”“‘महाराष्रकोणकळ’, ‘भारिवषच’, ‘ऐणिहाणसक लेखसंग्रह’, ‘इणिहाससगं्रह’, ‘श्री सरस्वतीमांशिर’, 
‘गं्रथमाला’ वगैरे माणसकािूंन ऐणिहाणसक साधनें आणि ऐणिहाणसक संशोधनपर वाङ्मय प्रणसद्ध 
झालें .”“श्री. सरस्विीमंणदर माणसकणह लेखनाणदसंपादनासबंंधानें सवचस्वी गदे्र यारं्ेंर् होिें”[कै. राजवाडे, 

णर्त्रमयजगत्, फेब्रुवारी १९२७] या माणसकाच्या लेखकवृदंाि, त्यािील अंिगचि पुराव्याने पढुील नावारं्ा समावशे 
होिा असे स्पष्ट होिे : श्री. जयकर, वा. रा. जोशी, ल. रा. पागंारकर, बा. अ. णभडे, गो. कृ. देवधर, णव. 
का. राजवाडे, ना. भ. पावगी, श्री. ना. दािार, वा. दा. मंुडले, ना. कृ. गदे्र, ‘कमलाकर.’ नानानंी या 
माणसकाच्या आठ वषांच्या आयुष्याि अनेक णनबधं, गं्रथपरीक्षिे स्फुट लेख, संपादकीये, र्णरते्र, ईशस्िुिी 
आणि महाराष्र महोियाचा पूववरांग यासारखे लेखन नावाने, टोपि नावाने अथवा संपादक या नात्याने 
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नावावार्नू केले आहे. प्रो. श्री. ग. णजन्सीवाले, स्वामी णववकेानंद यारं्ी मृत्युलेखासंारखी पि बरीर् णवस्िृि 
र्णरते्र यािर् नानानंी णलणहली आहेि. स्फुट लेखािं ‘रा. राजवाडे यारें् ऐणिहाणसक लेख छापण्यासाठी 
फंड उभारिें’, ‘णवसाव्या शिकािंील इंग्रजी-मराठी कोश’ इत्यादी त्याचं्यार् हािरे् आहेि. माणसकािील 
सडेिोड, स्पष्ट, णनभीड व जहाल संपादकीयानंी इ. १९०८ मधील सवच देशािील आणि णवशषेिः 
महाराष्रािील ज्वालाग्राही वािावरिाि आपले माणसक सरकारी रोषाला बळी पडिार अशा णकवदंिीने 
णभऊन प्रकाशक काळ्यानंी र्ालकसंपादकाचं्या मनामिाणंवरुद्ध िे बंद केले. या माणसकािील लेख, त्यारें् 
णवषय आणि लेखक याचं्या नावािं पढेु मराठी वाङ्मयाि णवणवध प्रकारानंी मलूग्राही व मोलार्ी भर 
घालिाऱ्यारं्ी नाव े प्रामुख्याने झळकिाि. या लेखकांपैकी बऱ्यार् जिाचं्या लेखन-गुिारं्ा णवकास 
होण्याला या माणसकाने भरपूर अवसर णदला असे म्हिावयास हव.े 

 
समाजाि संकुणर्ि वृत्तीच्या लोकानंी पसरणवलेल्या समजुिीर्ा एक र्ागंला नमुना म्हिनू 

समाजशास्त्रज्ञ, ज्ञानकोशकार डॉ. केिकरारं्ी पुढील आठवि मोठी उद बोधक ठरेल :“शिेव्यारं्ें प्रणिणष्ठि 
माणसक ‘णवणवधज्ञानणवस्िार’ िर त्याला प्रणिस्पधी म्हिून ब्राह्मिानंीं ‘सरस्विीमंणदर’ काढलें  आणि 
आिा‘मनोरंजना’ला प्रणिस्पधी म्हिनू ‘वाग णवलास’ काढलें  आहे असें देखील माझ्या कानीं आलें . या 
प्रकारच्या णवधानाला पुरावादेखील काहंीं व्यक्िींस णमळाला. एकदा कोिीिरी नेणटव ओणपणनयन 
छापखान्यािं बसला असिा ं ‘सरस्विीमणंदर’ माणसकारे् एक कायचकिे नाना गदे्र हे वास्ग्वलासार्ीं मुणद्रिें 
िपासिानंा णदसले!! अथात् सरस्विीमणंदर आणि महाराष्र वास्ग्वलास हीं एकार् कंपूिल्या मंडळींनीं 
र्ालणवली आहेि हें त्या व्यक्िीच्या मिें णसद्ध झालेंर्. वास्ग्वलासास या िऱ्हेर्ें महत्त्व येईल आणि त्यार्ीं 
पु्रफें  कोि िपाशीि आहे यार्ी र्र्ा होईल अशी मला कल्पनाणह नव्हिी. त्यािंल्या त्यािं असें झालें  होिें 
कीं, िीं मुणद्रिें िपासण्यार्ें काम माझ्याकरिा ं रा. गदे्र यानंीं केलें  नसून नेणटव ओणपणनयनरे् मालक रा. 
पराजंपे याचं्या णवनंिीवरून त्यानंीं केलें  होिें.”[“माझ्या आयुष्यािंील जुन्या बऱ्यावाईट आठविी” प्रणिभा, वषच १ लें , अंक २२, 

१९३३]सरस्विीमंणदराच्या लेखकापंैकी नाना आणि बा. अ. णभडे यानंी पढेु शवशवधज्ञानशवस्तारात पुष्कळ 
लेखन केले आहे. 

 
‘महाराष्र इशतहास’ नावारे् माणसक काढून र्ालणवण्याच्या नानाचं्या प्रयत्नासंबंंधी त्याचं्यार् शब्दांि 

पुढील माणहिी सागंिा येईल :“गोकवदराव काळे पेशव्यारें् णनजाम दरबाररे् वकील यारं्ें कागदपत्र एक 
ओझेंभर आणि इिरणह काहंीं अत्यंि दुर्तमळ कागदपत्र हीं राजवाड्ानंीं गदे्र याचं्या स्वाधीन केलीं. िीं 
इणिहाससाधनें प्रकाणशि करण्यासाठीं गदे्र यानंीं आपल्या साहाय्यास रा. घारपुरे आणि जोशी या दोघासं 
घेऊन एक प्रणिमास ५६ पानारं्ें, माणसकणह काढलें . िें साि अंक णनघाल्यावर बंद पडलें . कारि रा. वा. रा. 
जोशी या सहसंपादकानें आपलें  अंग प्रणसद्धपिें काढून घेण्यार्ी धमकी णदली. माणसकास वगचिीदारणह 
फारसे नव्हिे. १५० रुपयारं्ी बूड सोसून माणसक [कै. राजवाडे, णर्त्रमयजगत्, फेब्रुवारी १९२७] बंद केलें .” कै. 
राजवाड्ारं्ा मराठ्याचं्या इणिहासार्ीं साधनें, खंड ७ (१९०४) मंुबईस प्रणसद्ध झाला असून त्यावर गदे्र, 
घारपुरे, राजवाडे अशी नाव ेसंपादक म्हिून आहेि. 

 
सरस्विीमणंदर माणसकाणशवाय णवणवधज्ञानणवस्िार, महाराष्रसाणहत्यपणत्रका’ अरकवद, ज्ञानाजंन, 

मोदवृत्त, मुमुक्ष, इंदुप्रकाश, नेणटव ओणपणनयन, मंुबईवैभव, संदेश, काव्यरत्नावली, णर्त्रमयजगत् इत्यादी 
णनयिकाणलकाशंी लेखक व कवी या नात्याने एकाणधक वळेा नानारं्ा अणधकउिा संबंध आलेला होिा. 
त्यारें् बरेर् लेखन त्यानंी णननावी प्रणसद्ध केल्यामुळे आज इिक्या काळानंिर िे असून नसल्यासारखेर् 
झाले आहे. 
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यार् संदभाि महाराष्र साशहत्य पशरषद्, महाराष्र साणहत्य संमेलन ककवा त्यारे् पूवचरूप असे 
मराठी ग्रांथकाराांचे सांमेलन याचं्याशी नानारं्ा असलेला संबंध साणंगिल्यास अस्थानी होिार नाही. “रा. 
नारायि कृष्ि गदे्र यानंी ऐणिहाणसक कागदपत्र छापण्याकणरिा ंकाढलेल्या माणसक पुस्िकास २५० देखील 
वगचिीदार न णमळाल्यामुळें  िें कसें बंद करावें लागलें  यार्ा इणिहास [द. वा. पोिदारकृि महाराष्र-साणहत्य पणरषद-
इणिहास, पणरणशष्ट र्ौथे, पृ. १७] साणंगिला.”“रा. लक्ष्मि गिेशशास्त्री लेले यानंीं सरकारी क्रणमक पुस्िकासंबधंी 
आपला टीकात्मक णनबधं वार्ला.... रा. नारायि कृष्ि गदे्र यानंीं सापं्रिच्या मराठी पुस्िकािंील र्ुकारं्ा 
उल्लेख केला व हल्लींच्या एका कवीच्या भाषािंरकृिींिील र्ुका दाखवनू साणंगिलें  कीं या गोष्टीसबंंधानें 
सणवस्िर ऊहापोह करण्यार्ी िजवीज माणसक पुस्िक काढून साणहत्यपणरषदेनें अवश्य केली [णकत्ता, पणरणशष्ट 
सहावें, पृ. २५; श्रीसरस्विीमंणदर, वषच ८ वे, अंक ३ रा, स्फुटलेखकसगं्रह] पाणहजे.”‘णवस्िारा’ि महाराष्र-साणहत्य-पणत्रका 
समाणवष्ट असल्यापासून १९२७ मध्ये स्विंत्र तै्रमाणसक रूपाि िी णनघू लागल्यावरही नाना णिरे् एक लेखक 
होिे. कै. ना. गो. र्ापेकरानंी म. सा. पणत्रका स्विंत्र काढण्यारे् ठरणवल्यावर त्याचं्यार् आग्रहाच्या 
पत्रावरून नानानंी त्या अंकाि णफरून णलणहण्यास आरंभ केला. म. सा. पणरषदेर्ी त्यानंा असलेली जुनी 
माणहिी आणि आणि पणरषदेणवषयी त्यारं्ी आस्था ‘महाराष्र-साशहत्य-पशरषिेची पूववपीशठका’ [म. सा. पणत्रका, 

वषच १ ले, अंक २ रा] या त्याचं्या लेखावरून कळून येईल. 
 
‘काव्यसांग्रह’ या णनिचयसागरािून प्रणसद्ध होिाऱ्या व जुनी मराठी काव्ये प्रणसद्ध करिाऱ्या 

माणसकारे् कै. ना. कर्. केळकर हे संपादक असिाना जुन्या काव्यावर अथचणनिायक टीपा देण्याच्या कामाि 
नानानंी त्यानंा साहाय्य केल्यार्ी नोंद आहे. या संबधंाि हा पुरावा पहा :“नानाचं्या (ना. कर्. केळकराचं्या) 
णवद्याव्यासंगािं मुख्यिः दोन णवषय असि... आणि दुसरा णवषय जुन्या मराठी कवींर्ें काव्य. या णवषयार्ें 
संशोधन करण्यार्ा त्यानंा नाद असे आणि या व्यासंगािं वाई येथील जुने सुप्रणसद्ध साणहस्त्यक रा. नाना गदे्र 
(महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग या पुस्िकारे् किे) आणि कै. णवश्वनाथ काणशनाथ राजवाडे यारं्ा आणि 
नानारं्ा स्नेह जमला िो अखेरपयंि णटकला.”[न. कर्. केळकरकृि गिगोष्टी अथात् माझी जीवनयात्रा, पृ. ८७]“महाराष्रािं 
संर्रलेल्या या लाटेशी ‘साणहत्यपणत्रका’ पराङ मुख नाहीं हें योग्यर् आहे. या भागािं साधारििः जे 
लोकश्रुि लेखक आहेि त्यारें्र् लेख णदसून येिाि. रा. सरदेसाई, रा. णपसुलेकर, रा. नारायण कृष्ण गदे्र, 
यानंींर् सशंोधनपर लेखारं्ी मोठी सखं्या सजणवली आहे. रा. गदे्र यारं्ा िुकारामर्णरत्राच्या 
कालव्याप्िीसंबधंार्ा लेख मननीय आहे. र्ोंभाकवीवरील लहानसें कालणनिचयदशचक स्फुट यारं्ेंर् आहे... 
दुसऱ्या अकंािं ... ग्रामणी िब्िाच्या अथाचा शवचार ... हे िीन लेख र्ागंले आहेि.”[ ‘महाराष्र-साणहत्य-पणत्रके’र्ें 
र्िुवार्तषक समालोर्न, म. सा. पणत्रका, णडसेंबर १९२१, पृ. १८८, १९२. िुकारामर्णरत्राच्या कालव्याप्िीसबंंधीच्या नानाचं्या णवस्िृि लेखार्ा कै. 
पुं. म.ं लाडानंी आपल्या तुकारामाचें चशरत्र (पूवाधच), प्रकरि र्ौथे (जन्मशक) मध्ये णवस्िाराने परामशच केला आहे.] 

 
९. महाराष्ट्रमहोदयाचा पूर्वरंग : 

 
‘सरस्विीमणंदरा’ि णिसऱ्या वषापासून पार्व्या वषापयंि क्रमशः प्रणसद्ध झालेल्या या गं्रथाणवषयी 

आणि यापुढील संकस्ल्पि दोन भागाणंवषयी खुद्द लेखकार्ा पुरावा असा आहे :“पूवचरंगास िें नावं योणजलें  
गेलें  त्यार् वळेींपूवचरंगापढुें लगेर् महाराष्रप्रभात नावंार्ें प्रकरि णलहावयार्ें आणि मग महाराष्रमहोिय 
रंगवावयार्ा असा महाराष्र महोदयार्ा पूवचरंग णलणहिारार्ा संकल्प होिा. महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगार्ी 
व्यास्प्ि शकाब्द १२०० िे १५०० पयंि धरण्यािं आली. त्यामुळें  एकनाथ, मालोजी, दासोपिं, िुकाराम 
इत्याणद महाराष्रीय पुरुषारें् केवळ नामणनदेश आणि त्रोटक उल्लखेर् त्यािं आले आहेि. िेव्हा ंपूवचरंग आणि 
प्रभाि यारं्ा साधंा नीट जुळण्यास्िव प्रभािारंभीं एकनाथ जयिंीर्ार् ऊहापोह करण्यािं येईल. अथात् 
शकशिक पधंराव्याच्या उत्तराधाच्या इणिहासार्ा समावशे पुनरुस्क्िदोष टाळून महाराष्रप्रभािािं करण्यािं 
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येईल. प्रभािार्ी उत्तरसीमा िुकाराममहाराजाचं्या प्रयािोत्तरािं आणि र्ाफळास श्रीसमथच रामदासस्वामींनीं 
श्रीरामार्ें देऊळ बाधूंन त्यािं श्रीराममूिीर्ी स्थापना केली त्यारे् विचनािं आंखली जावी असा सकंल्प आहे. 
महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगािं ज्याप्रमािें महाराष्रार्ा धार्तमक, सामाणजक, राजकीय व वाङ्मयणवषयक 
अशा र्िुरंग इणिहासार्ा समावशे साम्यानें करण्यािं आला आहे िसार् क्रम प्रभािािंणह स्वीकारण्यािं 
आला आहे.”[ अरकवद, मार्च १९२२, पृ. २२५–२२६] 

 
या पुस्िकावरर्ा पुढील अणभप्राय ित्कालीन म्हिनू उद धृि करिे अत्यवश्य आहे... “या 

महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगािं साडेिीनशें वषांर्ा धार्तमक, राजकीय व सामाणजक इणिहास रा. गदे्र यानंीं 
बखरी, कागदपत्रें व शोधकारें् लेख इत्याणद सामुग्रीच्या आधारानें णलणहला आहे. रा. रा. नारायिराव गदे्र हे 
एक कसलेले लेखक असून, प्रस्िुि पसु्िकािंील माणहिी संगिवार, भाषा प्रौढ, णववरे्न मार्तमक व स्पष्ट 
असून, णवषयार्ी माडंिी व्यवस्स्थस असल्यामुळें  हें पसु्िक बहुश्रुि मराठी वार्काचं्या आदरास पात्र होईल 
असा आम्हासं भरंवसा वाटिो. सामान्य वार्कासंणह हें पसु्िक वार्ून ऐणिहाणसक कादंबरीप्रमािें मनोरंजन 
व बोध यारं्ा लाभ झाल्यावारं्ून राहिार नाही.”[केसरी, िारीख ६-२-१९०६]“ ... णवजयानगरच्या इणिहासाकडे 
महाराष्राच्या दृष्टीनें पाहण्यार्ा एकअणभनव प्रयत्न कै. ना. कृ. गदे्र यानंीं एका गं्रथािं केला आहे. त्याचं्या 
गं्रथाच्या नावंावरूनर् त्याचं्या णवर्ारारं्ी णदशा कळून येण्याजोगी आहे. ‘महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग’ हें 
नावंर् सागंिें की, महाराष्रािं जी स्वराज्यस्थापना झाली णिच्या उदयार्ी पाश्वचभणूम णर्णत्रि करिें हा रा. 
गदे्र यारं्ा उदे्दश आहे. णवजयानगरर्ें अस्िंगि साराजाज्य आणि महाराष्रािंील स्वराज्यार्ा उदय हीं दोन्हीणह 
अदृश्य कायचकारिभावानें णनगणडि असल्यार्ें प्रणिपादन रा. गदे्र यानंी केलें  आहे, िें सवचथा समथचनीय 
नसलें  िरी िसेंर् िें सवचथा उपेक्षिीयणह नाहीं.”[णव. पा.ं नेने सपंाणदि अवार्ीन मराठी साणहत्य : द. वा. पोिदार : मराठी 
इणिहास व इणिहाससशंोधन, पा. ३६८] 

 
या गं्रथार्ी स्विंत्र आवृत्ती णनघालीर् नाही. ‘सरस्विीमणंदरा’च्या प्रकाशकानंी माणसकाि क्रमशः 

प्रणसद्ध झालेल्या मजकुरार्ी पाने एकत्र बाधंवनू त्या प्रिी णवक्रीस ठेणवल्या होत्या ( इ स. १९०५). धार्तमक, 
सामाणजक, राजकीय व वाङ मयीन अशा र्िुरंग व्यापक भणूमकेवरून णलणहलेला इणिहास असे या गं्रथारे् 
स्वरूप सवचिोपरी अणभनव व अपूवच असल्यामुळे गं्रथकत्याला ‘महाराष्रमहोियाचा पूववरांगकता’ असे 
बहुमानारे् पद त्याच्या णमत्रमंडळीि आणि जाित्या साणहस्त्यकािं णमळाले होिे. सध्या हे पुस्िक अगदी 
दुर्तमळ झाले असून नवीन णपढीिील अभ्यासू वार्कासं िे अप्राप्य झाले झाले आहे.[ महाराष्र राज्याच्या साणहत्य 
आणि ससं्कृणि मडंळाने प्रस्िुि गं्रथार्ी ही आवृत्ती प्रणसद्ध करण्यारे् ठरवनू िी आिा प्रकाणशि होि आहे. प्रस्िुि लेखक यासाठी साणहत्य आणि 
ससं्कृणि मंडळाला शिशः धन्यवाद देि आहे!] समथचभक्ि स. खं. आळिेकरासंारख्या लेखकानंी या गं्रथािील काही 
आधार आपल्या गं्रथािील णववरे्नाला पुष्टी देण्यासाठी घेिले आहेि.[ स. खं. आळिेकरकृि श्रीसमथचर्णरत्र, पृ. ४४१-
४४२, ४४४] गं्रथाच्या नावािील महाराष्रमहोदय हा सामाणसक शब्दर् लेखकाच्या प्रजे्ञर्ी उत्तुंग झेप ध्यानी 
आिनू देण्यास समथच आहे. महाराष्र-महोिय या नावाच्या णिसऱ्या संकस्ल्पि गं्रथाि औरंगजेबाच्या 
मृत्यूनंिर शाहूरे् दणक्षिेिआगमन व गादीवर बसिे येथपयंिर्ा, पूवीच्या दोन भागापं्रमािे, र्िुरंग इणिहास 
देण्यार्ा लेखकार्ा मनोदय होिा. 

 
१०. तीन कादंबऱ्या आशण दोन चशरते्र : 

 
‘प्याद्याचा फजी अथवा भोसले िराण्याचा अभ्युिय’ इ. १८८९ ही मालोजीच्या र्णरत्रावरील 

ऐणिहाणसक कादंबरी आहे. णिच्या प्रस्िावनेि पढुील णवधाने आहेि :“पुढील दीडदोनशें पानािं १६ व्या 
शिकािंील आपल्या देशाच्या स्स्थिीर्ें अगदीं सणंक्षप्ि आणि ओबडधोबड णर्त्र रेखाटण्यार्ा यथाशस्क्ि 
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प्रयत्न केला आहे. प्रत्यक्ष गोष्टीर्ा काळ इ. १५५० पासून इ. १६०० पयंिर्ा आहे. यािं इणिहासास कोठेंही 
रेसभर न सोडिा ं कादंबरीच्या रूपानें विचन करण्यार्ा प्रयत्न केला आहे.” या कादंबरीिील णशखर 
कशगिापुरार्ी शभं ू महादेवार्ी जत्रा, कुस्त्यारं्ा फड, मालू-णवठंूर्ा पराक्रम, वसिंाच्या व मृगसराईच्या 
णदवसारं्ी विचनें इत्यादी भाग अत्यंि र्टकदार व आकषचक आहे. रंजकिा हा लणलि साणहत्यार्ा प्रधान हेिू 
इणिहासाला न दुखाविा याि र्ागंला साधला आहे. िसेर् प्रसंगारं्ी व घटनारं्ी माडंिी मोठ्या र्िुराईने 
केली असल्याने उद बोधन हा हेिूही कादंबरीच्या वार्नाने अनायासे साधिो.[ प्रस्िुि कादंबरीरे् पुनमुचद्रि कै. नानाचं्या 
२५ व्या पुण्यणिथीला, १४ जुलै १९५८ ला, अ. णव. गृह प्रकाशन, पुिे २, याच्या विीने प्रणसद्ध करण्याि आले. प्रणसद्ध कवी, साणहस्त्यक आणि 
णशक्षिशास्त्रज्ञ श्री. णव. द. घाट्यानंी आपल्याला लहानपिी आवडलेल्या व अद्याप स्मरिाि राणहलेल्या आणि आज पुनमुचद्रि करिे अवश्य 
असलेल्या दुर्तमळ गं्रथाचं्या यादीि पणहले नाव या कादंबरीरे्–लेखकारे् नाव लक्षाि नव्हिे. िरीही–घािले. हा प्रसगं जुलै १९५७ मध्ये व्हीनस 
प्रकाशनससं्थेि प्रस्िुि लेखक, इिर काही मंडळी आणि स्विः श्री. स. कृ. पाध्ये याचं्या देखि घडलेला आहे. या प्रसगंानंिर वषाने या कादंबरीरे् 
वरील पुनमुचद्रि झाले.] 

 
‘ गहिुवा सूरज अथवा बाप्पा रावळ चक्रवती ’ “ ही आठव्या शिकािंील उत्तर कहदुस्थानािंील 

राजकीय, धार्तमक व सामाणजक स्स्थणिदाखणविारी ऐणिहाणसक गोष्ट महाराष्र वार्कासं” आपली दुसरी 
ऐणिहाणसक कादंबरी म्हिनू नानानंी सादर केली. वाईच्या कादंबरीकल्पदु्रम आणि मकरंद या मालानंी 
प्रणसद्ध केलेल्या बहुिेक कादंबऱ्या कहदी, बंगाली व पािात्य भाषािंील–प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेिील–
कादंबऱ्यारं्ी रूपािंरे आहेि. ‘मनूच शफरला’ ही नानारं्ी ‘अस्सल कहदु समाजारे् णर्त्र’ रेखाटिारी णवस्िृि 
सामाणजक कादंबरी (डेमी पृष्ठे ३८३) कृष्ििनय या टोपि नावाने इ. १९०६ मध्ये स्विंत्र पुस्िकरूपाि 
प्रणसद्ध झाली. कादंबरीकल्पदु्रमािील इिर बहुिेक कादंबऱ्यापं्रमािे रूपािंणरि समजून णिर्ी उपेक्षा 
झाल्यासारखी वाटिे. णिच्या ‘प्ररोचना’ या प्रास्िाणवकाि पढुील काही वाक्ये आहेि :“पुष्कळ प्रसंगीं 
परसमाजार्ें णर्त्रर् केवळ स्वभाषेच्या पेहरावानें स्वसमाजार्ें म्हिनू भासणवण्यार्ा अनेकाकंडून प्रयत्न होि 
असिो. परसमाज सध्या ं अत्यंि णवणर्त्र अनुकूलिेंि असून आमर्ा समाज अणद्विीय प्रणिकूल स्स्थिींि 
आहे... िथाणप केवळ स्वसमाजार्ें णर्त्र त्याच्या जसें जसें आढळािं आलें  िसें िसेंर् िें अगदीं शक्य णििकें  
यथायोग्य रेखाटण्यार्ा हा एक प्रयत्न आहे.” आगं्ल णवद्या, आर्ारणवर्ार इत्यादींच्या बाय अनुकरिाने 
एका अणवभक्ि कहदू कुटंुबारे् णनघालेले कधडवडे या कादंबरीि विूचन ‘स्वधमे शनधनां श्रेयः परधमो भयावहः।’ 
हे ित्त्व साराशं म्हिनू शवेटी सुर्णवले आहे. या कादंबरीच्या प्रकरिानंा णदलेल्या मथळ्याखाली त्यािील 
णवषय सुर्णविारी मुक्िेश्वर, रामदास, िुकाराम, वामन पंणडि यारं्ी वर्ने आणि म्हिी यारं्ा 
सुभाणषिासंारखा केलेला वापर फार रोर्क वाटण्यासारखा आहे. संस्कृिारे् प्रमािशीर णमश्रि असलेली 
अणवकृि, सुगम, शुद्ध मराठी भाषा हा या कादंबरीर्ा ठळक णवशषे म्हिावयास हवा. 

 
कै. प्रो. श्री. ग. णजन्सीवाले (१९०३) आणि पं. णवष्िुपंि छते्र (१९०६) यारं्ी र्णरते्र नानानंी 

णलणहलेली आहेि. पं. छत्रयारें् एवढे णवस्िृि दुसरे र्णरत्र आजकालपयंि िरी मराठीि नव्हिे. 
अश्वणवद्याणनपुि, सकच सवाला आणि उत्तम गवई अशा मािसारे् मराठीिील एवढे मोठे आणि मार्तमकपिे 
णलणहलेले र्णरत्र हे बहुधा पणहलेर् असाव ेअसे वाटिे. पं. णवष्िुपंिाचं्या विचनार्ी ही काही वरे्क वाक्ये 
पाहा :“त्यानें भकू लागली म्हिजे खावें, िहान लागली असिा ंपािी प्यावें, आणि बाकीच्या वळेािं यथेच्छ 
आणिअनगचल ‘वसुनारायि’ बोकळावें, खेळावें, हािामाऱ्या कराव्या, कुत्रयार्ीं णपलें , माकडें, खबुिरें 
याचं्यामागे नार्ावें-बागडावें, ओरडावें, अशी मनसोक्ि आवाडाव करावी.” (पृ. ७) “एकंदरीि छत्रयारं्ा 
णवष्िु म्हिजे कधींणह दुसऱ्याच्या िंत्रानें वागिारा थापडवाईक मुलगा नसून सदासवचदा स्विंत्रानें वागिारा 
आणि इिरासंणह–पशूपक्षी आणि मािसें या सवांसर् सारखे–आपल्यार् िंत्रानें वागावयास लाविारा 
म्हिजे अलीकडील एक प्रकारर्ा “सवचदमन” होिा म्हिावयास हरकि नाही.” (पृ. १७) 
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११. व्याकरण, व्युत्पत्ती आशण कोशकायव : 
 
प्रा. नीलकंठ बाबाजी िथा दादासाहेब रानड्ानंी इ. १८९६ िे इ. १९१६ या वीस वषांि णवसाव्या 

शिकािील ‘इंग्रजी-मराठी’कोश (रॉयल पृ. २०००) सपंादून प्रणसद्ध केला. लो. णटळक, डॉ. भाडंारकर, 
डॉ. नानासाहेब देशमूख इत्यादी महाराष्रािील त्या त्या णवषयािील अणधकारी णवद्वानारं्ा या प्रर्ंड 
कामासाठी त्यानंी योजनापूवचक णवषयवार सणमत्या नेमनू उपयोग करून घेिला. रानड्ानंी नेमलेल्या त्या 
सणमत्यानंी त्या त्या णवषयार्ी मराठी पणरभाषा संस्कृि भाषेच्या आधाराने ियार केली. नाना आणि 
दादासाहेब रानडे यारं्ा दृढ स्नेह होिा. मराठी भाषेरे् शुद्धलेखन, व्याकरि आणि व्युत्पत्ती या णवषयाि 
नानानी दादासाहेबानंा पुष्कळ साहाय्य केले. कोशाच्या प्रस्िावनेि ‘Books Consulted’या मथळ्याने 
णदलेल्या गं्रथ आणि गं्रथकार याचं्या नावणनशीि ‘मराठी व्याकरि’ या णवषयाि ना. कृ. गदे्र आणि श्री. ना. 
दािार अशी दोन नाव े णदली आहेि. नानानंी मराठी व्याकरिारे् पुस्िक णलणहल्यार्ी नोंद सापडि नाही; 
िरीपि या महत्त्वाच्या अणधकृि नोंदीवरून त्यानंी त्या कोशकायासाठी िसे पुस्िक ियार केले असाव;े पि 
िे पुढे कधीर् प्रणसद्ध झाले नाही अशी गोष्ट घडली असिे असंभाव्य नाही. या कोशार्ी अक्षरानुक्रमाने ियार 
होिारी मुद्रिप्रि नीट पाहिे आणि त्यार्ी मुणद्रिे वळेोवळेी कसोशीने िपासिे ही कामे नाना णमत्रपे्रमाने 
आणि णवषयाच्या आवडीने करीि असि. इ. १९०४-५ च्या सुमारास ‘बालबोध’ किे णव. कों. ओक प्रभिृींशी 
मराठी लेखनशुद्धी करण्याच्या व कायम राखण्याच्या कामाि नानानंी पुरेपूर सहकायच केले होिे. 

 
इ. १९२६ मध्ये ‘महाराष्टसारस्वतकार’ णव. ल. भाव्यानंी नानानं ठािे मराठी गं्रथसगं्रहालयाच्या 

िेहणिसाव्या वार्तषक समारंभारे् अध्यक्षपद [“मुंबई मराठी गं्रथसगं्रहालयार्ी स्थापना ज्या णवघ्नहत्या णवनायकाच्या हािून झाली व 
मराठी भाषेला वळि ज्यानें बालबोधािूंन प्रौढ वयापयंि देऊन णनिचयसागरािूंन मराठी भाषेर्ा णनिचय णदला त्या मराठी भाषाव्यासगं महषीला 
अध्यक्षपिार्ा मान ठाण्यानें णदला व िशीर् त्या मानार्ी पुनरावृणत्त मराठी भाषेवर अक्षय पे्रम व णिर्ा व्यासगं करिाऱ्या श्री. गदे्र यानंा देण्यास ठािेंर् 
पुढें सरसावलें .” आत्मोन्नणि, णदवाळी अंक १९३४, पान. १६] मंणडि करण्यासाठी बोलाणवले होिे. त्या वार्तषक समारंभारे् 
अध्यक्ष म्हिनू १३ जूनला ‘श्रीसमथवशिवकालीन धमवकमववीराांचें सांतपवण’ या णवषयावर नानानंी व्याख्यान 
केले. सारस्विकारानंी या भेटीि, स्विःला यापुढे प्रकृिीच्या अस्वाथ्यामुळे पूिच करिा न येिारे, एक 
महत्त्वारे् व अवघड काम मोठ्या णवश्वासाने नानानंी कराव ेअशी सस्नेह आग्रहार्ी गळ घािली. महानुभाव 
कणवश्रेष्ठ भास्करभट्ट बोरीकरारे् ‘शििुपालवध’ हे एक प्रार्ीनिम मराठी काव्य साकेंणिक णलपीर्ा उलगडा 
करून सारस्विकारानंी नुकिेर् छापून प्रणसद्ध केले होिे. त्या काव्यार्ी अथचबोधक आणि व्युत्पणत्तदशचक 
आटोपशीर णटप्पिी ियार करण्यारे् िे काम होिे. मंुबई णवद्यापीठाने मराठी णवषयाच्या एम्. ए. च्या 
परीके्षच्या अभ्यासक्रमाि हे काव्य लाणवले होिे. नानानंी भाव्याचं्या स्नेहपूिच णवनंिीर्ा आदर करून 
वाईसारख्या णठकािी उपलब्ध होिाऱ्या अपुऱ्या साधनारं्ा अणधकाि अणधक उपयोग करून अल्प काळाि 
‘शििुपालवधकथाशटप्पणी’ णलणहली आणि िी ठािे मराठी गं्रथसंग्रहालयाने प्रणसद्ध केली. त्यानंिर नानानंी 
त्या काव्यार्ा पणरर्य करून देिारे रसास्वादपर दोन लेख ‘णवस्िारा’ि ‘कृष्िात्मज णदनकर वाईकर’ या 
नावाने णलणहले.[णवणवधज्ञानणवस्िार, जून, ऑक्टोबर १९२७] महानुभाव संस्थानाणधणष्ठि महंिाचं्या संग्रहािील टीपगं्रथ 
आणि इिर ित्सम सामग्री नानानंा उपलब्ध न झाल्यामुळे त्याचं्या ‘णटप्पिी’ि काही त्रटुी राहिे अपणरहायच 
होिे, “‘णशशुपालवधा’वरील रा. ना. कृ. गदे्र यारं्ी ‘णटप्पिी’ त्याचं्याणवद्वते्तस शोभेशीर् झाली, हें खरें; पि 
‘णशशुपालवधा’वरील ‘टीपगं्रथ’ उजेडािं येऊं शकल्यास, दुधािं साखरर् पडिार आहे.”[वा. ना. देशपाडें 
:‘णशशुपालवध’ किा भास्करभट्ट कवीश्वरार्ायच, णवणवधज्ञानणवस्िार, ऑक्टोबर १९२८] 

 
ही णटप्पिी करिाना नानारं्ी भणूमका आणि णवनय पुढील शब्दािूंन र्ागंला व्यक्ि होिो : “ .... 

आपलाणह काहंीं प्रार्ीनिम मराठीर्ा पणरर्य वाढेल या भावनेनेंर् केवळ मी णटप्पिी करण्यास प्रवृत्त झालों 



 अनुक्रमणिका 

... गुरुजी राजवाडे यारं्ें ज्ञानेश्वरीर्ें व्याकरि आणि इिर एिणद्वषयक लेख हेर् मला मागचदशचक झाले. 
िरी पुष्कळ ठेंर्ाळलों आहें, णकत्येक णठकािीं कोलमड्ा खाि मधले लहानमोठे टापू उडून गेलों आहें; 
आणि कसािरी केवळ स्विःच्या अज्ञानामुळेंर् णनणबड अंधकारमय वाटिाऱ्या अशा या काव्याटवीच्या 
शवेटास पोंर्ल्यावर इिरासं इिकें र् सागंिों कीं, माझ्याहीपेक्षा ंआपि अणधक सावधिेनें आणि व्युप्ित्तीर्ें 
शक्य णििकें  साहाय्य घेऊन जर या काव्याच्या अंिरंगािं णशराल िर मजसारखे कष्ट न होिा ंआपि त्याशीं 
र्ागंलें  पणरणर्ि होऊन आनंदानें णवहराल. माझी णटपण्िी म्हिजे शब्द सुटलेला आणि सोडलेला धडार् 
आहे.”[णशशुपालवधकथा–णटप्पिी, णटप्पिीर्ी प्रस्िावना] 

 
श्री. य. खु. देशपाडें संपाणदि ‘ऋशद्धपुरवणवन’ (१९२७) या नारायि पणंडिाच्या महानुभावाचं्या 

सािी गं्रथापंैकी एकावर श्री. केळकर, कोल्हटकर, णभडे इत्यादी अकरा णवद्वानाचं्या माणलकेि नानारं्ाही 
एक अणभप्राय आहे. त्याि आरंभी आपल्याकडे मुणद्रि पुस्िक प्रणसद्धीपूवीर् पाठणवले म्हिून आनंद व्यक्ि 
केला आहे आणि नंिर “आिा ंथोडी अवािंर र्र्ा–ही केवळ अंगुणलणनदेशापुरिीर् मी करिार आहें. कारि 
आपली प्रस्िावना आणि िींिील संदभच समजण्यास अवश्य िो पुढील मूळ गं्रथ आणि टीप वार्नूणह अशा 
र्रे्स जी काहंीं अत्यंि संकुणर्ि वाव मला आढळली णिर्ा णवर्ार करिा ंअणधक लेखनार्ी आवश्यकिा 
नाहीं. टीपगं्रथ १६ व्या शिकािंील म्हिजे मूळ गं्रथापासून णकत्येक वषांनीं अवार्ीन. अथात् जी ज्ञानेश्वरीर्ी 
एकनाथोत्तर कालीं स्स्थणि िीर् येथेंही, म्हिजे मुळार्ा अथच आणि मूळपाठही टीपकारास बरेर् दुबोध झाले 
असण्यार्ा संभव. उ. १ लीर् ओवी– ‘जे=देव=वािी=परा-वार्ा.’ येथें देववािी जी परावार्ा असें जें 
म्हटलें  आहे िें कर्त्य णदसिें. देववािी म्हिजे देव जो परमेश्वर त्यार्ी वािी म्हिजे वदे. आणि या 
प्रकरिार्ा शेंवटही ‘आगम’ आणि ‘णनगम’ असार् आहे. ‘नंदनी’ हें रूप खोटें िें ‘नंणदनी’ असें म्हिजे मध्यम 
स्वर ‘इ’ असिारें हवें. त्या पदार्ा अथच कामधेनुकन्या. ‘काकदणबनी’=कादंणबनी असेंर् हवें. याप्रमािें सवच 
ओवी लावू ंलागलें  िर एक पणरच्छेदर् णलहावा लागेल आणि णििक्या योग्यिेर्ी िी ओवी आहेही. केवळीं 
परब्रह्मीं (ओ. ३) यावरील टीपही अशीर् कर्त्य आहे. केवळीं=“मायायुक्ि” हें र्ूक होय. केवळ-
ल=मायारणहि, णवशुद्ध परब्रह्मीं=णवशुद्ध अशा ब्रह्मारे् णठकािीं हार् अथच. परब्रह्माविारी हा प्रणिशब्द र्कू 
होय.”[प्रार्ीन वाङ मयारे् िज्ज्ञ श्री. ना. कृ. गदे्र, वाई, यारं्ा अणभप्राय, पृ. ६-७] 

 
नानानंी काही लहान लेखािूंन शब्दारें् अथच आणि त्याचं्या व्युत्पत्ती यारं्ी शकंासमाधानपूवचक र्र्ा 

केलेली आहे. “बदलापूर पुस्िकाि कािोड्ार्ी भाषा णदली आहे. िी वार्ून णिच्यािील णवणशष्ट 
णक्रयापदाचं्या रूपारं्ी र्र्ा करा अशा आशयाच्या माझ्या पत्रार्ें [ना. गो. चाफेकर : जीवनकथा प.ृ ४०१, ४०२; पत्रावर 

आश्ववन वद्य १३ श. १८४९ अशी मिती आहे.] उत्तर” म्हिून कै. ना. गो. र्ापेकरानंी नानारें् सवच पत्र उद धृि केले 
आहे. त्या पत्रािील णसद्धािंरूप भाग असा :“कोििीही भाषा (१) प्राथणमक-णसद्ध ककवा अव्युत्पन्न आणि 
साणधि अथवा व्युत्पन्न वा व्युत्पाणदि अशा िऱ्हानंी बनिे. (२) एकस्थलकुलणनष्ठ, नैकस्थलकुलणनष्ठ, 
समकालीन आणि णवषमकालीन अशीही असिे. (३) िी केवळ संमुखश्राव्य आणि णवमुखश्राव्य अथवा परोक्ष 
आणि अपरोक्ष असिे. (४) प्रथम त्यािं कालभेदार्ी अपेक्षा नसिे. त्यार्प्रमािें वर्नभेदार्ी... िथाणप 
िृिीयपुरुषी वर्नभेद प्रथम होऊन नंिर णद्विीय व प्रथम पुरुषी वर्नभेद उत्पन्न होिो. कालभेदही असार् 
मागूनर् उत्पन्न होिो. आणिपुरुष, वर्न, काल याचं्या भेदारं्ी संगणि लागण्याकणरिा ंमूळर्ी ‘सुप णिङ्न्ि’ 
रणहि भाषा ‘सुपणिङ न्ि’ सणहि होिे. म्हिजे िी ‘अणवभस्क्िक’ असलेली ‘सणवभस्क्िक’ होिे.” या सवच 
गोष्टींवरूननानारं्ा संस्कृि, प्राकृि, देशी आणि मराठी भाषा, त्यारें् व्याकरि आणि व्युत्पत्ती यारं्ा व्यासगं 
र्ागंला ध्यानी येिो. 
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ज्योणिगचणिि आणि फलज्योणिष यारं्ा नानानंा बरार् छंद असून ‘कंुडलीणवज्ञान’ किे 
गिकभास्कर णव. गो. नवाथे आणि ‘दैणनक सायन स्पष्ट ग्रह’ किे ना. स. मराठे याचं्या मंुबईिील संगिीने 
या णवषयाचं्या त्याचं्या अभ्यासाला बरेर् बाळसे आले होिे. णशवाजी, जनादचनस्वामी, एकनाथ, 
नृकसहसरस्विी, र्ोंभा इत्यादींरे् जन्मशक ठरणवण्यास नानानंा आपल्या या अभ्यासार्ा बरार् उपयोग 
करून घेिा आला. नािलग आणि स्नेहीपणरणर्ि याचं्या कुटंुबािील नवजाि बालकार्ी जन्मकंुडली 
(अंशात्मक स्पष्ट ग्रहासंह) करण्यारे् काम नानाकंडे येई आणि िे काम िे आनंदाने करीि. 

 
१२. शमत्रपशरर्ार : 

 
वाङ्मय, वार्न आणि लेखन यारं्ी अणनवार हौस, त्या लेखनवार्नार्ा उपयोग स्वबाधंवासंाठी 

करावयार्ी िीव्र मनीषा आणि सावचजणनक कामार्ी आस्था या सवच गोष्टींनी मंुबईिील आणि महाराष्रािील 
ित्कालीन अनेक समवयस्क समानशीलाशंी नानारं्ा पणरर्य आणि स्नेह झाला. नानाचं्या स्नेयापंैकी काही 
णनवडक नाव ेअशी : श्री. मु. रा. जयकर, मु. बा. गुजचर, ज. र. घारपुरे, अ. नी. णपटकर, ग. भा. वैद्य, 
णवष्िुपंि नेने, प. भा. कशगिे, अ. वा. बवे, ग. ल. पागे, ना. म. बाके्र, णव. का. राजवाडे, ल. रा. पागंारकर, 
णव. ल. भाव,े ना. कर्. केळकर, गो. कृ. देवधर, वा. गो. आपटे, धमचमािंड काशीनाथ वामनशास्त्री लेले इ. 
भाऊशास्त्री लेल्यारं्ा आणि नानारं्ा पाठच्या भावाप्रमािे अकृणत्रम स्नेह होिा. रजा घेऊन णवश्रािंीसाठी िे 
भाऊशास्त्रयाकंडेर् घरच्याप्रमािेर् जाि असि. भाऊशास्त्रीही मंुबईस नानाचं्या णबऱ्हाडी उिरि. 
भाऊशास्त्रयानंी केलेल्या कोणटकलगार्चनाि आणि यज्ञाि नानानंी त्याचं्या घरािील जबाबदार, णवश्वासू 
व्यक्िी या नात्याने सवचिोपरी साहाय्य केले होिे. या धमचमािंडाचं्या मृत्यनंूिर (सप्टेंबर १९१८) 

 
‘संदेश’ कार अ. ब. कोल्हटकरानंी नानाचं्याकडून त्यांर्ा मृत्यूलेख णलहवनू घेऊन आपल्या 

संदेशाि आवजूचन प्रणसद्ध केला. भाऊशास्त्रयाचं्या णनधनोत्तर त्यारं्ी अनेक रामबाि औषधे आणि गं्रथ मंुबईस 
आपल्या घरी णवक्रीस ठेवनू नानानंी त्याचं्या कुटंुबािील मंडळीस सवच प्रकारानंी मदि केली. 

 
इणिहासर्ायच णवसुभाऊ राजवाड्ानंी मराठ्याचं्या इणिहासार्ी साधने, खंड १ ला (पाणनपि खंड) 

याला जोडलेल्या णवस्िृि प्रस्िावनेरे् नानानंी ‘मोदरृ्त्ता’ि परीक्षि णलणहले आणि िे वार्ून णवसुभाऊ नानासं 
भेटण्यास मंुबईस आले. दोघाचं्या स्नेहार्ा हा आरंभ! िेव्हापासून  १९२६ अखेरीस णनविेपयंि णवसुभाऊ 
नानाचं्याकडे मंुबईस आणि वाईस राहण्यास येि असि. प्रस्िुि लेखकालाही जून १९२३ िे णडसेंबर १९२६ 
या ३-३॥ वषांच्या काळाि राजवाडे वाईस आमच्या घरी दोनिीनदा िरी आल्यारे् र्ागंले आठविे. 
याचं्याणवषयी वाटिारा आदर नानानंी पुढील शब्दािं व्यक्ि केला आहे. “सुप्रणसद्ध इणिहाससंशोधक 
णवद्वद्वयच रा. रा. णवश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे हे असल्या णवषयांि सध्याचं्या महाराष्रीयासं खरोखर आर्ायच 
होि.”[णशशुपालवधकथा णटप्पिी, णटप्पिीर्ी प्रस्िावना]“पकैीं पणहलीं िीन वषें प्रत्यक्ष मुलें  पढणवण्यािंर् गेलीं. आणि 
पुढील ३३ वषें लेखनप्रकाशनाणद व्यवसायानें राष्रािंील किृचत्ववान् िरुि आणि समवयस्क प्रौढ अशा 
सवांस सोदाहरि णशक्षि देण्यािं लोटलीं.” [कै. राजवाडे, णर्त्रमयजगत्, फेब्रुवारी १९२७] 

 
संिकवी आणि पणंडिकवी यारें् र्णरत्रकार ल. रा. पागंारकर हेही नानाचं्या घरी येिारे त्यारें् एक 

जुने स्नेही. “मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या संस्थापकापंैकी पुििाबंेकर आणि नाना गदे्र यारं्ें माझें संघटि 
पुष्कळ असे. नाना गदे्र आिा ंमृि आहेि. मी मंुबईस कॉलेजर्ा अभ्यास करीि असल्या वळेेपासून त्याचं्या 
माझ्या वाङ्मयणवषयक र्र्ा अनेक वळेा ं झाल्या आहेि. िे वाईच्या काशीनाथशास्त्री लेल्यारें् परम णमत्र 
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आणि त्याचं्यार् सारखे कमचठ होिे. ‘महाराष्ट्र महोदयाचा पूर्वरंग’ हें त्यारं्ें पुस्िक त्याचं्या मिार्ें व 
व्यासंगार्ें णनदशचक असून सुंदर आहे.”[ल. रा. पागंारकरकृि र्णरत्रर्दं्र, प.ृ ३८५–३८६]मराठीिील एकसव्यसार्ी 
अगे्रसर वाङ्मयोपासक आणि संपादक ग. त्रयं. माडखोलकर णलणहिाि :“‘इंदुप्रकाश’ आणि ‘केसरी’ हीं 
पत्रें आमच्याकडे येि असि; व ‘णनबधंमाला,’‘णनबंधर्ंणद्रका’ ... ‘सरस्विीमणंदर’ वगैरे माणसकारें्णह िे 
(माडखोलकरारें् वडील) वगचिीदार होिे. त्याचं्या या बहुश्रुिििेमुळें  कै. ना. कृ. गदे्र, कै. खंडेराव 
बेलसरे, कै. णशवरामशास्त्री गोरे ... प्रभणृि णवद्वान् आणि गुिी मंडळींर्ा राबिा [ग. त्रयं. माडखोलकर : दोन िपें, पृ. 
५४-५५]आमच्याकडे असे.” 

 
१३. शर्चार, त्याचंी माडंणी आशण आचार : 

 
आिापयंिच्या मजकुराि नानारं्ी मिे, णवर्ार इत्यादींरे् प्रसंगोपात्त दशचन घडणवले आहेर्. 

‘महाराष्रसारस्विा’च्या परीक्षिाि [ववववधज्ञानववस्तार, एविल १९२०, प.ृ १४१, १४५] नाना णलणहिाि :“आजवर 
आपली मायबोली जी मराठी णिर्ी ‘साठा उत्तरारं्ी कहािी पारं्ा उत्तरीं साणंगिली’ या न्यायार्ीणह कहािी 
करिारा एकणह गं्रथ नव्हिा. िी उिीव रा. भाव ेआणि भारि इणिहास संशोधक मडंळार्ें मंत्रीद्वय यानंी 
बरीर् वळेेवर भरून काणढली; म्हिून आपल्या सगळ्या मराठी बोलभाईंच्या बाजूनें हा लेखक त्यारें् 
पणहल्यादंा मनापासून आभार मानीि आहे.” मयूरपणंडि या प्रकरिाच्या प्रारंभापासून ४८८ पृष्ठािं संपिाऱ्या 
शाहीर प्रकरिाि या गं्रथकाराच्या लेखिीनें जी मनोहर िेजस्स्विा धारि केली आहे आणि त्याच्या 
वािीच्या नैसर्तगक लावण्यािं जी अनेकणवध शृगंारार्ी भर घािली आहे िी काहंीं णलहून कळणविा येिें शक्य 
नाहीं.”“महाराष्रसारस्विार्ा म्हिजे महाराष्रीयाचं्या संस्कृि, प्राकृि, मराठी या भाषाचं्या सारस्विार्ा 
इणिहास” अशी त्यारं्ी महाराष्रसारस्वि शब्दार्ी व्याप्िी आहे. णवजयानगरच्या नाशानंिर “मात्र सवचत्र 
घोटाळार् घोटाळा माजून गेला; आणि साक्षरिेऐवजीं णनरक्षरिा, संस्कारत्वाऐवजीं असंस्कृित्व हींर् क्षणत्रय 
म्हिणविाऱ्या मराठ्यारं्ीं णवणशष्ट लक्षिें बनलीं.” मराठेशाहीच्या णवनाशाच्या अनेक कारिामंध्ये राज्यकत्या 
जािीरे् णनरक्षरत्व हे एक प्रमुख कारि होय अशी मीमासंा त्याचं्या िोंडून प्रस्िुि लेखकानेएकाणधक वळेा ं
ऐणकली आहे; आणि िी उपेक्षिीय नसून णवर्ारविंास णवर्ाराहच वाटण्यासारखी खासर् आहे. “व्यवहाराच्या 
णवणशष्टव्यवहारावर,.... स्विंत्र बालबोध ककवा प्रौढायोग्य असा एखादा गं्रथ समथानींणह केलेला नाहीं;.... 
िशा गं्रथास अणधकारी वार्कर् देशािं उपलब्ध नव्हिे.. िसले वार्क उत्पन्न करण्याकणरिा ंम्हिून त्यानंीं 
‘जें जें आपिासं ठावें।...’ अशा सावचणत्रक णशक्षिाच्या उपदेशार्ा सपाटा सुरू ठेणवला. सवच जनिा साक्षर 
व्हावी हा उदे्दश णनःसंशय श्रीसमथांस, स्वदेश, स्वधमच आणि स्वराज्य याचं्या इिकार् णप्रय होिा, हें त्याचं्या 
एिणद्वषयक उद गारावंरून स्पष्ट होिें.”[णवणवधज्ञानणवस्िार, मे १९२०, पा. १९२. ‘सारस्विा’च्या या नानाचं्या परीक्षिासबंंधी पुढील 
मिप्रदशचन पाहा :“‘महाराष्रसारस्विा’ंि महाराष्रािं णनमाि झालेल्या ससं्कृि-प्राकृि वाङ्मयार्ा इणिहास देिें आवश्यक होिें अशी या 
परीक्षकार्ी गैरवाजवी अपेक्षा आहे. मराठी साधुकवींि जे ब्राह्मि आणि ससं्कृिज्ञ होिे त्यानंींर् काय िें सुसगंि णवर्ारप्रदशचन केलें  आहे आणि िेंणह 
सारें ससं्कृिािूंन घेिलेल्या उसन्या णवर्ारावंरर् आधारलेलें  आहे–असा मराठींिील सिंवाङ्मयाकडे पाहण्यार्ा या परीक्षकार्ा ब्राह्मिी आणि 
‘ससं्कृि’ दृणष्टकोन आहे.” अ. ना. देशपाडेंकृि आधुणनक मराठी वाङ्मयार्ा इणिहास, भाग पणहला, पृ. ५८९. दूणषि व एकागंी म्हिून हे मि केवळ 
िळटीपेि णदले आहे.] 

 
काही शब्दाचं्या व्युत्पत्तीच्या र्रे्ि राजवाड्ारें् मि गुरू म्हिून गद्र्यासं मान्य असावयास हव ेया 

रा. वा. ना. देशपाडं्ाचं्या णवधानास नानानंी णदलेले उत्तर असे :“कै. राजवाडे हे मला सवचस्वीं गुरुिुल्य 
आहेि याणवषयीं वाद नाहीं. िथाणप लीलाणवग्रही परमेश्वरासणह सामान्यणवग्रही मनुष्याप्रमािें बाल्य, 
िारुण्य, वाधचक्य, त्यार्प्रमािें क्वणर्त् कदाणर्त् िरी स्खलनशीलिा हीं असिािर् असा माझा समज आहे. 
आणि कै. राजवाडे म्हिजे कोिी एकमेवाणद्विीय उपजिर् सवचज्ञाविारी होिे अशी मात्र माझी श्रद्धा नाहीं. 
अशी श्रद्धा आपल्या णठकािीं कोिार्ीणह असावी अशी त्यारं्ीणहकधीं इच्छा ककवा णशकवि त्याचं्या 
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संगिींिल्यानंा नसावी आणि नव्हिी, असार् माझा ग्रह आहे.”[रा. वा. ना. देशपाडें यासं नराज णवनंिी, णवणवधज्ञानणवस्िार, 
ऑक्टोबर १९२८, प.ृ ४३१] 

 
‘महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगा’ नंिर बऱ्यार् वषांनी १९२२ मध्ये ‘महाराष्टप्रभािा’ च्या आरंभी िे 

णलणहिाि :“महाराष्रार्ा इणिहास हें केवळ नुकत्यार् फुलंू लागिाऱ्या ज्ञानवल्लीर्ें पुष्प आहे; नव्हे 
ज्ञानवल्लीच्या पुष्पार्ेंही पूवचरूप अशी अत्यंि मुग्ध कळी आहे. बारासोळा वषांपूवी िर हें त्यार्ें कळीपिणह 
पिांच्या देठाआड लपलेल्या मोहोराच्या मुक्या गाठंीप्रमािेंर् होिें आजणह पूिच णवकणसि फुलारे् गौरव त्या 
कळीला लाभलेलें  नाहीं; िरी णिच्या पाकळ्यारं्ी संख्या मोजिा ं येण्याच्या स्स्थिींि िी खणर्ि आली 
आहे.”[अरकवद, मार्च १९२२, पृ. २२४] 

 
सरकारी नोकरी त्यानंी आपद्धमच म्हिून केली; पि िी करूनही स्वदेश, स्वधमच आणि स्वभाषा यारं्ी 

यावच्छक्य सेवा त्यानंी जन्मभर केली. त्यारें् सवच कपडे स्वदेशी कापडारे्र् असि; इिकेर् नव्हे िर िे 
आपल्या घरी कोििीही परदेशी वस्िू कधीही आिीि नसि. ‘मोरस’ साखर न खािा, महाग असली 
िरीही, णमळावयास लागल्यापासून िे आपल्या घरी बनारसी गुळी साखरर् आिीि. दम्यार्ी व्यथा असूनही 
त्यानी कधी र्हा उष्टावलाही नाही. नाही म्हिावयास त्याना णवडी ओढण्यार्ी सवय होिी. आठवड्ास 
त्याना पन्नास णवडी लागे. ही सवयही लहानपिी अधचपोटी राहाव े लागल्यामुळे अगणिकिेने आपल्याला 
जडली, असे त्यानंी आपल्या अखेरच्या दुखण्याि मोकळेपिाने पि पिात्तापाच्या भराि मजपाशी साणंगिले 
होिे. अशा रीिीने णवर्ार, उच्चार आणि आर्ार या त्रयीि एकरूपिा आणि ‘स्वत्व’ राखण्यार्ा बािा त्यानंी 
जन्मभर कुलव्रि म्हिनू पाळला. 

 
१४. कौंटुशबक माशहती आशण मृत्य ू: 

 
नाना मोठे मािृभक्ि होिे. मािा आणि पत्नी याचं्या बबेनावाि त्यारं्ीमनःस्स्थिी फार र्मत्काणरक 

होई. दोघींपैकी कोिाही एकीला न दुखणवण्यार्ी अवघड कसरि त्याना करावी लागे. णववाहानंिर १५-१६ 
वष े अनपत्यिेि गेल्यामुळे मािेने त्याना दुसरे लग्न करण्यार्ा वारंवार आग्रह केला; परंिु नानानंी, 
मािृभक्ि असूनही, िसे न करण्यार्ा आपला ठाम णनधार णिला णनक्षनू वारंवार ऐकणवला. इ. १९०७ पासून 
इ. १९२० पयंिच्या कालावधीि त्यानंा िीन पुत्र आणि एक कन्या अशी र्ार अपत्ये झाली. त्याचं्यापैकी एक 
पुत्र जन्मानंिर िीन मणहन्यानंीर् णनविचला; बाकीर्ी िीन आज हयाि आहेि. त्यारं्ी माणसक प्राप्िी रु. ३० 
पासून इ. १९२३ पयंि मंद गिीने वाढि १२० झाली. इ. १९०८ मध्ये मािा णनविेपयंि नाना आपला माणसक 
पगार णिच्या हािी आणि णिच्या पिात् आपल्या पत्नीच्या हािी न र्कुिा देि असि. वयाच्या ३६-३७ व्या 
वषी म्हिजे इ. १९०६-७ सालापासून त्याचं्या आनुवणंशक दम्याने डोके वर काणढले; पि युक्िाहारणवहाराने 
त्यानी िी हट्टी व्यथा बरीर् आपल्या कयाि ठेणवली होिी. शवेटी इ. १९२३ मध्ये दम्यार्ा जोर वाढू 
लागल्यामुळे आणि करे्रीर्ी जागा कुलाबा या दूरच्या णठकािी गेल्यामुळे वयार्ी ५५ वषे पूिच होण्यापूवीर् 
त्यानंी णनवणृत्तपूवच रजा घेिली आणि पत्नी-मुलासंह मंुबईस कायमर्ा रामराम ठोकून आपल्या जन्मभमूीस-
वाईस प्रयाि केले. िेथील हवापाण्याने एकदीड वषांि त्यारं्ी प्रकृिी बरीर् सुधारली. त्यानंिर इ.१९२५-
१९२९ या र्ारपार् वषांि त्यानंी पुष्कळ लेखनवार्न केले; पि इ. १९२९ च्या अखेरीस त्यानंा णनद्रानाशार्ा 
णवकार जडला आणि सवच प्रकाररे् औषधोपर्ार करूनही त्यारे् पाऊल मागे आले नाही. इ. १९३३ च्या 
मार्चमध्ये त्यानंा पक्षघािार्ा झटका आला. त्यानंिर िीन र्ार मणहन्यानंी आषाढ व. ८ शुक्रवार श. १८५५ 
(१४ जुलै १९३३) या णदवशी णदवसा ११-३० वाजिा त्यानंा देवाज्ञा झाली.[आत्मोन्नणि, णदवाळी अंक, १९३४ काहंीं 
साणहत्यसेवक-८ (लेखक : श्री. श्री. के. नाईक) या मथळ्याने नानारें् र्णरत्र आले आहे. “नानारं्ी पणहली पुण्यणिणथ १ ऑगस्ट रोजीं मुंबईंि दगडी 
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घरािं, र्नीरोडवर त्याचं्या णमत्रमंडळींनीं साजरी केली.” श्री. पागे, बाके्र आणि जोगळेकर यानंी श्री. नाईकानंा माणहिी पुरणवली. या र्णरत्रािील 
माणहिीर्ा अवश्य िेवढा उपयोग प्रस्िुि लेखकाने येथे करून घेिला आहे ही गोष्ट मोठ्या आनंदाने आणि कृिज्ञिाबुद्धीने िो मान्य करून नमूद 
करीि आहे.] 

 
मंुबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या र्ौणिसाव्या आणि पस्स्िसाव्या वार्तषक वृत्तािंाि (जानेवारी १९३२ 

िे णडसेंबर १९३३) नानाचं्या मृत्यूर्ा दुखवटा पढुील ठरावाि नमूद आहे : 
 
“रा. रा. नारायि कृष्ि गदे्र हे िा. १४-७-३३ रोजी कैलासवासी झाले. ही संस्था ज्या अकरा 

उत्साही िरुिानंी शके १८२० सालीं स्थापन केली त्यांपैकी रा. नाना गदे्र हे एक होि. िे व्यवस्थापक 
मंडळारे् बरीर् वष ेसभासद होिे व त्यानंीं ससं्थेर्ी अत्यंि एकणनष्ठपिानें सेवा केली होिी. त्यारं्ा मराठी 
भाषेर्ा व्यासंग जबर होिा. त्यानंीं ‘महाराष्र महोदयार्ा पूवचरंग’, ‘मनूर् णफरला’, ‘प्रो. णजन्सीवाले यारं्ें 
र्णरत्र’ वगैरे गं्रथणह केले आहेि. त्याचं्या ‘महाराष्र महोदयार्ा पूवचरंग’ या पुस्िकार्ें वाङ्मयािं श्रेष्ठ स्थान 
असून िें त्याचं्या दीघच व्यासगंार्ी उत्तम साक्ष पटणविें. त्याचं्या वाङ्मयसेवरे्ें फल म्हिून त्यानंा ठािें येथील 
मराठी गं्रथसंग्रहालयाच्या ३३ व्या वार्तषक समारंभार्ें अध्यक्षस्थान लाभलें  होिें. अशा िऱ्हेरे् एक परम व 
णनस्सीम णमत्र परलोकवासी झाल्यामुळें  संस्थेर्ें अत्यंि नुकसान झालें  आहे.” 

 
१५. कै. ना. कृ. गदे याचंी गं्रथसंपदा : 

 
(१) प्याद्यार्ा फजी अथवा भोसले घराण्यार्ा अभ्युदय. बडोदे; दा. सा. यंदे, इंदुप्रकाश; मंुबई; 

१८९९; ४ + १८५; गं्रथसंपादक व गं्रथप्रकाशक मंडळीर्ी पुस्िकमाला; नं. १४, रु. १पुनमुचद्रि  
१९५८, अ. णव. गृह प्रकाशन, पुिे २, मूल्य रु. २=२५ 
 

(२) कहदुवा सूरज अथवा बाप्पा रावळ र्क्रविी. मंुबई; १९००; ४ + १८०; रु. १॥ 
 
(३) श्रीमत् प्रिापकसह काव्य, पणहला खंड, शारदाक्रीडन, मंुबई, १९०१; ४ + ४८;·॥· 
 
(४)  कै. प्रो. श्री. ग. णजन्सीवाले यारं्ें र्णरत्र, ित्त्वणववरे्क मंुबई, शके १८२५, ४ + ३६;= ·॥· 
 
(५) महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग. मंुबई, ित्त्वणववरे्क, १९०५, ४+२८२, रु १॥  

(‘श्रीसरस्विीमंणदरा’ंिील प्रकरि)सुधाणरि पनुमुचद्रि, ‘महाराष्रप्रभािा’च्या उपलब्ध भागासह      
महाराष्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृणि मंडळ, मंुबई, १९७१ 

 
(६) कै. पं. णवष्िपुंि छते्र यारं्ें र्णरत्र, नेणटव्ह ओणपणनयन, मंुबई; शके १८२८; ८+१३६;  

 सणर्त्र; रु. १ 
 

(७) मनूर् णफरला (कृष्ििनय); मोदवृत्त; वाई; १९०६; ४+३८३; रु. २ (अस्सल कहदुसमाजार्ें  
 णर्त्र) 
 
(८) अक्षणवपाक अथवा संगीि द्यिूणवनोद नाटक; नेणटव्ह ओणपणनयन; मंुबई; १९०९; ७८; ·॥· 
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(९) कवीश्वर भास्करकृि णशशुपालवधकथा णटप्पिी; ठािें मराठी गं्रथसंग्रहालय; १९२७;+६१; ·॥· 
 

१६. लेखसूची (ही पूिच नाही) : 
 

श्रीसरस्वतीमांशिर : इतिहास (वर्ष २); इतिहासतवकृति (२); तववकेानंद (२); आगाश ेआति 
महाराष्ट्रवाङ्मय (४); टीका, टीकाकार आति टीकेचे तवर्य (६); पुरािें आति इतिहास 
(६); खातिलकराचंा मराठी हॅम्लेट (७); स्फुटलेखसंग्रह (३); स्फुटलेखसंग्रह (८); 
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ज्ञानाांजन : 
मत्स्यगधंा (य. ना. णटपिीसकृि) आणि त्यािंील ऋणषपात्रें (१) िुकारामबोवानंीं उल्लणेखलेला  
दुष्काळ कोित्या शिकािंील असावा? (३) 
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प्रस्तावना 
 
१. ‘महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग’ हे पुस्िक कै. नारायि कृष्ि गदे्र यानंी णलणहले व कै. महादेव 

केशव काळे यानंी श्रीसरस्विीमंणदर या णनयिकाणलकाि प्रथम श. १८२५ र्ैत्र िे श. १८२७ र्ैत्र (वषच ३ अकं 
१ िे वषच ५ अंक १) या अवधीि क्रमशः छापून नंिर स्विंत्र पुस्िकरूपाने इ. १९०५ मध्ये प्रणसद्ध केले. या 
पुस्िकाच्या प्रस्िावनेि या पुस्िकार्ा हेिू काय हे साणंगिले आहे. िथाणप त्याि या पुस्िकाला 
महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग हे नाव का णदले यार्ी स्पष्टिा आरंभी केलेली नाही. माझ्या मिे िी स्पष्टिा अशी 
:– शकाच्या १६ व्या शिकािल्या उत्तराधाि ककवा इसवीच्या १७ व्या शिकाच्या दुसऱ्या व णिसऱ्या 
पावक्याि महाराष्रािील लोकानंी छत्रपिी णशवाजी महाराजाचं्या नेिृत्वाखाली परकीयाशंी यशस्वी लढा 
देऊन महाराष्रारे् स्वािंत्रय प्रस्थाणपि केले. यास गं्रथकत्याने महाराष्रमहोदय म्हटले आहे. कै. म. गो. 
रानडे यारं्ा ‘राइज ऑफ णद मराठा पॉवर’ हा इंग्रजी गं्रथ इ. १९०० मध्ये प्रणसद्ध झाला. त्या गं्रथावरून 
प्रस्िुि लेखकास महाराष्रमहोदय हा शब्द सुर्ला असावा. 

 
२. आज आमच्यापैकी काही णवद्वानासं णशवाजी महाराजानंी णदलेल्या लढ्यार्ें स्वरूप पारिंत्रयािून 

स्विंत्र होिे असे नसून दुष्ट स्वराज्यार्ें सुष्ट स्वराज्य बनणविे हे होिे असे वाटिे. या णवर्ारसरिीबाबि 
अत्यंि िीव्र मिभेद होण्यासारखा आहे. परंिु येथे त्या मिभेदारे् स्वरूप कोित्या प्रकाररे् आहे हे 
सागंावयारे् नसून प्रस्िुि गं्रथकत्याने येथे महाराष्रमहोदय हा शब्द का वापरला आहे हे जािून घ्यावयारे् 
आहे. कै. रानडे ककवा कै. गदे्र याचं्या मनाि णशवाजी महाराजानंी णदलेल्या लढ्यास स्वािंत्रयसंग्राम हेर् 
नाव योग्य आहे असे खात्रीपूवचक वाटि होिे याणवषयी मला िरी काडीमात्र शकंा नाही. माझ्या मनािही िो 
पारिंत्रयाणवरुद्ध स्वािंत्रयार्ा लढा होिा याि णिळमात्र सशंय नाही. म्हिून गं्रथकाराने त्या लढ्यास उदे्दशून 
‘महाराष्रमहोदय’ हा शब्द वापरला आहे. हे मला मान्य आहे. 

 
३. या लढ्यास यश का आले यार्ा णवर्ार करीि असिा गं्रथकत्याच्या मनाि लढ्याच्या पूवीच्या 

िीनश-ेसाडेिीनश ेवषांर्ा इणिहास कसा घडि आला हे पाहण्यारे् आले. ही पाहिी या गं्रथाि नमूद केली 
आहे. कीिचनकार आपल्या कीिचनारे् दोन भाग करिो. पैकी पणहल्या भागास पूवचरंग म्हििाि. या पूवचरंगाि 
कीिचनकार एखादा िाणत्त्वक प्रश्न घेऊन त्यार्ा उकल करून दाखणवण्यार्ा प्रयत्न करिो आणि दुसऱ्या 
भागाि त्या उकलास साजेशी कथा आख्यानरूपाने रंगणविो. या पुस्िकाि पूवचरंग हा शब्द वापरला आहे 
त्यावरून येथे गं्रथकत्याच्या मनाि िी कल्पना असावी असा सकृद्दशचनी कुिार्ाही ग्रह होईल. पि िो 
बरोबर ठरिार नाही. पुस्िकाच्या नावाि उदय शब्द आहे; िेव्हा येथे स्वािंत्रयसूयोदयार्ी कल्पना आहे. 
णशवाय कै. गदे्र यानंी या गं्रथाला पुरविी म्हिनू जे लेख णलणहले त्यासं त्यानंी महाराष्रप्रभाि हे नाव णदले 
आहे. िेव्हा येथे पूवचरंग हा शब्द प्रभािापूवीर्ा ककवा पहाटेपूवीर्ा काळोख अशा अथाने कै. गदे्र यानंी 
वापरला आहे असेंर् समजले पाणहजे. 

 
४. प्रस्िुि गं्रथाि आरंभी सूर्नारूपाने (१) पणरणशष्टाि घालण्यासारखा दीड पृष्ठार्ा मजकूर असून 

त्यापुढे सव्वादोन पृष्ठारं्ा प्रस्िाव णदला आहे. नंिर सवच गं्रथगभच (१) शाणलवाहनारे् िेराव े शिक, (२) 
शाणलवाहनारे् र्ौदाव ेशिक आणि, (३) मराठ्यारं्ा मुसलमानी राजकारिाि णवशषे प्रवशे आणि राष्रास 
उदयोन्मुख करिाऱ्या सत्परुुषारं्ा-संिारं्ा उदय, अशा िीन प्रकरिािं णवभागला आहे. िथाणप मळू 
पुस्िकाि पृष्ठारें् मथळे समपषृ्ठास श्रीसरस्विीमंणदर व णवषमपृष्ठास महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग असे आहेि. 
शाणलवाहनारे् िेराव ेशिक, र्ौदावे शिक, पंधराव ेशिक व सोळाव ेशिक हे मथळे नव्याने णदले आहेि. 
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पणहल्या प्रकरिाि ज्ञानदेव व त्याचं्या प्रभावळीिील णनवणृत्तदेव, सोपानदेव, मुक्िाबाई, जनाबाई, नामदेव, 
गोरा कंुभार, णवसोबा खेर्र, जगणमत्र, र्ोखामेळा, इत्याणद संि, िसेर् यादव-राजवशंार्ा ऱ्हास व नाश, 
माधवार्ायच उफच  णवद्यारण्य, सायिार्ायच, णवजयनगरर्ी स्थापना, कोंढाण्यावरील नाग नायकार्ा 
मुसलमानासं प्रणिकार व त्यार्ा पाडाव, बहमनी राज्यार्ी स्थापना हे णवषय आले आहेि दुसऱ्या प्रकरिाि 
र्ौदाव्या शिकाि होऊन गेलेले बहमनी सुल्िान व णवजयनगररे् सराजाट याचं्या हकीगिी देऊन त्याणशवाय 
श्रीपादवल्लभ, नृकसहसरस्विी-दुगादेवीर्ा दुष्काळ आणि दामाजीपंि यारं्ी णवस्िाराने माणहिी णदली आहे. 
णिसऱ्या प्रकरिािं बहमनी सुल्िान व णवजयनगररे् सराजाट यारें् हषामषचप्रसंग, पोिुचगीजारें् भारिाि आगमन 
व त्यारें् उपद व्याप, र्ागंा मुधेश, भानुदास, िाणलकोटर्ी लढाई, राघवर्िैन्य व केशवर्ैिन्य, जनादचनपिं 
व एकनाथ, दासोपंि, महाकलगदास आणि त्रयंबकराज यारं्ी हकीकि आली आहे. महाराष्रप्रभाि या 
पणरणशष्टाि मुख्यिः एकनाथ व त्यारे् पूवचज, वशंज आणि त्यारें् गं्रथ यारं्ी णवस्िाराने माणहिी णदली आहे. 

 
५. हे पुस्िक प्रणसद्ध झाले त्या वळेी दणक्षिेिील मुसलमानी शाया, िसेर् णवजयनगररे् साराजाज्य व 

भारिाि पोिुचगीजाचं्या सते्तर्ी स्थापना यारं्ी माणहिी देिारे पुढील इंग्रजी-मराठी गं्रथ प्रकाणशि झाले होिे. 
(१, २) णफणरश्त्याच्या िारीख–इ–णफणरश्िा ककवा गुल्शन–इ–इब्राहीमी अथवा नवरसनामा या गं्रथाच्या 
काही भागारें् साराशं देिारे व बाळाजी प्रभाकर मोडक यानंीं णलणहलेले बाहाणमनी उफच  ब्राह्मिी राज्यार्ा 
इणिहास (इ. १८९१) आणि दणक्षिेिील मुसलमानी राज्यारं्ा इणिहास भाग ३ (इ. १८९१); (३) मोडक व 
वझे यारं्ा णवजापूरच्या आणदलशाही घराण्यार्ा इणिहास (इ. १८८६); (४) णफणरश्त्यारे् णब्रग्जकृि 
र्िुःखण्डात्मक इंग्रजी भाषािंर (इ. १८२९); (५) िबािबाईच्या बुहान-इ-माणसर या गं्रथारे् बहमनी 
वशंापुरिे मेजर ककग याने केलेले इंग्रजी भाषािंर; (६) जोनाथन स्कॉटने केलेल्या णफणरश्त्याच्या णिसऱ्या 
खंडार्ा इंग्रजी अनुवाद; (७) सेवलेकृि ए फरगॉटन एम्पायर; (८) डॅन्व्हसचकृि पोिुचगीज इन इणंडया; (९) 
व्हाइटवकृेि राइज ऑफ पोिुचगीज पॉवर इन इंणडया; (१०) द कुञ्जज्य यार्ें णद ओणरणजन ऑफ बॉम्बे (११) 
णवजयनगरच्या णवध्वसंार्ी बखर (श्रीसरस्विीमणंदर अंक १४). िसेर् हे पुस्िक क्रमशः प्रणसद्ध होि 
असिाना व त्यापूवी गुरुर्णरत्र, ज्ञानेश्वराणद संिारें् गाथे इत्याणद पुस्िके णनरणनराळ्या प्रिींच्या रूपानंी 
प्रकाणशि झाली होिी. 

 
६. हे गं्रथ प्रस्िुि गं्रथापूवी प्रकाणशि झाले असले िरी हे सवच प्रस्िुि गं्रथकाराने पाणहले होिे की 

नाही याणवषयी शकंा येिे. मुख्यिः इंग्रजी गं्रथ कै. गदे्र याचं्या वार्नाि-णवशषेिः मननाि-आले असिे िर 
त्याचं्या हािून या गं्रथाि णवशषेनामारें् उच्चार व कालणनदेश याचं्या ज्या र्ुका झाल्याआहेि त्या झाल्या 
नसत्या. दुदैवाने कै. गदे्र यानंी यादवारं्ा ऱ्हास व नाश, मुसलमानी शाया, णवजयनगरर्ें साराजाज्य यारं्ा 
इणिहास नेमक्या कोित्या गं्रथाचं्या आधारे णलणहला िेही कोठे दशचणवलेले नाही. याणशवाय महाराष्रीय सिं 
व गं्रथकार यारं्ी माणहिी व त्याचं्या गं्रथािील उिारे देिाना त्यानंीं कोित्या गं्रथाचं्या कोित्या प्रिी वापरल्या 
हे कोठेर् नमूद केलेले णदसि नाही; यामुळे त्याचं्या णवधानारें् आधार नेमके कोठे शोधले असिा सापडिील 
यार्ा थागंपत्ता लागि नाही. आज शक १८९३ च्या काळाि शास्त्रीय ऐणिहाणसक पुस्िके णलणहण्याच्या ज्या 
पद्धिी ठरल्या आहेि ककवा ज्या त्या काळीही शास्त्रीय पद्धिीने णलणहलेल्या गं्रथामंध्ये अस्स्ित्वाि होत्या, 
त्यारं्ा णवर्ार करिा या पुस्िकार्ी लेखनपद्धिी सदोष आहे हे साणंगिले पाणहजे. पि ज्या काळी हे पुस्िक 
णलणहले गेले त्या काळी लौणकक (Popular) गं्रथलेखनार्ी जी पद्धिी होिी िीर् पद्धि या पुस्िकाि 
अवलंणबली आहे. िथाणप ज्या एका णवर्ारप्रिालीिून या पसु्िकार्ी रर्ना झाली िी ध्यानाि घेिा या 
पुस्िकास आलेले लौणकक स्वरूप ठीकर् आहे असे मानले पाणहजे. येथे गं्रथकत्यास इणिहास सागंावयार्ा 
नसून इणिहासािून णनघिारा अथच प्रकट करावयार्ा होिा. यामुळे येथे घणटिकथन पुष्कळ केले असले िरी 
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त्यास दुय्यम स्थान आहे हे लक्षाि घेऊन या अशास्त्रीय लेखनपद्धिीकडे दुलचक्ष केले पाणहजे. माझ्या 
अभ्यासाि णदसून आले आहे की, उपणरणनर्तदष्ट गं्रथापंैकी क्र. ४, ७, १०, ११ या गं्रथारं्ा प्रस्िुि पसु्िकाि 
भरपूर उपयोग केला आहे. 

 
७. ‘महाराष्र महोदयार्ा पूवचरंग’ हे पुस्िक मी प्रसंगवशात् मागे एकदोनदा र्ाळले होिे. त्याि 

णदलेल्या महाकलगदासकृि णवक्रमबत्तीशीिील उिारा ककवा र्ागंा मुधेशाच्या र्णरत्रासंबधंीरे् उिारे मी 
पाणहले होिे. महाकलगदासाच्या मिार्ा मी माझ्या महाराष्र-धमच या णवषयावरील एका इंग्रजी लेखाि आणि 
र्ागंा मुधेशाच्या भागार्ा माझ्या श्रीणवठ्ठल आणि पंढरपूर या पुस्िकाच्या णिसऱ्या आवृत्तीि उपयोगही 
केलेला आहे. त्यावरून हे एक बऱ्यापैकी पसु्िक असाव ेअसा माझा ग्रह झाला होिा. िथाणप मी पुष्कळ 
णदवस अथपासून इणिपयंि सवच पुस्िक पूिचिया वार्ून पाणहले नव्हिे. ज्या वळेी या पुस्िकारे् संपादन मी 
कराव े असे ‘महाराष्र राज्य साणहत्य आणि ससं्कृणि मडंळ’ याने मला सुर्णवले, िेव्हा िी सूर्ना मान्य 
करण्यापूवी मी एकदासवच पुस्िक वार्ून काढले. िे वार्न संपल्यावर माझा या पुस्िकाणवषयीर्ा पूवचग्रह 
िसार् कायम राणहला. यामुळे मी या पुस्िकारे् संपादन करण्यारे् काम पत्करले. त्या मंडळास मी माझी 
अनुमणि कळणवल्यावर या पुस्िकारे् अणधक आलोडन करू लागलो. त्या वळेी पुस्िकािील पुढे णदलेले दोष 
माझ्या लक्षाि आले. (१) या पसु्िकाि आलेल्या-णवशषेिः मुसलमानी व णििन–नावारें् उच्चार अशुद्ध 
ककवा सदोष आहेि; मग िी नाव ेस्थलारं्ी असोि की व्यक्िींर्ी (२) या पसु्िकाि घटनारें् णदलेले काल 
णकत्येक णठकािी र्ुकलेले आहेि. (३) हे पुस्िक सामान्यिः क्राऊन आकाराच्या २८२ (आिा ३३४) पृष्ठारें् 
असले िरी यास अनुक्रमणिकाही नव्हिी व सूर्ीही नव्हिी. अनुक्रमणिका असिी िर सूर्ीर्ी िहान णिजवर 
अंशिः भागणविा आली असिी. (४) या पुस्िकाि णदलेले उिारे आणि इिर माणहिी कोित्या गं्रथाचं्या 
कोित्या प्रिींिून घेिली यार्ा पत्ता लागि नाही. सध्याच्या काळाि लौणकक गं्रथािही गं्रथकार आपला गं्रथ 
कोित्या प्रकाणशि गं्रथाचं्या आधारे णलणहला िे सागंिो आणि संशोधनी गं्रथाि िर सशंोधक आपल्या प्रत्येक 
णवधानाला आधार देि असिो. त्याि गं्रथकार, त्याच्या गं्रथारे् नाव, णवकल्पाने गं्रथार्ा प्रकाशक, गं्रथारे् 
प्रकाशनस्थल व गं्रथार्ा प्रकाशनकाल इत्याणद देऊन णशवाय एखाद्या गं्रथाच्या णवणवध प्रिी णनघाल्या 
असल्यास आपि त्यापंकी कोििी वापरली  हेही सागंण्यास र्ुकि नाही. परंिु हा गं्रथ वार्ीि असिा 
गं्रथकाराने आपल्या णवधानासं जागोजाग िर आधार णदलेले नाहीिर्; पि आपि कोित्या गं्रथाचं्या आधारे 
हा गं्रथ ियार केला हेही कुठे साणंगिले नाही. उदा. गं्रथकाराने गुरुर्णरत्र, र्ैिन्यणवजय, बालबोध, 
कसहासनबणत्तशी, र्ागंा मुधेश आख्यान इत्याणद मुणद्रि व अमुणद्रि गं्रथािंील णकत्येक उिारे घेिले आहेि. 
पि िे उिारे कोित्या अध्यायाि ककवा गं्रथाच्या कोित्या पृष्ठावर आहेि हे प्रत्येक णठकािी संपूिचिया नमदू 
केलेले नाही. प्रस्िुि पसु्िक पूिचिया प्रकाणशि होईपयंि (इ. १९०५) कै. श.ं ग. दािे याचं्या मराठी 
गं्रथसूर्ीप्रमािे गुरुर्णरत्राच्या २, ज्ञानदेवाचं्या गाथेच्या २, संपूिच नामदेवा गाथेच्या ३ व िीपैकीं 
बाळक्रीडेच्या २ आणि ज्ञानदेव समाधीर्ी १ अशप्रिी णनघाल्या होत्या. पि र्िैन्यणवजय, बालबोध, 
कसहासन-णवक्रमबत्तीशी हे गं्रथ प्रकाणशि झाले नव्हिे असे ठरू पाहिे. पि ही माणहिी णकिपि अर्कूआहे 
याणवषयी संशय येिो. उदा० कामिानंी आपल्या गुरुर्णरत्राच्या प्रस्िावनेि त्या गं्रथाच्या णवणवध मुणद्रि 
प्रिींर्ी माणहिी णदली आहे िीवरून इ. १९०५ पयंि गुरुर्णरत्राच्या णनदान १० िरी आवृत्ती प्रकाणशि झाल्या 
होत्या असे म्हििा येिे; पि सूर्ीकारानंी यापैकी कामिासं णमळालेली एक आणि कामिानंा न णमळालेली 
एक अशा केवळ दोनर् प्रिी नोंदल्या आहेि. हीर् गि गाथ्यारं्ी व इिर गं्रथारं्ी झाली नसेल का अशी शकंा 
येिे. उपयुचक्ि सूर्ीप्रमािे व प्रत्यक्ष पाणहले असिा र्ैिन्यणवजय व बालबोध हे दोन्ही गं्रथ स्विंत्रिेने श. 
१८३५ (इ. १९१३) मध्ये प्रकाणशि झाले; श. १८२७ (इ. १९०५) मध्ये प्रणसद्ध झाले नव्हिे. पि प्रस्िुि 
पुस्िकाि या दोन गं्रथािंील इिके उिारे घेिले आहेि व िे छापील पाठाशंी इिके एकरूप आहेि की, कै. 
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गदे्र यानंी िे हस्िणलणखिावंरून घेिले असिील असे वाटि नाही. िेव्हा त्याजंपाशी या पसु्िकाचं्या छापील 
प्रिी असाव्या. पैकी र्ैिन्यणवजय हा गं्रथ काव्यसंग्रहाच्या १३० व १३१ या दोन अंकािं र्ैिन्यणवजयकल्पिरु 
या नावाने छापलेला आढळिो व कै. गदे्र यानंी िसे आपल्या पसु्िकाि या पसु्िकारे् नाव केशवर्िैन्य-
कल्पिरु असे देऊन नमूद केले आहे. झाडून सारे छापील जुने मराठी काव्य-त्याच्या णवणवध आवृत्ती-प्रणि 
असल्यास त्यासंह-एका गावी एकत्र णमळण्यार्ी महाराष्राि कुठेही सोय नाही; हे णवदे्यरे् माहेरघर 
समजल्या जािाऱ्या पणु्याच्या अनुभवावरून समजण्यास हरकि नाही. (५) कै. गदे्र याचं्या णलखािाि मला 
आिखी एक दोष आढळला. िे आपल्या णलखािास काही वळेा पूवचसूरींच्या गं्रथारं्ा आधार देिाि. पि िो 
कुठे िरी मधेर् देिाि. त्यानंी पोिुचगीजाचं्या भारिािील प्रथमागमनार्ी माणहिी प्रथमर् णदली आहे. ही 
माणहिी डॅन्व्हसच ककवा व्हाइटव ेयाचं्या गं्रथािूंन घेिली असेल अशी माझी साहणजक कल्पना झाली. म्हिनू 
णिच्या आधारासाठी प्रथम मी त्यारें् गं्रथ पाणहले. पि त्यािं ही माणहिी सापडेना. िेव्हा काहीशा णनराशनेेर् 
द कुञ्जज्य यारें् णद ओणरणजन ऑफ बॉम्बे हे पुस्िक र्ाळले. िेव्हा त्याच्या ६९ व्या पृष्ठावर िी माणहिी 
सापडली. पि प्रस्िुि पसु्िकार्ा णनदेश मात्र कै. गदे्र याचं्या पुस्िकाि आल्यारे् आढळले. कै. गद्र्यानंी 
राघव र्ैिन्य व केशव र्ैिन्य यारं्ी माणहिी यािंणदली आहे. पि ही माणहिी ज्या केशवर्ैिन्यकल्पिरु 
गं्रथािून घेिली त्यार्ा उल्लखे २६५ पृष्ठावर केला आहे. 

 
८. यामुळे मी अगदी पणहले काम करण्यारे् ठरणवले िे हे की, गं्रथकाराने कोििे गं्रथ वापरले 

असिील त्यार्ा अंदाज बाधंिे आणि िो अंदाज बाधंल्यावर त्या गं्रथािंील माणहिी या गं्रथािील माणहिीशी 
णकिपि जुळिे हे िपासिे; पि हे काम इिके वळेखाऊ होऊ लागले की, थोडेसे काम केल्यानंिर मी िो 
प्रयत्न सोडून णदला आणि या पसु्िकाच्या संपादनासाठी एक णनराळीर् पद्धिी अवलंणबण्यार्ा उपक्रम 
केला. णिरे् स्वरूप असे–(१) मला ज्या व्यस्क्िनामारें् उच्चार अशुद्ध स्वरूपाि पुस्िकामध्ये आले आहेि 
असे वाटले िी नामे पृष्ठानुक्रमाने उिरून काढली आणि त्याचं्या शुद्ध उच्चारारं्ी सूर्ी ियार केली. (२) या 
पुस्िकाि काही वशंावळी, त्या वशंावळींिील पुरुषाचं्या राज्यकालासंह णदल्या आहेि. त्या वशंावळींि व 
त्यामंध्ये णदलेल्या कालाि र्ुका झाल्या आहेि असे णदसल्यावरून मी अद्ययावत् संशोधनाने ठाऊक 
झालेल्या वशंावळी त्यािंील व्यक्िींच्या कालासंह णदल्या आहेि (३) पुस्िकाि जागोजाग लहान-मोठ्या 
घटनारें् काल णदले आहेि. त्यािंील काही काल र्ुकले आहेि, काही अर्ूक आहेि, िर काहींणवषयीं शकंा 
आहेि. िेव्हा प्रत्येक कालणनदेशार्ी र्र्ा करीि न बसिा नवीन संशोधनाने सत्यप्राय ठरलेल्या कालारं्ी व 
ित्संबद्ध घटनारं्ी सूर्ी णदली आहे. हे काम करीि असिा मला असे आढळले की, कै. गदे्र यानंी 
मुसलमानी कालार्ी हकीकि देिाना मुख्यिः णफणरश्त्याच्या इ. १८२९ साली प्रकाणशि झालेल्या णब्रग्जच्या 
भाषािंरार्ा उपयोग केला आहे. मोडकाचं्या अनुवादार्ा णनणिि केलेला नाही. कारि एक िर मोडकाचं्या 
पुस्िकाि आलेली मुसलमानी कालणनदेशारं्ी णिस्िी रूपािंरे व या पुस्िकािंील रूपािंरे यािं पुष्कळ 
णठकािी भेद आहेि. णशवाय मुसलमानी व्यस्क्िस्थलनामाचं्या उच्चाराि णभन्निा आहे. णफणरश्त्यार्ा उपयोग 
करिाना त्यानंी काही सुधारिाही केल्या आहेि. िथाणप, त्यानंी केवळ णफणरश्त्याच्या भाषािंरार्ार् उपयोग 
केला असे नाही. णवजयनगरकर राजे व बहमनी सुल्िान यारें् राज्यकाल आणि त्याचं्या हषामषांरे् कथन 
याबाबि त्यानंी सेवलेकृि ‘ए फरगॉटन एम्पायर’ या पुस्िकार्ाही पुष्कळ उपयोग केला आहे. 

 
९. आिा या गं्रथावर जेथल्या िेथे टीपा देिो िर अनेक व्यस्क्ि-स्थलकालावंर पृष्ठोपषृ्ठी त्या आल्या 

असत्या, त्यारं्ी पनुरावृत्ती झाली असिी व काही टीपानंी मूळ कथन झाकोळून टाणकले असिे; कसे िे 
दोन-िीन उदाहरिे देऊन स्पष्ट करिो. 
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(१) प्रस्िुि गं्रथाच्या आरंभी सूर्ना या मथळ्याखाली सुमारे दीड पृष्ठारे् लेखन आहे. याि 
पंढरपुराहून णवठ्ठलार्ी मूिी णवजयनगरला नेली असिा िी भानुदासानंी परि आिली या मुद्यार्ी र्र्ा आहे. 
या र्रे्ि पसु्िककत्याने पुस्िकाच्या पृष्ठावर भानुदासाने णवजयनगरहून णवठ्ठलार्ी मूिी परि पंढरपुरास 
आिली इत्यादी वृत्तािंास प्रत्यंिर पुरावा नाही, असे म्हटले आहे. पि िसा पुरावा कै. राजवाडे यानंी 
गं्रथमालेि र्ौऱ्यायशीर्ा णशलालेख संपादन करीि असिा णदला आहे, असे सागंून राजवाड्ाचं्या 
लेखािील सािव्या आकड्ारे् उद्धरि केले आहे. गं्रथमालेच्या कोित्या अंकाि र्ौऱ्यायशीच्या लेखारे् 
संपादन केले होिे हे मला, मी गं्रथमालेर्ी दोन पुस्िके पाणहली; पि त्यावंरूनही समजू शकले नाही. 
गं्रथमालेि कै. राजवाड्ानंी प्रणसद्ध केलेल्या लेखार्ा मथळा, ‘पंढरपूरच्या णवठोबाच्या देवळािंील 
र्ौऱ्यायशीर्ा णशलालेख’ असा आहे. कै. गदे्र यानंी घेिलेला उिारा या लेखाच्या ५२ व ५३ या पृष्ठावंर आहे. 
या उिाऱ्याि हंपी येथील एका णशलालेखार्ा पाठ णदला आहे. यार्ी भाषा कानडी असून िी कै. गदे्र व कै. 
राजवाडे यानंी येि नसल्यामुळे णशलालेखाच्या पाठाि र्ुका झाल्या आहेि ककवा कै. राजवाड्ानंी जेथून 
णशलालेखार्ा पाठ घेिला िेथेर् र्ुका झाल्या असण्यार्ा संभव आहे. िे काही असले िरी या लेखाि 
णवठ्ठलार्ी मिूी पढंरपुराहून णवजयनगरास नेली; पि भानुदासाने िी पढंरपुरास परि आिली; या दोन 
णवधानापंैकी कोििेही णवधान आलेले नाही. या लेखाि कृष्िदेवराय व त्याचं्या राण्या यानंी णवठ्ठलारे् 
अंगरंगभोग व णवणवध उत्सव यासंाठी काही दाने णदल्यारे् साणंगिले आहे. परंिु कानडी भाषेच्या अज्ञानामुळे 
दोघानंाही त्या लेखारे् अर्कू िात्पयच उमगले नाही. या लेखार्ा पाठ कै. राजवाड्ानंा कोठे पाहावयास 
णमळाला हे त्यानंी साणंगिलेले नाही. परंिु हा लेख आिा साउथ इंणडयन इन् स्स्क्रप्शन्स या मालेच्या नवव्या 
खंडाच्या दुसऱ्या भागाि ४९१ क्रमाकंाने प्रकाणशि झाला आहे. 

 
(२) बहमनी सुल्िान फीरूझशाह व त्यार्ा काही काळ समकालीनअसलेला णवजयनगर सराजाट 

पणहला देवराय याचं्या समकालाि घडली या समजुिीने सांणगिलेली एका मुलीर्ी गोष्ट आहे. णिजमध्ये 
असलेले मिभेद असे- 

 
णफणरश्िा मूळ फासी पाठ, 
मंुबई प्रि (१। ५९९); 
नवल णकशोर प्रि 
(१।३१२). 
सोनारार्ी मुलगी व 
पथाल हे नाव 

णब्रग्जर्ा णफणरश्िा 
(२।३८०) 
सोनारार्ी मुलगी व नेहाल 
(Nehal) हे नाव. 

स्कॉर् र्ा णफणरश्िा (१।८२) 
शिेकऱ्यार्ी मुलगी व पेिाल 
(Pertal) हे नावं. 

 
बुहान-इ-माणसरमध्ये ही गोष्टर् णदलेली नाहीं. कै. गदे्र यानंी आपल्या पुस्िकाि मुलीर्ी गोष्ट 

सागंण्यास प्रारंभ केला आहे. िेथे िी शिेकरी  ककवा सोनार यार्ी मुलगी होिी म्हिनू नमूद केले; पि णिरे् 
नाव गाळले आहे. आिा वर णदल्याप्रमािे मुलीर्ा बाप शिेकरी होिा असे स्कॉटने साणंगिले आहे िर सोनार 
होिा असे णफणरश्िा म्हििो. स्कॉटर्ा उिारा सेवलेने आपल्या पुस्िकाि घेिला आहे (पृ. ५७). पि या 
मुलीच्या माणहिीसाठी कै. गदे्र यानंी स्कॉटर्ा अनुवाद पाणहला असेल असे वाटि नाही. उलट त्यानंी 
आपली माणहिी सेवले वरून घेिली आहे याणवषयी शकंार् नाही. यार् बुक्करायाच्या शवेटच्या दानपत्रार्ा 
काळ णदला आहे. िो त्यानंी सेवलेच्या ५६ व्या पृष्ठावर उिरून घेिला आहे. यार् पुस्िकाच्या पृष्ठावंर 
णवजयनगरकर राजे व सराजार् आणि बहमनी सुल्िान याचं्या त्यािंील व्यक्िींच्या राज्यकालासंह वशंावळी 
णदल्या आहेि; त्या सेवलेच्या पुस्िकाि ४०४ व ४०७ या पृष्ठावंर णदलेल्या वशंावळींर्ा शभंर टके्क अनुवाद 
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आहे. पि यार् पुस्िकाच्या पृष्ठावर राज्यकालासंह णदलेली वशंावळ सेवलेच्या पसु्िकाि १८० व्या पृष्ठावर 
णदलेल्या वशंावळीर्ी अंशिः नक्कल आहे. या पुस्िकाच्या पृष्ठावर आलेल्या होजमल्ल ककवा अणधक शुद्ध रूप 
भजुमल्ल (कदाणर्त् भजुबळ असेही असेल) यार्ी हकीकि कै. गदे्र यानंी श. १३२८ (इ. १४०६) मध्ये व 
देवराय-फीरूझ याचं्या राज्यकालाि घािली आहे. पि णफणरश्त्याने भजुमल्लार्ी हकीकि दुसरा बहमनी 
सुल्िान मुहम्मद आणि णवजयनगर सराजाट कोिी कृष्िराययाचं्या राज्यकालाि णह. ७६७ (इ. १३६६) च्या 
सुमारास घडली असे साणंगिले आहे (णफ २।३१४, ३१५). सेवलेने णफणरश्त्यार्ा काल मान्य केला. पि त्या 
वळेी णवजयनगरास १ ला बकु्क राज्य करीि असल्याने त्याच्या राज्यकालािं घािली (से ३६, ३७). कै. गदे्र 
यानंी या हकीकिीर्ा काळ अडिीस वषांनीं पुढें नेला आहे. पि त्यास आधार णदसि नाहीं. मी वर कदाणर्त् 
भजुबळ नाव असेल असे म्हटले आहे त्यास आधार सेवलेने आपल्या पसु्िकाि पृ. ३७ वर णदलेल्या 
स्कॉटच्या उिाऱ्यािील हुजमलराय या नावार्ा देिा येईल. णब्रग्जने हेर् नाव भजुमल असे णदले आहे. 
यापंकैी हुजमलराय फासीमध्ये अशा िऱ्हेने णलणहले जािे की, त्यार्ा उच्चार णवशषे अडर्ि न पडिा 
भजुबलराय असा करिा येईल. असो. यार् पथाल मुलीच्या गोष्टीर्ी पुढील हकीकि सागंिाना िीि 
देवरायाला आपल्या एका मुलीरे् फीरूझशाह बहमनीशी सोहळ्याने लग्न कराव े लागल्यारे् नमूद केले 
आहे. सोहळ्यार्ें विचन फासी गं्रथाि आहे. पि लग्नार्ी वाटाघाट र्ालू असिा कै. गद्र्यानंी मुलीच्या 
हीनकुलत्वाणवषयी जी माणहिी णदली आहे ककवा मुलीच्या फीरूझशाहाच्या जनानखान्याि जाण्याणवषयी 
अनुकूल णवर्ारारें् जे उच्चारि केले आहे त्यास फासी गं्रथाि आधार नाही. िेथे कै. गद्र्यामंधील 
कादंबरीकार जागा झाल्यारे् णदसिे; ककवा साधारििः अशार् प्रकारर्ी कथा हम्मीरमहाकाव्य या संस्कृि 
गं्रथाि आली असून िीमधील हम्मीर, त्यार्ा णकल्ला रिथंभोर, त्यास अलाउद्दीन खल्जीने घािलेला वढेा, 
त्यार्ी मुलगी देवलदेवी णहर्ी त्याने केलेली मागिी, णिने सामान्यिः असेर् णवर्ार प्रदर्तशि करून 
अलाउद्दीनाकडे जाण्यास दाखणवलेली अनुकूलिा इत्याणद हकीकिीवरून घेिली असेल. या काव्याि 
हम्मीराने मुलगी देण्यारे् नाकारले असे आहे. येथे देवरायाने आपली मुलगी णदली. पि िी उपस्त्रीर्ी म्हिजे 
हीनकुलीन मुलगी होिी असे गद्र्यानंी नमूद केले आहे. साराशं, कै. गदे्र यानंा या पुस्िकाि केवळ काही 
गं्रथारं्ा अनुवाद केला आहे असे नसून इणिहासािील घटना घेऊन त्यािं  आपले णवर्ार व कल्पना यारं्ी 
भर घालून त्यारं्ा अथच लावण्यार्ा प्रयत्न केला आहे (भारि इणिहास संशोधक मंडळ तै्रमाणसक वषच १२, पृ. 
८८). 

 
(३) या पसु्िकाच्या सामान्यिः िालीकोट अथवा राक्षसिागडीच्या लढाईरे् व णिच्या पणरिामारें् 

कथन करण्यास प्रारंभ झाला आहे. एिद णवषयक मुख्यिः णवजयनगर णवध्वसंाच्या म्हिजेर् िालीकोट-
राक्षसिागडीच्या लढाईच्या बखरीिून घेिली आहे. या बखरीरे् आिा एक मराठी व एक कन्नड असे दोन 
पाठ उपलब्ध झाले आहेि (णव; शव े२।२६३). त्यारं्ी कोष्टकरूपाने, पि थोडक्याि माणहिी अशी – 

 
मराठी पाठ कन्नड पाठ 

१. सुमारे ४००० शब्द सुमारे ६५०० शब्द 
२. अनाणद, पि सािं सादं्यि 
३. आरंभ नाही. ‘रा। रा। स्वािी यासं’ असा आरंभ. 
४. लेखकारे् नाव नाही. लेखक : सेवानुसेवक रामाजी णिरमल 

हरकारे. 
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५. आरंभी काल नाही. आरंभी श. १४८६, रक्िाक्षी, वैशाख 
बहुल ८, असा काल. 

६. शवेटी शवेटी ‘रक्िाक्षी, वैशाख 
बहुल ८, सोमवार, श्रवि नक्षत्र, 
१० व े िासी, रामराजाने जीव 
णदल्हे’ असे वाक्य. 

मराठीप्रमािेर् काल; पि १० व्या 
िासार्ा अनुल्लेख व राजभुवर मुक्ि 
झाला अशा अथारे् वाक्य. 
 

७. यापढेु णनम्नणलणखि व्यस्क्ि-
कालणनदेश. (अ) आजी िागाईि 
छ २५ माहे मोहरम रोज र्ारी 
संदेस (संबसे) णलहुनू पाठणवले 
असे अंबाजी कामणद जासूद व 
नाईकवाडी रोशन कणरिा मालूम 
होईल. (आ) हे बखेर मोिुचब 
जहाले णबकलम वेंकटाद्री िकेल 
णनणसदा पा। संपगाऊ सो। हुबेली 
(इ) यारे् िालीक णलहून घेिले 
वेंकाजी नारायि कुलकरिी 
कमकल सदा (बा-हा) व डे 
अनंदनाम संवछरे फालगुि सुद 
बीज णदवसा णलहून मोिचब केले. 
(ई) िाजा कलम अप्पा (ण्िा) र्ी 
जोशी 

यापढेु ‘क्रोधी, आषाढ बहुल ८, 
मंगळवार, रामराजार्ी बखैयर संपूिच’ 
असे वाक्य. 

मोकदमा[पाठीवर*] मामले 
परंडा 
मोिचब (सुद) + (िेरी) 
ख छ ११ माहे जमाणदलाखर सन 
हजार १०९५ संपूिच. 

 

 
मराठी पाठाि लढाईपूवी रामराजाने सैन्याि होन वाटले त्यारं्ी नाव े व त्याचं्या संख्या णदल्या 

आहेि. त्यािं २० नाव ेव एक कोटी िेवीस लक्ष सत्तावन हजार र्ारश ेअकरा होन अशी संख्या आली आहे. 
नंिर लढाईसाठी ियार केलेली घोडे, हत्ती, हणत्तिी, कुते्र, इत्याणद जनावरे आणि बंदुकी, बाि व लहान-
मोठी भाडंी (िोफा), नदीटोकरे, हुके्क, दारू, इ. सामान व बंदुकी, प्यादे, इटे-भालेकरी, एकागंवीर, 
लोहार, हुनवदं, पािबुडे, इत्याणदकारं्ी सखं्या णदली आहे. पुढे ९० हत्तींर्ी नाव े णदली आहेि. नंिर 
णनजामशाह, कुत्बशाह आणि रामराजा उफच  राजभवुर याजंकडील मेलेले, जखमी व पाडाव झालेले 
यारं्ीनावं े णदलीं आहेि. त्यारं्ी संख्या २४ भरिे. पि यार् िपशीलाि दोन्ही बाजंूरे् अगणिि लोक पडले 
असे साणंगिले आहे. नंिर राजभवुराने १५ पाळ्यावंर १५ लोक पाठणवले त्यारं्ी नाव ेणदली आहेि. कानडी 
पाठाि वर णदलेला सवच िपशील संख्यासंह आलेला आहे. पि त्याि प्रत्येक णठकािी वाढ झालेली णदसून 
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येिे. याणशवाय कन्नड पाठाि १८ कारखाने, १२ महल, १२ बलुिे, दोनदा २२ णवणनयोग, ६४ णवद्या, ५६ देश, 
दोनदा अढािे कार, यारं्ाही िपशील णदला आहे. यामुळे कन्नड पाठ वाढला आहे. दोन्ही पाठाि अंिभूचि 
असलेल्या णवषयारं्ी िुलना केली िर साम्यापेक्षा वैषम्येर् अणधक असे वर वर पाहिारासही आढळून येिे. 
या दोन्ही पाठािं अरबी-फासी शब्दारं्ी इिकी भरमार आहे की, हे दोन्ही पाठ णवजयनगरच्या पणरसराि 
ियार होिे अशक्यर् आहे. हे पाठ बहुधा णवजापुरास ियार झाले असाविे. याि णदलेले कालोल्लखे 
पंर्ागंाशी िाडून पाणहले िर िे अगदी अणनयणमि म्हिजे र्ुकलेले आहेि असे णदसिे. दोन्ही पाठािं अनेक 
कानडी, मराठी व मुसलमान व्यक्िींर्ी नाव ेआली आहेि. त्यािं प्रत्येक प्रकारर्ी नाव ेणकिी आली आहेि हे 
िपासले िर मराठी व मुसलमान व्यक्िींर्ी नाव ेणकिीिरी अणधक आहेि असे आढळिे. कन्नड पाठाि ठार 
झालेल्यामंध्ये मुरारी घोरपडे व कहदूराव अशी दोन नाव ेआली आहेि. ही दोन्ही नाव ेणशवकालोत्तर आहेि हे 
सहजध्यानाि येईल आणि कन्नड पाठार्ा काल ठरवण्यास त्यांर्ा उपयोग होईल. मला वाटिे की, मराठी 
पाठ प्रथम ियार झाला आणि कन्नड पाठ वाढला असल्यामुळे िो नंिर ियार झाला. दोन्ही पाठ 
राक्षसिागडीच्या लढाईच्या वळेेस ियार झाले असिे अशक्यर् आहे. कदाणर्त् मराठी पाठ १७ व्या 
शिकाच्या शवेटच्या पावक्यािं आणि कन्नड पाठ १८ व्या शिकाच्या २ ऱ्या पावक्याि ियार झाला असावा. 
दोन्ही पाठ इिके उत्तरकालीन असल्यामुळे त्यािंील माणहिीवर णवश्वास णकिपि ठेवावयार्ा हा प्रश्नर् 
आहे. णफणरश्िा व िबािबा या मुस्स्लम गं्रथकारानंी आपल्या गं्रथािं या लढाईर्ी माणहिी णदली आहे. िे या 
बखरीच्या मानाने लढाईच्या कालाशी अणधक जवळरे् म्हिजे लढाईनंिर सुमारे ४० िे ५० वषांनी झालेले 
आहेि. त्याचं्या णलखािािही णवसंगिी आहेर्. मग या बखरींमध्ये णवसंगिी आढळल्यास आियच वाटण्यारे् 
कारि नाही. िेव्हा ही बखर आजच्या अवस्थेि प्रमािभिू मानिे उणर्ि ठरिार नाही. 

 
राक्षसिागडीच्या लढाईर्ा शवेट अणळय रामराजाच्या मृत्यूने झाला हे सवचमान्य आहे. पि िो केव्हा 

झाला याणवषयी फार मोठा मिभेद आहे. या पुस्िकाि कहदू राज्य श. १४८६ च्या मागचशीषच-पौषाच्या (२५ 
जानेवारी सन १५६५) लढाईने नाहीसे झाले असे म्हटले आहे. म्हिजे लेखकाच्या मिे रामराजा वरील 
णदवशी मारला गेला. ही िारीख त्यानंी णब्रग्ज ३।४१४ वरून घेिली आहे. िेथे मुळाि णह. ९७२ जखर २० 
शुक्रवार असा काळ णदला आहे. त्यारे् णिस्िी रूपािंर िारीख प्रमाि धरली िर इ. १५६५ जानेवारी २३ 
मंगळवार असे होिे. म्हिजे णब्रग्जरे् रूपािंर र्ुकले आहे. वार प्रमाि धरावा िर मागच्या-पुढच्या 
शुक्रवाराशी जुळिी णिस्िी िारीख १९ व २६ जानेवारी अशी येईल. िारीख-इ-मुहम्मद कुली कुत्बशाहीर्ा 
अज्ञाि लेखक आणि हदीकिुल  आलमर्ा लेखक यानंी जखर २० ही िारीख णदली आहे. णहरे् णिस्िी 
रूपािंर इ. १५६५ जानेवारी २३ मंगळवार असे होिे. दोन्ही णठकािी वार णदलेला णदसि नाही. िबािबाने 
आपल्या बुहान-इ-माणसरमध्ये या लढाईर्ी िारीख शुक्रवार जखर २ अशी णदली आहे. बुहान-इ-माणसररे् 
भाषािंर करिाना हेगने एके णठकािी णहरे् रूपािंर जानेवारी ७ हे णदले आहे; िर दुसरे णठकािी जानेवारी ४ 
असे णदले आहे (इणंडयन अणँटके्वरी खंड ५०, पृष्ठ १४६, १९४).पि णपल्ले जंत्रीप्रमािे वास्िव रूपािंर इसवी 
१५६५ जानेवारी ५ शुक्रवार असे येिे. डॉ. कंुटे याचं्या लक्षाि हा दोष आलेला नाही. त्यानंी ७ जानेवारी 
अर्ूक असेल असे समजून आपल्या वरील पुस्िकाि िी घालून टाकली आहे. (अहमदनगरर्ी णनजामशाही 
). द्राणवडी भाषािं असे एकही साधन नाहीं की ज्यामध्ये वरील िारखेशी जुळिी अशी एखादी िारीख णदली 
आहे. केळणदनृपणवजयम् या गं्रथाि ‘श. १४८७ रक्िाक्षी माघ बहुल’ एवढार् कालणनदेश केला आहे र्ालू 
शक वषच १४८७ शी जुळिा रक्िाक्षी संवत्सर येिो. वर णदलेली जखर २ ही मुसलमानी िारीख माघ 
मणहन्याि पडिे; पि िेव्हा शुद्ध पक्ष येिो. जखर २० ही िारीख माघ वद्याि पडिे; पि येथे हे लक्षाि ठेवले 
पाणहजे की, केळणदनृपणवजयम् हा गं्रथ इ. १७७० च्या सुमारास म्हिजे राक्षसिागडीर्ी लढाई झाल्यानंिर 
सुमारे २०० वषांनी णलणहला गेला आहे. िेव्हा िेथे आलेले शक वषच, माघ मास, वद्य पक्ष, हा िपशील 
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कदाणर्त् णफणरश्िा या मुसलमान इणिहासकाराच्या गं्रथािील कालारे् रूपािंर करून घािला असिे शक्य 
आहे. जुन्या ऐणिहाणसक घराण्याि अनेक णठकािी णहजरी ककवा सुहूर सनाशी जुळिी शकवष े आणि 
मुसलमानी मणहन्याशंी जुळिे कहदू मणहने यारं्ी जंत्री केल्यारे् आढळले आहे. िसेर् कोित्याही मुसलमानी 
मणहन्याच्या साधारििः र्ौदाव्या िारखेपासून २९ िारखेपयंिच्या िारखा कहदू मणहन्याचं्या वद्य पक्षाि 
पडिाि हे कालज्ञानी मनुष्याच्या रोजच्या पणरपाठाि होिे. िेव्हा ‘केळणदनृपणवजयम्’र्ा किा बसवभपूाल 
याने णदलेला काल णफणरश्त्यावरून घेिला असण्यार्ा संभव आहे. या गं्रथाखेरीज इिर कानडी साधनािं 
आलेली माणहिी ही एकमेकाशंी णवरोधी आहे हे शाव ेखंड १ पृष्ठ २७९-२८१ यािं स्पष्ट केले आहे. बखरीच्या 
दोन्ही पाठािं अणळय रामराजा रक्िाक्षी सवतं्सर वैशाख बहुल ८ सोमवार श्रवि नक्षत्र या वळेी मेला म्हिजे 
लढाई संपली असे साणंगिले आहे. हा काल रक्िाक्षी ऐवजी त्याच्या पुढले संवत्सर क्रोधी घ्यावयारे् एवढा 
फरक केला िर जंत्रीप्रमािे अर्ूक आहे. पि यार्ा अथच दोन्ही पाठाचं्या लेखकानंा रामराजाच्या 
मृत्युकालारे् अर्कू ज्ञान नव्हिे असा होिो. फरक मान्य केला म्हिजे त्याशीं जुळिी णिस्िी िारीख इ. 
१५६५ एणप्रल २३ सोमवार ही येिे. अथात् कहदू णमणि मुसलमानी िारखेनंिर सुमारे िीन मणहन्यानंी येिेयार्ा 
अथच लढाई िीन मणहने र्ालली असे धराव ेलागेल. िे अगदीर् अशक्य नसले िरी सभंवनीय वाटि नाही. 

 
१०. या पुस्िकाि णदलेली प्रत्येक घटना व णिर्ा लावलेला अथच यारं्ी अशा प्रकारे छाननी करू 

गेलो असिो िर माझ्या णलखािार्ा णवस्िार प्रस्िुि पसु्िकाएवढार् झाला असिा. िे अपेणक्षि नव्हिे असे 
वाटिे. 

 
११. यार् संदभाि आिखी एक मुद्दा लक्षाि घेण्यासारखा आहे. न्यायमूिी रानडे यारं्ा मराठी 

सते्तर्ा उदय हा गं्रथ घणटिकथन व घणटिाथचणववरे्न या दोन्ही दृष्टींनी प्रस्िुि गं्रथापेक्षा सरस आहे. िथाणप 
गेल्या ६०।७० वषांिील संशोधनाने एवढी नवी माणहिी उपलब्ध झाली आहे की, या गं्रथाच्या 
घणटिाथचणववरे्नाि िर फरक करावा लागेलर्; पि घणटिकथनािही जागोजाग उिे-अणधक कराव े
लागेल. अगदी िशीर् ककवा त्याहून काकिभर अणधकर् पणरस्स्थिी या गं्रथार्ी आहे. िेव्हा हा गं्रथ 
वार्िाना त्यािंील घणटिकथनाकडे अणधक लक्ष न देिा अथचणववरे्नावर लक्ष कें णद्रि करावयारे् आहे. 

 
१२. आिा या पुस्िकारे् संपादन व प्रकाशन कसे होि आले याणवषयी आवश्यक िी माणहिी येथे 

देिो. या पसु्िकार्ा संदभच देिे सोपे जाव,े त्याि णनराळ्या आवृत्तीमुळे पृष्ठारं्ा बदल झाल्याने घोटाळा होिो 
िो टळावा म्हिून हे पुस्िक जसेच्या िसे म्हिजे पृष्ठास पृष्ठ व ओळीस ओळ छापण्यार्ा प्रयत्न केला आहे. 
याि पृष्ठास पृष्ठ छापिे बहुिेक णठकािी साध्य झाले; ओळीस ओळ छापिे णकिपि साध्य झाले हे िपासून 
पाणहलेले नाही. मी मूळ कल्पना अशी केली होिी की, प्रत्येक पणरच्छेदास क्रमाकं देऊन पणरच्छेदवार टीपा 
देि जाव्या आणि प्रत्येक पणरच्छेदािील णवषयार्ा णनदेश अनुक्रमणिकेि करावा. पि पणरच्छेदवार 
णववरिात्मक टीपा देिो िर वर साणंगिल्याप्रमािे टीपाही पुस्िकाइिक्यार् पृष्ठाचं्या झाल्या असत्या व त्यािं 
वर साणंगिलेले दोषही उत्पन्न झाले असिे. म्हिून िो बिे सोडून द्यावा लागला आणि णवशषेनामारें् शुद्ध 
उच्चार, संदभच, संदभच-गं्रथसूर्ी, कालपट, वशंावळी, आटोपशीर अनुक्रमणिका आणि सूर्ी एवढ्या बाबी 
देऊन आवरिे घेिले. कै. गदे्र यानंी त्याचं्या या गं्रथार्ी पुरविी म्हिून महाराष्रप्रभाि नावार्ा एक णवस्िृि 
लेख णलणहला. िो या गं्रथास पणरणशष्ट म्हिनू जोडिे उणर्ि वाटल्याने िसे केले आहे कै गदे्र यारें् र्णरत्र 
कोठे िरीणवस्िाराने येिे आवश्यक होिे. त्यारें् णर्रंजीव प्रा. रा. ना. गदे्र यानंी िे णलहून णदले. िेही या 
आवृत्तीस जोडले आहे. गं्रथगभच व पणरणशष्ट यारं्ी मुद्रिप्रि त्यानंीर् करून णदली. िीवरून प्रस्िुि पुस्िक 
छापले आहे. उरलेले काम मी केले आहे. सूर्ीच्या प्राथणमक णर्ठ्ठ्ठ्या साणहत्य आणि संस्कृणि-मंडळाच्या 
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येथील सेवकानंी केल्या. त्या विानुक्रमाने लाविे, त्यारें् एकत्रीकरि करून व त्या िपासून शुद्ध प्रि ियार 
करिे मी केले. प्रस्िावना, उच्चारशुणद्ध, संदभचगं्रथ-सूर्ी, संदभच, कालपट, अनुक्रमणिका इत्याणद कामे मी 
करीि असिा माझा पुिण्या णर्. सुनील णदवाकर खरे याने पुष्कळर् सहाय्य केले. िेही येथे नमूद करिो. 

 
पुिे; श. १८९३ आषाढ शुद्ध ११ (४–७–७१) ग. ह. खरे 
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सांिभवग्रांथ व त्याांचे सांके्षप 
 
यापढेु मी या पसु्िकाच्या सपंादनासाठी वापरलेल्या गं्रथारं्ी सूर्ी देि आहे. हीणवषयी पढुील दोन 

णवशषे ध्यानाि ठेवावयारे् आहेि. (१) या सूर्ीि कै. गदे्र यानंी वापरलेले व न वापरलेले अशा दोन्ही 
प्रकारच्या गं्रथारं्ा समावशे केला आहे. (२) प्रथम मी त्यानंी कोििे गं्रथ वापरले हे पाहण्यार्ा प्रयत्न केला. 
पि आपि कोििे गं्रथ वापरले यार्ा त्यानंी काही णठकािी उल्लेख केला, िर बहुिेक णठकािी केलेला 
नाही. यामुळे त्याचं्या या गं्रथािंील कोििा अंश कोित्या गं्रथाचं्या व त्यांच्या कोित्या प्रिींच्या सहाय्याने 
णलणहला हे अनेक णठकािी समजि नाही. या सूर्ीि णदलेल्या काही गं्रथाचं्या णनराळ्या प्रिी त्यानंी वापरल्या 
आहेि हे उघड आहे. 

 
शक= ककग मेजर जे. एस्. : णद णहस्री ऑफ णद बहमनी णडनॅस्टी; लंडन, इ. १९००; आकडा 

पृष्ठार्ा. बुहान-इ-माणसर या गं्रथािील बहमनी अंशारे् इंग्रजी भाषािंर; हे प्रथम इंणडयन अँणटके्वरी या 
णनयिकाणलकाच्या २८ व्या खंडाि क्रमशः प्रकाणशि झाले (इ. १८९९) व नंिर वरील स्विंत्र पुस्िकाच्या 
रूपाने प्रकाणशि झाले. रफीउद्दीन शीराझीच्या िस्ज्करिुल  मुलूक या गं्रथार्ा अगदी णनदेशात्मक साराशं 
यािं णदला आहे. कै. गदे्र यानंी या पुस्िकार्ा उपयोग केल्यारे् आढळले नाही. अलीकडे डॉ. भ. ग. कंुटे 
यानंी बुहान-इ-माणसर या फासी गं्रथािील अहमदनगरर्ी णनजामशाही व बहमनी या दोन सल्िनिींच्या 
इणिहासारे् अनुक्रमे हेग व ककग यानंी केलेले इंग्रजी अनुवाद मराठीि भाषािंणरि करून दोन स्विंत्र 
पुस्िकाचं्या रूपाने प्रकाणशि केले आहेि. अभ्यासकाच्या दृष्टीने दोन्ही पुस्िके पूिचिया णनरुपयोगी 
असल्यारे् मला आढळून आले आहे. 

 
कु= कंुटे अ. मो. : ज्ञानेश्वरी; मंुबई, इ. १८९४. 
 
के= हेग सर वलू्स्ले : कें णब्रज णहस्री ऑफ इंणडया; ३ रा खंड कें णब्रज, इ. १९२८; आकडा पृष्ठार्ा. 

या पुस्िकाि पणहल्या ६४० पृष्ठामंध्येसामान्यिः मुघल णरयासि सुरू होईपयंिर्ा मुसलमानकालीन भारिाि 
इणिहास साणंगिला असून ६६४ िे ६८४ पृष्ठािं या इणिहासाि आलेल्या कालणनदेशारं्ी एकत्र इसवी सनाि 
माडंिी केली आहे. ६८७ िे ७१५ या पृष्ठािं वरील कालाि होऊन गेलेल्या राजघराण्याचं्या वशंावळी णदल्या 
आहेि. हे णिन्ही अंश प्रस्िुि पुस्िकाच्या अभ्यासाला उपयुक्ि आहेि. 

 
ख= खरे ग. ह. : णवजयनगर सराजार् कृष्िदेवराय; पुिे, इ. १९५१. 
 
गु= कामि रा. कृ. : श्रीगुरुर्णरत्र; णिसरी आवृत्ती, मंुबई, ढवळे प्रकाशन, श. १८८८ (इ. १९६६). 

कै. गदे्र यानंी गुरुर्णरत्रार्ी कोििी प्रि वापरली होिी हे कोठे नमूद केलेले नाही. प्रस्िुि पसु्िकापूवी 
गुरुर्णरत्राच्या णनरणनराळ्या प्रिी प्रकाणशि झाल्या होत्या. मी वरील प्रि वापरली आहे. गुरुर्णरत्राच्या इिर 
प्रिींि एखादी दुसरी ओवी पुढे-मागे झालेली असण्यार्ी शक्यिा आहे. १ ला आकडा अध्यायार्ा व २ रा 
ओवीर्ा. 

 
चा = भाव ेणव. ल. : र्ागंदेवर्णरत्र; महाराष्र कणव णनयिकाणलक ठािे, श. १८२६ (इ. १९०४); 

पणहला आकडा अध्यायार्ा व दुसरा आकडा ओळीर्ा. 
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चै= राजर्तष वा. बा.; र्ैिन्यणवजय; मंुबई, इ. १९१३; पणहला आकडा अध्यायार्ा व २ रा आकडा 
ओवीर्ा. मी येथे वरील पुस्िक वापरले आहे. पि कै. गदे्र यानंी काव्यसंग्रह अंक १३० व १३१ यामंध्ये 
प्रणसद्ध झालेल्या केशवर्िैन्यकल्पिरु या गं्रथार्ा उपयोग केला आहे. र्ैिन्य णवजय व 
केशवर्ैिन्यकल्पिरु हे दोन्ही गं्रथ एकर् आहेि. 

 
डॅ = डॅन्व्हसच एफ्. सी. : णद पोिुचगीज इन इणंडया; लंडन, इ. १८९४; दोन खंड; पणहला आकडा 

खंडार्ा व दुसरा पृष्ठार्ा. हा गं्रथ कै. गदे्र यानंी पाणहला होिा की नाही याणवषयी णनियात्मक सागंिा येि 
नाही. 

 
शत्र= र्ादंोरकर गो. का. : बालबोध; धुळे, श. १८३५ (इ. १९१३); पणहला आकडा पृष्ठार्ा व दुसरा 

आकडा त्या पृष्ठावरील ओवीर्ा. मी येथे या प्रिीर्ा उपयोग केला आहे. मूळ गं्रथाि यास बालावबोध असे 
म्हटले आहे. कै. गदे्र यानंी पुस्िक णलणहले त्या वळेी हा गं्रथ प्रणसद्ध झाला होिा की नाही हे समजि नाही. 
बहुधा प्रणसद्ध झाला नसावा. त्यानंी उद धृि केलेल्या ओव्याएखाद्या हस्िणलणखि प्रिीवरून घेिल्या 
असाव्या. दािे सूर्ीमध्ये िरी उपयुचक्ि मुणद्रि प्रिीर्ार् उल्लेख आहे. मुणद्रि प्रि व कै. गदे्र यानंी वापरलेली 
प्रि यामंध्ये क्वणर्ि ओव्या पढेुमागे झाल्या आहेि. 

 
दकु= द कुञ्जज्य जोस गेरसाँ : णद ओणरजन ऑफ बॉम्ब;े मंुबई, इ. १९००. यार् पुस्िकाला कै. गदे्र 

यानंी ‘मंुबईर्ी पूवचपीणठका’ असे नाव णदले आहे. गदे्र यानंी पोिुचगीजारं्ी माणहिी देिाना बहुिेक णठकािी या 
पुस्िकार्ा उपयोग केला आहे. 

 
शि= णब्रग्ज जॉन : णहस्री ऑफ णद राइज ऑफ णद महॉमेडन पॉवर इन इंणडया = णफणरश्त्यारे् 

इंग्रजी भाषािंर; र्ार खंड, पणहला आकडा खंडार्ा व २ रा पृष्ठार्ा. मी येथे कलकत्त्यास १९०८ िे १९१० 
च्या दरम्यान प्रणसद्ध झालेली प्रि वापरली आहे. पि ही प्रि इ. १८२९ मध्ये प्रणसद्ध झालेल्या प्रिीरे् 
यथािथ्य पुनमुचद्रि आहे. एवढे की, येथे णदलेले खंड व पषृ्ठ यारें् आकडे इ. १८२९ च्या प्रिीशी जसेच्या िसे 
जुळिाि. इ. १८२९ र्ी प्रि मंुबईच्या एणशयाणटक सोसायटींमध्यें आजही पहावयास णमळिे. जोनाथन 
स्कॉटने आपल्या ‘णहस्री ऑफ णद डेक्कन’ या णद्वखंडात्मक गं्रथाच्या पणहल्या खंडाि णब्रग्जच्या दुसऱ्या व 
णिसऱ्या खंडाि आलेल्या बहमनी, आणदलशाही, णनजामशाही, कुत्बशाही, इमादशाही व बरीदशाही अशा 
सहा सल्िनिींर्ी माणहिी णदली आहे. 

 
र्ा= एकनाथी भागवि; महाराष्र शासनार्ी प्रि, मंुबई, श. १८९२ (इ. १९७१); १ ला आकडा 

अध्यायार्ा व २ रा आकडा ओवीर्ा. कै. गदे्र याचं्या वळेी एकनाथी भागविाच्या णनरणनराळ्या प्रिी णनणिि 
उपलब्ध असिील. त्यापंैकी त्यानंी कोििी प्रि वापरली हे कोठे साणंगिलेले नाही. मी वापरलेली प्रि व 
त्यानंी वापरलेली प्रि यामंध्ये एखादी दुसरी ओवी पुढे मागे झालेली आहे. 

 
शर्= कभगारकर श्री. र. : श्रीज्ञानदेवर्णरत्र; पुिे, श. १८०८ (इ. १८८६). या पुस्िकाि काही 

प्रार्ीन लेख उदधृि केले आहेि. पि िे मूळ स्वरूपाि कोिीर् पाणहलेले नसल्यामुळे त्याचं्या 
प्रामाणिकपिाणवषयी संशय येण्यासारखी पणरस्स्थिी आहे. 
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मसा= भाव े णव. ल. व िुळपुळे श.ं गो. : महाराष्र सारस्वि; ५ वी आवृत्ती, पुिे, श. १८८५ (इ. 
१९६३). मूळ गं्रथ कै. भाव ेयानंी णलणहला असून त्यार्ीं ८२८ पृष्ठे आहेि. श्री. िुळपुळे यानंी जोडलेल्या 
पुरविीर्ी २५० पृष्ठे त्यापंुढे आहेि. 

 
रा = राजवाडे णव. का. : ज्ञानेश्वरी; आगाश ेप्रि, णमरज, इ. १९२४; १ ला आकडा अध्यायार्ा व २ 

रा ओवीर्ा. कै. गदे्र यानंी पसु्िक णलणहले त्या वळेी राजवाड्ारं्ी ज्ञानेश्वरी प्रणसद्ध झाली नव्हिी. परंिु कै. 
गदे्र यानंी उद धृि केलेल्या ओव्यापंैकी काही कंुटे ज्ञानेश्वरीशी िर काही राजवाडे ज्ञानेश्वरीशी जुळिाि. 
राजवाडे ज्ञानेश्वरीशी काही ओव्या जुळिे हा बहुधा काकिालीय न्याय असेल. 

 
रक्ममणीस्र्यरं्र: जोग संपाणदि, पुिे, १९३५ (इ. १९१३). 
 
शर्= णवजयनगरर्ा णवध्वसं; ही बखर प्रथम ‘श्रीसरस्विीमंणदर’च्या १४ व्या [= वषच ४, अंक ५ (४) 

= श. १८२६] आणश्वन या अकंाि १ िे १६ या पृष्ठािं कै. गो. का. र्ादंोरकर याचं्या नावाने छापली असून िी 
पुनःभारि इणिहास संशोधक मंडळाच्या णद्विीय संमेलनवतृ्ताि पृष्ठ १६९-१८२ मध्ये त्याचं्यार् नाव ेप्रकाणशि 
केली आहे. मला ‘श्रीसरस्विीमणंदर’र्ा िो अंक पाहावयास णमळाला. दोन्ही णठकािच्या बखरींरे् पाठ 
सामान्यिः एकरूप आहेि. पि सरस्विीमणंदरािील पाठाि बरीर् अशुदे्ध राणहल्याने िो शुद्ध करून णद्विीय 
संमेलनवतृ्तािं पनुः छापला असे िेथे नमूद केले आहे. बखरीर्ा आरंभीर्ा काही भाग सापडलेला नाही. 
शवेट मात्र पूिच आहे. ही बखर शाव ेखंड २ मधील कन्नड बखरीच्या पाठाशी, िसेर् शावचे्या ३ ऱ्या खंडाि 
णदलेल्या इंग्रजी अनुवादाशी िाडून पाणहली िर मराठीपेक्षा इंग्रजी अनुवाद अणधक मोठा आणि कानडी पाठ 
त्याहूनही मोठा असे णदसिे. या दोनही पाठारं्ा अभ्यास एका स्विंत्र लेखार्ा णवषय होऊ शकेल. 

 
व्हा= व्हाइटव ेआर. एस्. : णद राइज ऑफ पोिुचगीज पॉवर इन इंणडया; १ली आवृत्ती, इ. १८९९; २ 

री आवृत्ती, कलकत्ता, इ. १९६७. पणहली आवृत्ती १८९९ साली प्रणसद्ध झाली असली िरी कै. गदे्र यानंी िी 
पाणहली असेल असे णदसि नाही. मी दुसऱ्या आवृत्तीर्ा उपयोग केला आहे. 

 
शार्े = शास्त्री के. ए. नीलकंठ आणि वेंकटरमिय्य एन्. : फदचर सोसेस ऑफ णवजयनगर णहस्री; 

३ खंड, मद्रास णवद्यापीठ, १९४६. फार पूवी एस्. के. अय्यंगार यानंी संपाणदलेला सोसेस ऑफ णवजयनगर 
णहस्री हा गं्रथ मद्रास णवद्यापीठाने इ. १९१९ मध्ये प्रकाणशि केला. त्यानंिर पुढील २५-२६ वषांि उपयुचक्ि 
णवद्वानानंी णवजयनगरच्या इणिहासासंबधंी आिखी साधने जमणवली व िी िीन खंडािं प्रकाणशि केली. 
याच्या १ ला खंडाि त्या साधनावंरून समजिारा इणिहास णदला. २ ऱ्या खंडाि संस्कृि, िणमळ, कन्नड, 
िेलुगु, मल्याळम् आणि फासी या भाषािंील साधनारें् पाठ त्या त्या साधनाचं्या णलपीि प्रकाणशि केले आणि 
३ ऱ्या खंडाि या साधनारं्ा इंग्रजी अनुवाद प्रकाणशि केला. या िीन खंडाचं्या प्रकाशनामुळे णवजयनगरच्या 
इणिहासािील राजवशं, कालपट, इत्यादींरे् अणधक सूक्ष्म, अर्ूक व िपशीलवार  ज्ञान णमळिे. ही सेअर्ी 
सुधारलेली आवृत्ती आहे असे म्हिण्यास हरकि नाही. 

 
शे= शरेवानी एर्. के. : णद बहमनीज ऑफ णद डेक्कन; हैद्राबाद, इ. १९५३. हे पुस्िक पणरश्रमपूवचक 

ियार केले आहे. पसु्िकाच्या शवेटी बहमनी समयार्ा कालादशच णदला आहे. िसेर् त्या वशंाि झालेल्या 
सुल्िानारं्ी वशंावळ णवस्िाराने णदली आहे. याि प्रणिपाणदलेली मिे मात्र सवांना पटिीलर् असे नाही. 
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स= जोशी का. अ. : सकलसंिगाथा; पुिे, इ. १९६७. १ ला आकडा खंडार्ा, २ रा आकडा णवणशष्ट 
संिाच्या अभगंाचं्या पृष्ठार्ा व ३ रा आकडा त्या पृष्ठािील अभगंार्ा. या गाथ्यारे् दोन  खंड  असून त्यामंध्ये 
अनेक सिंारें् स्विंत्र पृष्ठानंी व स्विंत्र क्रमाकंाने अभगं णदले आहेि. पणहल्या खंडाि णनवृणत्तनाथ, ज्ञानेश्वर, 
सोपानदेव, मुक्िाबाई, र्ागंदेव, नामदेव व िद वशंीय, जनाबाई आणि सुमारे अठरा इिर सिं यारें् अभगं 
णदले आहेि. कै. गदे्र यांरे् वळेी यापंकैी बहुिेकारें् अभगं णनरणनराळ्या प्रिींच्या रूपाने उपलब्ध होिे. पि 
त्यानंी आपल्या पसु्िकासाठी कोित्या प्रिी वापरल्या हे सहज समजू न शकल्याने मी उपयुचक्ि प्रिीर्ा 
उपयोग केला आहे. 

 
से= सेवले रॉ. : ए फरगॉटन एम्पायर = णवजयनगर साराजाज्यार्ा इणिहास; लंडन, इ. १९००. कै. 

गदे्र यानंी या पुस्िकार्ा मुक्ि हस्िाने उपयोग केलाआहे. त्यानंी आपल्या पुस्िकाि णदलेल्या णवजयनगर 
सराजाटाचं्या वशंावळी, त्यारें् राज्यकाल, इत्यादी जशाच्या िसे आपल्या पुस्िकाि उिरून घेिले आहेि. 
अनेक णठकािी माणहिीही जशीच्या िशी उिरून घेिली आहे. या गं्रथाि णवजयनगरसमकालीन मुसलमानी 
शायारं्ी माणहिी देिाना णब्रग्ज व स्कॉट या दोघानंीही केलेल्या णफणरत्याच्या भाषािंरारं्ा उपयोग केला 
आहे. 

 
सेअ= सेवले रॉ. व अय्यंगार एस्. के. : णद णहस्टॉणरकल इस्न्स्क्रप्शन्स ऑफ सदनच इंणडया; मद्रास, 

इ. १९३२. हे पुस्िक म्हिजे दणक्षि कहदुस्थानर्ा इसवी सनाि ियार केलेला कालपट असून याि इसवीपूवच 
२५० िे इसवी १८७६ पयंि दणक्षि कहदुस्थानािं घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनारं्ी ३१७ पृष्ठािं कालानुक्रमाने 
नोंद केली आहे आणि पुढे सुमारे ८५ पृष्ठािं दणक्षि कहदुस्थानािं होऊन गेलेल्या राजकुलाचं्या णवस्िृि 
वशंावळी णदल्या आहेि. यािं दणक्षि कहदुस्थानच्या इणिहासार्ा सागंाडा उभा केला आहे असे म्हिण्यास 
हरकि नाही. इणिहासाभ्यासकाचं्या दृष्टीने या पुस्िकार्ी योग्यिा फार मोठी आहे. 
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सांिभव 
 
या पुस्िकाि णनरणनराळ्या गं्रथािूंन णकत्येक उिारे घेिले आहेि. त्यांपकैी ज्यारं्ा माग लाविा 

आला, त्यारें् संदभच येथे णदले आहेि. हा माग लाविाना णकत्येक संदभच अगदी लवकर सापडले िर णकत्येक 
संदभच पुष्कळ शोधाशोधी केल्यावर हािी आले, उलट आिखी काही उद्धरिे खूप शोध घेऊनही सापडली 
नाहीि. जी उद्धरिे सापडली नाहीि त्यारें् संदभच येथे णदले नाहीि. यार्ा अथच हा नव्हे की, त्यासंाठी 
प्रयत्नर् केले नाहीि. प्रयत्न पुष्कळ केले; पि त्याि यश आले नाही असे येथे समजावयारे् आहे. हे संदभच 
देण्यासाठी मी जे गं्रथ वापरले िे संदभचगं्रथसूर्ीि णदले आहेि. काही वळेा िर संदभच पाहाण्यास उपयोगी 
असे गं्रथ प्रयत्न करूनही हािी आले नाहीि. कै. गदे्र  यानंी गं्रथाचं्या ज्या प्रिी वापरल्या त्यार् मला 
णमळाल्या असे नाही. णशवाय अभगंाचं्या ओळींच्या क्रमाि णवणवध प्रिीि बदल झालेला आढळिो. िसेर् कै. 
गदे्र यानंी णकत्येक णठकािी सबंध अभगं न देिा त्यािंील कारिापुरत्या ओळी उिरल्या आहेि. अशा प्रसंगी 
उिाऱ्यार्ा माग लाविे अणधकर् कठीि गेले. 
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उच्चारिुद्धी 
 
या पुस्िकािं मुसलमानी, णिस्िी व द्राणवडी भाषािंील णवशषेनामे व काही शब्द आले आहेि. 

गं्रथकत्यार्ा त्याचं्या शुद्ध उच्चाराशंी पणरर्य नसल्यामुळे त्याच्या हािून उिे-अणधक अपभ्रष्ट उच्चार णदले 
गेले आहेि. िे उच्चार त्या त्या णठकािी शुद्ध करण्याने पुनरुक्िीर्ा दोष एकसारखा उत्पन्न झाला असिा; 
म्हिून येथे िे सवच उच्चार एकत्र करून, पि ज्या क्रमाने िे पुस्िकाि आले आहेि त्यार् क्रमाने येथे णदले 
आहेि. पुनरुक्िी नसावी म्हिून एकदा णदलेला उच्चार पनुः देण्यारे् शक्य िो टाळले आहे. िसेर् कोित्या 
अशुद्ध उच्चारारे् शुद्ध उच्चार येथे णदले आहेि हे सहज लक्षाि याव ेम्हिून अशुद्धही उच्चार णदलेले आहेि. ही 
णवशषेनामे कोठे आली आहेि हे समजाव े म्हिून उच्चाराच्या पाठीमागे ज्या पृष्ठािं िे णवशेषनाम आले त्या 
पृष्ठार्ा क्रमाकं घािला आहे. पुस्िकाि मुहम्मद व महमदू या नावारे् अनेक णठकािी घोटाळे केले आहेि. 
त्याणवषयी सावधान असाव.े ग्रामनामारें् शुद्ध उच्चार सूर्ीि णदले आहेि. 
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५८ सुलिान महंमद=सुल्िान मुहम्मद 
६३ मुजाइि=मुजाणहद 
,, शहाजादी अघा=शाहझादी आघा 
६४ महमूद=मुहम्मद 
,, ग्यासुद्दीन=णघयासुद्दीन 
,, समसुद्दीन=शम्सुद्दीन 
,, फेरोज=फीरूझ 
,, अहंमद=अहमद 
६६ अल्लाउद्दीन ब्राह्मिी १ ला=१  
ला अलाउद्दीन बहमनी 
,, मुहम्मद 
,, दावदू=दाऊद 
,, महमूद=मुहम्मद 
,, णनझाम=णनजाम 

१३८ इमादुल्मुलुक=इमादुल्मुल्क 
,, परीर्हेर=परीणर्हरह 
,, मणलक उल्िुजार=मणलकुत्तुज्जार 
१४० णनजाम उलमुलक=णनजामुल्मुल्क 
,, महमुद ख्वाजा गावान=ख्वाजा महमूद 
गावान 
१४२ अबदुल रझक=अब्दुरचझ्झाक 
१४५ फेणरस्िा=णफणरश्िा 
१४७ णनझामशहा=णनजामशाह 
१४८ ब्राह्मिी=बहमनी 
,, ग्राटं डफ=ग्रँट डफ 
१५१ अणदलखान=आणदलखान 
१५८ झरीप उल्मुल्क=शरीफुल्मुल्क 
,, खोदवदंखान=खुदावदं खान 
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,, महंमद=मुहम्मद 
,, महमूद २ रा= महमूद 
,, वलीउल्लाह=वणलयुल्लाह 
,, कालीमउल्ला=कलीमुल्लाह 
६७ फेरोझखान=फीरूझखान 
,, फेरोझशहा=फीरूझशाह 
७१ णशराज=शीराझ 
८७ फजलउल्लाह=फज्लुल्लाह 
८८ खानखनाना=खान-इ-खानान 
८९ अहंमद शाह १ ला=१ला अहमदशाह 
९६ अबदुल कादर=अब्दुल काणदर 
९८ बेदररे् बमिी राजे=बीदररे् बहमनी राजे 
१३७ शाहजादा महंमद=शाहझादा मुहम्मद 

,, फते्तउल्ला इमाद उलमुल  क=फिहुल्लाह 
इमादुल्मुल्क  
,, युसफ=युसुफ 
,, फकीर उल्मुल्क=फकीरुल्मुल्क 
१५९ बणहरी=बहरी 
१६० जोव्हर=जौहर 
,, असदखान णगलनी=गीलानी 
१६२ सुलिान इस्माइल=सुल्िान इस्माईल 
,, कासीम बेरीद=काणसम बरीद 
१६४ वास्को णद गामा=व्हास्कु द गाम 
१६५ पूिचकाल=पोिुचगाल 
१६६ अलमीढ=आल्मदै 
१८३ कुिुबशह=कुत्बशाह 

१९४ युसफ अणदलशहा=युसुफ आणदलशाह 
,, इब्राणहम=इब्राहीम 
१९७ लारेन्सु द आल्मौद=लौरेन्सु द आल्मदै 
,, द कुन्हा=द कुञ्जज्य 
२०० दो दुवािी=दाँ दुआर्ति 
,, दो लुइस=दाँ लुइस 
,, सेंपैआ=सापंायु 
२०१ हीटर द णसलव्हैर=हीरर द णसल्व्हैर 
,, नून् द कुन्हा=नून द कुञ्जज्य 
२०२ आन्िोणनयु दं सालडाना=आंिोणनयु द 
साल्दाञ्जज्य 
,, हीटर=हीरर 
२०६ मार्तटन ऑल्फान्सो डी सौजा= मार्तिन 
आफाँसु द सौझ 
२०७ सीमाओ बोटेल्हो=णसमाऊ बोिेल्हो 
,, जाव डी कॅस्रो=जुआंव द कास्त्र ु

,, मेस्रे फे्रस्न्सस्को=मेस्त्र फ्राणंसस्कू 
,, सेंट फ्रासं्न्सस झेणवअर=सेंि फ्राणंसस झेणवयर 
२१४ डॉ. कास्टा= द कॉस्ि 
२१५ णबशप अलबुककच =णबस्पु आल्बुकेकच  
,, जुवावं=जुआंव 
२१८ बुहान णनजामशहा=बुहान णनजामशाह 
२१९ जॉन डी कॅस्रो=जुआंव द कास्त्र ु
२२० सुभान कुली=सुब्हान कुली 
२२१ सैफुन मुलुक=सैफुल्मुल्क 
,, हुस्सेन णनजामशहा=हुसैन णनजामशाह 
२२४ अल्ली आणदलशाह=अली आणदलशाह 
२४६ र्ादंणबबी=र्ादं बीबी 
२५४ इमामन मुलुक=इमादुल्मुल्क 
२५५ सेख=शखे 
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वांिावळी 
 
मूळ पुस्िकाच्या पृष्ठावंर णवजयनगरकर सराजाट व बहमनी सुल्िान याचं्या वशंावळी व कारणकदी 

णदल्या आहेि. नवीन संशोधनाने आिा त्याि पुष्कळर् फरक पडला आहे. म्हिनू त्या आिा णनरुपयोगी 
आहेि असे समजून येथे अणधक अर्ूक अशा नवीन वशंावळी देि आहे. या सेअ व श ेअशा दोन पसु्िकांिून 
घेिल्या आहेि. 

 
१. संगम र्ंश 

(१) १ ला हणरहर इ. १३३६-१३५५ 
(२) १ ला बुक्क = १ र्ा भाऊ १३५५–१३७७    
(३) २ रा हणरहर = २ र्ा मुलगा १३७७–१४०१  
(४) २ रा बुक्क = ३ र्ा मुलगा १४०४–१४०६  
(५) १ ला देवराय = ४ र्ा भाऊ १४०६–१४२२  
(६) णवजय ककवा ३ रा बुक्क = ५ र्ा मुलगा  १४२२ 
(७) २ रा देवराय = ६ र्ा मुलगा १४२२–१४४६  
(८) मणल्लकाजुचन = ७ र्ा मुलगा १४४६–१४६५ 
(९) ३ रा णवरूपाक्ष = ८ र्ा भाऊ १४६५–१४८६ 

२ साळुर् र्शं 

(१०) १ ला नरकसह १४८५/८६–१४९२/९३ 
(११) इम्मणड नरकसह = १० र्ा मुलगा १४९२/९३–१५०५ 

३ तुळुर् र्शं 

(१२) वीर नरकसह १५०६–१५०९ 
(१३) कृष्िदेवराय = १२ र्ा भाऊ १५०९–१५२९ 
(१४) अच्युि = १३ र्ा भाऊ १५२९–१५४२ 
(१५) वेंकटाणद्र = १४ र्ा मुलगा १५४२ 
(१६) सदाणशव = १४ र्ा पुिण्या १५४२–१५७० 

४ आरर्ीडु र्शं 

(१७) अणळय राम = १३ र्ा जावई १५४२–१५६५ 
(१८) णिरुमल = १७ र्ा भाऊ १५७०–१५७८ 
(१९) १ ला श्रीरंग = १८ र्ा मुलगा १५७८–१५८६ 
(२०) वेंकटपणि = १९ र्ा भाऊ १५८६–१६१४ 

 
 
 



 अनुक्रमणिका 

५ बहमनी सुल्तान 
 
मुस्स्लम राज्यकत्यांर्ी नाव ेलाबंट असिाि. िे कोित्या नावाने इणिहासाि प्रणसद्ध आहेि िे येथे 

जाड टाइपाि दाखणवले आहे. 
 
(१) अल्लाउद्दीन हसन बहमनशाह १३४७ ऑगस्ट ३–१३५८ फेबु्रवारी ११ 

 
(२) १ ला मुहम्मद= १ र्ा मुलगा १३५८ फेबु्र. ११–१३७५ एणप्रल २१ 

 
(३) अल्लाउद्दीन मुजाशहद= २ र्ा मुलगा १३७५ एणप्रल २१–१३७८ एणप्रल १६ 

 
(४) दाऊद= २ र्ा पुिण्या १३७८ एणप्रल १६–१३७८ मे २१ 

 
 

(५) २ रा मुहम्मद= ४ र्ा भाऊ १३७८ मे २१–१३९७ एणप्रल २० 
 

(६) शघयासुद्दीन िहम्िान= ५ र्ा मुलगा १३९७ एणप्रल २०–१३९७ जून १४ 
 
 

(७) २ रा शम्सुद्दीन दाऊद= ६ र्ा भाऊ १३९७ जून १४–१३९७ नोव्हें. १६ 
 

(८) िाजुद्दीन िीरूझ= २ र्ा पुिण्या १३९७ नोव्हें. १६–१४२२ सप्टें. २२ 
 
 

(९) १ ला णशहाबुद्दीन अहमद= ८ र्ा भाऊ १४२२ सप्टें. २२–१४३६ एणप्रल १७ 
 

(१०) २ रा अलाउद्दीन अहमद= ९ र्ा मुलगा १४३६ एणप्रल १७–१४५८ मे ७ 
 
 

(११) अलाउद्दीन हुमायनू शाह= १० र्ा मुलगा १४५८ मे ७–१४६१ सप्टें. ४ 
 

(१२) ३ रा अहमद शनजामुद्दीन= ११ र्ा मुलगा १४६१ सप्टें. ४–१४६३ जुलै ३० 
 
 

(१३) ३ रा शम्सुद्दीन मुहम्मद= १२ र्ा भाऊ १४६३ जुलै ३०–१४८२ मार्च २६ 
 

(१४) णशहाबुद्दीन महमूद= १३ र्ा मुलगा १४८२ मार्च २६–१५१८ णडसें. ७ 
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(१५) ४ था अहमद= १४ र्ा मुलगा १५१८ णडसें. १५–१५२० णडसें. १५ 
 

(१६) अलाउद्दीन शाह= १५ र्ा मुलगा १५२० णडसें. २८–१५२३ मार्च ५ 
 
 

(१७) र्शलयुल्लाह= १५ र्ा भाऊ १५२३ मार्च ५–१५२६ 
 

(१८) कलीमुल्लाह= १५ र्ा भाऊ १५२६–१५३८  
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कालपट 
 
१. यापुढे प्रस्िुि पुस्िकाि आलेल्या कालयुक्ि घटनारं्ी सूर्ी णदली आहे. कै. गदे्र यानंी या 

कालयुक्ि घटना कोित्या पुस्िकािून घेिल्या त्यार्ी खुलासेवार व णनियात्मक अशी माणहिी सामान्यिः 
णदलेली नाही. णशवाय त्यानंी णदलेल्या कालयुक्ि घटना इ. १९०३ िे १९०५ पूवी प्रकाणशि झालेल्या 
पुस्िकािूंन घेिल्या असिार हे उघड आहे. िी पुस्िके प्रकाणशि होऊन सुमारे ६५ वषांर्ा काळ लोटला 
आहे. एवढ्या अवधीि त्यानंी हािाळलेल्या णवषयावर णकिीिरी नवी व अणधक अर्ूक अशी माणहिी 
प्रकाणशि झाली आहे हे जेवढे खरे, िेवढेर् णकत्येक कालयुक्ि घटना अणधक व  बलवत्तर पुराव्याच्या 
अभावी पूवी जशा, जेवढ्या प्रमािाि माहीि होत्या िशार्, व िेवढ्यार् प्रमािाि आजही माहीि आहेि हेही 
खरे. त्याबंाबि लक्षाि घेण्यासारखा कोििाही फरक पडलेला नाही. अशा स्स्थिीि पुढे णदलेल्या 
कालयुक्ि घटनामध्ये काही फरक सुर्णवला नसल्यास एक िर त्या घटनेणवषयी नेमका कोठे अणधक शोध 
घ्यावा हे माझ्या ध्यानाि आले नाही ककवा त्या घटनेच्या र्ूक-अर्ूकपिाणवषयी कोठेही काहीही माणहिी मी 
जो प्रयत्न केला त्याि णमळू शकली नाही असे समजण्यास हरकि नाही. मजपेक्षा अणधक प्रयत्नवादी, 
कालानुकूल्य असलेल्या, उपस्स्थणिशील व व्यापक अभ्यासकास त्या घटनारं्ा कालदृष्ट्या अणधक र्ागंला 
उलगडा होण्यार्ा संभव आहे. या कालपटािील काही नोंदीि वषच आणि िारीख–णमणि याचं्या संगिीने 
अनुक्रमे संवत्सरारे् व वारारे् नाव णदलेले आढळिे. पि या नोंदी बव्हंशी फार उत्तरकालीन ककवा 
पारंपाणरक असल्याने त्या णर्णकत्सेच्या कसोटीवर घासून पारखण्याि अथच नाही. णशवाय त्या ज्या रर्नेि 
सापडिाि त्याचं्या संशोणधि आवृणत्त उपलब्ध नाहीि. मूळ पुस्िकाि हकीकिी कालदृष्ट्या मागेपढेु 
आल्यामुळे कालपटािही कालारं्ी आनुपूवी काहंी णठकािी राणहलेली नाही हे ध्यानाि घ्याव.े वशंावळी व 
कालपट याि णदलेल्या घणटिकालाि अंिर आढळल्यास वशंावळींिील काळ अणधक अर्ूक समजाव.े 

 
(१) नामदेव जन्म: श. ११९२ (इ. १२७०), प्रमोद, कार्तिक शुद्ध ११, रणव (मंगळ). 
 
(२) गोरा कंुभार जन्म : श. ११८९ (इ. १२३७) प्रभव. 
 
(३) णनवृणत्तनाथ जन्म : श. ११९५ (इ. ११७४) श्रीमुख, माघ वद्य १, गुरु (बधु), [श. ११९०?]. 
 
(४) ज्ञानेश्वर जन्म : श. ११९७ (इ. १२७५) युवा, श्रावि वद्य ८, गुरु (शुक्र), [श. ११९३?]. 
 
(५) सोपानदेव जन्म : श. ११९९ (इ. १२७७) ईश्वर, कार्तिक शुद्ध १५, शुक्र. [श. ११९६?]. 
 
(६) मुक्िाबाई जन्म : श. १२०१ (इ. १२७९), आणश्वन शुद्ध १, शुक्र [श. ११९९?]. 
 
(७) शुणद्धपत्र : श. १२०९ (इ. १२८८) सवचणजत्, माघ शुद्ध ५; (णभ. ६८ = श. १२१२?). 
 
(८) ज्ञानेश्वरारें् पंढरपुरास आगमन : श. १२१३ (इ. १२९१). 
(९) नामदेव, ज्ञानदेव इ. िीथचयाते्रस जािाि : श. १२१३ अखेर (इ. १२९२ आरंभ). 
 
(१०) अलाउद्दीन खल्जीर्ी णर्िोडवर र्ढाई : श. १२१२ (इ. १२९०); (के ६६९ = इ. १३०२–३). 
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(११) कौला (कमला) देवी अलाउद्दीनच्या हािी लागिे : श. १२१९ (इ. १२९७); (के ११३ = इ.  
 १३०६–७ ). या घटनेच्या खरेपिाणवषयी शकंा. 
 
(१२) अलाउद्दीन खल्जीर्ी देवणगरीच्या रामदेवावर स्वारी : श. १२१६ (इ. १२९४). 
 
(१३) ज्ञानदेवारं्ी समाधी : श. १२१८ (इ. १२९६) दुमुचख, कार्तिक वद्य १३, गुरु. 
 
(१४) अलाउद्दीन खल्जी र्लुत्यास ठार मारून णदल्लीच्या िख्िावर बसिो : श. १२१७ (इ. १२९५);  
 (के ६६९ = इ. १२९६). 
 
(१५) मणलक काफूरर्ी वरंगलवर स्वारी : श. १२२८ (इ. १३०६); (के ६६९ = इ. १३०८). 
 
(१६) रामदेव यादवर्ा मृत्यू : १२३१ (इ. १३०९); (के ११५ = इ. १३०९ अखेर, १३१० प्रारंभ). 
 
(१७) मणलक काफूरर्ी देवणगरीवर स्वारी : श. १२३४ (इ. १३१२). 
 
(१८) मणलक काफूरच्या स्वारीणवषयी पत्र : श. १२३४ (इ. १३१२), पणरधावी, र्ैत्र शुद्ध १३. 
 
(१९) रामदेवार्ा जावई हरपाळदेव मुसलमान आक्रमकाचं्या हािी लागिो व यादव राज्यार्ा नाश 
: श. १२४० (इ. १३१८). 
 
(२०) अलाउद्दीन खल्जीर्ा मृत्यू व मणलक काफूरर्ा खून : श. १२४३ (इ. १३२१); (के ६६९ = इ. 
१३१६). 
 
(२१) णघयासुद्दीन िुघ्लुकर्ा मृत्यू : श. १२४७ (इ. १३२५). 
 
(२२) मुहम्मद िुघ्लुक दौलिाबादेस राजधानी आििो : श. १२४७ (इ. १३२५) नंिर; (के ६७० 
=१३२७–२९). 
 
(२३) मुहम्मद िुघ्लुकर्ी वरंगलवर दुसरी स्वारी : श. १२५५ (इ. १३३३); (के ६६९ = १३३५). 
(२४) मुहम्मद िुघ्लुकर्ी अनेगंुदीवर स्वारी : श. १२५६ (इ. १३३४). 
 
(२५) णवजयनगरर्ी स्थापना : श. १२५७ (इ. १३३५); (के ६७० = १३३६). 
 
(२६) हणरहर व बुक्क मुहम्मद िुघ्लुकास कृष्िापार घालणविाि : श. १२६२ (इ. १३४०). 
 
(२७) जअफरखान उफच  अलाउद्दीन बहमनी दणक्षिेि स्विंत्र बनिो : श. १२६९ (इ. १३४७). 
 
(२८) जगणमत्र णनयाि : श. १२४० (इ. १३१८); (मसा १४८ = श. १२५२ कार्तिक शु. ११). 
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(२९) र्ोखामेळा णनयाि : श. १२६० (इ. १३३८), (मसा १४८ = श. १२६० वैशाख वद्य ५). 
 
(३०) नामदेव णनयाि : श. १२७२ (इ. १३५०); (मसा १४० = श. १२७२ आषाढ वद्य १३). 
 
(३१) पणहल्या हणरहरर्ा मतृ्यू : श. १२७१ (इ. १३४९); (सेअ १९३ = इ. १३५५). 
 
(३२) बहमनी सुल्िान १ ला मुहम्मद जखमी होऊन कौलास णकल्ल्यार्ा आश्रय घेिो : श. १२९९ 
(इ. १३७७); (के ६७१ = या वषी १ ल्या मुहम्मदार्ा मतृ्यू व बहमनी मुजाणहद गादीवर येिो. श.े 
७६ = इ. १३७५). 
 
(३३) बहमनी सुल्िानाच्या सैन्यार्ा बकु्क पराभव करिो : श. १३०० (इ. १३७८); (के ६७१ = या 
वषीमुजाणहद व दाऊद यारें् खून व बहमनी २ रा मुहम्मद गादीवर येिो). 
 
(३४) णवजयनगर सराजाट बकु्क यार्ा मृत्यू : श. १३०१ (इ. १३७९); (सेअ ४०० = इ. १३७७). 
 
(३५) २ ऱ्या बहमनी मुहम्मदार्ा दुष्काळाि मृत्यू : श. १३१९ (इ. १३९७); (के ६७२). 
 
(३६) गुरुर्णरत्ररर्ना : श. १३७० नंिर (इ. १४४८). 
 
(३७) श्रीपादश्रीवल्लभ जीवनकाल : श. १३०० (इ. १३७८). 
 
(३८) नृकसहसरस्विी समाधी : श. १३८० (इ. १४५९) बहुधान्य, माघ वद्य १. 
 
(३९) १ ला देवराय यार्ी रायर्ूर-दुआबावर स्वारी : श. १३३९ (इ. १४१७). 
(४०) णवजयनगरकरारं्ा बहमनी फीरूझशाह याशी िह : श. १३२१ (इ. १३९९). 
 
(४१) दुसऱ्या बुक्कारे् दानपत्र : श. १३२८ वैशाख शुद्ध १२ (१४०६ एणप्रल ३०). 
 
(४२) बहमनी फीरूझ यार्ा णवजयनगरवर हल्ला : श. १३५८ (इ. १४३६). हे र्ूक; पहा नोंद ४७. 
 
(४३) पणहल्या देवरायार्ा मतृ्यू : सुमारे श. १३३४–३५ (इ. १४१२–१३; (सेअ ४०० = इ. १४२२). 
 
(४४) वीर णवजय = ३ रा बुक्क णजविं : श. १३४१ (इ. १४१९); (सेअ ४०० = मृत्यू इ. १४२२). 
 
(४५) बहमनी फीरूझर्ा पानगल णकल्ल्यावर हल्ला : श. १३३९ (इ. १४१७). 
 
(४६) पणहल्या देवरायार्ी लढाईस णसद्धिा : श. १३४१ (इ. १४१९). 
(४७) बहमनी फीरूझर्ा मृत्यू : श. १३४४ (इ. १४२२). 
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(४८) दणक्षिेि दुष्काळ : श. १३४५ (इ. १४२३). 
 
(४९) वरंगलकर परिंत्र होिाि : श. १३४६ (इ. १४२४). 
 
(५०) बहमनी अहमदर्ा मृत्यू : श. १३६५ (इ. १४४३); (के ६७५ = इ. १४३६). 
 
(५१) बीदरर्ा णकल्ला ियार झाला : श. १३५४ (इ. १४३२). 
 
(५२) बहमनी अलाउद्दीन अहमद गादीवर?: श. १३५७ (इ. १४३५); (के ६७५ = इ. १४३६). 
 
(५३) मणलकुत्तजु्जारर्ी कोकिावर स्वारी : श. १३७५ (इ. १४५३). 
 
(५४) महमूद गावानर्ी दाभोळ व र्ौलवर स्वारी : श. १३९१ (इ. १४६९). 
 
(५५) दुसऱ्या देवरायार्ा मतृ्यू : श. १३६६ (इ. १४४४) (सेअ २२० = इ. २४–५–१४४६). 
 
(५६) दुसऱ्या देवरायावर प्रािघािक हल्ला : श. १३६४।६५ (इ. १४४२।४३); (सेअ २१९). 
 
(५७) नृकसहसरस्विी णनयाि : श. १३८० (इ. १४५८). 
 
(५८) बहमनी हुमायनूर्ी िेलंगिावर स्वारी : श. १३८३ (इ. १४६१); (श े४४१ = इ. 
  १४६०). 
 
(५९) बहमनी हुमायूनर्ा मुलगा णनजाम गादीवर : श. १३८५ (इ. १४६३); (श े४४१,  
 के ६७६ = इ. १४६१). 
 
(६०) बहमनी हुमायूनरे् फमान : श. १३९६ (इ. १४७४). 
 
(६१) दामाजीकालीन दुष्काळ : श.१३८२ (इ. १४६०). 
 
(६२) महाराष्राि दुष्काळ : श. १३८९ िे ९६ (१४६७ िे ७४); (ग्रँट डफ १,५० इ. 
  १३९६; णफ २,४९३ = इ. १४७१–७२)  
 
(६३) बहमनी हुमायूनर्ा मृत्यू : श. १३८३ (इ. १४६१). 
 
(६४) बहमनी णनजाम व बहमनी २ (३) रा मुहम्मद अनुक्रमे गादीवर : श. १३८३, १३८५ (इ.  
 १४६१ व १४६३). 
(६५) बहमनी मुहम्मदला स्वारीणशकारीर्ी हौस : श. १३९६ (इ. १४-७४). 
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(६६) मुहम्मदच्या डोक्याि धमचवडे : श. १३९८ (इ. १४७६). 
 
(६७) दामाजीपंिार्ा दुष्काळ : श. १३८९–९६ (इ. १४६७–७४). 
 
(६८) पनुः दामाजीर्ा ककवा दुगाडीर्ा दुष्काळ : श. १३९६ (इ. १४७४). 
 
(६९) बहमनी सल्िनिीरे् िुकडे : श. १४१०–११ (इ. १४८८–८९); (सेअ २३० = इ. 
  १४८९). 
 
(७०) बहमनी २ (३) ऱ्या मुहम्मदर्ा मृत्यू आणि बहमनी महमूद गादीवर : श. १४०४ (इ. १४८२), 
 (श े४४२, सेअ २२९). 
 
(७१) बहमनी २ रा (४था) अहमद गादीवर : १४४२ (इ. १५२०); (के ६७९ = इ. १५१८) 
 
(७२) उपयुचक्ि अहमदर्ा मतृ्यू व त्यार्ा भाऊ (मुलगा) बहमनी अलाउद्दीन गादीवर : श. १४४३ 
  (इ. १५२१); (श े५४३ = १५२०, के ६८० = १५२२). 
(७३) अलाउद्दीनर्ी पदच्युिी व बहमनी वणलयुल्लाह गादीवर : श. १४-४६ (इ. १४२४);  
 (श.े ४४३ = १५२३; के ६८० = १५२५). 
 
(७४) वणलयुल्लाहर्ी पदच्युिी व कलीमुल्लाह गादीवर : श. १४४८ (इ. १५२६); (के 
  ६८० = १५२५) 
 
(७५)    बहमनी बादशाहीरे् पार् िुकडे पके्क होिाि; इमादशाही. : श. १४०५ (इ. १४८३);  
 आणदलशाही : श. १४११ (इ. १४८९); णनजामशाही : श. १४१२ (इ. १४९०); बरीदशाही :  
 श. १४१४ (इ. १४९२);कुब्िशाही : श. १४३४ (इ. १५१२); (के. ७०८, ७०४,  
 ७०४, ७०९, ७०६ = इ. १४९०, १४९०, १४९०, १४८७, १५१२). 
 
(७६) कृष्िराय व अच्युिराय म्हैसूरी संस्थाणनकारं्ी ठािी घेिाि : श. १४२० (इ. १४९८). हे  
 अगदी र्ूक. या वळेी कृष्िराय व अच्युिराय अनुक्रमे सुमारे ९ व ७ वषांरे् होिे. 
 
(७७) केप ऑफ गुड होपला वळसा : श. १४२० (इ. १४९८). 
 
(७८) व्हास्को द गाम काणलकि बंदराि : इ. १४९८ मे २०, (द कु. ६९); (सेअ २३३  
 =२६।८।१४९८). 
 
(७९) र्ाचं्यारं्ा होनावरवर हल्ला : श. १४२५ (इ. १५०३). 
 
(८०) गडकोट उभारण्याच्या सवलिीच्या अटीवर णवजयनगरकर व पोिुचगीज यारं्ा सधंी : श.  
 १४२७ (इ. १५०५). पोिुचगीजानंी पणहल्या नरकसगाकडे भटकळ येथे कोट 
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  उभारण्यार्ी परवानगी माणगिली; पि िी णमळाली नव्हिी 
 
(८१) र्ागंा मुधेश णनयाि : श. १४२७ (इ. १५०५). 
 
(८२) कोकिािील काही ठािी पोिुचगीजाचं्या िाब्याि : श. १४३४ (इ. १५१२). या  
 वळेी गोव्याकडील थोडासा प्रदेश पोिुचगीजाचं्या िाब्याि आला होिा. 
 
(८३) कृष्िदेवराय कसहासनावर बसिो : श. १४३० (इ. १५०८); (ख = श. १४३१  
 श्रावि वद्य ८ = इ. १५०९ ऑगस्ट ८.) 
 
(८४) पोिुचगीज युसुफ आणदलकडून गोव ेघेिाि : श. १४३२ (इ. १५१०). मात्र  
 युसुफने िे पुनः परि घेिले. 
 
(८५) कृष्िदेवरायाने रायर्रू व मुद गल णकल्ले घेिले : श. १४३४ (इ. १५१२). 
 
(८६) इस्माईल आणदलने उपयुचक्ि णकल्ले परि घेण्यार्ा प्रयत्न केला : श. १४४२ (इ. १५२०), (पृ. 
  १८२, से १२७). 
 
(८७) भानुदास प्रख्याि होिो : श. १४३६ (इ. १५१४). 
 
(८८) कृष्िदेवरायार्ा मृत्यू : श. १४५२ (इ. १५३०); (ख = १५२९ ऑक्टो. २७ नंिर  
 लवकरर्). 
 
(८९) इस्माईल आणदल व काणसम बरीद रायर्ूर व मुद गल कजकिाि : श. १४५४ (इ. १५३२). 
 
(९०) आणदलशाह कुत्बशाहाणवरुद्ध णवजयनगरकरारं्ी मदि मागिो : श. १४५६ (इ. १४३४); 
  णफ २,५३०). 
 
(९१) अच्युिरायार्ा मृत्यू : श. १४६४ (इ. १५४२) (सेअ २४९ = इ. १५४२ जून २५/२६ सुमार). 
 
(९२) र्ौलमध्ये पोिुचगीज-मुसलमान भाडंि : श. १४२९ (इ. १५०७). 
 
(९३) आल्मदैार्ा मुसलमान मोड करिाि : श. १४३० (इ. १५०८). 
 
(९४) हाटेंटाट लोकानंी आल्मदैार्ा वध केला : श. १४३० (इ. १५०८); (दकु ७२ = 
  इ. १५०९ नोव्हें १९ नंिर; व्हा १२७ = इ. १५१० मार्च ३; डॅ १,१४७ = इ. १५०९ णडसें.). 
 
(९५) पोिुचगीजारें् माहीम व मंुबई येथे अत्यार्ार : श. १४३९ (इ. १५१७). 
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(९६) गव्हनचर सापंायू हा जंगी आरमार उभारिो : श. १४५० (इ. १५२८); (दकु ७४ =  
 इ. १५२९). 
 
(९७) कुञ्जज्य गोव्याि आरमार एकत्र करिो : श. १४५३ (इ. १५३१); (दकु ७७, व्हा. 
  २२५, डॅ १,४०० = मंुबईि आरमार एकत्र करिो). 
 
(९८) कुञ्जज्य णशयाल बेटाजवळ लष्कर जणमनीवर उिरणविो : श. १४५२ (इ. १५३१ फेबु्र. ७), 
 ( डॅ१,१४१). 
 
(९९) णदयोगु द णसव्हैर णवश्रािंीसाठी र्ौल येथे : श. १४५४ (इ. १५३२); (दकु ८७ =  
 इ.१५३२ एणप्रल). 
 
(१००) कुञ्जज्य १०० लढाऊ जहाजे ियार करिो :श.१४५४ मागचशीषच (इ १५३२ णडसेंबर),. 
 (पृ.दकु ८७). 
 
(१०१) कुञ्जज्य वसईवर हल्ला करिो : श. १४५३ माघ द्धशु १३ (इ. १५३२ जानेवारी २०); 
  दकु ८७). 
 
(१०२) वसईच्या िहावर सया : श. १४५६ मागचशीषच (इ. १५३४ शुद्ध १३); (डॅ. १,४०६  
 = इ. १५३४सप्टेंबर २१ नंिर). 
 
(१०३) णसमाओ बोिेल्हो कहदुस्थानाि : श. १४५३ (इ. १५३१), ( दकु ९२). 
 
(१०४) बोिेल्हो व सामुरी यारं्ी लढाई : श. १४५८ (इ. १५३६), (दकु ९२). 
 
(१०५) मेस्त्र फ्रास्न्सस्कु याच्या सागंािी गोव्याि पाद्र्यारं्ा पणहला िाडंा : श. १४६४ (इ. १५४२), 
  (दकु ९७). 
 
(१०६) णवजयनगराि सदाणशवराय गादीवर व रामराजाच्या हािी सत्ता : श. १४६५ (इ. १५४३), 
  (सेअ २४९ = इ. १५४२ जून २७). 
 
(१०७) सदाणशवराय णजविं : श. १४९९ (इ. १५७७); (सेअ २५९ = इ. १५७० मार्च २९). 
 
(१०८) रामराजार्ा स्विंत्र कारभार : श. १४८७ (इ. १५६५); याआधी सामान्यिः 
  सदाणशवराय गादीवर आल्यापासून हा सत्ताधारी झाला. 
 
(१०९) कृष्िराय व जुआंव द कास्त्र ुयारं्ा िह : श. १४६९ (इ. १५४७); (डॅ २,४८७ = 
  कास्त्ररू्ा काळ : इ. १५४५–१५४७). एव्हा कृष्िराय मरून १८ वष ेझाली होिी. 
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(११०) जमशीद कुत्बशाहार्ा मृत्यू : श. १४७२ (इ. १५५०); (के ६८२ = इ. १५५०) 
 
(१११) आणदलशाह व णनजामशाह यारं्ा लढा : श. १४७५ (इ. १५५३), (के ३४३ =  
 इ. १५५४). 
 
(११२) १ ल्या इब्राहीम आणदलर्ा मृत्यू : श. १४७९ (इ. १५५७), ( के ४४४ = इ. १५५८). 
 
(११३) हुसैन णनजाम आणि इब्राहीम कुत्ब यारं्ा कल्यािीस वढेा : श. १४८५ (इ. १५६३), 
 (के ४४६ = इ. १५६२). हुसैन णनजाम, अली आणदलास कल्याि, कलबगे परि करिो. 
 
(११४) रामराजा णवजयनगरवरील अत्यार्ारारें् उटे्ट काढिो : श. १४६४ िे १४८५ = (इ. १५४२ िे  
 १५६३). 
 
(११५) पोिुचगीजाचं्या कोकिावर स्वाऱ्या : श. १४७०, १४७७, १४७९ (इ. १५४८, १५५५, १५५७). 
 
(११६) पोिुचगीज णवजापुरी सैन्यार्ा दोनदा पराभव करिाि : श. १४७७ (इ. १५५५). 
 
(११७) पोिुचगीज पणिम णकनाऱ्यारे् स्वामी : श. १४८४ (इ. १५६२). 
 
(११८) राघव र्िैन्यारे् आळंद येथे णनयाि : श. १४८०–८५ (इ. १५५८–६३). 
 
(११९) आणदल व णनजाम यािं झगडा : श. १४७३ (इ. १५५१); हा श. १४८५  
 (इ. १५६४) पयंि र्ालू. 
 
(१२०) राजस्थानाि नाथद्वार येथे णवठ्ठलनाथार्ी स्थापना : श. १४४० (इ. १५१८ सुमार;). 
 
(१२१) णवजयनगरच्या कहदू साराजाज्यार्ा अस्ि : श. १४८६ मागचशीषच (इ. १५६४);  
 (सेअ २५७ = श.१४८६ माघ वद्य ७ मंगळवार = इ. १५६५ जाने. २३). 
 
(१२२) अली आणदलर्ी पेनुगोंड्ावर स्वारी : श. १४८८ (इ. १५६६), (सेअ २५८ =  
 या वळेी सदाणशवराव पेनुगोंड्ास). 
 
(१२३) अली आणदल अदोनीर्ा णकल्ला घेिो : श. १४९० (इ. १५६८); (के ४५३ = इ. 
  १५७२ प्रारंभ). 
 
(१२४) अली आणदलच्या बदामी व िोरगळ येथे लढाया : श. १४९५ (इ. १५७३);  
 (णफ ३,१३५ =येथे बदामीर्ा णनदेश नाही.) 
 
१२५)  अली आणदल धारवाड व बंकापूर कजकिो : श. १४९६, १४९७ (इ. १५७४, १५७५),  
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 (णफ ३,१३५–१३६ येथे कालणनदेश नाही). 
 
(१२६) श्रीरंगराय गादीवर : श. १४९५ (इ. १५७३), ( सेअ २६२). 
 
(१२७) अली आणदलर्ा खून : श. १५०२ (इ. १५८०); (सेअ २६२ = इ. १५८० एणप्रल ११). 
 
(१२८) श्रीरंगार्ा मतृ्यू : श. १५०७ (इ. १५८५); (सेअ २६४ = इ. १५८६ प्रारंभ). 
(१२९) णिरुमलरायार्ा गादीवर बसण्यार्ा प्रयत्न : श. १४८९ (इ. १५६७). 
 
(१३०) मालोजी जाधवाचं्या पदरी णशलेदार : श. १४९९ (इ. १५७७); हे वषच व घणटि 
  अंदाजी आहे. 
 
(१३१) महाराष्राि संिाचं्या बालणक्रडा : श. १४८६–१५०० (इ. १५६४ िे १५७८); या 
 वळेी कोििे संि बालवयाि होिे हे समजि नाही. 
 
(१३२) बाबा-केशव र्ैिन्य यारें् णनयाि : श. १४९३ (इ. १५७१). 
 
(१३३) एकनाथार्ा जीवनकाल : श. १४७०–१५२१ (इ. १५४८–१५९९); कै. गदे्र  
 यानंी प्रथम एकनाथार्ा जीवनकाल याप्रमािे धरला. पि पुढे , व पुढील पृष्ठावंर िोर्  
 जीवनकाल श. १४५५–१५२१ (इ. १५३३–१५९९) असा घेिला. 
 
(१३४) एकनाथारे् लग्न : सुमारें श. १५०० (इ. १५७८). 
 
(१३५) एकनाथी भागविार्ी पंर्ाध्यायी पूिच : श. १४९५ (इ. १५७३). 
 
(१३६) त्रयबंकराजाच्या बालबोध गं्रथार्ा प्रारंभ : श. १४९४ अंणगरा, फाल्गुन शुद्ध ५ (इ. १५७ 
 ३ फेब्र.ू ६). 
 
(१३७) बालबोध गं्रथार्ी पूिचिा = श. १५००, बहुधान्य, र्ैत्र शुद्ध १ (इ. १५७८ मार्च ९). 
 
(१३८) महाकलगदासाच्या णवक्रमबणत्तशीर्ी रर्ना : श. १४८६ (इ. १५६४). 
 
(१३९) कृष्िदयािचव श. १५९६–१६६२ (इ. १६७४–१७४०). 
 
(१४०) एकनाथ : श. १४५५–१५२१ ( १५३३–१५९९). 
 
(१४१) जनादचनपंि जीवनकाल : श. १४१३–१४९४ (इ. १४९१–१५७२). 
 
(१४२) भानुदास : श. १३७०–१४३६ (इ. १४४८–१५१४). 
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(१४३) एकनाथार्ी र्िुःश्लोकी भागविटीका : श. १४७८ (इ. १५५६). 
 
(१४४) एकनाथी भागविार्ी पंर्ाध्यायी पूिच : श. १४९२ (इ. १५७०). 
 
(१४५) एकनाथारे् रुस्क्मिीस्वयंवर पूिच : श. १४९३ (इ. १५७१). 
 
(१४६) एकनाथारे् काशीस प्रयाि : श. १४९२ (इ. १५७०). 
 
(१४७) एकनाथी भागवि पूिच : श. १४९५ (इ. १५७३). 
 
(१४८) ज्ञानेश्वरसमाधीर्ा जीिोद्धार : श. १५०५ (इ. १५८३). 
 
(१४९) एकनाथपतु्र हणर जन्म : श. १४९० (इ. १५६८). 
 
(१५०) मुक्िेश्वर जन्म : श. १५०१–५ (इ. १५७९–१५८३). 
 
(१५१) भावाथचरामायि रर्नाप्रारंभ : श. १५१६ (इ. १५९४). 
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गं्रथगर्ाची अनुक्रमशणका 
 
येथे प्रत्येक प्रकरिािील सामान्यिः प्रत्येक पणरच्छेदाला त्या प्रकरिापुरिे स्विंत्र अकं णदले आहेि 

व त्या अंकानुसार ही अनुक्रमणिका ियार केली आहे. पणरच्छेदािील मुख्य णवषय िेवढार् अनुक्रमणिकेि 
नोंदला आहे. पि त्याणशवाय इिर णवषयारं्ी त्या त्या पणरच्छेदािूंन माणहिी आली आहे. पणहल्या 
प्रकरिािील १ िे २७ पणरच्छेदानंा (क्रमाकं पडलेले नाहीि. िे पढुीलप्रमािे आहेि. त्यारं्ी समजूि अशी–
पणहला आकडा पृष्ठार्ा, दुसरा पणरच्छेदार्ा व त्यापुढे त्या पणरच्छेदािील पणहला शब्द. ३,१ शाणलवाहन. 
४,२ आपल्या. ४,३ नामदेवार्ा. ५,४ वरील. ६,५ वरील. ७,६ आपेग्रामु. ९,७ यावरून. १०,८ णवसोबा. 
११,९ असो. १३,१० ज्या वळेीं. १४,११ यािंील. १५,१२ यावरून. १५,१३ आिा.ं १६,१४ अशी. १८,१५ 
याप्रमािें. १८, १६ वरील. १९,१७ ज्ञानदेवार्ी. २०,१८ नामदेवारे्. २२,१९ वरील. २३,२० याप्रमािें. २३, 
२१ मागे. २५, २२ त्या प्रसगंीच्या. २५,२३ शकंरदेवाच्या. २६,२४ याप्रमािें. २९,२५ यापुढेंही. ३०, २६ 
नामदेवानें. ३२, २७ वरील. 

 
सूचना (पृ. १) 

 
महाराष्ट्र महोदयाचा पूर्वरंग (पृ. १) 

 
१ले प्रकरण : शाशलर्ाहनाचे तेरार्े शतक  

 
१ बाराव्या शिकािील लोकस्स्थिी. २ या शिकाच्या शवेटरे् संि. ३ त्यारें् जन्मकाल. ४ या 

शिकािील शवेटरे् राजे, त्यारें् प्रधान व ित्कालीन णवद्वान. ५ नामदेवारे् पूवचवृत्त. ६ ज्ञानेश्वरारें् पूवचवृत्त व 
र्णरत्र. ७ ज्ञानेश्वरारें् उत्तर र्णरत्र. ८ ज्ञानदेव–नामदेव संवाद. ९ नामदेव–ज्ञानदेव िीथचयात्रा. १०, ११ 
ज्ञानदेवारं्ा समाणधकाल व समाधी. १२, १३ ज्ञानदेवारें् गं्रथ. १४ ज्ञानेश्वरकालीन समाजस्स्थिी. १५ 
ज्ञानेश्वरारं्ी अणभमानस्थले. १६ ज्ञानेश्वरकालीन संिारें् अंिकाल. १७ त्यारं्ी समाणधस्थाने. १८ 
नामदेवर्णरत्र. १९ नामदेवमािेर्ा अणधकार. २० णवठ्ठलारे् नामदेवाससहाय्य. २१ मुसलमानारें् उत्तरेि व 
दणक्षिेि आक्रमि. २२ ‘ज्ञानेश्वरकालणनिचय’ पुस्िकािील पत्र व त्यािंील माणहिी. २३ यादव राज्यार्ा 
अंि. २४ मुसलमानाचं्या दणक्षिेिील आक्रमिार्ी प्रगिी. २५, २६ पुनः नामदेवर्णरत्र. २७ कहदू-मुसलमान 
सत्तारं्ा संणधकाल. २८ िेराव्या शिकािील मराठी कवी लेखक. २९ ब्राह्मि-ब्राह्मिेिरारें् विचन. ३० 
म्लें च्छकृि छळ. ३१ नामदेवार्ा उपदेश व माधवार्ायांर्ा अविार. ३२ हक्कबुक्क व माधवार्ायच भेट. ३३ 
माधवार्ायांरे् गं्रथ. ३४ दणक्षिेि बहमनी राज्यार्ी स्थापना. ३५ जगणमत्र, र्ोखामेळा व नामदेव याचं्या 
समाधी व माधवार्ायांरे् कायच. ३६. गुरूर्ी लक्षिे. ३७ ज्ञानेश्वर-नामदेव संवाद. ३८ परुुषजीवन पद्धिी. ३९ 
ईश्वरी साक्षात्कार व मुस्क्ि. ४० माधवार्ायच-कायच व गं्रथसंपणत्त. ४१ अलाउद्दीन बहमनी व हक्कबुक्क यारें् 
राज्यबळकटीसाठी प्रयत्न, णवजयनगरविचन. ४२ मुहम्मद बहमनीर्ा पराक्रम. ४३ मुहम्मदारे् पलायन. 

 
२ रे प्रकरण : शाशलर्ाहनाचे चौदार्े शतक  

 
१ माधवार्ायच–कायचमहिी. २ महाराष्राि मुसलमानी राज्य, २ ऱ्या हणरहरारे् पराक्रम. ४ बहमनी 

राज्याि अराजक, दुगादेवीर्ा दुष्काळ. ५ बहमनी राज्यािील अंदाधंुदी. ६ श्रीपादवल्लभ व नृकसहसरस्विी 
यारें् अविार. ७ या दोन अविारारं्ी माणहिी. ८ सरस्विीगंगाधर, सायंदेव इत्यादींर्ा काल. ९ देवरायार्ा 



 अनुक्रमणिका 

खून व णफरूझशाहार्ा जय. १० दुसऱ्या देवरायार्ा काल. ११ पथालर्ी कथा. १२ देवरायार्ी कामुकिा. 
१३ णिर्ा पणरिाम. १४ देवरायार्ा पथालसाठी प्रयत्न. १५ फीरूझशाह व देवराय याचं्या झटापटी व त्यारें् 
पणरिाम, देवरायकन्या व फीरूझ यारं्ा णववाह. १६ पथालरे् फीरूझशाहाच्या मुलाशी लग्न. १७ 
देवरायमृत्यू व वीरणवजय गादीवर; फीरूझशाहार्ी स्वारी. १८ दुसऱ्या देवरायार्ा पराक्रम. १९ फीरूझर्ा 
मृत्यू व अहमद गादीवर. २० दुसऱ्या देवरायार्ा पराक्रम. २१ अहमदशाहार्ा धुडगूस. २२ अहमदर्ी 
दािादाि व पनुः संघटना. २३ अहमदार्ा मृत्यू व त्यार्ा मुलगा गादीवर. २४ अलाउद्दीन = गुरुर्णरत्रािील 
रजक. २५ रजकार्ा उद्धार. २६ नृकसहसरस्विींर्ा अविार. २७ नृकसहसरस्विींरे् अलौणककत्व. २८ 
नृकसहसरस्विी व त्यारं्ी मािा यारं्ा संवाद आणि नृकसहसरस्विींरे् आश्वासन. २९ यावनी सते्तरे् 
दुष्पणरिाम. ३० श्रीगुरंूरे् र्मत्कार. ३१ श्रीगुरंूरे् सामथ्यच. ३२ श्रीगुरंूर्ी णनत्यनैणमणत्तक कायावरील णनष्ठा. 
३५ अन्नणनषेध. ३६ ब्रह्मकमार्ें महत्त्व. ३७ श्रीगुरू व सायंदेव भेट. ३८ रजक सुल्िानार्ी उदारिा. ३९ 
दणक्षिी व उत्तरी मुसलमान असा भेद. मणलकुत्तुज्जारर्ी कोकिावरील अयशस्वी स्वारी. ४१ महमूद 
गावानर्ी कोंकिावर स्वारी. ४२,४३ दुसऱ्या देवरायाच्या खुनार्ा प्रयत्न व उडालेला गोंधळ. ४४ हेर् 
प्रकरि पुढे र्ालू. ४५ या गोंधळार्ा बहमनी सुल्िानाने घेिलेला फायदा. ४७ देवराय व बहमनी सुल्िान 
याचं्या झटापटी. ४८ बहमनी वशंािील लठ्ठालठ्ठी. ४९ बहमनी सुल्िानाच्या स्वाऱ्या व धमचच्छल. ५० हेर् 
प्रकरि पुढे र्ालू. ५१ बहमनी पादशाहीरे् िुकडे व काही सिंांर्ा उदय. ५२, ५३ दामाजीपंिार्ी णवशषे 
माणहिी. 

 
३ रे प्रकरण–शाशलर्ाहनाचे पंधरार्े शतक  

 
१ बहमनी सुल्िानाकडून कहदंूर्ा छळ व लुटालूट. २ महमूद गावानच्या सुधारिा व वध. ३ बहमनी 

पादशाहीरे् पार् िुकडे. ४, ५ णवजयनगर राज्याणवषयी काही माणहिी. ६–८ पोिुचगीजारें् आगमन व त्यारें् 
अत्यार्ार. ९, १० कहदंूरे् दुगुचि व त्यारं्ा पोिुचगीजानंी घेिलेला फायदा. ११–१९ र्ागंा मुधेश-र्णरत्र. २० 
बहमनी पादशाहीरे् िुकडे व पोिुचगीजाकंडून छळ. २१ पोिुचगीजाकंडून छळ पुढे र्ालू. २२ कृष्िदेवरायार्ी 
कारणकदच. २३ कृष्िदेवराय व इस्माईल आणदलशाह याचं्या झटापटी. २४ कृष्िरायाकडून अंिगचि बंडार्ा 
मोड. २५–२७ कृष्िदेवरायारे् औद्योणगक व सासं्कृणिक कायच. २८–३० भानुदासर्णरत्र व णवठ्ठलमूिीरे् 
प्रकरि. ३१ अच्युिरायार्ी कारणकदच. ३२ णवजयनगरकर व पोिुचगीज यारं्ा िह. ३३, ३४ पोिुचगीजाचं्या 
आक्रमक हालर्ाली. ३५ गुजराि सुल्िान बहादुरशाह व पोिुचगीज यारं्ा िह. ३६–४० पोिुचगीजाचं्या 
आक्रमक हालर्ाली व कहदंूर्ा धमचच्छल. ४१ सदाणशवरायार्ी कारणकदच. ४२ रामरायारे् पूवचर्णरत्र. ४३ 
बरीदशाहीर्ा अंि. ४४ बुहान णनजाम, इब्राहीम आणदल व कुत्बशाह यारं्ीं भाडंिें. ४५ णवजयनगरकर-
पोिुचगीज िह, मुसलमानी शाया व रामराय यारं्ी आपसािंील भाडंिे. ४६ रामरायारे् वर्चस्व. ४७ 
रामरायार्ा अहमदनगरास वढेा घालिे व उठणविे आणि णवजयनगर येथील सासं्कृणिक कायच. ४८ 
पोिुचगीजाचं्या आक्रमक हालर्ाली. ४९–५५ राघवर्ैिन्य ककवा बाबा र्ैिन्य वकेशव र्ैिन्य यारं्ी र्णरते्र. 
५६ मुसलमानी सत्तारं्ा रामरायाणवरुद्ध कट आणि मराठ्यारं्ी मुसलमानी राज्यािंील सेवावृत्ती, ित्कालीन 
साधु-संि-महंि यामंधील वैगुण्य. ५७–६१ राक्षसिागडीर्ी लढाई व णिर्ा पणरिाम. ६२ सुल्िानािं 
मिभेद. ६३ अलीआणदलर्ी र्ढाई व त्यार्ा खून, णवजयनगरर्ी पढुील हकीकि. ६४–६६ णवजयनगरकर 
व मराठे यारं्ी संकीिच माणहिी. ६७ बाबा र्ैिन्य र्णरत्र. ६८ एकनाथारे् पूवचर्णरत्र. ६९ दासोपिं र्णरत्र. ७० 
महाकलगदास व इिर. ७१–७४ महाकलगदास-र्णरत्र व गं्रथ. ७५–७९ बालबोधकिा त्रयंबक स्वामी-र्णरत्र व 
गं्रथ. 

 



 अनुक्रमणिका 

पशरशशष्ट : महाराष्ट्रप्रर्ात  
 
महाराष्रप्रभाि हा लेख णलणहण्यार्ा उदे्दश व व्यास्प्ि. २८५ मुक्िेश्वराच्या सकें्षपरामायिािंील उिार 

व त्यार्ा अथच. महाकलगदासाच्या णवक्रमबणत्तशींिील उिारे व त्यारं्ा अथच. एकनाथजन्मशकणनिचय. 
एकनाथार्ी कुलपरंपरा. एकनाथजन्मकालीन पणरस्स्थणि. पूवेणिहासार्ें िाणत्त्वक समालोर्न. एकनाथार्ी 
गुरुपरंपरा. एकनाथार्ी गं्रथसंपणत्त, त्यारें् काल, त्यारं्ी रर्नास्थले, त्यारें् णवषय व त्यािंील णवर्ारसंपणत्त. 

 
सूची  
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सूचना 
 
या प्रकरिाच्या पृष्ठामध्यें भानुदासासंबधंी टीपेंि श्रीणवठ्ठलार्ी मूिी भानुदासानंी अनागोंदीहून 

आणिली इत्याणद वृत्तािंास प्रत्यंिर पुरावा नाहीं, म्हटलें  आहे. परंिु त्यास रा. णव. का. राजवाडे यानंीं 
गं्रथमालेंि छापलेल्या र्ौऱ्यायशीच्या णशलालेखािं खालीलप्रमािें पुरावा सापडिो :– 

 
“ ... यवनानंीं या देवळार्ा व आंिील मूिी भगं करण्यार्ा प्रयत्न केला; िेव्हा ंअनागोंदी येथील 

ित्कालीन राजानें णवठोबार्ी मूिी हंपीस नेली व णिर्ी स्थापना त्या शहरी केली, अशी एक लोकवािा आहे. 
ही लोकवािा खरी आहे असें हंपी येथील खालील णशलालेखावरून णदसून येिें. 

 
स्वस्स्िश्रीणवजयाभ्युदय शाणलवाहन शक वषच १४३५ नेय श्रीमुणख संवस्िर र्ैत्र शुद्ध ५ यल्ल ू

श्रीमन्महाराजाणधराजपरमेश्वरयल्लू वीरप्रिाप श्रीवीर कृष्िरायमहारायनु श्रीणवठ्ठलदेवर अमृिपणडनैवदे्यके्क 
अंगरंगवैभोग फाल्गुि मासद रथोत्सवणनत्योत्सवपक्षोत्सवमासोत्सवसंवत्सरोत्सव 
णनत्यनैवदे्याणददीपाराधानमदलाद पणु्यणिणथगळणल्ल महापूजामहानैवदे्यके्क समर्तपणशद हुलगीमागािीन 
हणरहरपुरग्राम १ वदुं होसूरमागािीवळणगन णवरुपाक्षद ग्राम वदुं १ मोसलहाणस केवळगादगोडीवळणगन गदे्द 
बीजवरी पंर्शीमीवळणगन गापीशणदय हळेग्राम १ अंिू ग्राम ३ गोडीिेलणगन गद्दी बीजवरी मोहेरीग्रामगणळगे 
सल्लुव िळवाणरकी सुंकजूडोणबराडा साम्य सकलसवंगादाय सकलभत्तादायवु उंटादवु नम्म िंम्मणद 
नरसण्िनायक वणडयणरग्यू नम्म िाणयगळु नागलादेवीअम्मनवणरग्यू ई धमचवाणग सूयचग्रहिपुण्यकालदणल्ल 
सवचमान्यवाणग आर्दं्राकच स्थाणय आणग नणडयुव मयाणदयास्ग्ग धारापूवचक वाणर समर्तपणश श्रीकृष्िमहारायर 
पषदेणवयरू णर्न्नादेणवअम्मन णिरुमलादेणवअम्मनवरू श्रीणवठ्ठलदेवणरगे गोपुरणदणशदेव नैवदे्य 
आरोगणिहृदयणर्ते्तसुवके्क समर्तपणश णर्न्नद हणरवाि १ कस्व्वि िूक १९९० बेळीनीराजंनद हणलग्यार्ति ९ वणंट 
आरुिी ८ पुरुषमृगद आरुिी ३ नागावरू १ धूपार्ति १ प्रणिमार्ति १ अंिू २५ आरुिी दीपाराधणनगे समर्तपणशद 
हासल्लु ई २०० माडणशद्दन्न आर्दं्राकच स्थाणय आणग नणडयोदु ई धमच आरु िस्ण्िदवरुव िम्म िंणदयन्नुरु 
वारािाशीयणल्ल कादंवर पापके होरगु गोहत्या ब्रह्मत्या माणडद पापके्क पात्ररागुवरु॥ मंगलं श्रीः॥ १३॥ 

 
७ या णशलाशासनावरून असें णदसिें कीं, शक १४३५ श्रीमुखनाम संवत्सराच्या पूवी दोन वषें 

पंढरपुराहून णवठोबाजी मूिी णवजयनगरच्या कृष्िदेवानें आिनू हंपीस स्थापन केली. त्या वळेीं एकनाथार्ा 
पिजा भानुदास र्ागंला वयािं आलेला असावा. पुढें यवनारं्ी कू्ररदृष्टी ककणर्ि कमी झाल्यावर भानुदासनें 
हंपीहून िी मूिी परि आणिली असावी. कनाटकािंील इिर मोठमोठ्या के्षत्रािूंन णवठोबार्ीं देवळें फारर् 
णवरळा आढळिाि. प्रख्याि असें णवठोबार्ें देऊळ हंपीसर् िेवढें एक आहे. िें कृष्िदेवानें शक १४३५ ि 
बाधूंन त्याच्या अरे्र्ी व उत्सवार्ी व्यवस्था लावनू णदली.” 
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महाराष्रमहोियाचा पूववरांग 
 
श्रीमज्ज्ञानेश्वर महाराजानंी गीिेला मराठी भाषेर्ा पोशाख र्ढवनू स्विःबरोबरर् भाणवक प्राकृि 

जनासं अमृिानुभवार्ी वाट दाखवनू समाणध घेिल्यावर लवकरर् महाराष्रसाराजाज्य लयास गेलें . परंिु 
बायिः जरी हा मोठा फरक झाली िरी ज्ञानेश्वरानंीं महाराष्रीयांच्या णवर्ारस्वािंत्रयास जें शुद्ध, साणत्त्वक 
आणि ठळक वळि लावनू णदलें  िें कायमर् झालें . ज्ञानेश्वरारं्ा समकालीन परंिु त्याचं्या मागें अधचशिकावर 
जगलेला असा जो नामदेव, त्याला परधमी राजार्ा कार् सोसावा लागलार्. िात्पयच काय, नामदेवापासून 
िों िहि िुकाराम-रामदासापंयंि अडीर्-िीनशें वषांि पुढें होिाऱ्या यच्चयावत् साधुसंिासं व त्याचं्या 
अनुयायासं आणि त्याचं्या समकालीन सवच स्वधमचणनष्ठ मराठ्यासं परधमी राजारं्ा आणि राजपुरुषारं्ा छळ 
सोसावा लागला. त्या सवांनीं िो आपापल्यापरी ईश्वरावर श्रद्धा ठेवनू सोसलाही; परंिु आपिासं हा 
सोसावा लागि असिारा जार् अन्नाय्य आहे; हे परकी लोक आपल्या देशािं केवळ णशरजोरपिाने घुसले 
आहेि; त्यारं्ा धमच त्यानंा णजिका णप्रय आहे णििकार् आपला धमच आपिालंाही णप्रय असला पाणहजे; िे 
जसे, ‘ईश्वरारे् आपि लाडके भक्ि’ असें माणनिाि; िसेर् आपि मराठे लोकही ईश्वरार्ीं लाडकीं लेंकरेंर् 
आहोंि; असें समजण्यास काय हरकि आहे? ईश्वर न्यायी आहे; िो सवांवर सारखी दया करिारा आहे. 
त्याच्यापुढें हा मराठा, हा मुसलमान; पणहला नावडिा, दुसरा आवडिा असला भेद नाहीं. मात्र जो जसें 
किचव्य बजावील, जो जसा आपल्या धमास, आपल्या जन्मभमूीस, आपल्या देशबाधंवासं ऐक्यानेंभजेल, 
िसा िो, त्यार्ी जन्मभ,ू त्यारे् देशबाधंव परस्परासं सुखप्रद होिील, व त्या सवांर्ी एकिानिा होऊन 
सवांर्ा सारखार् उद्धार होईल. त्याचं्यांिील परस्परमत्सरामुळें  त्या सवांर्ी झालेली, होि असलेली व पुढें 
होिारीही दैना दूर होईल आणि जगािंील इिर लोकासं व सदुदाहरि घालून देऊन वैभवाच्या णशखरावर 
सुखणनद्रा घेऊं शकिील. अशा प्रकारच्या साणत्त्वक श्रदे्धनें, दैवी संपत्तीच्या लालसेनें, स्वदेश, स्वधमच आणि 
सदार्ार यारं्ी उन्नणि करिें, हेंर् किचव्य समजून, सिि कायावार्ामनें प्रयत्न करिारे महाराष्रािंील 
आर्ाडंाळब्राह्मि जािींिील सवच सत्पुरुष कसे वागले आणि त्यानंा व त्याचं्या स्वदेश, स्वधमच आणि स्वजन 
या प्रािणप्रय त्रयीला परम श्रयेस्कर अशी उन्नणि कशी प्राप्ि झाली, हें दाखणवण्यार्ा या लेखार्ा उदे्दश आहे. 
म्हिजे श्रीमुकंुदज्ञानेश्वराचं्या परमामृि, अमृिानुभवानंिर दैवानें उलट खाल्यामुळें  ‘न णहन्दुनच यवनः’ 
असला प्रकार झाल्यावर श्रीसमथच रामदासाचं्या दासबोधार्ी आवश्यकिा कशी आली आणि िो बोध 
साथचनाम कसा झाला हें दाखवावयार्ें आहे. 

 
वरील उदे्दश िडीस नेण्यास अवश्य असिारी णवद्वत्ता लेखकाला नाहीं; िथाणप ‘प्रयत्नीं परमेश्वर’ 

या वृद्धवर्नावर भरंवसा ठेवनू िो र्ालिार आहे. श्रीज्ञानेश्वरमुकंुदराजप्रभणृि साधुसंिाचं्या लेखारं्ा, 
िसार् बखरी, कागदपत्रें आणि राजवाडेप्रभिृी स्वणेिहासशोधकानंीं उघडकीस आिलेल्या णवणवध 
माणहिीर्ा शक्य णििका उपयोग करून हा लेख सजणवण्यार्ा णवर्ार आहे. 

 
यािं िेरावें र्ौदावें आणि पधंरावें या िीन संबधं शिकारं्ा महाराष्रार्ा धार्तमक, सामाणजक आणि 

राजकीयअसा णिन्ही बाजंूर्ा संणक्षप्ि इणिहास येिार आहे. िरी वार्कानंीं सावधान राहून ग्राय घ्यावें, 
त्याज्य टाकावें आणि अक्षम्य र्ुका असिील त्या पदरािं घालून त्या सुधारण्यार्ा मागच त्याला दाखवावा 
आणि परस्परारं्ी समजूि पटवनू ऐक्य साधण्यार्ा संकल्प करावा, एवढी णवनंणि करून स्वीकृि कायास 
आरंभ कणरिों. 
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प्रकरण १ लें  
 

िाशलवाहनाचें तेरावें ितक 
 

िेथ यदुवशंणवलास। सकळ कळाणनवास। 
न्यायाचें पोर्ी तििीश। श्रीरामचंद्र॥ 

— ज्ञानेश्वरी , अ. १८ 
 
राजे भ्रष्ट यवन झाले। ठायीं ठायीं दोष घडले। 
मग इहीं अविार घेिले। कणलदोष हरावया॥ 
नामा म्हिे पुढें हे जन। यवनसंसगें कठीि। 
होिा गािी हरीरे् गुि। िे उद्धरिी सवचथा॥ 

—नामदेवार्ी गाथा 
 
शाणलवाहन शकाच्या बाराव्या शिकाच्या अखेरपयंि वरील अविरिािंील पणहल्या ओवींि 

वर्तिल्याप्रमािें आपल्या या महाराष्रार्ी स्स्थणि सवचस्वीं सुखार्ी होिी. येथें स्वराज्य होिें व स्वधमच 
उत्कषानें नादंि होिा; परंिु िेराव्या शिकाच्या आरंभािं लवकरर् ही स्स्थणि बदलून अविरिािंगचि 
नामदेवाच्या अभगंाप्रमािें स्स्थणि झाली. आज या स्स्थत्यंिरािंील पणहल्या शिकार्ा इणिहास द्यावयार्ा 
आहे. त्यापूवीं कसहावलोकनन्यायानें बाराव्या शिकाच्या अखेरर्ी आपल्या या महाराष्रार्ी काय स्स्थणि 
होिी िें पाणहलें  पाणहजे. 

 
आपल्या अवार्ीन इणिहासािं धार्तमक संबधंािं आबालवृद्धाचं्या ओळखीर्ीं झालेलीं साधुसंिारं्ीं 

नावंें म्हिजे णनवृणत्त, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्िाबाई आणि नामदेव यारं्ीं होि. हें सवच संि या 
स्स्थत्यंिरािंीलर् होि. या सवांि नामदेव वडील. त्यार्प्रमािें िो त्या सवांपेक्षा ं जास्ि वारं्ला िेव्हा ं
त्याच्या जन्मापासून िो अखेरपयंिर्ा इणिहास णदला म्हिजे आपलें  काम उरकेल. 

 
नामदेवार्ा जन्म शके ११९२ प्रमोदसंवत्सरीं कार्तिक शुद्ध ११ रणववार (२६ आक्टोबर १२७० इ.) 

रोजीं झाला. येथें नामदेवाच्या समकालीन साधंूरे्णह काळ एकदमर् णदले असिा ंठीक पडेल म्हिूनर् िसेंर् 
कणरिों.  

[िेरडोकीमाजी भक्ि। जो वैष्िवािं अणिणवरक्ि। 
ियार्ें र्णरत्र अत्यद भिु। पणरसा णर्त्त देवोनी॥ 
कुल्लाळवंशी एक जाि। महादा कंुभार नामाणभधान॥ 
िया गावंींर्ें विन। करी भजन श्रीहरीर्ें॥ 
ियापोटीं झाला सुि। गोरा कंुभार जगणवख्याि॥ 
अकराशें एकोण्िवदािं। प्रभवनाम सवंत्सर॥ 
शके अकराशें पचं्चाण्िव वत्सरीं। णनवृणत्त उदरीं प्रगटलें ॥ 
सत्याण्िवाच्या साली ज्ञानदेव झाले। नव्याण्िवों देणखलें  सोपानदेव॥ 
बाराशिें एकी मुक्िाई जन्मली। जनी म्हिे केली माि त्यानंीं॥ ] 

 
गोरा कंुभार जन्म–११८९ प्रभव संवत्सर (१२६७–६८ इ ०) 
णनवृणत्तनाथारं्ा जन्म–११९५ श्रीमुख संवत्सर, माघ कृष्ि १ गुरुवार (िा. २५–१–१२७४ इ०) 
ज्ञानेश्वरारं्ा जन्म–११९७ युवा संवत्सर, श्रावि कृष्ि ८ गुरुवार ( िा. १५–८–१२७५ इ ०) 
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सोपानदेवार्ा जन्म–११९९ ईश्वर संवत्सर, कार्तिक शुद्ध १५ शुक्रवार (िा. १२–११–१२७७ इ०) 
मुक्िाबाईर्ा जन्म–१२०१ प्रमाथी संवत्सर, आणश्वन शुद्ध १ शुक्रवार (िा. ८–९–१२७९ इ०) 

 
वरील सवच साधुसंिाचं्या जन्मकालीं देवणगरी येथील यादव राजे हे महाराष्रारे्, ककबहुना सवच 

दणक्षि कहदुस्थानरे् सावचभौम होिे. कारि पढंरपूर येथें शके ११९२ प्रमोदनाम संवत्सरािंील एक कोरीव 
लेख आहे, त्यािं ‘प्रौढप्रिाप र्क्रविी’ असें णवशषेि देऊन यादवराज महादेव त्या कालीं राज्य करीि होिा, 
असें विचन आहे. हा लेख कोिी एका काश्यपगोत्री ब्राह्मि संस्थाणनकानें िेथें आप्िोयामनामक यज्ञ 
केल्याबद्दलर्ा आहे. शके बाराशें त्रयाण्िवािं, ज्याला श्रीज्ञानेश्वर महाराज ‘सकल कलाणनवास, 
यदुवशंणवलास, न्यायािें पोषी णक्षिीश,’ असें म्हििाि, िो श्रीरामर्दं्र गादीवर आला. हा पूवींच्या 
महादेवार्ा पिुण्या. यालार् रामदेव, रामराज अशीं नावंें आहेि. या रामदेवार्ें राज्य र्ागंलेंर् णवस्िृि 
होिें. यारे् णशलालेख म्हैसूरपयंि दणक्षिेंि आढळिाि. या रामर्ंद्रार्ा कोकिािं अमंल करिारा प्रणिणनधी 
कोिी एक भारद्वाजगोत्री कृष्ि नावंार्ा ब्राह्मि होिा. ठािें येथें या कृष्िाच्या नावंार्ें म्हिजे त्यानें करून 
णदलेलें  एक दानपत्र आहे. दुसरें एक अच्युि नामक ससं्थाणनकार्ें शके ११९४ मधील दानपत्र आहे. हा 
अच्युिही ब्राह्मिर् होिा. या रामर्दं्रार्ा प्रधान ‘श्रीकरिाणधपहेमाणद्र’ या नावंार्ा एक वत्सगोत्री ब्राह्मि 
होिा. हा रामर्दं्राच्या पूवी महादेवार्ाही प्रधान होिा. त्यानें व्रिखंड नामक गं्रथ णलणहला असून त्यािं 
‘अगदीं मुळापासून यादव वशंार्ा मोठा अमोणलक वृत्तािं णलणहलेला आहे, आणि त्यािंीलबहुिेक भाग 
णनःसंशय खरा ऐणिहाणसक आहे’ असें डॉ. भाडंारकर सुद्धा ंसागंिाि. या हेमाद्रीसर् हेमाडपंि हें लौणकक 
नाम आहे. हा मोठा गं्रथकार होिा व स्विा ंअत्यंि णवद्वान् असून णवद्वानारं्ा र्हािा आणि आश्रयदािा होिा. 
र्िुवचगचकर्िामणि नामक गं्रथ यार्ार्. हेमाद्रीच्या आश्रयास असिाऱ्या णवद्वानािंर् बोपदेव म्हिून एक 
प्रख्याि गं्रथकार होऊन गेला. यारे् मुक्िाफल (वैष्िवमि प्रणिपादक टीकागं्रथ), हणरलीला (भागवि 
पुरािार्ें सार) आणि मुग्धबोध म्हिून एक व्याकरिगं्रथ, असे िीन गं्रथ सुप्रणसद्ध आहेि. वैद्यशास्त्रणवषयकही 
या बोपदेवारे् काहंीं गं्रथ आहेि. हेमाडपिंी घरें, देवळें वगैरे बाधंण्यार्ी पद्धणि सवचश्रुिर् आहे. पढंरपूरर्ें 
णवठोबार्ें देवालय, गाभारा व मुख्य सभामंडप ही  हेमाडपंिीर् आहेि. त्यार्प्रमािें मोडी णलपी प्रथम यानें 
प्रर्ारािं आणिली असेंणह म्हििाि. 

 
वरील संणक्षप्ि कथानकावरून ज्ञानेश्वराणद साधुसंिाचं्या जन्मकालाच्या स्स्थिीर्ा र्ागंलार् बोध 

होईल, असें मानण्यास काहंीं हरकि नाहीं. आिा ंआपि ज्ञानेश्वर, नामदेव वगैरेंच्या बाल्याबद्दल काहंीं 
णवर्ार करंू. नामदेव हा नरसीगावंर्ा दामाशटे कशपी यार्ा मुलगा. यार्ी आई गोिाई. नामदेव हें, दामा व 
गोिाई या दापंत्यार्ें दुसरें अपत्य होय. पणहलें  अपत्य मुलगी होिी. णिर्ें नाव आऊबाई. ही कल्यािीसर् 
झाली. नंिर पुत्राकणरिा ं आिुर झालेल्या या दापंत्यास नामदेव झाला. णर्द घन स्वामींनीं 
भक्िकथामृिसारािं – 

 
वयारे् अष्टदशीं। प्रसन्न होउनी हृषीकेशी। 
दामशटेी गोिाईरे् कुशीं। नामदेव अविरले॥ 

 
असें साणंगिलें  आहे. त्यावरून दामशटेीस प्रथम अपत्यसोळाव ेवषीर् झालें  असलें  पाणहजे हें उघड 

आहे. नामदेवानंीं आपला जन्मकाल – 
 

माझें जन्मपत्र बाबाजी ब्राह्मिें। णलणहलें  त्यार्ी खूि साल ऐका॥ 
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अणधक ब्याण्िव गणिि अकरा शिें। उगविा ंआणदत्य िेजोराशी (रोणहिीशीं ) 
शुक्ल एकादशी कार्तिकी रणववार। प्रमोद संवत्सर शाणलवाहन शक॥ 
 
असा णदला आहे. आणि िो परं्ागाशीं नीट णमळिोही. आपले जन्मपत्रािंर् पढुें  – 

 
प्रसवली मािा मज मलमूत्रीं। िेव्हा ंणजव्हेवरी णलणहलें  देवें॥ 
शिकोटी अभगं करील प्रणिज्ञा। नाममंत्र खुिा वार्ुनी पाहे॥ 
ऐशी वष ेआयुष्यपणत्रका प्रमाि। नामसंकीिचन नामया वृणद्ध॥ 
 
असें विचन नामदेव कणरिाि. त्यावरून त्यारं्ें अविारकायच ठरल्यासारखेंर् होिें. आिां आपि 
णनवृणत्तज्ञानदेव याचं्या बाळपिाकडे वळंू. 

 
आपेग्राम वासु। त्रयबंकपिं मूळ पुरुषु। 
मग गोकवदपंिें वशुं। णवस्िाणरला। 

—ज्ञानेश्वरारं्ें स्वात्मपत्र. 
 
वरील ओवींिील गोकवदपिंारें् णर्रंजीव णवठ्ठलपंि यासं आळंदीच्या णसदे्धश्वरपिं कुळकरण्यानंीं 

आपली मुलगी णदली होिी. या मुलीच्या म्हिजे रखुमाबाईच्या कुशींि णनवणृत्त, ज्ञानदेव, सोपानदेव, 
मुक्िाबाई ही र्ार रत्नें जन्मास आलीं. वैराग्य होऊन णवठ्ठलपंिानंीं स्त्रीर्ी आज्ञा न घेिारं् पळून जाऊन 
के्षत्रवास केला होिा. िेथें काशीस त्यानंीं रामानंद नावंाच्या एका ब्रह्मणनष्ठ सनं्याशार्ी सेवा केली आणि 
योगसाधनापूवचक शवेटीं संन्यासही घेिला. आपिासं स्त्रीपणरवार नाहीं, असें खोटेंर् सागंून णवठ्ठलपंिानंीं 
संन्यासदीक्षा देण्यास रामानंद गुरुजींर्ें मन वळणवलें  होिें. पुढें रामानंद िीथचप्रवास करीिकरीि जेव्हा ं
दणक्षिेंि आले िेव्हा ं िे सहजगत्या आळंदीस आले. णवठ्ठलपिं गुरूच्या मठरक्षिाथच मागें राणहले होिे. 
आळंदीस सोन्यारे् कपपळारे् पारावर सहजगत्या रखुमाबाईनें या ब्रह्मणनष्ठ सनं्याशाच्या पायावंर डोकें  
ठेणवलें , िेव्हा ंत्यानंीं णिला ‘सौभाग्यविी पुत्रविी भव’ असा आशीवाद णदला. परंिु आपला आशीवाद व्यथच 
आहे, हें त्यासं रखुमाबाईच्या िोंडून कळिारं् त्यानंीं परि जाऊन आपल्या णशष्यास णफरून गृहस्थाश्रम 
स्वीकारण्यार्ी आज्ञा णदली. णवठ्ठलपंि परि आले. त्यानंिर त्यानंा वरील संिणि झालीं. उभयंिा 
मािाणपिरें, णवठ्ठलपिं व रखुमाबाई, मुलें  लहान असिारं् वारलीं. सगळ्यािं वडील णनवृणत्तनाथानंीं आपल्या 
भावडंासंह मोठ्या धैयानें कालक्रमिा केली. लोकानंीं या सवांस संन्याशार्ी मुलें  म्हिून बणहष्कृि केलें  
होिें. वास्िणवक गुवाज्ञा आणि ‘िुझ्यापासून िुझ्या स्त्रीच्या पोटीं िीन पुत्र आणि एक कन्या ईश्वराशंानंीं 
उत्पन्न होिील आणि िीं आपल्या नावंानेंर् जगिास िारिील’ असा प्रत्यक्ष गुरु रामानंदारं्ा णवठ्ठलपंिासं 
आशीवाद होिा. त्याप्रमािें हीं मुलें  िशींर् ज्ञानी णनपजलीं. णनवणृत्तनाथानंीं आईबाप मरिारं् केवळ त्यारं्ी 
बाल्यावस्था होिी िरी त्रयबंकेश्वरीं जाऊन उग्र िपिया केली. िेथें ब्रह्मणगरीस प्रदणक्षिा घालीि असिा 
व्याघ्रभयानें िे एका गुहेंि णशरले. िेथें त्यास गणहनीनाथ भेटले. त्यानंीं णनवणृत्तनाथारं्ा पूिाणधकार जािनू 
त्यानंा ब्रह्मोपदेश केला. णनवणृत्तनाथानंीं िोर् उपदेश यथाक्रम आपल्या ज्ञानेश्वराणदक भावडंासं केला आणि 
नंिर िे पैठिास आपिासं प्रायणित्तपूवचक शुणद्धपत्र णमळावें म्हिून िेथील ब्रह्मवृदंाकडे गेले. िेथील 
ब्राह्मिानंीं — 

परी एकर्ी उपाय यािें। बोणलला असे शास्त्रमिें। 
िो कणरिील िरी यािें। प्रायणित्त कासया?॥ 
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श्रीहरीस जाऊन शरि। सवाभिूीं करावें भजन। 
गोरखगजाणदश्वान। समसमान वदंावें॥ 
 

असा उपदेश केला. त्याप्रमािें िे िेथेंर् विंू लागले असिा ं त्याचं्या ब्रह्मणनष्ठिेर्ी व भक्िीर्ी साक्ष पटून 
शवेटीं िेथील ब्राह्मिानंीं – 

 
हे वदेत्रय मूर्तिमंि। यासंी न र्ले प्रायणित्त। 
कीं जगद गुरु देहािीि। जीवन्मुक्ि असिी हे॥ 

 
याप्रमािें म्हिून त्यानंा शुणद्धपत्रही णदलें . रेड्ामुखीं वदे बोलणविें वगैरे र्मत्कार येथेंर् झाले. 

ज्ञानेश्वरासं णमळालेल्या शुणद्धपत्रार्ी रर्ना सुप्रणसद्ध कवी बोपदेव यानें गद्यपद्यणमणश्रि केली आहे. या 
बोपदेवार्ी हकीकि पुढें येिारर् आहे. शुणद्धपत्रािंील शवेटरे् श्लोक खालीलप्रमािें आहेि : 

 
णनध्यम्बरयमक्षोिीसंयुिे शाणलवाहने। 
माघे शुक्ले र् पञ्चम्या ंसवचणजन्नामवत्सरे॥ 
श्रीमज्ज्ञानेशर्रियुगुले सुरसेणविे। 
बोपदेवने ग्रणथिं शुणद्धपतं्र समर्तपिम्॥[(जास्ि माणहिी ‘ज्ञानेश्वरमहाराज यारं्ा कालणनिचय व सणंक्षप्ि र्णरत्र’ या 

नावंाच्या ह. प. श्रीपिीबुवा कभगारकर याचं्या पुस्िकािं पहावी.)] 
 

यावरून शके १२०९ सवचणजन्नामसंवत्सर माघ शुक्ल पंर्मी ही शुणद्धपत्रार्ी णमणि णनघिे. यापढुें 
सणच्चदानंदबाबाचं्यार् ‘ज्ञानेश्वर-णवजय’ गं्रथाप्रमािें िे म्हाळसापुरास म्हिजे नेवाशास आले. िेथेंर् त्यानंीं 
मृि झालेल्या सणच्चदानंदबाबासं जीविं केलें . पुढें भगवद्धगीिेवर णनवणृत्तराजाचं्या आजे्ञनें टीका केली. िीर् 
सणच्चदानंदबाबानंी णलणहली. पुढें आळें गावंास येऊन रेड्ालासमाधीं णदली. नंिर णवसोबा खेर्रासं उपदेश 
णदला आहे. या णवसोबा खेर्रानंीं नामदेवास उपदेश णदला. ज्ञानेश्वरीर्ी णमणिही र्ोख आहेर्. 

 
शके बाराशें बारोत्तरें। िैं टीका केली ज्ञानेश्वरें। 
सणच्चदानंदबावा आदरें। लेखकू झाला॥ 

हा ज्ञानेश्वरीच्या अिंींर्ा सणच्चदानंंदारं्ा शरेा व 
श्री गुरुचरिी अत्यादरें। समर्पपली असे॥ 

 
अशी त्यार् सणच्चदानंबावारं्ी ज्ञानेश्वरीणवजयािं शवेटीं ओवी आहे. 

 
णवसोबा खेर्रारें् गुरु ज्ञानेश्वर असल्याबद्दल त्यानंीर् एक अभगं केला आहे, त्यावरून साक्ष पटिे. 

त्या अभगंािं ज्ञानेश्वरारं्ी जन्मणिणथही आहे. 
 
महाणवष्िूर्ा अविार। श्रीगुरु माझा ज्ञानेश्वर॥ 
शके अकराशें सत्याण्िव। युवा संवत्सर नावं॥ 
वषाऋिु श्राविमास। कृष्िपक्ष पवचणदवस॥ 
अष्टमीरे् अपर रािीं। उदया आला णनशापिी॥ 
णवठ्ठल रखुमाईरे् कुशीं। अविरले हृषीकेशी॥ 
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णवश्व िारावया आले। खेर्र वणंदिो पाउलें ॥ 
 
या सवांवरून शके १२१२ च्या पुढें शके १२१३ ि केव्हा ंिरी ज्ञानदेव पंढरपुरास आले असाविे. िेथें 

आल्यावर त्यानंीं नामदेवासं खालीलप्रमािें आग्रह केला : 
 

ज्ञानदेव म्हिे भक्ि िंू णशरोमिी। जोणडले जन्मोणन केशवर्रि॥ 
पे्रमसुख गोडी िुजणर् पावली। वासना मावळली सकळ िुझी॥ 
भस्क्िपे्रम धन्य साधलें  िुवा ंसार। केला पैं संसार देशधडी॥ 
क्षि एक एकािंीं बैसोणन सहज। अंिरीर्ें गूज बोलों काहंीं॥ 
जीवन्मुक्ि ज्ञानी जरी झाले पावन। िरी देविीथच भजन न साणंडिी॥ 
भक्िणशरोमणि धन्य िंू संसारीं। पणर एक अवधारी वर्न माझें॥ 
भिूळींर्ीं िीथें पहावया नयनीं। असे आिच मनीं णवष्िुदासा॥ 
िुणझये संगिीर्ें णनत्य सुख घ्यावें। साथचक करावें संसारार्ें॥ 
ऐसी हे उत्कंठा बहुि माझे मनीं। भाग्ये झाली ये णदनीं भेटी िुजसी॥ 
ज्ञानदेव म्हिे पुरवी मनोरथ। कराव ेमुहूिच प्रयािासी॥ 
यावर— 
 
नामा म्हिे िुम्हीं पुसावें णवठ्ठला। देिा आज्ञा मला मीही येिों॥ 
असें नामदेवारं्ें उत्तर आहे. देवानें मोठ्या कष्टानें आज्ञा णदली. नामदेव गेला; परंिु- 
 
सुखरूप दोघे र्ालिािी मागी। पणर णर्त्त पाडुंरंगीं नामयार्ें॥ 
कर्िािुर थोर पणडलों ये परजनीं। न णदसे माझें कोिी णजवलग॥ 
क्षिक्षिा वास परिोनी पाहे। न साहे णवयोग पंढरीर्ा॥ 
 
अशी त्यार्ी स्स्थणि झाली. ज्ञानदेवानंीं ‘सुखानंद िुझा िुज जवळर्ी’ म्हिून त्यार्ी समजूि घालण्यार्ा 
यत्न केला िरी त्यानें – 

 
सवचभावें मज िेंणर् स्वरूप आवडे। जें पुंडणलकापुढें उभें असे॥ 
असार् हट्ट र्ालणवला होिा. त्यावरून ज्ञानदेवाबरोबरर्ा नामदेवारं्ा िीथचप्रवास गुरुपसंिीच्या 

अगोदर ठरिो. 
 
असो; नामदेव व ज्ञानदेव या दोघा ंसाधंूर्ी जोडी िीथचयाते्रस शके १२१३ च्या आंि खात्रीनें गेली 

नाहीं, असा िात्पयाथच वरील णवधानार्ा सहजर् णनघिो. शके १२१३ च्या अखेरीस म्हिजे अथात् इ. स. 
१२९१ च्या सुमारास हे सुप्रणसद्ध महाराष्रसंि – 

 
पणिम प्रभास आदी करोनी द्वारका। 
पाणहल्या सकणलका मोक्षपऱु्या॥ 
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या नामदेवाच्यार् अभगंािंील क्रमानें देशोदेशींर्ी िीथें पावन करीि गेले. यार् सुमारास णदल्लीस णखलजी 
घरािेंप्रस्थाणपि झालेलें  असून त्या घराण्यािंील जलालउद्दीन नामक पणहला मुसलमान बादशहा िक्िावर 
होिा, व त्यार्ा पुिण्या अल्लाउणद्दन णखलजी हा एक मोठा सुभेदार असे. त्यानें यार् सुमारास प्रथम 
गुजराथ, नंिर महाराष्र आणि लगेर् राजपिुान्यािं मेवाड या िीन कहदुराज्यािं धुमाळी माडंली. गुजराथेंि 
अणनलपट्टिास किचराज वाघेला (करि घेलो) हा राज्य करीि होिा. राजपुिान्यािं मेवाडर्ी राजधानी 
णर्िोड येथें रािा लखमसी राज्यावर होिा. िो वयानें लहान असल्यामुळें  त्यार्ा र्लुिा भीमकसग मुख्यत्वें 
सवच कारभार पाहाि असे. आणि महाराष्रािं देवणगरीस रामर्दं्रराव जाधव हा राजा होिा, हें मागें 
साणंगिलेंर् आहे. मेवाडािं रािी पणद्धमनी म्हिून सीलोनच्या हम्मीर संकार्ी अत्यंि रूपविी मुलगी 
भीमकसगार्ी बायको होिी. णहच्यावर अल्लाउणद्दनार्ी वाकंडी नजर जाऊन त्यानें णर्िोडला वढेा घािला. 
पुढील गोष्ट सवांस थोडी फार माहीिर् आहे. मुद्यार्ी गोष्ट इिकीर् कीं, णर्िोडर्ी लढाई इ. स. १२९० ि 
सुरू झाली िी १३०३ मध्यें णर्िोडािं अल्लार्ा प्रवशे, रािी पणद्धमनीसह हजारों णस्त्रयानंीं जोहार करून 
घेिल्यावर झाला, िेव्हा ंसंपली. किचराजावर यार् सुमारास या राक्षसी अल्लार्ी वक्र दृणष्ट होऊन त्यार्ाही 
पुरा मोड, त्यार्ी कौलादेवी नावंार्ी अत्यंि रूपविी स्त्री सुमारें १२९७ इ. मध्यें अल्लाच्या हािािं सापंडून 
झाला. रामदेवावरही अल्लाउणद्दनार्ी प्रथम स्वारी शके १२१६ ि म्हिजे इ.स. १२९४ ि झाली. आणि पुष्कळ 
िजवीज करून काहंीं वळेनासें झाल्यामुळें  रामदेवराव जाधवास अल्लाउद्दीनास जबरदस्ि खंडिी व काहंीं 
थोडा मुलूखही देऊन त्या राक्षसाला कसा िरी वढेा उठवनू लावनू द्यावें लागलें .मागें साणंगिलेल्या 
कौलादेवीर्ी मुलगी देवलदेवी गुजराथर्ी राजकन्या ही यार् रामदेवराव जाधवाच्या शकंर नांवाच्या 
मुलास द्यावयार्ें ठरलें  होिें; आणि त्याप्रमािें वनवासािं भटकि असलेल्या णिच्या बापापासून णिला 
सुरणक्षिपिें घेऊन येण्यास शकंरदेव जाधवार्ा भाऊ भीमदेव बागलािािूंन थोड्ाशा सरंजामाणनशीं गेला 
होिा; परंिु णिच्यासह िो परि येि असिानंा वाटेंि आलफखान नावंाच्या अल्लाउणद्दनाच्या सरदाराशंी 
त्यार्ा सामना झाला. त्यािं देवलदेवी शत्रूच्या हािािं सापंडली व णिर्ें पुढें अल्लाउद्दीनार्ा वडील मुलगा 
णखझ्रखान याच्याशीं लग्न लावनू देण्यािं आलें . कौलादेवी (देवलदेवीर्ी आई) ही अल्लाच्या खास 
जनान्याि मागेंर् सामील झाली होिी. 

 
ज्या वळेीं राजकीय वािावरि वरीलप्रमािें अत्यंि क्षुब्ध होिें, त्यार् सुमारास नामदेवज्ञानदेवारं्ा 

िीथचयाते्रच्या संबधंानें णजकडे णजकडे म्हिून प्रवास झाला असेल, णिकडे णिकडे त्यानंा मुसलमानाचं्या 
आणि कहदंूच्या लढाया, त्यािं मुसलमानारं्ी णनरगचल विचिूक आणि दुदैवानें त्यार्ा जयर् जय पाहण्या-
ऐकण्यावारं्ून गत्यंिरर् नव्हिें, असें आिा ं वार्काचं्या अर्ूक ध्यानािं येईल, अशी आशा आहे. कारि 
ज्ञानदेवारं्ी समाणध शके १२१८ दुमुचखनाम संवत्सर णमणि कार्तिक कृष्ि १३ गुरुवार म्हिजे िा. २५ 
ऑक्टोबर इ.स. १२९६ रोजीं झाली. िीथचयात्रा हे ज्ञानदेवारं्ें इहलोकर्ें शवेटर्ें कृत्य. त्यानंिर सुमारें 
वषाच्या आंिर् त्यानंीं आळंदी येथें समाणध घेिली, हें त्याचं्या समाधीवरील नामदेवारें् अभगंावरून व 
इिरही पडिाळ्याच्या गोष्टींवरून णसद्धर् आहे. िेव्हा ंत्यारं्ा प्रवास सरासरी शके १२१३ च्या अंिापासून िों 
शके १२१७ च्या अंिापयंिच्या अवधींि झाला असला पाणहजे. नामदेवासं णवसोबा खेर्रारं्ा गुरूपदेश, िे 
िीथचयाते्रहून परि आल्यावरर् झाला आहे. असो; िात्पयच, इिकें र् कीं, शके १२१३ िे १२१७ म्हिजे इ. स. 
१२९१ िे १२९५ या काळािं जो या संिद्वयास प्रवास घडला, त्यािं महंमदी हैदोसार्ें पूिच स्वरूप त्या 
दोघाचं्याही नजरेस आलें  असलेंर् पाणहजे, म्हिनू जें वर म्हटलें  आहे िें उलटसुलट दोन्ही प्रकारानंीं णसद्ध 
होिें. आणि न जािों, कदाणर्त् िीथचयाते्रहून परि येिानंा ज्ञानेश्वरानंीं जी इिक्या लवकर समाधी घेिली 
त्यास देशािं होि असलेल्या या अत्यंि अणनष्ट क्रािंीर्ा णिटकारा हेंणह कारि नसेल कशावरून? आपल्या 
समाधीबद्दल ज्ञानदेवानंींर् आपल्या ‘स्वात्मपत्रा’ंि खालीलप्रमािें ओवी घालून खुलासा केला आहे : 
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शके बाराशें अष्टादशीं। कृष्िपक्ष कार्तिक मासीं॥ 
गुरुवार त्रयोदशी।समाशधसी बैसशर्लें॥ 
 

यािंील ‘समाधीसी बैसशर्लें ’ हे शब्द णवशषे लक्षािं ठेवण्याजोगे आहेि. ज्ञानेश्वराचं्या 
गं्रथभाडंाराबद्दलही त्यारें् परम णशष्य जे णवसोबा खेर्र आणि नािणशष्य नामदेव याचं्या अभगंािूंन भरपूर 
माणहिी णमळिे. 

 
णवसोबा खेर्र म्हििाि : 
 
भगवद गीिेवरील टीका। केली भावाथचदीणपका। 
अमृि-अनुभव करुणन णनका। योगवाणसष्ठ स्वात्मपत्र॥ 
 

नामदेव म्हििाि : 
वदेार्ें पैं सार णनर्तमली िी गीिा। िीर्ा अथच णर्त्ता असों द्यावा॥ 
संस्कृि भाषा जगासी कळेना। म्हिुनी नारायिा दया आली॥ 
देवाजीनें त्वरें घेिला अविार। म्हििी ज्ञानेश्वर ियालागीं॥ 
गीिा शोधूणनया ंअथच िो काणढला। गं्रथ आरंणभला ज्ञानेश्वरी॥ 
ज्ञानेश्वरी गं्रथ साराहूणन सार। फोणडलें  भाडंार वैंकुठींर्ें॥ 
नामा म्हिे माझा ज्ञानराज प्राि। ियारे् र्रि वदंीन मी॥ 

 
णशवाय नामदेवकृि ज्ञानदेवाच्या समाधीच्या अभगंािं त्यानंीं प्रत्यक्ष श्रीणवठ्ठलाच्या मुखािंील 

उद गाररूपी – 
 
िुवा ंजो गं्रथअनुभव। गीिाथच दाखणवला भाव॥ 
िें मुख्य ठेविें रािीव। अनुभवी जाििी॥ 
िैसाणर् अमिृ-अनुभव। णसणद्धपीठ केलें  सवच। 
दावोणन मनोहर रािीव। गुजगुय आमुर्ें॥ 
वाणसष्ठ गीिेर्ी टीका। गं्रथ रणर्ला नेटका। 
भावाथच काणढला श्लोका। गं्रथरर्ना दाणवली॥ 

असा अभगं घािला आहे. 
 
यावरून १. ज्ञानेश्वरी ककवा भावाथचदीणपका, २. अमृिानुभव ३. योगवणसष्ठ टीका ४. स्वात्मपत्र 

(आत्मर्णरत्र) इत्याणद मुख्य व र्ागंदेवपासष्टी, शुकाष्टक, णदव्यनमन आणि जवळजवळ सािआठशें लहान 
मोठे अभगं इिका ज्ञानेश्वरारं्ा गं्रथसमूह आहे हें णसद्ध होिें. त्याचं्या स्फुट अभगंािं सगुि भस्क्ि हा णवषय 
फारर् र्ागंल्या िऱ्हेनें प्रणिपाणदला आहे. हा सगुि भक्िीवर त्यारें् र्ागंले साठपाऊिशें अभगं आहेि. 
त्यापंैकीं णकत्येक दहादहा पंधरापंधरा कडव्यारें् असून त्यािं सवच िऱ्हेर्ीं साधकबाधक कारिें णवर्ारािं 
घेऊन सामान्यिः सवांनीं सगुि भक्िीर् म्हिजे मरू्तिपूजार् केली पाणहजे; असा णसद्धािं ठरणवला असून 
णशवाय विाश्रमधमचही पाळाविे, त्यारं्ा त्याग करून काहंीं फायदा नाहीं, िर उलट एकंदरींि िोटार् 
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होिार आहे, असेंही जोरार्ें प्रणिपादन आहे. णनवृणत्त वगैरेंर्ेंही मि असेंर् असल्याबद्दल त्याचं्याही अभगंािूंन 
मुबलक दाखले आहेि. त्यारं्ा सणवस्िर णवर्ार या लेखाच्या उत्तराधांि होईलर्. 

 
आिा ंवर जो नामदेवारं्ा अणभप्राय ज्ञानेश्वराचं्या गं्रथकिृचत्वासबंंधानें दाखल केला आहे त्यावरून 

त्यानंीं जे ज्ञानेश्वयाणदकगं्रथ केले त्यारें् कारि ‘संस्कृि भाषा जगासी कळेना म्हिून नारायिा दया आली. 
(आणि) देवानें त्वरें अविार घेिला. ियालागी ज्ञानेश्वर म्हििी’ असेंर् स्पष्ट होिें. याप्रमािें ज्ञानेश्वरानंीं, 
सनािन भारिधमार्ें िाणत्त्वक ज्ञान करून देिारे श्रीमद्भगवद्धगीिा, योगवाणसष्ठ हे गं्रथ मराठींि आिनू 
कालकृि भाषाक्रािंीरे् दुष्पणरिाम आमच्या समाजाला भोंवनू त्यार्ी स्वधमाच्या सनािनार्ारापासून च्युणि 
न व्हावी अशाकणरिा ंप्रयत्न केले हें उघड आहे. त्यारं्ें स्वदेश, स्वधमच आणि स्वराज्य याजंबद्दलर्ें पे्रम आणि 
अणभमान हीं णकिी जागृि होिीं, हें जर कोिाला पाहावयार्ें असेल िर त्यानें ज्ञानेश्वरीर्ा शवेटर्ा 
उपसंहार पाहावा म्हिजे त्यार्ी खात्री होईल. आम्ही त्यािंील काहंीं णनवडक भाग खालीं देिों. ज्ञानेश्वरी 
णलहून संपली त्या वळेेस महाराष्रासर् केवळ नव्हे िर, गुजराथ, राजपुिाना यानंाही मुसलमानी अमलार्ा 
धक्का बसला नव्हिा, हें मागें णदलेल्या राजकीय इणिहासावरून वार्क जाििीलर्. आणि म्हिूनर् 
ज्ञानेश्वरीच्या अंिी ज्ञानेश्वरानंीं खालीलप्रमािें राजकीय स्स्थिीबद्दल उद्धगार काणढला आहे : 

 
िेथ यदुवशंतवलास। जो सकळकळातनवास 
न्यायािें पोतर् तििीश। श्रीरामचंद्र॥ 

—ज्ञानेश्वरी, अ. १८ वा ओवी १८०५ 
 
अशी पूिच समाधानार्ी स्स्थणि श्रीज्ञानेश्वराचं्या ज्ञानेश्वरीलेखनाच्या वळेर्ी होिी. त्या वळेीं स्वराज्य 

होिें, स्वधमच उत्कषानें नादंि होिा,  स्वजनासं राजा रामदेवराय जाधव हा न्यायानें पाळीि होिा आणि 
म्हिूनर् 

 
यत्र योगेश्वरः कृष्िो यत्र पाथो  धनुधचरः। 
ित्र श्रीर्तवजयो भणूिरु्ध्चवा नीणिमचणिमचम॥ 

—श्री भगवद्धगीिा, अ. १८ श्लो. ७८ 
 

या श्लोकार्ें णववरि करिानंा- 
गुरु िेथें ज्ञान। ज्ञानीं आत्मदशचन। 
दशचनीं समाधान। आणथ जैसें॥ 
णवजयीनामें अजुवन णवख्याि। णवजयस्वरूप श्रीकृष्ट्ण- 

  नाथ। 
णश्रयेसीं णवजय णनणिि। िेथेंणर् असे॥ 

 
असा श्लोकार्ा सरळ व सढळ अथच झाल्यावरही – 
ियाणर्यें देशींच्या झाडीं। कल्पिरूिें होडी। 
न णजिावें का ंएवढीं। मायबापें असिा॥ं 
िे पाषािहीं आघव।े कर्िारत्नें का ंनोहाव।े 
णिये भणूमये का ंन यावें। सुविचत्व॥ 
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ियाणर्या गावंींणर्या। नदी अमृिें वाहाणवया। 
नवल काय राया। णवर्ारी पा॥ं 
ियारें् णबसाट शब्द। सुखें म्हिों येिी वदे। 
सदेह सणच्चदानंद। का ंनोहाव ेिे॥ 
पैं स्वगापवगच दोन्ही। इथें पदें िया आधीनीं। 
श्रीकृष्ट्ण बाप जननी।कमलाजया॥ 
 

असें श्रीकृष्ि ज्या देशार्ा णपिा त्यार्ें म्हिजे स्वदेशार्ेंर् विचन श्रीज्ञानेश्वरमहाराजानंीं पूिच स्फूिीनें आणि 
अणभमानानें परंिु साणत्त्वक श्रदे्धनें केलें  आहे. श्रीकृष्िार्ा म्हिजे णवठोबार्ा देश मराठा अशाबद्दल 
ज्ञानेश्वरारं्ार् एक अभगं बागलािी म्हिजे गुजराथी व मराठी याचं्या भेसळीसारख्या भाषेंि आहे. 

 
मे दुरथीं कर जोडंू। िासे सेवा न जािुं। 
मन्हा रे कान्हा मन्हा रे कान्हा। देणख कान गेिारे॥ 
मन्हा रे कान्हा॥ धृ०॥ 
ताऱ्हा मराठा देश। मन्ही बागलािी भाष॥ 
धणट पणट णवर्ार। खंडे भाले िरवार॥ 
बाप रखुमादेवीवरु जाि। ऐसें मन्हा काना॥ 

िसेंर् 
 
आणि िोणर् हा मी आिा।ं श्रीव्यासार्ी पदें पहािा ंपहािा।ं 
आणिला श्रविपथा। मऱ्हाठीया॥ं 
यालागीं आम्हा ंप्राकृिां। देशीकारें बंधें गीिा। 
म्हििें हे अनुशचता।कारण नोहे॥ 
आिा आयिी गीिा जगीं। मी सागंें मऱ्हाठीया भगंीं। 
येथ कें  णवस्मयालागीं। ठाव आहे। 
याकारिें णमया।ं श्रीगीिाथच मऱ्हाठीया।ं 
केला लोका ंयया। णदठीर्ा णवषो॥ 
िरी मऱ्हाठे बोल रंगे। कळणविा ंपैं गीिागंें। 
िैं गाियारे्णन पागंें। एकाढ्यिा नोहे॥ 
िैसेणन आइिेपिें। कणवत्वा झालें  हें उपेिें। 
मनन णनणदध्यास श्रविें। कजणिलें  आिा॥ं 
िो मी एक सवचमुका। बोलोणनया मऱ्हाठीया भाखा। 
करी डोळे वरी लोका।ं घेवो ये ऐसें जे॥ 
 
याप्रमािें आपला मराठा देश, आपले मऱ्हाठे स्वजन आणि आपली मऱ्हाठी लोकभाषा, याबंद्दल 

मोठ्या कळवळ्यानें पणरपूिच असें व्याख्यान ज्ञानेश्वरानंीं अठराव्या अध्यायािं केलें  आहे. आपल्या 
देशबाधंवानंा गीिेंिील ज्ञान सहज णमळावें, यासाठीं त्यानंा प्रर्ारािूंन कमी होि जािाऱ्या गीवाि भाषेच्या 
श्रमकैसाध्य अभ्यासार्ी जरूर राहंू नये, म्हिनू त्यानंीं ज्ञानेश्वरी गीिेर्ी भावाथचबोणधनी टीका केली. 
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वरील उिाऱ्यावंरून स्वदेश, स्वधमच आणि स्वजन याजंबद्दलच्या ज्ञानदेवाचं्या पे्रमार्ें आणि 
अणभमानार्ें र्ागंलेंर् अनुमान होईल; आणि त्यारं्ें िें िसें णवशुद्ध पे्रम त्याचं्या समकालीन नामदेव, णवसोबा 
खेर्राणद यच्चयावत् साधुसिंासंही मान्य होिें. त्याबद्दल त्याचं्या एकाच्याही मनािं यस्त्कंणर्त् ही शकंा 
नव्हिी.आणि त्यारें् सवच उदे्दश कसे पूिच णसद्धीस गेले हें मागें आपि नामदेवाणदकाचं्या, त्याजंबद्दलच्या 
सश्रद्ध आणि सादर उद्धगारािं पाणहलेंर् आहे. 

 
ज्ञानदेवाचं्या मागून णनवणृत्त, सोपानदेव आणि मुक्िाबाई हीं सद्रत्नेंही पटापट समाणधस्थ झालीं. 

यानंिरच्या काळािं नामदेवाच्या स्विंत्र आयुष्यास सुरवाि झाली. 
 
ज्ञानदेवार्ी समाणध आळंदीस, त्याचं्या मागून लगेर् मागचशीषांि कऱ्हेकाठंीं सासवड गावंीं 

सोपानदेवारं्ी, नंिर माघमासािं गोदेच्या िीरीं  पुििाबंें येथें र्ागंदेवारं्ी, पुढे वैशाखमासीं, िापीिीरीं 
महत् नगरास ‘प्रलयींर्ा वारा सुटला, गगन हालिें,  अवणघयारं्ें देहभान गेलें  (आणि) एकदारं् डोळे 
झाकंले, मध्यास्न्हं, अंबुदा वळुणन आले, आिा प्राि कैसे वारं्िील (असें होऊन) कोिाकोिार्ी शुणद्ध नाहीं 
(शी झाली आणि) नारायिा! मतृ्यु आला (असें सवच) म्हििी (िों) कडाडली वीज णनरंजनीं जेव्हा,ं 
मुक्िाबाई िेव्हा ंगुप्ि झाली.’ आणि शवेटीं णनवृणत्तराज एकार् वळेी अत्यिं समाधानी व कष्टी होऊन आपल्या 
भावडंाबंद्दल – 

 
अणवट बोलिें बोलावें अनाणद। जें गुय वदेीं सापंडेना॥ 
कीर्तिवैराग्य केलें  साराजाज्य। गुरुत्वासी लाज नाहीं आली॥ 
नाणशविं शरीर केलें  अणवनाश। घडणवला णवलास अध्यात्मींर्ा॥ 
अणवट बोलिीं आठविीं मनीं। आिा ंणत्रभवुनीं णदसेनाि॥ 
िुझ्यामुळें  हणर! र्ालिो उगाला। देहाआधी गेला प्राि माझा॥ 
जेष्ठाच्या आधीं कणनष्ठार्ें जािें। केलें  नारायिें उफराटें॥ 
उफराटें फार कळलें  माझे मनीं। वळर्िीर्ें पािी आढ्या गेलें ॥ 
अवघ्या परीस कष्टी केलें  मुक्िाईनें। काहंींर् बोलिें घडलें  नाहीं॥ 

–नामदेवार्ी गाथा, समाधीरे् अभगं. 
 

अशा प्रकारें धन्योद गार आणि पे्रमारे् शोकोद गार काढीि त्रयंबकेश्वरीं नारायिस्वरूपीं लीन झाले. याप्रमािें 
सवांनीं पुढील महंमदी हैदोसािं णदसिारें कलीर्ें दुदचशचन टाणळलें . 

 
नलगे कणलयुगींर्ा वारा। जें जें बोललों जगदुद्धारा। 
माणगिला थारा। पदीं िुझ्या॥ 
आिा ंवैराग्यारे् बळ णसणद्धप्राप्िीर्ें फळ। 
ज्ञानदेवें घेिली आळ। जािा स्थळ आवडीर्ें॥ 

 
अशा प्रकारें त्या सवांच्या समाधीप्रसंगीं हजर असिाऱ्या नामदेवानें या समाणधप्रकरिार्ा उपक्रम केला 
आहे, त्यावरून वरील अनुमान र्ागंलेंर् दृढ होिें. अस्िु! आपि आिा ं णनवृणत्त, ज्ञानदेव, सोपानदेव, 
मुक्िाबाई, र्ागंदेव या समाणधस्थ महासाधुपरं्कास नामदेवाचं्यार्- 
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गेले णदगंबर ईश्वरणवभिूी। राणहल्या त्या कीर्ति जगामाजीं॥ 
वैराग्याच्या गोष्टी ऐणकल्या त्या कानीं। आिा ंऐसें कोिी होिें नाहीं॥ 
सागंिील ज्ञान म्हििील खूि।नयेची साधन शनरृ्त्तीचें॥ 
परब्रह्म डोळा ंदावू ंऐसें म्हििी।कोणा नये युक्मत ज्ञानोबाची॥ 
कणरिील अथच सागंिील परमाथच।नये पा ंएकातं सोपानाचा॥ 
नामा म्हिे देवा सागुंणनया ंकाहंीं।नये मुमताबाई गुह्य तुझें॥ 
चागंदेर् योगी शनष्ट्काम चागंला। स्वरूपीं रंगला केशवाच्या॥ 
 
या शब्दानंीं गौरवनू व मनोमय नमस्कार करून महमदी हैदोसाशीं मोठ्या धैयानें टक्कर देिाऱ्या नामदेव, 
णवसोबा खेर्र, पणरसा भागवि, साविा माळी, जनणमत्र, र्ोखामेळा वगैरेंच्या स्विंत्र र्णरत्राकंडे वळंू. 

 
नामदेवारं्ें वय या वळेीं सव्वीस वषांर्ें होिें. या सुमारास णनवृणत्तनाथानंा संमि असे भक्िश्रेष्ठ 

नामदेवाच्या कुळािं र्ार णदसिाि. कारि काल्यािंील पे्रमकवळ – 
 

नामया शर्ठ्या नारया लाधलें ।गोणाई फावलें  अखंणडि॥ 
नरहरी शर्ठा नारा ते गोणाई। पे्रमभणरि डोहीं वोसडंिी॥ 

 
असे णनवृणत्तनाथारें् पंढरीमाहात्म्यपर अभगंािं उल्लखे आहेि. णशवाय समाधीच्या अभगंािं ‘नामा णवठा गोंदा 
म्हादा पाठणवला, झाडणवली जागा समाधीर्ी’ असें नामदेव म्हििाि. िेव्हा ं णनिचय असा णनघिो कीं, 
नामदेवासं िीथचयाते्रस णनघण्यापूवीर् र्ारही पुत्र झाले होिे. आपि मागें पाणहलेंर् आहे कीं, दामाशटेीस 
प्रथम कन्या सोळावरे् वषी होऊन नामदेव अठराव े वषी झाले. त्या मानानें साधारि एकणवसाव े वषाच्या 
सुमारास नामदेवासंही र्ार अपत्यें असल्यास नवल नाहीं. समाधीच्या वळेीं नामदेवारं्ें वय २६ वषांर्ें होिें 
म्हिून साणंगिलेंर् आहे, िेव्हा ं त्या सुमारास त्यारं्ा शवेटर्ा मुलगा र्ारपारं् वषांर्ा व पणहला नऊदहा 
वषांर्ा व कदाणर्त् लग्न झालेलाही असूं शकेल. दहाव ेवषी मुलारं्ीं लग्नें पारं्पासून सािआठ वषांच्या 
मुलींशीं करण्यार्ा त्या काळीं ब्राह्मिामंध्येंर् नव्हे, िर ब्राह्मिाखेंरीज इिर कशपी, सोनार इत्याणद सवच 
पाढंरपेश े जािींिही सरास प्रघाि होिा, आणि यार्ें प्रत्यंिर गेल्या दहावीस वषांपूवी पाणहलेलें  आहे. 
अजूनही या जािींिून साधारि सुखवस्िु कुटंुबािं इिक्या लहान वयािं लग्नें झालेलीं दृष्टीस पडिाि. 
गोंदा, म्हादा यारं्ीं नावंें णनवृणत्त वगैरेंच्या अभगंािूंन नाहींि हें सहजर् आहे; कारि, िे अभगं िीथचयाते्रच्या 
अगोदररे् आहेि. अथात् त्या वळेीं हे दोघे िान्हेर् असले पाणहजेि. वरील प्रकारर्ी नामदेवाच्या कुटंुबार्ी 
या वळेी स्स्थणि होिी आणि त्याला आिा ंआईर्ें व स्त्रीर्ें संसाराबद्दल बोलिें सोसून घेण्यार्ा प्रसंग येऊं 
लागला होिा. नामदेवार्ी आई – 

 
गोिाई म्हिे नाम्या सोडी देवपीसें। बुडणवसी कैसें घर बळें॥ 
िुज सईल लें कुरें विचिािी कैसीं। िंू मज झालासी कुलक्षय॥ 
धनधान्य पतु्रकलत्र नादंिी। िुज अभाग्या िो णर्त्तीं पाडुंरंग॥ 
णशवण्या णटपण्यािें घािलेंसें पािी। न पाहसी परिोनी घराकडे॥ 
 अरे नामदेवा नव्हेर्ी लेंकरंू। जािसी णवर्ारंू सासंाणरक॥ 
मी एक आहे तर्ं करीन तळमळ। मग िुझा संभाळ करील कोि॥ 
जन्मासी येऊनी पराक्रम करीं। का ंहोशी संसारीं भणूमभार॥ 
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अणभमान अहंकार साडंोनीया ंजगीं। नार्िोसी रंगी गीि गाि॥ 
िुजहुनी लोक आहेि अज्ञानी। न णवसणंबिी क्षि मायबापा॥ 
गोिाई म्हिे नाम्या हें नव्हे भलें । णवठोबानें केलें  आपिाऐसें॥ 
िुज नेल्यावारं्ून नवजाय येथूनी। पढंरी णगळीन णवठोबासणहि॥ 
गोिाई म्हिे देवा होई का शाहािा। वायंा ंका ंपरधना धणरशी लोभ॥ 

 
वरील उिाऱ्यावरून गोिाईर्ा अणधकार र्ागंलार् लक्षािं येऊन णशवाय नामदेवाला पुत्र वगैरे 

संसार पुष्कळ होिा हेंही ध्यानािं येईल. असो; नामदेवानंीं उत्तर केलें  :‘जननी, मी सागंिों िें ऐक. 
कायावार्ामनें जें िुझें माझें ठायीं ममत्व आहे िें िंू णवठ्ठलार्ें पायीं ठेवीं. मग हा कृपाकसधु िुज न णवसंबले. 
यारे् र्रि दृढ धरीं. हा कशलकाळापासोणन सोडवील.’ गोिाई ऐकेना; िी भाडंूं लागली. जबरीनें नाम्याला 
घरीं नेऊं लागली. िेव्हा ंनामदेवानंीं देवावर भार टाकला आणि िे म्हिाले, ‘भक्िीर्ी आशा सोडोणनया ंदूर 
देशा जाईन, मी आपल्या सागंािें पंढरी नेईन. सिंनगरी नेईन, कभवरा नेईन. जनासागंािें येथील मणहमा 
नेईन. केशवा! या िीथींर्ा मणहमा मी मोडीन. िेव्हा ंिुला देवा! भक्ि ऐसा कळेल.’ हा असा णनधार पाहून 
देवाच्या पे्ररिेनें गोिाईर्ी समजूि पटली म्हिा ककवा णिर्ा नाइलाज झाला म्हिून म्हिा, िी र्ालिी 
झाली. पढुें नामदेवार्ी बायको राजाई आली. िी म्हिाली, ‘आई जें णशकवी िें िुम्हीं न आयका. िुम्हालंा 
लौणककारं्ी शकंा ककवा भय नाही! लंगोटी लावनू गोसावी झालेि. पि आमर्ी ठेवाठेवी कोि करील? 
िुमर्ी िों ही गणि. लेंकरें नेििीं. मग घरार्ार कोि र्ालवील? िुम्ही सुखार्ा ससंार बारावाटे केला आणि 
जगामाजीं मोठें नावं केलें !’ याप्रमािें राजाईनें पुष्कळ खटपट केली. णिनें पाडुंरंगार्ी व रखुमाबाईर्ी स्िुणि 
करून नवरा शुद्धीवर येण्याबद्दल हट्टही घेिला, परंिु नामदेवानें आपला मागच सोडला नाहींर्. उलट काहंीं 
साक्षात्कार होऊन णिर्ें पूिच समाधान झालें  आणि – 

 
आिा ंये ससंारीं मीर् धन्य जगीं। जे िुम्हा ंअधांगीं णवनटलें ॥ 
परी मला एक वळे घाला णवठोबार्ें पायीं। णवनणविे राजाई नामदेवा॥ 

 
अशी आपल्या नवऱ्यार्ी करुिा भाकून त्याच्या बरोबर पाडुंरंगाच्या भक्िींिर् आनंद मानिारी िी 

भक्िोत्तमा बनली. 
 
याप्रमािें नामदेवार्ी स्स्थणि झाल्यावर कोिाच्याही ‘मुखीं मानसीं’ उभे राहून पाडुंरंगानें 

नामदेवाच्या कुटंुबार्ें पालनपोषि र्ालणवलें . िरी नामदेवार्ा असंग्रहार्ा बािा र्ालूर् होिा. त्याच्या 
मुलारं्ीं लग्नेंकायें र्ागंलीं थाटािं झालीं. कोित्याही प्रकारें आपल्या भक्िोत्तमार्ें पाडुंरंगानें उिें पाणहलें  
नाहीं. परंिु परधमी राज्यक्रािंीनें त्यार्ा व त्याच्या धमार्ा र्ागंलार् कस लाणवला. िो कसा िें आिा ंपाहंू. 

 
मागें साणंगिल्याप्रमािें देवणगरीच्या रामदेवराव जाधवावर अल्लाउद्दीनार्ी पणहली स्वारी शके १२१६ 

ि होऊन िो त्या णदल्लीपिीर्ा माडंणलक झाला खरा; परंिु त्यानें पुढें णफरून वार्तषक खंडिी देण्यार्ें बदं 
केलें . इकडे अल्लाउद्दीनानें शके १२१७ ि आपल्या र्लुत्यास ठार करून णदल्लीर्ें िख्ि बळकावलें . पुढें िो 
गुजराथेंि करि वाघेल्याशीं व राजस्थानािंणर्िोडच्या मेवाडवशंी राण्याशीं पणद्धमनीसबंंधाने लढाईिं 
गंुिल्यामुळें  त्याला इकडे रामदेवरावाकडे नजर फें कण्यास सवड झाली नाहीं. त्यामुळें  शके १२२८ पयंि 
रामदेवरावास व त्याच्या महाराष्रप्रजेस साराजाज्यसौख्य भोगावयास सापंडलें . शके १२२८ ि म्हिजे इ. स. 
१३०७ ि अल्लाउद्दीनानें आपला सरदार मणलककाफर यास दणक्षिेंि स्वारीस पाठणवलें . या प्रसंगीं 
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मुसलमानारं्ें सैन्य २ लाखावंर होिें. माळव्यार्ा सुभेदार ऐनुल मुलुक मुलिानी आणि गुजराथर्ा सुभेदार 
अलफखान हे दोन मोठे सरदार मणलकाच्या मदिीस होिे. यार् स्वारींि कौलादेवीर्ी मुलगी देवलदेवी ही 
अलफखानाच्या हािािं सापंडली, िें मागें आलेंर् आहे. रामदेवरावार्ा या प्रसंगीं पुरा मोड झाला. त्याच्या 
लहानमोठ्या माडंणलकानंीं त्याला या वळेीं र्ागंलें  साहाय्य केलेंसें णदसि नाहीं. िो शत्रूच्या हािीं 
सापंडला. मणलकानें त्यास णदल्लीस पाठणवलें . िेथें सहा मणहने ठेवनू घेऊन त्यार्ा राज्यणवस्िार बरार् 
अणधक करून म्हिजे नवसरी प्रािं त्याच्या राज्यािं सामील करून णफरून त्याला आपला माडंणलक म्हिनू 
अल्लाउद्दीनानें आपल्या खर्ानें परि लावनू णदलें . पढुें शके १२३१ ि रामदेवराव वारला. देवणगरीस मुक्काम 
केला होिा. त्यार्ा रोष होण्यासारखें कृत्य देवणगरीच्या राजानें या प्रसंगीं काहंींएक केलें  नाहीं. 
रामदेवरावाच्या पिात् त्यार्ा मुलगा शकंरदेव हा गादीवर बसला. यानें णदल्लीपिीर्ी खंडिी णदली नाहीं. 
यामुळें  शके १२३४ म्हिजे इ. स. १३१२ ि देवणगरीवर मणलककाफरानें एकाएकीं धाड घािली. या प्रसंगीं 
शकंरदेव ठार झाला आणि देवणगरीर्ें राज्य धुळीस णमळालें .या प्रसंगींच्या मणलककाफरच्या स्वारींि 
ज्ञानदेवमहाराजाचं्या समाधीस बरार् उपसगच पोंर्ण्यार्ी वळे आली होिीं. 

 
त्या प्रसंगींच्या एका पत्रार्ी हकीि रा. कभगारकराचं्या ‘ज्ञानेश्वरकालणनिचय’ नावंाच्या पुस्िकािं 

आहे. हें पत्र शके १२३४ पणरधावीनाम संवत्सर, र्ैत्र शु. १३ णदवशीं रा. कृष्िाजी णपिे णवश्वनाथ पाठक 
कें दुरकर यासं रा. गोपाळभट्ट णपिे दामोदरभट्ट जोशी यानंीं णलणहलेलें  आहे. त्यािंील साराशं इिकार् आहे 
कीं, णदल्लीपणि अलाउद्दीन यारें् हस्िक मणलककाफर यारं्ा सेनेसह गोदािीरीं मुक्काम आहे. त्यानंी धमार्ा 
अत्यंि छळ र्ालणवला आहे. आळंदीसही त्यारें् सैणनक उपसगच देिीलसें वाटिें. त्यानंीं श्रीच्या समाधीस 
उपद्रव देऊं नये म्हिून ग्रामस्थ लोकानंीं सहस्त्र मुणद्रका सुविच देऊन संणध करण्यार्ा बहुि प्रयत्न केला; 
परंिु णनगचम होि नाहीं. इिक्यािं गोपाळभट्ट जोशी यारें् ज्येष्ठ बधुं शकंरभट्ट हे आळंदीस प्राप्ि झाले. त्यांनीं 
र्िुराईनें यवनी मुल्लार्ा वषे धरून यवनसैणनकारं्ी समजूि केली. अशा रीिीनें सकंटार्ा पणरहार झाला. 
अस्िु! 

 
शकंरदेवाच्या मागें रामदेवार्ा जांवई हरपाळदेव यानेंही सैन्य जमवनू जळत्या घरार्ा पडिा वासंा 

बर्ाणवण्याकणरिा ं भगीरथ प्रयत्न केले. शत्रूशीं जागजागीं णनकराच्या लढाया देऊन अनेक यवनासं 
अल्लाकडे पाठणवलें . णकत्येक वळेा ंिर यवनसैन्यार्ी र्ागंलीर् लाडंगेिोड करून “या अल्ला! या खुदा! या 
नबी! यह सैिान णकदरसे आया!” असे उद गार त्याजंकडून काढणवलें ; परंिु शवेटीं िो शके १२४० ि 
अपघािानें शत्रूच्या हािीं लागला. मणलककाफरानें िो जीवंि असिा ं त्यार्ी कािडी काढून हालहाल 
करून त्याला अत्यंि कू्ररिेनें ठार केलें . 

 
याप्रमािें शके १२२८ पासून शके १२४० पयंिच्या अवघ्या दहाबारा वषांि जरी महाराष्रर्क्रविी 

जाधवराजे नामशषे झाले, िरी महंमदधमानुयायी लोकाचं्या िाब्यािं सवच महाराष्र व दणक्षिापथ देश गेला, 
असें समजण्यार्ें काहंींएक कारि नाहीं. दुदैवानें महाराष्रसराजार् जाधव आणि त्यारें् माडंणलक राजे 
त्याचं्यामध्ये असावी िशी एकजूट नसल्यानें व हेमाद्री–(हेमाडपिंा–) सारखा र्िुर व र्ौरस सणर्व मरि 
पावल्यानें जरी सराजार् लयाला गेलें , िरी माडंणलक राजे आणि इिर महाराष्र लोक यारं्ा व्यस्क्िणनष्ठ 
स्वाणभमान शनू्य झाला नव्हिा. त्यामुळें  प्रत्येक णठकािी कुरािभक्िासं अडथळा होऊं लागला. अनेक 
प्रसंगीं त्यारं्ी किीक र्ागंलीर् णिबली जाि असे. ‘जशास िसें’ या न्यायानें त्याचं्या अत्यार्ारार्ें कडू 
फळ, त्याचं्या स्वधमी सैन्यार्ी लाडंगेिोड महाराष्रीयाचं्या हािून होऊन, त्यानंा णमळि असे. एकंदरींि, 
महाराष्र लोक आपल्या स्वािंत्रयाकणरिा ंअनेक णपढ्या हािावर णशर घेऊन त्या अत्यिं कू्रर अशा आपल्या 
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णवधमी शत्रूंशीं जागजागीं झुजंले असल्यार्ा दाखला णमळिो. खेळण्यार्ा राजा, रायरी, सोनखेडरे् स्विंत्र 
रािे, वारंगूळर्ें होयसल्य राजे, द्वारसमुद्रारे् बल्लाळ राजे, णशरके राजे, सुवे राजे, खानदेश, अशीरगड व 
बागलािरे् राजे वगैरे अनेक लहानलहान माडंणलक आपापले प्रािं यवनाचं्या हािीं जाऊं न देण्याकणरिा ं
जीवापाड झटले व त्याप्रमािें त्यार्ें त्यानंा फळही णमळालें . त्या बहुिेकारं्ें स्वािंत्रय पुढें सव्वाशें, दीडशें 
वषेंपयंि म्हिजे र्ौदाव्या शिकाच्या णिसऱ्या पादाच्या अंिापयंि त्यानंा णटकणविा ंआलें . िात्पयच काय, 
शाळािूंन णशकणवल्या जािाऱ्या शुष्क व  ‘िाकापुरिें रामायि’ या धिीच्या इणिहासाच्या पुस्िकांवरून शके 
१२३४ म्हिजेइ.स. १३१२ मध्येंर् महाराष्र व दणक्षिापथ हीं सवचस्वीं मुसलमानारं्ीं झालीं, अशी जी समजूि 
होिे, िी सवचथैव खोटी होय. जाधवसाराजाज्य नाहींसें झाल्यानें मुसलमानी सत्तारूप णवषवृक्ष महाराष्रािं 
रोंवला गेला खरा, परंिु त्याला पाळेंमुळें  धरून त्याच्या णबब्याप्रमािें अंगावर उठिाऱ्या छायारूप झळींि सवच 
मराठ्यासं बसावें लागण्यार्ा प्रसंग येण्यास पुढें सव्वाशें-दीडशें वषें लागलीं, ही गोष्ट णवशषे ध्यानािं 
धरण्यासारखी आहे. मराठे लोकाचं्या या स्वािंत्रयणप्रयिेर्ा आणि स्वधमचणनष्ठेर्ा जोमर् असा णवलक्षि असे 
कीं, त्यामंधील अत्यंि णनवृणत्तपरायि लोकही प्रसंगी सवच जगािंील वीरवरासंही थक्क करून 
सोडण्यासारख्या कौशल्यानें आणि धैयानें िलवारही र्ालवीि असि. यार्ें उदाहरि शोधण्यास आपिासं 
णवशषे लाबं जावयास नलगे. सवचस्वीं ईश्वरपरायि व लोण्याहूनही मृदु अंिःकरिाच्या नामदेवाचं्या 
र्णरत्रािंर् त्यार्ा स्पष्ट दाखला आपिासं आढळिो. 

 
णदवसेंणदवस नामा थोरणर् जहाला। णववाह िो केला णपियानें॥ 
प्राक्िनारे् योगें भरलासे ओहोटा। पाणडिसे वाटा र्ोरासंगें॥ 
नायके सवचथा वणडलारं्ा शब्द। बाच्छायें नामजाद पाठवीले॥ 
मारूनीया ंिेिें सवचही र्ोहोटा। फौजा सार नेटा पाठवील्या॥ 
र्ौऱ्याशंी राऊि नाम्याने मारीले। र्हंूकडे झाले भयाभीि॥ 
थोरली णवशाळ बसैावया घोडी। त्यावरी देशधडी करीिसे॥ 
 
पुढें अशी हकीकि आहे कीं, नामदेव या व्यासगंािं असिा ं त्याचं्या णनत्यणनयमाप्रमािें िे आवढं्या 
नागनाथाच्या दशचनास गेले. त्या वळेी ऐन दोनप्रहरर्ा समय असून ब्राह्मिारं्ा नागनाथावर रुद्राणभषेक र्ालू 
होिा. नंिर त्या देवास महानैवदे्यसमपचिार्ा णवणध र्ालंू असिा ं हे िेथें उभे राणहले. जवळर् एक अनाथ 
(णवधवा) शूद्रस्त्री उभी होिी व णिच्या कडेवर णिर्ेंलहान मूल होिें. या णिच्या पुत्रानें आपिासं आईनें काहंीं 
खावयास द्यावें म्हिून रळी घेिली. त्याला िी दटावनू गप्प करीि होिी. णिला आपल्या लहानग्यास भकू 
लागिें हें साहणजक आहे, असें कळि होिें; परंिु काय करिे णबर्ारी! णिच्या आिंड्ाला पीळ पडि होिा, 
िरी णनरुपायानें िी मुलार्ी िशीर् फसविूक करीि होिी. इिक्यािं महानैवदे्यावर त्या भकेुल्या लेंकरार्ी 
दृणष्ट जािारं् त्यार्ा प्राि अणधकर् कळवळला. त्यानें ‘बाप्पार्ा नेवदे दे मला’ म्हिून अगदीं लोळि घेण्यार्ी 
पाळी आिली. त्या माउलीर्ें काळीज अगदीं करपून गेलें ; पि नैवदे्य आपल्या मुलाला कोि देिार! छे! 
फुकट आहे आपलें  णजिें! असें वाटून णिला आिूंन भडभडून आलें . िथाणप िो उमाळा दाबून, न जािों 
मुलाच्या रडण्याआरडण्यानें नैवदे्य दाखणविाऱ्या ब्राह्मिासं राग येईल आणि िे आपिास फुकार्ें येथें उभेंही 
राहंू देिार नाहींि, अशा भीिीनें णिनें आपल्या िान्हुल्यास मारूनमुटकून गप्प करण्यार्ा उपाय र्ालणवला. 
हा सवच पाषािासही पाझर फोडिारा देखावा पाहून हाडाच्या खऱ्या वैष्िव नामदेवासंही कळवळा आला 
आणि ‘वडेे, उगीर् का ंमुलाला बडणविेस?’ असें म्हिून त्यानंीं णिला णधक्कारलें  असिा ं‘िरी काय घालंू हाडें 
नाम्या यासंी’ असें प्रपादून रडि रडि ‘र्ौऱ्याशंीं स्वारािं भ्रिार पडला’ असें णिनें साणंगिलें  आणि खालीं 
मान घालून िी घळघळा रडावयास लागली. िेव्हा ंनामदेव मनािं खोंर्लें . त्यानंीं िेथल्या िेथें णफरून कधीं 
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शस्त्र धरिार नाहीं, असा आपला दृढ णनिय करून शकंरार्ा धावंा आरंभनू आपल्या मस्िकािं सुरी 
भोंसकून शकंरावर रक्िाणभषेक करण्यास प्रारंभ केला. पुजारी धावंले, त्यानंीं नामदेवासं धरून त्यारें् 
हािपाय बाणंधले आणि िेथेंर्त्यानंा उंबरठ्याि सोडून देऊन िे र्ालिे झाले. पुढें नागनाथानंीं त्यानंा 
साक्षात्कार देऊन पढंरीस णफरून णवठोबासर् शरि जाण्यास साणंगिलें  व त्यानंीं त्याप्रमािें केलें . मध्यंिरीं 
‘परमपािकी, अघोर र्ाडंाळ, त्यासं मजजवळ आिूं नका,’ अशी णवठोबार्ी िाकीद असल्यामुळें  इिर 
भक्िानंीं त्यासं र्दं्रभागेच्या अलीकडे येण्यास मनाई केली, िेव्हा त्यानंीं त्या संिाबंरोबर णवठोबास एक पत्र 
णदलें  त्यािं अनंि अपराधी मी, परंिु मला क्षमा करा व अजाणमळाप्रमािें मजवर करुिा करून, ‘अंणगकारुणन 
मज पे्रम देई’ अशा प्रकारर्ा ईश्वरार्ा अनन्य भावनेनें धावंा केला होिा. नंिर श्रीणवठ्ठलानंीं व सिंानंीं 
नामदेवारं्ा अंगीकार केला आहे. अशी ही कथा आहे. यािं काहंीं कणवत्वार्ी शकंा वार्कासं येईल; िथाणप 
त्यािंील िात्पयाच्या सत्यिेबद्दल आम्हाजंवळ प्रत्यंिरींर्ा दुसरा एक र्ोख पुरावा आहे, िो पाणहल्यावर िरी 
संशय राहिार नाहीं. िो परुावा म्हिजे राजाईच्या–नामदेवाच्या महाप्रणिव्रिा स्त्रीच्या–अभगंािंील होय. 
श्रीरुस्क्मिी मािोश्रीजवळ आपल्या सवच कमांर्ी कहािी सागंि असिा ंराजाई म्हििे : - 

 
कन्या आणि पतु्र झालीं उपवर। अजुन न धरी घर प्रािनाथ॥ 
जनलोकामंाजी केलें  येिें हासंें। म्हििी लागलें  णपसें नामयासी॥ 
जन्मीं न देखे उपाय येिें केले अपाये। कोिा सागंूं माये सुखदुःख॥ 
आमच्या वणडला ंशस्त्र सुई आणि कािरी। हा बाि आणि सुरी वागणविसे॥ 
एकािें भोंसकीलें  रुदन करी त्यार्ी नारी। वाहीयेली सुरी नागनाथीं॥ 
लजे्जर्ा हा गावं साणंडयेला येिें। णशकवावें कोिें माऊलीये॥ 

 
यापुढेंही संिर्णरत्रािून वीररसार्ीं अशा प्रकारर्ीं उदाहरिें  येिार आहेि. वरील गोष्टींि 

नामदेवारं्ें शस्त्रहरि काहंीं राजकीय हेिूनें झालेलें  जरी णदसि नाहीं, िथाणप त्यावरून मराठ्यािंील 
कडवपेिा, स्वाभाणवक शौयच व करारीपिा हीं र्ागंलींर् व्यक्ि होिाि. नामदेव हे जािीरे् कशपी. यारं्ें शस्त्र 
सुई व कािरी; परंिु बाि व खड ग हीं सुद्धा ं त्यानंी णििक्यार् सफाईनें वापरलीं. या आब्राह्मि सवच 
जािींच्या मराठ्यािंील व दाणक्षित्यािंील स्वाभाणवक िेजानेंर् त्यानंीं महंमदी साराजाज्यार्ा वरवटंा आपल्या 
डोक्यावर अनेक णपढ्या णफरंू णदला नाही, िर त्याच्याशीं णििकीर् कठीि टक्कर देऊन त्यानंीं त्यार्ें वजन 
व काणठण्य इिकें  कमी करून सोणडलें  कीं, शवेटीं जेव्हा ंकाहंीं काल त्यानंा िो आपल्या णशरावंर णफरंू द्यावा 
लागला, िेव्हा ं त्याच्यानें आमच्या मराठ्यारं्ें ककवा दाणक्षिात्यारं्ें णवषेशसें सालडें काढवलें  नाहीं; इिकें र् 
नव्हे िर थोडक्यार् काळािं, िो त्यानंीं आपल्या पायाखंालींही घािला. 

 
नामदेवानंीं जसा शस्त्रग्रहिािं आपला पराक्रम गाजणवला, िसार् त्यानंीं आपल्या वैष्िवी भक्िीच्या 

िेजार्ाही पराक्रम गाजणवला आहे. वरील प्रकारानंिर नामदेव णफरून आपल्या ईश्वरभक्िींि णनमग्न झाले, 
िे इिकें  कीं, ‘भावार्ा भकेुला ईश्वर,’ या आपल्या भक्िोत्तमार्ा, कृपि जसा आपल्या आजन्म कवडी 
कवडी म्हिून जोडलेल्या लक्ष्मीर्ा िसा, अहर्तनश जागिृ असा संरक्षक बनला. त्याच्यावर जें जें संकट येई, 
िें िें त्याजवर नसून आपिावंरर् आहे, असें त्या भक्िवत्सल करुिाघनास वाटावें आणि नाहीं नाहीं िसल्या 
णमषानंीं व रूपानंीं त्यानें आपल्या या भक्िासं सकंटमुक्ि करावें. त्यापंैकींर् एक कथानक पढुें णदलें  आहे. 
त्या योगानें, जेथें जेथें अत्यंि सपाट प्रािंावंर यवनारं्ी सत्ता दृढ झाली, िेथें िेथें, िे कहदु लोकाचं्या 
साधुसंिारं्ाही कसा छळ करीि, हेंही कळण्यासारखें आहे. एकदा ंनामदेवासं कोिीं मुसलमान सुलिानानें 
धरून नेलें .िेथें त्या सुलिानार्ा व नामदेवारं्ा धमचसबंधंीं वाद सुरू झाला. सुलिान नामदेवासं म्हिाला, 
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‘नाम्या, िंू झटूा, िुझा पंथ झटूा; कारि अल्ला आलं दुणनयेर्ा किा असून, त्यार्ा रे्हेरा गुप्ि आहे. आम्ही 
मुसलमान िुझा मािसासारखा णदसिारा राम मानीि नाहीं; कारि त्यानें वनवासास जाऊन आपली 
बायको गमावली!िुमर्ी िीन पायारं्ी गायत्री लंगडि लंगडि शिेािूंन गवि खाि जािानंा व इरड 
कणरिानंा णदसिे. आम्हीं बकरीं व कोंबडीं कापिो. िुम्ही त्याला हलाल म्हििां; पि मुरगीर्ीं अंडींहीं 
हलाल नव्हेि काय? िीं खाण्यािं नाहीं का ंएकेक जीव प्रत्येक अंड्ािं हलाल होि?’ नामदेवानंींहीं त्याला 
उत्तर णदलें  कीं, ‘रामानें जळावर जडणशला िारल्या, मेलेला ब्राह्मिपुत्र जीविं केला, पादस्पशानें 
अणहल्याणशला उद्धरली व स्त्रीहरि करिाऱ्या दुष्ट राविास ठार मारून णबभीषिास लंकाणधपणि केलें . माझा 
राम िारिो, मारिो, जगार्ें पालन करिो, दीनारं्ा उद्धार कणरिो, सवच काहंीं करण्यास िो समथच आहे.’ 
यावर सुलिानसाहेबानंीं वाद सोडून णदला आणि एक गाय मारून नामदेवापंढुें टाकली, आणि म्हिाले, 
‘नाम्या, ही गाय जीविं झाली िर िुझा देव खरा, नाहींिर खोटा; इिकें र् नव्हे; पि गाय जर जीविं झाली 
नाहीं िर िंू णवनाकारि ढोंग कणरिोस, असें समजून िुझें डोकें  मारीन.’ अशी त्यानंीं दहशि घालिारं् 
नामदेवानंीं ईश्वरार्ा धावंा सुरू केला. नामदेवारं्ी आई त्यानंा म्हिाली, ‘नाम्या, राम सोडून खुदार्ें का ं
भजन करीनास!’ नामदेव णिला म्हिाले, ‘मी िुझा मुलगा नाहीं, िंू माझी आई नव्हेस. मी मेलों िरी रामनाम 
सोडिार नाहीं,’ िेव्हा ंनामदेवारं्ी आई रडंू लागली. शवेटीं त्या करुिाघन ईश्वरालादया येऊन ईश्वरेच्छेनें 
नामदेवानंीं त्या गाईला हाि लावला व णिला उठणवले. िेव्हा ं– 

 
अब िो भली बनी है जी। सबका एक धनी है जी॥ अशी यवनार्ी खात्री होऊन िो डोलावयास 

लागला आणि नामदेवासं म्हिाला, ‘यह कुर् पणिया (ईश्वर) मुझे णदखाव! नामदेवानंीं त्याला साणंगिले 
कीं, ‘सार् शील र्ालो सुलिान! म्हिजे शवेटीं िुलाही ईश्वरसाक्षात्कार होईल!’ 

 
वरील कथानकािंील प्रकार कोित्या बादशहापुढें झाला, हें खात्रीनें सागंिें कठीि आहे; िथाणप 

णदल्लीच्या कोित्या बादशहार्ी ककवा बादशहाच्या सुलिानार्ी नामदेवारें् हयािींि दणक्षिेंि वस्िी होिी, हें 
पाणहले म्हिजे, त्यासबंंधीं काहंीं सुसंभाव्य िकच  कणरिा ं येिार आहे. दणक्षिेंि मुसलमानारं्ी पणहली स्वारी 
अल्लाउद्दीन णखलजीनें केली. िो अल्ला आणि त्यार्ा मुख्य सरदार मणलककाफर या दोघारें्ही शके १२४३ 
(इ. स. १३२१) च्या अिंीं खून झालें , त्यांच्या जागीं िघलख घराण्यािंील ग्यासुद्दीन आला. हा स्विा ं
दणक्षिेंि आलार् नाहीं; परंिु यार्ा मुलगा अलफखान हा बहुिेक दणक्षिेंिर् असे. ग्यासुद्दीन शके १२४७ 
(इ.स. १३२५) ि मेला. त्याच्या मागें हार् अलफखान, महंमद हें नाव धारि करून णदल्लीर्ा बादशहा 
झाला. यार् परस्परणवरुद्ध गुिावगुिी बादशहास इणिहासािं वडेा महंमद म्हििाि. वस्िुिः हा 
अणिशहािा होिा. इिका शहािा कीं, ‘अणि िेथें मािी’ न्यायार्ा िो मूर्तिमिं पुिळार् होिा. वणळवाच्या 
पावसारं्ेंही धोरि बाधंिा येईल, पाण्यार्ी मोट बाधंिेंही सुकर होईल, परंिु या अलफखान उफच  वडे्ा 
महंमदाच्या लहरी, केव्हा,ं कशा आणि णकिी णफरिील हे कोिालाही कधीं सागंिा ंयेिें शक्य नव्हिें. याच्या 

क्रोयास आणि धमचवडेास काहंीं सीमार् नव्हिी. मािसें मारिें म्हिजे यार्ी केवळ करमिूक असे. 
लढाईंिर् मनुष्यवध व्हावयार्ा असें नसून सहज केवळ गमिीकणरिा ंसुद्धा ंगरीब प्रजेंिील णनःशस्त्र मािसें 
पकडून आिवनू हा मुक्या जनावरािंील शळे्यामेंढ्यापं्रमािें त्यारं्ी कत्तल करी व करवी. शके १२४७ च्या 
पुढें बादशहा असिानंाही ही स्वारी दणक्षिेंि अनेक वष ेराणहलेली आहे. िेव्हा ंनामदेवारं्ा छल, जो वरील 
गोष्टींि स्पष्ट णदसून येिो, िो यार् गाजींच्या लहरींिील एक प्रकार असला पाणहजे, असें वाटिें; आणि िोही 
दणक्षिेर्ा सुभेदार म्हिनू जेव्हा ंदणक्षिेंि होिा त्या काळािंीलर् असावा. म्हिजे त्या वळेीं नामदेवारं्ें वय 
र्ागंलें  पन्नाशीच्या पुढें असलें  पाणहजे. यापुढें, हा अलफखान णदल्लीर्ा महंमद बादशहा होऊन णफरून 
जेव्हा ं शके १२५५ (इ.स. १३३३) च्या सुमारास दणक्षिेंि आला, िेव्हा ं सवच रंग कसा णफरून गेला, हें 
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वार्कासं पुढें कळेलर्. त्यापूवी इिक्या अवकाशािं आपि नामदेवाचं्या समकालीन संिाचं्या हकीकिी 
उरकून घेऊं. त्यापंासूनही आपिासं काहंीं िरी लाभ घडेलर्; कारि अनेक जािींरे् संि नामदेवासं 
समकालीन होिे. त्या सवांनीं भस्क्िपर काव्योद्धगार कमीअणधक काढलेले आहेि. नामदेव हे जािीनें कशपी 
म्हिजे पाढंरपेशरे् समजण्यास काहंीं हरकि नाहीं; परंिु ज्यानंा पाढंरपेशापंैकीं अगर जवळरे् असेंही 
मानिा ंयेि नाहीं, त्याचं्याही उद्धगारािं जेव्हा ंससं्कृिािंील अत्यिं गहन प्रमेयें णनघालेलीं णदसिाि आणि 
िींही शाणलवाहनाच्या िेराव्या शिकािं, म्हिजे जेव्हा ंजाणिभेदावर कुऱ्हाड घालिारे सुधारक वीर आणि 
त्यारं्ी सहज साहाय्यकिी पणरस्स्थिी नव्हिी, िेव्हा ंर्ोखामेळ्यासारख्या र्ाडंाळास अदै्विणसद्धान्िार्ीं ित्त्वें 
कळावींि व िीं त्यानें प्रासाणदक वािीनें उच्चारावींि यापेक्षा ंजािीजािींि ज्ञानसंवधचनासंबधंीं अवश्य णििका 
सलोखा होिा, असें मानण्यास दुसरा कोििा सबळ पुरावा पाणहजे? नामदेवाचं्या समकालीन संिािं 
ज्ञानपरं्काणशवाय सावंिा माळी, णवसोबा खेर्र, नरहरी सोनार, बंका महार, जनणमत्र, र्ोखामेळा आणि 
कूमचदास इिके संि मुख्यत्वें येिाि, यापंैकीं शके बाराशें र्ाळीसपयंि पणहले र्ौघे समाणधस्थ झाले होिे.  
 

[सावंिा साळी यारं्ी समाणध शके १२१७ मन्मथ आषाढ कृष्ि १४ 
णवसोबा खेर्र यारं्ी समाणध शके १२३१ सौम्य, श्रावि शुद्ध ११ 
नरहणर सोनार ,,      ,,    ,, १२३५ प्रमाणथ, माघ कृष्ि १ 
बंका महार,,     ,,     ,, १२४० कालयुक्ि माघ शुद्ध १५] 

 
नामदेवारं्ें कुटंुब पुष्कळर् वाढलें  होिें. त्याचं्या कुटंुबापकैीं प्रत्येक मािूस हणरनामसकंीिचनािं अहर्तनश गंुग 
असे. नामदेवाच्या कुटंुबार्ी गििी त्यारं्ी दासी जी जनाबाई णिनें एका अभगंािं केली आहे. िो अभगंर् 
खालीं देिों. 
 
राजाई गोजाई दोघी सासूसुना।दामा नामा जािा बापलेक॥ 
नारा शर्ठा गोंदा म्हादा र्ौघे पुत्र। जन्मले पणवत्र वशंीं त्यारे्॥ 
लोर्ाई बशहणाबाई येसू साखराई। र्वघी सुना पाहीं नामयाच्या॥ 
रंगाबाई लेंकीं आऊबाई बणहिी। वडेी णपशी जनी नामयार्ी॥ 
 
२८. यार्प्रमािें जनाबाईच्या दुसऱ्या एका अभगंावरून या शिकािंील समकालीन सत्कणव आणि त्यारें् 

गं्रथलेखक यारं्ी नामावळी सापंडिे. िो अभगं असा – 
 

ज्ञानेश्वर अभगं बोणलले ज्या शब्दा। णर्दानंद बावा णलही त्यास॥ 
शनवृत्तीरे् बोल णलणहले सोपानें।मुक्िाईर्ीं वर्नें ज्ञानदेवें॥ 
चागं्यार्ा णलणहिार शामा िो कासार। परमानंद खेर्र णलहीि होिा॥ 
सागें पूिानंद णलही परमानंद।र्गविं भेटी आनंद रामानंद॥ 
सावंत्या माळ्यार्ा काशीबा गुरव।कूम्यार्ा र्सुदेव काईि जािा॥ 
चोखामेळीयार्ा अनंि भट्ट अभ्यंग। म्हिोनी नामयारे् जनीर्ा पाडुंरंग॥ 

 
२९. वरील अभगंािं शब्दरर्नाणवपयास झाला आहे, असें णदसिें; परंिु िो दोष नकल करिारारं्ा ककवा 

मुद्रिकलेर्ा णदसिो. वास्िणवक पाठ ‘जनीर्ा पाडुंरंग नामयाच्या’ असा असावसेें वाटिें. ‘म्हिोनी’ 
हा शब्द प्रणक्षप्ि होय. गाथा छापिानंा शुद्धाशुद्ध, पाठापपाठ यारं्ा णवर्ार कोिींर् केलेला णदसि 
नाहीं. असो. िात्पयच इिकें र् कीं, वरील अभगंावरून ब्राह्मि व ब्राह्मिेिर णकिी अभेदानें व 
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णनमचत्सर बुद्धीनें त्या काळीं वागि होिे, हें र्ागंलेंर् णदसून येिें. त्यार्प्रमािें, वरील लेखकाचं्या 
यादींि जशी ब्राह्मिजािीय पूिानंद, परमानंद, रामानंद यांसारखीं सनं्याशी मािसें आहेि, 
िशींर्, गुरव, कासार, काईि असली मंडळीही आहेि. गुरव, कासार, काईि यासंारख्या हीन 
जािींिही साक्षरत्व त्या वळेीं कसें नादंि होिें हेंही पाहण्यासारखें आहे. ब्राह्मिेिर जािींस 
ब्राह्मिानंीं णशक्षिार्ा मागच बदं करून त्यानंा अक्षरशत्रु बनणवलें  असें म्हििारानंीं वरील गोष्ट णवशषे 
ध्यानािं धरण्यासारखी आहे. माळी, सोनार, कशपी, गुरव, काईि, कासार असल्या शूद्र जािीही 
जर णनःसंशय साक्षर असलेल्या आढळिाि िर क्षणत्रयवैश्याणद णद्वजत्वार्ा अणधकार असलेल्या 
जाणि ब्राह्मिाचं्या काव्यानेंर् णनरक्षर झाल्या, हें म्हििें खरोखर धाष्ट्यचर् होय. क्षणत्रयब्रुव जािी 
अक्षरशत्रु झाल्या यार्ा दोष खुद्द त्याचं्यार् साक्षरत्वाबद्दल उदासीनिेमध्यें आहे. त्यार् णसद्धािंार्ीं 
पुढेंही प्रत्यंिरें णमळिार आहेि. अस्िु. 
 

३० नामदेवारं्ें आिा ं उिारवय झालें  होिें व त्यानंा स्वदेशािंघडलेल्या णवधमीय राज्यक्रािंीर्ीं 
सुखदुःखें पुरिीं कळलीं होिीं; कारि, त्यारं्ा स्विःर्ा पुष्कळर् छल म्लें च्छ बादशहानें केला 
होिा. अनेक स्वधमी लोक जुलमानें बाटवलेले त्यानंीं पाणहले व ऐकलेही होिे. त्यार्प्रमािें 
प्रवृत्तींि आपली जीवनयात्रा सुखकर होण्याकणरिां आब्राह्मि सवच जािींिील णकत्येकासं या 
णवधमी व णवदेशी राजार्ी सेवा करण्यार्ा प्रसंग येऊन त्याचं्या विाश्रमधमार्ी मयादा सुटि 
र्ाललेली पाहून खालीलप्रमािें त्यारें् सहज उद्धगार णनघि. पुरािाणदकािं विचन केलेली 
कणलयुगाच्या पूिच प्रभावार्ी स्स्थणि त्याचं्या डोळ्यासंमोर उभी राहंू लागली. पोटोबामुळें  णवठोबार्ी 
हेळसाडं करिारे, हीन णवधमीयाचं्या सेवनेें णनलचज्ज झालेले लोक अथात् स्वकमाच्या गौरवाथच 
शास्त्राणवरुद्ध नाना मिें प्रणिपादून आपल्या कृत्यारं्ें समथचन करंू लागल्यानें अनेक पाखाडंें उत्पन्न 
झालीं. या सवच पणरस्स्थिीरे् द्योिक नामदेवारें् णवर्ार खालील अभगंािं स्पष्ट आहेि. 
 

पाखाडंें बहुि कलीमाजी झालीं। विाश्रम सकळीं बुडणवले॥ 
िरी 
पापाणर्या राशी जळिील नामीं। णनिय हणरनामीं नामा म्हिे॥ 
आणि मग 
कलीणर्ये अंिीं होिार कलंकी।मारील म्लेच्छ कीं घोड्यार्री॥ 
शिरून धमाची उर्ारील गुडी। कृियुगप्रौढी करी िोर्ी॥ 
िोंवरी साधन हणरनामकीर्ति। संिारं्ी संगिी नामा म्हिे॥ 

 
३१.  या अभगंावंरून नामदेवास विाश्रम बुडाल्यार्ी खंिीर् वाटि होिी, असे स्पष्ट णदसिें. 

त्यार्प्रमािें, विाश्रम बुडाल्यानें पापाचं्या राशी पडिें हार् पणरिाम, असेंही त्यांना वाटि होिें. 
िेव्हा ं विाश्रमारं्ी पुनःस्थापना हार् एक जरी त्या पापाचं्या राशी पडण्यार्ा कारखाना णनमूचळ 
होण्यार्ा खरा व प्रत्यक्षउपाय होय, िथाणप आपली व आपल्या पणरस्स्थिींिील सवांर्ी विाश्रमधमच 
पुनस्थापनेच्या कामीं असमथचिा असल्याबद्दल त्यारं्ी खात्री होिी; कारि ‘यदा यदा णह धमचस्य 
ग्लाणनभचवणि भारि। अभ्युत्थानमधमचस्य िदात्मानं सजृाम्यहम्॥’ अशी श्रीमद भगविारं्ी उस्क्ि 
त्यानंा ठाऊक असून णिजवर त्यारं्ी दृढ श्रद्धा होिी. म्हिून त्या ईश्वरार्ीर् करुिा भाकण्यावारं्नू 
त्यानंा श्रयेस्कर अन्य मागच कोििार् आढळला नाहीं. म्हिून त्यानंीं ‘िोंवरी साधन हणरनामकीर्ति। 
संिारं्ी संगिी-’ असा आपत्कालधमच सवच लोकानंा उपदेणशला आहे. कारि नाना पाखंड 
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(शास्त्रणवरुद्ध) मिारं्ा परस्पर कलह हेंर् ज्यार्ें मूर्तिमंि स्वरूप त्या कलीच्या प्रभावार्ी सीमा 
होऊन ईश्वरदत्त वैणदक मागार्ी रहाटी णबघडून सवचत्र अव्यवस्था माजली म्हिजे ईश्वर िी 
अव्यवस्था मोडण्याकणरिा ंअविार घेऊन स्विः घोड्ावर बसून म्लें च्छ मारील, आणि (वैणदक) 
धमार्ी गुढी उभारील असा नामदेवारं्ा दृढ णवश्वास होिा आणि िोंर् पुढें अक्षरशः खरा झाला आहे. 
हेमाद्रीसारखा राजकायचधुरंधर नाहींसा झाल्यानें महाराष्रािंील जाधवसाराजाज्य बुडालें  व त्याच्या 
राजधानीच्या जागीं मुसलमानाचं्या नूिनप्राप्ि छोट्याशा सुभ्यार्ी राजधानी झाली; िथाणप या 
धक्क्यानें आणि महंमदी सत्ताधाऱ्याचं्या अरेरावीपिार्ीं कृत्यें पाहून, णफरून दणक्षिेंि बरीर् जागणृि 
सुरू झाली. णिर्ा पणरिाम असा झाला कीं, या णवधमी राज्यणवस्िारार्ा विवा अमयाद पेटला 
नाहीं. त्याला आपल्या र्ािुयचमहामेघधारानंीं दणक्षि महाराष्राच्या बाजूला कायमर्ें णवझवनू 
टाकिारा व पुढेंमागें मध्य व उत्तर महाराष्रािंही त्यार्ा होिारा णवस्िार णवझणवण्याच्या णसद्धिेर्ा 
पाया घालिारा एक पुरुष या सुमारास ईश्वरी संकेिानें अविीिच झाला होिा. या पुरुषाने 
णदल्लीपिीच्या महाराष्र सुभ्यािं र्ाललेली बंडाळी अवलोकन करून िसला कणपलाषष्ठीर्ा योग 
वायंा दवडला नाहीं. हा सत्पुरुष िंुगभदे्रच्या काठंीं पंपानामक खेड्ािं जन्मला. याच्या बापार्ें 
नावं मायन्ना व आईर्ें श्रीमिी. यार्ें गोत्र भारद्वाज. दणक्षि महाराष्रािं व िैलंग-कनाटक वगैरेंि 
या सुमारास जैन [या जैनािंसुद्धा ं सध्या शेंकड्ावरी जाणि आणि आठ दहा िरी णनरणनराळी धमचमिें आहेिर्.], जंगम 
[कलगाईि धमार्ा प्रस्थापक बसव. याच्या बापार्ें नावं मणदगराय व आईर्ें नावं मदेवी ककवा महाबंा. हे जािीनें आराध्य ब्राह्मि. यारं्ें 
राहण्यारे् णठकाि णवजापुरच्या आग्नेयीस २० कोसावंर बागेवाडीनजीक कहगलेश्वर नावंार्ें खेडें आहे िें होय. हे परंपरया णनस्सीम 
णशवभक्ि होिे. त्या त्याचं्या अनेक णपढ्याचं्या भक्िीर्ा केवळ पणरपाकर् असा णशववाहन जो नंदी त्यानें याचं्या कुळािं अविार घेिला; 
िोर् अविारी पुरुष बसव होय असें म्हििाि. मुजंीच्या वेळीं या मुलानें यज्ञोपवीि धारि करण्यार्ेंर् नाकाणरलें ; कारि यज्ञोपवीि 
घािल्यास गायत्री या सूयचस्िुणिपर मंत्रार्ा जप करावा लागेल ही भीणि. त्यार्प्रमािे िो असेंही म्हिाला कीं, आपि णशवभगवानाणशवाय 
कोिासही गुरु मानीि नाहीं. यावरून बापानें या मुलास नास्स्िक समजून घरािूंन हाकूंन णदलें . याच्या बरोबर यार्ी बहीि अक्का 
नागम्मा उफच  पद्धमाविी ही पळून गेली. हीं दोघेंही बहीिभावंडें सध्याचं्या हैदराबादच्या पणिमेस पन्नास कोसावंर असलेल्या कल्याि 
नावंाच्या कलर्ुरी णवज्जल राजाच्या (११५६–११८२) राजधानीस गेलीं. िेथें बसवार्ा मामा दंडनायक म्हिून पोलीसखात्यार्ा 
वणरष्ठाणधकारी होिा त्यानें आपल्या घरीं या दोघासं ठेवनू घेिलें  व पुढें आपली मुलगी गगंम्मा ही बसवाला णदली; आणि त्याला त्यार् 
राज्यािं एक र्ागंलीशी जागाही णदली. पुढें बसवानें आपली बहीि िेथील राजास देऊन आपि राजशालक झाला आणि त्यानें आपली 
सापंणत्तक स्स्थणि सुधारली. बसवार्ा मामा लवकरर् मेल्यावर हे राजशालक सेनापणि व मुख्य सणर्व बनले. हे बसवराज मुख्य सणर्व 
बनिारं् त्यानंीं पूवीरे् एक एक राजपरुुष काढून टाकून त्याचं्या जागीं आपले णमत्र नेणमले. नंिर या स्वारीनें जैन, स्मािच व वैष्िव 
धमचपंथाणवरुद्ध र्ळवळ सुरू करून ब्राह्मिाणदकारं्ा छळ आरंणभला. प्रौढणववाह, णवधवाणववाह, जाणिभेदोच्छेद हीं अलीकडील सुधारकी 
मिेंर् या बसवार्ीं असि. त्यार्प्रमािें इिर सवच प्रकारच्या मूर्तिपूजा टाकून एक कलगपूजार् प्रमाि मानिें हा यार्ा मुख्य उपासनामागच. 
यार्ा पणरिाम असा झाला कीं, शदू्राणिशूद्र जािींस यार्ें हें मि बरें वाटून त्याचं्यामध्यें यार्ें वजन व देव्हारे वाढि र्ालले. िथाणप 
वैणदक व जैनधमी जािींस या गोष्टींनीं वळणविा ं येिें काहंीं शक्य नव्हिें. त्याकणरिा ंया बसवानें मद्य व मासं यारं्ा णनषेध पुकारला. 
अथात् जैनासं काहंीं बरें वाटलें , परंिु शूद्राणिशूद्र जाणि णििक्यार् या नवीन धमचप्रविचकापासून दूर पळंू लागल्या. शवेटी बसवार्ायांर्ी 
ही किचबगारी णवज्जलराजास अनथावह वाटून त्यानें त्याला धरून अटकें ि घालण्यार्ा णवर्ार र्ालणवला. बसवार्ायच (ईश्वरी अविार) 
पळाले. त्याचं्या मागें राजार्ें धरिें गेलें . बसवानें या राजसैन्यार्ा पुरा मोड केला. शवेटीं राजा स्विः ससैन्य यार्ें बडं मोडण्यास 
णनघाला; परंिु बसवाच्या साहाय्यानें अणधकार व सपंणत्त यारं्ा लाभ घडलेल्या त्याचं्या णमत्रानंीं या प्रसगंी त्यार्ा र्हूकडून 
पाठीराखेपिा केल्यामुळें राजार्ा इलाज र्ालेना. त्याला णफरून बसवाला आपल्या अणधकारावर येऊं द्यावें लागलें ; परंिु हा णनदचय व 
कृिघ्न आर्ायांनीं णवज्जलराजास या जगािूंन पार करून आपल्या मागांिील काटा काढून टाकण्यार्ें अघोर कमच केलें . राजा णवज्जल 
एका णवजयी स्वारीवरून परि येि असिा भीमेच्या िीरों या सद्धमच (१) प्रविचक बसवार्ायांनी णवषप्रयोग करून त्यास पंर्त्वास 
पोंर्णवले. ही गोष्ट इ.स. ११६८ ि झाली. पुढें राज्यार्ा अपहार करून या आर्ायांनीं अनेक घोर कमें केलीं. राजपुत्राशींही हे 
सद्धमचससं्थापक मोठ्या णनकरानें लढले. िात्पयच काय, ब्राह्मिकुळािं उत्पन्न होऊन रक्िाच्या नद्या स्विः वाहवनू अन्नदात्याशीं 
कृिघ्नपिा, राजवध असलीं घोरकमे आर्रून धमचपंथार्ी स्थापना करिारा असा या बसवार्ायासारखा एक बसवार्ायचर्! अस्िु. आज 
यार् जाणिभेदणवध्वंसक धमचस्थापकाचं्या अनुयायािं शेंकडों जाणि व पोटजाणि आहेि! त्यार्प्रमािें, प्रत्येक वषी अनेक ककबहुना बहुिेक 
बालणववाहर् होि आहेि! आणि बालावृद्धणववाह, णवधवाणववाहणनषेध वगैरे सवच गोष्टी सनािन कमचठापं्रमािेंर् र्ालू 
आहेि.](कलगाईि) इत्याणद अनेक वैणदकधमचणवरुद्ध पाखाडंें उत्पन्न होि होिीं. णशवाय हा एक 
उपटसूळ महंमदी धमचही आपलें  घोडें पुढें ढकलीिर् होिा. पणहलीं दोन्ही मिें आमच्या 
लोकािंीलर् होिीं. असा अंिबाय धमोच्छेद र्ालला असिां जर माधवार्ायांसारखा समथच 
महायोगी कोिी अविरला नसिा, िर दणक्षि महाराष्रािं वैणदक धमाला, वस्िुिः वैणदक 
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धमानुयायासं नामशषेर् व्हावें लागिें; परंिु ईश्वरदत्त वैणदक धमार्ा उच्छेद ईश्वरासर् कसा 
रुर्ावा? त्यानें या मायिपतु्र माधवार्ायांच्या मनािं स्वधमोद्धारार्ी साणत्त्वक महत्त्वाकाकं्षा उत्पन्न 
केली. हा माधवार्ायच र्िुवेद आणि षर् शास्त्रें यािं पारंगि झाला होिा. यानें रामेश्वरापासून सवच 
दणक्षिेंि प्रवास केला होिा. त्या प्रवासािं त्याला श्रीमदार्ायांरे् शृगेंरी येथील शारदापीठािं जैन व 
कलगाईि धमीयाचं्या ढवळाढवळीस वाव सापंडिो असें आढळिारं् फार वाईट वाटलें . त्याच्या 
मनािं हा सवच घोंटाळामोडून णफरून विाश्रमधमार्ी यथायोग्य व्यवस्था लावनू श्रीमदार्ायांच्या 
अदै्विणसद्धान्िार्ी ध्वजा फडकवावयाला लावावी असें आलें ; परंिु या कामीं काहंीं िरी 
राजाश्रयार्ी जरुरी वाटून त्याबद्दल जेव्हा ं िो णवर्ारपूवचक देशस्स्थणि अवलोकन करंू लागला, 
िेव्हा ं त्या र्ािाक्षाच्या िेव्हारं् लक्षािं येऊन र्ुकलें  कीं, आपला उदे्दश ज्याच्या साहाय्यानें पार 
पडेल असें आयचराज्यर् जागेवर नाहीं. वास्िणवक वारंगूळ आणि द्वारसमुद्र येथील राज्यें अजून 
सवचस्वीं नाहींशीं झालेलीं नव्हिीं. उलट, त्या राज्यारें् स्वामी एकजुटीनें मुसलमानाशंी झगडून 
आपलें  स्वािंत्रय राखण्याकणरिा ं जीवापाड श्रम–साहस करीि; िथाणप माधवार्ायांर्ें काहंीं 
िेवढ्यानें समाधान होण्यासारखें नव्हिें. त्यासं स्विंत्र पराक्रमार्ीं आणि आपल्या वैणदक धमावर 
अमयाद श्रद्धा असिारीं अशीं राजरत्नें हवीं होिीं. महंमद िघलखाच्या स्वारीच्या वळेीं माधवार्ायच, 
हंपीणवरूपाक्ष व शृगेंरी याचं्या आसपास प्रवास करीि होिे. हंपीनजीक अनागोंदीसही एक 
लहानसा राजा असे. या त्याचं्या णफरिींि त्यानंा त्या कालच्या सवच लहानमोठ्या क्षणत्रय 
म्हिणविारारं्ी परीक्षा करावयास सापंडली. शवेटीं माधवार्ायच िंुगभदे्रच्या दणक्षििीरावर 
अनागोंदीच्या समोरर् एका डोंगरािं मठ करून राणहले. िेथें असिानंा त्याचं्या मनाप्रमािें 
स्विंत्रिेजार्ीं पुरुषरत्नें त्यानंा अकस्मात् आढळलीं. िो प्रकार असा :– 
 

३२ संगम नावंाच्या एका राजकुलोत्पन्न पुरुषारे् दोन पुत्र हणरहर आणि बुक्क, हे प्रथम वारंगूळच्या 
राज्यािं कोशाणधकारी होिे. हे धमचशील असून वयानें िरुि, ककबहुना णवशीच्या आिंीलर् होिे. 
वारंगूळवर जेव्हा ंशके १२४५ ि महंमद िघलखार्ी स्वारी झाली, िेव्हा ंहे दोन भाऊ नुकिेर् कोठें 
अणधकारापन्न झाले असल्यामुळें  त्यारं्ें त्या णठकािीं णवशषेसें वजन वगैरे नव्हिें. वारंगूळच्या राजानें 
मोठ्या णनकरानें युद्ध र्ालवनू शवेटीं जेव्हा ं णनभेनासें झालें , िेव्हा ं पळ काढला व मागें शत्रूंनीं 
राजवाडा वगैरे सवच लुटण्यार्ा घाट घािला असिां, या दोघा ंभावानंीं प्रसंगावधान व शौयच यारं्ी 
णशकस्ि करून सोणडली. महंमद िघलखार्ा ‘धर कहदु कीं कर दोन िुकडे’ हा न्याय र्ालला 
असिा,ं त्या भयंकर कत्तलींिून अनेक बायकामुलारं्ा व इिरही पुरुषारं्ा जीव बर्ावनू हे दोघे बधुं 
अश्वारूढ होऊन सशस्त्र पळाले, िे या अनागोंदीनजीकच्या डोंगराळींि येऊन थबकले. िेथें त्यांर्ी 
व माधवार्ायांर्ी प्रथम भेट झाली व या दोघानंीं माधवार्ायांस आपले गुरु केलें . माधवार्ायांनींही 
त्यारं्ें सवच विचमान ऐकून घेऊन त्यानंा ‘उत्तरोत्तर अणधक णवजयी व्हा.’ असा आशीवाद णदला आणि 
आपल्या सदुपदेशानें त्याचं्या मनािंील स्वधमच, स्वदेश व स्वािंत्रय याबंद्दलर्ें पे्रम दृढ केलें . पुढें या 
दोघा ं िरुिानंीं कंणपलाच्या (अनागोंदीच्या) राजार्ा आश्रय धणरला. या अनागोंदीच्या राजाच्या 
आश्रयास णदल्लीपणि महंमद िघलखार्ा भार्ा बाहुद्दीन हा येऊन राणहला होिा. णदल्लीपिीच्या 
दणक्षि सुभ्यािं या प्रसंगीं बडंें उद भवलीं होिीं म्हिनू मागेंर् आलें  आहे.त्या बंडखोरािंीलर् हा 
बाहुद्दीनही एक प्रमुख असल्यामुळें  त्यार्ें पाणरपत्य करण्याकणरिा ं शके १२५६ (इ. स. १३३४)ि 
महंमदानें अनागोंदीवर हल्ला र्ढणवला. बाहुद्दीनास अनागोंदीच्या राजानें आपल्या स्वाधीन केल्यास 
महंमद हल्ला िहकूब करून परि णफरण्यास राजी होिा, परंिु ‘पोटर्ें सोडावें पि पाठर्ें सोडंू नये’ 
हा जो आयचभारिीय राजारं्ा उदात्त विचनक्रम, त्याला अनुसरून अनागोंदीच्या राजानें पाठीस 
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घािलेल्या बाहुद्दीनास शत्रूच्या स्वाधीन करण्यार्ें भ्याड व नीर् कमच न कणरिा ंमोठ्या णनकरानें युद्ध 
र्ालणवलें . णदल्लीपिीर्ें सैन्य अफाट असल्यामुळें  अनागोंदीच्या राजाला युद्धािं जयार्ी आशा 
णवशषे जेव्हा ं णदसेना, िेव्हा ंत्यानें आपल्या हािानें आपल्या णस्त्रया, लेकी, सुना व अल्पवयी मुलगे 
यानंा आपल्यार् िीक्ष्ि खड गाच्या धारािीथी समाणध देऊन, महाभारिािंील संशप्िकापं्रमािें युद्ध 
र्ालणवलें . याच्या बरोबर हणरहर व बुक्क हेही होिेर्. शवेटीं राजार्ा त्या लढाईि अंि झाला. िेव्हा ं
बाहुद्दीन, अनागोंदीर्ा णकल्ला व शहर हीं शत्रूच्या हािीं लागलीं; िथाणप हणरहर व बुक्क याचं्या 
हािाखालीं काहंीं लोक लढिर् होिे. णकल्ला पडिारं् महमंदानें आपल्या सरदारावंर सवच व्यवस्था 
सोंपणवली आणि आपि णनघनू गेला. बाहुद्दीनार्ी महंमदानें जी पुढें दशा केली िी केवळ अमानुषर् 
होय. त्यानें त्याला जनानखान्यािं बायकापंढुें नेऊन िेथें त्यासं त्याच्या िोंडावर थंुकावयास 
साणंगिलें . मग त्यार्ें कािडें सोलवनू मासं आणि िादूंळ एकत्र णशजवनू िें त्याच्या 
बायकापोराकंडून खावणवलें  व उरलेलें  हत्तीपुढें ठेणवलें . िें त्यानंीं नुसिें हंुगलेंही नाहीं. मग त्याच्या 
सोलून काढलेल्या कािड्ािं पेंढा भरवनू सवच देशभर त्यार्ें प्रदशचन करणवलें .अशीर् व्यवस्था 
बंगालर्ा सुभेदार महंमद बुरा यार्ीही यार् महंमदानें केली होिी. असो. मुसलमान सरदारास या 
नवीन प्रािंार्ी व्यवस्था करिें हणरहर व बुक्क याचं्या हालर्ालींनीं अणिर् अवघड जाऊं लागलें . 
शवेटीं त्यानें हणरहरबुक्कासंर् आपल्या विीनें त्या प्रािंारं्ी व्यवस्था करण्यास साणंगिलें . हें जें 
कारस्थान झालें , त्यार्ें श्रेय सवचस्वीं माधवार्ायांर्ी र्िुराई, दूरदशीपिा आणि त्यानंीं वळेोवळेीं 
हणरहरबुक्कासं णदलेलें  उते्तजन याकंडेर् आहे. याप्रमािें हे प्रथम णकिाबी राजे झाले; परंिु पुढें िो 
मुसलमान सरदार णनघून जािारं् माधवार्ायांनीं णनराळार् णवर्ार काढला. त्यानंीं या आपल्या 
दोन्ही शूर व आज्ञाधारक णशष्यानंा आपि जेथें मठ करून राणहले होिे त्यार् प्रदेशावर अभेद्य असें 
एक मोठें शहर बाधंण्यार्ी मागेंर् आज्ञा करून त्या कामाला अत्यिं शुभ व णवजयप्रद मुहूिावर 
त्याचं्या करवीं आरंभही करणवला होिा. िें पूिच होिारं् त्यानंीं आपल्या णशष्यद्वयािंील वडील जो 
हणरहर त्याला िेथील स्विंत्र राजा म्हिनू णवणधयुक्ि अणभषेक करणवला; आणि त्या नगरार्ें नावं 
णवजयानगर असें ठेणवलें . ही गोष्ट शके १२५७ (इ. स. १३३५) च्या सुमारास घडली. 
माधवसद गुरुपे्रणरि या दोघा ं णशष्यानंीं प्रत्यहीं नवा नवा पराक्रम करून हा ं हा ं म्हििा ं हें नूिन 
प्रस्थाणपि राज्य र्ागंलेंर् वाढणवलें . मलप्रभेपासून खालीं कन्याकुमारीपयंिरे् सवच राजे व 
संस्थाणनक या हणरहरबुक्कानंीं सामोपर्ारानंीं आपले माडंलीक करून सोणडले आणि लवकरर् 
उघड्ा मदैानावरही पारं्दहा लाख सैन्य घेऊन महंमद िघलखाच्या अफाट आणि आडदाडं 
सैन्याशीं वाटेल िेव्हा ं टक्कर देण्यास हे बंधुद्वय समथच झाले. त्यार्प्रमािें,याचं्या उते्तजनानें व 
पाठबळानें वारंगूळर्ा राजा प्रिापरुद्रही आपलें  राज्य मुसलमानाचं्या हािून णहसकून घेण्यास समथच 
झाला; णशवाय द्वारसमुद्रार्ें राज्यही बळ धरून णनधास्ि झालें . शवेटीं वारंगूळ, द्वारसमुद्र आणि 
णवजयानगर या णिघा ंराजानंीं एकजूट होऊन दणक्षिेंिून मुसलमानासं कायमर्ें हाकूंन लावण्यार्ा 
संकेि करून आपापली ियारी र्ालणवली. याप्रमािें नामदेवाणद संिारं्ी ‘कलीणर्ये अंिीं होिार 
कलंकी। मारील म्लें च्छ कीं घोड्ावरी॥ णफरून धमार्ी उभारील गुढी। कृियुग ओढी करी िोर्ी॥’ 
ही करुिाघन ईश्वराच्या किृचत्वाबद्दलर्ी अर्ळ श्रद्धा र्ागंलीर् फलदू्रप होऊं लागली. 
 

३३. श्रीमन्माधवार्ायांच्या या णशष्यद्वयानें जशी ही गुरूच्या उपदेशाच्या बळावर स्वराज्यार्ी स्थापना 
केली आणि णवदेशी व णवधमी मुसलमानारं्ी खोडकी मोडून त्यानंा स्वराष्रािूंन बाहेर घालणवलें ; 
िसेंर् स्विः माधवार्ायांनीं, स्वदेशी व अधमो म्हिजे बसवानुयायी कलगाईि व श्रीिांकराचायांपुढें 
खोटे पडलेले जैन यानीं शृगेंरीमठािं जो घोंटाळा माजणवण्यार्ा घाट घािला होिा िो मोडून 
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स्वधमांिील णनवृणत्तमागार्ी शुद्धिा करण्यास कंबर बाणंधली. त्यानंीं श्रीमदार्ायांच्या 
अदै्विणसद्धािंावरील सवच उपटसूळ आके्षपारं्ें खंडन करून त्या स्वयपं्रकाश व सत्य णसद्धािंारं्ें मंडन 
करण्याकणरिा ंटीकागं्रथ णलणहण्यार्ा उपक्रम सुरू केला. त्यार्प्रमािें, मठािं सवच कलगाईि व जैन 
या मिाचं्या पक्षपािी णवद्वानाबंरोबर वादणववाद करून त्यारं्ा त्यानंीं पराजय केला व मठािंील 
बंडाळी मोडली. त्या योगानें णफरून त्या शारदापीठार्ें महत्त्व पूवचवत् सवचमान्य होऊन मठाणधपिींर्ा 
णजकडेणिकडे योग्य जयजयकार व्हावयास लागला. श्रीमन्माधवार्ायांस सायि आकि भोगनाथ 
असे दोघे भाऊ होिे. त्यादोघानंाही हणरहराच्या मणंत्रमंडळािं उच्चपदें णमळाली होिीं. हे दोघेही 
आपल्या ज्येष्ठ बंधुप्रमािेंर् वदेशास्त्रपारंगि, राजनीणिणवशारद व शूर योदे्ध होिे. यानंीं 
स्वधमीयाचं्या प्रवृणत्तमागार्ें संरक्षि करण्यार्ा णवडा उर्लला होिा. याप्रकारें स्वराज्य व 
प्रवृणत्तणनवृणत्तमागांच्या संरक्षिास उत्तम पुढारी इिकी सामग्री एका णठकािीं झाल्यावर राष्राच्या 
उत्कषास आिखीं िें काय पाणहजे? वरीलप्रमािें सवच सुव्यवस्था होिारं् हणरहरबुक्कानंीं शके १२६२ 
च्या सुमारास महंमद िघलखास सारखें र्ोपीि र्ोपीि अगदीं कृष्िापार णपटाळलें  आणि णफरून 
आपल्या सोडणवलेल्या राष्रार्ी अंिव्यचवस्था करण्यासाठीं त्यानंीं महंमदार्ा पाठलाग सोडून 
णदला. महंमदार्ी पि अशी ते्रधा उडाली कीं, त्यानें णफरून कृष्िा वलाडंण्यार्ें स्वप्नािंसुद्धा ं
आणिलें  नाहीं; िथाणप कृष्िेच्या उत्तरेस त्यानें आपल्या स्वभावाला अनुसरून आपलें  डोंगर 
पोखरून उंदीर काढण्यार्ें व्रि र्ालूर् ठेणवलें . कोंडािें (कसहगड) णकल्ल्यार्ा नागनाईक नावार्ा 
एक मराठा कोळी राजा होिा; त्याच्यावरर् धाड घालण्यार्ें या वडे्ा णपराच्या मनानें घेिलें . 
नागनाईकार्ा प्रािं िो काय, सरासरी र्ारदोन लक्ष वसुलार्ा आणि लाखपन्नास हजार वस्िीर्ा! 
नाईक स्विा ंणकल्ल्यािंर् असे. महंमदानें आपल्या लाखों सैन्यासह त्या णकल्ल्याला वढेा णदला. या 
नाईकानें आजपयंि मुसलमानाचं्या अगदीं मी मी म्हििाऱ्या अनेक सरदारासं खडे र्ाणरले होिे; 
परंिु या प्रसंगीं महंमदाजवळ सैन्यर् फार! नाईकाजवळ जेमिेम दोनिीन हजार लोक 
असिीलनसिील, िथाणप त्याने धीर सोणडला नाहीं; िर खऱ्या मराठ्या शूरास योग्य असार् 
पराक्रम केला. एक मणहना झाला, दोन झाले, र्ार झाले, शवेटीं आठवामणहनाही उजाडला; पि 
नाईक कौलास येईना. महंमदारे् प्रत्यहीं शेंपार्शें लोक नाईकाच्या लोकानंीं अल्लाकडे पाठवावरे् 
असा प्रकार र्ालला होिा. शवेटीं णकल्ल्यािंील अन्नार्ा पुरवठा सपंला. मेंढाबकराही णमळेनासा 
झाला. िेव्हा ंनाइलाज होऊन नागनाईक आपल्या र्ारदोनशें लोकाणंनशीं णकल्ल्याखालीं उिरून 
मुसलमानारं्ी फळी फोडून जाण्याच्या इराद्यानें वढेा घालिाऱ्या सैन्यावर घसरला; आणि 
प्रणिपळास आपल्या िरवारीस शत्रूर्ें रक्ि पाजून अखेर लढिा ंलढिा ंिो व त्यारे् सवच साथीदार 
जेव्हा ं धारािीथी मरि पावले िेव्हारं् नुसिा णकल्ला-णनजीव खडक-महंमदाच्या हािीं लागला. 
इिक्यािं गुजराथ वगैरेंि बडंें उद भवल्यामुळें  महंमदास नमचदापार व्हावें लागलें . 
 

३४. णदल्लीपिीर्ी महाराष्राकडे पाठ णफरिारं् थोडक्यार् अवकाशािं णफरून त्याला इकडे स्वराज्य 
म्हिून कधीं वळावयासर् न लागावें अशी िजवीज झाली. दणक्षिेंिील इमामभक्िािंही दुफळी 
होऊन पक्षणवपक्ष झाले असल्यार्ा मागें उल्लखे झालार् आहे. त्यार्ार् पणरिाम दणक्षिेंि ब्राह्मिी 
राज्यार्ी स्थापना होण्यािं झाला. आिा ं हें फक्ि नावंार्ेंर् ब्राह्मिी राज्य होिें; कारि यार्ा 
स्थापक इमामभक्िर् होिा. त्यार्ी मूळ हकीकि थोडक्यािं अशी आहे कीं, िो प्रथम णदल्लीकडेसर् 
एका कनोजा ब्राह्मिार्ा पसेै देऊन णवकि घेिलेला गुलाम होिा. त्यार्ें नावं जाफरखान. एके 
णदवशीं हा आपल्या धन्यार्ीं शिेें नागंरीि असिा ंत्याला एक भणूमगि द्रव्यार्ा णनणध सापंडला. िो 
त्यानें णनरणभलाषबदु्धीनें आपल्या ब्राह्मि धन्यास जशार्ा िसा नेऊन णदला. या त्याच्या सच्छीलार्ें 
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पाणरिोणषक म्हिून त्याच्या धन्यानें त्याला गुलामणगरींिून मुक्ि केलें  आणि ‘िंू केव्हा ं िरी यार् 
जन्मीं स्विंत्र राजा होशील,’असा त्याला आशीवाद णदला. या उते्तजक ब्राह्मिवािीनें त्या 
जाफरखानाच्या मनािं महत्त्वाकाकं्षा र्ागंलीर् बळावली. नंिर त्यानें णदल्लीपिीच्या सैन्यािं नोकरी 
पत्करली व आपल्या किृचत्वाने व दृढश्रदे्धनें िो वाढि वाढि पारं्-हजारी, दहा-हजारी 
सेनापिीच्या पदवीला येऊन पोंर्ला. त्यार् जाफरखानानें दणक्षिेंिील महंमद िघलखाच्या 
सरदारािंील व प्रजेंिील परस्पर असंिोषार्ी ही संणध साधून सवांस बाजूस सारून आपला स्विंत्र 
होण्यार्ा मागच सुधारला आणि त्यािं त्याला जयही आला. िेव्हा ंशके १२६९ (इ. स. १३४७) ि 
त्यानें ‘अल्लाउद्दीन हुसेन गंगू ब्राह्मिी’ म्हिून आपल्या नावंार्ी द्वाही णफरणवली व आपि गुलबगा 
येथें िख्िनशीन झाला. आपल्या ब्राह्मि धन्याच्या कृपेर्ें व आणशवादार्ेंर् स्विंत्र राजपद हें फळ 
मानून त्यानें आपल्या बादशाही नावापंुढें ‘गंगू ब्राह्मिी’ अशीं अक्षरें जोणडलीं. याच्या राज्यािं बेदर, 
गुलबगा व भोंविालर्ा सपाट प्रदेश एवढार् टापू होिा. साराशं काय कीं, दणक्षि महाराष्र व 
कनाटकपासून कन्याकुमारीपयंिर्ें सवच दणक्षि द्वीपकल्प णवजयानगरकरानंीं व्याणपलें . कोंकि व 
इिरही डोंगराळ मुलूख मराठे लोकानंीं आपापल्या णठकािीं सावरून धणरला व हा जो 
पूवचमहाराष्रार्ा सपाट टापू िोही नुसिा नावंार्ार् का ं होईना, परंिु ‘ब्राह्मिी’ राज्यार्ा भाग 
झाला. या नुसत्या नावंाच्या ब्राह्मिी राज्यांिर् भावी खऱ्या ब्राह्मिी राज्यार्ा पाया रोंवला गेला, 
असें म्हटलें  असिा ंकाहंीं बाध येिार नाहीं. 
 

३५. मध्यंिरीं कुलकणव नामदेवारें् समकालीन जनणमत्र व र्ोखामेळा या दोघा ं साधंूनीं शके १२४० 
(इ.स. १३१८) आणि शके १२६० (इ.स. १३३८) ि अनुक्रमें समाणधघेिल्या. आिा ंनामदेवाचं्या 
समकालीनापंैकीं एकही साधुकणव जीविं राणहला नसल्यामुळें  नामदेवासंही या मत्यच लोकार्ा 
कंटाळा येिें साहणजक होिें. िेव्हा ं त्यानंींही आपलें  इहलोककिचव्य संपलें  असें जािून हळूहळू 
आपला परमपदार्ा मागच स्वीकारला. त्यानंीं शके १२७२ (इ.स. १३५०) ि समाणध घेिली. 
 
ज्ञानदेवनामदेवारं्ेंर् कायच, यापुढें णवजयनगरच्या राज्यस्थापनेर्ें काज ज्यानंीं काहंी वषांपूवी 

अंगावर घेऊन पार पाडलें , त्या सायिमाधवार्ायांस पुरें करावयार्ें होिें. िें त्यानंीं कसें पुरें केलें  िें आिा ं
आपि पाहंू. र्ािुवचण्यचव्यवस्थेनें बाधंलेल्या आमच्या या भारिीय समाजािं धमचकायच साधण्यास नेहमीं दुहेरी 
प्रयत्न लागिाि. ज्ञानदेवनामदेवानंीं प्रथम जें कायच केलें  िें मागें साणंगिल्याप्रमािें अडािी लोकानंा 
त्याचं्यार् भाषेि व त्याचं्यार् साध्या पद्धिीनें स्वधमार्ी ओळख करून णदली हें होय. मागें 
श्रीमच्छंकरार्ायांच्या वळेेलाही जैणमनीरे् णशष्य भट्टपाद कुमाणरल यानंीं प्रथम लोकारं्ी स्वधमावरील व 
वदेाणद स्वधमचप्रणिपादक वर्नावंरील उडि र्ाललेली श्रद्धा पुनः बसणवली आणि मग त्याचं्या मागनू 
आर्ायांनीं पाखंडमिवाद्यारं्ें खंडन करून सनािन वैणदक धमार्ें रहस्य जो अदै्विणसद्धािं त्यार्ी सवच 
ज्ञानाणधकाऱ्यासं ओळख पटवनू णदली आणि त्याबरोबरर् र्ारी विांरे् सनािन श्रुणिप्रोक्ि आर्ारही णफरून 
त्या त्या विांि नादंिे केले. िोर् प्रकार काहंीं फरकानें या प्रसंगींही र्ालला होिा. नामदेवानंीं मुख्यिः 
रोर्क वर्नानंीं जनारं्ें आणधभौणिक िापानें बहकलेलें  मन ईश्वरासबंधानें सश्रद्ध बनणवलें . वस्िुिः :– 
 
िुटे मायाजल णवघडे भवकसधु। जरी लागे छंदु हणरनामार्ा॥ 
देवकमचधमच कणरिा ंया कली -। माजी कोि बळी िरला सागंा॥ 
न पढव ेवदे नव्हे शास्त्रबोध। नामारे् प्रबंध पाठ करा॥ 
नव्हे अनुष्ठान नकळे ब्रह्मज्ञान। करावी सोपान कृष्िकथा॥ 
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न साधे हा योग न करव ेवैराग्य। साधा भस्क्िभाग्य संिसंगें॥ 
नामा म्हिे साधन नलगे आिीक। णदधली मज भाक पाडुंरंगें॥ 

 
३५. असल्या रोर्क अभगंािं सनािन श्रणुिप्रिीि विाश्रमधमार्ाराचं्या णवरुद्ध काहंींर् प्रणिपादन नाहीं; 

उलट त्यार् आर्ारारं्ी श्रेष्ठिा गृहीि धणरली आहे. परंिु वरवर पाहिाराला मात्र गुळािं घािलेला 
कडुकलब जसा अज्ञान पोरास, िसा वरील अभगं आर्ारबधंनापासून आपिासं एकदम मुक्ि 
करिारा असा णदसिो. परंिु आंि जों जों पहाल िों िों सवच विाश्रम व आर्ार यारं्ीं बंधनें खेंर्नू 
भरलीं आहेि असेंर् णदसेल. आपि आिा ंिो अभगं उकलून पाहंू. त्यार्ा अथच लावण्यास आम्ही 
नामदेवोक्ि मीमासेंर्ार् आधार घेिार आहों. वरील अभगंािं नामदेवानंीं ‘देवधमच कणरिा ं या 
कलीमाजी कोि बळी िरला? सागंा’ अशा उद्धगारानंीं जनाचं्या कुरकुरींर्ार् अनुवाद करण्यास 
प्रारंभ केला आहे. मात्र िसा अनुवाद कणरिानंा लोकानंा त्यानंीं एक एक सुलभ म्हिून मागच 
साणंगिला आहे. िे मागच म्हिजे ‘नामारे् प्रबधं पाठ’ करिें, ‘सोपान कृष्िकथा’ करिें, आणि 
‘सिसंगें भस्क्िभाग्य’ साधिें, हे होि. आिा ं हे जे सोपे म्हिून त्यानंीं मागच साणंगिले िे वस्िुिः 
त्याचं्यार् म्हिण्याप्रमािें कसे आहेि, हें पाणहलें  म्हिजे आपलें  काम झालें . पैकीं १ ला, नामारे् 
प्रबंध पाठ करिें हार् घेऊं. नामासंबधंानें नामदेव म्हििाि :– 

 
या नामार्ें जें मूळ त्यामाजी जो धाला। प्रपंर्ार्ा घाला मग नाहीं॥ 
नामदेव म्हिे स्विःणसद्ध नाम।गुरुवीि वमच हािा ंनये॥ 
ज्ञान व्हावें आधीं ओळखावें नावंा। मग जावें गावंा ियाणर्ये॥ 

 
३६. वरील अभगं यथाथचवर्नापंकैी होय. नाम जािावयार्ें म्हिजे त्याला प्रथम गुरु हवार्. या गुरूच्या 

कसोटीबद्दलही णफरून ज्या ज्या गोष्टी नामदेवाणदकानंीं आपल्या, वरीलप्रमािेंर्, यथाथचवर्नी 
अभगंािं गोंवल्या आहेि, त्या जर येथें दाखल केल्या िर िें मारुिीर्ें शेंपूटर् होईल, िथाणप 
‘अनणधकारी व्युत्पणत्त। गुरु िो कणनष्ठयाणि। मािा नीर्णशश्नवृणत्त। शोभा न पव॥े’ असें नामदेवारं्ेंर् 
वर्न आहे. िात्पयच हेंर् कीं योग्य गुरु णमळून नामार्ी खरी ओळख पटून ‘या नामार्ें जें मूळ 
त्यामाजी जो धाला’ म्हिजे श्रीमदार्ायांच्या अदै्विणसद्धािंार्ी ज्याला अनुभणूि–अपरोक्षानुभणूि–
झाली त्यालार् ‘प्रपंर्ार्ा घाला मग नाहीं.’ आिा ं श्रीमदार्ायोक्ि अदै्विार्ी अपरोक्षानुभणूि 
व्हावयास काय काय लागिें? ककवा विाश्रम धमार्ारबधंनें सोडून र्ालिें ककवा काय, हा प्रश्न त्या 
श्रीमदार्ायांच्यार् ब्रह्मसूत्रभाष्याच्या प्रस्िावनेवरून सोडवू ंलागलें  म्हिजे असें णदसून येईल कीं, 
आर्ायांस अणधकारवाद संमि असून विाश्रमधमार्ाराद्वारा ंणर्त्तशुणद्ध होऊन मग अदै्विणसद्धािंाच्या 
ब्रह्मज्ञानास कोिीही अणधकारी होिो, असा त्यानंीं णसद्धािं केला आहे. गुरु उच्च यािीर्ा असावा, हें 
मि नामदेवासंही मान्य होिें व त्यारं्ा गुरुही, णवसोबा खेर्र नावंार्ा ब्राह्मिर् होिा. उच्च यािीर्ा 
गुरु असावा, यावरून यािीर्ें महत्त्व संिासं मान्य आहे आणि यािीर्ा उच्चपिा प्रवृत्तींमध्यें जो 
ओळखावयार्ा िो त्या त्या यािीच्या श्रुत्युक्ि कमार्ारावर आहे. कारि स्वयािीर्ा आर्ार कोिी 
करीि नसेल िर िो अधम होिो व आपल्या याणिसबंंधीं अणधकारास िो मुकिो. केवळ जािीर्ा 
ब्राह्मि  िो गुरु होण्यास योग्य नसिो, आणि िो योग्य नव्हे अशीं स्पष्ट वर्नेंही नामदेवाणद 
साधुकवींर्ीं आहेि. दुसरा मागच सोपान कृष्िकथेर्ा. त्यासंबधानेंही वरीलप्रमािेंर् काणठण्य 
दाखणविा ं येईल; परंिु णवस्िारभयास्िव िसें कणरिा ं येि नाहीं. णिसरा मागच संिसगंें भस्क्िमागच 
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साधिें हा होय. यालाही वरीलप्रमािेंर् अनेक णनबधं आहेि. हे णनबधं काय आहेि, हें णभन्न णभन्न 
दाखणविें म्हिजे एक रामायिर् होईल; िथाणप काहंीं अभगं मोघमािं देिों :– 
 

कारं्नीक भस्क्ि सवचकाल करी। बहुिारें् वैरी णहि नेिें॥ 
लोकापंढुें सागें आम्ही हणरभक्ि। न होय णवरक्ि स्स्थणि ज्यार्ी॥ 
असंिोषी सदा अणििासी जाळी। सुकृिार्ी होळी स्वयें केली॥ 
र्ेदमयादा साडूंनी र्ालिी। हंुब िे घेिी वाऱ्यासवें॥ 
नामा म्हिे असो यार्ी माि। सुख नेिें णहि कदाकालीं॥ 
दशमी एकव्रत करा कदडीदशचन। 
एकादशी उपर्ास िुम्ही जागा जागरि॥ 
द्वादशीसाधन कोणट कुलें  उद्धरिी। 
नामा म्हिे केशव ठाव देईल वैकंुठीं॥ 

 
३७. वरील अभगंावंरून दशमीर्ें एकव्रि (एकदारं् जेविें, एकादशीर्ा उपवास आणि रात्रीं जागरि व 

साधनद्वादशीं पाळिें इत्याणद व्रिें व देहदंडक कमें भक्िामंागें आहेिर्. त्यार्प्रमािें अिीिार्ा 
आदर, संिोषवृणत्त; णवरस्क्ि यारं्ीही जरूरी भक्िासं आहेर्. िात्पयच, ‘वदेमयादा सोडूनी र्ालिी 
हंुब िे घेिी वाऱ्यासवें’ असार् शवेटर्ा णनकाल नामदेवानंीं णदला आहे. वदेमयादेंि विच, जाणि, 
आश्रम व आर्ार याचं्याबंधनारं्ा समावशे झालार् पाणहजे; नाहींिर त्या शब्दारं्ा अथच होऊं शकिार 
नाहीं. ज्ञानेश्वरारं्ा अणभप्राय असार् आहे. 
 
म्हिौणन नैष्कम्यच होआवें। िरी एथ िें न संभव।े 
आणि णनणषद्ध केकव रहाटावें। णवर्ारी पा॥ं 
म्हिोणन जें जें उणर्ि। आणि अवसरें करूणन प्राप्ि। 
िें कमच हेतुरशहत। आर्रें िंू॥ 
पाथा आणिकही एक। नेिसी िंू कवणिक। 
जें ऐसें कमच मोचक। आपैसें असे॥ 
देखें अनुक्रमाधारें। स्वधमच जो आर्रे। 
तो मोक्ष तेणें व्यापारें।शनशित पार्े॥ 
हा लोक कमीं बाणंधला। जो परिंत्रा भलुला। 
िो णनत्य यज्ञािें र्ुकला। म्हिोणनया॥ं 
िुम्हा र्णवशर्शेषर्शें। आम्ही हा स्वधमच वणहला असे। 
यािें उपासा मग आपैसें। पुरिी काम॥ 
पणरस पा ंसव्यसार्ी। मरू्ति लाहोनी देहार्ी। 
खंिी कणरिी कमार्ी। िे गावंढे गा॥ 
हे सकललोकसंस्था। रक्षिीय सवचथा। 

* * * 
 
म्हिोणनया ंमागाधारें विावें। णवश्व हें मोहरें लावावें। 
अलौणकक नोहावें। लोकापं्रणि॥ 
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असे अनेक उिारे णमळिील; परंिु येथें केवळ णदग्दशचनापुरिेर् घेिले आहेि. वरील अविरिािं विाश्रमधमच 
मोडंू नयेि इिकें र् णवधान नसून िे राखिें, आणि ज्ञात्यानंीं त्याप्रमािें वागिें म्हिजे सवच कमें श्रुणिस्मृिींनीं 
साणंगिल्याप्रमािें आर्रिें, यानेंर् मोक्ष साधिो व जगार्ी रहाटी णबघडि नाहीं, असें साणंगिलें  आहे. मात्र 
िीं िीं कमें णनष्काम म्हिजे कमचफळार्ी इच्छा सोडून केलीं पाणहजेि. देहार्ी मूर्ति लाहून म्हिजे देहधारी 
होऊन जो कमचबधंनार्ी खंिी करील िो केवळ गावंढळ अज्ञान पशु होय.‘हे सकललोकसंस्था’ म्हिजे 
र्ािुवचण्याणद जाणिभेदसणहि ‘सवचथा रक्षिीय’ सवच प्रकारें प्रयत्नपुरस्सर संरक्षि करण्यासर् योग्य आहेि; 
यारं्ा उच्छेद करिें कदाणप श्रेयस्कर होिार नाहीं. याकणरिा ंसनािन र्ालि आलेल्यार् मागाधारें वागावें 
आणि आपल्या पणरवारािंील सवच लोकासंही िसेंर् पूवापार र्ालि आलेल्या श्रणुिस्मृणिपुरािोक्ि मागांनी 
वागण्यार्ें सदुदाहरि घालून देऊन त्याचं्याकडून त्या विचनार्ें वळि न णबघडेल, असें करावें लोकाणंनराळें 
केवळ आपल्या व्यक्िीच्यार् स्वैर मिानें इष्ट व पूि वाटिाऱ्या मागानें वागूं नये. मिस्वािंत्रयास वाटेल िसें 
िािनू अलौणकक होण्यार्ा प्रयत्न करंू नये. ज्ञानदेव, नामदेव यारं्ा असा उपदेश आहे कीं, 
 

का ंसाणंडशी गृहाश्रम। का ंसाणंडशी णक्रयाकमच। 
कासया साणंडशी कुळारें् धमच। आहे िें वमच वगेळेंणर्॥ 

(ज्ञानदेव गाथा, स्फुट अभगं) 
 

३८. म्हिजे गृहस्थाश्रम, कमचमागच, उपासनामागच, त्यार्प्रमािें कुलधमच हे सोडून देण्यािं काहंीं वमच 
नाहीं;उलट िें र्ालणवण्यािंर् पुढील णवर्ारसरिीनें वमच हािीं येईल. 

 
णहि िें आर्रा णहि िें आर्रा। मनीं भाव धरा जाििेनो॥ 
प्रसंगीं पुरािें ऐणकलीं श्रविीं। त्याणंिल कोि मनीं धरील अथच?॥ 
काय िें साडंीलें  काय िें माडंीलें । काय िें दंडीलें  प्रवृत्तीसी?॥ 
अनंि या मरू्ति पाणहल्या लोर्नीं। त्यािंील कोि ध्यानीं प्रणिणबबलंी॥ 
स्वप्नींणर्या परी देखसी अभ्यास। न धरीर् णवश्वास णर्त्त िुझें॥ 
वाझेंणर्या स्िनीं अमृिार्ी धिी। मृगजळ पािी िान्हावोले॥ 
िरी पे्रमेंर्ीण कळती शक्रयाकमें।हातीं येती र्में शर्ठोबाचीं॥ 
दृष्टीर्ें देखणें श्रविींर्ें ऐकणें।मनाचें बैसणें एक होय॥ 
नामा म्हिे िरी णवठो येउनी भेटे। कायार् पालटे कैवल्य होय॥ 

 
३९. वरील अभगंािं पुरािश्रवि, देव-सगुिमूर्ति-दशचन आणि इिर सवच श्रौिस्मािच कमचबंधनें हीं पाळीि 

असिारं्, त्याज्य काय, अत्याज्य काय, कमचबधंनानें प्रवृणत्त-इहसुखैकदृणष्ट जी णिर्ें दंडि कशािं 
आहे, या गोष्टी, जर पे्रमपूवचक आर्ार करून त्याबद्दल सश्रद्ध मनानें णवर्ार केला िर सहज कळून, 
सगुिमूर्तिदशचनागंानें एखाद्या मूिीच्या णठकािीं िरी ईश्वरभावनेनें मन स्स्थर होऊन ध्यानयोग 
साधेल व शवेटी दृष्टीचे िेखणें, कानारं्ें ऐकिें आणि मनाची श्रद्धा यारं्ें ऐक्य व ईश्वरसाक्षात्कार 
होऊन मनुष्य मुक्ि होईल, अशी सहजपरंपरा दशचणवली आहे. 
 

४०. याप्रमािें अससं्कृिज्ञ सामान्य जनासं रुर्कर बोधानें िाळ्यावर आिण्यार्ें काम महाराष्र साधुवयच 
श्रीज्ञानदेव-नामदेवानंीं केलें  व पुढें परंपराही कायम केली. दुसरें अत्यंि अवघड काम, संस्कृिज्ञ 
आणि काहंीं अंशीं धमचसंबधंीं ज्ञानार्ें ग्रहि संस्कृि भाषेच्यार् द्वारें करंू इस्च्छिारे, ककबहुना प्राकृि 
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भाषेर्ा णिरस्कार करिारे असे जे णवशषे आग्रही अग्रविारे् व िृिीयर्िुथाश्रमारें् लोक, त्यारं्ें 
समाधान करून धमचश्रद्धा व धमचव्यवस्था उत्पन्न करण्यार्ें, िे सायिमाधवार्ायांनीं अंगावर घेिले 
आणि णवजयानगरच्या प्रणिणदन अणधकाणधक उत्कषच पाविाऱ्या स्वयणंनर्तमि राज्याश्रयानें र्ागंलेंर् 
पार पाणडलें . अदै्विमिप्रस्थापक प्रथम श्रीमच्छंकरार्ायच याचं्या मागें माधवार्ायांसारखा एकही 
कायचक्षम पुरुष शारदापीठावर आरूढ झाला नाहीं, यासं ‘णवद्यारण्य’ अशी अन्वथचक पदवी होिी. 
र्ारी वदेाचं्या सणंहिावंर यारं्ी भाष्यें आहेि; त्यार्प्रमािें सवच उपणनषदावंरही टीका आहेिर्; 
पराशरमाधवीय या गं्रथािं यानंीं सवच स्मृिींर्ें ऐक्यभिू सार ग्रणथि केलें  आहे. वैद्यक, ज्योणिष, 
व्याकरि या णवषयावंरही यारें् माधवणनदान,कालमाधव, माधवीय धािुवृणत्त असे स्विंत्र, सवचमान्य 
व णवस्िृि गं्रथ आहेि. अदै्विणसद्धान्िार्ी थोडक्यािं उत्तम समजूि घालून देिारा पंर्दशी हा 
स्विंत्र गं्रथ यारं्ार् होय. परं्दशीच्यार् िोडीर्ा यारं्ा दुसरा स्विंत्र गं्रथ जीवन्मुस्क्िकल्पलिा. 
षड दशचनसंग्रह व शाकंरणदस्ग्वजय गं्रथ यारें्र्. याणंशवाय आिखी णकिी िरी यारें् गं्रथ आहेि. त्या 
सवांर्ी यादी द्यावयार्ी म्हिजे फारर् णवस्िार होईल; म्हिून येथें इिकें र् मोघम सागंिों कीं, 
माधवार्ायांनीं गं्रथकिृचत्वानें व णसद्धान्िप्रणिपादनशलैीनें जैन, कलगाईि, वीरवैष्िव, वीरशवै अशा 
प्रकारच्या साक्षर लोकािंील धमचभेदारं्ा जोर पुष्कळ कमी करून णफरून एकदा ं श्रीमदार्ायांर्ें 
सनािनधमार्ारणवर्ाराशंी अणवरोधी असें अदै्विमि अणधक प्रज्वणलि केलें  आणि शृगेंरी मठार्ी 
णजकडेणिकडे पूवचवत् महिी वाढणवली. 
 

४१. इकडे अल्लाउद्दीन सुलिान गंगू ब्राह्मिी आणि हणरहरबुक्क हे दोघेही आपापल्यापरी आपापलीं 
नूिनप्राप्ि राज्यें जेिेंकरून व्यवस्स्थि आणि संरक्षिक्षम होिील, असे यत्न करीि होिे. 
अल्लाउद्दीन गंगू हा स्वभावानें शािं आणि न्यायी असून दूरदृष्टीर्ा पुरुष असल्यानें वारंगूळ वगैरेच्या 
कहदु राजानंा णवनाकारि दुखणवण्यािं लाभ नाहीं, असें समजून त्याचं्याशीं सलोख्यानेंर् वागू ं
लागला व िेही त्याच्या र्ागुंलपिाबद्दल खात्री होिारं् त्यार्ा योग्य मान राखंू लागले. 
हणरहरबुक्कानंींही णजिके स्वधमी लहानलहान संस्थाणनक आपल्या कक्षेंि येिील णििके आिनू 
आपलें  राज्य, त्याच्या संरक्षिाथच भरपूर सैन्य आणि कोश यारं्ी नीट व्यवस्था लावनू भक्कम पायावर 
आिनू ठेणवलें  व आपला गुरु माधवार्ायच याचं्या सन्मानाथच म्हिून त्यानंीं एक मोठें देवालय बाणंधलें . 
माधवार्ायच आिा ंशृगेंरीमठाधीश जगद्ध गुरु झाले होिे. णवजयनागरास हणरहरबुक्कानंीं एकापुढें एक 
असे कोट उभारून, यािं णनरणनराळे प्रकार करून प्रत्येक णठकािीं पुरेसे णवश्वासू नगररक्षक ठेवनू 
कशाही शत्रूला आपलें  िें नगर अभेद्य केलें . णवजयानगरर्ा णवस्िार फारर् मोठा असून िें शहर 
िंुगेच्या िीरावर पसरलें  होिें. णवजयानगरच्या पणहल्या वशेीपासून शवेटच्या वशेीपयंि अंिर 
जवळजवळ ४ कोसारं्ें म्हिजे ८ मलैारं्ें असून त्यार्ी रंुदीही दोन कोस िरी होिी. एकंदर घेर 
जवळजवळ बारा कोसारं्ा ककवा २५ मलैारं्ा सहज होईल. एका बाजूस िंुगेर्ा खडकाळ िास 
आणि दुसऱ्या टोंकास ५ कोसावंर समुद्राच्या सपाटीपासून २००० हािाचं्यावर उंर् असिाऱ्या 
टेंकड्ा याचं्यामध्यें असिाऱ्या णवस्िीिच माळाच्या उत्तरकोिािं हें शहर होिें. प्रत्यक्ष शहरार्ी 
वसिीही ६०-७० हािापंासून िों ६००–७०० हाि उंर्ीच्या टेंकड्ावंरूनर् होिी. या सवच टेंकड्ा 
मोठमोठ्या कभिीनीं एकमेकींशीं जोडून घेऊन सवच शहर कोटमय करून सोणडलें  होिें. या कभिींर्ी 
रागं नदीर्ें पात्र आणि शहर याचं्यामध्यें असिाऱ्या टेंकड्ाचं्या रागेंस णभडली असल्यानें नदीच्या 
बाजूनेंही शहरािं प्रवशे अशक्यर् होिा. दणक्षि आणि नैऋत्येकडून काय िो नगरािं प्रवशे होण्यास 
मागच णमळावयार्ा संभव. पैकीं नैऋच त्येच्या बाजूस एक मोठें िळें बाधूंन काढलें  होिें. या 
िलावाकणरिा ं बाधंलेला फरसबंदी बाधं म्हिजे एक अधचकोस लाबंीर्ी णकल्ल्यार्ी कभिर् होय. 
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िलावार्ें के्षत्र दोन कोस र्ौरस असून यािं र्ार पुरुषावंर पािी असे. दणक्षिेच्या अगंास जो जंगी 
कोट बाधंला होिा िो अगदीं आंिील टेंकड्ासं नेऊन णभडणवला होिा, व त्यािं जागजागीं बुरूज 
आणि माऱ्याच्या जागा केल्या असून त्याणठकािीं सिि सशस्त्र रक्षक ठेणवले होिे. सगळ्यािं 
बाहेरच्या कोटाच्या आिं भािशिेी असे आणि िलावाच्या पाण्यार्ा वाटेल िसा पुरवठा असल्यानें 
शिेीर्ें उत्पन्नही भरपूर होि असे. या शिेीच्या पलीकडे मग णनरणनराळे मनुष्यवसिीरे् र्ौक होिे. 
अगदीं मध्यभागीं एका उंर् टेंकडीवर बालेणकल्ल्याप्रमािेंर् राजवाडा, सेनापिीर्ा वाडा आणि 
टाकंसाळ हीं असि. याप्रमािें णवजयानगरर्ी एकंदर रर्ना मोठी र्ािुयांने केलेली होिी. 
 

४२. हणरहरराय शके १२७१ च्या सुमारास कैलासवासी झाले. त्याचं्या मागें त्यारें् बधुं बुक्कराय हेर् 
कसहासनारूढ झाले. मध्यिंरी काहीं काल कसहासनाबद्दल ककणर्त् लढाही लागला असावा, असा 
िकच  करण्यास जागा आहे. या बुक्कमहाराजासं गुलबग्याच्या ब्राह्मिी सुलिानाबंरोबर सारखी 
लढाई र्ालवावी लागली; कारि अल्लाउद्दीन गंगू ब्राह्मिीच्या मागें त्यार्ा मुलगा महंमदशहा म्हिनू 
जो िख्िनशीन झाला िो अल्लाउद्दीनाप्रमािें सामणप्रय नसून, जसा अत्यंि उिावळा, खुनशी, 
णर्डखोर आणि लहरी होिा, िसार् िरुि, शूर व धाडशी आणि धमचवडेा असल्यामुळें 
अल्लाउद्दीनाच्या वळेर्ी णशस्ि अथािर् मोडली; व ‘येन केन प्रकारेि’ काफर कहदंूर्ा छळ 
करण्यार्ी नवी णशस्ि पडली. यानें एकदा ंएक लाख काफरारं्ी कत्तल करण्यार्ा सकंल्प करून 
िो पुराही केला. असला सकंल्प पुरा व्हावयार्ा म्हिजे देशच्या देश उजाड करीि सुटल्यावारं्ून 
गत्यंिर नव्हिें. णबर्ारी गरीब णनःशस्त्र कहदुप्रजा या इमाम दाडंग्या कसायापंढुें केवळ शळे्यामेंढ्या 
बनावी, हें सहजर् आहे. मुसलमान णििका परदेशािं नवीन मुलूखणगरीवरर् आला असल्यानें 
णनरपवाद सशस्त्र आणि सुलिानाच्या संकल्पानें शफेारलेला! मग काय णवर्ारावें? परंिु या प्रसंगी 
बुक्करायानें कहदंूर्ा कैवार र्ागंलार् घेिला आणि आपल्या कहदुत्वाच्या णनसगचसौजन्याला 
णवनाकारि बट्टा लावण्यासारखें अमानुष क्रौयच न दाखणविा ं केवळ क्षणत्रयोणर्ि रिकौशल्यानेंर् 
शत्रूशीं सामना णदला. त्यानें सुलिान महंमदाच्या सैन्यार्ी एका प्रसंगीं िर र्ागंलीर् लाडंगेिोड 
करून त्याला दािंीं िृि धरावयास लाणवलें . बुक्करायाच्या पाठबळानें िेलंगि, वारंगूळरे् राजेही 
र्ागंलेर् बळावले. सुलिान महंमद हा इिका णर्डखोर आणि संशयी होिा कीं. क्षुल्लक 
कारिावरून त्यार्ें माथें णफरे आणि िो कहदंूर्ी कत्तल करी. त्यानें आपल्या राज्यािं नवीन 
सोन्याच्या नाण्यारं्ी टाकंसाळ सुरू केली. त्याच्या राज्यािंील व लगिच्या देशािंील कहदू 
पेढीवाल्याचं्या हािािं िीं नािीं जाऊं लागलीं. हे कहदुपेढीवाले लोक पुष्कळर् नािीं सार्ल्यास िीं 
आटवनू त्याचं्या लगडी करीि; कारि नाण्यारं्ी ककमि त्याचं्या वजनाइिक्या सोन्याच्या 
ककमिीपेक्षा ं णवशषे नसल्यानें िीं आटणवण्यािं त्यानंा िोटा वाटि नसे. पि त्यामुळें  या स्वारीच्या 
मनािं असा संशय आला कीं, हे लोक आपलें  नािें प्रर्ारािं राहंू नये म्हिून िें आटणविाि. 
कदाणर्त् या लोकानंा असें करण्याबद्दल िेलंगि व णवजयानगरच्या कहदु राजारं्ीही फूस असेल. 
झाले! या माथेणफरू सुलिानानें सवच कहदु पेढीवाले धरून आणिले आणि त्यानंा सरसहा कंठस्नानें 
घािलीं. याप्रमािें महंमदानें कहदु पेढीवाल्यारं्ा नायनाट करून णदल्लीहून िेथील पेढीवाल्यांरे् 
नािेवाईक आपल्या राज्यािं पेढ्या घालण्याकणरिा ं बोलावनू आिले. आिखी एकदा असें झालें  
कीं, गुलबग्यास घोड्ारें् व्यापारी काहंीं अरबी घोडे णवकण्याकणरिा ं आले. सुलिानसाहेब 
खरेदीस गेले; परंिु िेथें एकही घोडा त्याचं्या पसंिीसउिरला नाहीं; िेव्हा ं िे त्या घोडेवाल्यास 
म्हिाले ‘हे असले णभकार घोडे आम्हापंढुें णवक्रीकरिा ं का ं आिले?’ सुलिानसाहेबाचं्या गरम 
णमजाशीर्ी ख्याणि होिीर्; िेव्हा ंत्यारं्ी णमजास थंड होण्यासारखार् काहंीं जबाब णदला पाणहजे, हें 
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जािनू िे धूिच सौदागर म्हिाले ‘साहेब! र्ागंलें  र्ागंलें  सवच घोडे काफरारं्ा राजपुत्र णवनायकदेव 
यानें आमच्याकडून बळजबरीनें घेिले, िेव्हा ंआमर्ा नाइलाज झाला. काफरारं्ी खोड मोडण्यास 
खाकवद समथच आहेि. िेवढा बंदोबस्ि झाला म्हिजे शलेका माल खाकवदापंयंि येऊन पोंर्ण्यास 
अडर्ि पडिार नाहीं.’ सुलिानसाहेबासं गोष्ट पटली. लगेर् वारंगूळकडे कुर्ार्ी नौबि ठोकवनू 
र्ढ्या घोड्ाणनशीं िेलंगिावर स्वारींनी छापा घािला. णबर्ारा राजपुत्र णवनायकदेव! त्याच्या 
ध्यानींमनींही हें अणरष्ट नव्हिें! अर्ानक–नाहीं राजधानींि आपल्या बापाजवळ, नाहीं एखाद्या 
णकल्ल्यािं–केवळ पारं्पन्नास साथीदारासंह मजेनें कहडि असिा ंिो अशा कर्ाट्यांि सापंडला! िो 
कसा िरी मूठभर लोकाणंनशीं सुलिानाशीं सामन्याला उभा राणहला. पुष्कळ णनकरानें णवनायकानें 
व त्याच्या साथीदारानंीं लढाई णदली, परंिु शवेटीं िो शतू्रच्या हािीं सापंडला. यार् िेलंगिाच्या 
राजाच्या साहाय्यानें महंमदाच्या बापानें म्हिजे अल्लाउद्दीन गंगू ब्राह्मिीनें ब्राह्मिी पादशाही 
स्थापली होिी; इिकें र् नव्हे, िर पुढें याचं्या त्याचं्या आिाशपथा होऊन कायमर्ा सलोखाही 
झालेला होिा. परंिु कृिज्ञिा ही मुळीं या इमाम दाडंग्याचं्या कोशािं दुगुचिार्ार् पयाय असल्यानें 
िी त्याचं्या आश्रयाला योग्य नव्हेर्. या प्रसंगीं सापंडलेला हा आपल्या बापार्ा दोस्ि कहदु राजा 
त्याच्यापुढें जेव्हा ंआला िेव्हा ं सुलिानसाहेब त्याला णवर्ारिाि ‘िंू मध्येंर्घोडे का ंअडणवलेस!’ 
यावर त्या मानी णवनायकदेवाने आपल्या क्षणत्रयत्वास उणर्ि असा जबाब णदल्यामुळें 
सुलिानसाहेबारं्ी णमजास णबघडली आणि त्यांनीं त्या आपल्या बापाच्या दोस्िास–आपली ब्राह्मिी 
बादशाही स्थापण्यास हािभार लाविारास–जळत्या लाकंडाचं्या राशींि फें कून देण्यार्ा हुकूम 
सोडला आणि ही राक्षसी णशक्षा लागलीर् अमलािंही आिली! 
 

४३. ही एवढी राक्षसी णशकार मारून सुलिान महंमद परि णफरला. िो एकअध्या मुक्कामावर जािो न 
जािो, िोंर् राजपतु्र णवनायकदेवावरील प्रािघािक संकटार्ी बािमी लागनू स्वराज्यार्ा, 
स्वधमार्ा व स्वदेशार्ा अणभमान जागिृ असिारे कहदु क्षणत्रय वीर ससैन्य सुलिानाच्या पाठीवर 
येऊन पडले. णवजयोन्मत्त सुलिान व त्यारे् सैणनक यारं्ी पि अशी पारं्ावंर धारि बसली कीं, 
काहंीं पुसूं नये. ही कहदंूर्ी िुकडी सरासरी हजारपारं्श ेलोकारं्ीर् होिी; पि त्यािंील प्रत्येक 
इसम महाभारिी संशप्िकवीरापं्रमािें ‘मारंू ककवा मरंू’ अशा बाण्यार्ा आणि सत्पक्षाणभमानी 
असल्यानें त्याचं्यापढुें सुलिानाच्या दशगुणिि सैन्यार्ाही क्षिभर णटकाव लागेना. सुलिानानें िर 
काहंीं णनवडक लोकाणंनशीं पळर् काढला. िो सुद्धा ंबाकीर्ें सैन्य कहदंूशीं सारखें पळिी लढाई देि 
राणहलें  म्हिनू! या सवच सैन्यािंील बािमी सागंण्याससुद्धा ं कोिी णशल्लक राणहला नाहीं. डेरे, 
राहुट्या वगैरे सवच र्ीजवस्िु कहदंूच्या हािीं लागली. सुलिानसाहेब इिके आगाऊ पळाले िरी 
अपमानानें णर्डलेल्या कहदंूिील कांहीं लोकानंीं अशा णशिाफीनें त्यार्ा पाठलाग केला कीं, त्याला 
गाठूंन त्यानंीं त्यास लढाई द्यावयास लावलें . हे सुलिानार्ा पाठलाग करिारे लोक म्हिजे दोन 
हािाचं्या बोटाइंिकेणह नसल्यामुळे त्या सवांसआपले देह धारािीथी ठेवाव े लागले; परंिु 
सुलिानास त्यानंीं र्ागंलेंर् जखमी करून राजधानीपासून दूर कैलास णकल्ल्यार्ा आश्रय घेऊन 
लपण्यास लावलें . कैलास णकल्ला हा गुलबग्यार्ें राज्य व वारंगूळ याचं्या सरहद्दीनजीक पूवचभागास 
आहे. ही गोष्ट शके १२९९ ि घडली. यापुढें णवजयानगरशीं झगडा सुरू झाला. त्या झगड्ािं पारं् 
लाख कहदंूरे् गरीब खेडवळ प्रजेरे्-बळी या राक्षसानें घेिले. त्यार्ें फळही पुढें र्ार वषांि बरेंर्सें 
मुसलमानासं भोगावें लागलें . शके १३०० मध्यें सुलिान महंमदाच्या लाखों सैन्यास जागजागीं 
बुक्करायार्ा र्ोप खावा लागनू स्विः महंमदास एका मारुणिभक्ि ब्राह्मिाच्या शापामुळें  स्विःच्या 
र्ुलत्याच्या हािून खून होऊन मरावें लागलें . अशा रीिीनें या राक्षसी झगड्ार्ा अंि झाला. 
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बुक्कराय शके १३०१ ि कैलासवासी झाले. त्याचं्या जागीं त्यारं्ा वडील मुलगा हणरहरराय २ रा 
कसहासनारूढ झाला. माधवार्ायच, याच्याही कारकीदीच्या प्रथमाधांि, आपिर् वाढणवलेल्या 
स्वराज्यवृक्षार्ी जोपासना करण्यास जगले होिे. आिा ंयापुढें शाणलवाहनाच्या र्ौदाव्या शिकािं 
महाराष्रािं स्वधमार्ी ज्योि पाजळण्यास माधवार्ायांच्या मागें त्याचं्यार् णशष्यपरंपरेनें श्रीगुरु 
श्रीपादश्रीवल्लभ नृकसहसरस्विी हे अविारी पुरुष णनमाि झाले. िो इणिहास पुढें येईलर्. 
एकंदरींि, शाणलवाहनाच्या िेराव्या शिकािं महाराष्रािंील प्रार्ीन राज्यें पार लयास गेलीं. 
त्याचं्या जागीं िीं लयास नेिाऱ्या अकवधारं्ें एक लहानसें राज्य उत्पन्न झालें  आणि त्याबरोबरर् 
परधमी अकवधाचं्या दाडंगाईस, जुलमास, धमचच्छलास व अन्यायास बळी पडिाऱ्या, स्वजन, स्वधमच 
व सवच काहंीं स्वणप्रय यारं्ी कींव येऊन स्वाणभमानानें व धमचश्रदे्धनें पे्रणरि झालेल्या अशा नरश्रेष्ठानंीं 
नवीन कहदु-साराजाज्यार्ी स्थापना केली; आणि त्याबरोबरर् ‘कीं िोणडला िरु फुटे आिखी भरानें’ 
या न्यायानें भावी महाराष्रमहोदयार्ी ही मुहूिचघणटका टाकली गेली. 
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प्रकरण २ रें 
िाशलवाहनाचें चौिावें ितक 

 
गुरः सदा दशचणयिा प्रवृकत्त िीथं व्रिं योगिपाणदधमान्। 
आर्ारविाणदणववकेयज्ञाञ् ज्ञानं परं भस्क्िणववकेयुक्िम्॥ १॥ 
ईश्वर जरी प्रसन्न होिा।ं त्याणस गुरु होय ओळणखिा। 
गुरु आपि प्रसन्न होिा।ं ईश्वर होय आधीन आपल्या॥ २॥ 

(श्रीगुरुर्णरत्र) 
 

१. शाणलवाहनार्ें र्ौदावें शिक म्हिजे महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरात्रींिील दुसरा प्रहर होय. अथात् 
‘या णनशा सवचभिूानंा िस्या ंजागर्ति संयमी’ या न्यायानेंर् केवळ जो कोिी एखादा जनणहिैकदक्ष 
पुरुष ज्ञानरूपी णदवा िेवि ठेवनू आपलें  किचव्य बजावीि असेल, िेवढ्यापुरिार् कोठें काहंीं उजेड 
पडून उज्ज्वल कायचभाग शोधाअिंीं णदसून येिार आहे; बाकी ‘भर रे पोटा आणि जा रे णदवसा’ 
ककवा ‘दुभत्या गाईस पान्हणवण्यापुरिें आबंोि घालून दूध काढिें’ हा क्रम र्ालणविारे सवचर् होिे. 
पूवचशिकािं महाराष्रत्वार्ा समूळ नाश करण्यासारखी मुसलमानी वावटळ आली; परंिु वळेीं 
माधवार्ायचप्रमुखाचं्या स्वधमचपरायििेमुळें  त्या वावटळींिून प्राि बजावनू केवळ शपेटावरर् राष्र 
णनभलें  आणि णवजयानगरच्या साराजाज्यासारखी नवीन विेार्ी दुभिी कामधेनु महाराष्रीयासं 
णमळाली. या दुभत्या गाईर्ें णखल्लार वाढवनू आपली भरभराट करून घेिें हें सवचस्वीं लोकारं्ें 
किचव्य होय. िें त्यानंीं णकिपि पाळलें , यार्ाअंदाज या र्ौदाव्या शिकािंील त्याचं्या 
इणिहासावरून णदसून येिार आहे. 
 

२. मुसलमानारं्ें राज्य महाराष्रािं नादंिें राणहलें ; वास्िणवक िें िसें राहंू देिा ं कामा नव्हिें. 
माधवार्ायांच्या पिात् प्रवृणत्त व णनवृणत्त या दोन्ही बाजंूनीं णफरून नवी उमेद देिारा कोिी 
अलौणकक लोकाग्रिी या शिकाच्या प्रथमाधांि णनपजला नाहीं. त्यामुळें  णवजयानगरर्ें साराजाज्य 
जरी हीनबल झालें  नाहीं िरी मुसलमानाचं्या राज्यवृद्धीसही म्हिण्यासारखा प्रणिरोध 
महाराष्रीयाकंडून होऊं शकला नाहीं, हें खास. 

३. या शिकाच्या आरंभीं णवजयनगरास प्रथम बुक्करायार्ा मुलगा हणरहर २ रा हा कसहासनस्थ झाला. 
णशलालेखावंरून हणरहरानें णनदान वीस वष ेिरी राज्य केलें  असावें, असें णदसिें. हा दुसरा हणरहर 
‘महाराजाणधराज’ या पदवीनें णशलालेखािं उल्लेणखला आहे. यार्ा मुख्य प्रधान माधवार्ायांर्ा 
सहोदर सायि हार् होिा. यारे् सेनापणि मद्द, गंुड आणि इरुग या नावंारे् होिे. या हणरहररायानें 
प्रथमर् एक जो मोठा जय णमळणवला िो मुसलमान लोकासं गोवा प्रािंािूंन पार हाकूंन लाणवलें  हा 
होय. या गोवा प्रािंावर त्यानें बार्ण्िा उणद्दयार यार्ी नेमिूक केली. हणरहर स्विः णशवभक्ि 
होिा. यार्ी पट्टरािी मल्लादेवी ककवा मल्लाणंबका या नावंार्ी होिी. 
 

४. इकडे ब्राह्मिी राज्याच्या गादीवर मुजाइिाच्या मागें त्यार्ा र्लुिा दाउदखान आला; पि या खुनी 
र्ुलत्यास पुिण्यार्ें राज्य फार णदवस पर्लें  नाहीं. यार्ी पुििी मुजाईिार्ी बहीि शहाजादी अघा 
ही आपल्या भावार्ा सूड घेण्याकणरिा ंटपून बसली होिी. णिनें एक णदवस दाऊद मणशदींि गुडघे 
टेंकून णनमाज पढि असिा ंमारेकरी घालून त्यालाठार केलें  आणि अल्लाउद्दीन सुलिानार्ा धाकटा 
मुलगा जो महमूद त्याला िख्िनशीन केलें  (शके १३०१). हा महंमूदशहा सवच ब्राह्मिी सुलिानािं 
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अत्यंि योग्य होऊन गेला. धमचवडेास वश होऊन कहदंूर्ी सरसहा कत्तल करिें, त्यारं्ीं देवळें  
बाटणविें, पणिव्रिा व कुमारी यानंा भ्रष्ट करिें इत्याणद गोष्टी न कणरिा ं त्यानें आपला काळ 
परोपकारार्ीं कृत्यें करण्यािं आणि णवद्या व कला यासं उते्तजन देण्यािंर् घालणवला. यारे् 
कारकीदीच्या अखेरीस महाराष्रािंील ‘दुगादेवी’ नावंानें अत्यिं गाजलेल्या बारा वषांच्या 
दुष्काळास सुरुवाि झाली. त्या वळेीं त्यानें गुजराथ, माळवा वगैरेंकडून धान्य आिण्याकणरिा ं
हजारों बैलारें् िाडें ठेवनू शक्य णििकी धान्यसमणृद्ध केली. गुलबगा, बेदर, इणलर्पूर, दौलिाबाद, 
र्ौल, दाभोळ यासंारख्या शहरािूंन गणरबाकंणरिा ं णभक्षालयें उघडलीं. हा महमूदशहा या भयकंर 
दुष्काळास प्रारंभ होऊन दोन वषें झालीं नाहींि िोंर् शके १३१९ ि मरि पावला. 
 

५. महमूदशहाच्या मागून त्यार्ा वडील मुलगा ग्यासुद्दीन सुलिान झाला; परंिु सरासरी ५० र् 
णदवसानंीं पुढे एका मजलसींि आपिासं सुलिानानें वणजरी णदली नाही म्हिनू रुसलेल्या 
लालर्ीन नावंाच्या िुकी गुलामानें सूड उगणवण्याच्या हेिूनें त्यारे् डोळेर् काढून टाणकले आणि 
ग्यासुद्दीनर्ा धाकटा भाऊ जो समसुद्दीन त्याला गादीवर बसवनू हा लालर्ीन गुलाम राज्यकारभार 
र्ालवू ं लागला. ‘जशास िसें’ या न्यायानें या लालर्ीनासही वाटेस लाविारे इसम भेटलेर्. 
पुिण्यार्ा खून करून काहंी काळ सुलिानी गाजणविाऱ्या मागें साणंगिलेल्या दाऊदखानारे् दोघे 
मुलगे फेरोज व अहंमद यानंीं या वळेीं कंबरा बाधंल्या. सागरच्या सुभेदाराच्या मदिीनें 
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शवजयनगरच्या राजाांच्या कारकीिी 
 

पशहलें  घराणें. 

हणरहर १ ला ............... इ. स. १३३६ पासून १३४३ पयंि 
बुक्क १ ला ............... इ. स. १३४३ पासून १३७९ पयंि 

(काहंीं णशलालेखावंरून कंप यानें इ. स. १३४३–१३५५ पयंि 
आणि त्यार्ा मुलगा संगम यानें इ. स. १३५६ मध्यें 

राज्य केलें  असावें, असें णदसिें.) 
हणरहर २ रा ........... इ. स. १३७९ पासून १३९९ अखेरपयंि 
बुक्क २ रा ........... इ. स. १३९९ अखेर पासून नोवेंबर १४०६ 

पयंि 
देवराय १ ला ........... इ. स. १४०६ नोवेंबरपासून १४१२–१३ 

पयंि 
वीरणवजय ........... इ. स. १४१२–१३ पासून १४१९ पयंि 
देवराय २ रा ........... इ. स. १४१९ पासून १४४४ (?) पयंि 

- (?) ........... (?) इ. स. १४४४ पासून १४४९ पयंि 
मणल्लकाजुचन ........... इ. स. १४५२–५३ पासून 

१४६४–६५ 

} 
याच्या 

कारकीदीर्ा 
आद्यिं णनणिि 

नाही. 

राजशखेर ........... इ. स. १४६८ - ६९ 
णवरूपाक्ष १ ला ........... इ. स. १४७०–७१ 
(? ) प्रौढ देवराय ........... इ. स. १४७६–७७ (?) 

राजशखेर ........... इ. स. १४७९–८० 
णवरूपाक्ष २ रा ........... इ. स. १४८३–८४ 
राजशखेर ........... इ. स. १४८६ - ८७ 

     
दुसरें घराणें 

नरकसह ........... (?) इ. स. १४९० पासून  
नरसा अथवा णवरा 

नरकसह 
........... (?) इ. स. १५०९ पयंि  

कृष्िदेवराय ........... इ. स. १५०९ पासून १५३० ” 
अच्युि ........... इ. स. १५३०    ”    १५४२  ,, 

सदाणशव (जन्मभर 
कैदेंि होिा.) 

........... इ. स. १५४२    , ”     १५६७  ,, 
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शतसरें घराणें 

राम (अनणभणषक्ि 
राजा) 

............... इ. स. १५४२ पासून १५६५ पयंि 

णिरूमल ( ,, ,, ,,) ............... इ. स. १५६५ पासून १५६७ पयंि 
णिरूमल (खरा 

राजा) 
............... इ. स. १५६७ पासून १५७५ पयंि 

रंग २ रा ............... इ. स. १५७५ पासून १५८६ पयंि 
वेंकट १ ला ............... इ. स. १५८६ पासून १६१४ पयंि 

   
ब्राह्मणी सुलतानाांच्या कारकीिी 

 
१ अल्लाउद्दीन ब्राह्मिी      १ ला ३ ऑगष्ट १३४७ पासून २ फेबु्रवारी १३५८ पयंि 
२ महंमद १ ला ...     ... २ फेबु्रवारी १३५८ पासून २१ एणप्रल १३७५ पयंि 
३ मुजाणहद      ...     ... २१ एणप्रल १३७५ पासून  १६ एणप्रल १३७८ पयंि 
४ दाऊद        ...     ... १६ एणप्रल १३७८ पासून २१ मे १३७८ पयंि 
५. महमूद       ...     ... २१ मे १३७८ पासून २० एणप्रल १३९७ पयंि 
६ ग्यासुद्दीन     ...     ... २० एणप्रल १३९७ पासून १४ जून १३९७ पयंि 
७ शमसुद्दीन     ...     ... १४ जून १३९७ पासून १५ नोवेंबर १३९७ पयंि 
८ फेरोज         ...     ... १५ नोवेंबर १३९७ पासून २४ सप्िेंबर १४२२ पयंि 
९ अहंमद १ ला ...     ... २४ सप्िेंबर १४२२ पासून २७ फेबु्रवारी १४३५ पयंि 
१० अल्लाउद्दीन २ रा ...     ... २७ फेबु्रवारी १४३५ पासून १३ फेबु्रवारी १४५८ पयंि 
११ हुमायून          ...     ... १३ फेबु्रवारी १४५८ पासून ५ सप्िेंबर १४६१ पयंि 
१२ णनझाम         ...     ... ५ सप्िेंबर १४६१ पासून ३० जुलै १४६३ पयंि 
१३ महंमद २ रा ...     ... ३० जुलै १४६३ पासून २१ मार्च १४८२ पयंि 
१४ महमूद २ रा ...     ... २१ मार्च १४८२ पासून १८ णडसेंबर १५१७ पयंि 
१५ महंमद २ रा ...     ... १८ णडसेंबर १५१७ पासून (?) १५२१ (?) 

{ नामधारी राजे 
१६ अल्लाउद्दीन ३ रा ...     ... ...     ... ...     ... ...     ... १५२१ (?) 
१७ वलीउल्ला ...     ... (?) १५२१ पासून (?) १५२३ 
१८ कालीमउल्ला ...     ... (?) १५२३ पासून सुमारें १५२८ 

 
त्यानंीं गुलबग्यावर र्ाल केली. प्रथम लालर्ीनारे् फौजेनें त्यारं्ा मोड केला व त्यासं माफीपत्रें पाठवनू 
दरबारीं बोलाणवलें . उदे्दश हार् कीं, िे दरबारीं आल्यावर त्यासं कैद करावें; परंिु लालर्ीनाच्या कारभारास 
नाखुष असलेल्या अनेक सरदारानंीं या दोघा ंभावासं भेद देऊन हुशार केल्यामुळें  वणजरार्ा बेि फसला; 
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इिकें र् नव्हे, िर उलट या दोघानंीं राजधानी हस्िगि करून सुलिान समसुद्दीन व वजीर यासंर् कैद 
केलें  आणि ग्यासुद्दीनास मोकळा करून िो आंधळा होिा िरी त्यापढुें लालर्ीनास आिनू त्या आधंळ्याच्या 
हािून त्यास अधं करिाऱ्या त्या गुलाम वणजरार्ा णशरच्छेद करणवला. नंिर समसुद्दीनास आंधळा करून व 
कैदेंि टाकून फेरोजखानानें िख्ि बळकाणवलें . 

 
६. आिा ं या फेरोजशहाच्या कारकीदीर्ें विचन देिानंा आपिासं जरा थाबंलेंर् पाणहजे; कारि 

आपल्या महाराष्रािं या काळाि म्हिजे नामदेवानंंिर एकणह साधु ककवा कणव उत्पन्न झाला नाहीं 
अशी आजपयंिर्ी समजूि आहे; पि िी र्ुकीर्ी असून या फेरोजशहाच्यार् काळीं सुप्रणसद्ध 
श्रीपादश्रीवल्लभ व नृकसहसरस्वणि हे जे श्रीगुरूरे् दोन अविार, त्यापंैकीं पणहला िरी झाला असावा, 
असा आमर्ा िकच  आहे. िेव्हा ं त्यासंबंधार्ी र्र्ा येथें करिें जरूर आहे. हें उदाहरि येथें प्रथम 
उलटें सोडवावयार्ें आहे; कारि श्रीगुरु नृकसहसरस्वणि ककवा त्यारं्ेंर् पूवचरूप जे श्रीपादस्वामी 
याजंबद्दल प्रत्यक्ष माणहिी फारर् थोडी आहे. िी माणहिी गुरुर्णरत्रावरूनर् मुख्यत्वें काढावयार्ी 
आहे. गुरुर्णरत्रगं्रथ िर उघडउघड शके १४७० नंिरर्ा म्हिजे जवळजवळ १५० वषांपुढला. अशी 
जरी वस्िुस्स्थणि आहे, िथाणप श्रीगुरुर्णरत्रािं जो काहंींपरुावा सापंडंू शकिो, त्यावरून श्रीगुरंूच्या 
कालार्ा र्ागंलार् णनिचय करिा ं येिो. िो कसा िें आिा ं पाहंू. गुरुर्णरत्रावरून यासबंंधानें 
खालीलप्रमािें खुलासा णनघिो : 
 
१. श्रीपादश्रीवल्लभ आणि नृरकसहसरस्वणि हे दोन णभन्न अविार होि. पैकीं श्रीपादश्रीवल्लभ हा 

पणहला अविार व नृकसहसरस्वणि हा दुसरा अविार. 
 
२. हे दोन्ही अविार एका णपढीच्यार् अिंरानें झाले असाविे; म्हिजे फार िर पणहल्यार्ा अंि 

व दुसऱ्यार्ी प्रणसणद्ध यामंध्यें ३०-३५ वषांर्ेंर् अंिर असावें. 
 
३. कन्यागिीं बृहस्पिी। बहुधान्य संवत्सरीं ख्याणि। 
सूयच र्ाले उत्तरगिी। संक्राणंि कंुभ पणरयेसा॥ ३७॥ 
णशणशरऋिू माघमासीं। अणसि पक्ष प्रणिपदेसी। 
शुक्रवारी पुण्य णदवशीं। श्रीगुरू बैसले णनजानंदीं॥ ३८॥ 
(गु. र्. अ. ५१) 
 
यावरून नृकसहसरस्विींर्ी समाणध शके १३८० बहुधान्यनाम संवत्सरीं माघ वद्य १ स झाली. त्या 

णदवशीं शुक्रवार होिा. कंुभसकं्रािंीस सूयच असून कन्येस गुरु होिा म्हिजे कन्यागि वषच होिें. हीं सवच लक्षिें 
१३८० ि होिीं. असें गणििावरून णसद्ध होिें. हें आम्हीं गणिि करवनू पडिाळून पाणहलें  आहे. 

 
४. श्रीगुरंूर्ें अविारर्णरत्र नृकसहसरस्वणि या नावंानें णनदान ५० वषांर्ें िरी असावें, असें 

णदसिें. 
 

७. या इिक्या प्रमािावंरून शके १३८० (५०+३०) म्हिजे शके १३०० च्या सुमारास 
श्रीपादश्रीवल्लभारं्ा काळ येिो. णनदान र्ौदाव्या शिकाच्या प्रथम पादािं श्रीपादश्रीवल्लभ असलेर् 
पाणहजेि असें ठरिें. हे श्रीपादश्रीवल्लभ १८।२०वषांर्ें होईपयंि घरीं आईबापाजंवळ होिे. नंिर िे 
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काशी, बदणरकाश्रम इत्याणद िीथें करीि करीि गोकिचमहाबळेश्वरीं आले. िेथें राहून पुढें 
श्रीणगणरपवचिावर काहंीं मणहने वास करून शवेटीं कृष्िािीरीं पंर्गंगा व कृष्िा याचं्या संगमानजीक 
कुरवपूर येथें येऊन कायमरे् राणहले. येथेंर् त्यानंीं एका रजकास त्याच्या इच्छेवरून ‘िुला पुढील 
जन्मीं यवनराज्यपद णमळून िंू िामसवृत्तीनें राज्यभोग करशील’ असा वर णदला. यार् णठकािीं 
त्यानंीं आपल्या पुढल्या नृकसहसरस्वणि या नावंानें होिाऱ्या अविारार्ी एका ब्राह्मिस्त्रीस वर देऊन 
भणवष्यवािी काणढली. श्रीपादस्वामी णनदान िीस वषें या जगािं मनुष्यदेहधारी असले पाणहजेि, 
असा श्रीगुरुर्णरत्रावरून िकच  होिो. हा इिका वळसा येथें घेण्यार्ें कारि, फेरोजशहाच्या वळेीं 
प्रत्यक्ष श्रीदत्तारे् अविार श्रीपादश्रीवल्लभ हे योणगराज महाराष्रोद्धाराथच प्रगटले होिे, हें कळावें, 
हेंर् होय. श्रीगुरंूर्ा अविार केव्हा ं झाला हें कळिें अत्यंि इष्ट आहे; कारि हें शाणलवाहनार्ें 
र्ौदावें शिक महाराष्रास, ककबहुना सवच दणक्षिापथास ब्राह्मिी सुलिानाचं्या धमचवडेानें अत्यिं 
त्रासदायक झालें  असलें  पाणहजे, असें पुढील इणिहासावरून सहज णदसून येईल. असल्या णवषम 
काळीं लोकासं–णनदान स्वधमचश्रद्धा ज्यारं्ी कडकडीि आहे, असल्या लोकासं–धीर देिारा कोिी 
मागचदशचक पाणहजेर् असिो. िसा मागचदशचक नसेल, िर राष्र उत्तरोत्तर क्षीि व धमचलंड होऊन 
कायमर्ें अवनि होईल; परंिु महाराष्र िसें अवनि झालें  नाहीं. उलट िें आंिून अणधकाणधक 
जोरर् धरीि होिें, असें मानावें लागिें. िो जोर अखंणडि कायम करिाऱ्यािं शाणलवाहनाच्या 
र्ौदाव्या शिकािं या श्रीपादश्रीवल्लभ व नृकसहसरस्वणिनावंाच्या अविारी महापुरुषारं्ीर् मुख्यत्वें 
गिना आहे. श्रीगुरुर्णरत्रार्ा लेखक जो सरस्वणि गंगाधर यानें आपली णपिृपरंपरा णदली आहे; 
त्यावरूनही श्रीगुरंूर्ा काल र्ौदावें शिक हार् ठरिो. 
 

आपस्िंब शाखेसी। गोत्र कौंणडण्य महाऋणष। 
साखरे नाम ख्यािीसी। सायदेंवापासाव॥ ३८॥ 
त्यापासून नागनाथ। देवराय ियार्ा सुि। 
सदा श्रीसद गुरुर्रि ध्याि। गंगाधर जनक माझा॥ ३९॥ 

 
८. वरील ओव्यावंरून ज्या सायंदेवास नृकसहसरस्विींनीं पोटशूलािूंन बरें करून यवनेशाच्या 

भयापासून मुक्ि केलें , त्यापासून सरस्वणि गंगाधर हा ५ वा पुरुष होय. म्हिजे सरस्वणि गंगाधरार्ा 
काळ नृकसहसरस्विींच्या पढुें णनदान शभंरसवाशें वष ेिरी असलार् पाणहजे. दर णपढीस सरासरी 
वीसपासून पंर्वीस वषें धरण्यास काहंीं हरकि नाहीं; कारि गंगाधर सरस्विीरे् समकालीन 
दासोपंि व जनी जनादचन याचं्या ज्या वशंावळी आज उपलब्ध आहेि, त्यारें् िर दर णपढीस २५-३० 
असें प्रमाि पडिें. आणि िेंही दहा दहा णपढ्याचं्या सरासरीनें! दासोपंि, सरस्वणि गंगाधर व जनी 
जनादचन यारं्ा काळ म्हिजे शकशिक पधंराव्याच्या िृिीय पादार्ा अिं. अथात् नृकसहसरस्विींर्ा 
काळ शकशिक र्ौदाव्याच्या िृिीय पादािं आणि श्रीपादश्रीवल्लभारं्ा प्रथम पादांि पडलार् 
पाणहजे. असो िात्पयच इिकें र् कीं, श्रीपादश्रीवल्लभ व नृकसहसरस्वणि यारं्ें हें र्ौदावें शिक होय. 
या महापुरुषानंीं काय केलें , िें पुढें यथाप्रसंग देण्यािं येईलर्. 
 

९. आिा ंमागील कथेर्ें अनुसधंान म्हिजे फेरोजशहार्ी कारकीदच होय. णवजयानगरच्या राजाशंीं झुजं 
र्ालणविें हें ब्राह्मिीसुलिानारं्ें मुख्य काम. िें बहुिेक वळेा ंब्राह्मिी सुलिानर् उकरून काढीि व 
कधीं फारर् क्वणर्त् णवजयानगरकर सुरू करीि. या प्रसंगीं दुसऱ्या हणरहरार्ा पतु्र जो देवराय 
त्यानें रायर्ूर दोआबावर स्वारी केली (शके १३३९). देवरायानें पणहल्या धडकीसरसे मुद्धगल आणि 
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रायर्ूर हे दोन्ही णकल्ले सर केले. सुलिानास ही खबर लागिारं् त्यानेंणह कूर् केला. वाटेंि जािा ं
जािा ं णवनाकारि एक कहदु जमीनदार आणि त्यारे् आठदहा हजार आणश्रि यावंर छापा घालून 
सुलिानानें काफराचं्या रक्िानें आपली िहान भागणवली. त्या सवच लोकारं्ीं त्यानें सरसहा कत्तल 
केली. देवराय कृष्िेच्या पलैिीरास छाविी करून होिा व कृष्िेस पूर आला असल्यामुळें 
सुलिानार्ी स्वारी अलीकडेर् छाविी देऊन राणहली होिी. नदीस उिार होि नसल्यामुळें 
सुलिानास मोठा णवर्ार पडला. त्यानें आपले सवच सरदार जमा करून मसलि र्ालणवली. काहंीं 
िोड णनघेना. शवेटीं फेरोजशहार्ी णफकीर जािनू एक काझी णशराज या नावंार्ा धाडसी मनुष्य पढुें 
येऊन म्हिाला, ‘शहासाहेब, आपि जर मला हुकूम फमावाल िर मी काहंीं सड्ा साथीदारासंह 
नदी उिरून शत्रूच्या छाविींि जािों आणि कोिािरी राजघराण्यािंील कत्या पुरुषार्ा घाि 
करिों, म्हिजे त्यारं्ी र्ागंली धादंल उडेल आणि आपिास फौज नदीपार नेण्यास र्ागंलीर् 
सवड सापंडेल.’ फेरोजशहानें ही गोष्ट कबूल केल्यावर काझीनें आपल्या णनवडक पारं्साि 
साथीदारासंह कपटवषे घेिला. नंिर नदी उिरून छाविींिील कलावणंििींच्या िाफयािं जाऊन 
िेथील एका िरुि कलावणंििीशीं लाडीगोडी करून त्यानें णिला असें भासणवलें  कीं, आपि णिच्या 
रूपास अगदीं भलूुन जाऊन णिच्या प्राप्िीसाठीं आपलें  मोठें कुल व शील या सवांवर पािी 
सोडण्यासियार आहों आणि आिा ं जर आपली इच्छा िृप्ि न होईल िर आपि काहंीं जीविं 
राहिार नाहीं. णबर्ारी भोळी िी कलावणंििीर्ी पोर िाबडिोब फसली. या जवानाच्या 
सौंदयाणदकानंींही णिला थोडीशी भरुळ पाणडल्यामुळें  िी याला आपल्या संगिींि वागूं देऊं लागली. 
या कलावणंििीस रोज राजपुत्राच्या मनोरंजनाथच दरबारास जावें लागि असे. त्या णठकािी आपि 
येिार असा जेव्हा ंकाझी णशराजनें हट्ट घेिला, िेव्हा ंिी त्याला म्हिाली, ‘फालिू मनुष्यार्ा िेथें 
णशरकाव होि नाहीं.’ यावर त्या मायाव्यानें असें काहंीं कपटजाल पसरलें  कीं, काहंीं पसूुंर् नये. िी 
िरुिी ओिप्रोि शृगंारानंीं सज्ज झालेली होिी; णिच्या लावण्यार्ें विचन करून िो एखाद्या आिुर 
नायकाप्रमािें णिच्या पाया ंपडला आणि म्हिाला, ‘एक िंू िरी जाऊं नको, कारि मला अिःपर 
एक क्षिभरही िुझा णवरह सहन होिार नाहीं; ककवा माझे प्राि वारं्ाविे व िुझ्यावर हत्या येऊं नये 
असें जर िुला वाटि असेल िर मला िरी िुझ्याबरोबर घेऊन र्ल. मी िुझा बजवय्या साथीदार 
म्हिून येिों. मला व माझ्या स्नेयानंा वादनकला र्ागंलीर् अवगि आहे.’ िेव्हा ंनाइलाजानें णिनें 
त्यानंा साकजद्यारं्ा पोषाख र्ढवनू त्यारं्ी परीक्षा पाणहली. िो त्यानंीं णिला नार्कामासुद्धा ं सवच 
गोष्टीर्ी अशी काहंीं करामि दाखणवली कीं, या साथीदारामुंळें  आपली सवच कलावणंििींि सरशी 
होईल; अशा महत्त्वाकाकं्षेंनें णिनें त्यासं मोठ्या सिंोषानें आपल्याबरोबर नेलें . िेथें गेल्यावर ‘याचं्या 
नकला पाहण्यार्ी कृपा व्हावी’ या कलावणंििीच्या णवनंिीस राजपुत्रानें मान णदल्यावर त्यानंीं 
नाच्या णस्त्रयारं्ा वषे घेऊन आपलें  कसब दाखणवण्यास प्रारंभ केला. प्रथम िऱ्हिऱ्हेच्या नकला व 
केरव े हावभावासंह नार्ून दाखणवल्यावर काहंीं र्मत्काणरक मंडलें  करून यानंीं खड गें हािािं 
घेिलीं व त्याचं्यासह जोडीजोडीनें कसरिीर्ा सुरेख नार् केला. बरार् वळे एकमेकावंर खड ग 
फें कून मोठ्या णशिाफीनें नार्िा ंनार्िा ंराजपुत्र अगदीं प्रसन्न व असावध आहे असें पाहून त्यािंील 
एक जोडीच्या जोडी एकदम राजपतु्रावर घसरली व त्यानंीं आपलीं दोन्ही खड गें, एकदम त्याच्या 
काळजािं भोंसकलीं. रात्र अंधारी असून मंडळी सुरापानानें धंुद होिी, त्यामुळें  लगेर् र्हंूकडरे् 
णदव ेमालवनू िेथील इिर लोकारं्ाही त्यानंा क्रमाक्रमानें समार्ार घेिा ंआला. एकंदरींि हें कपट 
र्ागंलेंर् णसद्धीस गेलें  व णवजयानगरकराचं्या छाविींि भयंकर घोंटाळा उडाला. फेरोजशहा वाटर् 
पाहि होिा. त्यानें ही अमोणलक सणंध वाया ंजाऊं णदली नाहीं. हजारों मुसलमान िराफयावंरून 
नदीपार झाले आणि त्यानंीं सवचत्र एकर् दंगा उसळून णदला. उजाडण्याच्या सुमारास फेरोजशहार्ें 
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सवच सैन्य नदी उिरलें  आणि हल्ल्यास सुरवाि झाली. णवजयानगरकरासं पाऊल परि घेण्यावारं्नू 
सोयर् नव्हिी; िरी देवरायनें त्यािंल्या त्यािं र्ागंली णशस्ि बाधूंन शतू्रशीं सारखी पळिी लढाई 
देि देि णवजयानगर गाठंलें . फेरोजशहानें आपला मुलगा अहंमद याला भोंविालर्ा मुलूख 
लुटण्यास व कहदंूर्ी कत्तल करण्यास पाठवनू णदलें . त्यानें णवजयानगरच्या दणक्षि अंगास असा 
काहंीं प्रलय उडवनू णदला कीं, लोकासं अगदीं ‘त्राणह भगवन्’र् म्हिावयास लाणवलें . बायका, 
मुलें , साधू, सनं्यासी याप्रमािें यच्चयावत् कहदु म्हटला कीं धर, कर कैदी, नाहीं िर मार ठार, असा 
त्यानें क्रम आरंणभला. णकत्येक अनाथ अबलानंीं णजभा हंसडून प्राि णदले; णकत्येकानंीं आपलीं मुलें  
घेऊन णवणहरीिळ्यािूंन जीव णदले. या प्रसंगीं हजारों वैणदक, शास्त्रीब्राह्मि व शेंकडों संन्याशी, 
ब्रह्मणनष्ठ व योगी, या महंमदानें आपल्याबरोबर कैद करून ठेणवले होिे. एकंदर सवच जािींरे् णमळून 
णकिी लोक या वळेीं कैद झाले होिे त्यार्ी गििीर् नाहीं. या सवांर्ी कींव करून त्यारें् प्रमाि 
वार्णविें व त्यानंा त्यारं्ा णप्रय स्वधमच पाळिा ंयेण्यार्ी व्यवस्था करिें हें कहदु राजार्ें पणहलें  किचव्य 
होिें. त्यामुळें  जरी वषानुवषच शहर लढवनू आपला बर्ाव करण्यार्ें, इिकें र् नव्हे िर प्रसंगी शत्रुवर 
िुटून पडून त्यास हार देण्यार्ेंही देवराजाणद णवजयानगरकराचं्या अंगीं सामथ्यच वसि होिें, िरी 
आपल्या दीन प्रजेकणरिा,ं गोब्राह्मिप्रणिपालक हें कहदु राजारं्ें सनािन ब्रीद राखण्याकणरिा वाटेल 
िी अट कबूल करून शत्रूंशीं साम करिेंर् या वळेीं भाग असल्यामुळें  दहा लाख होन खंडिी भरून 
णवजयानगरकरानंी–आपल्या प्रजेच्या खऱ्या मायबाप राजानंीं–फेरोजशहाशीं त्यानें सवच कहदु कैदी 
सोडून द्याविे या अटींवर िह केला. दोन्ही राजाचं्या सरहद्दी लढाईच्या पूवीच्या होत्या त्यार् 
कायम रहाव्या व अिःपर प्रजेला फुकट त्रास देऊं नये, अशाही अटी या िहािं होत्या. हा िह शके 
१३२१ च्या प्रारंभींर् झाला. यानंिर दोनर्ार मणहन्याचं्या आंिर् महाराजाणधराज हणरहर २ रा, हा 
कैलासवासी झाला आणि त्याच्या जागीं त्यार्ा वडील मुलगा बकु्क २ रा, हा आला. 
 

१०. या दुसऱ्या बुक्कार्ी कारकीदच केवळ सहा वषांर्ीर् झाली. यार्ें शवेटर्ें दानपत्र शके १३२८ वैशाख 
शुद्ध १२ र्ें आहे. त्याच्या मागून त्यार्ा भाऊ देवराय १ ला हा कसहासनस्थ झाला. 
 

११. या देवरायाच्या कारभारास सुरवाि झाली नाहीं िोंर् एक अत्यिं महत्त्वार्ी गोष्ट घडून आली, िी 
अशी : मुदकल नगरािं एक शिेकरी असे. कोिी म्हििाि, हा इसम सोनार होिा.त्याला एक 
लावण्यविी व र्िुर अशी मुलगी असून िी या वळेीं उपवर झालेली होिी. िी जशी अणद्विीय 
रूपवान् होिी िशीर् गािेंनार्िें, वगैरे लणलिकलािं आणि सवच प्रकारच्या शृगंाणरक रे्ष्टािंही 
अत्यंि प्रवीि होिी. णहला णलणहिें, वार्िें व काव्यणवनोदाणद गोष्टी एका वृद्ध ब्राह्मिानें णशकणवल्या 
होत्या. णिर्ी िीव्र बुणद्धमत्ता आणि इिर सवच लोकोत्तर गुि त्या वृद्ध ब्राह्मि गुरूच्या दृष्टीस णजिके 
पूिचपिें आले होिे, णििके िे दुसऱ्या कोिासही कळलेले नव्हिे. प्रत्यक्ष णिच्या आईबापासंही 
आपल्या या मुलीच्या गुिारं्ी पुरिी ओळख नव्हिी. िी त्यारं्ी फार लाडकी असे; िथाणप या वृद्ध 
ब्राह्मिार्ें जें पे्रम या मुलीवर होिें िें काहंीं णवलक्षिर्. त्याला वाटे कीं, ही आपली णशष्या 
महाराजाणधराजाच्यार् पे्रमास पात्र होण्यास योग्य आहे आणि या कामीं आपि आपलें  किचव्य 
बजावण्यास यथाशस्क्ि झटलें  पाणहजे; म्हिून िो स्विारं् णवजयानगरास केला. िेथे त्यानें 
देवरायार्ी गाठं घेिली व आपल्या णप्रय णशष्येरे् सवच गुि मोठ्या पे्रमानें आणि कौिुकानें विचन 
करून देवरायार्ें मन णिच्याबद्दल अगदीं आिुर करून सोणडलें . देवरायानें णिच्या आईबापारं्ी 
संमणि णमळवनू णिर्ा व आपला णववाह जुळणवण्यार्ी कामणगरी करण्याबद्दल या वृद्ध ब्राह्मिासर् 
णवनंणि केली. त्या भोळ्या ब्राह्मिानें मनापासून रुकार णदला आणि िो देवरायाकडून 
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साखरणर्डीदाखल णमळालेलीं बहुमूल्य वस्त्रें व अलंकार घेऊन आईबापाकंडे मोठ्या उल्हासानें, 
आणि लगबगीनें आला. मुलीच्या आईबापासंही या ब्राह्मिार्ें सवच भाषि ऐकून आणि त्यानें 
आिलेलें  िें जडजवाहीर आणि उंर्ी वस्त्रें पाहून फार धन्यिा वाटली. आपली मुलगी राजार्ी रािी 
होिार, आपि णिर्ें लवकर लग्न केलें  नाहीं िें र्ागंलेंर्झालें , नाहींिर या असल्या अप्रणिम 
योगास अिंरावें लागिें. आपली मुलगी भाग्यार्ीर् खरी आणि आपिही पूवचजन्मीं काहंीं मोठें पुण्य 
केलेलें  म्हिूनर् असली मुलगी आपल्या पोटीं आली. अशा प्रकारें मनािं माडें खाि त्यानंीं आपल्या 
या अप्सरेप्रमािें सुंदर व गुिविी मुलीस हाक मारली. िी येिारं् वरील सवच हकीकि मोठ्या पे्रमानें 
आणि उल्हासानें त्यानंीं णिला साणंगिली आणि राजाकडून आलेल्या सवच अलंकारापंकैीं एक 
रत्नजणडि गळ्यािं घालण्यार्ा दाणगना होिा िो णिच्या गळ्यािं घालण्यार्ी िीं लगबग करंू 
लागलीं. पि लेक पडली ‘गोरीगोमटी आणि कपाळकरंटी!’ णिच्या पूवचजन्मींच्या काहंीं 
संस्कारामुंळें  णिला हा प्रकार मुळींर् पटला नाहीं. णिनें आईबापाकंडून आपली मान मुरडली आणि 
िशीर् त्याचं्याकडे पाठ करून म्हिाली, ‘णवजयानगरच्या महाराजाणधराजाच्या रािीवशंािं जी 
कोिी एकदा ं णशरली, िी णफरून आपल्या णनकट पे्रमाच्या व रक्िमासंाच्या माहेरच्या मािसासं 
पुरिी मुकलीर्. बाबा! आई! हीं उंर्ीं वस्त्रें, हें जडजवाहीर पाहून व पुढें मला िेथें लागिाऱ्या 
राजणवलासी सुखारं्ी कल्पना होऊन आपिासं कदाणर्त् आनंद वाटि असेल, पि (अगदीं 
गकहवरून) मला या सोन्यारुप्यार्ी आणि णहरेमािकारं्ी मुळींर् पवा नाहीं; त्याचं्या मोहास गंुिून 
मी आपल्या णप्रय आईबापासं मुकण्यास ियार नाहीं. मला माझें गरीब माहेरर् लाख राज्याणंठकािीं 
आहे.’ हें मुलीर्ें णजव्हाळ्यार्ें भाषि ऐकून णिच्या आईबापानंी या लग्नार्ा नाद सोडला आणि त्या 
ब्राह्मिासं िें सवच राजधन राजाकडे घेऊन जाण्यास व णिरे् आईबाप णिला राजास देण्यास णसद्ध 
नाहींि, असें कळणवण्यास साणंगिलें . िो ब्राह्मि खट्टू होऊन राजाकडे परि गेला. 
 

१२. ब्राह्मिानें देवरायाला मुदकल येथें घडलेला सवच प्रकार जशार्ा िसार् साणंगिला. िेव्हा ं िो 
अपमान सहन न होऊन त्यानें त्या सोनाराच्या मुलीसंबंधींर्ी आपली कामुकिा िरवारीच्या 
जोरावर िृप्ि करण्यार्ें योणजलें  व एकदम स्वराज्यसरं्ाराथच म्हिनू र्िुरंग सैन्यासह राजधानी 
सोडण्यार्ा णनिय केला; आणि सवच यथासागं ियारी होिारं् स्वारीर्ा कूर् झाला. िंुगेच्या काठंीं 
पणहल्यार् मुक्कामास त्यानें पारं् हजार करोल स्वारारं्ी णनराळी िुकडी करून िीसह अर्ानक 
मुदकलर्ी वाट धरली. 
 

१३. या भरिखंडाच्या अवार्ीन इणिहासािं या क्षणत्रय अथवा क्षणत्रयब्रुव राजाचं्या अनावर कामवासनेनें 
एकंदर काय काय अनथच ओढवले आहेि, यार्ा णवर्ार मनािं आिला िर, णनःसंशय असें वाटिें 
कीं, वळेोवळेीं आणि स्थलोस्थलीं आमच्या राष्रीय स्विंत्रिेर्ा बळी पाडण्यास िी कारि झालेली 
आहे. पूवीच्या राजाचं्या उत्तम विचनामुळें  स्वभाविःर् अल्पसंिोषी अशा ब्राह्मिाचं्या म्हिजे णवद्वान् 
व साधकबाधक णवर्ार करण्यास समथच अशा जनसमूहाच्या णवश्वासास पात्र झालेली, परंिु या 
वगाच्या अल्पसंिोषीपिामुळेंर् अणनयणंत्रि बनलेली क्षणत्रयराजसत्ता व राष्रीय शौयच, स्वाणभमान, 
स्वदेशाणभमान, स्वधमचश्रद्धा, इत्याणद लोकोत्तर गुि यारं्ी मािी करण्यास आणि स्वकुलार्ा व 
स्वराज्यार्ा नाश करण्यास, ही कामाधंिा कशी कारिीभिू झाली, हें पाणहलें  म्हिजे मनािं फारर् 
उदे्वग उत्पन्न होिो! हस्स्िनापुर (णदल्ली), अस्न्हलपट्टि, देवणगरी आणि आिारं्ें हें णवजयानगर या 
र्ारी णठकािीं भारिीय साराजाज्यार्ा नाश करण्यास आणि मुसलमानी सते्तर्ा उत्कषच होण्यास त्या 
त्या णठकािच्या र्क्रविींर्ें कामाधंत्वर् कारि झालें . पढुें मराठीराज्यािंही संभाजीच्या बाबिींि 
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िोर् प्रकार होऊन मराठी राज्यार्ी इणिश्री झाली! णवजयानगरच्या साराजाज्यार्ी इणिश्री झाली नाहीं 
िरी णवजयानगरकराचं्या क्षणत्रयत्वास णर्रकाणलक डाग लागलार्. िो कसा काय िें पुढें ओघानें 
येईलर्. 
 

१४. देवराय पारं् हजार णनवडक घोडदळाणनशीं जो िंुगभद्रािीराहून णनघाला, िो रातं्रणदवस मागच 
काटीि थेट मुदकलवर र्ालला. त्याच्या उिावळेपिास काहंींिरी आळा घालावा म्हिून त्याच्या 
पुष्कळ णहिकर्िक णमत्रानंीं हरिऱ्हेनें त्यार्ी मनधरिी केली; िथाणप िो काम व क्रोध या दोन प्रखर 
मनोवृत्तींच्या पूिच आधीन झाल्यामुळें  त्याच्या णमत्राचं्या उपदेशार्ा काहंींएक उपयोग झाला नाहीं! 
इिकें र् नव्हे, िर कामी पुरुषािं सामान्यिः णदसून येिारें काम्यवस्िुप्राप्त्युपाय सुर्णविारें धोरिही 
क्रोधाच्या आधीनिेनें देवरायाच्या णठकािीं या वळेीं राणहलें  नाहीं. मुलीरे् आईबाप मुलगी राजाला 
द्यावयाला उत्सुक आहेि, ही गोष्ट देवरायाला मध्यस्थ ब्राह्मिाकडून कळली होिी; अथात् 
मुदकलवर स्वारी करण्यापूवी या मुलीच्या आईबापासं गुप्िपिें आपल्या कटािं घेऊन कायचभाग 
उरकिें णकिी सुखकर होिें, हें देवरायाच्या लक्षािं यावयास पाणहजे होिें, आणि िें आलें  असिें िर 
िोर् ब्राह्मि णफरून िेवढी मध्यस्थी करण्यास खात्रीनें उपयोगी पडला असिा; परंिु िें लक्षािं न 
येऊन देवरायार्ी स्वारी र्ढ्या घोड्ानें मुदकलवर र्ालून जाऊं लागली. देवरायाच्या या 
हल्ल्यार्ी बािमी मुदकल येथील प्रजाजनासं कळिारं्, आिा ंयेथें घनघोर युद्धप्रसंग होिार, असें 
समजून िे गावं सोडून रानावनािं, दरीखोऱ्यािं–ज्याला णजकडे वाट फुटली आणि सुरणक्षििेर्ी 
आशा वाटली णिकडे-णनघून गेले.देवरायार्ी इष्ट णशकारही त्याबंरोबरर् गेली;यामुळें  देवरायार्ी 
एवढी खटपट व्यथच गेली! मुदकलाहून णरकामें परि णफरिानंा देशार्ी लूट आणि नासधूस करीि 
ही स्वारी आपि णमळणवलेल्या णनराशचे्या णमराशीर्ें जाहीर प्रदशचन करीि असिा ंदोन्ही राजाचं्या 
सरहद्दीवरर्ा नेहमीं भाडंिास मूळ असिारा, परंिु स्वराज्याच्या पक्षपािी अशा मुदकलाणद 
प्रदेशािंील प्रजाजन मात्र फुकटर्ा नाडला गेल्यामुळें स्वराज्याबद्दल केवळ उदासीन, ककबहुना 
प्रसंगीं वैिागानें शत्रुपक्षपािी बनणवण्यार्ें अपयश मात्र देवरायाच्या पदरीं पडलें . 
 

१५. सुलिान फेरोजशहानें आयिीर् णनघालेली ही कुरापि व्यथच दवणडली नाहीं. “मुदकल हा प्रािं 
ब्राह्मिी राज्यािं मोडि असून त्यावर देवरायानें णवनाकारि स्वारी केली, िेव्हा ं त्यार्ें पाणरपत्य 
आपि केलेंर् पाणहजे” असें णमष लावनू त्यानें सैन्यार्ी जमवाजमव करून शके १३२८ च्या 
कहवाळ्यािं णवजयानगरावर एकदम हल्ला र्ढणवला. वास्िणवक प्रकार म्हटला म्हिजे मुदकल प्रािं 
केवळ णवजयानगरकरारं्ार् होिा; िथाणप णनणमत्तापुरिा िो प्रािं सुलिानास आपला म्हिून म्हििा ं
आला, यािंील इंणगि वर णदलेंर् आहे. असो. णवजयानगरावर सुलिानानें हल्ला र्ढणविारं् 
देवरायानेंही सुलिानाच्या आघाडीर्ा र्ागंलार् समार्ार घेिला आणि िेवढ्यानें जी काहंीं थोडी 
फुरसि सापंडली णिर्ा उपयोग, त्यानें नगरार्ी सवच व्यवस्था लावनू आपल्या सैन्यार्ा िळ 
बाहेरच्या थोरल्या कोटाच्या आश्रयास देऊन नगर पाठीं घालण्याकडे केला. त्यामुळें  आंिील सवच 
कारभार णनभचय आणि व्यवस्स्थि र्ालणवण्यास व सैन्यास शस्त्रास्त्रें, धान्य इत्याणदकारं्ा योग्य आणि 
भरपूर पुरवठा करण्यास सवड झाली.णशवाय सुलिानाच्या िळावर झालेल्या सवच हालर्ाली 
कळण्यार्ी आयिीर् सोय होऊन योग्य वळेीं त्यावर सहज र्ालून जाण्यास सापंडण्यार्ीही 
व्यवस्था झाली. एके णदवशीं देवरायानें सुलिानाच्या खास िळावरर् अशा जोरानें हल्ला र्ढणवला 
कीं, आपि त्याच्या कर्ाटींिून आिा ं कसें सुटिों, अशी सुलिानास मोठी परं्ाईि पडली. 
सुलिानाच्या सैन्यास त्या खडकाळ माळावर र्टर्ट घोडीं वळणविें फार अवघड जाऊं लागलें  
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आणि प्रणिपळास शेंकडों हजारों मुसलमान वीर णवजयानगरकराचं्या िीरासं व िरवारींस बळी पडंू 
लागले. देवरायार्ा रोंख खास सुलिानावर असल्यानें िो इिर सवच सरदारासं टाळून संणध साधून 
आपल्या पारं्पन्नास णनवडक साथीदारासंह फेरोजशहाच्या िुकडीवर र्ालून गेला. फेरोजशहानें 
मोठ्या प्रसंगावधानानें आणि र्पळाईनें देवरायास आपल्या पाठीवर घेऊन त्यास उघड्ा मदैानािं 
ओढण्यार्ा घाट घािला; परंिु हा कावा देवरायाच्या लक्षािं येऊन त्यानें त्याबद्दल योग्य िी 
िजवीज केली. इिक्या झटापटींि देवरायाबरोबरच्या णिरंदाजानंीं अशी काहंीं शथच करून सोडली 
कीं, सुलिानाच्या िुकडींिील णनम्मीअणधक मािसें लढाईस णनरुपयोगी झालीं. णिकडे खानखनान 
वगैरे सरदारारं्ीही अशीर् दशा झाली. सुलिानावरील या प्रसंगार्ी वािा अहंमदखानास लागली, 
िेव्हा ंिो आपल्या सवच लोकाणंनशीं, होजमल्ल इत्याणदकाशंीं लागलेलें  िोंड र्ुकवनू पाठमोरा होऊन 
सुलिानाकडेस वळला. त्यार्ें अनुकरि इिर खानानंींही केलें . याप्रमािें पाठीवर हवा िेवढा मार 
खाि सुलिानार्ें सवच सैन्य णवजयानगराच्या िटापासून दूर मदैानाकडे एकजुटीनें गोळा होि 
असिा ंत्यानें देवरायाला मध्यें घेरून त्यार्ा व त्याच्या मुख्य सैन्यार्ा परस्पर पायबधंिोडण्यार्ीर् 
वळे आिली होिी; परंिु णििक्यािं करवले णििकी लगट करून देवरायानें सुलिानास एक जबर 
जखम होईपयंि त्यार्ी पाठ धरली, आणि झटक्यासरसा मोहरा णफरवनू िो आपल्या णपछाडीच्या 
मुख्य सैन्यािं जाऊन णमळाला. सुलिानास जबर जखम झाली, िरी प्रसंगाकडे लक्ष देऊन िो 
घोड्ावरून उिरला नाहीं. त्यानें िी वरच्यावरर् बाधंली आणि आपला मोड झालेला शत्रूच्या 
लक्षािं न यावा, या उदे्दशानें धीरानें व णशस्िीनें आपला पाय रिािूंन काढून िो शहरापासून बऱ्यार् 
अंिरावर खुल्या मदैानािं सोयीच्या णठकािीं िळ देऊन राणहला. येथें स्विःर्ी जखम व आपल्या 
सैन्यािंील इिर लोकाचं्या जखमा बऱ्या होऊन पुरेसा णवसावंा णमळाल्यानंिर सुलिानानें खुद्द 
णवजयानगरास काहंींएक उपद्रव न देिा ंभोंविालच्या प्रदेशार्ी दािादाि उडवनू गरीब, खेडवळ 
व णनःशस्त्र अशा कहदु प्रजेच्या छळानें त्याचं्या राजासं कौलास आिण्यार्ा आपल्या पूवचजारं्ा क्रम 
स्वीकारला. या वळेर्ी सुलिानाच्या िळार्ी जागा णवजयानगरच्या दणक्षिेस हास्पेटनजीक होिी. 
प्रथम त्यानें बकंापूरच्या णकल्ल्यावर हल्ला केला. बंकापरु पडलें  आणि भोंविालच्या प्रदेशािंील 
६०,००० णनराणश्रि कहदुब्राह्मि, कुळंबी वगैरे–णजविं कैदी म्हिून सुलिानाच्या सरदारानंीं 
आणिले; याणशवाय त्यानंीं अनेक पणिव्रिा णस्त्रया, िरुि कुमाणरका भ्रष्ट केल्या, ठार केल्या, 
बाटणवल्या आणि त्यारें् सबंधंी, नािेवाईक यासं यमसदनीं पाठणवलें . त्यारं्ीं घरेंदारें लुटलीं, 
जाळलीं वगैरे अनेक अनथच केले. यानंिर अदविी णकल्ल्यावर मोर्ा णफरला. या कामावर खासा 
स्वारी गेली आणि णवजयानगरच्या शहास खानखनान राणहला. अदविीर्ा णकल्ला 
णवजयानगरकराचं्या िाब्यािंील सवांि कठीि आणिबळकट होय. त्यानें सुलिानास दाद णदली 
नाहीं; िथाणप खानखनानार्ें सैन्य णवजयानगरच्या आसपासच्या प्रदेशािं सारखा विवा पसरीि 
र्ाललें  होिें. यामुळें  सधंीवारं्ून णदवस दवडिें म्हिजे शेंकडों ब्रह्महत्या व हजारों स्त्रीबालहत्या 
याकंडे दुलचक्ष करण्यासारखेंर् होिें. अथात् या होिाऱ्या स्वप्रजाहत्यारं्ें पािक आपल्या माथीं 
घेण्यार्ा देवरायावर व अंशिः त्यारे् सणर्व सेनानायक यावंर प्रसंग आला. अशी स्स्थणि 
असल्यामुळें  स्विःच्या सुरणक्षिपिाबद्दल काडीर्ीही भीणि नसिा ंककवा काहंीं प्रािं शत्रनूें घेिले िर 
िेवढ्यानें आपलें  राज्य संपषु्टािं येईल, अशा प्रकारर्ीही काळजी नसिा ं व कदाणर्त् िशी वळे 
आलीर् िर गेलेले प्रािं णफरून सव्याज परि णमळणवण्यार्ी अंगी कहमि असिाहंी देवरायास मुठींि 
नाक धरून शत्रूंना हवा िसल्या अटींवर संणध करिें भाग पडलें . त्याप्रमािें त्यानें आपले काहंीं मंत्री 
संणध करण्याकणरिा ं सुलिानाकडे पाठणवले. संणध साधण्याकणरिा ंआपि होऊन देवराय प्रयत्न 
करिोसें पाहिारं् मुसलमान र्ढले. शवेटीं हो, ना कणरिा ं कणरिा ं देवराय आपली एक मुलगी 
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आपिास देईल िरर् संणध होईल, असें सुलिानानें साणंगिलें . कहदु क्षणत्रयानें वरीलसारख्या 
गोष्टीस रुकार द्यावयार्ा म्हिजे णनजचल्लिेर्ी णकिी पराकाष्ठा आहे, यार्ी कल्पना कहदंूसर् होईल. 
सुलिानार्ी अट ऐकून देवरायाला मोठें सकंट पडलें . ही गोष्ट करण्यापेक्षा ं त्यानें मृत्युही सुखानें 
पिकरला असिा; परंिु ज्या पािकाच्या णनस्ष्क्रयेसाठीं िो झटि होिा, िी त्याच्या मृत्यूनें साधि 
नव्हिी; यामुळें  त्यार्ा नाइलाज झाला. सुलिानास आपि मुलगी द्यावी का? बरें, आपि कबलू 
झालों, िरी मुलगी कशी कबलू होईल? णिर्ें मन कोि वळवील? मुलीच्या आईजवळिरी ही गोष्ट 
कशी काढावी? अशा हजारों अडर्िी देवरायापढुें येऊन उभ्या राणहल्या. कर्िेनें िो अगदीं र्ूर 
झाला. त्याला झोंप येईनाशी झाली व अगदीं खंगि जाऊन र्ारआठ णदवसािं िो केवळ क्षयी 
बनला. शवेटीं त्याच्या काळजीर्ा स्फोट होऊन राज्यकारभाराच्या या परम रहस्यािं त्याच्या एका 
नाणयकेस पडावें लागलें . ही नाणयका म्हिजे त्याच्या अनेक बायकािंील एक केवळ उपभोगाथच 
नटलेली बायको होिी. णहलार् एक उपवर आणि सुंदर अशी कन्या होिी. णिनें प्रथम आपल्या 
कन्येस देवरायावरील सवच संकट समजावनू साणंगिलें . िें सागंिानंा णिनें असे काहंीं कारुणिक 
शब्द योणजले आणि महाराजावंरील आपलें  पे्रम इिकें  काहंीं व्यक्ि केलें  कीं, त्या योगानें त्या 
मुलीच्या अंिःकरिास पाझर फुटून िी आपल्या जन्मदात्याकणरिा ं हवें िें साहस करण्यास, 
ककबहुना प्रािही खर्तर्ण्यास णसद्ध झाली. मग त्या माउलीनें णिला सुलिानार्ी अट साणंगिली. िी 
ऐकून िी मािृणपिृवत्सल मुलगी जरासा णवर्ार करून म्हिाली, ‘आई! काहंीं कर्िा नाहीं; मी 
एकटी आपल्या धमास मुकल्यानें जर माझ्यासारख्या अनेक कुमारींर्ें पाणिव्रत्य आणि महाराजाचं्या 
लाखों प्रजेरे् प्राि व धमच यारं्ें संरक्षि होि आहे, िर सुलिानार्ी अट मला कबूल आहे. िंू 
महाराजानंा ंसागं कीं, आपि खुशाल सणंध साधावा.’ याप्रमािें मुलीर्ी कबलुी णमळिारं् देवरायानें 
प्रसंगाकडे लक्ष देऊन मोठ्या कष्टानें सुलिानास मुलगी व अश्व, गज, जडजवाहीर इत्याणद अपचि 
करून सणंध संपाणदला, रीिीप्रमािें लग्नसमारंभ मोठ्या थाटािं झाला. सासरेजावंयाचं्या भेटी, 
प्रणिभेटी, त्यार्प्रमािें दोन शजेारी राजे या नात्यानेंही एकमेकाकंडे येिेंजािें आणि एकमेकासं 
साडेिीन वस्त्रें देिें इत्याणद सवचणशष्टार्ार यथासागं पार पडले, त्यािंील देवािघेवािाच्या कामीं 
सुलिान फेरोजशहार्ार् सवचस्वीं लाभ झाला. शवेटच्या बोळविीच्या प्रसगंीं जावंयास 
पोंर्णवण्याकणरिा ं देवराय र्ागंला दोन कोस र्िुरंग सैन्यासह आला होिा. िरी ‘सदा वक्रः सदा 
रुष्टः सदा पूजामपेक्षिे। कन्याराणशस्स्थिो णनत्यं जामािा दशमो ग्रहः॥’ या श्लोकार्ा प्रत्यय 
फेरोजशहानें आपल्या सासऱ्यास णदलार्. देवराय आपिासं आपल्या िळापयंि पोंर्णवण्यास आला 
नाहीं म्हिून हा सुलिान जावंई अखेर रागावलार्; आणि ‘या आपल्या अपमानार्ा आपि केव्हा ं
िरी लवकरर् सूड घेऊं’ अशी त्यानें प्रणिज्ञाही केली. जावंईबोवारं्ा हा रुसवा जेव्हा ं देवरायास 
कळला, िेव्हा ं त्यानेंही त्याबद्दल णधक्कारोद्धगार काढले. एकंदरींि या दोन णनसगचशत्रु राजारं्ें 
सासरेजावंायारं्ें जरी नािें झालें , िरी अखंड मतै्री िर दूरर् राणहली, पि अल्पमतै्रीही झाली नाहीं. 
 

१६. ही एक कहदु नवरी पटकावल्यानंिर राजधानीस येिारं् फेरोजशहानें देवरायार्ें प्रीणिपात्र जी 
मुदकलर्ी अप्सरा णिला पकडून आिून आपल्या घरािं दडपून टाकण्यार्ा जारीनें प्रयत्न केला. 
त्याप्रमािें णिला आिनू हजर कणरिारं् फेरोजशहार्ी खात्री झाली कीं, ही सुंदरी केवळ अस्मानर्ी 
परी आहे. त्यार्ी णिजवरून णकिी वळे िरी नजर ढळेना. शवेटीं त्यानें णिर्ा आपल्या वडील 
मुलाशंीं संबधं जोडला. बहुशः या प्रकारािं णवजयानगरच्या राज्यकन्येर्ें अंग असावें; नाहीं िर 
आपल्या शत्रूस प्रयत्न करूनही अप्राप्ि ठरलेलें  स्त्रीरत्न फेरोजशहानें स्विःच्या उपभोगाथचर् 
राणखलें  असिें. त्यािंर् त्यार्ी खरी णमजास होिी; परंिु िसें न कणरिा ं त्यानें िें आपल्या हसन 
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नावंाच्या मुलासर् णदलें . णवजयानगरच्या राज्यकन्येपेक्षाहंी स्त्री फारर् रूपविी होिी. िी 
सुलिानार्ी बीबी झाल्यास त्यार्ें सवच लक्ष णिजकडे वधूेन जाईल, या भीिीनें सदर राजकन्येनेंर् 
णिर्ा णववाह सुलिानाच्या मुलाशंीं मोठ्या णशिाफीनें करणवला असावा. पुढें फेरोजशहाच्या पिात् 
हसनखानास गादी णमळाली नाहीं; यामुळें  त्याच्या या सुदंर णबबीस अपमानािंर् णदवस कंठिे भाग 
पडलें . िो प्रकार असा :– 
 

१७. देवराय आणि त्यार्ा हा उपटसूळ जावंई यारं्ी एकमेकाचं्या सूडार्ी बोलार्ाल लग्नाच्या शवेटीं 
झालीर् होिी; परंिु देवरायाला काहंीं िसा प्रसंग लाभला नाहीं. कारि िो पुढें लवकरर् शके 
१३३४–३५ च्या सुमारास कैलासवासी झाला. त्याच्या मागें त्यार्ा मुलगा वीरणवजय गादीवर 
बसला. या वीरणवजयार्ी कारकीदच शके १३४१ पयंि होिी. वीरणवजय स्विः लढाईस गेल्यार्ा 
उल्लेख खात्रीलायक असा णमळि नाहीं; िथाणप ‘आजा मेला आणि नािु झाला’ या म्हिीप्रमािें 
सुलिान फेरोजशहार्ा सासरा जो पणहला देवराय िोर् जिूं आपल्या नािवाच्या मनािं संर्रून 
आपलें  किचव्य करण्यास उत्सुक झाला. या नािवार्ें म्हिजे वीरणवजयाच्या मुलार्ें नावं देवराय 
असेंर् होिें. िो केवळ अल्लड िरुि होिा; िथाणप ब्राह्मिी सुलिानाबद्दल त्यार्ें वैर इिके उत्कट 
असे कीं, त्याच्या मनािं ‘आपि एकदा ंकेव्हा ंवयािं येऊं आणि केव्हा ंआपल्या मुसलमान शत्रूशीं 
सामन्याला उभे राहंू’ असे णवर्ार वारंवार येि. ईश्वरेच्छेनें हा योग लवकरर् जुळून आला. 
फेरोजशहानें शके १३३९ (इ. स. १४१७) मध्यें णवजयानगरकराचं्या पुनगल णकल्ल्यावर हल्ला 
केला. वीरणवजयानें राजधानीहूनर् णकल्ल्यािंील लोकासं जी काय मदि करिा ंयेईल िी करून 
स्वस्थ बसण्यार्ें व्रिर्ालणवलें . त्याच्या िरिुदीर्ा काहंींर् उपयोग होि नसे असें नाहीं; त्यामुळें 
णकल्ल्यािंील लोकासं वळेोवळेीं उते्तजन आणि सामग्री णमळून िे शत्रूशीं णनकरानें लढि आणि 
णकल्ल्यार्ें संरक्षि करीि, हें खरें; िथाणप सैन्यािंील, राजकुलािंील व सणर्वापंैकीं िरुि मंडळी, 
मागील खेपेच्या अपमानकारक िहापासून इिकी णर्डलेली होिी कीं, िी नेहमीं युद्धास उत्सुक 
असे. त्यानंा हें ‘उंटावरून शळे्या राखिें’ मुळींर् रुर्ि नव्हिें. त्यानंा आपलें  गेलेलें  यश णफरून 
केव्हा ं णमळवू ंआणि आपल्या धमार्ा झालेला अपमान आणि आपल्या िोंडाला लागलेली काजळी 
केव्हा ंनाहींशी करून टाकंू, असें झालेलें  होिें; परंिु करिाि काय? राजाजे्ञवारं्ून सवच लंगडें होई. 
इकडे पुनगलर्ा णकल्ला दोन वषें झालीं िरी कौल देईना. सुलिानाच्या सैन्यास मात्र सारखी 
ओहोटी लागनू राणहली होिी. यािंर् घोड्ाचं्या रोगानें आणि मािसािंही साथं उत्पन्न झाल्यानें 
णवशषेर् भर पडली. एक एक मुसलमान सरदार आपली िुकडी घेऊन आपापल्या जहाणगरीवर 
र्ालिा होऊं लागला. इिक्यांि इकडे वीरणवजय राजानें परलोकमागच स्वीकारला आणि त्यार्ा 
मुलगा देवराय दुसरा हा मगंल णदवशीं कसहासनाणधणष्ठि झाला. यास ‘णर्न्न’ (िेलगू), ‘णर्क्क’ 
(कानडी) म्हिजे मराठींि ‘णर्मिा राजा’ असें म्हिि. हा केवळ अल्लड बाळ होिा; िथाणप सवच 
राष्रर् शत्रूशीं लढण्यास उत्सुक असल्यानें या णर्मण्या राजाच्या अल्लड, िथाणप नैसर्तगक 
महत्त्वाकाकें्षस जोर आला आणि याच्या कारकीदीिल्या पणहल्यार् राजसभेंि जमलेल्या सणर्व व 
सेनानायकानंीं परस्परोते्तजक भाषिें करून सुमुहूिावर शत्रूशीं टक्कर देण्यार्ी णसद्धिा करून ढाला 
णफरणवल्या. ही गोष्ट शके १३४१ (इ. स. १४१९) ि घडली. 
 

१८. सुलिानाच्या पक्षािंील त्यार्ा मुख्य सेनापणि मीर फझलउल्ला यानें प्रथम णनकरानें िोंड णदलें . 
घटकाभर त्यानें फळी फोडून णवजयानगरच्या सैन्याच्या मध्यापयंि प्रवशे करून त्याचं्या उजव्या 
अंगावर खूप माराही केला; परंिु देवराय ‘णर्मिा राजा’ यानें आपल्या एका साथीदाराकडून अशी 
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काहंीं लगट करणवली कीं, एकाएकीं मीर फझलउल्लास एक वार लागून िो जागच्या जागींर् पुरा 
झाला. मुसलमान इणिहासकार असें णलणहिाि कीं, हें काम मीर फझलउल्लाच्या णवश्वासू मानल्या 
जािाऱ्या नोकराकडूनर् लारं्ाने करणवलें  होिें. मीर फझल कामास येिारं् सुलिानार्ी बाजू 
खर्लीर्. त्यानें आपल्याकडून णशकस्ि केली; परंिु काहंीं उपयोग झाला नाहीं. उलट त्याच्यार् 
जीवावर मात्र येऊन बेिली. णवजयानगरकरानंी एकदा ंअशी काहंीं लगट केली कीं, सुलिानास 
अर्ानक वढेण्यार्ा रंग आणिला. िेव्हा ंप्रािरक्षिाथच त्याला मोठ्या र्पळाईनें आपला पाय रिािूंन 
कसा िरी काढावा लागला. अनेक जखमा लागनू िो जीवाणनशीं पळाला. दणक्षिी कहदु वीरानंीं त्या 
प्रसंगीं मुसलमानारं्ा बारा वाटानंीं पाठलाग करून त्यारं्ीं अगदीं लाडंगेिोड केली. या वळेीं सशस्त्र 
मुसलमानारं्ी अशी काहंीं पराकाष्ठेर्ी कत्तल झाली कीं, रिागंिावर णशखाहीनाचं्या मंुडक्यारं्ा 
सारखा थरच्या थर होऊन राणहला होिा. सुलिानार्ा त्याच्या देशािं लाबंवर पाठलाग करून 
जाळपोळ, लूटकाट आणि पीर, मणशदी, दरगे यारं्ी पुरी नासधूस व जागोजाग कडव्या आणि 
जीवावर उदार होऊन लढाईस येिाऱ्या मुसलमानारं्ी कत्तल करून णवजयानगरकरानीं ककवा 
णर्मण्या देवरायानें आपला आजा जो थोरला देवराय त्याच्या वळेेपासून सुलिानानें केलेल्या अनंि 
अपकारारं्ी या वळेीं एकदमर् सव्याज फेड केली. सुलिान फेरोजशहानें या प्रसगंीं गुजराथर्ा 
सुलिान अहमदशहा यार्ी मदि माणगिली. परंिु त्याच्या स्विःच्या मुलखािंर् स्स्थरस्थावर 
नसल्यानें फेरोजशहार्ी यार्ना फुकट गेली. शवेटीं कहदु लोक परिले. या मोणहमेंि काहंीं प्रसंगीं 
खानखनानानें मात्र र्ागंला णटकाव धरला, यामुळें  अपमान, काळजी आणि वाधचक्य याचं्या योगानें 
णनराशा व वडेा होऊन मरण्याच्या पंथास लागि र्ाललेल्या सुलिानापढुें त्याला बरीर् फुशारकी 
मारावयास सापंडली. इिकें र् नव्हे, िर खऱ्या वारसास बाजूस सारून फेरोजशहाकडून आपल्या 
सैन्याच्या जोरावर या गाजीनें सलिनिही पटाकावली. मुदकल सुदरीच्या नवऱ्यास-
हसनखानास-आखूंन णदलेल्या ४ कोसाचं्या टापूंि खाऊनणपऊन खुशाल र्ैनींि असण्यार्ी 
परवानगी ऊफच  िुरंुगािंील साधी कैद णमळाली. इिकें र् होऊन राहिें िरी ठीक होिे; परंिु पुढें 
खानखनानाच्या मुलानें या राजकीय कैद्यारे् डोळे काढून त्याला अधं करून सोडलें . िेव्हा ं िर 
केवळ आंधळ्याला वागविारी लाकंडी काठी आणि मुदकल सुंदरी एकार् योग्यिेच्या झाल्या. 
स्वधमी, स्वदेशी महाराजाणधराजार्ी कल्पिरूप्रमािें सवचसुखद छाया र्ालून येऊन या मुदकल 
सुंदरीवर पडि असिा ंकपाळकरंटीनें िेथून पळ काढला. कारि काय? िर म्हिे राजार्ी रािी 
होऊन आपल्या स्विंत्रिेला मुकावें लागिें! पि शवेटीं या अणवर्ारी सुंदरीस धमांिर स्वीकारून 
देशद्रोही, धमचद्रोही म्हिून आपल्या कपाळीं अखंड काळा डाग वागवनू खरी खरी कैद आणि 
आंधळ्या नवऱ्यार्ी सेवा हींर् पत्करावीं लागलीं! कोित्याही देशािं असल्या प्रवृत्तींर्ीं परधमी 
णवदेशीयास धार्तजिीमािसें णनपजंू लागलीं कीं, िोर् त्या देशाच्या नष्टर्यार्ा आणि पारिंत्रयार्ा 
पाया समजावा. हीं असलीं मािसें स्विः नरक जवळ करून परंपरया आपल्या सवच राष्रासही नरक 
भोगावयास लाविाि! णधक् णजिें असल्यारं्ें! त्यापेक्षा ंमरि पुरवलें ! आणि म्हिनूर् ‘स्वधमे णनधनं 
श्रेयः परधमो भयावहः।’ असें श्रीमद भगविंानंीं गीिेंि साणंगिले आहे. 
 

१९. सुलिान फेरोजशहा शके १३४४ (इ. स. १४२२) च्या आणश्वनािं वारला. त्याच्या मागें खानखनान 
हा अहमदशहा १ ला या नावंानें सुलिान झाला. यार्ी पणहली कामणगरी म्हिजे णवजयानगरच्या 
देवरायानें केलेल्या अपकारार्ें उट्टें  काढिें ही होय! त्यानें आपल्या उदे्दशाच्या णसद्धध्यथच जंगी सैन्य 
आणि णवपुल द्रव्य जमणवलें . इकडें देवरायानेंणह आपले सवच सेनापणि गोळा केले आणि 
वारंगूळकरानंा कटािं घेऊन िंुगभदे्रच्या काठंीं छाविी ठोकली. सुलिान अहमदशहानें िंुगेच्या 
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उत्तरिीरास िळ देऊन आपल्या सैन्याच्या मध्यभागीं सवच दािागल्ला आणि सामानसुमान ठेणवलें  व 
िेथेंर् स्विःर्ा िंबू ठोकून सवच गोटाच्या भोविीं बलैगाड्ारं्ा गराडा णदला. उदे्दश हा कीं, 
णवजयानगरच्या पायदळास रात्रीं एकदम छापा घालिा ं येऊं नये. अशा स्स्थिींि सुलिान ४० 
णदवस आपल्यार् सैन्यािं स्वस्थ णर्िनू राणहला होिा. त्याला आपि होऊन र्ालून जाण्यास धीर 
झाला नाहीं. इकडे प्रथम प्रथम मुसलमानी सैन्यास बरीर् दहशि पोंर्वनू णवजयानगरकरही 
थोडेसे णशणथल झाले. शत्ररू्ा णवशषेसा दम णदसेनासा होिारं् देवरायारे् सैणनक आणि सेनापणि 
बरेर् असावध वागूं लागले. वारंगूळकरही रि सोडून र्ालिे झाले. िे णदवस थंडीरे् होिे. नदीला 
उिार होिा. िेव्हा ं णवजयानगरकर असावध आहेिअसें पाहून सुलिान अहमदशहानें हळूहळू 
हालर्ालीस सुरवाि केली. एके रात्रीं त्यानें लोदीखान, अलमखान आणि णदलावरखान यासं, 
गुप्िपिानें आपल्या सैन्यासह नदी उिरून शत्रूंच्या गोटािं उपद्रव देण्यास साणंगिलें ; त्याप्रमािें िे 
णिन्ही सरदार उजाडण्यापूवीर् नदीपार झाले. देवराय–णर्मिा महाराज–कालव्यानजीकच्या 
एका केळीच्या बनािं थोडक्याशा खेळगड्ासंह णनजलेला होिा. कमचधमचसंयोगानें मुसलमान 
सैन्यार्ी एक िुकडी त्यार् बागेंि केवळ फळारं्ी लूट आणि आवलाव करण्याच्या हेिूनें णशरली. 
देवरायारे् काहंीं साथीदार जागे होऊन मळ्यािं पाटावर इिस्ििः प्रािर्तवधींि मग्न होिे; त्यासं 
मुसलमानानंीं पटापट र्िुभुचज केलें . इिक्यािं देवराय जागा झाला आणि बाहेर येऊन पाहिो, िों 
आपले साथीदार र्िुभुचज झालेले! थोडासा णवर्ार कणरिारं् सवच प्रकार त्याच्या ध्यानािं आला. 
त्यानें प्रथम आपल्या खेळगड्ासं नेत्रसंकेिानें णनमूटपिें सवच सहन करण्यार्ी खूि केली. त्यार्ें 
केवळ पोरवय होिें िरी प्रसगंावधानानें त्यानें िो प्रसंग मारून नेण्यार्ा संकल्प ठरणवला. त्यारं्ें 
सैन्य पुष्कळ लाबं असल्यामुळें  एकाएकीं ओरड करण्यापासून लाभ न होिा ं‘उद्यारं्ें मरि आजर्’ 
यावयार्ें, असा मात्र संभव होिा. सुदैवानें त्या वळेी त्याच्या अंगावर राजणर्न्हें नव्हिीं, त्यामुळें 
त्याला कोिी ओळणखलें  नाहीं. णशवाय मोठा समयसूर्कपिा वापरून त्यानें णििक्यािंल्या 
णििक्यािं जें काहंीं मोलार्ें वस्त्र अथवा इिर काहंीं त्याजवळ होिें िें सवच र्टकन् फें कून णदलें  व 
केवळ एखाद्या सामान्य गरीबाच्या बावळ्या मुलासारखी मुद्रा करून िो उभा राणहला. शत्रूच्या 
लोकानंीं त्याला पाणहलें ; परंिु हा राजपुत्र असेल अशीत्यासं शकंाही आली नाहीं. त्यारं्ें सवच लक्ष्य 
आिा ं त्या मळ्यािंील फळफळावळीवर हाि मारण्याकडे लागलें  होिें आणि आपिासं अडथळा 
करण्यास कोिीर् नाहीं असें पाहून िे णनभचय झाले होिे. णवजयानगरकराकंडील कोिीर् लष्करी 
पेशारे् लोक बागेंि नाहींि अशी त्यारं्ी खात्री झाली होिी. िेव्हा ं त्यानंीं केवळ वानरारं्ी कृणि 
करून त्या बागेर्ा णवध्वसं र्ालणवला! शवेटीं एकेकानें िेथील उसारं्ी एकेक मोळी बाधंली आणि 
देवरायाच्या खेळगड्ासं मोकळें करून िे कोिी सामान्य लोकर् समजून त्यासं मोळ्या 
उर्लण्यास साणंगिलें . त्यानंीं मुकाट्यानें आपल्या णर्मण्या महाराजाकडे एकदा ंनेत्रसंकेि करून 
त्या उर्लल्या आणि िे इमाम दाडंगे णजकडे जािील णिकडे त्याचं्या मागें हेही र्ालंू लागले. 
याप्रमािें बहुिेक णशपाई बागेंिून बाहेर गेले. देवरायाच्या साथीदारापंैकीं एकही इसम त्याच्या 
दृष्टीस पडेनासा झाला. देवरायाच्या मनािं अल्लडपिानें आपिही झुकाडंी देऊन पळून जावें असें 
अनेक वळेा ंआलें ; परंिु न जािों, पळून जाण्यानेंर् कदाणर्त् आपल्याबद्दल संशय येऊन नसिें 
णवघ्न ओढवले, असा त्या णर्मण्या राजानें महान् णवर्ार करून धैयार्ा आश्रय केला; आणि 
ईश्वरावर भरंवसा ठेवनू िो णनिल उभा राणहला असिा ं शवेटीं त्याच्यावरही एका मुसलमान 
सरदारानें उसारं्ी मोळी लादलीर्! पि काहंीं एक काकंूं न कणरिा ं त्या बालराजानें िी मोळी 
आपल्या राजमुकुटाच्या स्थानीं धारि करून त्या मुसलमान सरदाराच्या मागोमाग मागच सुधारला. 
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२०. णर्मिा राजा देवराय आणि त्यार्ा वाटाड्ा मुसलमान सरदार हे फार वळे र्ालले नाहींि, िों 
इकडे सुलिानार्ें सैन्य नदी उिरून आल्यार्ी आणि आपला प्रािणप्रय णर्मिा राजा हरवल्यार्ी 
वािा णवजयानगराच्या सवच गोटािं पसरून एकर् गोंधळ माजून राणहला. शवेटीं णनराश होऊन 
सेनापिींनीं आपापल्या सैन्यास एकदम परंिु व्यवस्थेनें गोट मोकळा करून नगरार्ा मागच जवळ 
करण्यार्ी आज्ञा णदली. इकडे सुलिान गोटािं णशरण्याच्या अगदीं लागािं होिा. हा सवच प्रकार 
देवरायाच्या डोक्यावर मोळी देऊन घटकाभर त्यार्ा धनी झालेल्या मुसलमान सरदारास कळिारं् 
त्याच्या मनािं ‘शतू्रर्ा गोट लुटण्यािं उंसाचं्या मोळीपेक्षा ंआपला णकिीिरी पट फायदा होऊन, 
णशवाय सुलिानाकडून णकिाब व बढिी णमळेल’ असा णवर्ार येऊन िो धूम ठोकीि णिकडे 
र्ालला. णर्मिा राजा देवराय जो िेथून पळाला िो अर्ानक आपल्या स्विःच्या णशबदंीपैकीं एका 
लहानशा िुकडींि जाऊन णमळाला. या णर्मण्या राजाच्या णशबंदीरे् लोक या वळेीं त्याचं्या नेमक्या 
स्थळीं नसून िे आपल्या धन्यास शोधीि दशणदशा पागंले होिे. त्यािंील ही िुकडी अगदीं सवांच्या 
शवेटीं णनघाली असल्यानें देवरायास लवकरर् भेटली. आपला णर्मिा राजा, आपला हरवलेला 
प्राि आपिासं णफरून णमळाल्याबद्दल त्या लोकासं णकिी आनंद झाला असेल, यार्ी कल्पना 
सध्याचं्या आम्हा ंपरिंत्र आणि स्वराज्याच्या कल्पनेर्ा गधंही नसिाऱ्या लोकासं यथािथ्य होिेंर् 
अशक्य आहे! देवरायानें आपले काहंीं लोक आपल्या भोंविीं णमळिारं् ‘आपला प्राि वारं्ला हेंर् 
पुष्कळ, आिा ं लपिछपि आपली नगरार्ी वाट धरावी आणि आपल्या राजवाड्ािं सुखासनीं 
पहुडावें’ असला णवर्ार न कणरिा ंत्या पारं्पन्नास लोकािंीलर् णनम्मे लोक णवदु्यदे्वगानें आपले इिर 
सैणनक गोळा करण्याकणरिा ं पाठणवले व उरलेल्या वीसपंर्वीसबाजीणनशीं िो एकदम नगराकडे 
परि णफरिाऱ्या आपल्या मुख्य सेनेर्ा ओघ, णफरून शत्रुसंमुख करण्याकणरिा,ं आड परंिु 
जवळच्या मागानें िडक णनघाला. इकडे सुलिानसाहेब आणि त्यारें् सैणनक लुटीच्या आशेंि र्ूर 
होिे, िों आमच्या णर्मण्या राजार्ी सवच मंडळी जमली आणि मुख्य सेनेसही आपला बालराजा 
जीविं आहे, इिकें र् नव्हे, िर िो आपिासं आज शत्रवूर र्ाल करण्याकणरिा ंपुढें घोडा घालून 
उते्तजन देण्यास णसद्ध आहे, असें कळिारं् सवच कानडी सैन्य उत्साहानें माघारें रिागंिािं णफरलें . 
ऐन दुपारच्या वळेेला बालराजा देवराय सुलिानावर उलटला आणि र्ार घटका दोन्ही सैन्यारं्ें 
मोठें घनघोर युद्ध झालें . सुलिानास िो जसा सड्ा स्वारीणनशीं नदीच्या अलीकडे आला होिा 
िसेंर् परिावें लागलें . मुसलमान सैन्य परिल्यावर त्यार्ा पाठपुरावा करण्यार्ा सल्ला आपल्या 
बालराजाच्या सणर्वानंीं न णदल्यामुळें  युद्ध संपलें  आणि वडील मंडळींच्या म्हिण्यास मान देऊन 
देवरायास परि नगरास जावें लागलें . परंिु या प्रसंगींच्या त्याच्या संकटार्ी, साहसार्ी धैयार्ी, 
समयसूर्किेर्ी आणि सोत्साह पराक्रमार्ी कच्ची गोष्ट लोकासं समजिारं् त्यारं्ी त्याच्या णठकािीं 
इिकी प्रीणि जडली आणि त्याच्या उदाहरिानें त्याचं्या स्वदेशधमाणभमानास इिकें  प्रोत्साहन 
णमळालें  कीं, पुढें लवकरर्, लोकाचं्या प्रयत्नानेंर् सुलिान अहमदशहावरही बालराज देवरायापेक्षा 
णबकट प्रसंग ओढवला. 
 

२१. देवराय व त्यार्ें सैन्य णवजयानगरास परि गेल्यावर अहमदशहार्ीही देवरायाच्या मागोमाग 
जाऊन शहरास वढेा घालून नाकेबंदी करण्यार्ी छािी झाली नाहीं; िथाणप काहंीं णदवस िसेर् 
लोटल्यावर त्यानें आपल्या एकेका सरदारासणवजयानगरकरारं्ा मदैानमुलूख लुटण्यासाठीं 
पाठणवलें . त्यानंीं आपला नेहमींर्ा क्रम र्ालू केला. लूटमार, जाळपोळ आणि णनरपराध गाईंर्ी, 
देवारं्ी व गाईप्रमािें णनरुपद्रवी बायकापोरारं्ी णशकार करिें, णनःशस्त्र पुरुषारं्ी शेंडी व जानवें 
िोडून त्याचं्या िोंडािं गोमासं घालिें अथवा बकऱ्यापं्रमािें त्यारं्ीर् सागुिी काढिें हीं कामें म्हिजे 
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या सुलिानाच्या मुसलमान सैन्याच्या सहज लीला होि. खुद्द खासा स्वारीनेंही िोर् क्रम 
स्वीकारला होिा. सुलिान अहमदशहा, वीस हजार काफरारं्ी कत्तल भरली कीं, त्या णठकािीं 
िीन णदवस णवजयोत्साहासाठीं मुक्काम करी. यानें या वळेीं णकिीक देवळािंील मूर्ति फोडून 
टाकल्या आणि ब्राह्मिारं्ीं मोठमोठीं णवद्यापीठें णवध्वसूंन त्यािंील णवद्याथी व आर्ायच यासं अिोनाि 
छणळलें . असा हा सुलिानसाहेबारं्ा राक्षसी क्रम र्ालला असिा ं गरीब ब्राह्मि णवद्याथी व इिर 
प्रजानन णमळून पारं्एक हजार कहदंूनीं सुलिानाच्या या कृत्यार्ा प्रणिरोध करून सुलिानास 
कंठस्थान घालण्यार्ी दुघचट प्रणिज्ञा केली आणि ज्याला जें णमळेल िें शस्त्र व कोिी कोिी घोडीं हीं 
घेऊन िे एकजुटीनें व एकसंकेिानें महाभारिािंील सशंप्िकापं्रमािें ककवा केशरी पोषाख करून 
जोहार पुकारिाऱ्या रजपूिापं्रमािें णनघाले. आपल्या देशाकंणरिा,ं धमाकणरिा ं आणि उपास्य 
देविाचं्या मूिीकणरिा ं ककबहुना आपल्या आपलेपिाकणरिा ं या पारं् हजार लोकानंीं जिूं काय 
आपल्या णशरारं्ा यज्ञ करून त्याच्या पूिाहुिीदाखल सुलिानार्ें णशर अपचि करण्यार्ें योणजलें  
होिें. त्या महानरमेधाकणरिा ंअवश्य असलेला अहमदशहा सुलिानरूप पशु वळेेवर हािीं लागावा 
म्हिून त्यानंीं गुप्िवशेधारी अनेक हेर नेमले होिे. िे सुलिानाच्या हालर्ाली वळेोवळेींकळवीि. 
त्याप्रमािें हे पारं् हजार स्वयंसेवक कहदु वीर अर्ानक येऊन त्याच्या आघाडीणपछाडीर्ा फडशा 
पाडीि आणि सुलिानाच्या उणद्दष्ट कायांि णवघ्न आिीि; म्हिजे कुठील िरी कहदु गावंार्ा व 
देवदेवालयार्ा बर्ाव करीि. 
 

२२. एके वळेीं अहमदशहा णशकारीस णनघाला असिा ं त्यार्ें मुख्य सैन्य आणि िो यामंध्यें बरेंर् अंिर 
पडलें  असल्यार्ी बािमी या स्वयंसेवकासं णमळाली. िे लगेर् त्यार्ें सैन्य व िो या दोघाचं्या मध्यें 
घुसले. त्यापंैकीं काहंीं लोकानंीं एका िोंडानें सैन्यावर व काहंींनीं इकडे सुलिानावर हल्ला केला. 
मुख्य िळ व सैन्य यामंध्यें एक कोसार्ें व सुलिान व त्यार्ें सैन्य यामंध्यें पारं्सहा कोसारं्ें अंिर 
पडलें . णिकडे िळावरही एका णिसऱ्यार् िुकडीनें हल्ला करून दािादाि उडणवली. सुलिानास 
आपला जीव घेऊन र्ोराप्रमािें पळिा ं भईु थोडी झाली. सुलिानार्ी शरीररक्षक दोनशें वीरारं्ी 
िुकडी सवांपूवीर् कामास आली होिी. पळिा ं पळिा ं गुराकंणरिा ं केलेल्या एका मािीच्या 
गडग्यामागें लपण्यार्ी सुलिानास आशा होिी; परंिु त्यानें मधील सपाट मदैानार्ा भाग आक्रमनू 
त्या गडग्यापलीकडे घोडा उडणवण्याच्या आंिर् त्याच्या पाठीवरील त्यारे् काळ त्याच्या लगटीस 
आले. सुलिानास िर आिा ंअल्लार्ी शवेटर्ीं प्राथचना करण्यार्ी पाळी आल्यासारखें वाटून णनराशनेें 
िो आकाशाकडे बघावयासही लागला होिा; इिक्यािं इहजन्मींर्ी खात्रीनें नव्हे, परंिु त्यार्ी 
काहंींिरी पूवच पुण्याई उभी राहून, अर्ानक एक शेंदोनशें मुसलमान णिरंदाजारं्ी टोळी सुलिान व 
त्यारे् पाठलागे याचं्या मध्यें येऊन धडकली आणि णजवावर उदार होऊन यानंीं आपल्या 
णिरंदाजीस सुरवाि केली. क्षिामध्यें त्यानंीं िीरारं्ा जसा पाऊसर्पाडला! परंिु कहदु 
स्वयंसेवकानंीं एक िसूभरणह मागें न सरिा ंप्रणिपळास पढुेंर् पाऊल टाकण्यार्ा क्रम नेटानें र्ालू 
ठेवनू प्रणिपक्षािंील एकेका वीरास अल्लाकडे पाठणवण्यार्ा सपाटा र्ालणवला. होिा ं होिा ं या 
मध्येंर् आलेल्या मुसलमान वीरारं्ा णनःशषे णनःपाि करून हे कहदुवीर, ज्या गडग्याच्या पलीकडे 
सुलिान लपला होिा त्यापाशीं येऊन धडकले; आणि लगेर् त्यानंीं कुदळीं, खोरीं, पहारा 
इत्याणदकानंीं िो गडगा पालथा घालण्यास प्रारंभ केला. गडग्यास मागच पडून मंडळी आपल्या 
यज्ञार्ी पूिाहुणि देण्यास आिं णशरिार, िों हरवलेल्या सुलिानार्ा ससैन्य शोध करीि असलेला 
अबदुल कादर नावंार्ा त्याच्या खास पागेर्ा मुख्य सेनापणि िेथें येऊन धडकला. त्याच्या बरोबर 
हजारािं सैन्य होिें, आणि आमरे् हे कनाटकी कहदु वीर िर केवळ आिा ं शेंकड्ावंर असिील 
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नसिील; िथाणप या नव्या दमाच्या णर्डलेल्या मुसलमानाशंींही आमरे् स्वयंसेवक संशप्िक वीर 
असे णनकरानें लढले कीं, प्रत्येकानें आपल्या शत्रूंपैकीं णनदान पारं्ावंर असामी णनजणवल्यावारं्ून 
देह ठेवलार् नाहीं! मात्र असला पािकी पशु रिािं बळी पडण्यास अयोग्य म्हिनूर् कीं काय कोि 
जािें, ईश्वरी संकेिानें सुलिान अहमदशहा जीवाणनशीं सुटला. येथें हा ऐणिहाणसक र्मत्कार मोठा 
लक्षािं ठेवण्यासारखा आहे कीं, या एका मोणहमेंि लाखों सैन्यारे् अणधपिी दोन महान् राजे 
दैवदुर्तवलणसिानें एकेकटे शत्रूच्या आटोक्यािं सापंडून ‘णजवावरर्ें शेंपटावरर् णनभलें ,’ अशा 
प्रकारानें प्रसंगािूंन पार पडले! वरील गोष्ट कानडी व दणक्षिी लोकाचं्या राष्राणभमानार्ी र्ागंलीर् 
द्योिक आहे. असल्या गोष्टींच्या उदाहरिानेंर् स्वािंत्रयस्वधमचप्रीणि उत्पन्न होि असिे. यानंिर 
शके १३४५ ि दणक्षिेंिभयकंर दुष्काळ पडला. त्यामुळें  या दोन्ही सालीं कलबुगा आणि 
णवजयानगर या दोन नगरामंधील प्रदेशािं असिारी कापशीर्ी वगैरे शिेजमीन मोकळीर् पडली 
होिी. िेव्हा ंसुलिान अहमदशहास, आधींर् दुष्काळानें णपडलेल्या कहदु प्रजेस णफरून पीडा देऊन 
त्यायोगें त्याचं्या राजासही शह देण्यािं आपला सहज फायदा होईल असें वाटलें ; आणि त्याप्रमािें 
त्यानें ऐन पावसाळ्यािं म्हिजे वाढलेल्या उपटसूळ उन्हाळ्यािं जाळपोळ व लूटफाट करीि 
णवजयानगर गाठंलें . णवजयानगरला दोनिीन मणहने वढेा देऊन बसून सुलिानानें त्याच्या दणक्षिेर्ा 
बरार् प्रदेश उध्वस्ि करण्यार्ा सपाटा र्ालणवला. िेव्हा ं णवजयानगरास णफरून एकदा ं
सुलिानाशीं लाडीगोडीनें वागून िह संपादावा लागला. याप्रमािें णवजयानगरशीं िह होिारं् 
पुढील वषी सुलिानानें वारंगूळवर जय्यि ियारीनें हल्ला केला आणि असहाय असें िें लहानसें 
राज्य आपल्या घशािं टाकलें . कारि वारंगुळर्ा राजा या युद्धािं पडला. गेल्या 
(णवजयानगरकराबंरोबरच्या) लढाईिं वारंगूळकर एकदम रि सोडून र्ालिे झाले होिे, त्या 
योगानें या प्रसंगी त्यासं णवजयानगरकराकंडे मदि मागिा ंआली नाहीं. एकंदरींि शके १२२० 
पासून मोठ्या शथीनें सारखें लढून रक्षि केलेलें  स्वािंत्रय वारंगुळकरानंा या वळेीं म्हिजे शके 
१३४६ ि गमावनू बसावें लागलें ! जवळ जवळ १२५ वषें त्यानंीं िें संरक्षि केलें , हें काहंीं कमी नव्हे. 
 

२३. यापुढें शके १३६५ च्या अखेरपयंि णवशषेसें काहंीं घडलें  नाहीं. वरील वषाच्या अखेरीस (इ. स. 
१४३५ फेबु्रवारी २७ ला) सुलिान अहमदशहा वारल्यानें त्याच्या जागीं त्यार्ा मुलगा अल्लाउद्दीन 
दुसरा िख्िनशीन झाला. अहमदशहाच्याकारकीदीिर् बेदर (बीदर) हें शहर बाधंण्यास सुरवाि 
झाली. या प्रदेशाच्या पूवीच्या कहदु राजधानीच्या जागींर् या नव्या शहरार्ी रर्ना होि गेली. 
बेदरर्ा णकल्ला शके १३५४ ि पुरा झाल्यावर त्या सालापासून मरेपयंि अहमदशहा बेदर येथेंर् 
राहि असे. पुढील सवच सुलिानही बेदरासर् मुख्य गादीर्ें णठकाि समजि. ‘बेदररे् बमिी’ राजे 
अथवा सुलिान हा शब्दप्रयोग याच्या अगोदर होि नसे. 
 

२४. मागील फेरोजशहाच्या प्रकरिािं आम्ही श्रीपादश्रीवल्लभ नृकसहसरस्वणि या महात्म्याचं्या 
कालासंबंधानें वाटाघाट केलीर् आहे. आिा ं येथें इिकें र् सागंिें आहे कीं, लेखकाच्या मिें 
अहमदशहार्ा मुलगा अल्लाउद्दीन हार् श्रीपादश्रीवल्लभानंीं वर णदलेला रजक असावा आणि 
याच्यार् कारकीदीि श्रीगुरंूर्ा दुसरा अविार श्रीनृकसहसरस्वणि हा झाला असावा. िेव्हा ंश्रीगुरंूर्ें 
गुरुर्णरत्रावरून णमळिारें र्णरत्र अणिसकें्षपरूपानें येथेंर् देण्यार्ा यत्न करिें इष्ट आहे. 
 

२५. श्रीपादश्रीवल्लभ व नृकसहसरस्वणि हे दोन अविार होिे हें मागेंर् णसद्ध केलें  आहे व त्यापंैकीं 
श्रीपादश्रीवल्लभाचं्या अविारार्ी थोडीशी माणहिीही त्यार् वळेी णदली आहे. आिा ं येथें णिर्ी 
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णद्वरुक्िी न कणरिा ं केवळ नृकसहसरस्वणि या अविारार्ीर् हकीकि सागंावयार्ी आहे. ही 
हकीकि सरस्विीगंगाधराच्या श्रीगुरुर्णरत्र गं्रथावरूनर् सागंावी लागिार आहे. मागें 
फेरोजशहाच्या वळेेस श्रीगुरंूर्ा प्रथमाविार श्रीपादश्रीवल्लभ झाला म्हिून साणंगिलें . त्या प्रसगंीं 
श्रीगुरुदत्त कृष्िा व गंगा (परं्गंगा) याचं्या संगमीं असिा ंआपल्या एका रजक णशष्यास वर देिे 
झाले; िो प्रकार असा :– 
 

श्रीपाद म्हििी रजकासी। जन्मादारभ्य कष्टलासी। 
वाचं्छा असे भोगावयासी। राज्यभोग तमोरृ्शत्त॥ २८॥ 
िुष्टवावया इंणद्रयासंी। िुवा ंजावें म्लें च्छवशंासी। 
आवडी झाली िुझे मानसीं। राज्य भोगीं जाय त्वणरि॥ ३०॥ 
अंिरिील िुझे र्रि। द्याव ेमािें पुनदचशचन। 
िुझा अनुग्रह असे कारि। ज्ञान द्यावें दािारा॥ ३१॥ 
श्रीगुरु म्हििी ियासी।रै्दुरानगरीं जन्म घेसी। 
भेटी देऊं अंिकाळासी। कारि असे येिें आम्हा॥ं ३२॥ 
आणिक काणय कारिासी। अविार घेऊं पणरयेसीं। 
वषे धरोनी संन्यासी। नाम नृससहसरस्र्ती॥ ३५॥ 
रजक णवनवीि श्रीपादासी। झालों आपि वृद्ध वयेंसी। 
भोग भोगीन बाळाभ्यासी। यौवनीं गोड राज्यभोग॥ ३८॥ 

 
यावर श्रीपादश्रीवल्लभानंीं ‘िथास्िु’ म्हििारं् िात्काळ रजकानें देह सोडला. िोर् पुढें बेदरािं 

अहमदशहाच्या पोटीं आला असावा, असा आमर्ा िकच  आहे. श्रीपादश्रीवल्लभही वरील प्रकारानंिर 
थोडक्यार् णदवसानंीं 

 
‘अणश्वनवद्य द्वादशीसीं। मृग नक्षत्र पणरयेसीं। 
श्रीगुरु बैसले णनजानदेंसीं। अदृश्य झाले गंगेि॥ ४५॥ 
 

२६. नंिर काहंीं णदवसानंीं, श्रीपादश्रीवल्लभानंीं ज्या णस्त्रयेस पतु्र णदल्यार्ी कथा पूवी आली आहे त्यार् 
स्त्रीच्या पोटीं दुसऱ्या जन्मीं श्रीगुरुयणि आपिही आले. िी या जन्मीं उत्तरदेशीं करंजनगरीं 
वाजसनेय शाखेच्या एका ब्राह्मिाच्या कुळािं आली. णिर्ें नावं अंबाभवानी असें ठेणवलें . त्यार् गावंीं 
माधव नावंाच्या एका ब्राह्मिाशीं णिच्या आईबापानंीं णिर्ें लग्न केलें . हा माधव णशवरात्रीव्रि करीि 
असे. लग्न झाल्यावर पिीबरोबर ही अंबाभवानीही णशवव्रि मनोभावानेंकरंू लागली. याप्रमािें 
सोळा वष ेया दंपत्यानें णशवव्रि र्ालणवलें  असिा ं अंबा गरोदर राहून णिच्या पोटीं शुभलग्नावर 
श्रीगुरंूर्ा जन्म झाला. 
 

जन्मिारं् िो बालक। ओंकार शब्द म्हििसे ऐक। 
पाहून झाले िटस्थ लोक। अणभनव म्हििी िये वळेीं॥ १४॥ 
जािकमच करी ब्राह्मि। णवप्राणंस दणक्षिा देि आपि। 
ज्योणिषी सागंिी ियार्ें लक्षि। लग्न सत्वर पाहूणनया॥ं १५॥ 
सागंिी ज्योणिषी त्या णद्वजासी। मुहूिच बरवा असे णवशषेीं। 
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कुमर होईल कारुण्य ऋषी। गुरु सकळारं्ा णनियें॥ १६॥ 
यार्ा अनुग्रह होईल ज्यासी। िो वदं्य होईल णवश्वासी। 
यार्ें वाक्य प्रमािेसी। कर्िामिी यारे् र्रि॥ १७॥ 
अष्टणसद्धी यारे् द्वारीं। वोळंगि राहिील णनरंिरीं। 
नवणनधी यारे् घरीं। राहिील ऐक णद्धजोत्तमा॥ १८॥ 
न होत यासी गृशहणीसुत। पूज्य होईल णत्रभवुनािं॥ 
यारे् दशचनमात्रें पणिि। पनुीि होिी पणरयेसा॥ १९॥ 

 
२७. आईबापानंीं पढेु बारावें णदवशीं त्यार्ें जन्मनाम ‘िाशलग्राम िेव’ ठेणवलें ; परंिु व्यवहारनाम ‘नरहशर’ 

असेंर् ‘धमचकमे’ पडलें . हा ‘नरहणर’ अथवा ‘शाणलग्रामदेव’ मोठा होि होि रागंूंखेळंू लागला, र्ालंू 
लागला, धावंपळ करंू लागला; परंिु बोलिें शनू्य. आईनें हाकं माणरली िर ‘ओंकार’ उच्चारून ओ 
द्यावी. एक ओंकारोच्चार मात्र लहर लागेल िेव्हा ंकोिाच्या कसल्याही उत्तरास प्रत्युत्तरादाखल 
म्हिून नरहरीच्या मुखावाटे णनघावयार्ा. कोिी काहंीं कोिी काहंीं अशीं नाना औषधें, िोडगे व 
पोपटाप्रमािें पढणवण्याच्या हरिऱ्हा सागंि; त्या सवच त्या माउलीनें आणि त्या माधव ब्राह्मिानें 
अजमावनू पाणहल्या; परंिु काहंीं उपयोग झाला नाहीं. होिा ंहोिां मुलगा साि वषांर्ा झाला.आिा ं
उपनयन-मंुज-संस्कार झालार् पाणहजे. त्यािं गायत्रयुपदेश िर मुख्य व त्यार्साठीं िो संस्कार! 
पि हा मुका मुलगा गायत्रीर्ा उच्चार कसा करिार? ही माधवास मोठी कर्िा उत्पन्न झाली. ‘आपि 
सोळा वष ेणशवरात्रीव्रि केलें  िें फुकट झालें ; कारि ईश्वरानें असा सुलक्षि मुलगा वरप्रसाद म्हिनू 
णदला असिा ंत्याला वार्ा नाहीं, याला काय उपाय करावा?’ अशा प्रकारें माधव आणि त्यार्ी स्त्री 
अंबाभवानी हीं अत्यंि कर्िाक्रािं झालीं असिा ं एक णदवस त्याचं्या या अविारी मुलानें त्यास, 
सहज लीलेनें हािािं घेिलेली लोखंडार्ी काबं सोन्यार्ी करून णदली आणि ‘मौंजी बाणंधिा ं
आपिासंी। येिील म्हिे बोल सकळ॥’ असें खुिानंीं कळणवलें . मुलार्ा हा संकेि त्या श्रद्धाविं 
आईबापानंीं सत्य मानून मंुजीर्ी सवच णसद्धिा केली. उत्तम मुहूिावर सवच पूवचरंगासह कायास प्रारंभ 
झाला. मोठ्या थाटानें सवच समारंभ र्ालला असिा,ं ‘मुक्या मुलाच्या मंुजीला एवढी थाटार्ी 
व्यवस्था कशाला हवी? वडेा ब्राह्मि! करिो आहे काहंीिरी झालें ,’ असें लोक म्हिूं लागले. 
मािृभोजनोत्तर मौंजीबधंनपूवचक गायत्रयुपदेश झाला व त्याप्रसंगींही मुलानें मनािंल्या मनािंर् 
गायत्रयुच्चार केला. बापाला जरा वाईट वाटलें ; परंिु पुढें लगेंर् णभक्षा घेऊन मािा आली. िेव्हा ंणिनें 
घालंू केलेली पणहली णभक्षा बाळानें ‘अस्ग्नमीळे’ हा ऋग्वदेमंत्र उच्चारून घेिली; दुसरी णभक्षा 
‘इषेत्वा’ या यजुवेदोक्ि मतं्रानें आणि णिसरी णभक्षा ‘अग्न आयाणह’ हा सामवदेािंील मंत्र गाऊन 
घेिली. हें कौिुक पाहून अथात् लोकासं फार अर्बंा वाटला! िे सवच लोक, 
 
यािें म्हिों नये नर। होईल देवार्ा अविार। 
म्हिोनी कणरिी नमस्कार। जगद गुरूसी िे समयीं॥ ८१॥ 
 

२८. इिकें  झाल्यावर त्या बालकानें मािेला म्हटलें , ‘िुवा ं णभक्षा माग म्हिोणन उपदेश केला, िो िुझा 
बोल णमथ्या नव्हेर्. आम्हासं त्वणरि णनरोप द्यावा. माझ्या णर्त्तार्ा िीथें आर्रावयास जावें, असा 
णनधार झाला आहे. ब्रह्मर्यच आर्रावयार्ें म्हिजे घरोघरी णभक्षा करावी व वदेाभ्यासािं मन 
लावावें.’ वरील आशयार्ें मुलार्ें वर्न ऐकून मािा अणिगहन दुःखानें दाटली, णिरे् नयन उदकानें 
भरले, िी महाशोक कणरिी झाली व मूच्छेंनें क्षिैक णनजीव होऊन पडली आणि सावध झाल्यावर 
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म्हिूं लागली, ‘िंू आमर्ा पतु्र आमुिें रणक्षसी म्हिोनी मनीं फार आशा होिी. आजवरी िंू आमच्यार् 
प्राक्िनगुिें बोलि नव्हिास, िर आपिासं मुकें र् म्हिवीि होिास; त्यामुळें  कधींही न ऐकलेला 
िुझा शब्द आज ऐकून सिंोष झाला आणि ईश्वर पूजेनें फळला, असा आमर्ा णवश्वास पटला नाहीं 
िोंर्, ‘जािो म्हििोस’ हें काय?’ अशा प्रकारें िी माउली आपल्या त्या बालकास आकलगून त्यार्ी 
परोपरींनीं कृपा भाकंू लागली असिा,ं बाळानें म्हिजे गुरंूनीं णिला ब्रह्मज्ञान साणंगिलें , आणि 
म्हिाले, “िंू आपले अंिःकरि उगीर् दुखवू ं नको; कारि आम्हासं िेंर्–घरोघरीं णभक्षा मागनू 
वदेाभ्यासािं मन घालून ब्राह्मर्यच पाळिें–करिें असे. मािे! िूिें आिीक र्ार पुत्र होिील; णनधारीं 
िे िुझी सेवा मनोभावें आणि परोपरीं कणरिील. पूवापार जन्मािंरीं िुवा ंश्रीशकंर आराणधला, स्मरि 
कर.” असें म्हिून श्रीगुरंूनीं णिच्या मस्िकीं कर ठेणविारं् णिला पूवचजन्मींर्ी सवच स्मणृि झाली आणि 
आपल्यापढुें उभा असलेला हा आपला मुलगा नसून साक्षात् श्रीपादश्रीवल्लभस्वामीर् होय, असा 
णिर्ा णवश्वास पटला. िेव्हा ं त्याच्या पायावंर डोकें  ठेवण्यास िी वाकंली असिा ं बालरूपी 
श्रीपादानंीं णिला उठवनू सवच गौप्य साणंगिलें . िे म्हिाले :– 
 

ऐक मािे ज्ञानविंी। हा बोल करीं हो गुप्िीं॥ 
संन्यासी आम्ही यिी। अणलप्ि असों संसारीं॥ ९५॥ 
यार् कारिें आम्ही आिा।ं कहडंू समस्ि िीथचयात्रा। 
कारण असे पुढें तत्त्र्ता। म्हिोनी णनरोप मागिी॥ ९६॥ 

 
परंिु िी मािाही कमी अणधकारी होिी असें नाहीं; िी म्हिाली :– 

 
धाकुटपिीं िुम्ही िापस। कोि धमच असे हषच॥ 
धमविास्त्र ख्याती सरस। आश्रय चारी आचरावे॥ ९९॥ 
ब्रह्मर्यच वषच बारा। गृहस्थाश्रम िदनंिरा॥ 
घडिी पुण्यें अपरंपारा। गृहस्थाश्रमीं सुख असे॥ १००॥ 
मुख्य आश्रम असे गृहस्थ। आर्णरिा ंहोय अणि समथच॥ 
संन्यास घ्यावा मग मुख्याथच। धमचशास्त्र येिें परी॥ १॥ 
ब्रह्मर्यच मागच ऐका। पठि करावें वदेाणदका॥ं 
णववाह होिा ंगृहस्थें णनका। पतु्राणदक लाधाव॥े २॥ 
यज्ञाशि कमव साधोशनयाां। तिनांतर सांन्यासन्याया॥ 
येिें णवधी आर्रोणनया।ंअग्राह्य सांन्यास बालपणीं॥ ३॥ 

 
यावरही श्रीगुरंूनीं मािेस देहार्ी अणनत्यिा आहे म्हिून पूवचवयािंर् संन्यस्ि होऊन मोक्षमागच 

धरावा, असा बणुद्धवाद केल्यावर णनरुपाय होऊन शवेटीं त्या माउलीनें अज्ञान स्वीकारून अशी अट घािली 
कीं, ‘हे कुलदेविा पुत्रराया! त्वा ंआम्हा ंणनरोणपलें ; परंिु र्ौघे पुत्र कुशीं होिा ंअगा! आमुच्या मानसीं णवश्वास 
येि नाहीं. िरी जोंवरी एक पुत्र िरी आम्हा ंहोय िोंवरी समीप राहावें. मला एक पुत्र होईपयंि मी णनरोप 
देिार नाहीं. याउपर माझें वर्न लंघून जरी णनघोनी जाशील, िरी ित्क्षिीं मी प्राि देईन, हा णनिय. िंू 
आम्हासं पुत्र नव्हेस; िर िंू आमर्ें कुलदैवि आहेस. िेव्हा ंआपलें  वर्न सत्य कर.’ यावर श्रीगुरु म्हिाले, 
‘आमर्ा बोल सत्यर् जाि. हें माझें वाक्य ऐक. एकर् कां? िुला दोन पुत्र झाल्यावर िरी संिोषानें णनरोप 
घ्यावा; मग मात्र मी राहिार नाहीं. आिखी एक संवत्सर मी िुझ्याजवळ राहीन. िेवढ्या अवकाशािंर् माझें 
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वर्न-िुला दोन पतु्र होईपयंि राहण्यार्ें–सत्य होईल; आणि याप्रमािें िुझी वासना पूिच झाल्यावर मग 
मात्र मज आज्ञा देऊन िंू आपलें  वर्न राख. याप्रमािें बोलून श्रीगुरु अणिप्रीिीं घरीं राकहले. मग 
वदेाभ्यासाथच णशष्यवगच जमवनू त्यानंीं अध्यापन र्ालणवलें . हें पाहून,  ‘पहा कक हो! साि वषांर्ा बाळ र्ारी 
वदेारं्ा पाठ सागंिो’ म्हिून सवच लोक णवस्मय करंू लागले. णवद्वान् णवद्याथी प्रत्यहीं णत्रकाळ पढावयास येऊं 
लागले. त्यािं सकलशास्त्री म्हिणविारेही शकंासमाधानाथच येि असि. असा क्रम र्ालला असिा ंयथाकालीं 
श्रीगुरुमािा गरोदर होऊन नऊ मणहने भरिारं् अणिसुदंर पुत्रयुग्म प्रसवली. िीन मणहनें लोटिारं् त्या 
दोघानंी नवीन पुत्रासं िी आनंदानें खेळवीि असिा ंश्रीगुरु णिच्या सणंनध जाऊन म्हिाले, ‘जननी, िुझी 
मनकामना पूिच झाली. माझा बोल खरा झाला. दोन पुत्र िुला लाधले. िे पूिायुषी आहेि. आिीकही दोघे 
लेंक आणि त्याचं्या पाठीवर एक कन्या अशीं अपत्यें िुला होिील. त्या सवांसह िुम्ही सुखानें नादंाल. 
िुमच्या सवच वाचं्छा पणरपूिच होिील. आिा ंआम्हािें णनरोप द्यावा. आम्ही जािों िे स्वभावेंर् जािों. िुम्ही 
संिोषरूपें असावें. ‘यावर’ आिा ंआम्ही बोलाया अशक्ि आहों, परंिु या महादुघचट संसारीं िव दशचन जरी 
होय, िरीर् हे आमरे् कुलदेविारूप िनया! आम्ही वार्ूं’ असें श्रीगुरंूर्ीं मािाणपिरें म्हिूं लागलीं, िेव्हा ं
‘स्मरि कणरिा ंिुम्हाजंवळ मी िात्काळ येईन; वळेोवळेीं उगार् कर्िा न करावी.’ अशी श्रीगुरंूनींणह त्यानंा 
भाक णदली; आणि ‘सध्या ंआपि जाि आहों िरी एक वषानें बदणरकाश्रमीं णसद्धदशचन घेऊन णफरून िुम्हासं 
दशचन देऊंर्’ असेंही णनियपूवचक सागंून मािोश्री व वडील यारं्ी आज्ञा घेऊन िे णनघाले. त्यासं 
पोंर्णवण्यास त्याचं्या णवरहानें दुःखीकष्टी होिारे शेंकडों ग्रामस्थ आणि त्यारें् सवच णशष्य हे गावंाबाहेर आले. 
िेथें सवांनीं श्रीगुरंूरे् अनेक गुिानुवाद गाईले व  

 
‘साि वषांर्ें बाल देखा। वदे म्हििें अणखल शाखा। 
मनुष्यमात्र नव्हे लेखा’। ऐसें बोलिी साधुजन॥ ६४॥ 
 

याप्रमािें पवाडे गाि श्रीगुरंूस नमस्कार करून व णनरोप देऊन िे जड मनानें परिले. मािाणपिरें पुत्रामागें 
र्ाललींर् होिीं. शवेटीं त्यासं श्रीगुरंूनीं णनजस्वरूप–श्रीपादश्रीवल्लभश्रीनरहणरदत्तात्रय अविारारं्ें–
दाखवनू, णफरून एकवार पनुदचशचनार्ा णनिय साणंगिला; व त्यारं्ें पूिच समाधान करून त्यासं परिणवलें . 
नंिर बदणरकाश्रमाला जाण्याच्या संकेिानें णनघालेले श्रीगुरु मागांि आनंदवनािं वारािशी–काशीके्षत्र–येथें 
येऊन दाखल झाले व िेथें राहून श्रीणवश्वेश्वरार्ें दशचन आणि णनत्यपूजानुष्ठान करंू लागले. याप्रमािें काहंीं 
काळ क्रमि केल्यावर अष्टागंयोगेंकरून श्रीगुरुणशरोमणि खडिर िप आर्रंू लागले. वारािशी के्षत्रािं 
इिरही पुष्कळ िडीिापसी, अवधूि, यणि िपोनुष्ठानािं मग्न असि. िे सवच प्रौढ व वृद्ध वयारे् असि. त्या 
सवांना हा बालििपस्वी पाहून अत्यंि कौिुक वाटे. िे म्हिि, ‘पहा, हो! हा बालब्रह्मर्ारी, िप कणरिो 
नानापरी, यारे् उदरीं इिकें  णनर्तलप्ि वैराग्य ठसावलें  िरी कसें असेल! यास शरीरस्वाथच असा काहंींर् कसा 
नाहीं? हा बालयोगी पूिच संन्यस्ि णदसिो. हा मणिककर्तिकें ि णत्रकाल स्नान कणरिो!’ याप्रमािें जे िे अगदीं 
र्णकि होऊन र्र्ा करीि. या समुदायािंर् एक कृष्ि सरस्वणि नावंारे् वृद्ध यणि होिे. िे पूिच ब्रह्मणनष्ठ व 
ज्ञानी असल्यानें त्यानंीं या बालिपस्व्यास पाहिारं् सत्य प्रकार ओळणखला; आणि मनािं पूिच स्नेहभाव 
उत्पन्न होऊन िे सकल यिीश्वरासं म्हिाले, ‘हा बालिपस्वी आपि सामान्य ब्रह्मर्ारी समजंू नका; िर हा 
अणििापसी अविारी पुरुष णदसिो. हा णवश्ववदं्य आहे. हा साक्षात् श्रीगुरुसमथचर् लोकानुग्रहाणनणमत्त बाल 
होय. याच्या दशचनमात्रें पणिि पुनीि होिील. यास्िव या बालकास आपि सवच णमळून यथाणवणध सन्यासंाश्रम 
स्वीकारण्याणवषयीं णवनंणि करंू.’ हें श्रीकृष्िसरस्विींर्ें म्हििें सवांस पटून िे सवच या बालिपस्व्यापढुें 
आले; आणि 
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‘लोकानुग्रहाकारिें। िुम्ही आिा ंसंन्यास घेंिे। 
आम्हालागीं उद्धरिें। पूजा घ्यावी आम्हाकरीं॥ ९१॥ 
कणलयुगीं संन्यासी म्हिनू। कनदा कणरिी सकल जन। 
स्थापना करणार कर्ण। रू्शमर्री न शदसताती॥ ९२॥ 
पूवी ऐसें विचमानीं। णनणषद्ध केलें  सकल जनीं। 
शकंरार्ायच अविरोनी। स्थापना केली पणरयेसा॥ ९६॥ 
त्यावरी इिुके णदवस। र्ालि आला मागच संन्यास। 
कणल प्रबल होिा ंनाश। पनुरणप कनदा कणरिािी’॥ ९७॥ 
 
या प्रकारें त्यारं्ी प्राथचना करंू लागले. त्या सवांर्ी िी प्राथचना ऐकिारं् श्रीगुरंूनीं णवणधपूवचक 
श्रीकृष्िसरस्विींकडूनर् सनं्यासदीके्षर्ा स्वीकार केला. हे श्रीकृष्िसरस्वणि अत्यिं वृद्ध होिे. यारं्ी 
गुरुपरंपरा श्रीमज्जद्धगुगुरु शकंरार्ायांपासून अबाणधि र्ालि आलेली होिी. श्रीमच्छंकरार्ायांरे् 
णवश्वरूपार्ायच, त्यारें् ज्ञानबोधणगणर, त्यारें् णसद्धणगणर, त्यांरे् ईश्वरिीथच, पुढें नृकसहिीथच, नंिर णवद्यािीथच; 
या णवद्यािीथांरे् णशविीथच, भारिीिीथच; यारें् श्रीणवद्यारण्यमुणन, त्यारें् णवद्यािीथच, त्यारें् मलयानंद; 
मलयानंदारें् देविीथच सरस्विीवृद्ध, त्यारें् सरस्विीयादवेंद्र आणि या यादवेंद्रारें् णशष्य वरील 
श्रीकृष्िसरस्वणि. यानंीं  श्रीगुरंूस संन्यासदीक्षा देऊन त्यारं्ें आश्रमनाम नृकसहसरस्वणि असें ठेणवलें . असो; 
वरील गुरुपरंपरेवरूनही श्रीमननृकसहसरस्विींर्ा काल शाणलवाहनाच्या र्ौदाव्या शिकािंर् पडिो, हें 
सहज णदसेल; कारि श्रीणवद्यारण्यमुणन हे शाणलवाहनाच्या िेराव्या शिकािं सनं्यस्ि होऊन त्यारं्ी 
णशष्यपरंपराही र्ालू झाली होिी. संन्याशार्ी णशष्यपरंपरा सामान्यिः सनं्यासाश्रम वृद्धपिीं स्वीकारण्यार्ा 
असल्यानें, दहादहा वषांर्ी आणि अणधकािं अणधक म्हिजे पंधरा वषांर्ी होईल. संन्याशाच्या णपढींि लक्षािं 
ठेवण्यासारखी अशी एक गोष्ट आहे कीं, अल्पवयस्क परंिु संन्यस्ि असा इसम अत्यिं वृद्ध अशा 
गृहस्थाश्रम्यार्ा ककवा वानप्रस्थाश्रम्यार्ा गुरु होऊं शकिो. आणि अशा प्रसंगीं णशष्य अथवा नािणशष्यही 
समाणधस्थ झाले, िरी गुरुजी कैवल्यसुख अनुभवीि जगािंर् वास्िव्य करीि असलेले आढळून येिाि. 
वरील सवच गोष्टी लक्षािं घेिल्यावर, आपिासं ऐणिहाणसक कालगिनेंि नक्की ठाऊक असलेले 
णवजयानगरसाराजाज्यप्रस्थापक हणरहर बुक्कारें् मागचदशचक जे श्रीमन्माधवार्ायच ककवा णवद्यारण्यस्वामी, 
याचं्यापासून श्रीगुरु श्रीनृकसहसरस्वणि हे णशष्यपरंपरेनें सहाव े येिाि. त्यार्प्रमािें इकडे णििक्यार् 
अवकाशािं ब्राह्मिी बादशाही िख्िावरही सहापेंक्षा ं अणधक इसम आले आहेि. एवढ्या कालािं 
णवजयानगरस्थ कसहासनावरही णििकेर् म्हिजे सहासाि पुरुष अणधणष्ठि झालेले णदसिाि. एिाविा, 
शाणलवाहनाच्या र्ौदाव्या शिकाच्या पूवाधांि जें आम्हीं श्रीमन् नृकसहसरस्विींस गणिलें  आहे, िें यथाथच 
आहे. णनदान गणििशुद्ध आहे, इिकें  िरी खरें. असो. श्रीनृकसहसरस्विींनीं वारािशीस यथाणवणध र्िुथाश्रम 
स्वीकारून फार णदवस झालेनाहींि िोंर्, एक माधवनामा णद्वजवर त्यासं मुमुक्षु म्हिून भेटला असिा ंत्यानंीं 
त्यास ब्रह्मज्ञानोपदेश करून संन्यासदीक्षा णदली व त्यार्ें नावं माधवसरस्वणि ठेणवलें . पुढें िे संकेिाप्रमािें 
प्रवास करून वाटेंि अनेकासं संन्यासदीक्षा देऊन णशष्यशाखा वाढवीि व धमोद्धार करीि णफरून दणक्षिापथ 
लंघून आपल्या पूवाश्रमींच्या करंजगावंास प्रणिजे्ञप्रमािें मािाणपिरासं दशचन देण्यास आले. िेथें 
र्िुवचगचभ्रािाभणगनींसह मािाणपत्यारं्ी पे्रमभेटी झाली. सवच नागणरक दशचनास आले. समस्िासं अत्यंि हषच 
झाला. मग काहंीं णदवस णपिृगृहीं राहून णफरून उत्तरपथंें गोदािींरीं श्रीगुरंूनीं प्रयाि केलें . या सुमारास 
श्रीगुरु नृकसहसरस्वणि यारं्ें वय दहाअकरा वषांर्ें असावें. प्रयािसमयीं रत्नाई नामक अणववाणहि कन्येनें 
म्हिजे स्वामींच्या पूवाश्रमींच्या बणहिीनें ‘स्वामी! मािें िारीं. मी संसारमायेनें वणेष्टलेली अशी भवसागरीं 
बुडि आहें, िेव्हा ं मला णनलेप–या ससंारमायेच्या लेपाणवरणहि–करा म्हिजे मग मी िपियेस जाईन,’ 
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अशी णवनंणि केली असिा ं श्रीगुरंूनीं णिजला णनरोणपलें  कीं, ‘पणिसेवा करावी; िेिेंर् बरवी मोक्षपदवी 
पावले. त्यािं अन्यवृणत्त न धरावी; अगे! णस्त्रयासं भवपलैपार उिरावयास भ्रिारर् नौका असे, असा मनीं 
णनधार ठेवनू त्यानंीं आपला दैवप्राप्ि पुरुष णशवसम भजावा. िुझी िपार्ी वासना आहे; परंिु सणंर्ि भोगलेंर् 
पाणहजे. िंू यथाणवणध णपिृशोणधि पणि वर आणि त्यार्ी सगंणि असेपयंि एकणनष्ठपिें त्यार्ी सेवा कर. शवेटीं 
िुझा गािगापुरास उद्धार होईल.’ असो. पुढें श्रीगुरु त्रयबंकेश्वर, नाणशक, इत्याणद के्षत्रीं वास व प्रवास करीि 
राणहले असिा ंअनेकासं दुःखािूंन व व्याधींिून मुक्ि करीि असि. एकदा ंसायंदेव नामक एका ब्राह्मिास 
पोटशूळ आणि अन्नदे्वष हा रोग जडला असिा ंत्यास आपल्या पंक्िीस भोजनघालून श्रीमननृकसहसरस्विींनीं 
त्यार्ा रोग बरा केला. हा सायंदेव बेदरच्या ब्राह्मिी बादशहार्ा पोटाथी सेवक होिा; परंिु आपला असला 
दुस्िर रोग ज्याचं्या कृपेनें गेला त्या सद गुरूस सोडून दुष्ट यवनसेवा का ंकरावी, असें वाटून िो सद गुरंूस 
म्हिाला, ‘मला र्ाकरीवर रुजू होण्याणवषयीं राजार्ें बोलाविें आलें  आहे खरें, िथाणप िो यवन महा कू्रर 
आहे. प्रणिवषी अमुक संख्या ब्राह्मि वधीन म्हिून जिूं त्यार्ें उदकर् सुटलेलें  असिें. िो आिा ंजो मला 
बोलाविो आहे िेंही यार् कारिानें नसेल असें कशावरून? त्याच्याजवळ जािारं् िो णनियें माझा प्राि 
घेईल. िेव्हा ंआिा ंइिकीर् णवनंणि आहे कीं, 

 
‘माझें वशंपरंपरीं। भस्क्ि घ्यावी णनधारीं। 
इहसौख्य पुत्रपौत्रीं। अंिीं घ्यावी सद्धगणि॥ १॥ 
 

हे साक्षात् ईश्वरस्वरूप सद गुरो! आपलें  दशचन आणि अनुग्रह ज्या अथीं मजवर झाला आहे, त्या अथी मला 
आिा ंमरिार्ें भय काय उरलें  आहे?’ यावर श्रीगुरंूनीं त्याच्या मस्िकीं अभयहस्ि ठेणवला आणि िे म्हिाले 
– 

‘त्वा ंभय साडूंनी जावें। त्या कू्रर यवनािें भेटावें। 
िो िुजवर संिोषनू णप्रयभावें। पुनरणप आम्हाकंडे पाठवील॥ 
 

िंू जोंवर परि येिोस िोंवर आम्ही येथेंर् असूं. िंू सुरणक्षि आल्यावर मग संिोषानें आम्ही येथून पुढें जाऊं.’ 
इिकें  अभय णमळाल्यावर सायंदेव ब्राह्मि जेथें िो यवनबादशहा अल्लाउद्दीन होिा, िेथें गेला. त्यास 
पाहिारं् बादशहानें त्याच्याकडे अत्यिं क्रोधदृणष्ट फें कली व िो पाठ णफरवनू अिंगृचहािं र्ालिा झाला. 
सायंदेव णवप्र आपलीं शभंर वष े भरलीं असें समजून भयभीि होऊन, मनािं श्रीमन्नृकसहसरस्विींर्ें ध्यान 
करीि उभा राणहला. ब्राह्मि बाहेर हुकमार्ी मागचप्रिीक्षा करीि णिष्ठिउभा आहे, यार्ें काहंींर् भान न राहून 
बादशहा रागाच्या आवशेािंर् झोंपीं गेला. झोंपेंि त्याला असा भास झाला कीं, आपल्या सवांगार्ा भडका 
होि आहें, प्रािाणंिक व्यथेनें आपि अत्यंि कष्टि आहों. िसार् िो अधामुधा जागा झाला िरी काहंीं स्मरि 
काहंीं णवस्मरि होऊन कोिी एक ब्राह्मि शस्त्र घेऊन आपिास वार करीि आहे व आपला एक एक अवयव 
छेदीि आहे, असा त्याला भ्रम झाला. उघडर् आहे. णनरपराध्यासं छळिारे, केवळ गमिीसाठीं आणि 
सत्ताधारी या मदानें वाटेल त्यार्ी वाटेल िेव्हा ं मान कापणविारे ककवा प्रसगंवशात् स्विःही कापिारे, 
अशानंा वरीलसारखे णनद्राभ्रम व्हाविे, यािं काहंीं नवल नाहीं. कारि श्रद्धाबलानें उल्हणसि आणि आपल्या 
णनमचल विचनार्ी खात्री असल्यामुळें  एक प्रकारें अत्यिं णनभचय, म्हिून ककणर्त् उद्दाम मुद्रा धारि करिारा 
एखादा मनुष्य, जर वरीलसारख्या पापार्रिरि नराधमापुढें  येऊन उभा राणहला, िर त्या नराधमार्ी 
आंिल्याआंि गाळि उडून आपि केलेल्या दुष्ट कमांर्ी आपल्यार् मापानें आणि पद्धिीनें आपि 
प्रायणित्तरूप णशक्षा भोगीि आहों, असें त्यास वाटावें हा ईश्वरप्रिीि सणृष्टणनयमर् आहे. हा सणृष्टणनयम 
ओळखून ईश्वरावर भरंवसा ठेवनू वागण्यार्ें आणि पणरवारास वागणवण्यार्ें महासामथ्यच फारर् थोड्ाचं्या 
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ठायीं असिें; म्हिूनर् िें ज्या कोण्या सभाग्याच्या अंगीं वास करिें िोर् पुरुष समाजार्ा गुरु–मागचदशचक–
होय. िो ज्याला णमळाला त्यार्ें प्रत्यक्ष काळही काहंीं वाकंडें करंू शकि नाहीं, मग िेथें मनुष्यार्ा काय 
पाड! अन्याय आणि घोर पापकमे यानंीं ज्यारं्ीं अंिःकरिें णकडून अगदीं णनजीव झालीं आहेि, असे लोक 
बायिः केवढेंही महान् सत्ताधारी असले, िरी त्यानंा सद्धगुरूच्या सस्च्छष्यापंुढेंमान वाकवावी लागिे. 
असार् प्रकार येथेंही झाला. बादशहास जो णनद्राभ्रम झाला, त्यार्ें कारि शोधंू लागिारं्, त्यास आपि 
बाहेर णिष्ठि ठेवलेल्या ब्राह्मिारे् अपराधी आहोंि, असें वाटून लगेर् िो त्या ब्राह्मिाजवळ धावंि येऊन 
त्याच्या पायावंर लोळि घालून म्हिाला, ‘मी िुझा स्वामी नव्हे; िंूर् माझा स्वामी आहेस. िंू खुशाल परिून 
आपल्या णठकािीं जावें.’ असें म्हिून संभावनेदाखल वस्त्रेंभषूिें अपचि करून ‘महाराज, या अल्प परंिु 
णनरपेक्ष देिगीर्ा स्वीकार करून आपिासं णवनाकारि हेलपाटा णदल्याबद्दल क्षमा करा,’ अशी बादशहानें 
सायंदेवार्ी उलट करुिा भाकली. सायंदेव श्रीगुरुसणंनध परि आला आणि झालेला प्रकार णनवदेन करून 
म्हिाला, ‘दीनदयाळा सद्धगुरो, आिा ंआपले र्रि सोडून राहण्यास लावू ं नका. आपिाबंरोबरर् मीही 
िीथचयात्राणदकासं येिार.’ यावर श्रीगुरंूनीं आपि गृहस्थाश्रमीर् आहा ं िसें सुखें विावें. उदरपूर्तिस्िव 
यवनसेवाही णनभचय करावी. आपिासं काहंीं एक उिें पडिार नाहीं. आम्ही आिखी पधंरा वषांनीं आपिासं 
भेटंू.’ असें सागंून त्यार्ी समजूि केली; आणि जेथें आरोग्यभवानी नादंिे, अशा प्रख्याि वैजनाथके्षत्रीं त्यानंीं 
प्रयाि केलें . वैजनाथीं श्रीगुरु णवशषे प्रणसद्धपिें राहि नसि; कारि नाना यािींरे् अनणधकारी लोकही 
येऊन वर मागिील, त्यासं सरसकट दशचन आणि वर देिें योग्य नव्हे, म्हिून पात्रानुसार उपदेश आणि वर 
यारं्ें दान घडावें, अशा हेिूनें िे गुप्िर् राहि असि. येथें असिानंा त्यानंीं आपले सवच णशष्य जमा केले व त्या 
सवांस के्षत्रमणहमा सागंनू िीथचयाते्रस पाठवनू णदलें . त्यानंीं श्रीगुरुपादिीथच सोडून इिर िीथे कोंठें उगेंर् 
धंुडीि जावें म्हिून बरार् अनमान केला; परंिु ‘संन्यासाश्रम घेिल्यावर एकेजागीं पारं्वा णदवस उजाडिा ं
कामा नये, अशी आश्रममयादा आहे, िेव्हा ंिी उल्लंघनू दीके्षस उिेपिा आििें योग्य नव्हे, सवच िीथचयात्रा 
करून मनार्ा मळ व र्ंर्लपिा नाहींसा करावा आणि एका परब्रह्मवस्िूरे् णठकािीं मन स्स्थर झाल्यावर मग 
एकस्थानीं वास करण्यास यावें, आम्ही िुम्हा ं सवांस बहुधान्य संवत्सरी श्रीशलै्यास दशचन देऊं, त्यावळेीं 
सवांनीं िेथें यावें.’ याप्रमािें श्रीगुरंूनीं णनक्षून सागंिारं् सवच संन्याशी णशष्य िीथचयाते्रणनणमत्त मागचस्थ झाले. 
श्रीगुरंूरे् णशष्य पुष्कळर् होिे. त्यािं बालसरस्वणि, कृष्िसरस्वणि, उपेंद्र, माधवसरस्वणि, सदानंद, 
ज्ञानज्योणि आणि णसद्ध हे साि प्रमुख होि. यापंैकीं णसद्धमुणन मात्र गुवाजे्ञनुसार गुरुसंणनध सेवसे असि. 
यार् णसद्ध सरस्विींनीं आपल्या नामकरिी णशष्यास ‘श्रीगुरुर्णरत्र’ कथा साणंगिली. णिर्ार् परंपरया 
अनुवाद करून सायंदेवाच्या नािवाच्या नािवानें म्हिजे सरस्वणिगंगाधराने महाराष्र भाषेंि श्रीगुरुर्णरत्र 
गं्रथ केला. असो. णशष्यमंडळ णवखरून श्रीगुरु णनरुपाणधक झाल्यावर िे कायाकारि दीनोद्धाराथच प्रगट होि 
असि. श्रीगुरंूनीं वैजनाथके्षत्रीं एक वषच राहून एका ब्राह्मिास ब्रह्मज्ञानोपदेश करून संशयमुक्ि केलें ; आणि 
णफरून श्रीकृष्िापणिमिटाकीं णभल्लवडी (णभल्लारं्ी वाडी) गावंीं भवुनेश्वरी देवीसंणनध औंदुबरवृक्षाच्या 
ढोलींि िे येऊन राणहले. िेथें र्ािुमास्य णनर्तवघ्न िपिया र्ालली. णभक्षावृणत्त असेर्; कारि भक्िजनसंग्रह 
आणि दीनोद्धार. या णभल्लवडीस असिानंा श्रीगुरंूनीं एका सदार्ारसंपन्न सकलवदेवदेागंपारंगि अशा 
ब्राह्मिाच्या मणिहीन म्हिजे णनरक्षर पुत्रास, त्यानें वैिागानें श्रीगुरूस णजव्हा छेदून अपचि केली असिा ंप्रसन्न 
होऊन, णवद्या व ज्ञान देऊन सकल समाजािं त्याला त्याच्या बापापेक्षाहंी अणधक मान्यिेस र्ढणवलें .िेव्हा ं 
िेथें णफरून लोकारं्ी उपाणध वाढंू लागली; म्हिून गुप्ि होऊन वारिासंगमावरून िीथें करीि करीि श्रीगुरु 
पंर्गंगासंगमीं येऊन राणहले. येथें मात्र त्यानंीं सारखीं बारा वषें काढली. या स्थानास सध्या ं नरसोबार्ी 
वाडी असें म्हििाि. येथेंही पूवचक्रमानुसार विचन करून त्यानंीं पुढें भीमािीरीं गािगापुरास प्रयाि केलें . 
गािगापुरीं ब्रह्मराक्षसास गणि णदली, त्यामुळें  एका लहानशा संस्थाणनकारं्ी श्रीगुरंूवर भस्क्ि बसून िो त्यासं 
मोठ्या आवडीने अनेक भोगोपर्ार करंू लागला व त्यानंा भक्िीप्रीत्यथच िे स्वीकाराव ेलागले. या योगानें 
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असमंजस व कुटाळ लोकािं त्याजंणवषयीं वैषम्य उत्पन्न होऊन, िेथेंर् राहि असलेल्या णत्रणवक्रमभारिी 
नामक एका णत्रवदेी ब्राह्मि योग्यासही लोकवािेंनें श्रीगुरंूर्ें विचन दाणंभक वाटून त्यानें यारं्ी कनदा केली. 
िेव्हा ं त्याच्या दशचनास जाऊन श्रीमन् नृकसहसरस्विींनीं त्याला णवश्वरूप दाखवनू त्यार्ा गवच खंडन केला 
आणि अणधकारी जािनू त्याला ब्रह्मज्ञानोपदेश करून णनरहंकार पूिच शाणंिब्रह्म करू सोणडलें . असो. 

 
२९. सवच भरिखंडाप्रमािे महाराष्रािंही या वळेीं यावनी सत्ता माजली असल्यामुळें  महाराष्रसमाजार्ी 

सवच िऱ्हेनें शोर्नीय स्स्थणि झाली होिी. सनािन धमचबधंने सवच बाजंूनीं णशणथल होऊन समाजास 
कोिी शास्िार् उरला नव्हिा. ब्राह्मिारं्ा आर्ार नीट र्ालण्यास सश्रद्ध धमाणभमानी 
गोब्राह्मिप्रणिपालकर् जर कोिी नाहीं, िर यज्ञयाग, दानप्रणिग्रह कोठून र्ालिार? आणि दानर् 
जर नाहीं, िर प्रणिग्रहैकजीवी ब्राह्मिारं्ा योगके्षम िरी सरळ रीिीनें कसा होिार? अथात् 
हीनसेवा, यावनी भाषेर्ा अभ्यास, अग्रायप्रणिग्रह इत्याणद नानाप्रकाररे् अनार्ार विचगुरु म्हटले 
जािाऱ्या ब्राह्मिाकंडून घडंू लागले होिे. अनार्ारास प्रवृत्त न होिा ंस्विःच्या विाश्रमधमचमयादेनें 
रहावें, िर प्रसंगीं प्रायोपवशेनानें मरिही पत्करण्यार्ी पाळी! प्रायोपवशेन म्हिजे काहंीं एक 
खािेंणपिें न कणरिा ं ईशनाम करि एकासनावर बसिें व अन्नमय असिाऱ्या प्रािासं अन्न न 
णमळाल्यानें िे सहजींर्, क्लेश असय होऊन, शरीर सोडून र्ालिे होिील िेव्हा ंत्यासं िसें करंू 
देिे; हें एक पिकरावें अथवा वाटेल त्या धमचबाय पद्धिीनें द्रव्याणदकार्ी जोड करून उदरंभरि 
करावें. या दोन मागांवारं्नू ब्राह्मिाणदकासं योगके्षम र्ालणवण्यास णनभचय असा णिसरा कोििार् 
मागच उरला नव्हिा. अशा स्स्थिींि गरीब वैणदक, शास्त्री, भटणभक्षुक यासं केवळ छलबदु्धींनें पि 
वरकरिीं आदर करून श्रविास णसद्ध झालेल्या र्ािुवचण्यचबाय यवनासंही वदे ऐकणविें व 
णशकणविें, शास्त्रें पढणविें आणि आपले श्रौिप्रयोग र्ालवनू दाखणविें ककवा असेर् कांहीं अप्रशस्ि व 
कनद्य प्रकार करून वीिभर पोटार्ी खळी भरण्याकणरिा ं धनधान्य आणि वस्त्रपात्र याचं्या रूपानें 
संभावना उपटावी लागि असे; ककवा असें म्हििें अणधक सयुस्क्िक होईल कीं, केवळ द्रव्याच्या 
लोभानें आणि अनार्ाराबद्दल णशक्षा करण्यास स्वधमी सत्ताधारी समथच नसल्यानें िसें करावयास 
णकत्येकासं फावि असे. कसेंही म्हटलें  िरी समाजार्ा धार्तमक बंध सुटि र्ालला होिा आणि 
णजकडेणिकडे अश्रद्धालूपिा आणि अनार्ार माजला होिा एवढें खरें. यामुळें  गुरुर्णरत्रािंील 
पुढील अविरिािं णदसून येिारा प्रकार कसा घडून आला हें सहज समजेल. 

 
पुढें अपूवच विचलें  ऐका। ऐक णशष्या नामधारका। 
णवदुरानामें नगरीं एका। होिा राजा यवन िेथें॥ ६॥ 
महा कू्रर ब्राह्मिदे्वषी। सदा करी सवच जीवकहसी। 
र्र्ा करवी ब्राह्मिासंी। वदे म्हिवी आपिापंुढें॥ ७॥ 
णवप्रासंी म्हिे यवन। जे का ंअसिी णवद्वज्जन। 
आपल्या सभेि येऊन। वदेशास्त्र म्हिवावें॥ ८॥ 
त्यािंें द्रव्य येईन बहुि। सवांमध्यें मान्यविं। 
जो का ंसागेंल वदेअथच। णवशषे त्यार्ी पूजा करंू॥ ९॥ 
ऐसें ऐकून ज्ञानीजन।‘नेिो’ म्हििी ‘मणिहीन’। 
जे का ंअसिी मूखचजन। काकं्षा धणरिी द्रव्यार्ी॥ १०॥ 
जाऊणन िया म्लें च्छापुढें। वदेशास्त्र वाणर्िी गाढंें। 
म्लें च्छामना असे कुडें। एके अथच यज्ञकाडंार्ा॥ ११॥ 



 अनुक्रमणिका 

म्हिे णवप्र यज्ञ कणरिी। पशुहत्या करिें रीिी। 
आम्हा ंम्लें च्छािंें कनणदिी। पशु वणधिी म्हिोणनया॥ं १२॥ 

 
(हार् प्रकार सध्या ं णथऑसाफी उफच  देवस्की णहच्या द्वारें कसा घडि आहे, िेंसुणशणक्षिानंीं आणि णवशषेिः 
ब्राह्मि सुणशणक्षिानंीं णवर्ार करण्यासारखें आहे. इणिहासार्ी पुनरावृणत्त िी हीर् होय.) 
येिेंपरी ब्राह्मिासीं। कनदा करी िो बहुवसीं। 
योग्यिा पाहून णद्वजवरासंीं। अपार द्रव्य देिसे॥ १३॥ 
येिेंपरी िो यवन। देिो द्रव्य म्हिोन। 
ऐकिे झाले सकल जन। देशोदेशी णवप्रवगच॥ १४॥ 
वदेशास्त्री अणि णनपुि। द्रव्यावरी ठेवणून मन। 
भेटीस जािी ब्राह्मि। वदे म्हििो त्यापुढें॥ १५॥ 
ऐसे मंदमिी जे णवप्र। त्यारं्ी जोडी यमपुर  
मदोन्मत्त दुरार्ार। िेणर् इष्ट कलीरे्॥ १६॥ 

 
या प्रकारर्ें विचमान असिा ं मंदभाग्य दोन णवप्र बादशहाकडे येऊन म्हिाले, ‘आपि वदेशास्त्रज्ञ 

आहों. िीन वदेारं्ें अध्ययन संपूिच झालें  आहे. र्ारी राष्रािं आम्हासंवें वाद करण्यास कोिी समथच नाहीं; 
महाराज! िुमच्या नगरािं जर कोिी असिील, िर बोलवा. त्यानंीं आम्हासंवें र्ारी वदेारं्ी र्र्ाकरावी! 
यावर बादशहा अणभमानास पेटून आपल्या पदरच्या ब्राह्मिाणद कामगारासं आज्ञा करिा झाला कीं, आपल्या 
नगरािं जे कोिी वैणदक, शास्त्री, पंणडि असिील त्यानंा पार्ारून आिा. त्याप्रमािें सवच ब्राह्मि पंणडि 
केवळ राजाज्ञा म्हिून आल्यावर बादशहा त्यासं म्हिाला, ‘या दोघाशंीं िुम्हीं वाद करावा. जे कजकिील 
त्यासं वाटेल णििकें  द्रव्य णमळेल.’ यावर त्या अनुभणवक ज्ञानी ब्राह्मि वैणदक शास्त्रयानंीं साणंगिलें  कीं, 
‘आम्हामंध्ये णििकी योग्यिा आणि ज्ञान नाहीं. आम्हीं याचं्याशीं वाद कसा करंू शकंू? आम्हापेंक्षा ंहेर् श्रेष्ठ 
आहेि, महावणरष्ठ आहेि; यासंर् अग्रपूजेर्ा मान द्यावा.’ हें सवच ऐकून त्या म्लें च्छपिीने त्या दोघा ंब्राह्मिासं 
वस्त्रें, भषूिें आणि णवपलु द्रव्य णदलें  व हत्तीवर बसवनू आपल्या राजधानींि त्यानंा णमरणवण्यास साणंगिलें . 
कारि िो म्हिाला कीं, ‘मी जसा यवनारं्ा राजा िसेर् हेही या सवच ब्राह्मिारें् राजे होि!’ म्लें च्छापुढें 
आपलें  पणवत्र वदेशास्त्र म्हििारारं्ा हा असा अलौणकक सन्मान झाल्यानें िे ब्राह्मि फारर् र्ढले आणि 
बादशहास णवनंणि कणरिे झाले कीं, ‘वदेशास्त्राथांि वाद करण्यार्ी मनािं फार उमेद होिी; परंिु कोिीर् 
वादास प्रवृत्त झाला नाहीं; यामुळें  णशकून व्यथच श्रमलों मात्र, असें वाटिें. िरी आिा ंिुमच्या राष्रािं णफरून 
कोिी वादी भेटल्यास त्याच्याशीं वाद करून त्याला कजकावें अथवा समस्ि ब्रह्मवृंदापासून अकजक्यपत्र 
घ्यावें, अशी आम्हासं आज्ञा असावी.’ ब्राह्मिारं्ें हें म्हििें ऐकून बादशहानें त्यासं िसें आज्ञापत्र णदलें . िें 
घेऊन हे दोघे िामसी ब्राह्मि गावंोगावं कहडून णवजयपत्रें णमळवीि णमळवीि भीमािीरीं कुमसी गावंीं येऊन 
दाखल झाले. िेथें पूवी साणंगिलेले श्रीमन्नकृसहसरस्विींरे् णत्रवदेी, षर् शास्त्री आणि ब्रह्मणवर्ारैकमग्न असे 
णत्रणवक्रमभारिी नावंारे् णशष्य वास करीि असि.त्याचं्याशीं आपि वाद करावयास जावें असें िेथील 
लोकानंीं त्या णवजयेच्छु ब्राह्मिासं साणंगिलें . त्याप्रमािें िे िेथें गेले आणि ‘णत्रवदेी ऐसें म्हिणवसी, त्यापक्षीं 
र्र्ा करावी आम्हासंी, अथवा द्यावें हाणरपत्र,’ असें त्या णत्रणवक्रमभारिी मुनींस दरडावनू म्हिाले. िेव्हा ं
णत्रणवक्रममुणन म्हिाले, आम्हालंा एकही वदे येि नाहीं. जर आम्हासं वदेशास्त्रार्ें ज्ञान असिें, िर मग 
िुम्हासंारखे आम्हीणह नाना प्रकाररे् भोग भोगण्यास समथच झालों असिों व राजे सुद्धा ंआमच्या पाया ंपडिे; 
परंिु िीं वदेशास्त्रें आम्हालंा येि नाहींि म्हिून िर आम्ही अरण्यािं राहिों. संन्यास त्यार्पायीं घेिला. 
णभके्षर्ी झोळी अज्ञानमूढ म्हिूनर् णफरणविों. िेव्हा ंहारजीि या दोहोंर्ेंही आम्हालंा प्रयोजन नाहीं. आम्हासं 
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जर हारणजिीर्ा अणभमान बाळगण्यासारखें काहंीं येिर् नाहीं, िर मग हारणजिीर्ा प्रश्न कशाला? आपि 
उत्कृष्ट णवद्वज्जन, आम्ही णनरक्षर व मूखच, िेव्हा ं आम्ही आपिाशंीं वाद िो काय करिार?’ हें भाषि 
उडवाउडवीर्ें असावें असें वाटून, िे दोघे ब्राह्मि रागावनू म्हिाले, ‘र्ारी राष्रें णफरलों पि आम्हाबंरोबर 
कोिीर् वादास णटकि नाहीं. जेथें िेथें हीं पहा, आम्ही जयपत्रें णमळवीि आलों आहों. िेव्हा ं िुम्हीही 
वरीलसारखी लपंडावी न कणरिा ं मुकाट्यानें अकजक्यपत्र णलहून द्या अथवा अणभमान असल्यास वादास 
णसद्ध व्हा! याप्रमािें िें णद्वजद्वय हट्टास पेटलेलें  पाहून णत्रणवक्रममहामुनींनीं मनािं णवर्ार केला कीं, हे ब्राह्मि 
म्लें च्छास वदेणवक्रय करून त्यापासून णमळालेल्या सन्मानाने मदाधं झाले आहेि व यानंीं आजपयंि अनेक 
स्वधमी ब्राह्मिारं्ा णधक्कार केला आहे; िेव्हा ंया स्वजनधमचद्रोही उन्मत्तासं र्ागंलेंर् अंजन णदलें  पाणहजे. 
असा णवर्ार करून िे त्यासं म्हिाले, ‘ठीक आहे, आपिमजबरोबर गािगापुरास र्लावें. िेथें आमरे् 
गुरुजी आहेि; त्याचं्या समक्षर् िुम्हासं जयपत्र देऊं ककवा िुमच्या मनािंील णवदे्यर्ा गवचभार िरी उिरंू.’ 
त्या ब्राह्मिाधमासं िी गोष्टी पटली. गािगापुरास येिारं् णत्रणवक्रममुनींनीं नृकसहसरस्विींपढुें सवच पाढा वार्नू 
पुढीलप्रमािें णवनंणि केली :– 
 
मदोन्मत्त णवप्र दोन्ही। आले असिी र्रे्सी॥ ६१॥ 
वदेशास्त्राणद मीमासें। म्हििी र्र्ा करंू हषें॥ 
वदे र्ारी णजव्हाग्रीं वसे। म्हििी मूढ णवप्र दोन्ही॥ ६२॥ 
जरी न करंू र्रे्सी। पत्र मागिी हारीसीं॥ 
अनेका परीं ियासंी। सागंिा ंन ऐकिी उन्मत्त॥ ६३॥ 
म्हिोणन आलों िुम्हाजंवळी। िुम्ही श्रीगुरु र्ंद्रमौळी॥ 
िुझें वाक्य असे बळी। िेिें परी णनरोपावें॥ ६४॥ 
 
यावर श्रीगुरंुनींही त्या ब्राह्मिासं सबंोधून म्हटलें , ‘िुम्हा ं वादें काय लाभ? आम्ही संन्यासी, हे आम्हालंा 
हारी काय होय आणि आम्हालंा हारणवल्यास िुम्हालंा िरी थोरी काय? िुम्हालंा एवढा गवच हवा कशाला? 
गवानें सवांर्ा नाशर् होिो. देवदानवाणदकासं सुद्धा ंया गवाच्या पायीं मतृ्यू आलेले आहेि. बळी, बािासुर, 
रावि यारं्ी काय दशा झाली? णहिार्ी गोष्ट जर णवर्ाराल, िर गवचभ्राणंि सोडा. आपि र्िुवेदी म्हिणविा ं
त्यासारखा आपले ठायीं काय वदेािं ठसला आहे, सागंा पाहंू?’ असें म्हिून श्रीगुरंूनीं वदेव्यासापासून वदे, 
वदेागंें आणि वदेािंाणद शास्त्रें यारं्ा सवच इणिहास त्या ब्राह्मिापंढुें माणंडला. वदेाचं्या अनंि शाखा साणंगिल्या 
आणि शवेटीं िे म्हिाले :– 
 
या भरिखंडािं। पूवी होिें पुण्य बहुि॥ 
विाश्रमधमच आर्णरि। होिे लोक पणरयेसा॥ २१॥ 
या कणलयुगाभीिरीं। कमच साणंडलें  णद्वजवरी॥ 
लोपले वदे णनधारीं। गुप्ि झाले णक्षिीसी॥ २२॥ 
कमचभ्रष्ट झाले णद्वज। म्लें च्छा सागंिी वदेबीज॥ 
सत्त्र् गेलें  सहज। मंदमिी झाले जािा॥ २३॥ 
पूवी होिें महत्त्व। ब्राह्मिासंी वदेत्व॥ 
वदेबळें णनत्यत्व। भसुूर म्हििी त्या काजा॥ २४॥ 
पूवच राजे यार् कारिीं। पूजा कणरिी णवप्रर्रिीं॥ 
सर्व देता ंदशक्षणादानीं। ते अगंीकार न कशरशत॥ २५॥ 
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वदेबळें णवप्रासंी। णत्रमूिी वश होिे त्यासंी॥ 
इंद्राणद सुरवरासंी। भय होिें णवप्रारं्ें॥ २६॥ 
कामधेनु कल्पिरु। णवप्रवाक्यें होि थोरू॥ 
पवचि कणरि िृिाकारू। िृिा पवचिपदत्वें॥ २७॥ 
णवष्िू आपि पणरयेसी। पूजा करी णवप्रासंी॥ 
आपलुें  दैवि म्हिे त्यासंी। वदेसत्त्वें करूणनया॥ २८॥ 
कारि – 
‘दैवाधीनं जगत् सव ंमन्त्राधीनं र् दैविम्। 
िे मन्त्रा ब्राह्मिाधीना ब्राह्मिा मम दैविम्॥’ १॥ 
ऐसें महत्त्व णद्वजासंी। पूवी होिें पणरयेसीं॥ 
वदेमागच त्यजून सुरसीं। अज्ञानमागे रहाटिी॥ २९॥ 
हीन यािीपढुें ऐका। वदे म्हििी मूखच देखा॥ 
त्याचं्या पाहंू नये मुखा। ब्रह्मराक्षस होिािी॥ ३०॥ 
तेणें सत्त्र् रं्शगलें। हीन यातीतें सेशर्लें॥ 
अद्याशप शर्क्रय कशरती मोलें। र्ेद भ्रष्ट कशरताती॥ ३१॥ 
ऐशामध्यें काय लाभ। घेऊं नये णद्वजक्षोभ॥ 
कोिीं केला िूिें बोध। जाईं म्हििी येथूनी॥ ३२॥ 
आपली आपि स्िुिी कणरसी। जयपत्रें दाखणवसी॥ 
णत्रणवक्रम यिीपासी। पत्र मागसी णलहूनी॥ ३३॥ 
आमुरे् बोल ऐकूनी। जावें िुम्हीं परिोनी॥ 
वाया ंगवें भ्रमोनी। प्राि आपला देऊं नका॥ ३७॥ 
 
हा सुबणुद्धवाद त्या िामसवृत्तीच्या णवप्रासं पटला नाहीं. कारि, 
आपि न करंू जरी वाद येथें। हारी णदसेल आम्हािंें॥ 
सागंिी लोक राजयािें। (मग) महत्त्व आपलुें  केवीं उरे॥ 
असें त्यासं भय पडल्यामुळें  िे काहंीं आपला वडेा हट्ट सोडीनाि; िेव्हा ंत्यासं िळ्यावर आिण्यास श्रीगुरंूस 
खालील द्राणवडीप्रािायामार्ी युस्क्ि योजावी लागली. [हा सवच उिारा आणि कथाभाग देवस्की–(णथऑसफी)- च्या नादीं 
लागलेल्या ब्राह्मि व ब्राह्मिब्रुव धमचवीरानंीं लक्षपूवचक णवर्ार करण्यासारखा आहे. त्याप्रमािें त्यानंीं त्यार्ें मनन करून आपलें  विचन सुधारावें. 
नाहींिर ‘णवनाशकाले णवपरीिबुणद्ध:’ असला प्रकार होऊन स्वपदनाशास मात्र िे लोक कारि होिील, इिकें र् येथें सुर्णविों.] 

 
३०. श्रीगुरु आणि हे णवप्र बसले होिे िेथून बऱ्यार् अंिरावरून एक मनुष्य जाि होिा. श्रीगुरंूनीं 
णशष्याकरवीं त्याला हाकं मारून आिणवलें . िो येऊन दूर दहा हािावंर उभा राणहला. कारि िो जािीनें 
मागं होिा. िेव्हा ंत्यानें आपली मयादा राखली. श्रीगुरंूनीं त्याला णवर्ारलें , ‘िंू कोित्या जािींि जन्मलास 
आणि कोठें राहिोस?’ िो म्हिाला, ‘महाराज मी मागं आहें; गावंाबाहेर राहिों. हे दीनदयाळ गुरुमहाराज! 
कृपा करून आपि मला हाकं मारून दशचन णदलेंि. माझे आपिासं दंडवि असोि. माझी आज उद्धारगणि 
झाली.’ याप्रमािें स्िवन करून, त्यानें दुरूनर् श्रीगुरंूस साष्टागं प्रणिपाि केला. श्रीगुरंूनी णशष्याकरवीं 
दीडदोन हािाचं्या अंिरानें साि रेषा भमूीवर काढणवल्या आणि मग िे त्या मागंास म्हिाले कीं, ‘एक रेघ 
ओलाडूंन अलीकडे ये.’ त्याप्रमािें िो येिारं् ‘कोि िंू?’ असा त्यानंीं त्यास प्रश्न केला त्याबरोबर, ‘मी, 
णकराि. माझें नावं वनराखा,’ असेंत्यानें साणंगिलें . पुन्हा ंगुवाजे्ञनें िो दुसरी व णिसरी रेषा लंघून आला िेव्हा ं
पूवीप्रमािेंर्, ‘कोि िंू?’ असें णवर्ारिा ं‘मी गंगािटवासी गंगापुत्र आहें’ असें िो म्हिूं लागला. र्ौथी रेषा 
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लंघून येिारं्, ‘शुद्र’ म्हिून म्हिूं लागला, पारं्वीला ‘वैश्य’, सहावीला ‘णवख्याि नामक क्षणत्रय’ आणि 
सािवी लंघून येिारं् ‘अग्रजािी णवप्र आपि, वदेशास्त्राणद व्याकरि, अध्यापक नाम आपुलें ’ म्हिून सागंू ं
लागला. िेव्हा ं ‘वदेशास्त्री अभ्यास आहे म्हिनू म्हििोस, त्या पक्षीं हे र्र्ा करण्यास णवप्र आले आहेि 
याचं्याशीं वाद कर पाहंू’ असें म्हिून श्रीगुरंूनीं अणभमंणत्रि णवभणूि त्यारे् सवांगावर फें कली. त्यासरशीं 
त्याला सवच ज्ञान स्फुरि असल्यार्ा भास होऊन, ‘या णवप्राशंीं आपि उत्तरपक्ष करिों’ असें िो म्हिू ं
लागला. हा अलौणकक प्रकार आणि हें असामान्य सामथ्यच पाहून िे वादाला हपापलेले ब्राह्मिाधम भीिीनें 
थरथर कापूंं लागून त्यारं्ीं सवच गात्रें, णवशषेिः णजव्हा आणि किच अगदीं बणधर झालीं. हृदयािं थंडीच्या 
कडाक्यानें भरिाऱ्या हुडहुडीप्रमािें धडकी भरली आणि त्यारं्ें िीव्र मदानें उसळि असिारें रक्ि अगदीं 
गोठून गेलें . मग िे गयावया होऊन म्हिूं लागले. ‘महाराज! आम्ही गुरुद्रोही, महान् अपराधी, पािकी, 
अधम आहों. आम्हीं ब्राह्मिासं व्यथच छळून ज्ञाणिद्रोह जोडला आहे. दयाणनधे! आम्हालंा क्षमा करा आणि 
आमर्ा उद्धार करा. सवचस्वीं शरिागि आहोंि.’ याप्रमािें नानाप्रकारें िे णवमद झालेले ब्राह्मि 
श्रीमन्नकृसहसरस्विींर्ीं स्त्रोत्रें गाऊं लागले असिा,ं त्यानंीं त्यास णनरोप देिानंा म्हटलें  कीं, ‘िुम्हीं जें महामुणन 
णत्रणवक्रमभारिीस क्षोमणवलेंि आणि णवप्रकनदा व छल करून ज्ञाणिद्रोह व धमचद्रोह केलाि त्यार्ें प्रायणित्त 
िुम्हालंा भोगलेंर् पाणहजे. ज्यार्ें जें अर्तजि पणु्यपापअसेल िें त्यानें भोगलेंर् पाणहजे. णक्रयमािार्ी णनष्कृणि 
झाल्यावारं्ून गणि-मोक्ष-होिारर् नाहीं.’ श्रीगुरंूर्ें हें न्यायणनष्ठुर वर्न ऐकून, िे णवप्र फारर् घाबरले आणि 
त्यानंीं श्रीगुरंूरे् र्रिीं घट्ट णमठी मारली. िेव्हा ं कृपामूर्ति श्रीगुरुनाथानंीं त्यास असें आश्वासन णदलें  कीं, 
‘दुष्कमच हें िुम्हालंा जरी भोगलेंर् पाणहजे िरी बारा वषांरे् आंि िुमर्ी सुटका होईल. िोंपयंि िुम्ही 
ब्रह्मराक्षस होऊन राहाल. िुम्हालंा पूिच पिात्ताप झाला आहे, त्या योगानें त्या ब्रह्मराक्षसी उग्र योनींिही 
िुम्ही शािंरूप रहाल, असा माझा आशीवाद आहे. आपि आिा ं र्ला व गंगेवर जा; िेथें िुम्हालंा 
बसण्यायोग्य असें स्थान सापंडेल. िुमर्ें पाप संपिारं् अवणर्ि णवद्वज्जन येऊन िुमर्ा उद्धार करिील.’ हें 
ऐकून िे ब्राह्मि मुकाट्यानें णनघाले व गावाबंाहेर येऊन गंगेवर पोंर्िाि, िोंर् त्यानंा पोटशूळार्ी िीक्ष्ि 
व्यथा होऊन िे एका क्षिािं पंर्त्वास पोंर्लें . पुढें यथाकाळीं त्यारं्ा उद्धारही झाला. 

 
३१. इकडे जो पणिि मागं महाज्ञानी झाला होिा, त्यास श्रीगुरंूनीं केलेला र्मत्कार पाहून आपि सप्ि 

जन्मापूंवी ब्राह्मि असलों पाणहजे असें वाटून, त्या भावनेनें िो श्रीगुरंूस नमस्कार करून म्हिाला 
:– 
 
णवप्र होिों पूवी आपि। केवीं झालों जाणिहीन॥ 
सागावें जी णवस्िारोन। णत्रकाळज्ञान अंिरसाक्षी॥ ५१॥ 

 
वरील प्रश्नार्ें उत्तर श्रीगुरंूनीं पुढीलप्रमािें णदलें :– 
पुण्यपापार्ी गणि। आपलुें  अर्तजि भोणगिी॥ 
कमवशवपाकीं [कमचणवपाक नावंार्ा गं्रथ आहे. त्यािं, इहजन्मींच्या कोित्या कमानें पुढें काय भोगावें लागेल आणि इहजन्मीं णनष्कारि असें वाटून 
भोगावें लागिारें दुःख मागील जन्मींच्या कोित्या कमार्ें फळ आहे, इत्याणद णवर्ार आहे.]असे ख्यािी। नीर् श्रेष्ठ 
कमानुसारी[पूवचजन्मींच्या कमाप्रमािें.]॥४॥ 
णवप्रक्षणत्रयवैश्यशूद्रविच। यारें्पासून र्ाडंालविच॥ 
उपजला असिा ंज्ञाणिहीन। जाणिणवभाग कमापरी॥ ५॥ 
णवप्रणस्त्रयेपासीं एका। शदू्र जाय व्यणभर्ाणरका॥ 
कपड उपजे िो र्ाडंाणलका। सोळावी जािी॥ ६॥ 



 अनुक्रमणिका 

गुरु अथवा मािाणपिा। साडंोणन जाय ित्त्विा॥ 
र्ाडंालजन्म होय णनरुिा। सोणडिा ंकुलणस्त्रयेसी॥ ७॥ 
. 
शूद्रहस्िें भोजन, अश्वणवक्रय, शूद्रस्त्रीसंग, णनत्य दासीभोग, देवणपिृकमचत्याग, बैलावर बसिें, िीथी जाऊन 
श्राद्ध न करिें योग्य णवप्रकनदा त्यार्प्रमािें णवपे्रिर जािींर्ें भजन इत्याणद कमें करिारा ब्राह्मि पुढील जन्मीं 
र्ाडंाळ जन्मिो. याणशवाय आिखीही–ज्याचं्या योगानें र्ाडंाळाणद हीन व धमचबाय जािींि जन्म होिो 
अशीं–अनेक दुष्कमें गुरंूनीं त्या र्ाडंाळास साणंगिलीं आणि िे म्हिाले, ‘िंू पूवी एकदा ंणवप्र होिास, परंिु 
मािाणपिा आणि गुरु यारं्ा दे्वष िुझ्याकडून घडून िंू पणिि झाला आहेस, िर आिा ंिंू त्या संगमिीथांि एक 
मणहनाभर स्नान कर म्हिजे िुला पुढील जन्म ब्राह्मिार्ा येईल.’ यावर िो पणिि मािंग म्हििो, 
‘महाराज! मानस सरोवरास गेलेला कावळा जसा राजहंस होिो, ककवा पणरस लागला असिा ंलोखंड जसें 
सोनें होिें, िद्वत् अत्यंि पापी असा जो मी िो आपल्यासारख्या जगदुद्धारसमथच महात्म्याचं्या दशचनानें पणवत्र 
झालेला व आपल्या कृपाप्रसादानें मणिमंद व अज्ञानी असिाहंी ज्ञानराशी झालेला असा, आपिासं शरि 
आलों आहे, िर मजला आपि अणभमंत्रून असार् णवप्रामंध्यें णमळवा.’ हे र्ाडंाळवर्न ऐकून श्रीगुरु म्हिाले, 
‘बाबा! पणिि र्ाडंाळाच्या कुशींि उपजून िंू त्याच्यार् घरीं त्याच्यार् अन्नोदकानें वाढलेला; िुझी कायाही 
हीन जािीर्ी. िेव्हािुंला ब्राह्मि कसा करिा ं येईल? पूवी णवश्वाणमत्र नावंार्ा राजर्तष साठ हजार वष े
िपिया करून सुद्धा ं त्यार् देहािं ब्रह्मर्तष झाला नाहीं. आपिासं ब्रह्मर्तष म्हिावें म्हिून त्यानें वणसष्ठ 
ब्रह्मषींर्ी अणिशय पायधरिी केली! इंद्राणद देवासंही त्यानें पुष्कळ णवनवलें ; परंिु त्यानंीं वणसष्ठासं संमि 
असून त्यानंीं िुला ब्रह्मर्तष म्हटलें  िरर् आम्ही म्हिूं, एरवी म्हििार नाहीं, असें साणंगिलें . िेव्हा ंवणसष्ठारं्ी 
खोडकी मोडण्यास्िव त्यानें त्यारें् शि पुत्र माणरले आणि शवेटीं एक णदवस त्यासंही डोक्यािं धोंडा घालून 
ठार मारण्यास िो णसद्ध झाला होिा; परंिु ज्याच्यावर आपलें  ब्रह्मर्तषत्व अवलंबनू आहे त्यास मारलें  िर 
आपिासं ब्रह्मर्तष कधींर् होिा ंयावयार्ें नाहीं असा णवर्ार मनािं येऊन त्यास पिात्ताप झाला व त्यासरशीं 
त्यानें धोंडा भमूीवर टाकून णदला. त्यास अनुिाप झाला हें ओळखून वणसष्ठानंीं ब्रह्मर्तष अशी त्यास हाकं 
मारली. िेव्हा ं आपि मोठे कृिकृत्य झालों असें वाटून त्यानें मोठ्या सिंाषानें वणसष्ठासं आपल्या घरीं 
सहभोजनास बोलाणवलें . क्षणत्रय योनींिून उत्पन्न झालेलें  शरीर नाहींसें झाल्याणशवाय िुमर्ेंआमर्ें सहभोजन 
होिें नाहीं. सहभोजनार्ा आग्रहर् असेल, िर हें शरीर सूयचणकरिािं पर्वनू त्यार्ें भस्म केलें  पाणहजे.’ असें 
वणसष्ठानंीं त्यासं साणंगिलें . णवश्वाणमत्रानें िें मान्य करून, आपल्या अनुष्ठानसामथ्यानें पणहला देह जाळून 
नवा देह धारि केला. िेव्हा ंमग णवश्वाणमत्र हे सवचमान्य असे ब्रह्मर्तष झाले! णवश्वाणमत्रासारख्यार्ी ही दशा 
मग िेथें िुझा काय पाड? िंूही हा देह णवसजचन कर व अंिकाळीं, आपिासं ब्रह्मकुळींर् जन्म असो अशी दृढ 
भावना ठेव म्हिजे ‘अन्िे मणिः सा गणिः’ या णसद्धािंानुसार िुलाही ब्रह्मयोनी णमळेल. 
 
३२. वरील णवश्वाणमत्रार्ी गोष्ट ऐकून िो अंत्यज उमजेना. शवेटीं श्रीगुरंूनीं णशष्याकंरवीं त्यास णफरून 

स्नान घालवनू त्याच्या अगंावरील िी अणभमंणत्रि णवभणूि काढून टाकणवली. िेव्हा ं त्यार्ें िें 
उपटसूळ क्षणिक ज्ञान आणि ब्राह्मित्वार्ी महत्त्वाकाकं्षा हीं नाहींशीं झालीं व िो आपल्या 
बायकामुलाकंडे गेला. साराशं काय कीं, भयकंर पािकोपाधीनें अंत्यजार्ा जन्म आणि आर्ार प्राप्ि 
झालेल्यास कायाकारि जरी श्रीगुरंूनीं णवभणूिकसर्नानें ब्रह्मज्ञानी करून सोणडलें  होिें, िरी उन्मत्त 
ब्राह्मिारं्ा म्हिजे वृत्तीने अतं्यजर् बनलेल्यारं्ा गवचपणरहार होिारं्, त्या र्ाडंालास पुन्हा ं त्यानंीं 
पूवचवत् अज्ञानी करून सोणडलें . यावरून विचव्यवस्था ही अनेक जन्मार्तजि बऱ्यावाईट संस्काराचं्या 
फळावंर अवलंबून र्ालिे आणि कोित्याही विार्ी प्रास्प्ि मनुष्यास त्याच्या गभांिर् होिे, ही गोष्ट 
स्पष्ट होि आहे. विच व जाणि या जन्मावर अवलंबून आहेि. त्यारं्ा जन्मानंिरच्या कमचप्रवृत्तींशीं 
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काहंीं संबधं नाहीं; कारि, त्या कमचप्रवृणत्त प्रत्येक क्षिीं पालटिाऱ्या पणरस्स्थिीबरोबर पालटि 
असिाि. त्यामुळें  एकार् मनुष्यारे् एका णदवसािं अनेक बुणद्धभेद होऊन, िो सकाळीं ब्राह्मि, 
दुपारीं क्षणत्रय, णिसऱ्या प्रहरीं वैश्य आणि सवच लाज व स्वाणभमान यासं फाटंा देऊन कधीं कधीं 
शूद्रही होण्यास णसद्ध होईल. दुसरा असाही एक यािं णवर्ार आहे कीं, सकृद्ददशचनीं परस्परणवरुद्ध 
आणि अत्यंि घोंटाळ्याच्या अशा णदसिाऱ्या पुराव्यार्ें एकदा ं व्यवस्स्थि रीिीनें वगीकरि करून 
पाप, पुण्य, साणत्त्वक, राजस, िामस इत्याणद असंख्य कमांपैकी समान पापानें समान पणु्यार्ा, -
साणत्त्वक कमार्ा त्यार् िोलाच्या िामस कमानें–अणि सकें्षप उडवनू, णशल्लक राहिाऱ्या पणु्य ककवा 
साणत्त्वक, र्ंर्ल ककवाराजस आणि पाप ककवा िामस कमान्वयें ब्राह्मि, क्षणत्रय, वैश्य अथवा शदू्र 
यापंैकी कोििा िरी जन्म प्राप्ि होिो; म्हिजे जन्मिःर् त्या त्या वगास योग्य िे िे अणधकार आणि 
किचव्यें त्या त्या मनुष्यास प्राप्ि होिाि. मग ज्या मानानें िो आपले अणधकार णनरणभमानें र्ालवनू 
आपलीं किचव्यें र्ोख बजावील त्या मानानें णफरून मरिोत्तर त्याच्या पापपुण्यार्ा जमाखर्च होऊन 
त्याच्या णशलकीच्या योग्यिेप्रमािें त्याला नवा देह आणि विच ककवा जाणि प्राप्ि होिे. एक सबंध 
आयुष्य ही णनसगचिःर् सकृद्दशचनीं कमीअणधक पापपुण्यदायक कमे करिाऱ्याचं्या पापपणु्याच्या 
आढाव्यार्ी मयादा आहे. अशी मयादा प्रत्येक व्यवहारास लागिेर् आणि ही मयादा जों जों किचव्य 
मोठें िों िों णवस्िृि असावी लागिे; िरर् अणधकारार्ा सदुपयोग करून किचव्य करण्यार्ी पात्रिा 
ककवा अपात्रिा नीट ठरेल. आिा ं  काहंीं णवलक्षिर् प्रकार झाला िर ‘अत्युत्कटैः पणु्यपापैणरहैव 
फलमश्नुिे’ या न्यायानें व्यवहारािं जसा एखादा परंपराप्राप्ि राजपीठावरील राजाही आपल्या 
अत्यंि अन्यायानें पदच्युि होऊन रंक होिो, त्याप्रमािें जन्मानें ब्राह्मित्व प्राप्ि झालेलाही 
अनस्न्वि पापकमांच्या पणरस्फुटिेनें र्ाडंालापेक्षाहंी नीर् होिो. असें आहे िरी ज्याप्रमािें 
व्यवहारािं त्या पदच्युि झालेल्या राजास ‘महाराज’ हें उपपद िो मरेपयंि र्ालि असिें, िसेंर् 
या र्ाडंाळ झालेल्या ब्राह्मिासही नीर्, पािकी अशी हजारों वाईट णवशषेिें लावनूही ब्राह्मिर् 
म्हििाि. पदच्युि होिाऱ्या राजारं्ीं णजिकीं उदाहरिें सापंडिाि. णििकीं राजवशंाशीं संबधं, 
अिुल पराक्रम आणि णवलक्षि साहस यापंकैीं काहंींही नसिानंा, उगार् आपला एखादा रंक, 
लोकानंीं होऊन शोधून काढून राजाकेल्यार्ीं उदाहरिें जगाच्या इणिहासािं नाहींि; ककबहुना 
असलें  एकही उदाहरि पृथ्वीच्या पाठीवर अज्ञाि कालापासून आजपयंि कोठें घडलेलें  कोिाला 
आठवि असेल, असें वाटि नाहीं. 
 

३३. र्ाडंालत्वास पोंर्लेल्या मदोन्मत्त ब्राह्मिासंही श्रीगुरंूनीं शापदग्ध करून ब्रह्मराक्षसाचं्या योनीस 
काहंीं काल पोर्णवलें , हेंही वरील गोष्टींि ध्यानािं धरण्यासारखें आहे. श्रीगुरंूनीं, स्विाचं्या खऱ्या 
खऱ्या णवद्वते्तबद्दल आणि योगसामथ्याबद्दल अंमळ अणधक अहंकार असलेल्या णत्रणवक्रमभारिीस 
ब्रह्मसाक्षात्कार देऊन पूिच शाणंिसौख्य णदलें ; आणि या आपल्या णवदे्यर्ा दुरुपयोग करून इिर 
स्वज्ञाणिद्रोहार्ें पािक जोडिाऱ्यासं प्रत्यक्ष र्ाडंाळाकडून फजीि करून र्ाडंाळपेक्षाहंी नीर्पिास 
पोंर्वनू णपशार्योनींि रखडावयास लाणवलें . म्हिजे ज्यार्ी जी योग्यिा िेंर् त्याला णदले. 
कोिावर णवनाकारि णवशषे कृपाही केली नाहीं ककवा कोिावर णवशषे रोषही केला नाहीं. िर केवळ 
सनािन वैणदक धमाच्या श्रणुिस्मणृिपुरािोक्ि मयादा मात्र आपल्या कृिीनें लोकाचं्या र्ागंल्या 
प्रत्ययास आिनू, त्या संरक्षि कशा कराव्या, हें सोदाहरि दाखणवलें . 
 

३४.  यापढुें श्रीगुरंूनीं भस्ममणहमा, रुद्राक्षमणहमा, पणिव्रिाधमच, सहगमन आणि णवधवाधमच, सोमवाराणद 
व्रिारं्ें माहात्म्य इत्याणद प्रसंगाप्रसंगानंीं साणंगिलीं. नंिर, दानप्रणिग्रहार्ा त्याग करून 
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परान्नभोजनास कधींर् न जािाऱ्या ब्राह्मिास त्यार्ी स्त्री फार छळीि असे; कारि 
दंपत्यभोजनप्रसंगीं, नवरा परान्न घेि नसे, म्हिून णिलाही कोठें जावयास सापंडि नसे. घरीं 
दाणरद्र्यामुळें र्ागंलें  अन्न णमळंू नये; दुसऱ्या णठकािीं नवऱ्याच्या नेमामुळें  जािा ंयेऊं नये. शवेटीं िी 
श्रीगुरंूकडे गेलीआणि त्याजंकडून नवऱ्यार्ें मन परान्नग्रहिास णिनें वळणवलें . त्या ब्राह्मिार्ें मन 
परान्नग्रहिाणवषयीं वळणविानंा श्रीगुरंूनीं त्यास साणंगिलें  कीं 
आणिक एक सागेंन िुज। जेिें धमच घडिी सहज। 
अडला असेल एखादा णद्वज। देवणपिृकमाणविें पैं॥ 
कोिी न णमळे णवप्रासी। जावें िेथें भोजनासी। 
जरी िेथें िंू न जासी। अनंि दोष असे जाि॥ 
 

यावर एकंदरर् ‘कविें घरी अन्न घ्यावें, कवण्याद्वारीं घेऊं नये’ असा त्या णद्वजानें श्रीगुरंूस प्रश्न केल्यावर िे 
सागंिाि :– 
 

गुरुभवुनाणदकें  हषी। जावें णशष्यवगाघरीं॥ 
वैणदकाणद णद्वजवर। मािुलाशं, आपलुा श्वशुर। 
सहोदर, साधुजन थोर। िया गृहीं अन्न जेवावें॥ 
अडला णवप्र ब्राह्मिाणवि। त्यार्ें घरीं घ्यावें अन्न। 
करावें गायत्रीजपन। दोष जािी अवधारा॥ 
 

त्यार्प्रमािे कोिाकोिार्ें अन्नग्रहि णनणषद्ध याणवषयींही श्रीगुरंूनीं पुष्कळर् साणंगिलें  आहे. त्यापैकीं काहंीं 
काहंीं भाग खालीं देिों :– 
 
णनत्य मािाणपियासंी। सेवा घेिी जे अणिदोषी। 
जेवू ंनये त्या सदनासी। धनलोणभष्ट णद्वजाघरीं॥ 
कलत्रपतु्र कष्टवोनी। धमच करी णवप्रालागोनी। 
अन्नणनषेध िया भवुनीं। दोष घडिी जेणवल्या॥ 
बशहष्ट्कारी शर्प्राघरीं। यार्कवृत्तीनें उदरपूर्ति करी। 
अन्न वजावें िया घरीं। आत्मस्िुणि परकनदका॥ 
धनगवी िामसाघरीं। कू्रर णनदचय व्यणभर्ारी। 
दाणंभक दुरार्ारी णवप्राघरीं। अन्न िुम्ही वजावें॥ 
पुत्र णपियािें सोडोनी। वगेळा असे जो, ब्राह्मिीं। 
वजावें अन्न; साधुजनीं। महादोष बोणलजे॥ 
खळ राजसेर्काघरीं। लोहकाष्ठ छेदनकारी। 
वस्त्रधूि रजकाघरीं। िया घरीं न जेवावें। 
रोगी सेवकारे् घरीं। मद्यपान करी त्या नराघरीं। 
र्ेश्या असे जया नारी। दान णवप्रें न घ्यावें॥ 
द्रव्य घेर्ोशन शूद्राघरीं। अध्ययन साणंगजे णद्वजवरीं। 
अन्न वजावें िया घरीं। घोडीं णवणकिी ब्राह्मि जे। 
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३५. त्यार्प्रमािें, द्यिूकमीं, स्नानाणवि भोजन करिारे, संध्याकाळीं संध्या न करिारे, पूवचजमागे सोडून 
स्वधमच त्यागिारे, गोब्राह्मिहत्यारी यारें् घरीं; त्यार्प्रमािें इिर समस्ि जािींस नमनू जो आपल्या 
ब्राह्मि जािीशींर् काय िो बाकूंन वागिो त्याला िर र्ाडंाळ समजून त्याच्या घरीं अन्न वज्यच करावें. 
शूद्रें बोलाणविाहंी जाऊं नये. आपि गृहस्थाश्रमी असून दानधमच करीि नाहीं आणि लाबंलाबं 
अदै्विाच्या गप्पा मारिो, अशाच्या घरीं अन्न घेऊं नये. या श्रीगुरूक्िीवरून संिास जाणि-विचभेद व 
त्यार्ा अन्नोदकाशींही सबंंध मान्य होिा असेंर् मानावें लागेल. असो. अन्नवज्यच प्रकरि संपल्यावर 
श्रोत्याचं्यार् णवनंिीवरून श्रीगुरंूनीं ब्राह्मिारं्ा आर्ार साणंगिला आहे. त्यािं पहाटे ब्रायमुहूिावर 
उठून शौर्मुखमाजचनाणद णवधीपासून िों रात्रीं णनजेपयंिर्ी णदनर्या साणंगिली आहे. त्यािंील 
देवपूजेर्ा णवणध मात्र येथें घेिों. श्रीगुरु म्हििाि :– 

 
रंगमाणळका घालोनी। णनमचळ असावें देविाभवुनीं। 
मग बैसोणन शुभासनीं। देवपूजा करावी॥ 
जैसी संध्या ब्राह्मणासी। देर्पूजा करार्ी तैसी। 
णत्रकाळ करावें अर्चनासी। एकणर्ते्त मनोभावें॥ 
णत्रकाळीं न घडे ज्यासी। प्रािःकाळी करावी हषी। 
िेंही न साधे पणरयेसीं। मध्यान्हकाळीं करावें॥ 
सायकंाळीं मंते्रसीं। पुष्पें वाहोनी भक्िीसीं। 
ऐसें न साधे जयासी। भोजनकाळीं करावी॥ 
देवपूजा करावयासी। सहा प्रकार पणरयेसीं। 
उदकीं नारायि णवशषेीं। पूणजिा ंिृस्प्ि जगन्नाथा॥ 
दुसरा प्रकार सागेंन ऐका। अस्ग्नदेविापूजा अणधका। 
मानसपूजा अशतशर्शेखा। एकणर्त्तें पणरयेसा॥ 
सूयचपूजा कणरिा ंजाि। सिुंष्ट होय नारायि। 
सामान्य पक्षें स्थंशडलीं जाण। प्रशतमापूजा स्र्ल्पबुशि॥ 
ज्ञाता असेल बुशिर्तं। यज्ञपूजा करार्ी त्र्शरत। 
स्र्गापर्गवपूजा घेत। यज्ञपुरषपूजा मुख्य जाणा॥ 
अथवा पूजावें धेनूसी। ब्राह्मि पूजावें णवशषेीं। 
गुरुपूजा मनोभावेंसीं। प्रत्यक्ष िुष्टे गुरुमूर्ति॥ 
आज्ञा घेवोनी श्रीगुरूर्ी। पूजा करावी प्रणिमेर्ी॥ 
श्रीगुरूच्या शनरोपानें। पूशजजे काष्ठें पाषाणें॥ 
िेणर् होिी देव जािें। होिी प्रसन्न पणरयेसा॥ 

 
३६. पुढें पूजेर्ा णवणध, कोििे मतं्र कोठें म्हिाविे, हें सागंून फुलें  अरण्यािंील ककवा बागेंिील स्विः 

आिलेलींर् र्ागंलीं, णवकि घेिें गौि, त्यार्प्रमािें णशळें, णछद्रें  पडलेलें  िेंही त्याज्यर् इत्याणद 
साणंगिले आहे. असो! िात्पयच काय कीं, प्रणिमा-मूर्ति-पूजा ही णकिी, कशी आणि कोिाला अवश्य 
आहे, यार्ा णनिचय या श्रीगुरुवाक्याि र्ागंलार् झाला आहे. त्यार्प्रमािें, या ३६ व्या अध्यायािं 
सवच ब्रह्मकमार्ी सरळ आणि सुबोध माणहिी आहे. िी सवच वार्ण्यासारखी िर आहेर्; परंिु त्यािं 
णवशषे लक्षािं ठेवण्यार्ी गोष्ट िी ही कीं, संस्कृि भाषेर्ा लोप होऊन जें अज्ञान माजलें  होिें, िें दूर 
करून धमचर्ारारं्ी अशी उत्तम ओळख लोकाचं्या जीविं भाषेंि करून देिारा दुसरा गं्रथर् नाहीं. 
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या अध्यायास आस्न्हककमचणनरूपि हें नावं णकिी साथच आहे, िें, िो अध्याय काळजीपूवचक स्विा ं
वार्ल्यावारं्ून कळिें दुघचट आहे. 
 

३७. यापढुें पूवी पोटदुखीच्या आजारानें पीडलेला सायंदेव नामक ब्राह्मि जो यवन बादशाहार्ा नोकर 
होिा व ज्यार्ी श्रीगुरंूनीं पोटदुखी घालणवली होिी, िो णफरून श्रीगुरंूस गािगापुरास येऊन 
भेटला. आणि अनन्य भावानें त्यारं्ी त्यानें सेवा केली. त्या योगानें सिुंष्ट होऊन श्रीगुरंूनीं त्याला 
यवनार्ी सेवा सोडण्यार्ी संमणि, नव्हे आज्ञा केली आणि ‘िुझ्या वशंीं आपली णनरंिर भस्क्ि 
राहील. िुझा वडील मुलगा माझा भक्िोत्तम होईल,’ असा वर णदला आहे. 
 

३८. शवेटी, िो रजक श्रीपादश्रीवल्लभाचं्या अनुग्रहानें बेदरच्या राजघराण्यािं जन्मोन िेथील सुलिान 
झाला, िो पूवच संस्कारामुळें  वदेशास्त्रपुरािश्रविार्ा पक्षपािी आणि देहानें जरी यवन िरी 
अंिःकरिीं साधुसेवनसंस्कारामुंळें  पुण्यशील असल्यानें एकभावें समस्ि यािींस, त्यािंणह णवशषेिः 
ब्राह्मिासं दानधमच करीि असे. कहदंूच्या देवस्थानासं, जाणिधमास अनुसरून उपसगच देिें िें बाजूस 
राहून िो त्यारं्ाही र्ागंला परामशच घेि असे. हें त्याच्या यवनप्रधानाणद हस्िकासं न आवडून िे 
त्याला णशकवीि कीं, ‘आपि म्लें च्छ. मरू्ति भगंिें आणि ब्राह्मिाणद कहदंूस छळिें हें आपलें  काम. िें 
न कणरिा उलट आपि ज्यारं्ा हेवा करावा त्यारं्ी सेवा करून फार पािक जोडिा,ं आपला 
जाणिधमच करिें हें सुखास साधन होय. िें सोडून पहा कीं, पाषािार्ी, लाकंडार्ी, झाडार्ी पूजा 
करिाऱ्या ब्राह्मिाणदकारं्ी िुम्ही िरफदारी कणरिां! िे गाईला, पृथ्वीला, अग्नीला, सूयाला, 
नदीच्या पाण्याला, वाटेल त्याला देव म्हििाि! मुख्य कोठले! णनराकार ईश्वराला साकार 
म्हििाि. असल्यानंा जे कोिी मुसलमान र्ागंले म्हििील िे नरकारे्र् धनी.’ याप्रमािें 
काजीमुल्लानंी सुलिानार्ीवारंवार कानउघाडिी करण्यार्ा प्रयत्न करावा; पि त्यार्ा काहंीं 
उपयोग होऊं नये. कारि सुलिान त्याशंीं उलट असा बणुद्धवादी करी कीं, ‘आपिर् म्हििा ंकीं, 
अिुरेिु, िृि, काष्ठ या सवांि सवेश्वर-अल्ला-पणरपूिच आहे. ही सवच दृश्य सृणष्ट-स्थावरजंगम-त्यार् 
अल्लार्ी. िो एक अल्ला–देवर् सवच णठकािीं आहे. अनेक देव आणि हजार िकच णविकच  हें खोटें होय. 
एकार् मािीर्ीं कंुभार जशीं अनेक भाडंी कणरिो, गाई वगेळाल्या असल्या िरी त्यारं्ें दूध जसें 
एकर्, अलंकार अनेक झाले िरी सोनें जेथूनिेथून जसें सारखेंर् त्यार्प्रमािें देह णभन्नणभन्न असले 
िरी त्यािंील परमात्मा-अल्ला-एकर् आहे. िसेंर् पृथ्वीवर नाना जािींरे् लोक आहेि; परंिु त्या 
सवांर्ा ईश्वर एकर् होय. त्यािं णभन्न भावाला जागा कोठें आहे? बरें; सवांठायीं जर अल्ला आहे िर 
िो दगडािं, झाडािं, पाण्यािं आणि वाटेल िेथें आहेर् आहे. णशवाय त्यारं्ें-कहदंूरे्-मि असें आहे 
कीं :– 
 
प्रणिमापूजा स्वल्पबुणद्ध। म्हिोणन सागंिी प्रणसणद्ध। 
आत्माराम पूणजिी णवणध। त्यारें् मिीं ऐसें असे॥ 
स्स्थर नव्हे अंिःकरि। म्हिोणन कणरिी प्रणिमा खूि। 
नावं ठेवनूी नारायि। िया नामें पूणजिािी॥ 
 

असें असून जर िुम्ही त्या कहदंूर्ी कनदा करीि असाल िर ‘अल्ला सवांठायीं पूिच’ असें का ं म्हििा?ं िुम्ही 
आपल्या मिार्ी वाटेल िशी प्रणिष्ठा करा; पि मी त्यारं्ा दे्वष का ंम्हिनू करावा, हें मला समजि नाहीं. 
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याकारिें ज्ञानविंी। करंू नये कनदास्िुणि। 
असिी नानापरी जािी। आपलेु राहाटीं रहाटिी॥ 
 
याप्रमािे सुलिान आपला काजी, मुल्ला, वजीर यारें् समाधान करी ककवा त्यासं णनरुत्तर करी. 

असा हा सुलिान देव,गोब्राह्मि याचं्या णठकािीं अनादर न करून राज्य हाकंीि असिा ंत्याच्या माडंीवर 
एक स्फोटक-पुटकुळी-उद भवली. णिच्या योगानें त्याला णदवसेंणदवस अनेक हणकमारें् उपाय र्ालि 
असिाहंी जास्ि जास्िर् पीडा होऊं लागली. शवेटीं सवच उपाय थकल्यावर सुलिानानंें आपल्या नगरािंील 
र्ार र्ागंल्या ब्राह्मिासं बोलावनू आिून पढुें णवर्ार काय करावा, म्हिून णवर्ारलें  असिा ंत्यानंीं – 

 
पूवचजन्मीं पापे कणरिी। व्याणधरूपें होउनी पीणडिी। 
दानधमें िीथीं दैविीं। व्याणध जाय पणरयेसा॥ 
सत्पुरुषारे् कृपादृष्टीं। पापें जािीं जन्मासाठीं। 
मग रोग कैं र्ा पोटीं। स्फोटकाणद त्वणरि जाय॥ 
 

असें साणंगिलें . हें णवप्रवर्न ऐकून सुलिान ब्राह्मिासं नमस्कार करून म्हिाला, ‘िुम्हीं मला यवन म्हिून 
त्याज्य समजंू नका. मी ब्राह्मिारं्ा दास आहें. पूवचजन्मीं मी गुरुर्रिसेवा केली आहे. अल्पस्वल्प पािकानें 
मी यवनकुलािं जन्मलों आहें. िर िुम्हीं मला कोिार्ा रोग पूवी कोित्या िीथीं काय केल्यानें गेला, 
याणवषयीं एकादा पूवच वृत्तािं सागंावा.’ िेव्हा ं ब्राह्मिासं मोठी भीणि पडली कीं, या म्लें च्छदरबारािं या 
सुलिानाला आपले िीथार्ा ककवा सत्पुरुषार्ा मणहमा कसा सागंावा? यारे् वजीर, काजी, मुल्ला हे आपली 
व यार्ी बरोबरर् रेवडी उडणविील. म्हिनू ‘एकािं स्थळीं सागंूं. येथें सागंण्यास धीर होि नाहीं.’ अशी त्या 
ब्राह्मिानंीं सुलिानास णवनंणि केली असिा ं ‘जािणवजाि आपि काहंींएक मनािं आिूं नये; मला जािीर्ी 
र्ाड नाहीं. आपि जो असेल िो उपाय सागंून माझा उद धार करावा.’ असें सुलिानानें अभय देिारं् 
ब्राह्मिानंीं त्याला पापणवनाणशनी िीथास सहज णवनोदाथच म्हिून जाण्यास साणंगिलें . त्याप्रमािें 
सुलिानएकटार् सड्ा स्वारीनें िेथें गेला. श्रीगुरंूस पूवीच्या अविारािंील आपला रजकाशंी असलेला 
संकेि आठवला आणि त्याप्रमािें िेही, आपि गािगापुरींर् राणहलों िर आपिाकडे येिारा सुलिान व 
त्यारे् म्लें च्छ पणरजन यारं्ा णद्वजासं उपसगच बाधेल म्हिून, गुप्ि रीिीनें रहाण्याकणरिा ंपापणवनाणशनीगौिमी 
िीथास सवच णशष्यासंह ईश्वरनाम संवत्सरीं कसहेर्ा गुरु-असिानंा णनघून गेले. ब्राह्मिाचं्या सागंण्यावरून 
सुलिान गािागापुरास श्रीगुरु नृकसहसरस्विींच्या ं दशचनास म्हिनू गेला, िों िेथें श्रीगुरु नव्हिे. पुष्कळ 
शोधाअिंी अमरजासगंमीं श्रीगुरु असल्यार्ी त्याला बािमी लागली. िेव्हा ंिेथें जाऊन त्यानें श्रीगुरंूर्ें दशचन 
घेऊन त्यासं अनन्य भावानें वदंन केलें . श्रीगुरंूनीं त्याच्याकडे पाहिारं् – 

 
राजा म्हिे श्रीगुरूसी। का ंउपेणक्षलें  आम्हासंी। 
आपि झालों परदेशी। र्रिावंगेळें  केलें  मज॥ 
उद्धरावें आिा ंमज। आलों आपि हेणर् काज। 
सेवोणन िुझे र्रिरज। असेन आिा ंराज्य पुरे॥ 
 

याप्रमािें अनन्य शरि आलेल्या त्या सुलिानास श्रीगुरु म्हििाि, ‘िंू खरा खरा भक्ि आहेस. िुझी वासना 
पुरी होईल.’ यावर सुलिान म्हिाला, ‘आपिासं स्फोटक झाला असून फार पीडा होि आहे, िर 
कृपादृष्टीनें मजकडे पाहून माझी िेवढी व्यथा नाहीशी करावी.’ श्रीगुरु त्यार्ें हें भाषि ऐकून हास्यवदन 
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करून म्हिाले, ‘कुठें आहे स्फोटक? दाखव, पाहंू मला!’ िो जो स्फोटक दाखणवण्यासाठी आपल्या 
पायाकडे पाहिो िों िेथें त्याला काहंींर् णदसेना. िेव्हा ंआियचर्णकि होऊन त्यानें श्रीगुरुपायीं माथा ठेणवला 
आणि म्हटलें  कीं– 

 
पुत्रपौत्र देणखलें  नयनीं। पूिच णनवालो अिंःकरिीं। 
संकल्प असे माझे मनीं। अष्टशै्वयच माझें अवलोकावें॥ 
यावर– 
श्रीगुरु म्हििी ियासी। आम्ही िापसी संन्यासी। 
येऊं नये िुझे नगरासी। महापािकें  होिी िेथें॥ 
नगरीं णनत्य धेनुहत्या। यवनजािी कणरिी अकृत्या। 
जीवकहसा मद्यपी कृत्या। वजावें आिा ंणनधारें॥ 
 

राजानें वरील सवच करण्यार्ें अंगीकाणरलें ; आणि णवनंणि केली कीं, एकदा ंणफरून पतु्राणदकारं्ें दशचन घेऊन 
मग स्वाणमर्रिाच्या सेवसे राहावें, अशी इच्छा आहे. श्रीगुरंूनीं त्यास आपि पापणवनाणशनी-गौिमी-िीथीं 
िुला भेटंू असें वर्न देऊन त्याला जाण्यास आज्ञा णदली. सुलिान त्याप्रमािें ठरल्या वळेेस सवच 
सरंजामासह पापणवनाणशनी िीथावर गेला. आणि सवच नगर शृगंारून मोठ्या समारंभानें श्रीगुरंूस पालखींि 
बसवनू त्यानें त्यारं्ी णमरविकू काणढली आणि आपि पायीं र्ालंू लागला. याप्रमािें सुलिान श्रीगुरूपूजा 
करीि असिा ं– 
 
ज्यार्ें पाहंू नये मुख। त्यार्ी सेवा करा देख। 
राजा नष्ट म्हिूणन सकणळक। म्लें च्छजािी बोलिी॥ 
णवप्रकुल समस्ि देख। सिंोष कणरिी अणि कौिुक। 
राजा झाला णवप्रसेवक। आिा ंबरवें राज्यासी॥ 
ऐसा हा राव असिा।ंमहाराष्ट्रधमीं र्तवता।ं 
आपुलंा दे्वष ित्त्विा।ं न करील हा जािपा॥ं 
 
याप्रमािें कडव्या मुसलमानासं सिंाप, अनादर आणि मराठ्यासं अत्यिं आनंद झाला. सुलिानाकडून 
यथासागं पूजा घेऊन स्वामींनीं त्यास, ‘श्रीशलैीं िुझी आपली भेट होईल’ असा आशीवाद णदला आणि 
‘लवकरर् पुत्राणदकासं राज्य देऊन िंू आपली इहलोकयात्रा संपवावी’ असें साणंगिलें . त्याप्रमािेंपुढें त्या 
त्या गोष्टी घडल्यार्. त्याचं्याशंीं आपिासं णवशषे कारि नाहीं; िथाणप श्रीगुरंूनीं लौणकक दृष्टीनें ज्या णमिीस 
समाणध घेिली, िेवढी मागें जरी झाली आहे िरी, पुन्हा ं येथें उिरून घेऊं. म्हिजे या महात्म्याच्या 
र्णरत्रार्ा ऐणिहाणसक भाग आटोपला. श्रीगुरंूनीं समाणध घेिल्यार्ी गुरुर्णरत्रािं णदलेली णमणि अशी : 
 

कन्यागिीं बृहस्पणि। बहुधान्य संवत्सरीं ख्याणि। 
सूयच र्ाले उत्तरगणि। संक्राणंि कंुभ पणरयेसा॥ 
णशणशरऋिु माघमासीं। अणसिकृष्ि प्रणिपदेसीं। 
शुक्रवारीं पुण्यणदवसीं। श्रीगुरू बैसले णनजानंदीं॥ 
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या वरील ओव्यािं साणंगिलेला काल म्हिजे शके १३८० इ.स. १४६० हा कसा येिो. हें प्रथमर् दशचणवलें  
आहे. त्याप्रमािें श्रीगुरंूर्ा णशष्य जो बेदरर्ा सुलिान हा कोििा, यार्ा णनिचयसुद्धा ंप्रथमर् केला आहे. 
िेव्हा ं आिा ं त्या सुलिानाच्या म्हिजे अल्लाउद्दीन दुसरा याच्या कारकीदींिील राजकीय इणिहासाकडे 
आपि पनु्हा ंवळंू. 

 
३९. हा सुलिान मागें साणंगिल्याप्रमािें इ.स. १४३५ ि गादीवर आला. हा पूवच जन्मींर्ा कहदु होिा. 

केवळ णवषयसेवनाच्या वासनेनें श्रीगुवाशीवादानें मुसलमान राजघराण्यािं जन्मून सुलिान झाला. 
यार्ी अत्यंि आवडिी बायको एका मराठा क्षणत्रय राजार्ी मुलगीर् होिी. कारि, देशाणभमानार्ें 
खरें वारें या भेदािं नादंि होिें. दणक्षिी पक्षािं सवच बाटलेले मुसलमान म्हिजे मूळरे् शुद्ध कहदूर् 
ककवा ज्याचं्या रक्िािं आईच्या बाजूनें िरी कहदंूर्ेंर् रक्ि खेळि होिें असे मुसलमान, यारं्ा 
समावशे होि असे. त्याचं्यािंर् जे काहंीं मराठे वगैरे त्या वळेीं लष्करी ककवा इिर नोकरींि असि 
त्यारं्ाही समावशे होई.िथाणप मराठ्याचं्या हािािं अजून काहंीं णवशषे सत्ता ककवा अणधकार नव्हिा. 
त्यारं्ें पारडें हलकें र् होिें. परदेशी पक्षािं आरब, िािार, िुकच , इरािी, मुसलमान व पुढें मोंगल 
इत्याणदकारं्ा समावशे होई. परदेशी पक्षािंील मुसलमान लोक दणक्षिी मुसलमानासं अकरमासे 
म्हिून हलके समजि; िरी शौयाणदगुिािं िे हलके नव्हिे. णशवाय दणक्षिी पक्ष कहदंूर्ा जास्ि 
कैवारी आणि परदेशी पक्ष त्यारं्ा पुरा वैरी, यामुळें  उत्तरोत्तर कहदु आणि मुसलमान हा भेद दणक्षिी 
पक्षािं कमी होऊन एका भमूीर्ीं लेकरें, हा णवर्ार वाढला. या सदणभमानानें दणक्षिी पक्ष बळावनू 
दुसरा पक्ष जळािं राहून माशाशंीं वैर संपादण्याच्या दुगुचिानें उत्तरोत्तर कसा कमजोर झाला व 
त्यामुळें  प्रथम ब्राह्मिी पादशाहीरे् िुकडे करण्यास व नंिर त्या िुकड्ािूंनर् अस्सल मराठे 
लोकारं्ें राज्य उभारावयास िो कसा कारि झाला, हेंर् यापुढें पाहण्यासारखें आहे. िसेंर्, हें 
वटबीजाप्रमािें अणिसूक्ष्म असें महाराष्रजनोत्कषार्ें बीज पेरण्यार्ें श्रेय सवचस्वीं श्रीगुरु 
नृकसहसरस्विींना आहे, हेंही वार्कानंीं णवसरिा ं कामा नये. श्रीमन्नकृसहसरस्विींनीं जें हें 
स्वदेशस्वधमोत्कषार्ें बीज पेरलें  िें आपल्या धमार्ारािं केसाइिकाही फरक न कणरिा ं पेरलें ; 
परधमीयारं्ी स्वधमाबद्दल अनुकूल वृणत्त करून पेरलें . स्वधमीयासं परधमीयांरे् आर्ारणवर्ार 
घेण्यास न णशकणविा ं पेरलें ; इिकें र् नव्हे, िर परधमी बादशहास स्विःर्ें णशष्यत्व करावयास 
लावनू पेरलें ; ही गोष्ट फारर् महत्त्वार्ी आणि बोधदायक आहे. अल्लाउद्दीन ब्राह्मिीनें िख्िावर 
येिारं् प्रथम णवजयनगरकराकंडून खंडिी वसूल करण्याकणरिा ंआपला भाऊ शाहजादा महंमद 
यास ससैन्य पाठणवलें . िें काम करून परि येिानंा िो अल्लाउद्दीनाच्या णवरुद्ध असलेल्या काहंीं 
सरदाराचं्याणर्थाविीवरून राज्यार्ी वाटंिी व्हावी, म्हिून ख्वाजाजहान आणि इमाद उल  मुलुक 
घोरी यारं्ें मन वळवू ंलागला; परंिु िे सरदार या गोष्टीस रुकार देईनाि. िेव्हा ंत्यानें त्या दोघा ं
सरदारासं ठार मारणवलें  आणि णवजयानगरकरारं्ी मदि घेऊन बंडावा आरंणभला. अल्लाउद्दीनानें हें 
बंड मोठ्या र्ािुयानें आणि शौयानें मोडलें  व आपल्या भावास शािं करून त्यास मोठी जहाणगरी 
णदली. पुढें लगेर् अल्लाउद्दीनानें शके १३५८ ि णदलावरखानास पोशाख देऊन कोंकिच्या मोणहमेस 
पाठणवलें . या स्वारींि रायरी व सोनखेड येथील राजे लवकरर् नमले आणि णदलावरखानानें 
सोनखेडच्या राजार्ी एक अत्यंि रूपविी व गायनवादनाणद लणलिकलाप्रवीि अशी मुलगी 
शहाकणरिा ंआिली. णिच्याशीं शहानें लग्न करून परीरे्हेर (स्वगीर्ी रंभा) असें णिर्ें नावं ठेणवलें . 
असो! 
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४०. यार् अल्लाउद्दीनाच्या कारकीदीि (शके १३७५) मणलक उल  िुजार यानें आपल्या हािाखाली बरेंर् 
मोठें सैन्य घेऊन जुन्नरहून कोंकिािं स्वारी केली. या स्वारींि प्रथम णशरके राजारं्ा प्रािं उद ध्वस्ि 
करून त्या कडव्या व स्विंत्र मराठ्यासं जेरीस आिावयार्ा त्यार्ा णवर्ार होिा. णशरके राजारं्ी 
राजधानी या वळेीं भरैवगडावर [णवशालगडाच्या थोडेंसें उत्तरेस भरैवगड हें स्थान आहे. णशरके राजे हे या भरैवगडाच्या 
भोंविालच्या म्हिजे पुण्याच्या जवळील कोंकि घाटंमाथ्यापासून वारिेपयंिच्या प्रदेशािं फार पुरािन काळापासून िों पुढें शके १६९० 
पयंि स्वामी होिे.] होिी. मणलकार्ें सैन्य जवळ येि आहे, असें पाहिारं् णशरक्यानंीं त्याचं्याशीं संणध 
करण्यार्ा ककवा काहंींिरी बोलिें र्ालवनू वळे मारून नेण्यार्ा पोक्ि णवर्ार काढला. मणलकानें 
णवजयमदानें, णशरक्यानंीं एकदम मुसलमानी धमच स्वीकारावा म्हिजे त्यारं्ें राज्य व वैभव 
आपिसलामि राखंू, असें मोठें डौलार्ें बोलिें लावलें . िेव्हा ं णशरक्यानंींही खऱ्या मुत्सद्दीपिानें 
असें बोलिें लावलें  कीं, आपला जािभाई व आप्ि जो णवशालगडर्ा राजा शकंरराव, िो जर 
मणलकास वश होईल ककवा त्यास जर मणलक प्रथम लढाईंि पाडाव करून कुरािभक्ि बनवील, 
िर मग आपि मुकाट्यानें मणलकार्ें म्हििें मान्य करंू. मणलकास हा णवर्ार फारर् आवडला; पि 
या कामीं णशरक्यानंींही आपल्या सैन्याणनशीं शकंराणवरुद्ध लढण्यास मदि करावी, असें त्यानें 
आग्रहार्ें बोलिें लावलें . णशरक्यानंीं िें मान्य करून ‘यथा यक्षस्िथा बणलः’ असें वागण्यार्ें 
ठरणवलें . इकडे शकंरराव हा, णशरक्यानंीं त्यास सवच भेद अगोदरपासूनर् देऊन ठेणवल्यामुळें  
आपल्या कडेकोट ियारीनें मणलकार्ी वाटर् पाहि होिा. मणलक आणि णशरके यारं्ें सैन्य 
संगमेश्वर आणि लाजंें याचं्या मधील माळािूंन दोन णदवस प्रवास करीि होिें. णिसरे णदवशीं हें 
सैन्य दाट झाडींिून आणि दऱ्याखोऱ्यािूंन वाट काढीि काढीि जाि असिा ं संध्याकाळच्या 
सुमारास िें इिकें  गुरफटलें  कीं, एका िुकडीर्ी दुसरीस दादही लागेनाशी झाली. अशा 
आडसधंींि शकंररावानें पूवचसंकेिाप्रमािें या सैन्यावर एकदम छापा घािला. णशरके राजानंीं 
सहजगत्यार् आपलें  सैन्य एका बाजूला राणखलें  होिें, त्यामुळें  णवस्खणलि झालेल्या आणि अवघड 
णठकािीं सापंडलेल्या मणलकाच्या सैन्यास शकंररावानें असें र्ोपलें  कीं, िें अगदीं गागंरून जाऊन 
हािही उर्लीनासें झालें . शकंररावाच्या सैन्यानें मुसलमानारं्ी सरसहा कत्तल र्ालणवली आणि 
प्रहरसहा घटकािं मणलक उल  िुजारासह ७००० मुसलमानासं कंठस्नान घालून अल्लाकडे 
पाठणवलें . यािं ५०० आरब सय्यद आणि पुष्कळ अणबसीणनयन अणधकारी होिे. ही कत्तल 
णवशागडाजवळर् झाली. उरलें सुरलें  सैन्य घाटावर पळून गेलें . िें र्ाकि येथें पोंर्ल्यावर 
मोंगलाणद परदेशी यानंीं भीणि घािली कीं, दणक्षिी लोक फौज सोडून मागें राणहले म्हिून ही दुदचशा 
झाली, असें आपि हुजुर कळवू.ं शवेटीं हें भाडंि णवकोपास जाऊन दणक्षिी सरदार णनजाम 
उल  मुलुक इत्यादींनीं र्ाकिच्या णकल्ल्यािं २५०० परदेश्यारं्ी कत्तल उडणवली. 
 

४१. वरील णशरके याचं्या गहजबार्ा प्रणिकार पुढें सोळा वषें म्हिजे शके १३९१ पयंि मुसलमानाकंडून 
झाला नाहीं. इिक्या वळेािं उलट शकंरराव आपल्या ३०० िारवाचं्या [रा. दत्तात्रय बळवंि पारसनीस यानंीं 
णलणहलेल्या ‘मराठ्यारं्ें आरमार’ या पसु्िकािं शके १५८२ च्या पूवी मराठ्याचं्या आरमारार्ें कधींर् अस्स्ित्व नव्हिें, असें ध्वणनि केलें  
आहे; परंिु वरील खेळण्याच्या राजार्ें ३०० िारवारं्ें आरमार शके १३५० पासूनर् असल्यार्ें णदसिें. आणि समुद्रणकनाऱ्यालगिच्या 
प्रत्येक लहानमोठ्या मराठा राजार्ें असेंर् लहानमोठें आरमार असावें, असें मानण्यास जागा आहे.] साधनानें मुसलमानासं 
समुद्रणकनाऱ्यावरही सारखा त्रास देि असे. त्यानें आरबी, इरािी वगैरे परदेशी व इिर देशी 
मुसलमानारं्ा व्यापार कधींही नीटपिें र्ालू णदला नाहीं. एकंदरींि, र्ौदाव्या शिकाच्या 
अखेरपयंि पणिम महाराष्र-णवशषेिः कोंकि आणि घाटमाथा–व दणक्षि महाराष्र यािंील 
मराठ्यानंीं आपलें  स्वािंत्रय कायम राणखलें . त्यानंीं मुसलमानासं दाद णदली नाहीं. शके १३९१ 
(इ.स. १४६९) ि त्या वळेच्या ब्राह्मिी बादशहार्ा मुख्य कारभारी महमूद ख्वाजा गावान याने 
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पणिम महाराष्रार्ा णवजय करण्याकणरिा ंलाखािं सैंन्य घेऊन दाभोळ व र्ौल यालंगि स्वारी 
काढली. लवकरर् त्याला असें आढळलेंकीं, आपले घोडेस्वार या मुलखािं णनरुपयोगी होि. िेव्हा ं
त्यानें घोडेस्वार परिणवले आणि पायदळर् वाढवनू मोठ्या कसोशीनें आणि धीरानें िो एकएक 
मुक्काम करीि व णठकणठकािीं आपलीं कायमर्ीं ठािीं बसवीि र्ालला. होिा ं होिा ं
णवशालगडालाही वढेा पडला. रोज घनघोर लढाई र्ालू झाली. णवशाळगडकर वळेोवळेीं 
गडाखालीं उिरून मुसलमानारं्ी कत्तल उडवीि व र्ालिे होि. महंमद ख्वाजा गावानही दर 
र्ारदोन णदवसानंीं पैजेरे् णवडे उर्लवनू णकल्ला सर करण्यार्ा जोरार्ा यत्न करीि असे; परंिु 
णकल्ल्यावरून वर र्ढण्यार्ा यत्न करिाऱ्या मुसलमानाचं्या अंगावर धोंडे लोटिें, बािारं्ा वषाव 
करिें व िापलेल्या िेलाचं्या कढयाचं्या कढया लवडंिें असल्या प्रकारानंीं शकंरराव गावानार्ा 
प्रयत्न णनष्फळ करून प्रत्यहीं हजारों मुसलमानासं कंठस्नान घालीि असे. याप्रमािें आठवडे, 
पंधरवडे, मणहने आणि ऋिुही लोटि र्ालले िरी णकल्ला हस्िगि होईना. शवेटीं, पावसाळ्यार्ें 
िोंड लागिारं् पारं् मणहने र्ालणवलेलें  व ज्याकणरिा ंहजारों लोक बळी णदले िें वढे्यार्ें काम िसेंर् 
टाकून मुसलमानासं वढेा उठवनू परि जािें भाग पडलें . िथाणप महंमद गावानानें नेहमीप्रमािें या 
वळेींही णवशाळगडर्ा शह उठवनू राजधानीर्ा मागच न धणरिा,ं सवच सैन्य िसेंर् वरघाटी लढाईच्यार् 
णशरस्त्यािं ठेणवलें ; आणि णफरून आिखी पायदळ जमवनू व शकंरावास बाहेरून साहाय्य न पोंरे्ल 
अशा रीिीनें नाकेबंदी कायम ठेवनू पावसाळा संपिारं् णफरून नव्या दमानें आणि वाढत्या 
सैन्याणनशीं वढेा घालण्यार्ी िजवीज र्ालणवली. याप्रमािें पावसाळा संपिारं् णवशाळगडाला वढेा 
पडला व काहंीं णदवसानंीं एका घरभेद्याच्या साहाय्यानें िो णकल्ला गावानाच्या हािािं आला. 
शकंरराव पळूनगेला, िरी पढुें दीड वषचपयंि त्यानें आपल्याकडून ही लढाई खुल्या मुलखािं र्ालू 
ठेणवलीर् होिी. शवेटीं शकंररावार्ा णनरुपाय होऊन गावानार्ा जयजयकार झाला. िथाणप या 
वळेींही दणक्षि कोंकि गावानाच्या पुरें कबज्यािं आलें  नाहीं िें नाहींर्. कवडी, भारप ककवा 
सुधागड, पाली अथवा सहस्त्रगड, माहुली, दंडाराजपूर इत्याणद णठकािें अजूनही मराठ्याचं्यार् 
िाब्यािं होिीं. 
 

४२. इकडे णवजयानगरास शके १३६६ च्या सुमारास णर्मिा देवराय हा परलोकवासी झाला. त्याच्या 
मागें पारं् एक वषें गादीवर कोि होिा हें णनियानें सागंिा ंयेि नाहीं. कदाणर्त् णर्मिा देवरायर् 
शके १३७१ पयंि जगला असेल, असेंही मानण्यास जागा आहे. िथाणप णवजयानगर येथें शके 
१३६४।६५ (इ.स. १४४२-४३) ि णर्मिा देवरायाच्या संबधंानें एक फार भयंकर गोष्ट घडली आणि 
त्यानंिर पारं्सहा मणहन्यािं त्यार्ी इहलोकयात्रा संपली असावी असें म्हिावें लागिें. देवरायाच्या 
णजवावरर् त्याच्या एका नािलगानें–अबदुल रझकच्या [अबदुल रझक हा णवजयानगरच्या व काणलकिच्या 
झामोरीनच्या दरबारीं इरािच्या शहार्ा परराष्रीय वकील म्हिून असे.]म्हिण्याप्रमािें भावानेंर्–प्रसंग आणिला. या 
वळेेपासून णवजयानगरर्ें साराजाज्य जें अंिःकलहाच्या िावडींि सापंडलें  िें बरीर् वषें ककबहुना 
णफरून केव्हाहंी, त्यािूंन सुरणक्षि बाहेर पडलें  नाहीं. असो! देवरायाच्या णजवावरर्ा प्रसंग पुढें 
णदल्याप्रमािें घडून आला :– 
 

४३. देवरायाच्या भावानें आपिाकणरिा ं एक नवीन राजवाडा बाणंधला.ं त्याच्या वास्िुसमारंभाच्या 
णनणमत्तानें देवरायास व इिर सवच सणर्व आणि सेनापणि इत्याणदमोठमोठ्या अणधकाऱ्यासं णनमंत्रि 
केलें . सवच णनमंणत्रि मंडळी एका सभामंडपािं जमली. मंडळींच्या मनोरंजनाथच सवच प्रकारर्ीं वाद्यें 
वाजि होिीं. देवरायाच्या येण्यार्ी वाट पहाि असिा ंत्याजकडून असा णनरोप आला कीं, रायाच्या 
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प्रणिणनधीदाखल अमुक अमुक मनुष्य येईल. त्याप्रमािें िो रायप्रणिणनधी येिारं् एकदम ठरलेल्या 
णठकािीं दोन मारेकऱ्यानंीं िो राजार् समजून त्यार्ें णशर उडणवलें  आणि धडारे् िुकडेिुकडे केले. 
हें कृत्य र्ाललें  असिा ंवाद्यारं्ा गजर फारर् दिक्यानें र्ालला होिा. बसावयाच्या सभामंडपाहून 
उपाहारार्ी जागा वगेळी होिी. िेथें एकएकास नेऊन यथेच्छ उपाहारास घालण्यार्ी र्ाल असे. 
रायप्रणिणनधीर्ी वाट लागिारं् दुसऱ्या णनमणंत्रिारं्ी पाळी आली; आणि याप्रमािें जो एकदा ं
सभामंडपािूंन उठून उपाहारस्थलीं गेला िो आपल्या प्रािासं मुकलार्. ढोल वगरेै सवच िऱ्हेर्ीं 
वाद्यें त्या वळेीं इिकीं मोठ्यानें वाजणवण्यार्ी व्यवस्था होिी कीं, या भयंकर कृत्यार्ी पणरस्फुटिा 
म्हिून मुळींर् होऊं नये. सवच मोठमोठे मानकरी या राजवाड्ािं–नव्हे विेाळवाड्ािं–एकामागनू 
एक प्रािासं मुकले. आिा ंकोिी णशल्लक राणहला नाहीं, असें होिारं्, हा राजपुत्र ककवा मनुष्यरूपी 
राक्षसाधम रायाच्या वाड्ािं गेला. प्रथम त्यानें र्ौकीवरील सवांस मोठ्या गोड शब्दानंीं आपल्या 
वाड्ािंील समारंभास जाण्याबद्दल णवनंणि केली. राजपतु्रार्ी णवनंणि म्हिजे आज्ञार्, असें समजून 
िे सवच गेले व त्यारं्ीही णिकडे पणहल्या अभ्यागिापं्रमािेंर् वाट लागली. आिा ंवाड्ािं कोिीही 
सशस्त्र मनुष्य राणहला नाहीं असें पाहून संरक्षकणवरणहि झालेल्या रायाकडे हा अधम आपल्या 
हािािं एक णवड्ार्ें िाट घेऊन गेला. या िाटाखालीं एक कट्यार होिी. रायापढुें जाऊन िो 
त्यासम्हिाला, ‘महाराज! सवचजि आपिाकंणरिा अगदीं खोळंबनू बसले आहेि.’ राजाला काय 
स्फूर्ति झाली कोि जािे! त्यानें उत्तर केलें  कीं, ‘आज माझें कपाळ दुखि आहे, आणि एकंदरींि 
प्रकृणि नीट नाहीं, िेव्हा ं मी येि नाहीं.’ हें ऐकिारं् आपला हेिु साधि नाहींसें पाहून त्या 
बाधंवाधमानें आपली कट्यार काढली आणि रायाला दोनर्ार वार केले. त्यासरशीं िो आसनावरून 
णनपणर्ि खालीं पडला. िेव्हा ंिो मेला असें समजून त्यार्ें णशर कापून आिण्याकणरिा ंिेथें आपला 
एक हस्िक ठेवनू हा कू्रर, राजद्रोही, कुलद्रोही राक्षसाधम िेथून णनघनू गेला. बाहेर येिारं् 
राजवाड्ाच्या गच्चीवर उभे राहून ‘आपि रायार्ा, त्याच्या भावारं्ा, फलाण्या फलाण्या सेनापणि 
सणर्वारं्ा आणि ब्राह्मिाणदकारं्ा वध केला आहे, िेव्हा ं आिा ं आपिर् राय आहों.’ असें हा 
सृणष्टकलंक भाऊ मोठ्याने ओरडून आपली आपिर् थाळी णपटंू लागला. 
 

४४. इकडे या नराधमार्ा हस्िक राजार्ें मस्िक िोडण्यासाठी राजासनाजवळ गेला. राय केवळ 
मेलेल्यारे् सोंग घेिलेला होिा. त्या मारेकऱ्यास पाहिारं् त्यानें आपलें  िें आसनर् उर्लून त्याच्या 
छािींि अशा जोरानें माणरलें  कीं, त्या योगानें कोलमडून िो जणमनीवर पडला. इिक्यािं 
र्ाललेल्या प्रकारास णभऊन कोपऱ्यािं लपलेला एक राजसेवक राजा जीविं आहे आहे असें पाहून 
धैयाने पुढें झाला; आणि त्यानें एका वारासरसें त्या मारेकऱ्यास पंर्त्वास पोंर्णवलें  व रायास घेऊन 
िो अिंगृचहािंील गुप्ि द्वारानें बाहेर पडला. िों वर साणंगिल्याप्रमािें रायार्ा िो कुलकलंक भाऊ 
गच्चीवरून राजवाड्ापुढें जमलेल्या सवच प्रजाजनासं, आपिासंर् आिा सवांनी राय म्हिावें म्हिनू 
मोठ्या आवशेानेंसागंि असिानंा पाहून णर्मिा देवराय नागणरकासं म्हिाला :–‘हा पहा, मी जीविं 
आहें. र्ागंला खडखडीि आहें. िुम्हालंा माझी अशी आज्ञा आहे कीं, या राज्यद्रोयास धरा; त्याला 
र्िुभुचज करा; त्याला देहािं शासन करा.’ मग काय णवर्ारिा? जमलेल्या राजणनष्ठ नागणरकानंीं 
लगेर् त्या राक्षसास गाठूंन जागच्या जागीं ठार केलें . 
 

४५. या णवलक्षि कू्रर सत्रािं मोठ्या अणधकाऱ्यापंैकी मुख्य दानाइक मात्र एकटा बर्ावला होिा; कारि 
िो या वळेीं णसलोन–कसहलद्वीपाच्या सरहद्दीकडे काहंीं व्यवस्था करण्यासाठीं गेला होिा. 
देवरायानें त्याला िाबडिोब परि बोलाणवलें . िो येिारं् या कू्रर कटािं जे कोिी सामील होिे त्या 
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सवांस देहािं प्रायणित्त देण्यार्ी व्यवस्था झाली. इकडे या णवजयानगरकराकडील घरगुिी 
भानगडींर्ी वािा सुलिान अल्लाउद्दीनाच्या दरबारीं लागिारं्, ही सणंध णवजयानगरकराशंीं भाडंि 
उकरून काढण्यास र्ागंली आहे, असें मुसलमान दरबारास वाटून त्याजकडून 
णवजयानगरकरावंर साि लाख वराहारं्ी मागिी करण्यािं आली. ही अन्यायार्ी मागिी पोर्िारं् 
आधींर् संिापलेला देवराय णवशषे णर्डला आणि त्यानें सैन्यार्ी जमवाजमव करून दानाइकास 
कलबुग्यावर स्वारी करण्यास पाठणवलें . फेणरस्िानें या स्वारीस ‘णनष्कारि’ म्हटलें  आहे, िें णनवळ 
पक्षपािीपिार्ें होय. असो. पणहल्या दिक्यास िंुगभद्रा पार होऊन णवजयानगरकरानंीं मुदकलर्ा 
णकल्ला सर केला. देवरायानें आपल्या दोघा ं मुलासं रायर्ूर आणि बंकापूर यानंा वढेा देण्यास 
पाठणवलें  व खासा स्वारीर्ा िळ कृष्िािीरास ठोकून भोंविालर्ा सागर, णवजापूरपयंिर्ा प्रािं 
लुटून, जाळूनपोळून उध्वस्ि करण्यार्ा सपाटा र्ालणवला. 
 

४६. अल्लाउद्दीनही आपलें  जाळें आपल्या गळ्याभोंविीं आलेलें  पाहून जागा झाला आणि वऱ्हाड, 
दौलिाबाद व िैलगंि अशा सवच प्रािंािूंन शक्य णििकें  सैन्य जमवू ं लागला. हें सवच सैन्य 
जमल्यावर सुलिानानें त्यार्ी पाहिी आणि मोजिी केली; िों पन्नास हजार स्वार, साठ हजार 
पायदळ आणि णशवाय िोफखाना वगैरे इिकी जंगी जमाि झाली. या प्रर्ंड सैन्याणनशीं सुलिान 
देवरायाच्या िोंडावर णनघाला. ही बािमी लागिारं् देवरायानें आपला कृष्िािीरावरील उघडा िळ 
उठवनू िो मुदकलच्या णकल्ल्याच्या िटाखालीं नेला; व एक मोठें सैन्य बाजूला काढून िें पुढें 
येिाऱ्या सुलिानास जेर करण्यास पाठणवलें . 
 

४७. या स्वारींि िीन मोठमोठ्या लढाया झाल्या. त्यािं देवरायार्ा वडील मुलगा मारला गेला. बाकी 
सरशी कहदंूर्ीर् झाली. शवेटच्या वळेीं कहदंूनीं शत्रूस पाठीवर घेिलें  आणि घुलवीि घुलवीि दोन 
मुसलमान सरदारासं अगदीं नगरािं येऊं देऊन एकदम उलटून त्या दोघासंही पाडाव केलें . हे 
दोन मोठे सरदार हािीं येिारं् देवरायानें अल्लाउद्दीनास असा णनरोप पाठणवला कीं, ‘णफरून आपि 
माझ्या प्रािंास धक्का लाविार नाहीं असें जर वर्नप्रमाि करीि असाल, िर लढाईच्या पूवी 
आपिादंोघामंध्यें असलेल्या नात्यास धक्का न लाविा ंमी आपले सरदार आपिाकंडे परि कणरिों.’ 
सुलिानानें ही गोष्ट मान्य केली आणि या दोन णवधमी राजारं्ा संणध झाला. हा संणध पढुें 
अल्लाउद्दीनाच्या कारकीदीि िरी कोिींही मोडला नाहीं. या लढाईनंिर थोड्ार् णदवसानंीं 
णवजयानगरच्या पराक्रमी राजािंील अणद्विीय अशा या देवरायानें राम म्हटलें ; आणि त्याच्यानंिर 
त्यार्ा मुलगा कसहासनारूढझाला. यार्ें नावं णपनाराय. यार्ें लवकरर् देहावसान होऊन त्यार्ा 
मुलगा णवरूपाक्ष गादीवर आला. णवरूपाक्षार्ा त्याच्यार् वडील मुलानें राज्यलोभानें वध केला व या 
णपिृहत्याऱ्यार्ा प्रौढ देवराय नावंाच्या त्याच्या धाकट्या भावानें वध केला. या प्रौढ देवरायार्ेंणह 
कसहासन स्स्थर न राहिा ंिें नरकसहराय नावंाच्या एका उपटसूळानेंर् बळकाणवलें  व णवजयानगरर्ें 
पणहलें  राजघरािें अंि पावलें ! याप्रमािें श्रीमन्नकृसहसरस्विींच्या अंिधानापासून म्हिजे शके १३८० 
पासून सुमारें ३०।३५ वषें दणक्षिेंि बेदरच्या मुसलमानी बादशाहींि व णवजयानगरच्या कहदु ककवा 
देशी साराजाज्यािं सवचिोपरी घोंटाळार् माजून राणहला होिा; त्यामुळें  एकमेकाकंडून एकमेकाचं्या 
मुलखास णवशषेसा उपसगच पोंर्िें जवळजवळ अशक्यर् होिें. िथाणप अल्लाउद्दीनाच्या मागनू 
बेदरच्या िख्िावर आलेल्या कू्रर हुमायुनानें शके १३८३ (इ.स. १४६१) ि िेलंगिावर स्वारी केली 
होिी; परंिु िेलंगी लोकानंीं मसलमानारं्ा प्रणिरोध इिका धैयानें आणि णनकरानें केला कीं, 
मुसलमानासं नाक मुठींि घेऊन माघारी पळर् काढावा लागला. या वळेीं णवजयानगरास 
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मणल्लकाजुचन कसहासनाणधणष्ठि होिा. हुमायुनाच्या मागून मागें दशचणवल्याप्रमािे आठ वषांर्ा मुलगा 
णनझामशहा शके १३८५ (इ. स. १४६३) ि गादीवर आला असें आजपयंिच्या सवच ऐणिहाणसक 
पुस्िकािूंन आढळिें; परंिु रा. रा. णवश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे बी. ए. यासं सापंडलेलें  एक शके 
१३९६ िील फमान ब्राह्मिी बादशहा हुमायून यार्ें आहे. िें अस्सल आहे. त्यावर दरबारच्या सवच 
वणजरारें् स्पष्ट णशके्क आहेि. त्या फमानार्ा णवषय दुगाडी नावंाच्या सप्िवार्तषक दुष्काळानें उध्वस्ि 
झालेल्या विनारं्ा,दुष्काळाच्या आधींच्या विनदारासं णफरून भोगवटा णमळण्यासाठीं हुकूम देिें, 
हा होय. यार् सालर्ा असल्यार् णवषयार्ा एक महजरही रा. राजवाडे याजंजवळ आहे [हे दोन्ही 
अस्सल कागद फमानाच्या प्रकाशलेखासह श्रीसरस्विीमंणदराच्या र्तै्र शके १८२६ च्या अंकािं छापले आहेि.]त्यावरून शके 
१३८९ (इ.स. १४६७) पासून शके १३९६ (इ.स. १४७५) पयंि महाराष्रािं भयंकर दुष्काळ पडला 
होिा. कारि फमानार्ें साल खमस सबाइन व सामान मयैा म्हिजे अरबी ८७५, िारीख ७ रमजान 
आहे. सुहुरसन ८७५ च्या रमजानच्या सािव्या िारखेस, शके १३९६ माघ शुद्ध ९ रणववार आणि सन 
१४७५ च्या जानेवारीर्ी सोळावी िारीख पडिे. ग्राटं डफ शके १३१८ (इ.स. १३९६) िील एकर् 
दुगादेवीर्ा दुष्काळ सागंिो; फेणरस्िा इ. स. १४७१-१४७२ िील दोन वषांर्ार् एक दुष्काळ 
उल्लेणखिो; आणि सोलापूर ग्याझेणटयरमध्यें शके १३८२ (इ. स. १४६०) िील दुष्काळास 
दामाजीर्ा दुष्काळ म्हिनू म्हटलेलें  आहे. एकंदरींि, कशासर् काहंीं मेळ नाहीं; िथाणप फमानार्ी 
साक्ष खोटी धणरिा ंयेि नाहीं. कारि त्यावर अस्सल सहीणशके्क असून दुसऱ्या महजरार्ा व त्यार्ा 
उत्तम मेळ आहे. िेव्हा ंग्राटं डफ, फेणरस्िा आणि ग्याझेणटयरकार हे सवच र्ुकले असून या बाबिींि 
अणवश्वसनीय होि. त्यारं्ी अणवश्वसनीयिा या दुष्काळाच्या कालणनिचयापुरिीर् ककवा त्याच्या 
णवस्िारासबंंधींर् नसून शके १३८२ ि हुमायनूशहा बाहामिी मेला म्हिून जें त्यानंीं प्रणिपाणदलें  आहे 
िेंही साफ खोटें ठरिें; कारि वरील फमान व महजर हीं हुमायूनशहाच्या णशक्क्यार्ींर् आहेि. 
त्यावरून िो शके १३९६ म्हिजे इ. स. १४७५ ि हयाि होिा असेंर् मानावें लागिें.िथाणप हुमायनू 
शके १३८६ ि मेला असें समजून पुढील १३ वषांर्ा इणिहास खालीं देिों. 
 

४८. ब्राह्मिी बादशाहीर्ा उगम जसा एका ब्राह्मिाच्या आशीवादानें णमळालेल्या उते्तजनानें झाला, िसा 
णिर्ा अंिही णवनाकारि झालेल्या ब्रह्महत्येच्या पािकानेंर् घडला. हुमायून बादशहाच्या मागनू 
रूढ समजुिीप्रमािें त्यार्ा मुलगा णनजामशहा शके १३८३ ि आणि त्याच्यामागनू त्यार्ा भाऊ 
महंमदशहा शके १३८५ ि केवळ ९ वषांर्ा असिानंा िख्िनशीन झाला. अथात् या दोन्ही 
कारकीदीि हुमायनूशहार्ी बायको, ख्वाजाजहान आणि ख्वाजेमहंमद गावान ही त्रयीर् वास्िणवक 
अणधकाररूढ होिी. णशवाय हुमायूनरे् हे दोन्ही मुलगे बापाप्रमािेंर् णवषयलंपट, अणवर्ारी आणि 
एकंदरींि दुव्यचसनीर् णनपजल्यामुळें  सरदारारं्ें फारर् फावलें . हुमायूनशहार्ा णवषयलंपटपिा 
आणि अणवर्ार शवेटीं शवेटीं इिका वाढला होिा कीं, रस्त्यािूंन लग्नार्ी वराि जाि असली िर 
यानें नवरीस धरून आिवनू णिच्यावर बलात्कार करावा! यार्ा वडील मुलगा जो णनजामशहा िो 
िर केवळ दोन वष े एक मणहनार् िख्िावर होिा. त्यार्ा त्याच्या लग्नसमारंभािंर् खून झाला. 
त्यार्ें लग्न िो बरार् लहान होिा िरी आईच्या केवळ हौसेखािर जमणवलें  होिें असा उल्लेख आहे. 
यावरून हा णनजामशहा दहाअकराहूंन जास्ि वयार्ा नसावा. पुढें महंमदशहा िर नवव े वषींर् 
िख्िावर आला, असा स्पष्ट उल्लेख वर केला आहे; िेव्हा ंदरबारर्ा णशक्का रािीनें कदाणर्त् आपल्या 
नवऱ्याच्यार् नावंार्ा कायम ठेणवला असण्यार्ा पुष्कळ संभव आहे. कारि खरी सत्ताही िीर् 
र्ालवीि असे. मुलें  िर इिकीं लहान होिीं. त्यामुळें  महंमदशहा मोठा होऊन स्विः कारभार पाहंू 
लागेपयंिबापार्ार् णशक्का र्ालू राहण्यार्ा असंभव िरी खास नाहीं. या रीिीनें शके १३९६ िील 
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दुष्काळानंिरच्या जुन्या वणहवाटी णफरून दाखल करण्यारे् कामीं णदलेल्या फमान व महजर यािं 
हुमायून बादशहार्ें नावं आणि णशक्का असिें हें हुमायूनशहा णजविं असल्यार्ेंर् दशचक समजून 
पुढील या दोन कारकीदीच्या िारखा सवचस्वीं र्कुल्या, असेंर् मानण्यार्ें अगत्य नाहीं. अस्िु. 
 

४९. शके १३९६ म्ह. इ. १४७४ पुढें ब्राह्मिी बादशाही िख्िावर असिारा महंमदशहा हळूहळू मोठा 
होऊन आपल्या मुखत्यारीनें स्वारीणशकारी करंू लागला. िो जसजसा मोठा होि गेला िसिसा 
त्यार्ा स्वभाव कू्रर आणि खुनशी बनून णवशषेिः त्याच्या राजवटीच्या शवेटीं शवेटीं म्हिजे शके 
१३९८ पासून जें जाज्ज्वल्य धमचवडे त्याच्या डोक्यािं णशरलें  िें काहंीं अविचनीय! यानें 
महाराष्रािंील खानदेश प्रािंािं अिूंराच्या एका मराठे राजावर आणि वीरगडच्या णबजेकसगराव 
नावंाच्या रजपूि राजावर हल्ले करवनू िे णकल्ले घेिले. त्यार्प्रमािें राजंिी (राजंिगावं) 
र्ाणकल्लाही घेिला. पढुें बळेगावं णकल्ल्यार्ा णवजयानगरर्ा माडंणलक राजा वीरकिचराय व 
बंकापूरर्ा कहदुराजा हे गोवें परि घेण्याकणरिा ं जािार असें समजिारं् महमदशहानें त्याजंवर 
स्वारी काढली. वीरकिचराय परि णफरला. णकल्ला फार मजबूि आणि आंि सामग्री मािबर होिी. 
भोविी उत्तम खंदक होिा. िरी वीरकिचराय िहास राजी होिा; परंिु महंमदशहानें त्यार्ें म्हििें न 
ऐकिा ंवढेा कायम केला. महंमदशहानें िोफानंीं िटास कखडार पाडण्यार्ा व त्यार् अवधींि खंदक 
भरून काढून फौजेस त्या कखडारावाटें आिं जाण्यास सापंडावें म्हिून पंधरा णदवस प्रयत्न 
र्ालणवला. परंिु णदवसा मुसलमानी सैन्यानें खंदकािं आिनू टाकलेली खंडोगििी मािी आणि 
लाकंडेंरात्रीं वीरकिचराय काढून टाकून णफरून खंदक साफ करून ठेवीि असे. शवेटीं 
महंमदशहानें जमीन खोदून आंि सुरंुग लावनू िट उडणवण्यार्ी व खंदक बुजणवण्यार्ी एक अगदीं 
नवीनर् क्लृस्प्ि योजली. या क्लृप्िीर्ा वीरकिचरायास काहंींएक धागादोराही नव्हिा. िो पाण्यानें 
िुडंुब भरलेल्या आपल्या णवस्िृि खंदकाच्या भरंवशावर आपिास णनभचय समजि होिा. शवेटीं 
अणदलखान, महंमद गावान आणि इमाद उल  मुल्क या णिघाचं्या छावण्यािूंन िीन सुरंुग उडाले 
आणि िटास िीन णठकािीं एकदम िीन कखडारें पडलीं. वीरकिाने लागलीर् णिन्ही णठकािीं 
आपले लोक नेऊन कखडारें बुजणविें आणि र्ालून येिाऱ्या शत्रूच्या सैन्याशीं लढिें हीं दोन्ही कामें 
र्ालणवलीं. या झटापटींि शहार्ें २००० लोक पडले. णकल्ल्यािंील लोकानंीं णिन्ही कखडारें णफरून 
दगड आणि मािी यानंीं णरर्नू भरून काणढलीं, िथाणप शवेटीं वीरकिचरायास णकल्ला खालीं करून 
वषेािंर करून शहास णशर नमवनू जीवदान घ्यावें लागलें . या स्वारींि शहाबरोबर त्यार्ी आई 
मायी रािी होिी. णिच्यार् शहािपिानें व जरबेनें महंमदशहा अजून बेिाल झाला नव्हिा; पि 
यार् सुमारास स्वारींिून परि येिानंा िी वारली. शके १३९६ िील सुप्रणसद्ध दुगाडी ककवा 
दामाजीर्ा दुष्काळ झाला, त्यार्ी हकीकि पुढें णदली आहे. त्यानंिर कोंडाणपल्लीच्या रक्षक सैन्यानें 
बंड करून आपल्या सुभेदारास ठार केलें  आणि यथेच्छ लूट करून ओणरसाच्या राजार्ा िेलंगिर्ा 
सुभेदार जो भीमराज त्याच्या स्वाधीन णकल्ला केला. भीमराजानें आपल्या स्वामींच्या आजे्ञनें १०००० 
स्वार आणि ८००० पायदळ जमवनू कोंडाणपल्ली प्रािं व णकल्ला यारं्ें धैयानें रक्षि करण्यार्ा णनिय 
करून आपल्या िैलंगिच्या वणडलोपार्तजि राज्यार्ा मुसलमानानंी कजकलेला मुलूख 
सोडणवण्यासाठीं िो एकदम िैलंगि प्रािंािं णशरला. िेव्हा ं त्या बाजूच्या ब्राह्मिी सुलिानार्ा 
राजमहेंद्री येथें असिारा सुभेदार णनजाम उल  मुल्क यार्ें धाबें दिािनू त्यानें हुजुरास मदिीर्ा 
अजच केला. िेव्हा ंया स्वारीवर महंमदशहा खासार् जाण्यार्ा णसद्ध झाले. शहाबरोबर णनवडक 
वीस हजार सैन्य असून णशवाय णनजाम उल  मुलूकार्ें सैन्य त्या प्रांिािं होिें िें णनराळेंर्. शहार्ी 
स्वारी कू्ररपिानें गरीब णनःशस्त्र खेडवळारं्ी आणि ब्राह्मिाणदकारं्ी सरसहा कत्तल करीि आणि 
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जाळपोळ करून मुलूख उध्वस्ि करीि जी णनघाली िी थेट ओणरसाच्या राजधानीपयंि जाऊन 
धडकली. ओणरसार्ा राजा आपल्या सैन्याणनशीं आपल्या राज्याच्या दुसऱ्या टोंकाला गेला 
असल्यानें मुसलमानासं मन मानेल िसें करण्यास सापंडलें . त्यानंीं सारखी लूट व कत्तलर् सुरू 
केली. हें विचमान ऐकून ओणरसाच्या राजानें हत्ती व इिर जवाहीर यारं्ा नजरािा देऊन आपला 
वकील शहाकडे पाठणवला आणि असें समजाणवलें  कीं, या प्रसंगीं शहा जर लढाई बंद करिील िर 
िैलंगिच्या जमेदारास आपि यापढुें कधींही पाठीशीं घालिार नाहीं. िेव्हा ंशहानें आपि मागूं िे 
आिखी पंर्वीस हत्ती जर राजा आपिासं देईल िर िह करंू असें फमाणवल्यावरून ज्या हत्तींर्ें 
मोल आपल्या जीवाआगळें असें राजा मानीि असे, असे २५ हत्ती त्यावंरील सवच सोन्यारुप्याच्या 
शृगंारासंह केवळ प्रसंगाकडे पाहून राजानें शहाकडे पाठणवले. झालें ! वास्िणवक पहािा ं येथेंर् हें 
प्रकरि संपावयास पाणहजे होिें; िथाणप आपल्या णनरंकुश क्रौयास अनुसरून परि णफरिानंाही 
ओणरसाच्या राजार्ा एक णकल्ला शहाच्या दृष्टीस पडला असिा,ं िो कुिार्ा णकल्ला असें शहानें 
िेथल्याखेडवळ प्रजेपैंकीं काहंींस णवर्ाणरलें . त्यानंीं िो अमक्यार्ा िमक्यार्ा म्हिून सागंून व 
आपल्या समजुिीप्रमािें त्या णकल्ल्यार्ी ‘हा अगदीं अभेद्य व अकजक्य आहे’ अशी थोडीशी स्िुिीही 
केली. ही स्िुणि शहास न आवडून त्यानें त्या णकल्ल्यावर हल्ला र्ढणवला. णकल्ल्यािंील लोक 
मोठ्या शौयानें लढंू लागले. दीडदोन मणहने झाले िरी शहास िे दाद देईनाि. ओणरसाच्या राजास 
ही बािमी समजिारं् ‘खेडे गावंच्या लोकानंा सभ्यपिा व रीणिणरवाज ठाऊक नसल्यामुळें  त्याचं्या 
हािून असा गुन्हा घडला; िरी णकल्ला कजकून शहानें आपला िाबेदार माडंणलक जो ओणरसार्ा 
राजा यास िो णदला असें शहानें समजावें,’ अशी त्यास णवनंणि केली. िेव्हा ंशहार्ी स्वारी प्रसन्न 
होऊन वढेा उठवनू र्ालिी झाली. 
 

५०. िेथून पुढें महंमदशहा कोंडाणपल्लीस वढेा देऊन बसला. िेथेंही सहा मणहनेपयंि भीमरायानें त्याला 
दाद णदली नाहीं. परंिु शवेटीं काहंीं सरदाराचं्या मध्यस्थीनें त्यानें माफी माणगिली आणि णकल्ला व 
शहर शहाच्या स्वाधीन करून आपि मोकळा झाला. त्याला म्हिजे मुख्य अपराध्याला माफी करून 
शहानें जाऊं णदलें ; आणि आपि णकल्ला पहावयास गेल्यावर केवळ धमचवडेानें िेथील मारुिी, 
नरकसह इत्याणद देवारं्ीं देवळें पाडण्यास हुकूम करून पूजेसाठीं िेथें असिाऱ्या सवच ब्राह्मिासं 
त्यानें आपल्या हािानें णनष्कारि ठार केलें . त्यािंर् गंगूच्या वळेीं दणक्षिेंि आलेल्या कनोजा 
जािीर्ा एक ब्राह्मि होिा. िो परमभक्ि आणि मोठा कमचशील होिा. त्यार्ाही वध या 
महंमदशहानें केला. िो ब्राह्मि शहास पुष्कळ गोड शब्दानंीं त्या दुष्कमापासून परावृत्त होण्याणवषयीं 
काकुळिीस येऊन णवनवीि होिा; परंिु काहंीं उपयोग न होिाभंजंुगास पयःपानाप्रमािें होऊन 
शहाने णवशषे हट्टानें त्यार्ा णशरच्छेद केला. त्यानें मरिानंा ‘ब्राह्मिी बादशाही थोड्ार् णदवसािं 
नाहींशी होईल, आणि हे शहा, िुझे फार हालहाल होऊन अत्यंि पिात्तापािं िुला मरि येईल’ 
असा शापोच्चार केला, असें म्हििाि. त्याप्रमािें पढुें अक्षरशः कसें घडून आलें  हें पुढील 
प्रकरिाच्या प्रारंभींर् णदसून येईल. असो! शहानें ब्राह्मिवधार्ें काम पुरें केल्यावर पाडलल्या 
देवळार्ी मशीद बाधंणवली; आणि त्या मणशदींि स्विः णनमाज पढून आणि आपल्या नावंानें खुदबा 
वार्वनू व स्वहस्िानें काफर ब्राह्मिारं्ा वध केल्याबद्दल आपिासं जाहीर रीिीनें ‘गाजी’ हा णकिाब 
घेऊन मग शहार्ी स्वारी आपल्या राज्यव्यवस्थेस लागली. 
 

५१. शके १३९६ च्या दुगाडीच्या दुष्काळावरून संिमाणलकें िील दामाजीपंिार्ाही काळ ठरणविा ंयेिो; 
कारि पुढें शके १४१०–११ ि बेदरच्या ब्राह्मिी पादशाहीरे् िुकडे होऊन बेदरर्ें सत्त्व नाहींसें 
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झालें . िेव्हा ं त्या काळाच्या अगोदर आणि नृकसहसरस्विींच्या नंिर मोठा दुष्काळ असा हार्; 
णशवाय दामाजीपिं हा एकनाथारें् गुरु जनादचनस्वामी  याचं्या आधींर्ा असल्यामुळें  दामाजीपंिारं्ा 
काळ शके १३८९-९६ पयंिच्या दुष्काळार्ार् होय. यार् दुष्काळािं दामाजीनें मंगळवढे्यािंील 
बादशाही धान्यार्ीं कोठारें पंढरपूरच्या गोरगणरबाकंडून यथेच्छ लुटणवलीं आणि आपल्या 
देशधमचबाधंवारं्ी णवधमी राजसेवपेेक्षाहंी जास्ि कळकळ आपिास असावयास पाणहजे, हें उदार 
ित्त्व लोकापंुढें माणंडलें . दामाजी हा णवठ्ठलोपासक होिा. देवानें त्याच्यावर त्याच्या भिूदयेनें 
झालेल्या राजकोपार्ें णनरसन केलें . नृकसहसरस्विींच्यावळेेप्रमािें याही वळेीं कहदुधमाबद्दल 
मुसलमान बादशहास आदरबुणद्ध उत्पन्न झाली. एकंदरींि, या र्वदाव्या शिकािंील दामाजीपंिानें 
महाराष्रार्ी र्ागंलीर् सेवा केली, यािं णिलप्राय संशय नाहीं. 
 

५२. दामाजीपंिार्ी रसद म्हिनू सुप्रणसद्ध अमृिरायणशष्य ब्रह्मणगरी यानंीं एक करुि आणि भस्क्िरसानें 
ओथंबलेलें  असें मोठें सुरस पद केलें  आहे, िें महाराष्र हणरदासाचं्या व इिरही सामान्य रणसक 
जनाचं्या िोंडीं आहेर्. ब्रह्मणगरीच्या “वारी संकट हणर दामाजीर्ें। कौिुक देवार्ें”॥ या सवचिोमुखीं 
असिाऱ्या पदाखेरीज जनादचन आणि नारायि पणंडि या दोन महाराष्रकवींर्ीही काहंीं काव्यरर्ना 
या दीनदयाळ दामाजीच्या र्णरत्रावर आहे. परंिु त्यापंकैीं कोििेंही काव्य येथें उिरून घेिें म्हिजे 
णवषयािंर झालें  नाहीं िरी णवनाकारि पाल्हाळ होईल, म्हिून इष्ट नाहीं. पि फक्ि स्विः 
दामाजीपंिारं्ें श्रीणवठ्ठलस्िुणिपर एकर् पद उपलब्ध आहे िें मात्र येथें देिों. िें पद असें :– 

 
पद (मजला वणरल सुभद्रा काय–या र्ालीवर) 
हरहर! णवठ्ठल जगदुद्धार!॥ जाहाला महार मजसाठीं॥ रु्ध्०॥ 
धन्य बेदकरर्ा बादशाय॥ त्यार्ा केला मीं अन्याय॥ 
धान्य लुटण्यार्ा उपाय॥ पूिच अपाय मजसाठीं॥ १॥ 
षड गुिैश्वयच श्रीभगवान्॥ साडुंणन देवपिार्ा अणभमान॥ 
पायीं घालून िुटकी वहाि॥ नेसला जीिच लंगोटी॥ २॥ 
माथा ंबाधुंन कर्ध्याभार॥ काळी काबंळी खादं्यावर॥ 
मुखानें म्हिि असे जोहार॥ काळा दोर णनजकंठीं॥ ३॥ 
ऐसें का ंकेलें  देवा॥ माझ्या सुकृिार्ा ठेवा॥ 
माहार झालाणस रे! माधवा॥ लाउणन विवा मजसाठीं॥ ४॥ 
ज्यारं्ें धान्य लुणटलें  जाि॥ िो िणर घेिा माझे प्राि॥ 
दामा म्हिे गुिणनधान॥xxxxx जगजेठीं॥ ५॥ 

 
५३. दामाजीपंि हा र्ौदाव्या शिकाच्या महाराष्र इणिहासाकाशािं र्मकलेला शवेटर्ा देदीप्यमान 

िारार् होय. श्रीपादणश्रयावल्लभ व श्रीमन्नकृसहसरस्विी हें अविारद्वय या १४ व्या शिकाच्या 
इणिहासार्ें आधारस्िंभ होय! या द्वयानें, ककवा एकार् दत्ताविारानें म्हटलें  िरी र्ालेल, 
मुसलमानाचं्या धमचवडेास आळा घािला आणि मराठ्याचं्या व दाणक्षिात्याचं्या मनामध्यें 
स्वविाश्रमधमचपद्धिीणवषयीं आणि श्रुणि, स्मणृि व पुरािाणदकाणंवषयीं पूिच आदर व दृढ श्रद्धा उत्पन्न 
करून महानुभावपंथासारख्या आपल्यािंीलर् विाश्रमधमच झुगारून सवच णखर्डी करून टाकिाऱ्या 
धमचपंथावर वळेींर् प्रत्याघाि करून सनािन धमार्ी पनुःस्थापना केली. श्रीमन्नकृसहसरस्विींर्ा 
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दत्तोपासनेर्ा सापं्रदाय पढुील शिकािं अणधक जोरास लागनू मराठ्याचं्या भावी अभ्युदयार्ी 
मुहूिचमेढ कशी रोवली गेली िो मनोरंजक आणि बोधपद भाग पुढील प्रकरिीं सादर करंू. 
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प्रकरण ३ रें 
 

मराठ्याचंा मुसलमानी राजकारणातं शर्शेष प्रर्शे 
आणि 

राष्ट्रास उदयोन्मुख करणाऱ्या सत्पुरषाचंा-संताचंा-उदय. 
 
१.  र्ौदाव्या शिकाच्या अंिीं ब्राह्मिी बादशाही अंिःकोपानें जजचर झाल्यार्ीं णर्न्हें स्पष्ट 

णदसिर् होिीं. णिच्या णनरणनराळ्या किृचत्ववान् सरदारमंडळींि दणक्षिी आणि परदेशी अशा 
दुफळीनें जी र्ुरस वाढि र्ालली होिी, णिर्ा पणरिाम एकमेकानंीं एकमेकाचं्या कागाळ्या 
बादशहाकडे करून एकमेकारें् दरबारािंलें  वर्चस्व हािून पाडण्यािं झाला. त्यािं त्यांनीं 
एकमेकाचं्या कत्तली केल्या. वणरष्ठ सरदारानंीं मारेकरी घालून परस्परारें् खून उडणवले. त्यािंर् 
महंमदशहासारख्या कू्रर, धमचवडेा आणि अत्यिं हलक्या कानार्ा व णवषयलंपट बादशहा ब्राह्मिी 
िख्िावर असल्यानें कहदु प्रजेर्ीं मनें वररे्वर दुखवनू त्यारं्ा असंिोष संपादण्याच्या कामीं 
त्याजकडून मुळींर् आळस झाला नाहीं. या महंमदशहानें या शिकाच्या अगदीं अरुिोदयींर् 
एकाएकीं कहदुप्रजेस णनष्कारि गाजंण्याकणरिा ं म्हिून पुढील कृत्य केलें :– कोंडापल्ली प्रािंार्ा 
बंदोबस्ि करीि असिा ंत्यार् णठकािीं या शहार्ा मुक्काम असिानंा त्यास कांहीं हलकट लोकानंीं 
अशी बािमी णदली कीं, येथून दहा णदवसाचं्या मुक्कामावर [सध्यार्ें काजंीवरम्] कारं्ीर्ें देऊळ आहे. त्या 
देवळाच्या कभिी आणि छिें हीं सोन्याच्या पत्रयानंीं मढणवलेलीं आहेि व त्यावर णहरेमािकारं्ीं नक्षी 
केलेली आहे. िें कहदंूर्ें देऊळ कोिा मुसलमानानें अजून नुसिें पाणहलेंही नाहीं; कदाणर्त् त्यार्ें 
नावंही ऐकलें  नसेल. हें ऐकून बादशहा खुलले! लगेर् बरोबर णनवडक सािआठ हजार स्वार 
घेऊन स्वारी लाबंलाबं मजला मारीि णनघाली, िी थेट त्या देवळाजवळ येऊन धडकली. देवळािं 
र्ोराचं्या वगैरे बंदोबस्िास म्हिून काहंीं सशस्त्र लोक असि. िे शहार्ी टोळधाड येिारं् णिर्ा 
प्रणिकार करण्याकणरिा ं पढुें सरसावले. पुष्कळ कहदंूनीं प्रथम नानाप्रकारें शहार्ी व त्याच्या 
सरदारारं्ी समजूि घालण्यार्ा उद्योग केला; परंिु काहंीं वळि नाहीं असें पाहून एका कहदूनें 
‘मारीन ककवा मरेन’ अशा सकंल्पानें नंग्या िरवारीसह आपला घोडा थेट शहाच्याअगंावर घािला. 
शहानें मोठ्या र्पळाईनें त्यार्ें सधंान र्ुकवनू आपल्या िलवारीनें त्याच्या शरीरारे् दोन िुकडे 
केले. इिकें  होिारं् इिर सवच कहदु र्विाळून मुसलमानावंर र्ालून गेले. त्या र्कमकींि शेंकडों 
कहदंूरे् मुडदे पडले. णकत्येक वळेा ंशहार्ाही मुडदा पडण्यार्ा प्रसंग आला होिा. थोडक्यार् वळेािं 
सवच सशस्त्र कहदु आपल्या धमाथच धारािीथी पडल्यावर बाकीच्या णनःशस्त्र व भ्याडानंीं देवळािं जाऊन 
देवळारे् दरवाजे बंद करून घेिले. शहानें सवच फौज एकत्र करून िी एकदम सवच देवळावर 
र्ालणवली. आिंील लोकानंीं र्ार घटका र्ागंलार् णटकाव धरला; परंिु अखेर मुसलमानारं्ा आंि 
णरघाव होऊन सवचत्र घनघोर कत्तल झाली. मुसलमानानंीं त्या देवळािंील सवच संपणत्त लुटली आणि 
आठ णदवसपयंि शहरार्ी लूटफाट, जाळपोळ व जुलूमजबरदस्िी या मागानीं खराबी करून 
शहार्ी स्वारी परि णफरली. 
 

२.  महंमद गावानावर शहार्ी अत्यंि कृपा झाली. त्याच्यासारखा एकणनष्ठ प्रधानर् शहाच्या 
कारकीदीिील अफाट राज्यणवस्िाराच्या सवच श्रयेार्ा स्वामी होिा. णनजाम उल  मुल्क, झरीप 
उल  मुल्क इत्याणद सवच दणक्षिी सरदार गावानार्ा दे्वष करीि. गावानाच्या किचबगारीनें या 
वाढलेल्या राज्यारे् सवच कारभार होि. पूवी यारे् र्ारर् सुभे होिे, िे गावानानें आठ केले. 
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वऱ्हाडारे् दोन सुभे करून त्यापंैकीं गावल सुभ्यावर फते्तल्लाउ इमादउल  मुल्क व दुसऱ्या माहूर 
सुभ्यावर खोदवदंखान हबशी यासं नेणमलें . दौलिाबादच्या सुभ्यावर युसफ आणदलखानास आणि 
जुन्नरापासून वाई, इंदापूर व मािपासून खाली गोवें व बेळगावंापयंिर्ा एकर् सुभा करून त्यावर 
फकीर उल्मुल्क यास नेणमलें . णवजापूर, भीमेच्या काठंर्ा मुलूख, रायर्ूर व मुद्धगल हा सुभा त्यानें 
आपिाकडे ठेणवला. अहसनाबाद, कलबुग,े सागर, नळदुचग, सोलापूर इत्यादींर्ा एक सुभा दस्िूर 
णदनार या हबशी खोजाच्या स्वाधीन केला. िैलगिर्ा सवच प्रािंार्ा एकर् सुभा णनजाम उल  मुल्क 
बणहरी याच्या िाब्याि असे, त्यारे्ही गावानानें दोन भाग केले. एकािं िैलंगि, राजमहेंद्री, 
मच्छलीपट्टि, णबलकोंडा, ओणरसा इत्याणद खास परगिे राखून त्यावर बणहरीसर् कायम केलें  व 
दुसरा वारंगूळर्ा सुभा वगेळा करून िो अणझमखानाच्या हवालीं केला. या आठही सुभ्यािं शहाच्या 
खाजगी खर्ाकणरिा ंकाहंीं गावंें राणखलीं असून त्यारं्ा वसूल व वणहवाट करण्यास हुजूररे् स्विंत्र 
कारकून नेणमले असि. या सुभ्यािूंन फक्ि एकर् णकल्ला सुभेदाराकडे ठेवनू बाकीरे् णकल्ले व 
गडकरी हे थेट हुजूरकडे असाव े असाही एक नवीन णनबंध, सुभेदारास बंडें करिा ं येऊं नयेि 
म्हिून, गावानानें केला होिा. ही सवच व्यवस्था जरी सकृद्दशचनीं र्ागंली णदसली, िरी िीर् इिर 
काहंीं कारिाचं्या भरिीनें ब्राह्मि बादशाही पालथी घालण्यास कारि झाली. कारि प्रथम 
स्विंत्रिेनें वागण्यास सवकलेल्या सुभेदारासं सवचर् बाबिींि आिा ं अडर्ि भासूं लागली. त्या 
सवांर्ा गावानावर रोष झाला आणि त्यानंीं अनेक प्रकारच्या गुप्ि खटपटी र्ालू करून शवेटीं 
महंमद गावानार्ा सूड घेिला. प्रथम त्यानंीं गावानाच्या नावंर्ें ओणरसाच्या राजास म्हिून एक 
बनावट पत्र ियार करून त्यावर गावानार्ा गुलाम दारंूि गंुग असिा गावानार्ें मोिचब करून 
घेऊन िें पत्र शहाच्या हािािं पडेलसें केलें . पत्रािं मजकूर असा होिा कीं, “महंमदशहाच्या 
क्रौयास व स्त्रीलंपटपिास आपि अगदीं कंटाळलों असून त्यार्ें राज्य, आपि फौजेसह र्ालून 
आल्यास आपल्याससहज घेिा ं येईल. मी आपल्या सवच सैन्यासह आपिास मदि करीन. शहास 
लढाईंि ककवा अन्य िऱ्हेनें अल्लाकडे पाठवनू दणक्षिेर्ें णनष्कंटक राज्य आपि व मी अधे अधे वाटूंन 
घेऊं.”  हें पत्र पाहिारं् शहा फार सिंापला. त्यानें गावानास बोलावलें . िो एकणनष्ठ सेवक दरबारीं 
गेला. शहाच्या प्रश्नास ‘परमेश्वरसाक्ष पत्र बनावट आहे’ असा त्यानें शािंपिें जबाब णदला आणि 
शवेटीं इिकें र् साणंगिलें  कीं “आपल्या वणडलाचं्या सेवेंि माझा सवच जन्म गेला व माझे काळे केस 
पाढंरे झाले. िेर् आिा ं मुलाच्या सेवेंि जर रक्िानें रंगले िर काहंीं वाईट नाहीं. िो मानार्ार् 
प्रकार झाला असें मी समजेन.” शहार्ी काहंीं समजूि झाली नाहीं. त्यानें जोव्हर नावंाच्या 
गुलामास गावानार्ें िेथल्या िेथें णशर उडणवण्यार्ी आज्ञा केली; आणि आपि जनानखान्यािं णनघनू 
गेला. गावानानें शािंपिानें ही अन्यायानें झालेली वधार्ी णशक्षा सोसली. गावानाबरोबरर् त्यार्ा 
एक मोठा स्नेही व अणधकारी असदखान णगलनी यासही त्या गुलामानें णबगरहुकूम ठार माणरलें .  
गावान या वळेी ७८ वषांर्ा होिा. या गावानार्ें मरि िेंर् ब्राह्मिी बादशहा महंमदशहा यार्ें मरि 
आणि त्यार्ें मरि िेंर् ब्राह्मिी बादशाहीर्ेंही मरि असा पुढें  ओळीनेंर् अनुभव आला. आपल्या 
सरदारारं्ीं ही सवच कपटकारस्थानें पुढें शहास लवकरर् कळलीं. िेव्हा ंत्यार्ें मन पिात्तापानें करपू ं
लागलें . शहारे् इिर सरदार त्यार्ा भरंवसा न धणरिा ंिे त्याच्या वाऱ्यासही उभे राहीनािसे झाले. 
िे त्याच्या हुकुमानें स्वारीणशकारीस येि िरी स्विंत्र छावण्या करीि व र्ारआठ सशस्त्र लोकासंह 
दुरूनर् शहास मुजरा करीि. शवेटीं शहानें आपल्या सवच सरदारासं सुभ्यारें् स्विंत्र अणधकार णदले. 
गावानार्ी जहागीर णवजापूर प्रािं हात्याने युसुफ अणदलखानास णदला. इमाद उल  मुल्कास वऱ्हाड 
व माहूर हे सुभे णदले. णनजाम उल्मुल्क बणहरी यास रोज नव्या नव्या नेमिुका आणि णकिाब देऊन 
गावानाच्या जागीं मुख्य वजीर केलें . बणहरी हा दणक्षिी, मूळच्या पाथरी गावंच्या बणहरंभट 
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कुळकण्यार्ा मुलगा. यार्ें मूळ नावं हेमाद्री असें होिें. णवजयानगरवरच्या एका स्वारींि त्यार्ा 
पाडाव करून त्यास जुलमानें बाटणवलें  होिें. या मूळच्या कहदूस व बाट्या दणक्षिीस हा एवढा मान 
व अणधकार णमळालेला इिर परदेशी मुसलमानासं कसा पाहवले? िे सवच त्यार्ा हेवा करंू लागले. 
त्यार्ें सामथ्यच आणि र्ािुयाणद गुि णवलक्षि असल्यामुळें  त्याचं्या हेव्यादाव्यानें त्यार्ें काहंीं वाकंडें 
होण्यासारखें नव्हिें; िथाणप ‘वाकंड्ा मागांनीं हवें िें शक्य होिें’ या न्यायानें शवेटीं ब्राह्मिी 
बादशाहीरे् िुकडे होण्यास जीं काहंीं अनेक कारिें झालीं त्यािं या कारिार्ीही र्ागंलीर् भर 
पडली. महंमदशहा रातं्रणदवस कर्िेनें व्यग्र होऊन, कर्िेपेक्षाहंी अणधक िापदायक अशा त्या 
कर्िेच्या णनरसनाथच दारू आणि इष्क यािंर् णनमग्न राहंू लागला; िरी त्याला महंमदगावानार्ी 
मूर्ति सारखी डोळ्यासंमोर णदसि असे. शवेटीं शके १४०४ सालीं िो त्या कर्िानलािं करपलेला 
बादशहा वैिागनू मरि पावला. 
 

३. यापढुें महंमदशहा ब्राह्मिी दुसरा शके १४०४–१४४० पयंि, अहंमदशहा ब्राह्मिी दुसरा शके १४४२ 
पयंि, अल्लाउद्दीन हा ब्राह्मिी शके १४४३ पयंि, वलीउल्लाशहा हा शके १४४६ पयंि कलीमउल्ला हा 
शके १४४८ म्हिजे इ.स. १५२६ पयंि असे नावंारे् ब्राह्मिी बादशाहा, िख्िनशीन झाले; िथाणप 
शके १४०५ ि इमादशाही, १४११ ि अणदलशाही, १४१२ ि णनजामशाही, १४१४ बरीदशाही आणि 
१४३४ िकुिुबशाही याप्रमािें ब्राह्मिी बादशाहीरे् पारं् िुकडे झाले. या पारं् शायाचं्या 
प्रस्थापकापंकैीं णनजामशाहीर्ा मूळ पुरुष कहदुब्राह्मि व आणदलशाहीर्ा संस्थापक युसफ 
आणदलशहा यार्ी बायको कहदु मराठ्यार्ी मुलगी. णिर्ार् मुलगा सुलिान इस्माइल णवजापूरच्या 
गादीवर बसला. बेदरच्या कासीम बेरीदर्ा मुलगा अमीर यार्ी बायको साबाजी नामक एका कहदु 
मराठ्यार्ीर् मुलगी होिी. ब्राह्मिी राज्यसंस्थापक हाही एका कहदूर्ार् गुलाम. एकंदरींि कहदंूर्ें 
रक्ि आणि पुढे सहजर् त्यारं्ा पक्षपाि यारं्ी भरिी या ब्राह्मिी बादशाहींि व णिच्या िुकड्ािं 
मुबलक झाली होिी. या स्स्थिीर्ा फायदा मराठ्यासं या पंधराव्या शिकािं होऊं लागून त्यार्ें 
वजन वाढंू लागलें , हीर् त्याचं्या उदयार्ी खूिगाठं होय. 
 

४. इकडे णवजयानगरासही या कालािं मागें ध्वणनि केल्याप्रमािें बरीर् उलथापालथ झाली. 
णवरूपाक्षाला पतु्र नव्हिा म्हिून त्यानें पेनुगोंड्ार्ा एक स्वकुलीन मुलगा दत्तक घेिला व त्यार्ें 
नावं प्रौढ देवराय ठेणवलें . या प्रौढ देवरायाच्या राजवटींि सवच कारभार नरकसहराव नावंाच्या 
त्याच्या मुख्य सेनापिीच्या हािीं असे. नरकसहरायार्ें कुल क्षणत्रय यादववशंी होिें. यार्ा बाप नरस 
आणि पिजा णिम्म. णिम्म हा िुलव म्हिजे कनाटकर्ा संस्थाणनक होिा. णिम्मार्ा मुलगा ईश्वर 
यानें णवजयानगरच्या राज्यावर आलेल्या मुसलमानी व स्वकीयही परर्क्रापासून त्यार्ें रक्षि केलें  
होिें. ईश्वरार्ा मुलगा नरस हा आपिास महामंडलेश्वर म्हिवीि असे. याला र्ार मुलगे होिे. 
पैकी णिघानंीं णवजयानगरच्या कसहासनार्ा एकामागनू एक याप्रमािें अधे अणधक शिकपयंि 
उपभोग घेिला. या घराण्यार्ा वशंवृक्ष कामापुरिा पढुें देिों. 
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शतम्म 
। 

ईश्वर 

। 

नरस (शके १४१६–१९ ) 
। 

       
१. र्ीरनरससह 

(शके १४१९–३०) 
२. कृष्ट्णराय 

(शके १४३०–५२) 
रंगराय ३. अच्युतराय 

शके १४५२–६४)   
    

५. सदाशशर् 
(शके ४६५–९८) ४. र्ेंकटाशद्र 

(शके १८६४–६५) 
५.  असें म्हििाि कीं, प्रौढ देवराय लहान असल्यामुळें  सवच अणधकार वस्िुिः नरकसहरायाच्यार् हािीं 

होिा. पुढें िो  काहंींसा वयािं येिारं् एका लढाईिं अथात् ब्राह्मिी बादशहाबरोबर र्ाललेल्या 
लढाईंि त्याला जबर जखम झाली. त्या वळेेस नरकसहानें त्यार्ी औषधाणद व्यवस्था नीट न कणरिा ं
एक णदवस त्याला पंर्त्वास पोंर्णवलें ! नरकसहरायानें आपिासं प्रत्यक्ष राज्याणभषेक करून घेऊन 
णवजयानगरच्या सराजाटार्ी पदवी  घेिली नाहीं; िथाणप कसहासनस्थ होऊन त्यानें िीन एक वषें 
अप्रणिहि सवच राज्योपभोग भोणगले. िो मेल्यावर त्याच्या मागून त्यार्ा मुलगा वीरनरकसह यानें मात्र 
मोठ्या समारंभानें आपिासं राज्याणभषेक करून घेिला. म्हैसूरकडील काहंीं संस्थाणनक 
वीरनरकसहाच्या घराण्यार्ी सत्ता मानीनाि, म्हिनू त्याचं्यावर वीरनरकसहानें आपले दोघे भाऊ 
कृष्िराय आणि अच्युिराय यानंा पाठणवलें . या दोघानंीं शके १४२० च्या सुमारास त्या सवच म्हैसुरी 
संस्थाणनकारें् गड, कोट आणि ठािीं घेऊनत्याचं्याकडून आपल्या घराण्यास दणक्षिसावचभौमत्वारे् 
सवच मान णमळण्यार्ी व्यवस्था केली. 
 

६. या सुमारास जगार्ा ऐणिहाणसक नकाशार् दोनिीन शिकािं णफरवनू टाकण्याच्या सामथ्यार्ी 
गुरुणकल्ली, जी भरिखंडास जवळर्ा जलमागच सापंडिें, िी पािात्य राष्राचं्या हािीं लागली. शके 
१४२० सालीं केप ऑफ गुड होप (उत्साहभणूशर) हें ज्यास साथच नाम णमळालें  आहे, त्याला वळसा 
घालून परस्पर कहदी  महासागरािूंन णनवेध कहदुस्थानच्या सुविचभमूीस िारवें लावण्यार्ी कल्पना 
पूिचकालीन (पोिुचगीज) साहसी वीर वास्कोणदगामा याने अजमाणवली व कारवारजवळ त्यानें 
आपलीं जहाजें नागंरलीं. 
 

७. वास्कोणदगामा काणलकि येथें णकनाऱ्यास लागिारं् (िा. २० मे सन १४९८) त्यानें आपल्याबरोबर 
आणिलेले काळ्या पाण्याच्या णशके्षरे् काहंीं कैदी णकनाऱ्यावर उिरून सोडून णदले. त्यानंिर त्याला 
िेथें टू्यणनसरे् दोन मूर इसम भेटले! िे णजनोआर्ी आणि कास्स्टयार्ी भाषा बोलि असि. त्यानंा 
वास्कोणदगामास पाहून अत्यिं आियच वाटलें . त्यानंीं त्यास पणहला प्रश्न असा केला कीं, ‘हं! आपि 
येथें कसे? आपल्यास या णकनाऱ्यावर कोिीं आणिले?’ वास्को णद गामानें शािंपिानें उत्तर केलें  
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कीं, ‘णिस्िी बधंूंर्ें दशचन घेण्यार्ी उत्कटेच्छा आणि मसाल्यारे् पदाथच यानंीं मला या णठकािीं 
आिलें .’ या दोन शब्दािं पढुील सवच ऐणिहाणसक उलाढालींर्ें बीज आहे. धमचप्रसारार्ी हावं आणि 
व्यापार-पैसा णमळणवण्यार्ी धडपड, या दोहींर्ा णमलाफ होऊन पािात्त्य णिस्िी राष्रासं जें स्फुरि 
र्ढलें  आणि त्याचं्या णठकािीं जी साहसप्रवृणत्त णशरली, िी आज सगळ्या जगास, र्ारी खंडासं, 
त्राणह त्राणह करून सोडीि आहे.पूिचकालच्या णकनाऱ्यावरील मूर लोकासं हाकंलून देऊन ज्या 
समुद्रभागारं्ें आजपयंि कधीं उल्लंघन केलें  नव्हिें, िें करून या णकनाऱ्यावर येण्यािं 
र्ंद्रकलाध्वजारं्ी कहदुस्थानािंील वरर्ढ हािनू पाडून कहदंूना बाटवनू आपला धमच सवच जगभर 
करण्याकणरिारं् आपि येथें आलों असल्यार्ें वास्कोणदगामानें आपल्या पृच्छकासं सणवस्िर 
समजाणवलें . वास्कोणदगामानें व त्याच्या अनुयायानंीं आपली ही महत्त्वाकाकं्षा कशी शवेटास नेली 
आणि त्यापासून आम्हा ंणनरपराध, शािं व समाधानी भारिीयारें् कसकसे आणि णकिी हाल झाले, 
होिाहेि व होिीलही हें सागंिें कणठिर् आहे. िथाणप प्रत्येकाच्या स्वानुभवार्ी व णपढ्यानुणपढ्या 
ऐणकवािंीलर् िी रडकथा असल्यामुळें  त्यासंबधंानें नुसिें अंगुणलणनदशचनही पुरें होिारें आहे. 
 

८. प्रथमप्रथम या साहसी दयावदी पूिचकालानंीं णकनाऱ्यावर र्ारें्पिा र्ालू केला; आणि कधीं त्राग्यानें 
िर कधीं नमनू वागून होनावर व भािकल येथील णवजयानगरकराचं्या विीच्या अणधकाऱ्याकंडून 
काहंी सवलिी णमळणवल्या. या सवलिी णमळणविानंा सभ्य, शािं आणि गरीब कोंकरापं्रमािें पढुें 
वागण्यार्ें णिस्िाच्या नावंाला स्मरून त्यानंीं जें वर्नप्रमाि केलें  होिें, िें लगेर् कोल्याच्या 
शीलानें णवसरून जाऊन शके १४२५ ि या पूिचकाली र्ाचं्यानंीं होनावरावर हल्ला करून िें शहर 
लुटून, जाळून पोळून असें सुदंर रीिीनें खरें करून दाखणवलें  कीं सोळा आिे! होनावरर्ी कुरापि 
पर्िाकं्षिींर् त्यानंीं भािकलावर मोर्ा लाणवला. िेथें काहंीं लवकर डाळ णशजेना. िेथील 
अणधकारी  ५०० पोिीं िादूंळ देण्यास णसद्ध झाला; िे न घेिा यानंीं शह कायम राखून अस्ग्नणदव 
येथें णकल्ला बाधंला. या समयीं पूिचकालारं्ा कहदुस्थानािंील पणहलागव्हनचर अलमीढ हा होिा. त्यानें 
होनावरावर िोफारं्ा मारा र्ालवनू हल्ला र्ढणवला. िेथील सैन्यानेंही पि र्ागंलार् णटकाव धरला; 
िथाणप शवेटपयंि णनभाव लागेल असें न णदसून िेथील णवजयानगरकरारं्ा अणधकारी णिम्मया यानें 
युक्िीनें सणंध करण्यार्ा घाट घािला. शवेटीं वीरनरकसगरायाकडून संणध ठरणवण्यास मंत्री येऊन 
भािकल खेरीज वाटेल िेथें पूिचकालानंीं गडेकोट उभाराव े या सवलिीवर काननूर येथें शके 
१४२७ ि संणध कायम झाला. 
 

९. वास्िणवक पहािा ंणवजयानगरच्या सते्तस ही पूिचकालीन घूस णर्रडून टाकिें अशक्य नव्हिें, परंिु 
केवळ घुशीर्ी कसली णशकार करावयार्ी, अशा उदार अंिःकरिानेंर् िी सुटली गेली. हें उंटार्ें 
णपलंू पुढें सवच भरिखंडास कसें जार्क होईल यार्ी कल्पना, जात्यार् सणहष्िु धमाच्या व 
स्वदेशाबाहेर णवनाकारि कधींही केवळ णवणजगीषेनें ककवा परस्वापहार बुद्धीनें डोळा णफरणवण्यार्ें 
ज्याचं्या हजारों वषांि स्वप्नािंही आलें  नाहीं, असल्या गमागमवर्तजि स्वधमैकणनष्ठ व 
स्वदेशकैणवहारी अशा कहदंूस कशी व्हावी? कारि िे ज्या भमूीर्ीं लेंकरें आहेि िी सवच भणूम फळें, 
पुष्पें, धान्य, धािु, मौस्क्िक, मणि, मंत्र, औषधी यानंीं स्वयंपूिच केवळ कामधेनूर् असल्यामुळें  प्रसंगीं 
णिर्ीं मुलें  म्हिजे आम्ही कहदु लोक णकिीही पुष्ट, णवद्वान्, कलासंपन्न आणि पराक्रमशाली असलों 
िरी अणधक उदार, दयाशील व भोळे असेर् असावयारे्. मुसलमानारं्ा प्रवशेही यामागें र्ारपारं् 
शिकें  जो आमच्या देशािं झाला, िो यार् न्यायानें; आणि आिाहंी त्यार् न्यायानें त्याचं्या अगदीं 
णवरुद्ध णदशकेडून हा त्या णिस्िी टोळधाडीर्ा होि आहे. मुसलमानाचं्या स्वाऱ्याचं्या कडू अनुभवानें 
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अजूनही आमच्याअमयाद व णनरुपयोगी, इिकें र् नव्हे, िर सद गुिरूपानें केवळ महादुगुचिर्, अशा 
आमच्या  उदारपिानें व दयाळू स्वभावानें आम्हालंा सारखें भोळेंभाबडेंर् ठेणवलें  आहे. स्वभावर् िो! 
त्याच्यापासून च्युणि ही केवळ असय संिापाणदकाचं्या वळेेपुरिीर् क्षणिक व्हावयार्ी. मुसलमानारं्ा 
असय जार् आणि धमचच्छल यारं्ा प्रणिरोध करण्याकणरिा ंज्या णवजयानगरकरानंीं लाखो प्रािारं्ी 
शेंकडों वळेा ं आहुिी णदली व जशासं िसें या न्यायानें मुसलमानाचं्या कत्तली करिें, त्याचं्या 
मणशदीही पाडिें व धमचपुस्िकें  जाळिें असलीं स्वस्वभावाणवरुद्ध कमेंणह केलीं, त्यार् 
णवजयानगरकरानंीं आपल्या भरसत्तेंि हें णिस्िी भटारं्ें गाठोडें जें आपल्या राज्यािंील एका 
कोंपऱ्यािं ठेवू ंणदलें , िें काय म्हिून बरें? िर केवळ मािसें जशीं वरून णदसिाि िशींर् िीं आंिही 
असिाि, एक लबाड ककवा दुष्ट व कू्रर आढळला िर िो केवळ अपवाद, पि त्यावरून इिरही 
िसेंर् असिील कशावरून? असा संशय न येऊं देिारा सरळ न्याय व भोळेपिार् आमर्ा खरा शत्र ु
होय. त्यानेंर् आमर्ी आज जवळजवळ हजार वषें णदशाभलू होि आहे. अस्िु! 
 

१०. आपि आिा ं णफरून मध्यमहाराष्राकडे वळंू. कारि कोकिच्या हवेंिर् असा दुगुचि णदसिो कीं, 
िेथें णकिीही शहािे, धूिच आणि र्िुर लोक णनपजले िरी, राष्रीय संकटािूंन स्वदेशबंधंूस मुक्ि 
करण्यास योग्य, पूिच णनःस्वाथी, जनणहिैकदक्ष, अत्यिं स्वधमचणनष्ठ आणि णनस्सीम ईश्वरभक्ि असे 
साधुपुरुष िेथें णनपजंूर् नयेि! त्यामुळें  या नवीन आलेल्या व नुकिेंर् आपलें  गाठोडें ठेवण्यापुरिी 
जागा पाहण्यािं गंुिलेल्या णिस्िी लोकाचं्या पूवी णकिीक शिकें  येऊन येथील सावचभौम सत्ता 
बळकावनू बसलेल्या व आपल्या अत्यार्ारानंीं कहदुमात्रासं त्राणह त्राणह करून सोडिाऱ्या 
महाराष्रर्क्रविी मुसलमानाचं्या जुलमािूंन स्वधमच व स्वजन यासं यथाशस्क्ि मुक्ि करण्यास 
झटिारा एकादा महात्मा आढळल्यास पाहंू. 
 

शके र्ौदाशें [*‘महाराष्र कणव’ माणसक पुस्िकाच्या अणधक ज्येष्ठ शके १८२६ च्या अंकािं यार् र्ागंदेव र्णरत्राच्या वरील ओवींि ‘शके बाराशें 
(१२००)’ असा पाठ छापला आहे. ‘शके र्ौदाश’े हा पाठ गं्रथमालेंि (अंक ११४) सुप्रणसद्ध ऐणिहाणसलेखकसशंोधक रा. राजवाडे यानंी णलणहलेल्या 
‘मुधेश र्ागंा’ या लेखािूंन घेिला आहे. गं्रथमालेच्या ११४ व्या अंकानंिर जवळजवळ आठनऊ मणहन्यानंीं ‘महाराष्र कवी’ र्ा ९ वा अंक छाणपला 
आहे, िेव्हा ंशुद्ध पाठ कोििा याबद्दल अथात् बरार् सशंय उत्पन्न झाला. कारि महाराष्र कवी सपंादक रा. णवनायक लक्ष्मि भावे हेही पदवीधर व 
रा. राजवाडे हेही पदवीधर असून, आज जवळजवळ एक िप हा सशंोधन व्यवसाय करीि असलेले. परंिु अंिःप्रमािावंरून व मास, णिणथ, वार, 
नक्षत्र आणि योगाणदकाचं्या सामवाणयक मेळानें रा. राजवाडे यारं्ार् शके र्ौदाशें हा पाठ गणििशुद्ध णदसला व िोर् प्रशस्ि मानिें न्यायार्ें ठरलें . 
िेव्हा ं महाराष्र कणव सपंादकासं णवनंणि करावीशी वाटिे िीं  इिकीर् कीं, असल्या इणिहासाच्या प्रािभिू गोष्टींबद्दल िरी त्यानंीं णवशषे र्ौकस 
असावें आणि कालाणदकारें् उल्लखे असिाऱ्या काव्यपंस्क्ि णजिक्या शुद्ध छापल्या जािील णििकें  र्ागंलें , असें नेहमीं स्मरि ठेवावें.] (१४००)। 
असिी सत्तावीस (२७)॥ 
संवत्सर नाम। क्रोधन असे॥ १४०॥ 
जेष्ठ शुद्ध सप्िमी। रणववार असे॥ 
नक्षत्र पुष्य। योग णसणद्ध असे॥ १४१॥ 
पाडुंरंग मूर्ति। आिणून ध्यानाणस। 
आत्मा ब्रह्माडंाणस। नेिे झाले॥ १५२॥ 
- अध्याय ७, मुधेश र्ागंदेव र्णरत्र शामजी गोसावीकृि 

 
वरील ओव्यावंरून मुधेश र्ागंा हे शके १४२७ ि म्हिजे इ. स. १५०५ च्या सुमारास समाणधस्थ झाले 

असेंणदसिें. यानंीं राष्रीय णहिाच्या दृष्टीनें काय केलें  हें त्याचं्या र्णरत्रािंील साराशं रूपानें णदसून येईल. 
 



 अनुक्रमणिका 

११. मुधेश र्ागंदेव यारं्ें आडनावं मरुद्धगि. हें घरािें मूळर्ें नारायि रोह येथें राहिारें. या मुधेश 
र्ागंदेवाच्या वणडलारं्ें नावं मुधोपंि व मािुश्रीर्ें रुस्क्मिी. या सदार्रिी दापंत्यास वृद्धापकाळ 
होऊनही पुत्रसंिान झालें  नाहीं. िेव्हा ं त्या उभयिानंीं िापीिीरीं णसद्ध र्ागंदेव याचं्या समाधीपढुें 
िीव्र अनुष्ठान आरंणभलें . णसद्धानंीं अनुष्ठानानें प्रसन्न होऊन,  
 
काय िे अपेक्षा। िुमरे् मनीं असे॥ 
संिणि संपत्तीर्ी। मज सागंा॥ १७॥ 
कोििे स्थळीं िुम्ही। कणरिसा ंवास॥ 
कवि वृत्तीस। करीिसा॥ं १८॥ 

याप्रमािें स्वप्नािं त्या ब्राह्मि श्रेष्ठाशीं संभाषि र्ालणवलें . िेव्हा ं
आमुणर्या वशंी। पतु्रार्ें संिान। 
िुज ऐसें णनधान। व्हावें बापा॥ २२॥ 

असें ब्राह्मिानें प्रत्युत्तर केलें . त्यावर णसद्ध र्ागंदेवानंींही, 
‘िुमच्या वशंासी। येईन मी’॥ २३॥ 
िुमणर्ये घरीं। णभके्षलागी येिी॥ 
नाम म्हिणविी कानफाटे॥ २४॥ 
णभक्षा घेऊनीया।ं वाजणविी पुगंी॥ 
नादाणर्ये संगीं। प्रकटेन॥ २५॥ 
नादापासूणनया।ं प्रकटे लेकरंू॥ 
िोणर् मी अविारू। घेईन िेथें॥ २६॥ 
णनयम ियासी। बारा वषें केला॥ 

असा वर णदला. 
 

१२. वरील वरदानाप्रमािें एका श्रावि शुक्ल परं्मीस कोिीएक गोरखपंथी कानफाट्या मुधोपंिाकंडे 
णभके्षस आला आणि अल्लख म्हिून त्यानें णभके्षर्ी आरोळी ठोणकली. त्याबरोबर कोि णभके्षकरी आला 
आहे हें पाहून त्याला घालण्याकणरिाणंभक्षाधान्य आिण्यासाठीं रुस्क्मिी घरािं जाऊन येिे िों असा 
र्मत्कार झाला कीं, 

 
‘आदेश’ म्हिुणनया।ं‘णभक्षा द्यावी माई’॥ 
ऐकुनी रुस्क्मिी। उठलीसे॥ ४१॥ 
सुपामध्यें धान्य। घेउणनया ंआली॥ 
णभके्षलागीं झोळी। पसरली॥ ४२॥ 
पुंगी वाजवीि। घेऊणनया ंणभक्षा॥ 
रुखमाईर्ें लक्ष। नादापाशीं॥ ४३॥ 
पाहिा ंपाहिा।ं नाथार्ें कौिुक॥ 
आंगिीं बाळक। देणखयेला॥ ४४॥ 
नाथ गुप्ि झाला। न णदसे कोिीकडे॥ 
आियच रोकडें। िेथें झालें ॥ ४५॥ 
बालक देखोनी। णवस्मय पावली॥ 



 अनुक्रमणिका 

िटस्थ जाहली। क्षि एक॥ ४६॥ 
अकस्माि मुधो -। पंि गृहा आले। 
िया ंसाणंगिलें । विचमान॥ ४७॥ 
उभयंिा कौिुक। पाहिी बाळकार्ें॥ 
स्िनीं रुक्माईच्या। दुग्ध स्त्रव॥े ४८॥ 
म्हििी मुधोपंि।‘उर्लीं बाळक ॥ 
र्ागंदेवें भाक। साभंाणळली’॥ ४९॥ 
 

पुढें पुत्रोत्सव करून यथाकालीं र्ागंदेवांरे् कृपें लेकरंू झालें  म्हिनू र्ागंदेव हेंर् त्या मुलार्ें मुधोपंिानंीं 
नावं ठेणवलें . णिसरे वषीं र्ौलकमच व पारं्व े वषी व्रिबंध करून मुधोपिंानंीं र्ागंदेवाकडून ब्रह्मर्यच 
संपादणवलें . साथच वदे आणि पूवोत्तर मीमासेंसह धमचशास्त्रारं्ें र्ागंदेवानें उत्तम अध्ययन केलें  व समाविचन 
होिारं् यथाकालीं अध्यापनही सुरू केलें . लवकरर् मोठ्या थाटािं त्यार्ें लग्न होऊन गृहस्थाश्रमार्ाही 
त्याला लाभ झाला. र्ागंदेवार्ी गृहस्थाश्रमार्ी णदनर्या :– 

 
णत्रकाळ स्नानसंध्या। अणिणथपूजन॥ 
अन्नसत्र िेन (त्यानें)। घािलें से॥ ७२॥ 
करी दान वस्त्र। गोदानारं्ीं शिें॥ 
देऊनी यार्का। िोषवीिी॥ ७३॥ 
ऋणद्धणसद्धी द्वारीं। वोळंगिी पाहीं॥ 
नारायिडोहीं। काळ क्रमे॥ ७४॥ 
ऐसा क्रणमिा ंकाळ। वषच र्ोवीस॥ 
वयासी जाहलीं। दोन िपें॥ ७५॥ 
मुधोपंि र्ागं -। यारे् िीथचरूप॥ 
आलासे समीप। काळ त्यारं्ा॥ ७६॥ 
देहअवसान। झालें से ियासी॥ 
सहगमनासी। मािा करी॥ ७७॥ 
 

१३. वरील ओंव्यावंरून मुधेश र्ागंदेवारं्ीं पणहलीं र्ोवीस वषें कशीं गेलीं, त्यारं्ा वदेशास्त्राभ्यास णकिी 
होिा, गृहस्थाश्रमधमच त्यानंीं कसा उत्तम पाळला होिा, या गोष्टी कळून येिील. यापुढें ऐन 
पंर्णवशींि गयेस जाऊन त्यानंीं मािाणपिरारं्ें वषचश्राद्ध केलें  व गयावजचनानें िे णपिृऋिापासून मुक्ि 
झाले. नंिर परि नारायिडोहीं येऊन मुधोपंिानंीं संणर्ि केलेलें  सवच द्रव्य र्ागंदेवानंीं ब्राह्मिासं 
वाटूंन टाकलें . मुधोपिंारं्ें कुळकरि या त्याचं्या मुलानें भावास म्हिजे आपल्या र्ुलत्यास णदलें  
आणि आपि सवच व्यापािूंन मुक्ि झाला. येथून पुढें पूवाविारीं आपिास झालेली मुक्िाबाईर्ी 
पंढरीस दशचनास जाण्यार्ी आज्ञा आठवनू सिंारं्ें माहेरघर, प्रत्यक्ष भवैूकंुठ जें पंढरीके्षत्र िेथें 
दीनारं्ा सोयरा जो श्रीपाडुंरंग त्याच्या दशचनास णनघालें . िेथें गेल्यावर यथामणि श्रीणवठ्ठलार्ें त्यानंीं 
मोठ्या पे्रमानें दशचन घेिलें . त्या वळेीं त्यारं्ा कंठ सद्धगणदि झाला, डोळ्यािं पे्रमाश्र ुआले आणि 
त्यानंीं श्रीणवठ्ठलार्ीं अनन्यभावानेंव परोपरीनें पुष्कळ स्िुणिस्त्रोत्रें गाणयलीं. मग रावळािूंन बाहेर 
येऊन :– 
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र्ंद्रभागा िीथी। बैसले णत्ररात्री॥ 
िीथचरूपें श्रीहणर। जेथें असे॥ ९८॥ 
एकणवध भाव। देखुणन ियार्ा॥ 
देव त्या िीथार्ा। प्रगटला॥ ९९॥ 
उभा णवटेवर। कडेवरी कर॥ 
श्रीमुख सुंदर। देणखयलें ॥ १००॥ 
म्हिे र्ागंदेवा। हणर ‘सावधान’॥ 
नेत्र उघडून। पुढें पाहें॥ १०३॥ 
देखुणनया ंरूप। वधेलेंसें मन॥ 
साष्टागं नमन। करीिसे॥ १०७॥ 
त्राहें त्राहें। कृपादृष्टी पाहें॥ 
येऊणनया ंराहें। हृदयामाजीं॥ १०८॥ 
र्रिीं मस्िक। ठेणवलें  सद भावें॥ 
‘दीना उद्धरावें। पाडुंरंगा’॥ १०९॥ 
अनुग्रह केला। मंत्र षड क्षर॥ 
णवद्या मनोहर। संजीवनी॥ १२०॥ 
 

१४. याप्रमािें या मुधेश र्ागंदेवासं प्रत्यक्ष श्रीणवठ्ठलार्ें दशचन अनुग्रह आणि संजीवनी णवद्या हीं प्राप्ि 
होऊन ईश्वराजे्ञनें िे जगदुद्धाराथच गोदािीरीं पुििाबंे गावंीं येऊन राणहले. िेथें, 
 
काहंीं देवपूजा। मजला सागंावी॥ 
कृपा करावी। दीनोद्धारा॥ १०५॥ 
 

अशी र्ागंदेवार्ी णवनंणि ऐकून केशवार्ी र्िुभुचज मूर्ति प्रगट झाली. या मूिीर्ी उपासना हें र्ागंदेवारं्ें यापढुें 
णनत्यव्रि झालें . त्यानंीं त्या मूिीर्ी स्थापना करून आपिासं र्ागंा केशवदास असें म्हिणवलें . र्ागंदेव िेथें 
असिा ं कल्याि कलबुग्यार्ा शकंर नामक यजुवेदी ब्राह्मि णनपणुत्रक मरि पावला.िेव्हा ं त्यार्ी आई व 
बायको या गयावजचनाकणरिा ं जाि असिा ं मागांि र्ागंा केशवदास यारं्ी कीिी ऐकून त्याचं्या दशचनाथच 
आल्या. त्यावळेीं िरुि शकंरपत्नीनें र्ागंदेवासं नमस्कार कणरिारं् ‘पुत्रविी भव’ असा त्यानंीं णिला 
आशीवाद णदला. िो ऐकून 

 
‘गिभिृच असे। कन्या सकेशी॥ 
जािों वारािशीं। याते्रलागीं॥ ५३॥ 
भ्रिारार्ीं अंगें। घेऊन सागंािीं॥ 
गयावजचनािें। जाि असों॥ ५४॥ 
िुम्हीं महापुरुष। णदधला आशीवाद 
म्हिोनीया खेद। वाटिसे’॥ ५५॥ 
 

असें त्या िरुि णवधवरे्ी आई म्हिाली. त्यावर ‘माझा आशीवाद सत्य जािा. िो कधींही असत्य होिार 
नाहीं,’ असें र्ागंदेव म्हिाले; आणि त्यानंीं षडक्षरमंत्रानें त्या मृि शकंरब्राह्मिार्ीं हाडें अणभमंत्रून त्यार्ें 
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िीथच त्यार् मंत्रानें त्या सकेशा णवधवसे प्राशनाथच णदलें . त्या योगानें णिला गभच राहून नऊ मणहन्यांनीं मुलगा 
झाला. त्यासह णिला आपल्याजवळ ठेवनू त्यानंीं  त्या मुलारे् जािकमाणद ससं्कार करणवले व त्या मुलार्ें 
नावं णवठ्ठल असें ठेणवलें . पढुें या मुलार्ा व्रिबंध करण्याकणरिा ंर्ागंदेव त्याच्या आईसुद्धा ंपढंरपुरास गेले. 
िेथें र्ागंदेवानंीं श्रीणवठ्ठलर्िीं या मुलार्ी सवच हकीकि णनवदेन केली व ‘िुमर्ा मनोरथ असे णसद्ध’ असा 
श्रीपाडुंरंगार्ा आशीवाद घेऊन िे िेथेंर् राणहले. के्षत्रस्थ ब्राह्मि दशचनास आले असिा ंत्यानंा या आपल्या 
वरदपुत्रार्ें सवच विचमान सागंून ‘याच्या व्रिबधंार्ा णवर्ार करा,’ असें िे म्हिाले. िेव्हा ंब्राह्मिानंीं ‘णवधवरेे् 
पोटीं हें पोरटें झालें ’ असें म्हिून फार णधक्कार केला; िरी र्ागंदेवानंीं ‘ईश्वरेच्छेनें हें मूल उत्पन्न झालें  आहे’ 
असेंसागंून त्यार्ा व्रिबधं करण्याबद्दल ब्राह्मिासं पुनः णवनंणि केली. यावर आपि म्हििा ंहेंर् जर खरें िर 
– 

बोलिी ब्राह्मि।‘मनार्ी अपेक्षा॥ 
असे एक इच्छा। पुरणविें॥ ७६॥ 
िुमर्ा स्वयंपाक। णजिका जाहला॥ 
सवच के्षत्रस्थालंा। पुरणविे’॥ ७७॥ 

यावर र्ागंदेव – 
‘स्नानें करूणनया।ं यावें सवचजनीं॥’ 
म्हििी ‘लहान। थोर णमळवनूीया॥ं ७८॥ 
पुत्र आणि मािा वाणढिील अन्न॥ 
नव्हे िेंणर् पूिच। कणरल देव’॥ ७९॥ 
 

१५. त्याप्रमािें हजारों ब्राह्मि स्नानसंध्या करून भोजनास आले असिा,ं र्ागंदेवानंीं णवठ्ठलास ‘पात्रीं 
भाि लवडंीं’ म्हिनू आज्ञा केली. त्यानें त्याप्रमािें करिारं् िें येवढेंसें अन्न ईश्वरकृपेनें सवच 
ब्राह्मिासं आिृप्ि परुून पणहल्याइिकें  णशल्लक उरलें . िेव्हापंासून या शकंरपुत्रास ‘भािलवडें’ हें 
आडनावं णमळालें ; व ब्राह्मिानंीं त्याला गायत्रयुपदेश केला. पढुें यथाकालीं त्यार्ा णववाह होऊन 
वशंणवस्िारही झाला. भािलवडं्ारं्ें कुळ अजूनणह पढंरपुराकडे आहे. र्ागंदेव पुढें द्वारकेच्या 
याते्रस गेले, िेव्हा ं धारूर गावंर्ा यादव नामक देशपाडें आडनावारं्ा ब्राह्मि त्याचं्याबरोबर 
सपत्नीक होिा. त्यानें र्ागंदेवारं्ा अनुग्रह घेिला व पुढें आपल्या गरोदर णस्त्रयेस िेथें एकटीर् 
टाकून िो णनघून गेला. या स्त्रीसही, णिनें र्ागंदेवारं्ा अनन्य भावें धावंा केला असिा,ं कृष्िाबाई 
नावंार्ी एक वृद्ध णवधवा णिजकडे येऊन आपिासं र्ागंदेवानंीं पाठणवलें  असें सागंून घेऊन गेली व 
णिनें णिर्ें यथासागं बाळंिपि केलें . इकडे र्ागंदेव राउळािं श्रीकृष्िदशचनास गेले, पि त्यानंा िेथें 
दशचनघडलें  नाहीं. िेव्हा ंज्ञानदृष्टीनें त्यानंा असें कळलें  कीं, यादव णस्त्रयेच्या बाळंिपिास महानदीरे् 
काठंीं रुस्क्मिीपणि स्विःर् वषेािंरानें गेला आहे. याप्रमािें र्ागंदेवारं्ें माहात्म्य वाढून त्यारं्ी 
णशष्यशाखाही वाढि र्ालली. वरील यादवपत्नीच्या मुलार्ें नावं महादेव असें ठेणवलें . नंिर 
र्ागंदेवानंीं त्याच्या बापास आिवनू त्या णत्रवगांस घेऊन िे पुनः द्वारकेहून पुििाबं्यास आले. येथें 
येऊन पारं्साि णदवस झाले नाहींि िों पंढरीहून विचमान आलें  कीं – 
 
बेदरींर्ा राजा। बमिी पािशाहा॥ 
ब्राह्मिासंी बहु। छणळयेलें ॥ ५२॥ 
कहदुधमच णजिुके। णििुके वर्तजयेले॥ 
राऊळ शर्ध्र्ंशसलें। पंढरीचें॥ ५३॥ 



 अनुक्रमणिका 

केलीसे मशीद। महाद्वार मोडून॥ 
साि मास पूिच। झाले यासी॥ ५४॥ 
मूर्ति कसहासना-। हूनी आच्छाणदली॥ 
गुप्ि हो ठेणवली। बडव्यानंीं॥ ५५॥ 
 

१६. हें विचमान ऐकून ज्ञानर्क्षूंनीं पहािा ं िें सत्य आहे असें णदसून आल्यावदर र्ागंदेवारं्ें णर्त्त फार 
उदास झालें . िे लगेर् पिुिाबं्याहून आपल्या शेंकडों णशष्यासंह बेदरास जावयास णनघाले. मागांि 
कदडी, टाळ, णविे, पिाका यासंह हणरगुिकीिचन आणि नामघोष यारं्ा सारखा गजर र्ालला होिा. 
वाटेंि जंगम गुरु मणलक्काजुचन यार्ा गवच हरि करून र्ागंदेव बेदरच्या दरवाज्याशीं जाऊन पोंर्ले. 
िेव्हा ं बादशाहाकडून एक ब्राह्मि यारं्ी र्ौकशी करण्याकणरिा ं आला व हे कोि, काय व 
कशाकणरिा ंआले, हें समजिारं् र्ागंदेवाचं्या पायावंर साष्टागं नमस्कार घालून िो म्हिाला– 
 
‘राजा बहु असे। दुष्ट या स्थळींर्ा॥ 
देखेल िुमर्ा। समारंभ॥ ४३॥ 
देखूणन समारंभ। छणळल िुम्हासंी॥ 
वजावें ियासी। िरी दुःखी असें’॥ ४४॥ 
पुसिी र्ागंदेव।‘दुःख त्या कशार्ें॥ 
विचमान ियार्ें। सागंा मज’॥ ४५॥ 
ऐकुणन ब्राह्मि। सागें समार्ार॥ 
‘ऐका सणवस्िर। स्वामी िुम्ही॥ ४६॥ 
बहु प्रीणिपात्र। राजयार्ी पत्नी॥ 
पावली मरि। सपचदशें॥ ४७॥ 
बहु धन्विंरी। केला प्रयत्न िीर्ा॥ 
न र्ले कविाच्या। उपायाशीं॥ ४८॥ 
उदयीक पे्रि। पाठणविो राजा॥ 
बहु दुःख राजा। करीिसें’॥ ४९॥ 
 

यावर र्ागंदेव म्हिाले, ‘िर मग ठीक आहे. श्रीणवठ्ठलाच्या कृपेनें णनजीव शरीरही सजीव होईल! नंिर 
र्ागंदेवानंीं बादशाहार्ी मृिपत्नी अणभमंणत्रि णवभिूीनें सजीव केली केली; परंिु िी भ्रमािंर् राणहली. िेव्हा ं
दुसरी णवभणूि देऊन आणि – 

 
‘िुझे जें मनीं। असेल इस्च्छि॥ 
पुरवीन आिच। भाक माझीं ‘॥ ८१॥ 
 

असें वर्न देऊन, िी णवभणूि आपल्या पत्नीस लाव म्हिून त्यानंीं बादशहास साणंगिलें . त्याप्रमािें त्यानें 
कणरिारं् राजपत्नी शुद्धीवर येऊन म्हिाली, ‘ज्यानंीं मला प्रयत्नानें परलोकाहून णफरणवलें , त्यारं्ी जी 
आज्ञा असेल िी आपि मान्य कराल िेव्हा ं माझें देहभान स्वस्थ होईल.’ बादशाहानें बाहेर येऊन 
र्ागंदेवापंुढें रत्नें, मुक्िाभरिें आणि द्रव्याचं्या राशी ठेवनू झालेल्या वृत्तािंार्ी णवनंणि केली. िेव्हा ं
र्ागंदेवानंीं- 
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‘आम्हा ंइच्छा नसे। िुमच्या द्रव्यार्ी॥ 
ऐकावी आमुर्ी। गोष्टी िुम्हीं॥ ९२॥ 
पुरािन स्थळ। आमुर्ें पढंरपूर॥ 
मोडून महाद्वार। मशीद केली॥ ९३॥ 
मोडून मशीद। देऊळ स्थापावें॥ 
पणहलें  होिें बरवें। जैसें िैसें’॥ ९४॥ 
 

अशी उलट णवनंणि केली. त्यावर ‘पत्र ल्याहा जैशी यारं्ी आज्ञा’ म्हिनू बादशहार्ा हुकूम झाला. पत्रारे् 
शवेटीं ‘पुढें कोिी यवन पंढरीस येऊन काहंीं एक उपद्रव न करील’ असें शपथप्रमाि होिें. असो. 

 
१७. याप्रमािें इष्टकायच संपादून र्ागंदेव पंढरपुरास आले; व त्यानंीं मशीद मोडून िेथें महाद्वार केलें . 

त्याबद्दल पढंरपूरच्या श्रीणवठोबाच्या देवळािं – 
 
‘र्ागंदेवणेिणवख्यािगोदािीरणनवाणसना। 
श्रीमणद्वठ्ठलनाथस्य नेमं देवालयं कृिम्॥ १॥ 
 

असा णशलालेखही आहे. 
 

१८. याप्रमािें महाराष्रसाधुसंिारं्ें माहेरघर व म्हिूनर् महाराष्रमहोदयार्ें धार्तमक कें द्रस्थान असें जें 
पंढरपूर िेथील श्रीपाडुंरंगाच्या देवाच्या देवस्थानास पोंर्लेल्या णवधमी राजाच्या उपसगापासून 
त्यार्ी सुटका करून, णफरून, कधींही िसा उपसगच न पोंरे्ल अशी व्यवस्था ज्या मुधेश र्ागंदेवानंीं 
केली, त्यारं्ी महिी णजिकी गावी णििकी थोडीर् होिार आहे. 
 

१९. र्ागंदेवानंीं श्रीणवठ्ठलमूिीर्ी पुनः पूवीरे् जागेवर स्थापना केली. सागंिेप्रीत्यथच भािलवडें 
याजंकडून अन्नशाणंि करणवली; आणि या जगािंील आपला कायचभाग संपला असें समजून त्यानंीं 
श्रीणवठ्ठलापाशीं आपि समाणधस्थ होण्याणवषयीं आज्ञा माणगिली िेव्हा ं– 
‘आषाढ मासींर्ी। शुद्ध एकादशी॥ 
िुज समाधीस। वदंीन मी॥ २५॥ 
पुण्यस्िंभी मणहमा। घडे पंढरीर्ा॥ 
बोलिों णत्रवार्ा। भाक माझी॥ २६॥ 
कदडी दशमीसी। कीिचन एकादशी॥ 
णखरापि द्वादशी। करीन िेथें॥ २७॥ 
ऐसें वरदान। णदधलें  िुजशी॥ 
आपलुें  स्थळासीं। जावें आिा’ं॥ २८॥ 
 

असा देवानंीं त्यास णनरोप णदला. त्याप्रमािें पिुिाबं्यास येऊन र्ागंदेवानंीं शके १४२७ क्रोधननाम संवत्सरीं, 
ज्येष्ठ शुद्ध सप्िमी, रणववार, पुष्यनक्षत्र आणि णसणद्धयोग असिा ंमोठ्या समारंभानें समाणध घेिली. या वळेीं 
र्ागंदेवारें् दोन्ही कृिकपुत्र व णशष्य णवठ्ठल भािलंवडे आणि महादेव देशपाडें हे वयािं आलेले असून 
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संसारी झाले होिे. यावरून र्ागंदेवारं्ें आयुष्यमान समाणधसमयीं पन्नाशीच्या पढुें असलेंर् पाणहजे, हा िकच  
खोटा होिार नाहीं. असो. 

 
२०. या हकीकिीर्ा ऐणिहाणसक काळाशीं मेळ घालिा ं असें णदसून येईल कीं, बदेरच्या ब्राह्मिी 

िक्िावर या वळेीं महंमदशाहा बहामिी दुसरा हा होिा. यारे् कारकीदीि सवचत्र बंडाळी होिी व 
ब्राह्मिी बादशाहिीरे् िुकडे होण्यास प्रारंभ झाला होिा. कोंकिािं पोिुचगीजारं्ा नवीनर् धुडगसू 
सुरू होऊन कहदुधमीयारं्ा णवशषे छळ जारी होिा. यार्ी थोडीशी कल्पना एस्. एम्. नाईक याचं्या, 
पट्टिप्रभूचं्या इंग्रजीमध्यें णलणहलेल्या इणिहासाच्या ६९-७० पानािंील खालील आशयाच्या 
उिाऱ्यावरून होईल. 
 

२१. “शके १४३४ (इ. स. १५१२) मध्यें कोंकिािंील काहंीं ठािीं पोिुचगीजाचं्या िाब्यािं आलीं होिीं. हे 
पोिुचगीज लोक आपल्या प्रजेस सरसहा वठेीस लावीि. त्यािं जािपाि ककवा कुळशीळ यारं्ा 
काडीइिकाही णवर्ार होि नसे. त्यानंा णकिीही हलक्या-प्रसंगीं भगं्याच्याही–कामार्ी गरज 
लागिारं् रस्त्यािं दृष्टीस पडेल त्या गृहस्थास पकडून िे त्यास त्या कामाला लावीि. काहंीं 
शहरािं व खेडेगावंािं त्याचं्या विीनें णकत्येक पट्टि (पािािे) प्रभ ु वणरष्ठ कामगार असि. िे 
आपल्या पोिुचगीज वणरष्ठापं्रमािें ब्राह्मिासंही वठेीस धरीि.”  नाईकाचं्या म्हिण्यािं आपल्या त्या 
वळेच्या प्रभपूुवचजासं स्वचे्छेणवरुद्ध िसें वागावेंर् लागे असें आहे. साराशं, ब्राह्मि आणि प्रभ ु
याचं्यामधील शत्रतु्वार्ें मूळ या पोिुचगीजाचं्या राजवटीच्या अव्वलींि आहे. नाईक म्हििाि, “ज्या 
आपल्या प्रभपूुवचजानंीं वरीलप्रमािें पोिुचगीजाचं्या, ब्राह्मिासंही वठेीस धरण्याच्या राजनीणिणवरुद्ध 
विचन करण्यार्ें धैयच दाखणवलें , त्यानंार् त्याचं्या स्थावर जंगम णमळकिी जप्ि करून पोिुचगीजानंीं 
जुलुमानें बाटणवलें . अशा बाटलेल्या प्रभूरें् वशंज आज वसई, ठािें आणि साष्टी इत्याणद प्रािंािं 
पुष्कळ आहेि. त्यार्प्रमािें या णिस्िी धमचवडे्ानंीं णकिीक मोठमोठ्या देवळारं्ा आणि त्यािंील 
मूिींर्ा णवध्वसं केला आहे. अजूनही त्या णछन्नणभन्न झालेल्या देवळारें् व मिूींरे् अवशषे, वरील 
प्रािंािंील कहदू लेण्यामंधून व इिर णठकािींही जागोजाग आढळिाि. ज्या प्रभूनंीं या णिस्िी 
जेत्याचं्या हािाखालीं मोठमोठ्या मानाच्या आणि पगाराच्या व जबाबदारीच्या जागा पत्कणरल्या 
होत्या, त्यानंाही आपले सवच धमचणवधी गुप्िपिानें आणि रात्रीं उरकून घ्याव े लागि. पुढें 
महाराष्रमहोदयाच्या सुखकालीं कैक प्रभकुुटंुबें आपल्या य णवधमी णिस्िी राज्यकत्यांर्ा मुलूख 
सोडून ब्राह्मि पेशव्याचं्या सुखछत्राखंालीं येऊन राणहलीं.” [“In 1434 (A. D. 1512) the Portuguese took 
possession of a few places in this part of India. Their officers used to exact all kinds of compulsory services popularly 
known as Vetha from their subjects and their political opponents without paying attention or regard whatever to their 
birth, position, caste & c. When they wanted a labouerer or a cooly they caught hold of any person whom they found 
and forced him to do any work however mean it might be. They had employed several Patten Prabhus in high posts in 
most of their towns & villages. These had been several times against their will compelled by their Portuguese masters 
to exact this kind of service from their ancestors, relations & castemen of the future Peshwas of Poona. The Brahmins 
of that time not understanding the principles of the Portuguese Government attributed these acts to the Prabhus 
themselves; and thus arose the enmity which existed for a long time between the Peshwas & their followers on one 
side & the Prabhu caste on the other. The Prabhus had under pain of being forcibly convertad to Christianity by their 
Portuguese rulers who were solely guided by their fanatical priests the Jesuits, to obey their orders & exact this kind 
of service from the Brahmins whom they were enjoined by their religion to honour. A few Prabhus, however, who had 
courage to disobey these orders were deprived of their effects & forcibly converted to Christianity. Their Christian 
descendants are still to be found in various parts of Salsette & the present Thana and Bassein districts. It may here be 
not out of place to mention the destruction of costly temples and idols by these Christian conquerors. The disfigured 
idols & images which are to be met with in various cave-temples cut out of solid work by ancient Hindus & in 
temples now wholly deserted in various parts of the late Portuguese dominions are the works of these fanatics. Even 
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the Prabhus, who enjoyed the posts of honour under them on pain of being converted forcibly to Christianity, had to 
perform their religious ceremonies and ablutions in secrecy  and under cover of night. After the rise of Maratha Power 
and establishment of seat of Government at Poona, a good many Prabhu families fled from their Christian rulers 
&sought refuge under the comparatively mild sway of the Marathas.” 
–S. M. Nayak’s History of the Patton Prabhus. pp. 69-70.] 
 

२२. णवजयनगरास यार् सुमारास वीर नरकसहार्ा धाकटा सावत्र भाऊ कृष्िराय शके १४३० मध्यें 
आपल्या भावाच्या मागें कसहासनारूढ झाला. याच्या आईर्ें नावं नागलदेवी असें होिें. हा कृष्िराय 
णवजयानगरच्या सवच राजािं फारर् पराक्रमी णनपजला. यानें २२ वषें राज्य केलें . णििक्या अवधींि 
णवजयानगरच्या राज्याच्या र्िुःसीमा पूवच, दणक्षि आणि पणिम या िीन्ही बाजंूस थेट समुद्रापयंि 
नेऊन णभडणवल्या; व उत्तरेच्या अंगास ब्राह्मिी बादशाहीरे्ही त्यानें र्ागंले लर्के िोडले. यानें 
आपल्या राज्यािं उत्तम प्रकारर्ी वसुलार्ी पद्धि सुरू केली; शिेकीस उते्तजन देऊन िींि अनेक 
सुधारिा केल्या; िळीं, िलाव बाधंले; भव्य देवालयें उभारून त्याचं्या नेहमीच्या खर्ास पुष्कळ 
जणमनी िोडून णदल्या; आणि हरएक प्रकारें कलाकौशल्यास उते्तजन णदलें . हा आपल्या प्रजेस 
सख्या आईबापापं्रमािें णप्रय वाटि असे. त्यारे् होन (सोन्यार्ीं नािीं) लोक अजूनही अणभमंणत्रि 
िाईिापं्रमािें गळ्यािं वगैरे धारि कणरिाि. त्यानें आपल्या राज्यािं सवच देशीणवदेशी लोकाचं्या 
व्यापारास भरपूर उते्तजन णदलें . या त्याच्या व्यापारोते्तजक शीलार्ा पूिचकाली लोकासंर्ागंलार् 
लाभ झाला. शके १४३२ मध्यें त्याच्यार् सायानें पूिचकाली लोकानंीं युसफ अणदलशाहाच्या 
िाब्यािंील गोवें णहसकावनू घेिलें . कृष्िरायार्ा होनावर येथील सुभेदार णिमय्या हा ससैन्य 
गोव्यावरील पोिुचगीजाचं्या स्वारींि होिा. गोवें याप्रमािें पोिुचगीजाचं्या िाब्यािं आल्यावर कृष्िराय 
आणि पोिुचगीज यारं्ा दोस्िीर्ा िह ठरला. कृष्िरायानें या िहािं पोिुचगीजासं भािकल येथें वखार 
घालण्यास परवानगी णदली; मात्र पोिुचगीज लोकानंीं िे आििील णििके आरबी आणि इरािी घोडे 
झाडून सवच कृष्िरायासर् णवकले पाणहजेि, णवजापूरकरासं एकही देिा ंकामा नये, णवजापूरकराशंीं 
लढाई करिानंा पोिुचगीजानंीं कृष्िरायास साय केलेंर् पाणहजे, अशा या िहाच्या अटी होत्या. 
कृष्िरायानें या वळेेपासून आपल्या सैन्यािं िोफखान्यार्ी भरिी केली; आणि त्यावर पुष्कळ 
पोिुचगीजासं गोलंदाज ककवा िोफखान्यारे् स्विंत्र अणधकारी नेमले. 
 

२३. यार् सालीं युसफ अणदलशाहा वारला आणि त्याच्या मागें इस्माईल अणदलशाहा िख्िनशीन 
झाला. शके १४३४ ि णवजापूरकरापंासून कृष्िरायानें रायर्ूर व मुदकल हे णकल्ले घेिले. िे परि 
घेण्याकणरिा ंशके १४४२ ि इस्माईल अणदलशाहा पुष्कळ धडपडला; परंिु कृष्िरायानें त्यार्ा पुरा 
मोड करून त्यास हाकूंन लावलें . या लढाईंि पोिुचगीज इणिहासकाराचं्या लेखाप्रमािें 
कृष्िरायाबरोबर पस्िीस हजार घोडेस्वार, पारं् लाख पायदळ, पारं्शें शायशीं हत्ती व बारा हजार 
णभस्िी इिका सरंजाम होिा. या पराजयानंिर णवजापूरकरानंीं कृष्िरायाकडे पुन्हा ं केव्हाहंी 
वाकंडा डोळा केला नाहीं. कृष्िरायाच्या सवच लढायािं व कारस्थानािं त्यास त्यारे् दोघे भाऊ 
अच्युिराय व रंगराय, त्यार्ा मुख्य प्रधान सुप्रणसद्ध णिम्मराय उफच  आपाजी व या णिम्मरायार्ा भाऊ 
गोकवदराय यारं्ें साय असे. 
 

२४. यापुढें कृष्िरायानें म्हैसूर येथील बंडावा मोडून श्रीरंगपट्टि व णशवसमुद्र हे दोन णकल्ले घेिले. नंिर 
कूगच प्रािंार्ी व्यवस्था करून िो मलबारवर र्ालून जािार इिक्यािं मलबारच्या राजानें आपि 
शरि असल्यार्ें कळवनू वार्तषक खंडिी देण्यार्ें व आज्ञा होिारं् ससैन्य हजर होण्यार्ें कबलू 
केले. नंिर िामील देशािं जाऊन िेथील पाडं् ससं्थाणनकासं कजकून, मदुरा येथें कृष्िरायानें 
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आपला इलाखाणधपिी नेमला. या सवच कजकलेल्या प्रािंाचं्या संरक्षिाकणरिा ं त्यानें कजजी, वलूेर 
आणि र्ंद्रणगरी या णठकािीं अभेद्य णकल्ले बांधले. नंिर िेलंगि प्रािं नव्यानें कजकून नेलूर प्रािंािंील 
उदयणगरीच्या संस्थाणनकासं त्यानें शरि आणिलें . पुढें ओणरसार्ा गजपणिराज याच्यावर स्वारी 
करून त्यानें त्यार्ा सवच मुलूख-संध्या कृष्िा व गोदावरी या नावाखंालीं मोडि असलेला–
पादाक्रािं केला. त्यार्प्रमािें सध्या ं णनजामाच्या राज्यािं मोडि असलेला िैलंगिार्ा मुलूखही 
त्यानें हािाखालीं घािला; परंिु त्यािंील बरार् भाग गोवळकोंड्ार्ें स्विंत्र राज्य स्थापिारा 
ब्राह्मिी बादशहार्ा सरदार कुिुबशहा यानें परि घेिले. ओणरसार्ा राजा प्रिापरुद्र यानें आपली 
मुलगी कृष्िदेवरायाला देऊन, त्यार्ें माडंणलकत्व कबलू केलें . िेलगू भाषेमध्यें कृष्िदेवरायाच्या 
या वैवाणहक संबधंावर एक मोठें सुरस काव्य आहे. 
 

२५. कृष्िराय राज्यकारभारामध्यें स्विः झटून प्रजेच्या कल्यािाकणरिा ंव आपला दाब राहावा म्हिनू 
उद्योग करीि असे. िो सारखा आपल्या राज्यािंील णनरणनराळ्या प्रािंािं सरं्ार करी. त्याच्या 
राज्यसभेंि आठ िेलगू कवी असि. भोजराजाच्या नवरत्नापं्रमािेंर् यार्ें हें कणवरत्नाष्टक होिें. 
यािंर् िेन्नलु रामकृष्ि या नावंार्ा एक अत्यिं णवनोदी कणवअसे. अकबरार्ा जसा णबरबल िसार् 
कृष्िरायार्ा हा िेन्नलु रामकृष्ि होय. जशा णबरबलाच्या र्ािुयाच्या गोष्टी आज प्रर्णलि आहेि 
िशार् िेन्नलूच्याही िेलगूमध्यें प्रणसद्ध आहेि. ससं्कृि आणि कानडी कवींनाही कृष्िरायार्ा भरपूर 
आश्रय असे. सुप्रणसद्ध आप्पय्य दीणक्षि, णिम्मि, कुमारव्यास, भट्टमरू्ति असे त्या वळेरे् अनेक कणव 
याच्या पदरीं असि. स्विः कृष्िरायही र्ागंला कणव असून त्यार्ें िेलगूमध्यें एक काव्य आहे. 
कृष्िरायार्ी मुलगी मोहनागंी हीही र्ागंल्यापैकीं कवणयत्री होिी. वैष्िवपंथार्ा मूळ प्रस्थापक 
वल्लभार्ायच यालाणह स्वपंथार्ी दीक्षा णवजयानगरासर् णमळाली आणि कृष्िरायानें त्यार्ी भरपूर 
द्रव्य देऊन संभावना केली. जैन पणंडिासंही कृष्िरायाच्या औदायार्ा लाभ घडि असे. 
 

२६. देवस्थानें उभारण्याकडेही कृष्िरायानें असार् सढळ हािानें खर्च केला आहे. णवजयानगरच्या 
अणिशय सुंदर म्हिून नावंजलेल्या देवळापंैकीं णवजयणवठ्ठलार्ें देऊळ या कृष्िरायानेंर् बाधंण्यास 
प्रारंभ केला होिा. या णवजयणवठ्ठलारे् देवळािं र्ालुक्य आणि द्राणवड अशा दोन्ही प्रकारच्या 
णशल्पकौशल्यार्ी कमाल झालेली आढळून येिे, णवजयानगरािंील कृष्िपुऱ्यािंील श्रीकृष्िार्ें भव्य 
देवालय यानेंर् बाधंणवलें . 
 

२७. कालव ेबाधंण्यािंही कृष्िरायानें भरपूर द्रव्यव्यय केला. यानें िंुगभदे्रर्ा जगत्प्रणसद्ध कालवा बाधूंन 
नगरामध्यें पािी आिलें . यार्ा सणर्व मद्द यानें असेर् दुसरे साि कालव ेिंुगभदे्रलार् धरिें बाधूंन 
काढले. धारवाड आणि म्हैसूर याचं्या सीमेवर मगदमसूरर्ा मोठा िलाव त्यार्प्रमािें शगेावं येथील 
िलाव या कृष्िरायाच्यार् कारकीदीि बाधंले गेले. कृष्िरायानें कनाटकामध्यें अनेक नवीन नगरें 
वसणवलीं.त्यापंैकीं हुबळी, बंगलूर, बल्लारी, णर्क् बाळापूर इत्याणद आजही मोठमोठीं व्यापारार्ी 
णठकािें म्हिून प्रणसद्ध आहेि. जागजागीं अनेक नव े णकल्लेही या कृष्िरायानें स्वराज्यसंरक्षिाथच 
बाधंलेले आढळिाि. जणमनीर्ी मोजिी करून वसुलार्ी पद्धि जणमनीच्या मगदुराप्रमािें यानें 
कायम केली. जणमनीरे् धारे फारर् माफक होिे. त्यार्प्रमािें साऱ्यार्ी वसुली धान्यरूपानें ककवा 
द्रव्यरूपानें, जशी कुळार्ी सवड असेल िशी केली जाि असे. कृष्िरायाच्या वळेर्ी जमीनमोजिी 
हीर् आजपयंिच्या म्हैसूर, कानडा आणि कनाटक यािंील पुढें झालेल्या सवच जमीनमोजिीर्ा 
पाया होऊन बसली आहे. कृष्िरायाणद णवजयानगरच्या राजानंीं शिेकीला भरपूर उते्तजन णदलें . 
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त्यानंीं रयिेस शिेींि सुधारिा करण्याकणरिा ंवळेोवळेीं आगाऊ द्रव्यसाहाय्यही करण्यार्ा उपक्रम 
ठेणवला होिा. पणडि जणमनी लागवडीस आिण्यास उते्तजन देिें, दहादहा, वीसवीस वषें त्यावंर 
सारा माफ करिें, पािथळ व बागाईि करण्याकडे रयिेर्ीं मनें वळणविें, त्यार्प्रमािें रयिेकडून 
नवीं नवीं गावंें वसणविें इत्याणद गोष्टी कृष्िरायाच्या प्रजावात्सल्यार्ी व राज्यकारभारपटुत्वार्ी 
उत्तम साक्ष पटणविाि. कृष्िरायाच्या कारकीदीि व्यापाराला फारर् उते्तजन णमळि असे. त्या 
योगानें त्याच्या राज्यािंील डोंगराळ भागािंही वस्िी होऊन पुष्कळ सुव्यवस्स्थि खेडीं णदसि 
असि. समुद्रणकनाऱ्यावरील नौकाचं्या साधनानें र्ालिारा व्यापारही र्ागंलार् भरभराटींि होिा. 
सवच धमांस या राज्यािं समान रीिीनें लेखलें  जाि असे. या वळेीं ब्रह्मदेश, सीलोन आणि स्थाणनक 
खािींिील णहरेमािकारं्ा मुख्य बाजार णवजयानगर येथेंर् होिा. हामचज आणि केल येथील 
मोत्यारं्ीही उिारपेठ णवजयानगरर् झाली होिी. णर्नीरेशमी कपडा आणि यूरोप व अलेक्झाणंिया 
येथील सवच जािींच्या रंगीि कापडाच्या वखारींच्या वखारी णवजयानगर येथें असि. लोक सुखी, 
सधन व सोनें, रुपें, णहरेमािकाचं्या दाणगन्यानंीं शृगंारलेले असे असि. न्यायव्यवस्था फारर् उत्तम 
होिी. पूवच णकनाऱ्यावरील बंदरें, र्ीन, पेगू, कसहलद्वीप, अरबस्थान, मलबार, सुमात्रा, जावा 
वगैरेंकडून येिाऱ्या असंख्य िारवानंीं भरलेलीं असि. असल्या या कृष्िरायासारख्या राजार्ा 
आपल्या इणिहासािं फेणरस्िा उल्लखेही करीि नाहीं, यावरून त्यार्ा इणिहास णकिपि 
णवश्वासपात्र आहे, हें वार्कानंींर् ठरवावें. कृष्िरायानें कारिपरत्वें आपल्या आश्रयास आलेल्या 
मुसलमानारं्ाही अव्हेर केला नाहीं, इिकें र् नव्हे, िर त्यानंा जणमनी वगैरे देऊन ककवा त्याचं्या 
योग्यिेप्रमािें आपल्या लष्करािं णशपायापासून िों सरदारीपयंि जागा देऊन िो त्यारं्ा योग्य 
परामशच घेि असे. त्याचं्याकणरिा ं खुद्द णवजयागरािं एक मशीदही बाधंलेली होिी. हे मुसलमान 
कृष्िरायाच्या सैन्यािं णमळूनणमसळून वागि व अनेक प्रसंगीं णजवावर उदार होऊन िे आपल्या 
आश्रयदात्याच्या विीनें आपल्या जािभाईंणवरुद्धही लढले असल्यारे् दाखले आहेि. कृष्िराय हा 
शके १४५२ (इ.स. १५३०) ि मरि पावला. याला पुत्रसंिणि नसून, एक कन्या मात्र होिी. िी 
रामराय या नावंाच्या एका मोठ्या अणधकाऱ्यास णदली होिी. 
 

२८. या कृष्िरायाच्या कारकीदीशींर् महाराष्रािंील एका सवचमान्य साधूर्ा णनकट संबधं आहे. िो साधू 
एकनाथार्ा पिजा भानुदास हा होय. हा भानुदास लहान-नुकिार् उपनीि झालेला अस-असिा ं
त्याच्या वणडलानंीं णवद्याभ्यासाबद्दल त्यार्ी एक णदवस बरीर् कानउघाडिी केली. त्याच्या मनास 
वणडलारं्ेंिें बोलिें फारर् लागलें  व िो कोिास नकळि िळघरािं जाऊन लपून बसला. इकडे 
वडीलमािोश्री मुलार्ा सवच गावंभर शोध करकरून दमलीं, परंिु कोठेंर् पत्ता लागला नाहीं; िेव्हा ं
कष्टी होऊन िीं पुत्रणवरहानें अगदीं मरिोन्मुख झालीं. भानुदासानें िळघरािं पारं्साि णदवस 
उपाशी राहून कंठले, िथाणप िो दृढणनियी मुलगा क्षधुाशािंीकणरिा ंबाहेर आला नाहीं. मनािंील 
उदे्दश हा कीं, आपिास देवानें प्रत्यक्ष दशचन देऊन सवच णवद्या अवगि होण्यार्ा वर द्यावा. शवेटीं 
त्याच्या एकणनष्ठेर्ें फळ त्याला णमळालें . भानुदासार्ें वडील परम सूयोपासक होिे. त्यारं्ी उपासना 
आणि त्याचं्या या मुलार्ें असें हें खडिर िप पाहून प्रत्यक्ष सूयचनारायि एका ब्राह्मिाच्या रूपानें या 
भानुदासापुढें अवणर्ि येऊन उभे राणहले व साि णदवसाचं्या उपासानें णवकल होऊन पडलेल्या त्या 
अभचकास जागिृ करून अत्यिं पे्रमानें आणि कळकळीने त्यानंीं त्याला ‘बा, हें घे’ असें म्हिून प्रथम 
एक पेलाभर दूध प्यावयास णदलें . नंिर त्यार्ें हृद गि जािून ‘असार् या िळघरािं िंू आिखी पारं् 
णदवस राहा; िुला येथें आजच्याप्रमािेंर् दूध णमळेल व िुझ्या इच्छेप्रमािें सवच णवद्याही िुला प्राप्ि 
होिील.’ असा त्यानंीं त्याला वर णदला. भानुदासास त्या ब्राह्मिाच्या (सूयाच्या) सागंीप्रमािें 
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प्रत्यहीं त्या िळघरािं दूध प्यावयास णमळि असे. याप्रमािें पारं् णदवस होिारं् भानुदास बाहेर 
येऊन आपल्या मािाणपत्यासं भेटला, िेव्हा ंत्यासं अणिशय आनंद झाला. आनंदार्ी पणहली उकळी 
शमून जरा समाधान वृत्तीवर आल्यावर, त्यानंीं आपल्या या पुत्रास त्याच्या अज्ञािवासार्ी हकीकि 
आणि कारि णवर्ाणरिा ंत्यानें त्यानंा इत्यंभिू वृत्तािं णनवदेन केला. िेव्हा ंआपल्या सूयोपासनेर्ेंजिु ं
पक्व फलर्, असा िो पुत्रार्ा यशस्वी वृत्तािं ऐकून त्यानंा कृिाथचिा वाटली. पढुें योग्य कालीं 
भानुदासारं्ें लग्न होऊन त्यारं्ीं वृद्ध मािाणपिरें णनसगचक्रमानें स्वगचवास कणरिीं झालीं. अथात् 
भानुदासावंर सवच संसारार्ा भार पडला. त्यानंीं कापड णवकण्यार्ा धंदा पिकणरला. या धंद्यािं 
त्यासं प्रामाणिकपिानें वागूनर् इिरापेंक्षा ं र्ागंली णमळकि होि असे. भानुदास आपल्या 
मािाणपत्यारं्ें भगवद भक्िीर्ें व्रि परमश्रदे्धनें आणि अत्यिं पे्रमानें र्ालवीि. आपलीं ब्राह्मिधमास 
अनुसरून स्नानसंध्याणद ब्रह्मकमें वळेच्या वळेीं सारून इिर वळेािं अखंड ईशनामसकंीिचन व धंदा 
हीं दोन्हीं भानुदास सारखींर् र्ालवीि. धंदा व स्नानसंध्याणद ब्रह्मकमें याखेंरीजर्ा जागिृीर्ा 
काळ भस्क्िमागांिील श्रेष्ठ कमच जें भजन त्यािं िे वेंर्ीि असि. या प्रमािें त्यारं्ा आयुष्यक्रम 
र्ालला असिा,ं एके समयीं इिर सजािीय व्यापाऱ्याबंरोबर भानुदास उदीमाणनणमत्त फेरीस 
णनघाले. वाटेंि असें झालें  कीं, भानुदास एके जागीं कीिचनरंगािं गंुगले असिा,ं इकडे त्याचं्या 
सोबत्यानंीं त्यारं्ें कापडार्ें कदड एका खाड्ािं टाकून णदलें  आणि घोडें लाबं आडवाटेस सोडून 
णदलें . भानुदास कीिचन आटोपल्यावर आपल्या णबऱ्हाडीं येि असिा ंवाटेंि त्यासं अगदीं भलत्यार् 
जागीं आपलें  घोडें आढळलें . पुढें णबऱ्हाडी गेले िों काय र्मत्कार सागंावा? त्यारें् सवच सोबिी 
केवळ एका वस्त्राणनशीं उघडेबोडके आणि शोक करीि असलेले त्याचं्या दृष्टीस पडले! खरा प्रकार 
असा झाला होिा कीं, त्या मत्सरग्रस्ि सोबत्यानंीं भानुदासार्ें घोडें उधळून देऊन त्यारं्ें कापडार्ें 
कदड खाड्ािं फें कल्यावर काहंीं वळेानें र्ोरानंीं येऊन त्या सवांस यथेच्छ मार णदला व सवच माल 
घेऊन िे र्ालिे झाले होिे. मत्सरास पेटून आपि भानुदासारं्ें णनष्कारि नुकसानकरंू पाहाि 
होिों, त्या पापार्ेंर् हें असें आपिासं प्रायणित्त णमळालें , अशी आिा ंत्या सवांर्ीं खात्री होऊन त्यारं्ें 
मन पिात्तापानें अगदीं होरपळि होिें. त्यामुळें  भानुदास येिील केव्हा ंआणि त्यासं आपलें  पापकमच 
सागंून त्यारं्ी क्षमा मागूं केव्हा,ं असें त्यासं होऊन गेलें  होिें. भानुदास दृष्टीस पडिारं् त्या सवांनीं 
एकर् कल्लोळ करून जो िो आपापल्यापरी केल्या पापकमार्ा पाढा वार्ू ं लागला. आपल्या 
कृिकमारे् झाडे आपिासं लगेर् कसे द्याव े लागले, हेंही णनष्प्राजंल बदु्धीनें अगदीं गकहवरून 
जाऊन त्यानंीं त्यासं साणंगिलें . िेव्हा ं भानुदासानंीं त्यारं्ें सातं्वन केलें  आणि त्यानंीं दाखवनू 
णदलेल्या खाड्ािूंन त्या सवांच्या साहाय्यानें आपलें  कापडार्ें कदड वर काढून त्यािंील सवच कापड 
त्या आपल्या सोबत्यासंर् वाटूंन टाकलें  व अिःपर आपि हा [णनरणनराळ्या गावंािूंन सोमवार, मगंळवाराणद 
आठवड्ािंील ठरलेल्या णदवशीं बाजार भरे, त्या त्या बाजारास जाऊन कापड णवकिें, यास र्ाटीपिार्ा धंदा म्हिि.] 
र्ाटीपिार्ा धंदा करिार नाहीं, अशी शपथ घेिली. असो! 
 

२९. यापढुें भानुदासानंीं आपलें  ब्रह्मकमच, श्रीणवठ्ठलनामसकंीिचन, महाएकादशीस पंढरीर्ी वारी, 
साधुसंिारं्ें आणिथ्य आणि भस्क्ि व भक्िारं्ें माहात्म्यश्रवि व प्रसंगोपात्त णनरूपि याखेंरीज दुसरा 
कोििाही ऐणहक व्यवसाय करण्यार्ें सोडून णदलें . र्ंदनार्ा पणरमळ ज्या प्रमािें एकार् णठकािीं न 
राहिा ंवाऱ्याबरोबर दूरवर पसरिो, त्या प्रमािें भानुदासारं्ी कीर्तिही किोपकिी होऊन लवकरर् 
सवच महाराष्रािं पसरली. िीर् वृकद्धगि होऊन ‘यावच्चन्द्रणदवाकरौ’ दुमदुमि राहण्यास पुढील 
गोष्ट कारि झाली. 

३०. इकडे या सुमारासर् अशी गोष्ट घडून आली कीं, स्वभाविःर् ईश्वरभक्िीकडे णवशषे ओढा 
असलेला णवजयानगराधीश कृष्िराय याला श्रीणवठ्ठलोपासनेर्ा अणधकर् छंद लागून राणहला. 
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भक्िोत्तम पुंडणलकाकणरिा ंणवटेवर उभी राणहलेली पंढरपूरर्ी श्रीणवठ्ठलार्ी कृष्िपाषािमय मूिीर् 
आपल्या राजधानींिील एका भव्य व रमिीय देवळािं असावी, म्हिजे णिच्या द्वारें आपिासं श्रीर्ी 
अखंड सेवा घडेल, असें वाटून त्यानें एक णदवस पंढरपरुीं येऊन देवास अिोनाि आळवनू दृष्टािं 
माणगिला. िेव्हा ंजर एका णदवसािं सोंवळ्यानें श्रीर्ी मरू्ति आपल्या नगरींि इष्ट णठकािीं नेऊन 
स्थापन करशील, िर िुझे मनोरथ णसद्धीस जािील, असा त्यास दृष्टािं झाला. कृष्िरायानें र्ागंले 
वैणदक आणि सदार्ारी ब्राह्मि णवजयानगरापासून थोडथोड्ा अिंरावर असे जागोजाग ठेवले व 
त्या त्या जागीं त्याचं्या णशधासामग्रीर्ी सवच सोय उत्तम करून दृष्टािंाप्रमािें देवास पंढरपुरािंील 
राऊळािूंन उर्णललें  आणि आपल्या इष्ट णठकािीं नेण्यार्ी  व्यवस्था करून एके रात्रीं श्रीर्ी मरू्ति 
या दणक्षि सावचभौमानें महाराष्रािूंन कनाटकािं आपल्या राजधानींि नेऊन स्थाणपली व िेथें सवच 
प्रकारच्या राजभोगानंीं णिच्या द्वारें कृष्िपरमात्म्यार्ी मोठ्या थाटािं उपासना र्ालू केली. इकडे 
एकादशीच्या महायाते्रणनणमत्त महाराष्रािंील ज्ञानदेव, नामदेव इत्याणदकाचं्या संप्रदायािंील 
वारकरी भक्िमेळा पंढरपुरास जमूं लागला. बडव्यानंाणह श्रीर्ी मूर्ति कोिीं, केव्हा ं आणि कशी 
नेली, यार्ा काहंीं पत्ता नव्हिा; िथाणप लवकरर्, श्रीच्या संमिीनेंर् श्रीर्ें णवजयनगरास प्रस्थान 
झालें  असल्यार्ें कळलें . राउळािं देवार्ी मूर्ति नसल्यानें दशचनाथच आलेल्या भोळ्या भाणवक भक्िारं्ी 
अगदींर् णनराशा झाली.कोिीं णनराहार भजनसप्िाह सुरू केले, कोिीं अनुष्ठानें माणंडलीं, कोिीं 
‘देवा, आमच्यावर का ं रुसलासी-’ म्हिून परोपरींनीं धाय मोकलून, एखादें पे्रमळ बालक जसें 
आपल्या हरवलेल्या आईर्ा धावंा करीि असावें, त्याप्रमािें मोठमोठ्यानें ‘णवठोबा, दीननाथ, णवठाई 
माउली’ अशा करुिाजनक हाकंा मारून त्रागा करंू लागले. या प्रमािें पंढरपुरासं सवचत्र गोंधळ 
उडून गेला. त्यार्ा प्रणिध्वणन सवच महाराष्रािं पसरून जिुं सवच महाराष्रार्ी अणधष्ठात्री देविार्-
नव्हे राष्रारे् पंर्प्रािर्-त्याला सोडून गेले कीं काय, असें णजकडेणिकडे सवच भक्िासं होऊन गेलें . 
शवेटीं त्यािंील काहंीं धीर, गंभीर व वयोवृद्ध भक्ि आपला शोक आवरून आपली हरवलेली 
उपास्यमूर्ति परि आिण्यार्ी युस्क्ि शोधंू लागले. या णवर्ाराकणरिा ं जमलेल्या त्या श्रषे्ठ 
भक्िमंडळािं भानुदासही होिे. सवांच्या णवर्ारानें आणि आपल्या भक्िीच्या णनस्सीमिेवर श्रद्धा 
ठेवनू भानुदासानंीं णवजयानगरहून श्रीर्ी मूर्ति परि आिण्यार्ें काम पत्कणरलें . जमलेल्या सवच 
भक्िबाधंवारं्ा णवजयप्रद आशीवाद घेऊन भानुदास पंढरीहून जे णनघाले िे रात्रीर्ा णदवस करून, 
िहानभकूही णवसरून, णवजयानगरास येऊन दाखल झाले. िेथें येिारं् प्रथम िंुगेच्या िीरावर 
आपली स्नानसंध्या आटोपून िे त्या राजधानींि णशरले. नगरािं र्हंूकडे कहडून नराजिापूवचक 
अनेकासं अनेक रीिींनीं भाषिािं गोंवनू त्याजंकडून त्यानंीं आपल्या उपास्य मूिीर्ें ठावणठकाि 
नीट समजून घेिलें . नंिर रात्रीं िेथें असलेल्या िीनर्ार र्ौकीपाहाऱ्यािूंन मोठ्या दक्षिेनें आिं 
णशरकाव करून घेऊन त्यानंीं श्रीर्ी प्रत्यक्ष भेट घेिली व भक्िकनवाळू श्रीपाडुंरंगाच्या धावं्यास 
प्रारंभ केला. िेव्हा ं श्रीनें, ‘हे भक्िोत्तमा! सध्या ं माझ्यागळ्यािंील या िुळशीमाळा प्रसाद म्हिनू 
स्वीकारून िंू आलास िसार् परि िंुगाकाठंी जा.’ असा त्यासं दृष्टािं णदला. त्याप्रमािें यानंीं त्या 
िुळशीमाळारं्ा प्रसाद घेिला आणि आपला मागच सुधारला. या िुळशीमाळाचं्या प्रसादाबरोबरर् 
श्रीच्या कंठािंील एक रत्नहार आला आहे, हें भानुदासाचं्या ध्यानािंही नाहीं. दुसरे णदवशीं िो 
पृथ्वीच्या मोलार्ा रत्नहार नाहींसा झाल्यार्ा बोभाटा होऊन कृष्िरायाच्या आजे्ञनें सवच पुजाऱ्यारं्ा 
आणि इिर सेवकारं्ा झाडा घेऊन झाल्यावर रत्नहार र्ोरिाऱ्यास हुडकून काढण्याकणरिा ंगावंािं 
व गावाबंाहेरही र्ौयचशोधनपटु राजपुरुष दशणदशा कहडंू लागले. त्यािंील काहंींनीं िंुगभदे्रच्या 
िीरावर बसलेल्या या महाराष्र ब्राह्मिार्ाही झाडा घेिला, िों त्याजवळील णनमाल्यािं त्यासं िो 
र्ंद्रहार आढळला! त्याबरोबर त्याला पकडून त्यानंीं कृष्िरायाकडे नेलें . संिापाच्या आणि सते्तच्या 
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जोरािं राजानें या र्ोराला आिाचं्या आिारं् सुळावर र्ढवा आणि म्हिनू आज्ञा केली. झालें ! 
भानुदास मािंगधृिदंड असे सुळाकडे र्ालले. शूलासणंनध येऊन पोंर्िारं् त्या मागानंीं भानुदासासं 
आपल्या कुलदेविेर्ी शवेटर्ी प्राथचना करण्याकणरिा ंअवकाश णदला. िेव्हा ं त्यानंीं अनन्य भावानें 
श्रीणवठ्ठलार्ें भजन सुरू केलें  असिा,ं काहंीं काळ िे मागंही भस्क्िरसानें णवरघळून देहभान 
णवसरले. भानुदास िर मुळीं देहावर नव्हिे. परंिु िे मागं काहंीं वळेानें देहावर येऊन, ‘हं! आटप! 
वळे भरून गेली, णसद्ध हो. िुला आम्हीं उर्लून सुळावर र्ढणवलार् समज!’ असें म्हिि सहज 
सुळाकडे पाहिाि, िों त्यास पल्लव (अंकुर) फुटलेला त्याचं्या दृष्टीस पडला. मग काय णवर्ारिां? 
या मागंानंीं भानुदासासं सुळावर र्ढणवण्यार्ें टाकून हा शूलास पल्लव फुटल्यार्ा र्मत्कार 
राजासकळणवण्याकणरिा ं राजवाड्ार्ा मागच सुधारला. ही अद भिु गोष्ट कळिारं् राजास असें 
वाटलें  कीं, आपि ज्याला सुळावर र्ढणवण्यार्ी आज्ञा केली िो सामान्य र्ोर नसून कोिीिरी 
महासामथ्यचशील ईश्वरभक्ि असावा. लगेर् राजानें आपली पणहली आज्ञा णफरवून भानुदासासं 
समारंभानें आपिाकडे घेऊन येण्यार्ी सेवकासं आज्ञा णदली व आपिही त्याचं्या मागोमाग मागांि 
त्यासं सामोरा गेला. दोघारं्ी गाठंभेट झाल्यावर भानुदासानंीं आदल्या रात्रींर्ा सवच प्रकार जशार्ा 
िसा राजाला साणंगिल्यावर राजा त्यासं म्हिाला, ‘महाराज! क्षमा करा. मीर् अपराधी आहें. 
िथाणप देवाला मी जसें सोवळ्यानें एका णदवसािं िेथून येथें आणिलें , िसेंर् आपिही येथून घेऊन 
गेलें  पाणहजे. कारि, देवार्ा त्यार् वळेीं मला असा दृष्टािं झाला आहे.’ भानुदासानंीं िे मान्य केलें  
आणि ठरल्याप्रमािें ईश्वराच्यार् कृपेनें िे आपल्या व सवच महाराष्रवैष्िव भक्िाचं्या उपास्य मूिीस 
पंढरपुरास घेऊन आले. पढंरपुरास सवच भक्िमंडळींि जयजयकार होऊन भानुदासारं्ीं कीर्ति 
अजरामर झाली. ही गोष्ट शके १४३६ ि घडली असें म्हििाि. [या भानुदासाचं्या कथेस स्विंत्र व प्रत्यंिर 
पुरावा णमळावा िसा णमळालेला नाहीं; त्यामुळें केवळ सापं्रदाणयक आख्याणयकेप्रमािेंर् िी येथें णदली आहे.] यार् भानुदासाचं्या 
कुळािं, भानुदासारें् र्क्रपािी, र्क्रपािींरे् सूयाजीपंि आणि त्यारें् एकनाथ, अशा परंपरेनें त्यार् 
शिकािं एकामागून एक साधुपुरुष जन्मास आले. 
 

३१. कृष्िरायाच्या मागनू णवजयानगरच्या कसहासनावर त्यार्ा धाकटा व सावत्र भाऊ अच्युिराय हा 
आरूढ झाला. कृष्िरायाच्या राजवटींिर् अच्युिराय स्विंत्रिेनें, स्वनामाणंकि राजमुद्रा वापरीि 
असे, असें मानण्यास जागा आहे. रंगरायआणि अच्युिराय हे दोघे सख्खे भाऊ होि. या 
अच्युिरायाच्या कारकीदीिही पुष्कळ देवळें बाधंलीं गेली; आणि िलावाणदकारं्ीं कृष्िरायानें 
आरंणभलेलीं कामें पुढें र्ालणवलीं गेलीं. इस्माइल आणदलशाहा आणि कासीम बेरीद या दोघानंीं 
एकत्र येऊन शके १४५४ च्या सुमारास रायर्ूर दोआब आणि मुदगल हे दोन परगिे णवजयानगरर्ी 
िेथील ठािीं उठवनू आपापल्या शायासं जोडले. शके १४५६ ि णवजापूरच्या आणदलशहानें 
गोवळकोंड्ाच्या कुिुबशहाशीं लढण्यास णवजयानगरकरारं्ी मदि माणगिली; आणि िी 
णवजयानगरकरानंीं णदलीही. या मूळच्या एकछत्री ब्राह्मिी राज्याच्या झालेल्या पारं् उपटसूळ 
शायाचं्या परस्परािंील भाडंिािं हे णवजयानगरकर कहदु राजे यार् वळेीं प्रथम पडले. पि िे जे 
या वळेीं त्यािं पडले, िे शवेटीं स्विःर्ी आहुणि देऊनर् त्यािूंन बाहेर पडिे म्हिजे या जगाच्यार् 
बाहेर पडले. असो! अच्युिरायानें दणक्षिेस णिनवल्लीपयंि आपलें  एकछत्री राज्य र्ागंलेंर् हाकंलें  
आणि शके १४६४ ि िो हें नश्वर जग सोडून णर्रलोकास गेला. त्याच्या मागें त्यार्ा लहान मुलगा 
वेंकटराय हा अणभणषक्ि झाला व राज्यकारभार राजशालक णिम्मराय याच्या म्हिजे 
वेंकटरायाच्या मामाच्या हािािं गेला. राजशालकारं्ा कारभार प्रजेस व इिर राजपुरुषासं 
संिोषकारक झाला, असें क्वणर्त् घडिें. त्या प्रमािें या शालकारं्ा कारभारही लवकरर् जुन्या 
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कारभारी मंडळीस असय झाला. यानें आपल्या णवरुद्ध बोलिाऱ्या प्रत्येकास कारभार सोडून घरीं 
बसावयास लावलें . िेव्हा ं‘अबला यत्र प्रबला बालो राजा णनरक्षरो मन्त्री’ ही स्स्थणि या राजशालकी 
कारभारानें लवकरर् प्राप्ि झाली. असली ही सोन्यासारखी सणंध आणदलशाहानें वाया ंजाऊं णदली 
नाहीं. इस्माइल आणदलशहा मरून त्याच्या गादीवर त्यार्ा किा मुलगा इब्राणहम आला होिा. त्यानें 
या वळेीं णवजयानगरावर मोठ्या सैन्यासह र्ाल केली. िेव्हा ंया राजशालकानंीं ८० लाख होन 
देऊन त्याला परिणवलें  हपापार्ा माल गपापा! यानें कुठें हें इिकें  द्रव्य णमळणवण्यास श्रमसाहस 
केले होिे, िर त्यार्ें रक्षि करण्यासाठीं िो िरवार पाजळून उभा राहािार! साराशं काय, या 
शालकारं्ा कारभार प्रजापीडक होऊन राज्यािं णजकडेणिकडे ‘बळी िो कान णपळी’ हार् न्याय 
सुरू झाला. इिक्यािं िें राजमुकुटधारी अभचक परलोकवासी झालें  आणि या राजशालकारं्ा माथा 
उजळ झाला. लौणककािं िर यानंींर् त्यास णजवें मारलें  असें झालें . खरें खोटें ईश्वर जािें! 
वेंकटराय या प्रमािें काहंीं मणहने नामधारी राजा होऊन मरि पाविारं् या प्रजापीडक 
कारभाऱ्यानंीं स्विःर् राजमुद्रा घेऊन, स्विंत्र कारभार आटोपला. इकडे इिर सणर्व आणि 
राजपुरुष यानंीं या णिरुमलरायाणवरुद्ध एक पक्ष उभा केला आणि त्या पक्षार्ें आणधपत्य लोकणप्रय 
कृष्िरायार्ा जावंई जो रामराय त्यास णदलें . त्या मंडळीनें णिरुमलरायास राजकारभारािूंन हाकूंन 
लावण्यार्ा संकेि करून त्याकणरिा ं आपली कडेकोट सामग्री र्ालणवली. या कटार्ी सूर्ना 
णमळिारं् णिरुमलानें णवजापूरच्या इब्राणहम आणदलशहास प्रत्यहीं िीन लाख होन सैन्यखर्ास 
देण्यार्ें कबलू करून आपल्या मदिीस बोलावलें . त्या प्रमािें इब्राणहम एकाद्या णवजयी राजाप्रमािें 
मोठ्या थाटामाटानें णवजयानगरािं ससैन्य णशरला. रामराजाणदकानंा हें इब्राणहमार्ें नगरसंर्रि 
मुळींर् आवडलें  नाहीं. िथाणप णिरुमलरायानें आपि होऊन बोलावनू आिलेल्या या णनधमी 
णवजयी शत्रूशीं अंिःकोपानें पोखरून णनबचल झालेल्या आपल्या सैन्यास झगडिा ंयेिें अशक्य आणि 
अणहिकारक जािनू त्यानंीं आपली सवच र्ळवळ बंद करून, अगदीं मूक व्रि स्वीकाणरलें . िेव्हा ं५० 
लाख होन देऊन णिरुमलानें इब्राणहमास परि पाठणवलें . इब्राणहम जािारं् या रामराजप्रभणृि सवच 
जुन्या राजमंत्रयानंीं एकाएकीं राजवाड्ास गराडा णदला. त्यािूंन सुरणक्षि बाहेर पडिें अशक्य असें 
जािनू णिरुमलरायानें रागाच्या आवशेािं वडे्ासारखी राजवाड्ािंील मौल्यवान् सामानार्ीर् 
िोडफोड करून शवेटीं अगदीं भ्रमून जाऊन आत्महत्या करून घेिली! णिरुमलरायाच्या 
आत्महत्येबरोबर णवजयानगरािं आज आठनऊ मणहने र्ाललेली झोकटग दंडेलीही समाप्ि झाली. 
रामराजानें रंगरायार्ा मुलगा सदाणशवराय यास कसहासनाणधणष्ठि केलें . या वळेेपासून वास्िणवक 
सवच सूत्रें रामरायाच्यार् हािीं आलीं. िीं त्यानें कशीं अप्रणिम र्ालणवलीं हें पुढें ओघानें णदसिारर् 
आहे. आिा ंवरील अवधींि पणिम णकनाऱ्यावर म्हिजे कोंकिािं पूिचकालानंीं काय काय धुमाकूळ 
उडणवला होिा णिकडें थोडें लक्ष देिें भाग आहे. 
 

३२. पूिचकालानंीं णवजयानगरकराशंीं णमत्रत्वार्ा संणध करून, त्याचं्या पदरीं गोलंदाजी पिकरून आणि 
त्यासं घोडे वगैरे लागेल िें सामान पुरणवण्यार्ा मक्िा घेऊन, हळूहळू कोकिािं खेळिा 
(णवशाळगड) इत्याणद णठकािच्या मराठ्याचं्या हािून िीसर्ाळीस वषांपूवींर् मुसलमानानंीं कजकून 
घेिलेला समुद्रकाठंर्ा प्रदेश थोडाथोडा मुसलमानाचं्या हािून णहसकणवण्यार्ा उपक्रम सुरू केला. 
पूिचकालाचं्या आधीं कहदुस्थानच्या पणिम णकनाऱ्यार्ा व्यापार ईणजप्िच्या मुसलमानाचं्यार् हािािं 
होिा. या ईणजप्िच्या व्यापाऱ्याकंडून युरोपस्थ लोकांस कहदुस्थानािंील माल वनेीसकर 
अलेक्झािंाहून नेऊन पोंर्वीि असि. या दोघाचं्याही व्यापारावर पूिचकालानंीं आिा ं गदा 
आणिली. त्यानंीं मोठ्या साहसानें, धैयानें आणि अलौणकक र्ािुयानेंिाबंड्ा समुद्रापासून 
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इरािच्या आखािाि वळसा घालून कहदुस्थानच्या पणिम व पूवच णकनाऱ्यावरून िों िहि र्ीन आणि 
जपानच्या समुद्रणकनाऱ्यापयंि यच्चयावत् आणशया खंडाच्या सवच समुद्रार्ें व्यापारशास्त्र आपलेंसें 
करण्यार्ें योणजलें  आणि िें पारही पाडलें . त्या वळेीं समुद्रावर व्यापार करण्यार्ा सवच राष्रानंा 
सारखार् हक्क असावा, अशी कल्पना मुसलमानासं कदाणर्त् काहंीं असेल, परंिु त्याचं्या या 
पूिचकालीन यूरोपस्थ प्रणिस्पध्यांस िर मुळींर् नव्हिी. त्यामुळें  हे आपला ‘बळी िो कान णपळी’ हा 
न्याय र्ालवनू जेथें जेथें म्हिून त्यारं्ा पाय रुपला, िेथें िेथें पूवीच्या इिर राष्रीय व्यापाऱ्यासं 
वापार करंू देि ना. अथात् ईणजप्िकरारें् आणि यारं्ें प्रथम िाबंड्ा समुद्रापासूनर् भाडंि जंुपलें . 
ईणजप्िकरासं या पूिचकालाचं्या णवरुद्ध लागेल िी मदि करण्यास वनेीसकर एका पायावर णसद्ध 
होिे. िसेंर्, कहदुस्थानािंील मुसलमान व्यापारी आणि गुजराथ व कोंकि यावंर राज्य र्ालणविारे 
णवजापूर, अहमदनगर वगैरेकडील सुलिान हेही या पूिचकालाशंीं झगडण्यास उभे राणहले. त्यामुळें 
काणलकिपासून जसजसे हे पूिचकाल उत्तरेस एक एक बदंरािं आपलें  ठािें देऊं लागले, िसिसे 
त्यारें् व मुसलमानारें् र्ारदोन हाि व्हावयास लागले. यापंैकीं पणहली सलामी शके १४२९ ि 
र्ौलच्या बंदरािं झडली. या वळेीं लारेन्झो ड आलमीडा या पूिचकालानें, र्ौलच्या बंदरािं 
असलेल्या मूर लोकाचं्या जहाजानंीं आपल्या सलामीस उत्तर णदलें  नाहीं, म्हिून त्यारं्ीं िेथील 
सािही जहाजें बुडणवलीं व आपि दाभोळच्या बंदरािं र्ालिा झाला. िेथें काणलकि येथील 
मुसलमानी आरमार होिें. त्यावर हल्ला करावा कीं न करावा या णवर्ाराथच आलमीडानें आपलें  
युद्धमंडळ भरणवलें . त्यािं हल्लाकरंू नये असें ठरल्यामुळें  त्याचं्या वाटेस न जािा ं त्यानें दाभोळ 
बंदरापासून नदीच्या मुखािूंन १०।१२ मलै आंि जाऊन िेथील एका बंदरािंील सवच जहाजें, 
अर्ानक छापा घालून पाडाव केलीं. त्यािं आमचझ येथून आलेलीं, मूल्यवान् वस्िंूनीं भरलेलीं दोन 
जहाजें होिीं. त्यारं्ी लूट करून व बाकीर्ीं सवच जाळून टाकून िो कोर्ीनला परिला. 
काणलकिच्या आरमारारं्ा र्क्कार्ूर उडणवल्यावारं्नू परि णफरल्याबद्दल आलमीडार्ा बाप 
त्याजवर फारर् रागावला. खरोखर, पूवेकडील मुसलमानाणंदकासं, जर “समुद्रािं व्यापार 
करण्यार्ा आपल्यालार् हक्क असावा व आपलें  जसें बळ र्ाललें  िसें आपि दुसऱ्यार्ें-िो णनरपराध 
असिाहंी-साधेल िें नुकसान करून आपलें  घोडें पुढें ढकलावें,” अशा नीिीर्ें बाळकडंू असिें िर 
त्यानंीं या पूिचकालारं्ा इकडे मुळीं पायर् ठरंू णदला नसिा. परंिु कहदुस्थानािंील णवशषे साणत्त्वक 
वृत्तीच्या यदृच्छालाभसंिुष्ट भारिधमी लोकापेंक्षा ंजरी िे अणधक कपटपटु, आडदाडं आणि हावरे 
असले, िथाणप यूरोपस्थ प्राच्यापेंक्षा भोळेर् खरे; आणि म्हिूनर् या साहसी पूिचकालारं्ी 
कहदुस्थानच्या, ककबहुना आणशयाच्या पणिम णकनाऱ्यावर इिक्या लवकर डाळ णशजली. असो! 
एकदा ं णवनाकारि आगळीणकर्ा, कपटार्ा व दाडंगाईर्ा मागच दोन पक्षापंैकीं एका पक्षानें 
स्वीकारला, म्हिजे दुसऱ्यासही स्वसंरक्षिाथच िोर् मागच पिकरावा लागिो. त्याप्रमािे आलमीडानें 
केलेल्या णवनाकारि आगणळकीर्ें उट्टें  मुसलमानानंीं शके १४३० ि सव्याज काढलें . या वळेीं 
आलमीडा काहंीं व्यापारी गलबिें घेऊन र्ौल बंदरािं णशरला. िेव्हा ंअहमदनगरच्या सुलिानाच्या 
िेथील हस्िकानें त्यार्ा र्ागंला गौरव करून त्याला िेथें व्यापार करण्यास परवानगी णदली. नंिर 
िो व त्यारे् लोक णवश्वासानेंपुरे गाफील आहेि, असें जािनू, गुजराथ व ईणजप्िकर याचं्या 
आरमाराकंडून त्याजवर हल्ला करवनू त्यानें त्यार्ी धादंल उडणवली. या वळेीं पूिचकाल लोक बरेर् 
शौयानें लढले; िरी त्यारं्ें णनशािार्ें जहाज व सेनापणि आलमीडा यानंा पाण्यािं गणि घ्यावी 
लागली; णशवाय दीडएकशें लोक ठार व सवाशें जखमी झाले. मुसलमानारं्ींही पुष्कळ मािसें 
कामास आलीं. िथाणप या र्कमकींि जय त्यारं्ार् झाला, हें णनर्तववाद आहे. पढुील वषी थोरल्या 
आलमीडानें दीव बंदरािं ईणजप्ि व गुजराथ याचं्या १०० जहाजारं्ा धुव्वा उडवनू आपल्या मुलाच्या 
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मरिार्ा र्ागंला सूड घेिला. या झटापटींि मंुबई व माणहम येथील लोकानंा या पूिचकालारं्ा 
बरार् मासला पाहावयास सापंडला. या दोन्ही णठकािच्या गरीब कोळ्यासं त्यारं्ा फारर् उपसगच 
पोंर्नू णकत्येकासं णजवें मरावें लागलें  व णकत्येकासं बाटून णिस्िी व्हावें लागलें . या थोरल्या 
आलमीडार्ाही त्याच्या दुष्कृत्याबद्दल दैवानें र्ागंलार् सूड उगवला. िो शके १४३० च्या अखेरीस 
म्हिजे फेब् रुवारी इ.स. १५०९ ि पोिुचगालास परि जाि असिा ंसालढािा नावंाच्या आखािािं 
हाटेटाटं लोकानंीं त्यार्ा वध केला. त्यानंीं त्याला वाळंूि गुडघे टेंकून बसवनू त्याच्या मानेंि नेमका 
बाि मारून त्यास ठार माणरलें . याच्या मरिाबद्दल ‘ऑणरणजन ऑफ बॉम्बे’ नावंार्ें पुस्िक णलणहिारे 
परलोकवासी णवद्वान् पोिुचगीज इणिहासलेखक डॉ. कुन्हा हे खालीलप्रमािें उद्धगार काढिाि :‘[“A 
sad but a fit epilogue to the life of one whose conduct was mercilessly atrocious, who wantonly slaughtered poor 
Bombay Kolis, whom Gaspur Correa calls blacks, to be in his turn killed by the genuine African Blacks.”] णनघृचि 
जुलमी आणि मंुबईच्या णनरपराध व गरीब कोळ्यारं्ी काळे म्हिनू कत्तलउडणविाऱ्याचं्या 
आयुष्यार्ी इणिश्री आणफ्रकें िील जाणिविं काळ्याकंडूनर् व्हावी ही जरी काहंींशी दुःखद, िरी अणि 
योग्य गोष्ट होय!’ यापुढें शके १४३९ ि पोिुचगीजानंीं णफरून मंुबई, माणहम बंदरािं वरच्या सारखार् 
अत्यार्ार केला. शके १४४१-४२ ि त्यानंीं र्ौल येथें णकल्लेबंदी र्ालणवली असिा ं त्यास मणलक 
इयाझनें हरकि घेिली; िेव्हा ंडॉम द्वाटेच्या गव्हनचरार्ा भाई डॉम लुइझ यानें एक मोठें लढाऊ 
आरमार ियार करून मुसलमानी आरमारार्ा सारखा णपच्छा पुरणवला. शवेटीं र्ौलबदंरापयंि या 
पोिुचगीजारें् पाय कायमरे् रोवले आणि मुसलमानी आरमार पराणजि झालें ; िें णफरून बरेर् णदवस 
इकडे वळलें  नाहीं. यानंिर शके १४५० ि गव्हनचर सेंपओै यानें एक जंगी लढाऊ आरमार ियार 
केलें  आणि र्ौलहून दीव बंदर काबीज करण्याच्या हेिूनें िो णनघाला; परंिु प्रणिकूल वाऱ्यामुळें 
त्याला एका लहानशा बेटासमोर नागंर सोडिें भाग पडलें . हें बेट ठाण्यानजीक होिें. याच्या 
आरमारासमोरर् अलीशहार्ें आरमार होिें. अलीशहानें लगेर् आपलीं जहाजें ठाण्याच्या खाडींि 
हाकारलीं. पोिुचगीजानंीं वाऱ्याच्या अनुकूलिेवर आपलीं जहाजें खाडीच्या िोंडाशीं नेलीं, पि 
णफरून प्रणिकूल वारा झाल्यामुळें  िेथेंर् नागंणरलीं. अलीशहानें आपल्या र्ाळीस जहाजाणंनशीं काहंीं 
अंिरावरून पोिुचगीजावंर गोळ्यारं्ा भणडमार केला. परंिु अंिर बरेंर् असल्यामुळें  त्यापासून 
पोिुचगीजारं्ें काहंींर् नुकसान झालें  नाहीं. सेंपैओनें एकही िोफ न डागिा ंआपलीं जहाजें आंि 
खाडींि बरींर् दूर नेलीं; आणि सकाळपयंि िेथून मुळींर् हालणवलीं नाहींि. इकडे अलीशहानें 
नागोठण्याच्या खाडीर्ा मागच सुधारला. त्याने या वळेीं आपल्याबरोबर णनवडक वीस मोठी गलबिें 
घेिलीं होिीं. त्याचं्या सज्जावरून कुरािारें्णर्त्रपट लटकावलेले होिे. सेंपओैनें दुसरे णदवशी 
गव्हनचरच्या संमिीनें नागोठण्याच्या खाडीरे् िोंडावर आपलीं णनवडक गलबिें हाकंारलीं आणि 
असावध असलेल्या शत्रूच्या अंगावर र्ालून जाऊन मार, जाळपोळ करून व पुष्कळ लूट घेऊन िो 
परि णफरला. अलीशहानें णनसटून जाऊन एका लहान परंिु बळकट णकल्ल्यार्ा आसरा केला 
होिा. त्याच्यावर णनवडक ५०० लोकाणंनशीं हीरर डा णसल  व्हेरा यानें र्ालून जाऊन त्याच्या 
भोंविालर्ा सवच प्रािं लुटून, जाळपोळून टाकला, आणि सापंडेल त्या णनःशस्त्र मुसलमानार्ीसुद्धा ं
कत्तल उडवनू पुष्कळशी लूट घेऊन आणि िोफा वगैरे लढाऊ सामान पाडाव करून िो परि 
णफरला. िेव्हा ंठाण्याच्या णकल्लेदारानें णभऊन त्याला २००० सुविचमुद्रा णदल्या व प्रणिवषी णििकीर् 
खंडिी देण्यार्ेंही कबूल केलें . पुढे या णसल  व्हेरार्ी मंुबईच्या बंदराि राहून खंबायिच्या 
आखािापयंि र्ारें्पिा करण्यावर नेमिकू झाली. अलीशहानें ३५०० लोकाणंनशीं वसईच्या जुन्या 
णकल्ल्यािं िळ णदला होिा. णसल  व्हेरानें आपलें  मुलुख मारण्यार्ें, लुटालुटीर्ें व जाळपोळ करून 
लोकासं त्रासवनू त्यासं जुलमानें बाटणवण्यार्ें काम मोठ्या सपाट्यानें र्ालू केलें . शवेटीं िो 
वसईसही मोरे् लावनू बसला व सुरंुगानंीं णकल्ल्यार्ें बाधंकाम पाडून प्रथम अलीशहाच्या लोकारं्ी 
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आणि नंिर शहरािंील सुखवस्िंूर्ीही मनसोक्ि कत्तल उडवनू वसई शहरास आग लावनू परि 
मंुबईस आला. िथाणप अजून या पोिुचगीजासं लुटारू, दंगेखोर, र्ारें्, वाटमारू, यापेक्षा ंजास्ि 
पदवी झाली नाहीं! हे लोक म्हिजे त्या काळर्ें एक भयंकर पेंढारर् होय. 
 

३३. हें यारं्ें पेंढारीपि र्ालू असिा ंननो डा कुन्हा यानें एक अणि मोठें आरमार आणि सैन्य जमवनू 
जंगी स्वारी काणढली.त्या स्वारींि त्यानें एिदे्दशीयासं व मुसलमान सत्ताधीशाचं्या णठकणठकािच्या 
हस्िकासं पुष्कळर् उपसगच पोंर्वनू मंुबईर्ा दणक्षिोत्तर बहुिेक पणिम णकनारा सर करून कायमर्ा 
बळकाणवला शके १४२३ ि कुन्हानें गोवें येथें णफरून एक मोठें आरमार एकत्र केलें , त्यार्ा व इिर 
णठकािच्या लढाऊ जहाजारं्ा मंुबई येथें णमलाफ झाल्यावर त्यानें आपल्या सवच लढाऊ लोकारं्ी 
पहािी केली. िों सवच संख्या िीस हजारावंर भरली. यािं आठ हजार लढाऊ गुलाम म्हिजे 
पाडाव करून बाटवलेले काळे लोक, दोन हजार मलबारी, आणि कानडी णशपाई, ३००० 
बंदुकवाले आणि ४००० एिदे्दशीय म्हिजे कहदू मराठे खलाशी ककवा कोळी होिे. णकत्येक स्विंत्र 
रसदेर्ीं  म्हिून व्यापारी जहाजें होिीं, िींहीं काळ्या देशी कानडे मराठे लोकांर्ींर् होिीं. बाकी 
सवच पोिुचगीज असल यूरोपािंील होिे. 
 

३४. या एवढ्या जंगी आरमाराणनशीं ही स्वारी प्रथम दमिवर गेली. िें थोडक्यार् श्रमानें हािीं आलें . 
िेथून उत्तरेकडे णशयाल बेटाकडे जाऊन सन १५३१ च्या ७ व्या फेबु्रवारीस कुन्हानें आपलें  लष्कर 
जणमनीवर उिरलें . िेथें मोठी घनघोर लढाई झाली. िींि येथील मूर लोकारं्ी सरसहा कत्तल 
होऊन िें णठकाि पोिुचगीजाचं्या घशािं उिरलें . येथील कत्तल इिकी भयंकर झाली कीं, त्या 
बेटाला त्या कत्तल करिाऱ्यानंींर् मृिारं्ें बटे “The Island of the dead”असें नावं णदलें . या 
स्वारीहून गव्हनचर कुन्हा माघारा गोंव्यास आला; िरी त्यानें मागें ६० लढाऊ गलबिें अनटोणनयो डा 
सालडाना याच्या िाब्यािं देऊन त्याला खंबायिच्या आखािािं णफरि राहून शत्रु म्हिजे कहदु 
ककवा मुसलमान कोिीही जो असेल त्याला पोंर्वले णििका उपसगच पोंर्वावा म्हिून िाकीद केली 
होिी. त्याप्रमािें सालडाना यानेंसलामीलार् गोगो शहर घेऊन जाळून टाणकलें  आणि बंदरािंील 
पुष्कळ जहाजें पाडाव केलीं. बलसार, सुरि, िारापुर, माणहम, केळवें, आगाशी इत्याणद 
णठकािारं्ीही िीर् वाट लावनू हा सालडाना वीर गोंव्यास परिला. नंिर कुन्हानें णडयागो डा 
णसल  व्हेरा यास णफरून गुजराथर्ा णकनारा लुटण्यास पाठणवलें . जिुं काय, यानंा लुटण्याकणरिारं् 
सृणष्टकत्यांनें िो णकनारा वसणवला होिा! णडयागो डा णसल  व्हेरा येिारं् िेथील लोक वस्िी उठवनू 
र्ालिे झाले. िेव्हा ंयास ‘अिृिे पणििो वणिः’ होऊन परिावें लागले. िरी िो का आपला पराक्रम 
गाजणवल्याणशवायर् परििार! त्यानें ठाण्याच्या णकल्लेदारास हीटर डा णसल  व्हेरा यास कबलू 
केलेली खंडिी आपिास द्यावी म्हिून णनरोप पाठणवला. त्यानें काकंूं कणरिारं् णडयागो डा 
णसल  व्हेरा यानें आपले लोक उिरून ठाण्यािं घािले आणि िें शहर लुटून फस्ि करून िीन मोठीं 
जहाजें भरून रेशमी आणि िागी कापड घेऊन िो णफरून आपल्या जहाजािं बसून र्ौलास 
जाण्यास णनघाला. वाटेंि त्यानें मध्येंर् वादं्र्याच्या खाडींि णशरून एक िादुंळानें भरलेलें  जहाज 
पाडाव केलें  आणि शवेटीं, या स्वारींि ठािें, माहीम, वादें्र आणि मंुबई इिकीं णठकािें नव्यानें 
कजकलीशीं करून ही स्वारी णवश्रािंीसाठीं र्ौलास शके १४५४ ि आली. येथून स्वारीनें वसईर्ी सवच 
खडान् खडा माणहिी णमळवनू िी गव्हनचरास गोंव्यास णलहून पाठणवली. मागें एकदा ं पोिुचगीजानंीं 
वसईस आपली िरवार गाजणवली होिी, िरी त्यारं्ी पाठ णफरिारं् िेथें पूवचवत् सवच कारभार र्ालू 
झाला होिा. िुकी आरमारास लागिारें सवच इमारिी लाकूंड वसईहून िाबंड्ा समुद्राच्या मागानें 
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मके्कस जाि असे. िेव्हा ं वसाहिीकणरिा ं जरी वसईर्ीगरज नव्हिी–कारि जवळर् र्ौलास 
िटबंदीर्ी मोठी वसाहि झालीर् होिी–िरी वसई घेऊन िेथें जर मजबूि समुद्रदुगच रणर्ला, िर 
िेथून लढाऊ गलबिासं खंबायिच्या आखािाकडे सहज जािा ंयेऊन धुमाकूळ माजणविा ंयेईल, व 
र्ौलापेक्षा ं वसई दीवच्या जवळ असल्यानें र्ौल सोडूनही देिा ं येईल, असें या णसल  व्हेरानें 
गव्हनचरास समजाणवलें . त्यावरून शके १४५४ च्या मागचशीषचपौषािं गव्हनचर कुन्हा यानें १०० लढाऊ 
जहाजें ियार केलीं; आणि २००० णनवडक पोिुचगीज णशपाई आणि ८०० कनाटकी, णिरकमट्यानंीं 
लढिारे बािाईि लोक घेऊन, िो वसईच्या बंदरािं येऊन दाखल झाला. वसईच्या णकल्ल्यािं 
१२०० मुसलमान सैन्य होिें. २० जानेवारी सन १५३२ या णदवशीं पुढें कूर् र्ालवनू, सेबाणियन 
साधंूर्ें स्त्रोत्र गाि धमाणधकाऱ्यानंीं पुढें होऊन हा हल्ला र्ढणवला. कुन्हानें सैन्याच्या िीन टोळ्या 
िीन बाजंूनीं धाडून, णिन्ही णठकािीं एकदम िटाला कखडारें पाणडलीं. मुसलमान आिंील िटामागे 
गेले. िेथूनही त्यासं पोिुचगीजानंीं हुसणकलें . शवेटीं हािघाईवर येऊन मुसलमानारें् पुष्कळ मुडदे 
पडून बाकीरे् नारळी वनािं व शजेारच्या टेंकड्ािंर् लपले. ४०० िोफा आणि पुष्कळ दारुगोळा 
पोिुचगीजाचं्या हािीं सापंडला. मुसलमानानंीं कडव्या डोंगरी मराठ्याकंडून म्हिजे णशरके, सुवे 
इत्याणदकाकंडून कोंकि प्रािं कजकल्यास काहंीं अजून पुरिीं शभंरही वषें लोटलीं नव्हिीं. िथाणप 
साठपाऊिशें वषांच्या णनभचय सते्तच्या उपभोगानें िे आिा ं सुखावले होिे. त्यामुळें  त्यारं्ा णििका 
जोम णशणथल पडला होिा. कोंकिच्या मराठ्यानंीं १२५ वषें िरी टक्कर घेिली पि त्यानंा 
कजकिाऱ्या या मुसलमानानंीं सवाशेंच्याणनम्मेंही वषें, या ‘कानामागून येऊन णिखट होिाऱ्या’ 
मूठभर पोिुचगीजाशंीं णटकाव धरंू शकंू नये, ही मोठी आियार्ी गोष्ट आहे. अथवा आियच कसलें? 
पोटार्ी आग शमल्यावर िी आग शमणवण्याकणरिा ंर्ाललेल्या जळजळीर्ा त्वषे कहस्त्र पशूमंध्येंही 
कायम राहाि नाहीं, मग मािसार्ा कसा राहील?“बुभणुक्षिः कक न करोणि पापम्” या न्यायानें हे 
यूरोपस्थ पोिुचगीज या वळेीं लढि होिे आणि मुसलमान आहारल्यासारखे झाले होिे. दोघेही 
क्षुधेच्या िापानें भक्ष्यशोधास णनघालेल्या कहस्त्र पशूपं्रमािेंर् कहदुस्थानािं–या कमचधमचभमूींि–
णशरलेले होिे. असो; वसईर्ा णकल्ला सर होिारं् गव्हनचर कुन्हा यानें एक जंगी भोजनसमारंभ 
केला. त्यािं ५० दारूर्ीं कपपे, णकत्येक पोिीं पाढंरीं णबस्स्कटें (शकंरपाळे), पुष्कळ गाई 
(गोमासंाकणरिा)ं आणि वाटेल णििका र्क्का (र्ीझ) इत्याणद वस्िु त्यानें णदल्या होत्या. 
 

३५. पोिुचगीजासं वरील त्याचं्या सवच साहसी अत्यार्ारारं्ें आिा ं णर्रकाणलक दृश्य फळ णमळण्यार्ा 
समय आला. या नव्या दमाच्या बुभणुक्षिापंुढें आिा ंआपलें  काहंीं र्ालि नाहीं, असें जािनू जुन्या 
बुभणुक्षिारं्ा नायक जो गुजराथर्ा सुलिान बहादुरशहा यानें आपला वकील पोिुचगीजाशंीं दोस्िीर्ा 
सल्ला करण्यास पाठणवला. या त्याच्या कारस्थानास एक दुसरेंही कारि होिें. िें असें कीं, 
णदल्लीच्या मोंगल बादशहानें सवच कहदुस्थानािं आपला एकछत्री अंमल करण्याच्या हावनेें आपल्या 
स्वधमी राजाबंरोबर युद्ध र्ालणवलें  होिें. त्यािं बहादूरशहार्ाही मुलुख िो मारीि असे. िेव्हा ं
एकीकडून णदल्लीपिीर्ा व दुसरीकडून हा पोिुचगीजारं्ा, अशा दोन शहापंैकी थोडक्यानें दूर होिारा 
हा पोिुचगीजारं्ा शह, त्याचं्याशीं दोस्िी करून उडणवण्यार्ा त्यार्ा इरादा होिा.स्वधमी 
णदल्लीपिीच्या स्नेहापेक्षाहंी णवधमी पोिुचगीजारं्ा स्नेह जोडण्यास सागंिारी ही राजनीणि आणि 
धमचनीणि खरोखर मोठी गंमिीर्ी होय! बहादुरशहापासून कुन्हानें वसई व णिच्या भोंविालर्ा 
समुद्रणकनारा आणि वाड्ा वगैरे सवच घेिलें . सुदैवानें यार् वळेेस मार्तटन ऑल्फान्सो डी सौजा हा, 
या नव्या मुलुखार्ा िाबा घेण्यास एक मोठे नव ेआरमार घेऊन आला. हा मार्तटन ऑल्फान्सो डी 
सौजा म्हिजे एक धाणरष्टवान् नावाडी, मोठा शूर सेनापणि आणि अत्यंि उलट्या काळजार्ा 
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मुत्सद्दी होिा. िेक, क्लाईव्ह आणि हेस्स्िंग्स् या णिघारं्ा हा एकर् पूवच अविार होय. वसईच्या 
िहावर दोन्ही पक्षाचं्या सया शके १४५६ च्या मागचशीषांि (िा. २३ णदसेंबर सन १५३४) झाल्या. 
वसई बेटाखेरीज पोिुचगीजासं इिर बऱ्यार् गोष्टी या िहािं णमळाल्या. िाबंड्ा समुद्रास जािारीं 
सवच व्यापारी जहाजें प्रथम वसईस लागून पोिुचगीजारं्ी परवानगी घेऊन पढुें जावींि व परि िेथेंर् 
लागनू जकाि भरून आपापल्या बंदरीं जावींि, गुजराथच्या णकनाऱ्यावर बहादूरशहानें लढाऊ 
गलबि बाधंिा ंकामा नये व िुकांशीं दोस्िी करिा ंकामा नये, अशीं त्या िहािं कलमें होिी. 
 

३६. खालीं काणलकिकडे णसमाओ बोटेल्हो हा शके १४५३ ि प्रथम कहदुस्थानािं आला. त्यानें मल्याळी 
राजा, जो आपिासं कुन्नलक्कोन म्हिजे कुन्न = णगणर आणि अल = (समुद्रार्ी) लाट यार्ा राजा 
ककवा सामुद्री म्हिवीि असे, त्याच्याशीं झगडा र्ालणवला होिा. या सामुद्री शब्दार्ार् मल्याळी 
लोक सामुणिरी, टामुणिरी, सामुरी ककवा टामुरी असा अपभं्रश कणरिाि. णवदेशी लोक झामुरी 
म्हिि. या मल्याळी राजानें पोिुचगीजाशंीं समुद्रणकनाऱ्यावर वषानुवषें र्ागंलार् झगडार्ालणवला 
होिा. शके १४५८ ि पणलपोिोजवळर् टुआ नदीवर णसमाओ बोटेल्हो आणि सामुरी यारं्ें युद्ध  
झालें . त्यािं पोिुचगीजारं्ें काहंीं णवशषे वळलें  नाहीं. कुन्नलक्कोन राजा फारर् शूर होिा. मल्याळी 
लोकारं्ी त्याच्या राजवटींि जी काहंीं भरभराट झाली, िशी त्याच्या मागें णफरून कधींर् झाली 
नाहीं. णसमाओ बोटेल्हो हा पढुें लवकरर् व्हाइसरॉय झाला. नंिर िो आणि त्यार्ा वसुली कामगार 
मुख्य सर्ीव जाव डी कॅस्रो या दोघानंीं कोंकिािं जो भयंकर राजकीय आणि धार्तमक गोंधळ 
घािला, त्यार्ें संपूिच विचन या लेखािं देिें अशक्य आहे; िथाणप प्रसंगोपात्त थोडथोडें णदग्दशचन 
करण्यािं येईल. सध्या ं म्हिजे शके १४६४ च्या सुमारास पोिुचगीजारं्ी स्स्थणि काय होिी येवढेंर् 
पाहिें होिें. िें मागील हकीकिीवरून बरेंर् समजेल. या शके १४६४ सालींर् मेस्रे फे्रस्न्सस्को 
ककवा पढुें सेंट फ्रॉस्न्सस झेणवअर याच्या हािाखालीं जीसस मंडळाच्या पाद्र्यारं्ा पणहला िाडंा 
गोंव्यास आला. दणक्षिेंि व उत्तरेस दोन मोठ्या राजाशंीं बरोबरीर्ा व दोस्िीर्ा िह, णकनाऱ्यालगि 
बरार् मुलुख आणि धमचप्रसाराथच कंकि बाधूंन आलेलें  धमाणधकारी मंडळ इिकी जय्यि णसद्धिा या 
पोिुचगीजारं्ी सरासरी गेल्या पन्नासासं काहंीं कमी वषांच्या अवधींि झालेली होिी. या त्याचं्या सवच 
णवजयार्ें अणधष्ठान णवजयानगरकरारं्ा पाकठबा हेंर् होय. णवजयानगरकरानंीं जर आपल्या 
कहदुप्रजेस पोिुचगीजारं्ी नोकरी करण्यार्ी सख्ि मनाई केली असिी व पोिुचगीजापं्रमािें जय्यि 
आरमार णसद्ध करून पणिम णकनाऱ्यार्ा व्यापार पोिुचगीजाचं्या हािीं न जाऊ देिा ंकहदंूच्यार् हािीं 
ठेवण्यार्ी दूर दृणष्ट राणखली असिी, िर यार् पोिुचगीजानंीं काहंीं क्षलु्लक, केवळ व्यापारी 
सवलिींवर, णवजयानगरकरारं्ी–जशी िोफखान्यािं िशीर् लढाऊ आरमारािंही–नोकरी 
पत्करून सवच दणक्षिोत्तर कोंकि णकनारा मुसलमानाचं्या हािून कजकून घेऊन, िो णवजयानगरच्या 
कहदुसाराजाज्यार्ा एक उत्तम घटक करून ठेणवला असिा. मुसलमान लोक हे जसें इकडे कहदंूरे् 
िसेंर् णिकडे या पूिचकालाणद यूरोपस्थ णिस्त्यारें्ही कटे्ट दुष्मन् होिे. त्याचं्या णवरुद्ध स्विंत्र लढाई 
करिें जर णवजयानगरकरानंीं या पोिुचगीजासं आंिरदेशाप्रमािें अशक्य करून ठेणवलें  असिें, िर 
आपलें  दृढ वैर साधण्याकणरिा ं णवजयानगरच्या ध्वजाखालींही हे पोिुचगीजलोक आनंदानें लढले 
असिे. परंिु समुद्रणकनाऱ्यार्ा राजकीय दृष्टीनें णवशषे फायदा काय, हेंर् आमच्या या शूर परंिु 
भोळ्या व महत्त्वाकाकं्षी िरी अल्पसंिुष्ट कहदूराज्यकारभारपटंूस पुरेसें समजलें  नाहीं. त्यामुळें  आणि 
सवच भरिखंडािंील सनािनधमी लोक म्हिजे एकर् होि, ही कल्पना रजपूि, मेवाडाणदकडील 
राजेलोक व त्यारें् हस्िक आणि महाराष्रािंील ज्ञानेश्वराणद साधुसंि यावंारं्नू इिरत्र फारशी कोठें 
नसल्यानें–आणि णवशषेिः िी या दणक्षििम देशािं िर फारर् क्वणर्त् असल्यानें-पोिुचगीजानंीं 
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केलेला स्वधमचबाधंवारं्ा छळ आणि जुलमार्ें धमांिर या गोष्टी एवढ्या णवजयानगरासारख्या 
सामथ्यचवान् राज्याच्या कहदुप्रजानंीं उघड्ा डोळ्यानंीं पाणहल्या. कोंकिािंील बहुिेक आरमारी 
लढायािं आणि इिर धुमाकुळींि पूिचकालाबंरोबर कानडी णिरंदाज लोक असिर् असि. इकडे 
मुसलमानाचं्या सैन्यािूंनही आमरे् मराठे र्मकि असि, िरी त्याचं्या स्वाऱ्याणशकाऱ्यािूंन गोवध, 
ब्राह्मिाणंदकास जुलमानें बाटणविें या णक्रया प्रत्यहीं होि असि. याप्रमािें मुसलमानी आणि 
णिस्िी यारं्ी सत्ता व त्यारं्ा धमच यारं्ी, आमच्या डोळ्यादेंखि आणि आमच्यार् साहाय्यानें वृणद्ध 
होि होिी. सवचत्र हार् प्रकार र्ालू होिा. अपवाद काय िो एक मेवाडच्या रजपूि घराण्यार्ा. 
णिकडे संगानें बाबराशीं आमरि झगडा र्ालवनू णदल्लीर्ें मोंगली िख्ि णढलें , ककबहुना नाहींसें, 
करून हस्स्िनापुरार्ें र्क्रवर्तित्वर् पटकाणवण्यार्ी संणध आणिली होिी; परंिु कहदुलोक ईश्वराच्या 
घरीं स्वराज्यास पात्रर् नव्हिे असें णदसिें. कारि जयपुरकराणद मंडळी पटापट मुसलमानासं 
णमळाली व संगानंिर काहंीं वषें णर्िोडच्या प्रिापरवीस दुदैवाभ्रानंीं जजचर करून सोणडलें ; या वळेीं 
गुजराथर्ा बहादुरशहा णर्िोडवर स्वाऱ्या करंू लागल्यामुळें  लवकरर् णर्िोडला दुसरा जोहार 
पुकारण्यार्ी वळे आली व त्याप्रमािें णर्िोडानें जोहार पुकारून आपल्या स्वदेशप्रीिीर्ी व 
स्वधमाणभमानार्ी पूिच कसोटी जगास दाखणवलीर्! या णर्िोडच्या झगड्ािं गंुिल्यामुळेंर् 
बहादुरशहास पोिुचगीजाशंीं िह करावा लागला आणि वर णलणहल्याप्रमािें वसई व भोंविालर्ा 
मुलुख, या णिसऱ्या एका णवधम्याच्या हािीं गेला. 
 

३७. या पोिुचगीजारें् कहदुलोकासं बाटणवण्यारे् रस्िे अनेक असि, त्यािं िरवारीर्ा जोर हा पणहला. 
प्रत्येक समाजािं अज्ञानी लोक असावयारे्र्. त्यारं्ा सवच धमच काय िो िंत्रािं असावयार्ा ककवा 
त्यानंा त्या धमार्ी मुळींर् पवा नसावयार्ी. कहदुधमच आर्ारप्रधान, िेव्हा ंखालच्या अज्ञान लोकािं 
त्या आर्ाराच्या केवळ िाणंत्रक स्वरूपार्ेंर् महत्त्व. मंत्रार्ी, उपपत्तीर्ी ककवा णवपद्धमार्ी त्यानंा 
ओळखर् नसावयार्ी. मुसलमानी धमांि काय ककवा णिस्िी धमांि काय, दोनही धमांिील 
मनुष्यानंीं मी मुसलमान ककवा णिस्िी आहें एवढें म्हटलें , म्हिजे िें शास्ब्दक आश्वासनर् त्या त्या 
धमाच्यामहिीला पुरेसें होिें. याणशवाय दुसरें अवश्य असें बाय लक्षि त्यानंा काहंींर् नाहीं. िेव्हा ं
त्याचं्यािंील कोिी बाटला ककवा धमचच्युि झाला हें कळण्यास, िो िसें आपल्या िोंडानें म्हिेपयंि 
काहंीं मागचर् नाहीं. आर्ारप्रधानधमच णजिका आंिर णििकार् बायलक्षिपरायि असल्यामुळें 
एखादें बाय लक्षि राखिा ंयेिें अशक्य, अशी स्स्थणि कोिीं उत्पन्न केली कीं, अज्ञानी कहदु सहजर् 
स्वधमचच्युि होिो; आणि आपि स्वधमचच्युि झालों अशी त्यार्ी समजूि झाल्यावर दुसरा कोििाही 
धमच िो िेव्हारं् पिकणरिो; कारि, धमचणवहीन राहिें हें कहदुधमांिल्या लोकारं्ें शीलर् नव्हे. ही गोष्ट 
धूिचिेनें जािनू पोिुचगीज णिस्िी लोक एखाद्या गावंच्या पािवठ्यािं गोमासंारे् वगैरे िुकडे र्ोरून 
टाकीि आणि त्या णठकािर्ें पािी लोकानंीं नेल्यावर ‘िुम्हीं गोमासं भणक्षलेंि’ असें त्यासं दाखवनू 
देि; मग गरीब णबर्ारे गावढंळ लोक पिात्तापानें होरपळून णनमटू णिस्िी बनि. क्षिभगुंर व 
खोट्या ऐणहक सुखोपभोगासाठीं र्ोरी, दरोडे आणि खून या मागांनीं जािारापेंक्षाहंीं सत्यस्वरूप 
ईश्वरी ज्ञानाच्या साणत्त्वक सुखसाराजाज्यािं असले असत्यानें भरलेले मागच अवलंबन करिारासं 
धमचप्रसारक म्हिावयार्ें कीं सत्यार्ा खून करिारे, असत्यार्ें आणि अनीिीर्ें साराजाज्य माजणविारे 
म्हिावयार्ें, हें वार्कानंींर् ठरवावें. कहदु लोकाचं्या कणनष्ठ जािींिील या अज्ञानाबद्दल त्याला 
आमच्यािंील काहंीं इणिहासानणभज्ञ लोक मोठ्या िोऱ्यानें आंधळी श्रद्धा, भोळेपिा (Superstition) 
असलीं नावंें ठेणविाि व िें त्याचं्यािं राहंू णदल्याबद्दल ब्राह्मिाणद श्रेष्ठ विास दोषी ठरणविाि; परंिु 
हें अज्ञान आणि यार् प्रकारच्या अंधश्रद्धा मुसलमान व णिस्िी लोकािंही मुबलक असि व आहेि. 
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उदाहरिाथच, डुक्कर मारून टाणकलें  असिा ंमुसलमानारं्ी मशीद अपणवत्र होिे! िींिून पीर णनघनू 
जािो! णिस्िी लोकारें् अज्ञानार्ा मासला पढुें एक देिों. त्यावरून ब्राह्मि, स्वधमी अज्ञानार्ा 
उद्धार करण्यास कसे झटि असि, त्याबरोबर त्यारें् णिस्िी प्रणिस्पधी णकिी खुळर्ट कल्पना 
लढवनू त्यारं्ा प्रणिकार करीि या दोहोंर्ाही बोध होण्यासारखा आहे. 
 

३८. ब्राह्मि बहुशः या णवदेशी, णवधमी आणि जुलमानें दुसऱ्यास बाटणविाऱ्या धमचवडे्ाचं्या वाऱ्यालाही 
या काळपयंि उभे राहि नसि. नोकरीर्ाकरी हा त्यारं्ा प्रभूपं्रमािें अजून उपजीणवकेर्ा धंदा 
बनलेला नव्हिा. अपवाद असिील, िथाणप आपले इिर विांरे् देशधमचबधुं अज्ञानानें आणि 
जुलमानें बाटलेले व बाटि असलेले पाहून त्यानंा अत्यिं दुःख होि असे. त्याकणरिा ं त्यारं्ें पुनः 
ससंगचदोषणवणहि स्वल्प प्रायणित्तानें स्वधमांि पराविचन करण्यासाठीं, णनदान न बाटलेल्यारं्ी 
स्वधमचश्रद्धा कायम राखण्यासाठीं शक्य िे प्रयत्न ब्राह्मि करीि असि, असें णदसिें. या बाबिींि 
‘मंुबईर्ी पूवचपीणठका’ हें पुस्िक णलणहिारा डॉ. कुन्हा, खालील गोष्टी देिो :– 
 
But amidst their great successes, fame and opulence the members of the Society of 

Jesus in Bassein were not quite happy. Their wily rivals, the Brahmans, were constantly, 
instigating their converts to recant and to return to their ancestral faith. Many were the 
expedients resorted to for this purpose, but the most irritating to the Jesuit priests  was the 
annual jubilee of general baptism in the water of the sea or rivers. This general bathing 
(lavatorio geral) took place once a year in the last quarter  of the moon in the month of 
August. It was named by the Jesuit Missionaries of Bassein Gokula Astame, which we now 
with our pedantic system of romanization write Gokula Astami.    

 
The Brahmins used to impress on the mind of the new Christians that a bath in the 

river on such festive occasion in the Hindu calendar was far more efficient to purify one’s sins 
than all the lustrations evenof  the Christian’s purgatory. Such an opinion was simply 
scandalous. (A simply scandalous sentence of the author of the ‘Origin of Bombay’. म. म. पू. 
लेखक). The priests of the Church of the name of Jesus, provoked by such blasphemous 
language  tried at first to prevent the sacred ablutions of the Hindus by planting crosses all 
along the banks  of the Bassein creek down to the Thana river and even as far as Bombay. 
But nothing would stop the jubilar baptism, as the Hindus shifted yearly from one place to 
another. Lastly the Brahmins chose a lake two leagues distant from the city;  and now let the 
Jesuit chronicler himself describe the site and narrats the events in his own words :– 

 
“ Getting tired of changing places the Brahmans at that sought purposely  a position 

about two leagues distant from the city. On the side of a rock there was a cavity and close to 
it a little lake surrounded by trees which looked very pretty. Here they built various chapels 
with their alters and idols, and round the lake built some stone steps, as they usually do in 
their tanks in order to reach down to the water safely.Above the arch of the cave there was a 
tree hanging over a lake, as if the devil had planted it there for the last act of that internal 
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ceremony. ( This does not strike the writer of “The Origin of Bombay” as simply 
“scandalous” or “blasphemous.”म.म.पू. ले.) The penitants considered most famous used to 
go up that tree and tree and amidst the acclamations of the populace let themselves 
perpendicularly into the lake to be drowned and to be afterwards counted among their saints. 
So ignorant has the devil made these heathens that der the water he carries them straight to 
the internal fire.” 

 
* या उिाऱ्यािंील इटाणलक अक्षरें आमर्ीं होि. 
 

३९. या गोष्टींि वस्िुस्स्थिीर्ा णकिी णवपयांस भरला आहे, हें सुज्ञ वार्कासं उघड करून सागंावयास 
पाणहजे असें नाहीं. िथाणप आज णवसाव्या शिकाच्या अरुिोदयीं डॉ. कुन्हासारख्या णवद्वानानें 
णिस्िी दीक्षादानाच्या वळेेच्या जलमाजचनास िेवढें पापनाशक समजावें व कहदंूच्या पावचणिक 
िीथचस्नानाच्या णवधीर्ी थट्टा करावी; स्वधमचरक्षिाथच झटिाऱ्या ब्राह्मिासं पोिुचगीजारें् कपटी 
प्रणिस्पधी ब्राह्मि ‘Their wily rivals’ असें म्हिावें आणि ब्राह्मिानंीं आपल्या शास्त्रोक्ि मागांर्ें 
अवलंबन केल्यास त्या त्याचं्या मागांस अत्यंि र्ीड आिण्यासारखे ‘most irritating’ लेखावें व 
ब्राह्मिाचं्या पावचणिक स्नानाच्या सवच पापनाशक सामथ्यांणवषयींच्या दृढ श्रदे्धस ‘Such an opinion 
was simply scandalous’ या प्रकारर्ी अत्यंि गयच, कनद्य ककवा अन्यायार्ी, असे अपशब्द 
लावाव,े हें उच्च संस्कृिीर्ें ककवा साणत्त्वकिेर्ें लक्षि काय? िळ्याच्या काठंच्या कदंब ककवा 
ित्पयाय वृक्षास त्या वळेच्या पोिुचगीज इणिहासलेखकानें विेाळानें लावलेला वृक्ष, त्यावरून 
कृष्िाच्या गोपलीलेर्ें अनुकरि करिाऱ्या सद भक्िाचं्या पाण्यािं पडिाऱ्या उड्ासं जीव देिें, 
त्या उड्ा टाकण्याच्या हेिूस विेाळार्ी माया, त्याचं्या बुडी देऊन िळ्याशीं जाण्यास रौरव 
नरकािं जािें ककवा विेाळानें त्यासं रौरव नरकास नेिें, अशी भाषा वापरावी. हें केवढ्या णवद्वते्तर्ें, 
गाढ्या ज्ञानार्ें आणि पणवत्र व शुद्ध बुद्धीर्ें दशचक िरी!! त्यार्प्रमािें जेथें जेथें कहदु आपल्या 
पावचणिक स्नानास जमिीलसें णदसेल िेथें िेथें त्यानंा बुजणवण्याला व फसणवण्याला कू्रसाचं्या 
आकृणि उभ्या करावयाच्या, त्या णठकािीं त्यानंा स्नान करंू द्यावयार्ें नाहीं आणि यदाकदाणर्त् 
त्यानंीं एखादी णनवेध जागा–जलाशय-शोधून काणढली आणि िेथें आपलें  पवचस्नान व िीथचणवणध 
वगैरे उरकावयार्ें योणजलें , िर त्यारं्ा छळ करावयार्ा व णनरपराध गाईर्ा वध करून ‘र्ोर सोडून 
संन्याशास फाशंी’ हा न्याय आदरावयार्ा, याला पाशवी मौख्यच ककवा क्रौयच यावंार्ून दुसरें काय 
म्हिावें? डॉ. कुन्हाच्या भाषेंि वरील गोष्टींर्ें पयचवसान असें झालें  – 
 
The Hindus thought that this quiet and solitary lake was absolutely free from the 

persecutions of the Jesuits and the planting of their crosses. But they were soon deceived. 
Fr. Christovas da Costa, much annoyed  with pertinacity of the heathens, compalined bitterly 
against them to the captain of Bassein, who immediately ordered a body of 50 musqetcers 
and 50 horsemen besides some noblemen to march forthwith to the lake, and disperse the 
mob of bathers. The troops went up to the lake, firing on the way their muskets in the air and 
crying “let these dogs die” morram estes ceaes. 
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अथात् लष्कर येिारं् कहदु आपलें  सामान टाकून पळाले मात्र मूळर्ा अस्सल णिस्िी, परंिु 
अलीकडे आपल्या मनानें कहदु होऊन बैराग्याच्या वशेािं असलेला एक इसम, िेथें त्या पोिुचगीजासं आपि 
कहदु झालों आहों, असें सागंण्यास उभा होिा. िेव्हा ंकहदंूना बाटणवण्यास गेल्यास या जेसूटासं आपला एक 
णिस्िीर् कहदु झालेला पाहून णवशषे त्वषे आला. त्यार्ें उट्टें, त्यानंीं म्हिजे डॉ. कास्टा यानें त्या णठकािर्ें िें 
कहदंूर्ें देऊळ आंिील मूिीसह धुळीस णमळवनू व त्या स्थलावर गाईर्ें रक्ि व मासं पसरून काणढलें . या 
गोष्टीर्ा व पढुें कहदंूनीं–णर्माजी अप्पानंीं-वसई काबीज केल्यानंिर यार् णनमचळच्या िळ्याभोंविालर्ें 
णिस्िी स्मशान व त्याचं्या इिर धमचससं्थायारं्ा कसा उत्तम परामशच घेिला, यार्ा मेळ घालिा ं खरे 
साणत्त्वक, समबणुद्ध व धमचशील कोि, आणि िामसी व धमचवडेे कोि यार्ा सहजर् णनिचय होईल. 

 
४०. या पोिुचगीज णिस्त्यानंीं एिदे्दशीयािंर् णिस्िी धमचवडेे उत्पन्न करण्याकणरिा ंजागजागीं शूद्राणिशदू्र 

व क्वणर्त् वरील जािींच्या बाटलेल्या कहदु णिस्त्यासं णशकणवण्याकणरिा ंशाळा घािल्या होत्या व 
देवळें बाधंली होिीं. या शाळाचं्या इमारिी कहदंूनीं आयत्या बाधंलेल्यार् असून त्यािंील कहदंूस 
ककवा कहदू देवमूिीस काढून टाकून घेिलेल्या होत्या. त्यार्प्रमािें या संस्थारं्ा खर्च 
र्ालणवण्यासाठीं कहदु देवस्थानारं्ीं इनामें िे जप्ि करीि ककवा कहदुमुसलमानासं बलेाशक लुटीि. 
एकंदरींि अणनवचर्नीय अत्यार्ार आणि छळ करून या णिस्त्यानंीं आपले पाय पसरण्यार्ा सपाटा 
र्ालणवला होिा. त्यानंीं या सवच गोष्टींना आपल्या राजापासून एक आज्ञापत्र णमळणवलें  होिें. हें 
आज्ञापत्र णबशप अलबकुकानें अंमलािं आणिलें . त्या आज्ञापत्रािं (१) णिस्िी राजारें् आपल्या 
राज्यािं मूर्तिपूजा नाहींशी करिें हें किचव्य आहे, (२) िेव्हा ं राजाला (जुवावं ३ रा) आपल्या 
पूवेकडील राज्यािंील मूर्तिपूजकारें् धमचणवणध अजून र्ालू णदले जािाि यार्ें फार दुःख होिें. (३) 
म्हिून त्यार्ी अशी आज्ञा आहे कीं, मूर्ति फोडाव्या व मूर्ति घडिारे लोकासं णशक्षा कराव्या. (४) 
त्यार्प्रमािें बाटलेल्या लोकासं सवच प्रकारच्या सवलिी द्याव्या आणि त्याजंकडून वठे घेऊं नये. 
(५) कहदु मूर्तिपूजकानंा णिस्िी मूर्ति णवक्रीकणरिां करंू देऊं नयेि. (६) शाळा उभाराव्या व त्यािं 
बायबल णशकवनू पुढें णिस्िी होण्याकणरिा ंकहदंूनाही णशक्षि द्यावें. व (७) नव्या णिस्त्यासं फारर् 
लाडानें वागवनू त्यारं्ी प्रीणिसंपादावी. अशा प्रकारच्या आिखीही पुष्कळ अनस्न्वि आज्ञा होत्या. 
त्या सवांर्ा पणरिाम, मंुबई, वसई इत्यादींच्या नजीकर्ी कान्हेर, मंडपेश्वर यासंारखीं कहदु कोरीव 
लेिीं व जुनीं देवधमचस्थानें यारं्ा करवले णििका णवध्वसं करण्यािं झाला. मडंपेश्वर येथें 
दीडदीडशें वषांच्या वयारे् दोन योगी होिे. त्यानंीं अिंदृच ष्टीनें पढुें येिारें संकट जाणिलें  व इिरासं 
सूर्ना देऊन िे िेथून पळाले. मंडपेश्वरार्ें देऊळ या णिस्िी भट्टानंीं नोरुम सेन्हेरा डा णपएडेड 
नावंाच्या आपल्या साधूला अपचि केलें . कान्हेरीच्या लेण्यािं बहुिेक बाजारबुिगे, काहंीं बौद्ध णभक्ष ु
व शूद्र बैरागीर् होिे, त्यािं ब्राह्मि मुळींर् नव्हिा. बौद्ध णभक्षु मरिभयानें काहंी बाटले व इिर 
पळाले. याप्रमािें हे जेसुइट सापंडलें  िेथें सापंडेल त्यासं जुलमानें बाटवीि व लूटफाट, जाळपोळ 
करीि. या पोिुचगीजानंीं पणिम णकनाऱ्यावर धुमाकूळ माडंला होिा व िे आिा ंदीवच्या णकल्ल्यािं व 
बंदरािं ईणजप्ि, िुकच स्थान व कहदुस्थानािंील मुसलमान याशंीं लढि होिे. 
 

४१. इकडे णवजयानगरास पूवी साणंगिल्याप्रमािें शके १४६५ि रामराजानें सदाणशवरायास राज्याणभषेक 
करून सवच राज्यसूत्रें आपल्या हािीं घेिलीं होिीं. हा सदाणशवराय शके १४९९ पयंि णजविं असून, 
त्या काळपयंिर्ीं त्यार्ीं दानपत्रें व णशलालेख आढळिाि. त्या सुमारास िो पेनुगोंडा येथें मेला 
असावा असें वाटिें. रामराजा वस्िुिः शके १४८७ पयंि म्हिजे णवजयानगरर्ा िालीकोटच्या 
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लढाईंि अत्यंि खेदकारक णवध्वसं होईपयंि णवजयानगरच्या मधूाणभणषक्ि राजाप्रमािें स्विंत्र 
कारभार र्ालवीि होिा, िरी त्यानें कधीं राजपदवी  धारि केली नाहीं. 
 

४२. रामराजा हा मूळर्ा णवज्जल नावंाच्या कल्यािीच्या र्ालुक्यवशंािंील राजार्ा वशंज होय. हा 
णवज्जलार्ा उल्लेख महोदयाच्या पूवचरंगािं मागें बसवाच्या म्हिजे कलगाईि धमचप्रस्थापकाचं्या 
इणिहासािं आलेला आहे. बसवानें कल्यािच्या णवज्जल राजार्ा खून करून पुढें िें राज्यही हरि 
केल्यावर रामराजार्ें पूवचज आपिासं नरपणि म्हिवनू कनूचल प्रािंािं एका लहानशा संस्थानर्ा 
उपभोग करीि होिे. रामराजा, आपल्या िारुण्यािं–ऐन णवशीच्या सुमारासर्–काहंीं काळ 
गोवळकोंड्ाच्या कुिुबशाहाच्या पदरीं एक छोटा सेनापणि म्हिून राणहला होिा. णवजापूर व 
गोवळकोंडा याचं्या भाडंिािं एकदा ंरामराजास कुिुबशाहानें णवजापूरकरावंर पाठणवलें  होिें. त्या 
वळेीं णवजापूरर्ें सैन्य णदढीदुपटीनें असल्यामुळें  रामराजास हार खावी लागली. िेव्हा ंकुिुबशहानें 
रामराजार्ी काहंींशी णनभचत्सचना केली. िी या मानी िरूि राजकबड्ास सहन न होऊन त्यानें 
कुिुबशाहासारख्या णवधमी राजार्ी र्ाकरी सोडली आणि णवजयानगरच्या स्वधमी कृष्िरायार्ी 
र्ाकरी पिकणरली. लवकरर् आपल्या शौयच, वीयच र्ािुयाणद णवणवध गुिांनीं कृष्िरायासारख्या गुिी 
व गुिग्राहकार्ें मन रामरायानें इिकें  आकर्तषलें  कीं, कृष्िरायानें आपली उपवर कन्या त्यास देऊन 
णशवाय एक स्विंत्र पथकार्ें सैनापत्यही णदलें . आंदिादाखल अदवािीर्ा अभेद्य णकल्लाही 
रामराजास णमळाला. हा अदवािीर्ा णकल्ला, रामराजानें ज्या वळेीं णिरुमलरायाच्या णवरुद्ध कटािं 
आपिास गोंवनू घेिलें  त्या वळेीं णवजापूरर्ा सेनापणि असदखान हा आपला शहा णिरुमल याच्या 
साहाय्याथच णवजयानगरास र्ालला असिा ंत्यानें र्ारी बाजंूनीं वढूेन टाणकला होिा. उदे्दश हा कीं, 
साधल्यास यार् वळेीं अंिःकोपानें पोखरलेलें  णवजयानगरर्ें कहदुराज्य एकार् घावानें रसािळास 
णमळणविा ंयावें; परंिु णवजयानगरास रामराजानें आणि अदवािीस त्यार्ा भाऊ वेंकटाद्री यानें असा 
काहंीं जोर बाधंला कीं, नुसिे पन्नास लाख होन वाटखर्ीबद्दल घेऊनर् णवजापुरकरास परिावें 
लागलें , हें मागें आलेंर् आहे. इकडे असदखानास खरपूस र्ोप खाऊन अदवािीर्ा वढेा उठवनू 
र्ालिें व्हावें लागलें . 
 

४३. ब्राह्मिी बादशाहीर्ें पारं्ी स्विंत्र सुलिान सध्या ं एकमेकावंरर् हल्ले करीि असि. णकत्येक वळेा ं
त्यािंील दोघेदोघे णमळून णिसऱ्यास उपसगच देि. याप्रमािे बरीदशाही म्हिजे बेदरर्ें राज्य बहुिेक 
संपुष्टािंर् आलें  होिें. त्यारे्, त्याच्या भोंविालच्या णवजापूर, अहमदनगर व गोवळकोंडें येथील 
सुलिानानंीं, लर्के िोडण्यार्ा सपाटा लावला होिा. 
 

४४. कृष्िरायाच्या मरिानंिर पुढील धामधुमींि कुिुबशहानें णवजयानगरच्या सरहद्दीवरील काहंीं 
मुलुख बळकावला होिा. िो परि घेण्यार्ी रामराजा अगदीं संणध पाहाि बसला होिा. िों इिक्यािं 
बुऱ्हाि णनजामशहा आणि इब्राणहम अणदलशहा यारं्ी अगदीं जंुपून राणहली होिी. बुऱ्हािच्या पक्षास 
गोवळकोंडेकर कुिुबशहा णमळाला होिा. िेव्हा ंअथात् दुसऱ्या पक्षास रामराजानें उर्लून धणरलें . 
या घनघोर लढाईंि रामराजानें आपला हाडवैरी जो कुिुबशहा त्याला असा घाय केला कीं, त्या 
दुःखानेंर् िो मरि पावला. कुिुबशहा मरिारं् रामराजार्ें काम संपलें  होिें, िथाणप त्याला 
आपल्या स्वारीर्ा खर्च भागून णशवाय साधल्यास काहंीं अणधक लाभही साधावयार्ा होिा. 
कुिुबशहा मरिारं् त्याच्या मुलािं गादीणवषयीं िंटा लागला. जमशीद आणि इब्राणहम हे दोन वारस 
आपापसािं भाडंूं लागले. जमशीद वडीलपिानें िक्िनशीनझाल्यामुळें  दुसऱ्यानें बंड केलें , परंिु 
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त्यार्ा मोड झाला िेव्हा ं रामराजानें त्याला आपल्या गोटािं आश्रय णदला. इिक्यािं णवजापुरर्ा 
सेनापणि असदखान यानें पुष्कळ द्रव्य देऊन रामराजास परिण्यार्ी णवनंणि केली. रामराजारे् सवच 
उदे्दश साधलेर् होिे. त्यानें असदखानाकडून मागील णिरुमलरायाच्या वळेर्ें णवजयानगरर्ें गेलेलें  
सवच द्रव्य सव्याज परि घेऊन आपलें  णवजयी सैन्य परिणवलें . 

 
४५. पुढें शके १४६९ (इ. स. १५४७) ि जॉन डी कॅस्रो या पोिुचगीज सरदाराशंी कृष्िरायार्ा िह 

झाला. या िहािं कृष्िरायानें अहमदनगरच्या सुलिानासही ओढलें  होिें िहार्ें मुख्य कलम 
णवजापुरच्या राज्याणवरुद्ध असून या णिघापंैकीं कोिासही णवजापुराशीं भाडंिार्ा प्रसगं आला िर 
बाकीच्यानंीं त्यास सहाय्य करावें, असें होिें. दणक्षिेंिील पारं्ही शायािं णवजापूरर्ें राज्यर् णवशषे 
जोरदार होिें. िेव्हा ंत्यार्ा नक्षा कमी करण्यार्ी रामराजानें ही िात्काणलक फलदायी युस्क्ि िर 
र्ागंलीर् काणढली; परंिु णकत्येक वळेा ंउपायाच्या पोटींर् दडून अपायार्ें बीज असिें, िसें यािंही 
िें होिें. पोिुचगीजारं्ी सत्ता आणि मान हीं यामुळें  बरीर् वाढलीं व अहमदनगरकरासंही जरा उंर्ी 
णमळाली. एकंदरींि मुसलमानाशंीं णमत्रत्वार्ें नािें व दळिवळि दृढ होि गेल्यानें णवजयानगरच्या 
कहदुराज्यािंील भेद शत्रूंस कळण्यास र्ागंलीर् सवड झाली. मुसलमान हे परदेशी असल्यानें 
केव्हाहंी आपल्या धमचबाधंवासं आपसािंील भेद णवसरून, मूर्तिपूजक कहदंूणवरुद्ध साहाय्य 
केल्यावारं्नू राहिार नाहींि, हें रामाराजाच्या ध्यानािं यावयास पाणहजे होिें. मूणिं फोडिें व गोवध 
करिें हें धार्तमक किचव्य समजिारे मुसलमान लोक व मूर्तिपूजक आणि गाईस मािेप्रमािें 
पूज्यदैवि मानिारे कहदु लोक, यारं्ी खरी दोस्िी, दोघामंध्यें जोंपयंि काहंीं शौयचसामथ्यच गाजि 
आहे व दोघानंाही स्वराज्यार्ा आधार आहे िोपयंि शक्यर् नाहीं. णवजयानगर व पोिुचगीज 
याचं्यार् पुरिीं णवशषे कलमें या िहािं आिखी अशीं होिीं कीं, बंकापुर, धारवाड वगैरेकडील सवच 
धान्य णवजयानगरकरानंीं पोिुचगीजाचं्या होनावर व अंकोला या णकल्ल्याकंडे पाठवावें आणि सवच 
कापड पोिुचगीजाचं्या वखारींकडेसर् जावें. त्याबद्दल पोिुचगीजानंीं र्ीन, हामचज वगैरकडून 
आिलेल्या िाबंें, कथील, पोवळीं, णकरणमजी रंग, शेंदूर, रेशीम इत्याणद मालाशीं मोबदला करून 
णवजयानगरकरारं्ी भरपाई करून द्यावी. त्यार्प्रमािें शत्रूकडून कजकलेला सयाणद्र व णकनारा 
यामंधील प्रािं पोिुचगीजासं द्यावा व वरघाटार्ा प्रािं णवजयानगरच्या राज्यास जोडावा. पुढें शके 
१४७२ च्या सुमारास जमशीद कुिुबशहा मेला. त्याच्या मागून सुभानकुली हा िख्िावर आला; परंिु 
अमीरउमरावासं हें आवडलें  नाहीं. त्याचं्या मिें रामराजाच्या आश्रयास असलेला इब्राणहम कुिुब 
हार् णवशषे हक्कदार होिा. रामराजानें ही संणध वाया ंजाऊं णदली नाहीं. त्यानें या प्रसंगीं इब्राणहमास 
भर देऊन गोवळकोंड्ास िख्िनशीन होण्यार्ी खटपट करण्यास णर्थाणवलें  व आपलें  कसलेलें  
सैन्य घेऊन इब्राणहमासह गोवळकोंड्ास जाऊन मनािं आिलेली राज्यक्राणंि त्यानें घडवनूही 
आणिली. या सुमारास असदखान मेला होिा. िेव्हा ं रामराजाच्या णर्थाविीवरून बुऱ्हाि 
णनजामशहानें उते्तरकडून णवजापुरावर स्वारी करून त्यारं्ीं सोलापूर आणि पराडंा हीं ठािीं काबीज 
केलीं आणि इकडे रामराजानें रायर्ूर आणि मुदगल हे प्रािं सर केले. शके १४७५ ि णवजापूरकर 
आणि बऱु्हाि णनजामशहा याचं्यामध्यें णफरून लढा सुरू झाला.रामराजानें या वळेींही 
अहमदनगरर्ी बाजू घेऊन आपलें  घोडें पुढें ढकणललें  व बरार् प्रािं सोडणवला. िेव्हा ं
णवजापुरवाल्यानंीं रामराजार्ीं मतै्री संपादली आणि दोघानंीं णमळून अहमदनगरवर स्वारी केली. 
रामराजाशीं मतै्री करण्यािं सोलापूर परि णमळणवण्यार्ा इब्राणहम आणदलशहार्ा हेिु होिा. 
इिक्यािं अहमदनगरकराकंडील एक सेनापणि सैफुन मुलुक हा इब्राणहम आणदलशहाकडे येऊन 
णमळाला. त्याच्या साहाय्यानें अहमदनगरच्या णनजामशहानें णवजापुर अगदीं काबीज करण्याच्या 
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बेिािं आणिलें  होिें; परंिु वळेेवर णवजापुरच्या आणदलशहास रामराजार्ा भाऊ जो वेंकटाद्री यानें 
कुमक पोंर्णवल्यामुळें  णवजापुर या वळेीं बर्लें . वेंकटाद्रीनें सैफुन मुलुकर्ा पि पुरा मोड केला. 
इिक्यािं शके १४७९ ि णवजापुरर्ा सुलिान इब्राणहम आणदलशहा वारला आणि त्याच्या जागीं 
अल्ली आणदलशहा हा आला. या अल्लीनें प्रथम रामराजाशीं नुकिीर् जडलेली मतै्री दृढ 
करण्याकणरिा ं णकश्वरखानास णवजयानगरास पाठणवलें . रामराजानें णकश्वरखानास मोठ्या 
इिमानानें वागवनू हुस्सेन णनजामशहाच्या णवरुद्ध अल्ली आणदलशहाशीं परस्पर साहाय्यार्ा िह 
कबूल केला. िेव्हा ंहुसेन णनजामशहानें इब्राणहम कुिुबाकडे वकील पाठवनू णवजापूर व णवजयानगर 
याचं्या णवरुद्ध णद्वकूट करण्यार्ा घाट घािला. रामराजास ही बािमी समजिारं् त्यानें इब्राणहम 
कुिुबास आपल्या पूवीच्या कृिोपकारार्ें स्मरि देऊन णवजापुरच्या पक्षासर् येऊन णमळण्यास 
आग्रह केला. इब्राणहमार्ी रामराजाच्या कलाणवरुद्ध वागण्यार्ी इिक्यािंर् छािी झाली नाहीं, 
म्हिून िो णवजापुरच्या पक्षास ससैन्य णमळाला. णवजापरु, गोवळकोंडें व णवजयानगर या णिन्ही 
णठकािच्या सैन्यारं्ा हा प्रर्डं जमाव नऊलाख पायदळ व एक लाख घोडदळ इिका झाला. या 
णिघानंीं अहमदनगरास वढेा घािला; पि हुसेन णनजामशहा अगोदरर् पळून जाऊन पैठिास जोर 
करून बसला होिा. इब्राणहम कुिुबशहानें बायात्कारीं जरी रामराजार्ा पूवोपकाराबद्दल मान 
राखला होिा, िरी आिूंन िो अहमदनगरच्या णनजामास णफिुर असे. त्यानें गुप्िपिानें आपल्या 
बायिः असिाऱ्या स्वपक्षाच्या हालर्ालींर्ी इत्यभंिू बािमी शत्रूस द्यावी व णशवाय इिरही होईल 
त्या प्रकारानें त्यास साय करावें. आपल्यास ज्याच्या साहाय्यानें िख्ि णमळालें  त्या रामराजासर् िो 
पाण्यािं पाहि होिा. त्याला असें वाटे कीं, हा रामराजा जोपयंि जोरावर आहे, िोपयंि त्याच्या 
उपकारऋिािं बद्ध असलेल्या आपिासं वर डोकें  काढिा ं येिार नाहीं. याकणरिा ंज्या उपायानें 
रामराजार्ें पारडें खालीं होईल, िे उपाय योजण्यार्ा िो मनोभावानें प्रयत्न करीि असे. इकडे 
रामराजा व अल्ली आणदलशहा हे दोघे सारखे मुलुखणगरींि दंग होिे. इब्राणहम कुिुबशहानें शवेटीं 
अल्ली आणदलार्ा पक्ष सोडावा म्हिून रामराजाजवळ उघड बोलिेंही सुरू केलें  व रामराजास 
त्यासाठीं कंडाणपल्ली प्रािंही देण्यार्ा आपला इरादा कळणवला; परंिु रामराजानें या लालर्ीस 
भीक घािली नाहीं. इब्राणहमानें शवेटीं आपलें  सैन्य काढून नेलें  आणि हुसेनानें रामराजा व अल्ली 
याचं्याशीं िह केला. त्यािं त्यानें कल्यािी प्रािं णवजापुरच्या अल्लीस णदला आणि रामराजार्ा 
माडंणलक म्हिवनू त्यास वार्तषक खंडिी देण्यार्ें कबलू केलें . एकंदरींि, रामराजानें या ब्राह्मिी 
राज्याच्या अवशषेाकडून िरी आपलें  वर्चस्व कबलू करवनू मुसलमानारं्ी मानखंडना केली. 

 
४६. वरील सवच हकीकिीवरून वार्काचं्या इिकें  ध्यानािं आलेंर् असेल कीं, ब्राह्मिी राज्याच्या 

णनरणनराळ्या झालेल्या या पारं्ी राज्याचं्या माना रामराजाच्या काहंीं काल िरी अगदीं हािािं 
होत्या त्यािंील णवजापुरर्ी आणदलशाही, अहमदनगरर्ी णनजामशाही आणि गोंवळकोंड्ार्ी 
कुिुबशाही हीं णिन्ही मोठीं राज्यें अलीकडे १२–१५ वषें रामराजाच्या लहरीप्रमािें लहानमोठीं 
आणि स्विंत्र ककवा माडंणलक होि होिीं. रामराजाच्या सवचस्वीं साहाय्यानें िख्िनशीन झालेला 
इब्राणहम कुिुबशहा मात्र पयःपान स्वीकारून िें पाजिाराच्यार् अन्नािं गरळ वमिाऱ्या सपाप्रमािें 
कृणि करण्यािं गंुिला होिा. वरील अत्यिं अपमानास्पद िहानें णर्डलेला हुस्सेन णनजामशहा, 
रामराजावर उलटण्यार्ी सणंध डोळ्यािं िेल घालून पाहि होिा. त्यानें अहमदनगरर्ा णकल्ला 
दुरुस्ि करून अगदीं अभेद्य बनणवला; पुष्कळ नवीन सैन्य उभाणरलें  आणि इब्राणहम कुिुबशहास 
आपली मुलगी देऊन त्याच्याशीं अखंड मतै्रीर्ा गुप्ि िह केला. रामराजाला इब्राणहमानें वरकरिी 
अशा गोडगोड खणलत्यानंीं आणि णवश्वासाच्या आश्वासनानंीं भारण्यार्ा णरवाज ठेवला होिा कीं, 
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भारिीयाचं्या भोळ्या शीलास अनुसरून िो इब्राणहमास आपला णमत्रर् मानीि होिा. शवेटीं शके 
१४८५ ि हुसेन आणि इब्राणहम यानंीं णवजापूरकरासं मागच्या िहािं णदलेल्या कल्यािीस वढेा 
घालून लढाईस सुरवाि केली. या णवजापुरकर व अहमदनगर याचं्या भाडंिािं गोवळकोंडेंकर 
इब्राणहमानें अहमदनगरर्ा पक्ष उर्लून पडावें हें रामराजास मुळींर् संमि नव्हिें. त्यानें इब्राणहमास 
पायबंद पोंर्णवण्यास एक मोठें सैन्य थेट गोवळकोंड्ावर पाठणवलें  आणि आपि स्विा ं दुसऱ्या 
मोठ्या सैन्याणनशीं णवजापूरकरासं जाऊनणमळाला व लगेर् मोठी णनकरार्ी लढाई देऊन त्यानें 
हुसेन आणि इब्राणहम याचं्या सैन्यार्ा धुव्वा उडवनू कल्यािीहून त्यासं पार हाकूंन लाणवलें . िीं 
दोन्ही सैन्यें रानोमाळ पळवनू रामराजा णवजापूरच्या अल्लीर्ें व आपलें  सैन्य एकत्र करून 
अहमदनगरच्या मुलखािं णशरला. प्रथम अहमदनगरच्या भोंविालर्ा मुलुख मारून लवकरर् खुद्द 
अहमदनगरास रामराजानें वढेा णदला. हुसेन णनजाम गुप्िपिानें राजधानी सोडून पळाला िो 
जुन्नरच्या आसऱ्यास गेला. रामराजास ही बािमी कळिारं् अहमदनगरर्ा वढेा कायम ठेवनू िो 
स्विा ंथोड्ा णनवडक सैन्यासह जुन्नरावर र्ालून गेला. हुसेनास पळिा ंभईु थोडी झाली. शवेटीं 
िो एकटार् एखाद्या गरीब णभकाऱ्याप्रमािें दऱ्याखोऱ्यािं लपून बसून आपलें  अस्स्ित्वर् जेव्हा ं
जगाच्या दृष्टीनें संशयात्मक करंू लागला, िेव्हा ं रामराजानें त्याच्या सैन्यार्ा समार्ार घेऊन 
णफरून अहमदनगरर्ा मागच सुधारला. 
 

४७. इकडे णवजापूरर्ा अल्ली सवच भार रामराजावर टाकून आपि र्ैन करीि होिा. इब्राणहम 
कुिुबशहाकडून गुप्िपिानें अल्लीकडे जासूद येिजाि असि. हुसेन णनजामशहाच्या विीनेंही 
भाईर्ारार्ी खटपट जारी र्ालूर् होिी. रामराजा मात्र वीरास योग्य त्या रीिीनें लढाईच्या कामीं 
िनुमनधनानें गंुिला होिा. वणळवारे् पाऊस सुरू झाले, िरी त्यानें वढे्यार्ें काम नेटानें र्ालणवलें र् 
होिें. पुढें पावसानें र्ागंलीर् झड लावली व सीना नदीस पूर येऊन त्यार्ीं काहंीं मािसें दगावलीं 
व थोडेंफार सामानही नासलें  िेव्हा ंिो अहमदनगरर्ा–जवळजवळ आिा ंस्मशानर् बनलेल्या त्या 
शहारार्ा–वढेा उठवनू दणक्षिेकडे र्ालिा झाला. अल्ली आणदलशहा आपला गाड्ाबरोबरच्या 
नळ्याप्रमािें णनमूटपिें याच्या मागें होिा. रामराजाच्या मनािंसोलापूर मारण्यार्ें होिें; पि अल्लीनें 
त्याच्या वीयार्ी पुष्कळ प्रशसंा करून, ‘झालें  इिकें  पुरें आहे सध्यां’ असें बोलून त्यार्ें मन त्या 
कमापासून परावृत्त केलें . वास्िणवक हेिु हा कीं, सोलापूर काबीज केल्यास रामराजा िें आपल्या 
प्रािंास जोडील व मग आणदलशाहीस णफरून काहंीं सोलापूरसारखा धनाढ्य आणि सुपीक प्रािं 
कधींही लाभिार नाहीं. रामराजार्ें णवजयी सैन्य, सोलापूर घेण्याकणरिा ंमनापासून उत्सुक होिें. 
त्यारे् सेनापणि सोलापूरच्या मोणहमेस आपला आळशी व आपमिलबी दोस्ि अल्ली आड येिो, असें 
कळिारं् बरेर् णवमनस्क झाले; आणि त्या रागाच्या भरािं त्यानंीं मुसलमान सैन्याच्या काहंीं 
कुरापिी काढून त्यार्ी व त्याचं्या शहार्ी बरीर् नालस्िीही केली. शवेटीं आपल्यार् 
अहमदनगराणवरुद्ध केलेल्या मदिीदाखल अल्ली आणदलानें रामराजास बागलकोट आणि यादणगरी 
हे दोन प्रािं णदले. इकडे रामराजा अहमदनगराकडे असिानंा त्यार्ा भाऊ वेंकटाद्री यानें 
गोवळकोंड्ाच्या प्रािंािं जागोजाग आपलीं ठािीं बसवनू व्यवस्स्थिपिानें मुसलमानाकंडून वसूल 
घेिला आणि रामराजार्ा जावंई णिम्मराज यानें देवरकोंड्ार्ा समार्ार घेिला. इब्राणहम 
कुिुबशहास आपलें  राज्यर् जािें कीं काय, अशी भीणि पडून शवेटीं त्यानें गटूंर, घिपुरा आणि 
पानगल हे िीन िालुके रामराजास देऊन आपलें  रक्षि करण्यार्ी णवनंणि केली. एकंदरींि शके 
१४६४ पासून शके १४८५ पयंिच्या या एकवीस वषांच्या अवधींि ब्राह्मिी सुलिानानंीं मागील 
दीडदोनशें वषांि णवजयानगरावर केवळ अमानुष अत्यार्ारानें जे कं्षणिक णवजय णमळणवले होिे, 
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त्या सवांर्ें रामराजानें दुप्पट, णिप्पट उट्टें  काढून घेिलें , िथाणप त्यािं लढाईच्या न्याय्य आणि 
अन्याय्य सवचमान्य ित्त्वासं सोडून रामराजा केव्हाहंीवागलेला णदसि नाहीं. णनःशस्त्र बायकामुलारं्ी 
णनष्कारि कत्तल करिें, शहरें जाळीि सुटिें, शत्रूच्या धमालयारं्ी पाडापाड करून णवडंबना 
करिें, हीं जीं कृत्यें मुसलमानानंीं केलीं होिीं िीं रामराजानें कधींही केलीं नाहींि. सवच धमांच्या 
गं्रथासं व पूज्य स्थळासं समदृष्टीनें लेखिें, णनदान मनुष्यत्वाच्या सामान्य न्यायास अनुसरून 
आगणळकीवारं्ून िरी इिराचं्या वाटेस न जािें, अशा प्रकारर्ी भारिीयारं्ी–कहदंूर्ी–सणहष्िुिा 
केसभरही ढळंू न देिा,ं शत्रूशीं िो शरि येईपयंि उघडउघड लढून आपलें  णवशुद्ध वीरव्रि 
गाजवावयार्ें व आपल्या स्वदेशधमचबाधंवारं्ा होईल णििका सरळ उपायानंीं उत्कषच करावयार्ा हा 
सद्धमचसंमि व सरळ मागार्ार् रामरायानें अवलंब केला हें खरोखर आपिा ं कहदंूस अत्यिं 
भषूिावह होय. रामराजाच्या डोळ्यासंमोर पोिुचगीजारें् राक्षसी व स्वाथी अत्यार्ार रोज येि होिे. 
मुसलमानाचं्या अत्यार्ारारं्ी िर त्याला णपढ्यान् णपढ्या म्हिजे हाडामासािंर् ओळख होिी. 
त्याचं्या अनुकरिानें रामराजासही थोडक्या श्रमािं पुष्कळ लाभ करून घेिा ं आला असिा व 
मुसलमानासं कजकून त्यारं्ी कत्तल उडवनू सवच भरिखंडार्ेंही साराजाज्य संपाणदिा आलें  असिें. त्या 
मागार्ें अनुकरि करण्यार्ें मनािं मात्र यावयार्ा अवकाश होिा. िथाणप मुसलमानाचं्या ककवा 
पोिुचगीजाचं्या (णिस्त्याचं्या), कपट, खादाडपिा व क्रौयच इत्याणद िामस गुिारं्ें अनुकरि 
केल्यावारं्नूही रामराजा या वळेीं दणक्षि सावचभौम झाला. िो करील िे कारि आणि बाधंील िें 
धोरि, अशी त्यार्ी या वळेीं थोरवी होिी. या घटकेस, इिकें र् नव्हे, िर आज वीस वषें 
मुसलमान सुलिान त्यार्ी थंुकी झेलीि होिे असें म्हिण्यास काहंीं हरकि नाहीं. पोिुचगीजारं्ा सवच 
उत्कषच त्याच्यावर अवलंबूनहोिा. आज वीस वष ेरामराजानें णवजयानगरर्ा राज्यकारभार मोठ्या 
धोरिानें आणि अिोनाि श्रमसाहसार्ीं कामें करून र्ालणवला होिा. आपला सासरा जो कृष्िराय 
त्याच्या मागें त्याच्या वशंजार्ी, म्हिजे त्यार्ा भाऊ अच्युिराय, त्या अच्युिार्ा मुलगा वेंकटाद्री, 
त्यानंिर कृष्िरायार्ा णिसरा भाऊ रंगराय, त्यार्ा मुलगा लहान जो सदाणशवराय या सवांर्ी, 
कारभारी या नात्यानें रामराजानें आज जवळजवळ अधच शिक सेवा बजाणवली होिी. रामराजाच्या 
हािीं मुख्य प्रधानकी ककवा राजप्रणिणनणधत्व येिारं् त्यानें आपल्या दोघाहंी भावासं त्याचं्या 
गुिायंोग्य अणधकार णदले. णिरुमलरायास अंिव्यचवस्था पाहिारा अमात्य नेमून वेंकटाद्रीस त्यानें 
आपल्या हािाखालीं मुख्य सेनापणि नेमलें . त्यानें सदाणशवरायास उत्तम रीिीनें वागवनू वाढणवलें . 
कृष्िरायानें सुरू केलेला णवजयानगरर्ा मोठा समुद्र-िलाव त्यानें पुरा केला. हंपी येथील हजारी 
रामस्वामीर्ें भव्य देऊळ हें रामराजानेंर् बाधंणवलें . त्यािंील नकासकामािं, मुसलमान राजे 
रामराजास दािंीं िृि धरून शरि आल्यार्ीं णर्त्रें आहेि. आपल्यार् जािभाईचं्या जुलमास 
कंटाळून णकत्येक मुसलमान अमीरउमराव व इिर सामान्य लोकही रामराजाच्या आश्रयास येऊन 
राहि. इिकी त्यार्ी प्रजापालनािं समदृणष्ट आणि धमचसबंंधािं सणहष्िुिा होिी. खुद्द णवजयानगरािं 
मशीदी बाधूंन आपल्या धमाप्रमािें ईश्वरस्मरि करण्यास त्यानें मुसलमानासं पूिच मुभा णदली होिी. 
या मुसलमानारं्ा त्यानें एक णनराळार् मोहला बनणवला होिा. त्यार्ें नावं िुकी मोहला. िेथें त्यानंा 
आपल्या रुर्ीप्रमािें प्राणिवधही कणरिा ंयेि असे व त्यापासून कहदुधमीयासंही उपसगच नसे. यानें व 
याच्या सणर्वानंीं णवजयानगरासणकत्येक भव्य राजवाडे व देवळें बाणंधलीं असून त्या प्रत्येकाकणरिा ं
णनरणनराळा पाण्यार्ा पुरवठा करण्यासाठीं सत्तर धरिें बाणंधलीं होिीं. प्रत्येक सणर्व व सेनाणधकारी 
याचं्या णनरणनराळ्या णवस्िृि उद्यानािूंन अनेक िऱ्हेर्ीं देशीपरदेशी फळफळावळ, सुवाणसक 
फुलझाडें, पुष्करण्या वगैरे असि. यारे् सुभेदार बहुिेक मदुरा प्रािंािंील नाईक असि. या 
नाईकारं्ी कलाकौल्ययुक्ि भव्य मंणदरें उठणवण्यार्ी आवड जगणद्वश्रिु आहे. रामराजा कारभार 
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करीि असिा ं णवजयानगरच्या णवस्िृि राज्यािं अंिःकोपास यस्त्कंणर्त् सुद्धा ं वाव णमळाला नाहीं. 
िंुगभदे्रच्या दणक्षि िीरापासून कन्याकुमारीपयंि सवचत्र अलौकीक शाणंिसाराजाज्य नादंि होिें. काय 
दंगेधोपे होि, िे सवच िंुगभदे्रच्या उत्तरेस मुसलमानी मुलखािं. रामराजा सवचदा णवजयी होि 
असल्यामुळें  त्याच्या प्रजेंि उत्साह, आनंद आणि उल्हास यांर्ीर् वृणद्ध सारखी होि होिी. 
एकंदरींि रामराजा हा एक दणक्षिेच्या इणिहासािं अलौणकक पुरुष होय, यािं काहंीं शकंा नाहीं. 
 

४८. णवजयानगरच्या पाकठब्यावर पोिुचगीजानंींही कोकिािं शके १४७० च्या सुमारास, शके १४७७ आणि 
७९ मध्यें अशा िीन जंगी स्वाऱ्या केल्या. या णिन्ही वळेीं त्यानंीं आपल्या क्रौयार्ी अगदीं कमाल 
करून गोव्यापासून श्रीवधचनपयंिर्ा णकनाऱ्यालगिर्ा मुलुख बणेर्राख करून टाणकला. यािं 
त्यारं्ा दाभोळवर नेहमीं पणहला दिका येई. शके १४७७ रे् स्वारींि त्यानंीं णवजापरुच्या सैन्यार्ा 
मालविनजीक आर्रें येथें आणि कारली नदीवर असा दोनदा ंपराभव केला. यार्ा असा पणरिाम 
झाला कीं, शके १४८४ च्या सुमारास हे पोिुचगीज लोक गोव्यापासून िों िहि सुरिेपयंि 
सगळ्यापणिम णकनाऱ्यारे् स्वामी बनले. णकनारा सोडून आिंील मुलखावर स्वाऱ्या करण्यार्ें 
पोिुचगीजाचं्या मूळच्या संकेिािर् नव्हिें. आणि यदाकदाणर्त् त्यानंीं िसें काहंीं केले असिें, िर 
रामराजाशीं झालेल्या त्याचं्या िहाप्रमािें वर घाटार्ा कोििाही भाग त्यानंीं जरी कजकला असिा, 
िरी िो याचं्या पदरािं न  पडिा ंरामराजाच्या णवजयानगरच्या साराजाज्यािंर् सामील झाला असिा. 
िेव्हा ंइिका उपद व्याप िे कशाला कणरिाि? रामराजास त्यानंीं वरघाटीं म्हिजे णवजापुरकर ककवा 
इिर मुसलमान याशंीं र्ाललेल्या लढायािूंन केव्हाहंी साहाय्य केल्यार्ें णदसि नाहीं व त्यालाही 
कधीं याचं्या साहाय्यार्ी अपेक्षा झाली नाहीं. दुसरें असें कीं, नुसत्या णकनाऱ्यावरील कजकलेल्या 
प्रदेशार्ीसुद्धा ं अस्सल यूरोणपयाकंडून व्यवस्था ठेवावयार्ी असें जर िे म्हििे, िर खुद्द 
पोिुचगालच्या लोकसंख्येस केवढें खोरें लागलें  असिें? कदाणर्त् णिकडे घरें, गावंें आणि शहरें 
उजाड होऊन गेलीं असिीं. िसें होऊं नये, म्हिनू िर अल  बुककच नें पोिुचगीज णशपायासं 
महारमागंधेडासुंद्धा ंसापंडिील त्या हलक्याभारी जािींच्या पोरी जुलमानें बाटवनू बायका करून 
देण्यार्ी वणहवाट घािली व अशा णवषम जोडप्यासं गोवें प्रािंािं णमराशी जमीन देऊन त्यारं्ी प्रजा 
युरोपीय प्रजेप्रमािें सवच बाबिींि सारखी हक्कदार गिली जावी, अशी व्यवस्था केली. िीर् प्रजा 
हाफ् कास्ट–अधचजािीय ककवा सकंीिच णिस्िी पोिुचगीज–अशी नावंाजली गेली. पोिुचगीजारं्ी–
अस्सल ककवा बाट्या अशा दोघारं्ी–कायम वस्िी गोवें प्रािंािंर् बहुिेक होिी. त्याच्या खालोखाल 
वसईच्या आसपास, अगदींर् िुरळक िारापुराच्या लगत्यास व थोडीशी दीवदमिकडे, 
समुद्रणकनाऱ्यावरील त्यारं्ें स्वाणमत्व म्हिजे केवळ र्ारें्पिार्ें, र्ोरटें,ककवा पेंढारशाहीर्ेंर् होय. 
कारि, िे जरा णकनारा सोडून अलीकडे कधीं काळीं आले, िर लगेर् कोंकिािंील कोळी वगैरे 
लढाऊ शूद्र जािीरे् लोक, त्यारं्ें र्ागंलेंर् काडंाि काढीि. िे लोक त्यानंा कधींर् नमले नाहींि. 
एकजुटीमुळें  समुद्रािंही या पोिुचगीजासं खडे र्ारण्यार्ें त्याचं्या अंगी सामथ्यच असिाहंी त्या वळेीं 
त्यासं कोिी सत्ताधारी वाली नसल्यानें िसें होऊं शकलें  नाहीं. शािंिेच्या सुखच्छत्राखालीं 
सुखावलेल्या कहदु प्रजेवर एकार् काळीं मुसलमान व णिस्िी हे दोन दाडंगे बुभणुक्षि लाडंगे दोन 
अंगानंीं अर्ानक घुसल्यामुळें  त्यारं्ी सवच व्यवस्था णवस्कणळि होऊन त्याचं्या शौयच, स्वधमचश्रद्धा व 
साहसाणद गुिारं्ी राखरागंोळी व्हावी, यािं काहंीं नवल नाहीं. िरीसुद्धा ंजाणिभेदाणदणववर्तजि अशा 
एकार् णिस्िी धमी लोकानंीं गजबजलेलें , व ग्रीस आणि रोमच्या साराजाज्यािंील सवच सुधारिारं्ा 
गड्डा घेऊन बसलेलें  यूरोपही जवळजवळ सवच मुसलमानी बनणवण्यार्ा मुसलमानानंीं णजिक्या 
लवकर रंग आणिला आणि त्यानंीं णिकडे मुसलमानारं्ी णजिकी लोकसंख्या वाढणवली, णििकी 
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बाट्यारं्ी संख्या या दोघानंीं णमळूनही णििक्या काळािं कहदुस्थानािं वाढणवली ककवा नाहीं, यार्ा 
संशयर् आहे. त्यार्प्रमािें अजूनहीं िुकी ग्रीससारख्या युरोपीय णिस्िी  राष्राचं्या डोळ्यािूंन 
काजव ेपडिील अशी श्रीमुखािं भडकणवण्यास समथच असा मुसलमानी धमच यूरोपािं नादंिो आहे. 
दणक्षि कहदुस्थानािं रामराजानेंर् सवच मुसलमानारं्ी एकदम खोडकी णजरणवली. पि रामराजाच्या 
धमांि गमागम नाहीं, म्हिनू त्याच्या त्या जयामुंळें  मुसलमानारं्ी संख्या कायमर्ी कमी होऊन 
त्याबंरोबरर् त्यारं्ें राजकीय व सामाणजक सामथ्यच आणि महत्त्व हीं कमी झालीं नाहींि हें 
मुसलमानारं्ें महद भाग्य होय. हीर्गोष्ट भारिधमाणवरुद्ध णिस्िीधमचप्रसारार्ीही होय. मात्र हा 
न्याय णिस्िी व मुसलमानी या दोन धमांिील परस्परसबंंधास लागू नाहीं. या दोन्ही हैदोसी आणि 
िरवारीच्या जोरावर वाढण्यास मुभा असलेल्या धमांपकैीं धाकट्यानें म्हिजे मुसलमानी धमानें 
पूवचगोलाधार्ें ककवा त्यावळेच्या ज्ञाि पृथ्वीर्ें णत्रखंड साराजाज्य, आपल्यापेक्षा ंसहाशें वषांनीं वडील 
असिाऱ्या णिस्िी धमाच्या अगोदर भोणगलें  व अजूनही णिन्ही खंडांि त्यार्ी स्विंत्र सत्ता र्ालि 
असून िो आपल्या वडील भावाबरोबर सारखा झुंजिर् आहे. भारिीयारं्ा जुना अनाणदणसद्ध वैणदक 
धमचही आपल्या शास्त्रोक्ि मयादेंि, सायि, माधव, हणरहर, बुक्क, श्रीकृष्िराय, रामराज आणि 
ज्ञानेश्वराणद संिमंडळींच्या प्रवृत्त्यात्मक व णनवृत्त्यात्मक उत्कषचकर प्रयत्नामिृानें अखंड यौवन 
भोगीिर् आहे. त्यािंही जेथें म्हिून भारिधमचसूयास कालपरत्वें खग्रास ग्रहि लागण्यार्ा प्रसंग 
येिो, िेथें िेथें ‘दे दान सुटे णगराि’ या ित्त्वारं्ा अवलंब करून इहसुखसवचस्वार्ें दान करून 
स्वधमचसूयार्ें ग्रहि सोडणवण्यार्ी सिंारं्ीं जिुं प्रणिज्ञार् आहे. त्याचं्या रूपानें दयाघन परमेश्वर 
‘संभवाणम युगे युगे’ हें आपलें  वर्न वररे्वर आपल्या भारिीय भक्िाचं्या प्रत्ययास आिून देिो. 
त्याला आपिर् उत्पन्न केलेल्या या जगािंील हैदोसीळ जुलमी धमच पाळिाऱ्या िामसप्रवृणत्त 
मनुष्यारं्ी जशी ममिा आहे, िशीर् ककबहुना अणधकर् ममिा आपल्या सत्त्वगुिप्रवृणत्त, शान्ििाणप्रय 
आणि गमागमवज्यच, विाश्रममयादानंीं बद्ध असा आर्ारप्रधान वैणदक धमच पाळिाऱ्या 
भारिीयाबंद्दलही आहे. 
 

४९. वरील णवधानार्ें प्रत्यंिर या काळींही एक र्ागंलेंर् णदसून येिें, िें असें : शकशिक पंधराव्याच्या 
उत्तराधांि, उत्तरकनाटक हें, णवजयानगरकर व ब्राह्मिी सुलिान णवजापुरकर, अहमदनगरकर, 
गोंवळकोंडेकर इत्यादींच्या लढायारं्ी रंगभणूमर् बनलें  होिें. िेव्हा ं मुसलमानाकंडून सापंडेल िेथें 
कहदंूर्ा व कहदुदेविारं्ा उपमदच करण्यािं येऊन फारर् धमचच्छल होि होिा. यार् वळेीं एकदा 
िृिामल्ल [प्रार्ीन म्ह. मुसलमानी दणक्षिदेशणवभागािं कनाटक हा सुभा दारुलजफर ऊफच  णवजापुर सुभ्यांिला एक सरकार होिा.] 
(णिनवले्ली?) नगरींि नृकसहभट्ट नामें िेथील एक देशपाडें होिा. िो िेथील णशवगंगा नावंाच्या 
सरोवराच्या िीरीं आग्नेय कोनास श्रीत्रयबंकेश्वर नावंार्ें एक जागृि णशवालय होिें, त्यािंील 
णशवकलगार्ी मोठ्या भस्क्िभावानें उपासना करीि असे. िेथील िूिािूिच झालेल्या यवन 
अणधकाऱ्यानें या णशवालयार्ी मशीद बनणवण्यार्ा णवर्ार करून ‘ब्राह्मिार्ा थार मोडावा’ असें 
ठरणवलें . त्याप्रमािें णशवालयावरील घुमट पाडंू लागिारं् सवच ब्राह्मि व नृकसहभट्ट यवनापं्रिी बोलिे 
जाले :–‘आम्ही येथील पूिच अणधकारी. िंू णशवालय मोडंू जाििोसी, पि मोठा घाि होईल.’ परंिु 
िें काहंींर् न ऐकिा ंयवनानें गवडंी, पाथरवट बोलाणवले आणि ‘खिारे! खिा!!’ म्हिनू साणंगिलें . 
त्याप्रमािें िे कामगार खिावयास लागले असिा,ं नृकसहभट्टासह सवच ब्राह्मि, िसेंर् काहंीं र्ागंले 
योगाभ्यासी असे सवचजि स्त्रीपुत्रासंह उपवासी णशवालयािं गोळा होऊन देवावर पडले, आणि 
‘देवराया, या दुःखार्ा सत्वर पणरहार करीं’ म्हिनू आक्रोश करंू लागले. िेव्हा ंयवनाच्या आजे्ञनें 
णशपायानंीं ब्राह्मिासं पायीं धरधरून ओढून टाणकलें  आणि त्याचं्या णस्त्रयाचं्या डोक्यावर धोंडे देऊन 



 अनुक्रमणिका 

त्यानंा िो यवन स्विः र्ाबकानें मारंू लागला. त्या वळेीं णकत्येक णस्त्रयारं्ें गभचपिनही झालें . त्यानें 
णकत्येकींर्ींिान्हीं भमूीवर आपटून मारलीं, णकत्येक णस्त्रयाचं्या स्िनासं साडंस लावनू त्यासं छणळले 
व काहंीं पुरुषाचं्या गळ्यासं दोर लावनू त्या दुष्टानें त्यासं णवणहरींि सोणडलें ! िो सवांस म्हिूं लागला 
कीं, ‘येऊं द्या आिा ं िुमर्ा देव, मारा त्याला हाकंा!’ याप्रमािें मोठा हाहाःकार झाला. धन्य त्या 
पशूसंही लाजणविाऱ्या छलकाचं्या कू्ररिेर्ी! त्या कू्रर यवनानें ब्राह्मिासं वरीलप्रमािे त्रास देऊन 
त्यारं्ें धनधान्य, वस्त्रपात्र, अलंकार आणि विनें णहसकून घेऊन त्यासं िेथून हाकूंन लाणवलें  आणि 
आपला हेिु िडीस नेला. िेव्हा ंआपल्या पणिव्रिा आनंदीबाई स्त्रीसह नृकसहभट्ट िेथून णनघाले, िे 
उत्तरेस नारायिणगरीकडे र्ालले. इकडे िो यवन णशवालय खिवीि असिा ं साळंुकेस कुदळ 
लागली, आणि त्या णठकािािूंन भडाभडा रक्िार्ा स्त्राव णनघाला. िें पाहिारं् मनािं दर्कून 
खििें बंद करून स्वारी नाकधुऱ्या काढावयास लागली. त्याला वाटलें  कीं, हा कहदंूर्ा देव–णशव 
आपिावर कोपला, आिा ंिो सवच नगर जाळून टाकील. िेव्हा ंत्या यवनानें िें स्थान सोडून गेलेल्या 
नृकसहभट्टाणद ब्राह्मिासं परि आिण्याकणरिा ंसत्वर दूि पाठणवले. दूिानंीं ब्राह्मिासं समजावनू 
परि आणिलें . ब्राह्मिानंीं देवस्थानार्ी सवच धूिीपूिी करून त्या यवनाच्या द्रव्यानें यथास्स्थि 
रुद्राणभषेकाणदपूवचक णशवार्चन करून देविा संिुष्ट करून घेिली. यवनानें त्यारं्ी अनंि प्रकारानंीं 
क्षमा माणगिली व त्यासं पूवींपेक्षाहंी अणधक इनामें व विनें करून देऊन त्यासं सिुंष्ट केलें . परंिु 
नृकसहभट्ट काहंीं णगरीवरून खालीं आले नाहींि. िे िेथेंर् राणहले. त्यारं्ी – 
 
वृणत्त झाली उदासीन। अष्टागंयोगसाधन। 
करूणनया ंपूिचपिें। देह शुष्क पैं केला॥ ८०॥ 
प्रथम मासीं णनराहार। दुसरे मासीं प्यावें नीर। 
ऐसें िप करूणनया ंथोर। शुकयोगींद्रासारखें॥ ८१॥ 
करूणनया पंर्ास्ग्नसाधन। धूराजपानीं होऊणन मग्न। 
जटा पादपणरयिं लाबंून। नारायिीं बणुद्ध ठेली॥ ८२॥ 
घालोणनया ंणसद्धासन। णनत्य करावें भस्मधारि। 
अक्षयीं नारायिार्ें ध्यान। आदरेसीं करावें॥ ८३॥ 
“देवा! देह कवचिीं घाणलन। कीं जीव पवचिीं देईन। 
ककवा फेनीं जाईन बुडोन। देवराया! श्रवि करीं॥ ८४॥ 
नलगे मज पुत्रधन। िुझें नलगे मज धनधान्य। 
आिा ंहा कककर जाि। पायािंळी ठेवावा” ॥ ८५॥ 
िेव्हा ंदेवानें स्वप्नािं नृकसहभट्टास – 
“अगा माझ्या बाळका!। िुजलागीं णशिणवलें  फुका। 
िुझ्या णनवारावया शोका। होऊन पुत्र िुझा मी॥ ८९॥ 
िुणझया िपेंकरून। बहु संिोषलें  मन। 
आिा ंिुवा ंयेथून। जावें”  ऐसें आज्ञाणपलें ॥ ९०॥ 
 

५०. याप्रमािें नृकसहभट्ट ईश्वरार्ा वर घेऊन जे णनघाले िे स्त्रीसह गोदािीरीं येऊन आंि स्नानास 
उिरले. त्या प्रसगंीं ध्यानपूवचक गंगेंि अघमषचि करीि उभे असिा,ं अवणर्ि त्याचं्या हािास एक 
श्रीनृकसहमरू्ति [अजून याचं्या घराण्यािंील देवपूजेंि एक नृकसहमूर्ति आहे, व िी हीर् अशी दंिकथा त्याचं्या घराण्यािं परंपरेनें 

र्ालू आहे.]  लागली. िेव्हा ंहीर् आपली उपास्यदेविा, असा णनिय करून त्यानंीं िी घेिली, व पढुें 



 अनुक्रमणिका 

अखंड णिच्या द्वारेंर् ईश्वरोपासना र्ालणवली. िेथून िे पुिेवाडीस येऊन कायमरे् राणहले. येथें 
त्याचं्या स्त्रीस काहंी णदवसानंीं एकामागनू एक असे यथावकाशानें िीन मुलगे झाले. त्यारं्ी अनुक्रमें 
कत्रबक, णवश्वनाथव बापू अशीं नावंें ठेणवलीं होिीं. पकैीं मधला णवश्वनाथ हा पूिच णवरक्ि व सदा 
आनंदी असे. हार्वरप्रसादार्ा होय. पुढे या णिघारं्ींही उपनयनें व लग्नें करून नृकसहभट्ट व 
आनंदीबाई कैलासवासी झालीं. णवश्वनाथास नेहमीं देवपूजेर्ार् काय िो एक नाद, घरकाम मुळींर् 
करावयास नको, हें त्याच्या संसारी भावासं खपेना. त्यांनीं आईबापाचं्या पिात् त्यास कटूक्िींनीं 
छळण्यार्ा क्रम र्ालणवला; व शवेटी णगणरजेसह त्यास हािीं धरून बाहेर घालवनू लाणवलें . िेव्हा ं
एकेका वस्त्रासह णनघालेलीं हीं स्त्रीपुरुषें िीथचयाते्रच्या णनणमत्तानें कत्रबकेश्वरास र्ाललीं असिा ं
मागांि ओिुरास वसिीस राणहलीं. िेथें ‘नेसावयास वस्त्र नाहीं, खावयास अन्न नाहीं’ अशा 
णवपत्तीमुळें स्त्रीनें त्यासं फार त्रास णदला. म्हिून िे एकदम माडंवी पुष्पाविीरे् िीरीं जाऊन घोर 
वनािं स्नानसंध्येस बसले. िथाणप पाणिगृहीि स्त्रीच्या त्या वज्रप्राय कठोर भाषिार्ें स्मरि होऊन 
त्याच्या अंिःकरिार्ी शाणंि होईना; इिकें र् नव्हे, िर त्याबद्दल त्यासं अणि दुःख होऊन शवेटीं 
त्यानंा रडें कोसळलें . िेव्हा ं ध् रुवाला जसा नारद त्याप्रमािे या िरुिास व्यासपुत्र 
शुकयोगींद्रासारखा िपोणनणध केवळ ज्ञानसमुद्र असा राघवर्ैिन्य नामक यिींद्र पाठीशीं उभा राहून 
हळूर् णवर्ारंू लागला – 

 
“िंू कोि आलासी येथें?। णकमथच कणरिोसी शोकािें?। 
खेद सोडूणन स्वस्थ णर्त्तें। वृत्ताि सागें सवचही” ॥ १२॥ 
त्यावर त्या यिींद्रास साष्टागं नमस्कार करून व आपलें  इणिवृत्त सागंनू णवश्वनाथ म्हिाला – 

 
“भाया म्हिे ‘अहारे दैवा?। दुःख झालें  माणझया जीवा। 
पणि णमळाला नाहीं बरवा। कैसें आिा ंकरावें?॥ १७॥ 
पोटी नाही पुत्रसिंान। पदरीं नाहीं काहंीं धन। 
वस्त्र फाटूणन जालें  जीिच। पोटभरी अन्न णमळेना॥ १८॥ 
कानीं नाहीं बाळी बुगडी। णमळालीं नाहीं र्ागंलीं लुगडीं। 
सुख नाहींर् अधच घडी। जालें  यारे् संगिीनें॥ १९॥ 
आपि णमळवीना अधेला। णमळालें  दे ब्राह्मिालंा 
म्हिूनी बधूंनें घालणवला। हाि धरूणन बाहेरी॥ २०॥ 
हा कोिार्ें आजचव न करी। नाक धरूणन बसिो घरीं। 
जाईना णगणरगव्हरीं। स्नानसंध्येलागीं पैं’॥ २१॥ 
ऐसीं णस्त्रयेर्ीं दुभाषिें। समक्ष ऐकुणनया ंकिें। 
त्रास घेिला माणझया मनें। म्हिोनी आलों या स्थळीं॥ २२॥ 
कोिार्ी स्त्री! कोिार्ा बंधू!। हा अवघा दुःखसबंंधू। 
िुम्हा ंऐसा दयाकसधु। भेटिा ंसुख होिसे॥ २३॥ 
या तै्रलोक्यारे् ठायीं। स्वामी! मजला कोिी नाहीं। 
पुढें संिणिही काहंीं। झाली नाहीं सवचथा”॥ २४॥ 

 
५१. हें ऐकून राघवर्िैन्यानंीं त्याला साणंगिलें  कीं, ‘बाबा रे! मलाही पतु्र नाहीं. िुझ्यापेक्षा ंमी णकिीिरी 

वयस्क आहें. िंू अजून िरुि आहेस, पूवचवय–पोरवयर् म्हटलें  िरी र्ालेल. मला कोिी नाहीं असें 
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िंू म्हििोस, मग मीं कसें म्हिावें? असो, िुला मी आहें, काहंीं काळजी करंू नकोस.’ असें म्हिनू 
त्याच्या मस्िकावर त्यानंीं आपला वरदहस्ि ठेणवला आणि अनेक परींनीं त्याला उपदेश करून शािं 
करण्यार्ा त्यानंीं प्रयत्न केला. णवश्वनाथबाबारं्ें मन स्त्रीर्ीं दुभाषिें स्मरून णफरून णफरून 
शोकग्रस्ि होई. िो म्हिे, “परेु हा संसार. माझी भाया फार क्रोधी-जशी िरवारीर्ी धार आहे, मला 
िर प्रपंर्ार्ें ज्ञान नाहीं, धन णमळणविा ंयेि नाहीं आणि स्त्रीर्ें बोलिेंही सहन होि नाहीं. म्हिून िर 
मी णिला सोडून आलों; िेव्हा ंणफरून आिा ंणिर्ा माझा सबंंध नको, मी आपल्या पायाशंींर् राहीन.” 
त्यावर राघवर्ैिन्यस्वामी म्हिाले, “िुला स्त्रीत्यागास अजून अवणध आहे; मी सागंिो िें ऐक. 
पाणिगृहीि णस्त्रयेशीं िुजसह धमचकामासंी सेवन करीन, म्हिून णववाहणदवशीं जो नेम केलेलाअसिो, 
िो शास्त्राजे्ञप्रमािें पुरा केला पाणहजे. ‘जायमानो ह वै ब्राह्मिः’ म्हिजे जन्मिःर् ‘णत्रणभःऋिःै’ िीन 
ऋिासंह जन्मिो. त्यािं णपिृऋि हें णस्त्रयेच्या णठकािीं पतु्रोत्पणत्त करून फेडावें लागिें. िें णपिृऋि 
फेडण्यािं स्त्रीऋिही णफटिें. आिा ं िुला नुकिें पंर्णवसावेंर् वषच आहे. एक पुत्रसिंान होिारं् िंू 
स्त्रीर्ा मोके्षच्छेनें त्याग कर. माझ्या आशीवादाने िुला लवकरर् पुत्र होईल. बरें असो! मला आिा ं
क्षुधा लागली आहे, िेव्हा ंिुझ्या णबऱ्हाडीं र्ल आणि िुझ्या स्त्रीकरवीं पाक करवनू मला अन्नप्रदान 
कर.” याप्रमािें श्रीगुरु राघवर्ैिन्यारं्ी आज्ञा होिारं् णवश्वनाथबाबा आनंदानें गावंीं परिला आणि 
झालेला वृत्तािं स्त्रीस सागंून त्यानंीं णिच्या मनास संिोषणवलें . नंिर णिनें आनंदानें इकडून णिकडून 
जमवनू आिलेल्या सामग्रीनें णसद्ध केलेला पक्वान्नपाक घेऊन िो णफरून स्वामीकडे वनािं गेला व 
त्यानंा अन्नसिंपचि करून व त्यारं्ा 

 
“िुज होईल उत्तम पुत्र। पुढें वशंवृणद्ध करील पणवत्र। 
िुज मोक्ष होऊन र्णरत्र। प्रगट होईल भमूंडळी “॥ ४१॥ 
 
असा आशीवाद घेऊन परि आला आणि दोघा ंस्त्रीपुरुषानंीं संिोषानें प्रसाद म्हिून शषेान्न भक्षि केलें . पढुें 
हीं स्त्रीपुरुषें सुखानें कालक्रमिा करंू लागलीं. 
 
५२. मध्यंिरी आपि राघवर्िैन्यारं्ें पूवचवृत्त बघूं. पिेु णजल्यािं जुन्नरापासून र्ारपारं् कोसावंर 

‘उत्तमनाम नगरी’ म्हिजे ओिूर या नावंार्ें गावं पुष्पाविी ककवा कुसुमाविी नदीच्या िीरीं आहे. ही 
कुसुमाविी नदी भाबंोरीच्या डोंगरांिून णनघून ओिुरापुढें र्ारपारं् मैलावंर कहवरें बदुु्रक येथें कुकडी 
नदीस णमळिे. या ओिुर गावंर्ा राघव नावंार्ा ब्राह्मि खडिर िप करून व्यासाचं्या दशचनेच्छेनें 
फार काळपयंिवार्ाबंपुिाशन करून होिा. त्याच्या नखाचं्या र्ुंबळा झाल्या, अंगावर धुळीच्या 
वड्ा वाढल्या, जटा भईुवर लोळंू लागल्या; िेव्हा ंत्याला शवेटीं व्यासदशचन घडून ‘ॐ नमो भगविे 
वायुदेवाय’ हा मंत्र णमळाला. व्यासानंीं यासं परमहंस दीके्षर्ी आज्ञा देऊन सवच वदेान्िरहस्य 
साणंगिलें  व वडवाळ णसद्ध नागनाथासं लौणकक गुरु कर असें सागंनू आपि अदृश्य झाले. 
परमहंसदीक्षेंिील यारं्ेंर् नावं राघवर्ैिन्य झालें . राघवर्ैिन्यारं्ी पुढें बहुि काळ खालीलप्रमािें 
योगप्रणक्रया र्ालू असे :– 
 

स्वणिकाकारी नाना आसनें। णनत्य करावीं णनिलपिें। 
पूरक, कंुभक, रेर्क। प्रािायाम करावा॥ ३८॥ 
जालंधर आणि उणड्डयान। णिसरा मूलबधं जाि। 
अपानािें ऊध्वच करून। अधोगमन प्रािारं्ें॥ ३९॥ 
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करूणन कंुणडनीप्रबोध। सुषुम्नेर्ा शोणधला मागच। 
किी अनुहिार्ा शब्द। श्रवि करीि असावा॥ ४०॥ 
नाणसकािंरीं वाहे श्वास। णनत्य सहस्त्रदळीं सहवास। 
पद अणवनाश। जया म्हििी॥ ४१॥ 
सदा असावें णनवृकत्त। भिूमात्रीं समान स्स्थणि। 
अंगावरी सवच पक्षी बसैिी। णनभचयत्वें येऊनी॥ ४२॥ 
अष्टमहाणसद्धींर्ा पाळा। भोंविा होउनी गोळा। 
आज्ञा मागिी वळेोवळेां। स्वामीलागीं प्राथोनी॥ ४३॥ 
धैयार्ा मेरु अर्ल। अंगी वैराग्यार्ें बळ। 
कदाणर्त् प्राशन करावें जल। अन्न न खावें सवचथा॥ ४४॥ 
एक मासपयंि एक वृक्षीं। णद्विीय मासीं दुसरे वृक्षीं। 
उडोणन जािो जैसा पक्षी। िैसें[बाय साधनावंार्ून स्वयंणसद्ध असिारी ही वायुिरिणवद्या (Aerial navigation) योगानें साध्य असल्यार्ी 
ही एक ऐणिहाणसक गोष्ट होय.]  जावें णनजागंें॥ ४५॥ 
नग्नवणृत्त णदगंबर। शयन करावें वृक्षावर। 
एका वृक्षीं ठेवणून णशर। दुज्या वृक्षीं र्रि पैं॥ ४६॥ 
कदाणर्त् णसद्धासन घालुन। वृक्षाग्रीं बैसावें जाऊन। 
करावें शीिोष्िार्ें सहन। ऐसा काळ बहु गेला॥ ४७॥ 
 
साराशं! राघवर्ैिन्य म्हिजे साक्षात् योग्यमूर्तिर् होिे. 
त्याचं्या आशीवादानें णवश्वनाथबावासं णगणरजाबाईच्या पोटीं वषाच्या आिं, ओिूरास ज्या ब्राह्मिाच्या घरीं 
यारं्ें णबऱ्हाड होिें, िेथेंर् उत्तम पुत्ररत्नार्ी प्रास्प्ि झाली. िेव्हा ं णफरून पुत्रोत्सवाच्या हौसेनें णगणरजाबाई 
णवश्वनाथबावासं ‘हें आिा, िें आिा’ म्हिून हट्ट घेऊन त्रास द्यावयास लागली. सरासरी दहा णदवस होऊन 
अस्पशच स्स्थणि संपिारं्, बाबा वनािं राघवर्िैन्याकंडे गेले आणि – 
 
“सरली संसारार्ी कथा। मजला सनं्यास द्यावा आिा।ं 
दूर करावी जी भवव्यथा। स्वाणमराया! दयाळा”॥ ४८॥ 
 
अशी श्रीगुरु राघवर्ैिन्यस्वामींर्ी प्राथचना करावयास लागले. िेव्हा ं वैराग्यें णर्त्त शुद्ध झालें  आणि स्त्रीर्ें 
ऋिही णफटलें , ऐसें पाहून राघवर्ैिन्य प्रसन्न झाले आणि संन्यासपद्धिीरे् प्रकारें आपल्या नामानुसार 
णवश्वानाथबावारं्ें केशवर्िैन्य असें नांव ठेवनू त्यासं त्यानंीं सणवणध उपदेशपूवचक संन्यास णदला. मग िेथून 
नूिन संन्यासयोग्य जो िीथचयाते्रर्ा सापं्रदाय, िो र्ालणवण्यास्िव िे जनस्थान नाणसक-पंर्वटीस गेले. िेथें 
णत्ररात्र राहून पढुें कुशाविचस्नानपूवचक त्रयंबकेश्वरार्ें दशचन घेऊन गंगाद्वारीं िीन णदवस राणहले. पढुें द्वारका, 
नारायिसर, समुद्रस्नान, आणदनारायिदशचनाणदक करून अजमीराजवळ पुष्करिीथास गेले. नंिर 
नरनारायिबणद्रकेदाराणद उत्तरमानसिीथें करून गंगायमुनासंगमीं येऊन ब्रह्मभावें णत्रणवक्रमार्ें दशचनघेिे 
झाले. नंिर या दोघा ं गुरुणशष्यानंीं श्रीके्षत्र काशी, िेथील णवष्िुपदगंगापूजनाणद करून प्रत्येक णठकािीं 
णत्ररात्र राहून णवश्वेश्वरदशचन आणि मणिकर्तिका स्नान केलें .िेथें राघवर्िैन्यानंीं जेव्हा ंकेशवर्ैिन्याकंडून 
र्ैिन्यरूपी णवश्वेश्वरार्ें स्िवन करणवलें  त्या वळेीं काशींिील सवच अहंकारपूिच णवद्वान् ब्रह्मवृदंासमोर 
णवशे्वश्वरार्ें कलग या भक्िोत्तमार्ी स्िुणि ऐकून हालंू डोलंू लागलें . [हा र्मत्कार ज्यानंीं णवदु्यन्मानसार्ी व प्रयोगणसद्ध 
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योगार्ी ओळख करून घेिली असेल त्यासं सहज पटेल, इिरासं श्रदे्धवरर् खरा माणनला पाणहजे.] िें पाहून त्या सवच णवद्वानानंीं 
गणलिाहंकार अशा या गुरुणशष्यारं्ी अत्यंि वाहवा केली. व  

 
स्वामी िुमरे् दशचनेंकरून। आम्ही संपूिच झालों धन्य। 
आणि हें के्षत्र िुमच्या येिेंकरून। परम पावन झालें ॥ ३६॥ 
 

असें सवच म्हिूं लागले. काशींिील णवद्वज्जनानंीं या दोघारं्ा जो पूजोपर्ारासह सन्मान केला, त्या द्रव्यानें हे 
स्विा ं णनःस्पृह असल्यामुळें याचं्या णशष्यगिासं केशवर्ैिन्यांच्या नावंानें िेथें णशवालय बाधंिा ं आलें . 
अजूनही हें णशवालय काशींि आहे असें म्हििाि. असो! काशींि अशी कीर्ति करून ही जोडी 
जगन्नाथदशचनपूवचक पवचसमुद्रस्नान व पूवचदणक्षििीथें करून परि स्वदेशाकडे णफरिानंा, पजचन्यकाळािं 
कल्यािकलबुग्यास येऊन थडकली. िेथें कोठेंर् राहावयास स्थळ णमळेना, सबब एक भव्य मशीद पाहून, हे 
आंि णशरले. बाहेर पाऊस पडि होिा व मणशदींि कोिी नव्हिें. िेथील कुरािार्ी पोथी ठेवण्यार्ा मधलार् 
कोनाडा प्रथम णरकामासा पाहून यानंीं आपल्या पादुका त्यािं ठेणवल्या; िों इिक्यािं णदव े लावण्याच्या 
समयीं मुल्लािा िेथें आला. त्यानें आपल्या पणवत्रस्थानीं पादुका ठेवनूबसिारे हे कहदु काफर पाहून एकदम 
णर्डून बडबडीस आणि णशव्यागाळींस सुरवाि केली. त्यानें यासं दरडावनू 
 
“िुम्हीं हें काय केलें?। आमरे् धमालागीं बुडणवलें?। 
मसीदीमध्यें जोडे ठेणवले। मुख्य स्थानीं जाऊन”॥ ४५॥ 
 
असें म्हटलें  व काजीकडे जाऊन त्यास सवच वृत्तािं साणंगिला. झालें । काझी र्रफडि आला; आणि म्हिू ं
लागला :– 
 
“ब्राह्मि गुरु िुम्ही संन्यासी। न जािा ंब्राह्मिगृहासी। 
सोडुणन आपले धमासी। आमरे् धमासी बुडणवलें ॥ ४९॥ 
िुम्हीं येथून जावें सत्वरी। नाहीं िरी दंड होईल भारी “॥ 
ऐसें ऐकूनणह िे यणिवरकेसरी। णनभचय वसिे जाहले॥ ५०॥ 
 
५३. मग काजीनें मुल्लािा पाठवनू णनजामशहा बादशहाला मणशदींिील साद्यिं विचमान कळणवलें . 

मध्यंिरी इकडे अनेक यवनारं्ा मेळावा-जसा व्याघ्राभोंविीं जंबुकारं्ा िसा-या दोघाभंोंविीं 
णमळाला होिा. णनजामशहाही सैन्यासह िेथें येण्यास णनघाला. त्याने येिायेंिारं् गावंािंील 
ब्राह्मिासं िंबी देण्यास सुरुवाि केली होिी. बादशाही णशपाई म्हिूं लागले कीं,  

 
“ठोका येथील ब्राह्मिासंी। यानंींर् आिणवले सनं्यासी। 
णबघडणवलें  आमुरे् धमासी। मसीद खराब पैं केली”॥ ५७॥ 
 
यामुळें  बादशहाच्याही पूवी मुलाबाळासंह िेथील सवच ब्राह्मि मणशदींि येऊन त्या दोघा स्वामींपुढें रडंू 
लागले. िे म्हिाले, ‘िुम्हाकंणरिा ंआम्हालंा बादशहा दुःख देिो, आिा ंग्राम सोडून आम्हालंा जािें आलें .’ हें 
ब्राह्मिारं्ें भाषि ऐकून आपल्याकणरिा ब्राह्मिासं दुःख होिें र्ागंलें  नाहीं, यास्िव आपि हें णठकाि सोडावें 
हेंर् बरें, अशा णवर्ारािं िे आहेि िों बादशहा येऊन ठेपला. त्यानें येिारं् ‘िुम्ही कोि आहािं? मणशदींि का ं
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राणहला?ं नमाज पढण्याच्या स्थानीं पादुका ठेवावयाच्या काय? जा, णनघा आिाचं्याआिा ं येथून, नाहींिर 
िुम्हालंा णशक्षा करीन,’ याप्रमािें त्यासं िाकीद णदली. िेव्हा ंया दोघानंीं त्याला उत्तर केलें  कीं, ‘िंू मशीद 
आपली म्हििोस िर णिला बोलावनू घेऊन जा. आम्ही पृथ्वीवर बसलों आहों, िुझ्या मणशदीस णशवलोंही 
नाहीं. आम्ही कोठून आलों नाहीं, कीं कोठें गेलोंही नाहीं, जेथल्या िेथेंर् आहों.’ सगुि मूर्तिपूजक कहदंूर्ें हें 
उत्तर णनगुचिपूजक म्हिणविाऱ्या व म्हिूनर् मूर्तिभजंक व्रि पाळिाऱ्या णनजामशहास बरेंर् र्ुरर्ुरलें . त्याला 
स्विः आपल्या करामिीर्ा म्हिजे णसद्धाईर्ा मोठा अणभमान होिा. त्यानें ‘मसीदमा, मसीदमा’ म्हिून 
मणशदीस बोलावण्यार्ें बरेंर् अवसान आिलें ; पि िें सवच व्यथच झालें . िेव्हा ंमग श्रीमद्योगेश्वर र्ैिन्यमरू्ति, 
ज्यारं्ा धमचरक्षिाथचर् अविार, जे एक परमात्मा व एक ईश्वर असे, प्रत्यक्ष नरनारायि मानवरूपें प्रगटले 
होिे, िे र्मत्कार दाखणवण्यास णसद्ध झाले. 
 
मसीदीस पुसिी, ‘िंू कवि?’। िी म्हिे, ‘मी िुमर्ी दासी आंदि’। 
स्वामी म्हििी, ‘यार्ा णठकाि सोडून। र्ाल येथुनी’॥ ७२॥ 

 
५४. लगेर् त्याप्रमािें होऊन त्या योगेश्वर स्वामींच्या परमनोवशीकरिसामथ्यानें बादशहास मशीद 
उडाल्यार्ा भास झाला व घाबरून त्यारे् नेत्रही णमटले. इिक्यािं यवनस्पशच न व्हावा म्हिून स्वामी िेथल्या 
िेथेंर् अदृश्य झाले. मागें बादशहा आपिाशंींर् णवर्ार करीि बसला. त्याला खरेंर् वाटलें  कीं, मशीद 
उडाली िी पाव कोसावर जाऊन स्स्थि झाली; परंिु णिच्यािंील एक मािीर्ा किही स्थानच्युि झाला 
नाहीं. हा सवच प्रकार मानणसक सणृष्ट उत्पन्न वरून िी णववणक्षि मनुष्यासर् णदसावी, अशी जी योगशक्िी 
[Pscychic powers]णिनेंर् घडवनू आणिलाहोिा. वस्िुिः मशीद जेथल्या िेथेंर् होिी, बादशाहार्ें मन मात्र 
त्याच्या स्वाधीन नसून िें त्या योणगवराचं्या इच्छेच्या पूिच स्वाधीन झालें  होिें. त्यामुळें  त्याला याचं्या 
इच्छेनुरूप सवच भास होि होिा. बादशहा आपल्या मनािं– 
 
‘हा पुरुष महान थोर। कहदंूमाजी पीर पैगंबर। 
ियार्ी केला म्या ंअनादर। णधःकार असो मजलागीं॥ ७६॥ 
मी अधमामंाजीं अधम। केला णसद्धपुरुषार्ा अणिक्रम। 
मजप्रणि जाला भ्रम। आपि श्रेष्ठ म्हिवणून॥ ७७॥ 
हे उभयिा ंपरमात्मस्वरूप। यारें् छळिेर्ें मज घडलें  पाप। 
आिा ंमज देऊनी शाप। दग्ध कणरिील ये क्षिीं॥ ७८॥ 
आिा ंियािंें जावें शरि। करावा अपराध णनवदेन। 
मग जैसें घडेल दैवेंकरून। िैसें घडो ये काळीं’॥ ७९॥ 
 
असा णवर्ार करून स्वामींस पहािो िों स्वामी नाहींि. पुष्कळ शोध केला िरी िे कोठें सापंडेनाि, िेव्हा ं
त्यानें त्याचं्या दशचनाथच उपवास आरंणभले व त्या मशीदींि ‘राघवदराज’ आणि ‘केशवदराज’ या नावंानें दोन 
दरगे बाधंवनू िेथें उभय र्ैिन्यारं्ी पूजाअर्ा सुरू केली. 

 
सव्यभागीं बसुैणन ब्राह्मि। करुणन रुद्राविचन। 
वदेोक्िमंत्रें पूजाणवधान। कणरिे झाले सवचदा॥ं ८०॥ 
वामभागीं संपूिच यवन। कलमा पठणि आपि। 
णत्रकाळ णनमाज करून। उभे असिे जाहले॥ ८१॥ 
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५५. णनजामशहा बादशहा स्विा ं उपोणषि असल्यामुळें  त्यार्ी कींव करून कलबुग्यापासून दीड 
योजनावर असलेल्या आळंदगंुजोटी या गावंीं राघवर्िैन्य प्रगट झाले. बादशहास िी वािा 
कळिारं् िो मागांि दंडवि घालीि आपले सवच यवन घेऊन आळंदगंुजोटीस आला आणि हाि 
बाधूंन स्वामींच्या पुढें उभा राहून ‘मी िुमर्ा अपराध केला, त्याबद्दलआिा ंमला शासन करा म्हिजे 
मी णनदोष होईन; मला आिा ंराज्य ककवा संपणत्त नको. मी आपल्या शरीरार्ी मािी करून आपल्या 
संगिीं फकीर होऊन णफरेन’ अशी त्यानें त्यारं्ी णवनंणि केली. त्यार्ा दृढभाव पाहून स्वामींनीं 
त्याला अभय णदलें , िेव्हा ंबादशहानें णफरून णवनंणि केली कीं, ‘स्वाणमराया! जरी मजवर आपली 
पूिच दया आहे, िरी या ग्रामास सोडून आपि अन्यत्र कोठें जाऊं नये.’ स्वामींनीं ‘िथास्िु’ म्हिून 
त्यार्ी रवानगी केली. याप्रमािें राघवर्िैन्यानंीं धमचच्छलक मुसलमानासं वैणदक धमार्ें सामथ्यच 
दाखवनू, ईश्वरास सवच धमच कसे सारखेर् मान्य आहेि, हें दाखणवलें . राघवर्ैिन्यारं्ी समाणध उफच  
‘दराज’ म्हिजे केवढें स्थान झालें  होिें व आहे, हें णनरंजनबुवाकृि ‘केशवर्िैन्यकल्पिरु’ 
गं्रथािंील खालील उिाऱ्यावरून र्ागंलें  लक्षािं येईल. वरील र्णरत्र त्यार् गं्रथावरून बहुिेक 
रेखाटलें  आहे. सस्च्छष्य केशवर्ैिन्यासं राघवर्ैिन्यानंीं म्हटलें , ‘िुवा ं आमच्या अनुष्ठानस्थळीं 
उत्तम ग्रामासी म्हिजे ओिूरासं जावें, कारि आमर्ी बहु प्रणसणद्ध झाली त्यामुळें  उत्तरोत्तर 
जनोपाणध फार होईल. यासाठीं आम्ही आिा ंसमाणध घेिो.’ त्याप्रमािें लगेर् राघवर्िैन्य अंिधान 
पावले. िेव्हा ंसवच यवनानंीं अणमि द्रव्य खर्ूचन त्या णठकािीं म्हिजे आळंदगंुजोटीस त्यारं्ी समाणध 
बाणंधली. व्यवस्था येिेंप्रमािें होिी – 

 
‘राघवदराज’ िया लागुनी। नावं ठेणवलें  यवनानंीं 
‘राघवर्ैिन्य’ ब्राह्मिानंीं। म्हिि असावें सवचदा॥ं ९५॥ 
एक भागीं पूजा कणरिी ब्राह्मि। एक भागीं पूजा कणरिी यवन। 
अद्याणप िेथील मणहमान। र्ालली असे यापरी॥ ९६॥ 
देशोदेशींरे् याते्रकरी येिी। नानाप्रकाररे् नवस कणरिी। 
ियारें् नवस पूिच होिी। नवसासी स्वामी पावणून॥ ९७॥ 
सभोंविीं केलीं उपवनें। णवणर्त्र स्थळें बाणंधली जाि॥ 
वापी कूप िडाग खनन। केलीं स्थळोस्थळीं पैं॥ ९८॥ 
उत्साह महोत्साह होिी। णनशािें पिाका शोभिी॥ 
भेरी र्ौघडे वाजिी। प्रणिणदनीं त्या स्थानीं॥ ९९॥ 
जैसी इंद्रार्ी अमरपुरी। कीं द्वारकेर्ी आणिली दुजी सरी॥ 
िैसें स्थळ िें अणि कुसरी। णनमाि होिें जहालें ॥ १००॥ 
 
वरील अविरिािं काहंीं अणिशयोस्क्ि असेल िर िेवढी वजा करावी. ही राघवर्ैिन्यारं्ी आळंदगंुजोटीर्ी 
समाणध शके १४८० पासून १४८५ पयंि केव्हा ंिरी झाली असावी. या पढुील केशवर्िैन्यारं्ें र्णरत्र स्विंत्र 
आहे; िें पुढें योग्य स्थलीं देण्यािं येईल. कारि, आपली राजकीय इणिहासार्ी हकीकि शके १४८५ 
सुमारापयंिर् आलेली आहे. िेव्हा ंआिा ंमागील इणिहासार्ा व वरील हकीकिीर्ा णकिपि मेळ बसिो िो 
पाहंू. 

 
५६. मागील इणिहासािं व वरील हकीकिींि कल्याि कलबुगा हें णठकाि आणि णनजामशहा हें 

बादशाहार्ें नावं हींर् काय िीं मेळ घालण्यार्ीं दोन सूत्रें. शके १४८५ च्या सुमारास हुस्सेन 
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णनजामशहानें णवजापूरच्या अल्ली अणदलशहास कल्याि कलबगु्यार्ा सुभा परि करण्यार्ें कबलू 
केलें  आहे. णवजापुररे् अणदलशहा व अहमदनगररे् णनजामशहा यारं्ा झगडा शके १४७३ च्या 
सुमारास जो सुरू झाला, िो हा कालपयंि म्हिजे जवळजवळ बारा वषें र्ाललार् होिा. हा बारा 
वषांि कल्याि कलबुगा हा सुभा, णनदान खुद्द िेवढें णठकाि िरी, अहमदनगरच्या 
णनजामशहाचं्यार् िाब्यािं होिें. िेव्हा ं र्ैिन्यर्णरत्रािंील णनजामशहा हें नावं ऐणिहाणसक 
हकीकिीशीं णमळिेंर् आहे. त्यार्प्रमािें दुसरी गोष्ट हीही णसद्धआहे कीं, ज्या अथी शके १४८५ च्या 
सुमारास कलबुगा णनजामशहाच्या िाब्यािूंन आणदलशहाकडे गेला, त्या अथी राघवर्ैिन्यारं्ी 
समाणधही शके १४८५ च्या आंिर् झाली असली पाणहजे; आणि िी िशीर् झाली असण्यास पढुील 
केशवर्ैिन्याचं्या आयुष्यक्रमावरून र्ागंला आधार णमळिो. िो कसा िें त्या त्या वळेेस 
दाखणवण्यािं येईलर्. हुस्सेन णनजामशहास कहदु रामराजार्ी राजकीय वणरष्ठिा व कहदु फकीर 
राघवकेशवर्ैिन्यारं्ी धार्तमक वणरष्ठिा एकार् कालीं स्वीकारण्यार्ा प्रसंग आला. िथाणप त्याला 
कहदु साधंूच्या धार्तमक वणरष्ठिेपेक्षा ं कहदुराजा रामराजा यार्ी राजकीय वणरष्ठिा फारर् 
अपमानकारक वाटली. त्यासाठीं त्यानें काय काय उद्योग केले! त्यानें मोठी कारवाई लढवनू बेदर, 
गोवळकोंडा आणि णवजापुर या सवच पादशाया रामराजाणवरुद्ध उठणवण्यार्ी खटपट आरंणभली व 
िो मोठा धूिच कारस्थानपटु असल्यामुळें  त्यार्ें िें करिें णसद्धीसही जाण्याजोगें होिें. या भावी 
कटास णवशषे बळकटी यावी म्हिून त्यानें आपली मुलगी र्ादंणबबी ही अल्ली अणदलशहास णदली. 
मागें त्यानें कुिुबशहासही आपली पणहली एक मुलगी देऊन जावंई केलें  होिेंर्. र्ादंणबबीबरोबर 
आंदिादाखल सोलापुर प्रािं त्यानें णवजापूरच्या अणदलशाहीस जोडला. अल्ली अणदलशहानेंही 
आपली बहीि हुस्सेन शहाच्या मुलास देण्यार्ा मानस दाखणवला, व त्यानें मोठ्या आनंदानें िी 
आपल्यास सून करून घेिली. याप्रमािें णवजापुरकर, गोवळकोंडेकर आणि अहमदनगरकर 
म्हिजे एक कुटंुबर् झालें  म्हिावयार्ें. बेदरकर म्हिजे केवळ बाहुल्याप्रमािें हवें त्यानें नार्वावें 
असेंर् प्रकरि होिें. आिा ं या झालेल्या प्रकारािं णवश्वासघाि णकिी होिा हें पाणहलें , म्हिजे 
अंगावर शहारेयेिाि! कारि, कुिुबशहा गोवळकोंडेकर हा िर केवळ रामराजार्ा कृिक पुत्रर्. 
याला रामराजानेंर् गोवळकोंडें येथें स्विःच्या बळावर िख्िनशीन केलें  होिें, हें मागें आलेलें  
वार्कासं स्मरिर् असेल. अहमदनगरकर णनजामशहासंही णवजापुरच्या प्रबल अणदलशहाच्या 
िडाक्यािूंन रामराजानेंर् वारं्णवलें ; इिकें र् नव्हे, िर णवजापुरकराबंरोबरीनें प्रबळही करून 
सोणडलें . अहमदनगरकर व णवश्वासघािकी सजािीय णमत्र गोंवळकोंडेकर कुिुबशहा याचं्या 
वरर्ष्म्यािूंन णवजापुरकरासं सलामि बाहेर काढण्यास रामराजानें णवजापुरकर अणदलशहाच्यार् 
खुद्द णवनंिीवरून त्यास आपल्या माडंीवर बसवनू आपला मुलगा समजून केलेलें  साहाय्यर् सवचस्वीं 
कसें कारि झालें , हेंही वार्कासं स्मरि असेलर्. िात्पयच काय, वरील णिन्ही शायारें् सुलिान 
म्हिजे रामराजानें उपकारबदु्धीनें पुष्ट होऊं णदलेले असे होिे. त्यानें जर मागील दहाबारा वषांिील 
णनरणनराळ्या मोणहमािं एकेकास अर्ानक गाठूंन गारोडी ज्याप्रमािें सापास त्याप्रमािें त्यासं 
आपल्या कारागृहरूपी पोिडींि टाणकलें  असिें, िर िें अशक्य होिें असें नाहीं; परंिु शरिागिास 
मरि देिें ककवा सणंध सापंडिारं् परकीय राज्यें खालसा करून स्वराज्यास जोडिें व न्याय, 
औदायच आणि परस्परसंणध याजंकडे सवचथैव दुलचक्ष करून लहरीखािर ककवा स्वाथैकदृष्टीनें केवळ 
सामथ्याच्या व कपटपटुत्वाच्या जोरावर परस्वापहार करिें हें भारिीय वैणदक ससं्कृिीच्या आयच 
क्षणत्रयारं्ें शीलर् नव्हे. त्यामुळें  मानाहच णवणजगीषेच्या लहरींिर् काय िे आयच क्षणत्रय इिर राज्याकंडे 
पाहाि व णनकरानें पराक्रम करून जय संपादीि. अथात् जयामागें मान येिर् असे. िेवढा णमळाला 
कीं, स्वयंपूिच देशारे् राजे असिारे हे आयच क्षणत्रय पुढें केवळ सहज णमळि असलेल्यालक्ष्मीर्ा 
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उपभोग घेि; मनोरंजनाथच व क्षात्रकलाणभवृद्धध्यथच मृगया करीि;परंिु अमयाद राज्यणवस्िारार्ी 
हावं धरून शजेारपाजारच्या  अशक्ि ककवा अडर्िींि सापंडलेल्या राजारं्ीं राज्यें घशािं 
उिरणवण्यासाठीं धडपडि नसि. यार् न्यायानें रामराजाही, आपले व ब्राह्मिी सुलिानारें् जे 
नुकिेर् परस्परमतै्रीरे् संणध झाले होिे त्यावंर पूिच णवश्वास ठेवनू स्वराज्यार्ी अंिव्यचवस्था 
पाहण्यािं गंुिला होिा. आज जवळजवळ िीसर्ाळीस वषें िो या मुसलमानाशंीं लढि होिा. 
इिक्या अवधींि त्याने कृष्िेच्या िीरानें उत्तरेस जुन्नरपयंि प्रवशे करून मध्यमहाराष्रासही 
स्वराज्य-आयच क्षणत्रयराज्य–अनुभवण्यार्ी सणंध णदली होिी. परंिु वर राजस्िानािं ज्याप्रमािें 
हस्स्िनापुरर्ें राज्य स्वराज्य करण्यार्ी संगानें आिनू णदलेली उत्तम संणध पुढील रजपुिानंीं वायंा 
दवणडली, त्यार्प्रमािें महाराष्रािंही कृष्िराय व रामराजा यानंीं स्वपराक्रमानें अनायच 
मुसलमानासं खडे र्ारून आयच संस्कृिीच्या सवच दाणक्षिात्यासं एक होण्यार्ी व मुसलमानारं्ें मुख्य 
पीठ जें बेदराणद नगराभंोंविालर्ा प्रदेश, िेंर् हस्िगि करून सवच महाराष्रािं व दणक्षिापथािं 
कहदुसाराजाज्य अनुभणवण्यार्ी आिनू णदलेली उत्तम सणंध त्यानंीं वायंा दवणडली. णवशषेिः जसे वर 
जयपुरकराणद रजपूि-क्षणत्रय, िसेर् इकडेही कनबाळकराणद अनेक मराठे-क्षणत्रय १५६० च्या 
सुमारास मुसलमान बादशहारं्ी सरदारी णमळणवण्यािं धन्यिा मानंू लागलेले णदसिाि. ज्याप्रमािें 
उत्तरेंिील णदल्ली-हस्स्िनापुरर्ें राज्य जयपुरकराणदकानंीं वाढणवण्यार्ी खटपट र्ालणवली होिी, 
त्याप्रमािेंर् मोरे, णशरके, जाधव, महाणडक, माने, कनबाळकर, घाटगे, इत्याणद सवच मराठ्यानंीं त्या 
काळीं णवजापूर, अहमदनगर इत्याणद ब्राह्मि बादशाहीच्या णभन्नणभन्न सुलिानिींि असाम्या, 
जहाणगरी णमळवनू िीं िीं दणक्षिेंिील मुसलमानी राज्यें इमानेंइिबारें वाढणवण्यार्ी खटपट 
र्ालणवली होिी. वास्िणवक पाहिा ंत्यानंीं या वळेीं घरापासून जरा लाबं का ंहोईना परंिु स्विंत्र व 
पराक्रमी रामराजासारख्या कहदु क्षणत्रय राजार्ीर् सेवा प्रयत्नपुरस्सर स्वीकारून जेव्हा ं जेव्हा ंिो 
वर महाराष्रािं येई िेव्हा ं िेव्हा ं आपल्या घराभोंविालर्ा प्रदेश त्याजकडूनर् आपिासं 
जहाणगरीदाखल करून घ्यावयार्ा व त्याच्या पाठबळावर आपल्या जहाणगरींर्ा मुलुख वाढवीि 
राहून मोठ्या युक्िीनें परराज्यार्ा वरवटंा णझजवनू णझजवनू अगदीं नाहींसा करून टाकावयार्ा. 
परंिु असें होण्यास लोकांस कोिीिरी ईश्वरी प्रसादार्ा, प्रवृणत्तमागांिील लोकारं्ेंही कोिीिरी इष्ट 
साधून देिारा णनःस्पृह साधुर् उपदेष्टा असावा लागिो. िसा साधु या काळीं कोिी झालेला णदसि 
नाहीं. मागील हकीकिीवरून व पुढेंही येिाऱ्या साधुर्णरत्रावंरून या काळीं स्वधमाणभमानी 
संिसज्जन महाराष्रािं मुळींर् नव्हिे, अशािंला प्रकार नाहीं. परंिु केवळ स्वधमार्ी 
णनवृणत्तमागचप्रधान पारमार्तथक बाजूर् िेवढे संभाळिारे या काळरे् सवच साधु असि. प्रवृणत्तमागांि 
लोकासं इष्ट वळि लावनू स्वसमाजाच्या ऐणहक सुखसाधनािं अर्कू भर टाकिा ं येण्यार्ा मागच 
सुर्लेला असा वणरष्ठ धोरिार्ा सत्पुरुष महाराष्रास अजून लाभावयार्ा होिा. मुधेशर्ागंा, 
राघवकेशवर्ैिन्य ही मंडळी सत्पुरुषाचं्या कोटींिली, परमवैराग्यशील, उत्कट स्वधमाणभमानी 
जरी खरी, िरी वरील दृष्टीनें केवळ णनवृत्तीर्ी साधक आणि वाऱ्याला पाठ देिारीर् म्हिावी 
लागिे. स्वयंप्रकाश, स्वयणंसद्ध आणि पणरस्स्थिीर्ें अणनष्ट स्वरूप बदलून णिला अनुकूल करून 
घेण्यास ही मंडळी समथच असून सवच समाजािं महत्त्वाकाकं्षा भरवनू त्यासकायचित्पर बनणवण्यार्ी 
लोकोत्तर कल्पकिा याचं्यािं वसि नव्हिी, असेंर् खरें. िसें नसिें आणि जर कोिी खरा 
स्वधमचदेशणनष्ठ, समाजधुरीि, णनःस्पहृ, ईश्वरभक्ि, कायचकिा साधुपुरुष या वळेीं उत्तरेंि ककवा 
दणक्षि महाराष्रािं असिा, िर खणर्िर् दोन्हींकडे असिाऱ्या मुसलमान राज्यपीठारं्ीं िो आपल्या 
स्वधमीयाकंडून पाळेंमुळें  खिणवल्यावारं्ून राहिार् ना. उदाहरिाथच वल्लभार्ायच–हे मोठे साधु–
एका नवीन पंथारे् प्रविचक यार् सुमारास म्हिजे कृष्िरायारे् राजवटींिर् दणक्षिेंिून उत्तरेस 
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प्रत्यक्ष राजपिुान्यासं गेलेले आढळिाि. िेथें त्यारं्ा र्ागंला सन्मान झाला, इिकें र् नव्हे, िर 
त्यानंींर् िेथें प्रथम साि प्रकारानंीं कन्हय्यालाल श्रीकृष्िाच्या मूणिं कल्पून त्यारं्ी सगुि पूजा सुरू 
केली. त्यािंर् एक णवठ्ठलनाथ या नावंानें पढंरपुरच्या णवठोबार्ी मरू्ति (शके १४४० च्या सुमारास) 
त्यानंीं स्थाणपली होिी. एकंदरींि महाराष्र, राजस्थान व कनाटक या णिन्ही णठकािच्या 
साधुसंिारं्ें आणि सवचसामान्य लोक िदनुयायीर् असल्यानें त्यारं्ेंही उपास्यदैवि एक झालें  होिें; 
आणि हा नाथद्वारापासून णवजयानगरपयंिच्या कहदुमात्रार्ें एकोपास्य करण्यार्ा मान महाराष्र 
संिासंर् आहे, हें आम्हा ं मराठ्यासं मोठें भषूिावह आहे. पि या उपास्याच्या ऐक्यार्ा उपयोग 
वल्लभार्ायांस ककवा र्ैिन्यद्वयास राष्रार्ी प्रवृणत्तमागांि एकी करण्याकडे करिा ंयेऊं नये, हें दुदैव 
होय! आणि त्यार्ा दुष्पणरिाम णििक्यार् भयकंरपिें वरपासून खालपयंि सवच कहदंूस भोगावा 
लागला. णशवाय येथें असेंही म्हटल्यावारं्ून राहवि नाहीं कीं, वल्लभानंीं, रामानुजानंीं व 
बंगाल्यािंील र्ैिन्यानंीं जो कृष्िभक्िीर्ा पंथ काढला व गुरूस सवचस्वापचि करिें, श्रीकृष्िाच्या 
श्रीमद्भगविवर्तिि रासक्रीडाणद कथारं्ेंर् णवशषे प्रस्थ माजवनू प्राकृि भक्िाकंडून त्या लीलारं्ेंर् 
अनुकरि करणविें, इत्यादींर्ी जी प्रवृत्ती वाढणवली, िी ित्पंथानुयायािं नरमपिा आणि सै्त्रििा 
वाढणवण्यास कारि होऊन त्या मानानें मदचपिास कमीपिा आििी झाली. श्रीमद्भगविोक्ि 
श्रीकृष्िलीला वास्िणवक केवळ आलंकाणरक व कणवकल्पनागम्य आहेि; परंिु प्राकृि जनासं त्या 
सवचथैव खऱ्या भासल्या त्या याचं्या उपदेशानेंर्. महाराष्रािंील सगुि मूर्तिपूजनािं आणि इिर 
णठकािच्या सगुि मूर्तिपूजनािं यामुळें  पुष्कळर् फरक पडला. ईशमूिीस राजभोग करिें व द्वारें 
बंद करून दशचनेच्छू लोकासं णदवसािूंन दोनिीन वळेा ंदोनदोन घटका ईशमूिींर्ें दशचनही घडंू न 
देिें अशी सगुिमूर्तिपूजा महाराष्रिेर प्रािंािं फार णदसिे. महाराष्रािं भक्िवैष्िवािं जरी गुरूर्ा 
मान मोठा आहे, िरी स्त्रीही गुवचपचि करण्यार्ी पाळी भक्िावंर कधींर् येि नाहीं. त्यार्प्रमािें 
महाराष्रािं गुरुघरािें राजणवलासी होऊं शकलें  नाहीं. महाराष्रािं ब्रह्मर्ारी ककवा संन्याशी यारं्ीर् 
गुरुपरंपरा गृहस्थाश्रम्याचं्यापेक्षा ंअणधक मान्य. गृहस्थाश्रम्यारं्ी मुळींर् गुरुपरंपरा नाहीं असें मात्र 
समजंू नये. एकंदरींि लोकासं प्रवृत्तींिही स्वावलंबनपरायि व पराक्रमप्रवि करिारा उपदेष्टा 
अजून यावयार्ा होिा हें खरें. अस्िु! 
 

५७. िसा कोिी लोकनायक सद गुरु नसल्यानें लवकरर् िालीकोट अथवा राक्षसिागडीच्या घनघोर 
संग्रामार्ी वळे येऊन ठेपली. त्या एकार् युद्धानें णवजयनगरच्या टोलेजंग कहदुराज्यप्रासादार्ी 
राखरागंोळी झाली. रामराजा आपले मुसलमानावंरील णवजय णर्रकाल णटकिाऱ्या णर्ऱ्यावंर 
णर्त्ररूपानें कोरवनू हंपी येथील स्विः बाधंणवलेल्या हजारी रामस्वामीच्या भव्य देवळािं बसवीि 
होिा व िे बसवनू झाल्यावर कौिुकानें िे पुरे र्ारदोनवळेाहंी त्यानें णनरखून पाणहले नाहींि, िोंर् 
आपआपसािं सोयरेधायरे बनून एक झालेले मुसलमान सुलिान आपापलीं सैन्यें जय्यि णसद्ध 
करून िीं णवजयानगरच्या सरहद्दीवर गुपर्ूप नेऊन ठेवण्याच्या मागास लागले होिे. अली 
अणदलशहा, इब्राणहम कुिुबशहा आणि हुस्सेन णनजामशहा या णिघापंकैीं णनदान कुिुबशहार्ें विचन 
अमानुष णवश्वासघािार्ेंर् होय. त्यार्प्रमािें अली अणदलशहानेंही, मागें िो जेव्हां णवजयानगरास 
आला होिा िेव्हा,ं रामराजानें आपिासं आपला पतु्र समजावें म्हिनू केलेल्या णवनंिीवरून 
रामराजा त्यास िसेंर् मानीि होिा, हें मागें आलेंर् आहे. त्यार् या पतु्रानें या वळेीं आपि होऊन 
आपल्या मानलेल्या णपत्याच्या नाशार्ी सवच मसलि केली व िी शवेटासही नेली. रामराजानें मात्र 
शवेटपयंि पुत्र म्हटलेल्या अली अणदलशहावर अकृणत्रम णवश्वास ठेणवला. त्याला जेव्हा ंआपल्या 
सरहद्दीवर र्ारी पािशायारं्ीं सैन्यें जमिाहेि असें देवाजी नावंाच्या त्याच्या जासुदाकडून कळलें , 
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िेव्हा ं त्यानें लगेर् अली अणदलशहाकडे णबसणलया नावंाच्या मनुष्यास पाठवनू साणंगिलें  कीं, 
“िुम्ही आमरे् फजंद असे; िरी िंू आपले मुलुखामध्यें पािशहासंी (राहू देऊं) नये.” आणि इकडे 
सवच सणर्वाचं्या मंत्राप्रमािें सैन्य पाठणवण्यार्ी व्यवस्था ठरिारं् सवच खणजना सामग्रीसाठीं त्याने 
मोकळा केला. शवेटीं युद्धास स्विः जावें लागेल असें असल्यानें िो आपल्या सत्यभामा, णत्रवगेळी, 
आणि णनजस्वरूपी अशा नावंाचं्या णिन्ही राण्यांकडे गेला. त्यारं्ी सवच समाधानी करून मग 
आशीवादासाठी आपली आई जी र्दं्रसाळा णिजकडे जाऊन रामराजानें णिर्ी णवनंिी केली कीं, 
“र्ार पािशहा णमळोन हे मुलुकावरी र्ाली करून येिािी. हे धमवमुलूख, िेवस्थान, अन्नछेत्र व 
िेवब्राह्मणस्थल असे.त्यारे् िसवीस होऊं नये. त्याकणरिां लस्कर कटकबंदी करून आपि 
जाऊनी त्यासी गोशमाल देऊन (देऊं). आपिाणंस णनरोप देिें.” असें म्हिून रामराजा मािेरे् पाया ं
पडला; आणि णिर्ा आशीवाद घेऊन णवश्रािंीकणरिा ं गेला असिा ं त्याला गाढ झोंप न लागिा ं ‘ 
आपलें  कसहासन कोिी णहरावनू घेि असे’ असें त्यास दुःस्वप्न पडलें . िेंव्हा लगेर् थोरथोर 
ज्योणिषी, पणंडि यासं बोलाऊ पाठवनू त्यानें आपलें  स्वप्न त्यासं साणंगिलें . त्यानंीं रामराजास ‘िुझे 
शत्रु कोि येिािी िे नास होऊ जािील, िुवा के्षत्रपिी माकंडी आवुश (अंश) होऊनी राजकसहासनीं 
राज करसील’ असें सागंून त्यार्ें समाधान केलें . िेव्हा ं रामराजानें उल्हासानें ब्राह्मिासं पुष्कळ 
दानधमच केला आणि सुमुहूिावर आपल्या अमृिाणनधान नावंाच्या सारंग्या घोड्ावर बसून िो 
णवजयानगरच्या बाहेर पडला व उत्तरेच्या बाजूस उभारलेल्या भव्य नवगजींि राणहला. एकदोन 
णदवसािं सवच पागा, पीलखाना, उस्िरखाना, थट्टी, णसकारखाना, जामदारखाना, शरबिखाना, 
कोठी, फरासखाना, अंबारखाना इत्याणद अठरा कारखाने रामराजाच्या नवगजीच्या आसपास 
येऊन उिरले. कारि णवजयानगरािं राजाजे्ञनें अशी दवडंीर् णपटणवली होिी कीं, “एक घोडा व 
राऊि न राहिा ंलष्करासी र्ालिें.” णभन्न णभन्न पथकासं िूिचच्या खर्ास म्हिनू १२३५७४११ होन 
लगेर् वाटंण्यािं आले. घोडे, राऊि, हत्ती आणि महाि सवांस णसलेटोप देण्याि कोषाणधपिीस 
आज्ञा झाली. त्याप्रमािें ३,५०००० घोडे, १,४८९१५ प्यादे, १२०५६ भालेकरी, भाडें (िोफा) 
णफरंगी सुमार ३५३८, बाि णनरणनराळ्या प्रकाररे् ४६,०९५७८, हुके १३,४३,८७०, लोहार १०९०, 
णसकार कुते्र ७०९, नदीटोकरे २००, हुनरवदं ३००४, पानबुडे १८०० आणि दारू वजन खंडी 
९३६५१०॥ ३॥ ४ याप्रमािें सवच णसद्धिा झाल्यावर कूर् करण्यास सुरुवाि झाली. 
 

५८. इकडे णनजामशहा-मराठा-िख्ि-भीमरथी उिरून सुलिान फेरोजाबादेजवळ, अकबर जलालदीन 
शाहादुगाजवळ आणि इब्राणहम कुिुबशाहा-गोवळकोंडेकर िेलंगि िख्ि-मुदगल व रायर्ूर यारें् 
दरम्यान असे णिघारें् िळ पडले. रामराजाच्या मुलखािं र्ारी बाजंूनीं या मुसलमानानंीं 
बाजारबुिगे पाठवनू ‘कर्धीर्ोळी बंद धरून’ आिणवण्यार्ा क्रम र्ालणवला. हें पाहिारं् रामाजानें 
बाजारबुिग्याचं्या िोंडावर र्ार हजार स्वार आणि पन्नास हजार पायदळ इिर सवांस 
राक्षसिागडीस िळ देण्यार्ी आज्ञा केली त्याप्रमािें णबसणलया नाईक, णत्रवगेळाप्पा नाईक व 
कार्तिक वीरप्पा नाईक यानंीं राक्षसिागडीकडे कूर् केला. ही बािमी मुसलमानीं हेरानंीं 
आपआपल्या सुलिानासं देिारं् त्यानंींही त्याप्रमािें आपले संकेि ठरणवले. त्यारं्ी अघाडीर्ी सेना, 
राक्षस िागडीपासून पार् कोसावंर येऊन िळ देऊं लागली. णनजामशहा व कुिुबशहा हे दोघेजि 
फुटोन िलाव्यास णफरंू लागले. अली अणदलशहा कन्नडजाि व इमामनमुलुक पािशहा वराडी हे 
कुललष्कर घेऊन िोंडावर होिे. त्याचं्याशी णवजयानगराच्या सेनापिींनीं एकजुटीनें िोंडावर 
िोफारं्ा मारा र्ालवनू धैयानें झगडा केला. िलाब्यारे् दोन्ही पादशाहा या असय माऱ्यानें जजचर 
झाले आणि दीड कोस मागें णफरले. त्यानंिर दुसऱ्या दोघानंीं काहंीं काळ िोंड णदलें . परंिु 
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त्यारं्ाही लवकर मोड होऊन त्यानंा माघार घ्यावी लागली. णनजामशहा बणहरी यारे् णसवाजी काटे 
नावंाच्या मराठ्या सरदारासह र्ार सरदार ठार झाले आणि केरोजी भोंसले आणि बसवाजी या 
दोन मराठी सरदारासंह णिघे पाडाव झाले. कुिुबशहाकडील पाडाव झालेल्या र्वघा ं मािबर 
सेनापिींि (१) केशवराऊ (२) संिाजी आणि (३) सटवाजी कवटाळ असे िीन मराठे होिे. 
त्यार्प्रमािें ठार झालेले (१) मोिीराऊ (२) अगीराऊ (३) एसाजीराऊ आणि (४) देवाजी िुरुप 
असे र्ौघेही मराठेर् होिे. रामराजाकडीलही (१) रघुवीर कोमार, (२) सोमण्िा दळवी, (३) 
रामकोटी नाईक, हे व (१) णमणरया जामदार आणि (२) सेख अली हे दोन मुसलमान जखमी झाले; 
व अनेगंुदीकर व दुसरा एक असे पाडाव जाहले. मुसलमानारें् पायदळ व स्वार णकिी जखमी झाले 
व मेले त्यार्ी गििीर् नाहीं. बखरींि [ही बखर स. म.ं अंक १४ मध्यें छापलेली आहे] जंगलोजंगल व रानोरान 
णकिी (मुडदे) पडले!” असे शब्द आहेि. हा मनुष्यसंहार ऐकून रामराजास फारर् वाईट वाटलें . 
त्यानें शत्रूच्याही जखमी लोकाचं्या व्यवस्थेस वैद्य व पणरर्ारक पाठवनू देऊन आपल्या सेनापिींस 
णनरोप धाणडला कीं, “आपि येईिों झगडा न करिें. लोक बहुि जाया होिािी. िमाम जमा 
जाहणलयावरी शिचमदींनें झगडा केला जाईल.” त्यार्प्रमािें णफरून हणरयेपा नाईक यासं अली 
एदलशहा पादशहा कन्नडजाि याजंकडे र्ौकशीस पाठणवला कीं, “िुवा ंआपि र्ालोन येऊणन 
आम्हापासी येऊणन माडंीवरी बैसून फजंद म्हिणवलें  कीं िुम्हाकडे आपि न येऊ म्हिोन. यसेै 
शिचनामा केलेवरी रायेर्ूर व आदवानी हे दूध लोिीबद्दल णदल्हे. आपले साब्देमधें पादशाही जमजम 
करून असाव ेयैसे असिा िुम्ही आपले मुलुकामधून णिघे पादशहारे् लस्केरासी वाट देऊनी आपि 
कुल लस्केरासणहि येऊनी मदिी होउनी उिरले असे; बहुि बरें. र्ार पािशाही णमळून आणलया 
काय होिार असे?” 

 
यावर अलींने जबाब णदला जे, “णिघे पादशाही लस्केर जोरावर होऊन माझे मुलुकामधून आले. 

मजपासी जोरावर नाही; कुल लस्कर व मुलूक (माझे त्यानंीं) खराब केले. हे राजवटेमधे आम्ही पडलों 
नाही होिो. जैसे फजंद म्हिौन माडंीवरी बसैोन सवसपि णदल्हे असे त्यासी खिा नाही, िुम्ही काही 
णदलगीर न होिें.” याप्रमािें सागंून हणरअप्पास व त्याच्या बरोबरीच्या सवच मािसासं शाल, कडी, कुडकी, 
मोिीजोडा, एक हत्तीर्ा छावा याप्रमािें देऊन मोठ्या समारंभानें अलीनें त्यासं बोळणवलें . बरोबर आपला 
णसवाजी गोपीनाथ म्हिून एक मनुष्य णदला होिा. रामराजानेंही त्यार्ा इकडे िसार् मान करून त्यास परि 
पाठणवलें . त्याच्या या वणकलामाफच िीच्या बोलार्ाली इिर णिघासं कळिारं् त्यानंीं एदलशहास िंबी णदली 
कीं, आपि सवच रामराजाच्या मुलखािं दंगा करण्यास आलों असिा ंिुम्हीं त्याशीं राजवटा कणरिा ंहें र्ागंलें  
नव्हे. “अवघे एकवट होऊणन गोशमाला देिे लागिे, आलाणहदा राजवटा केणलयाने काम होऊन येि 
नाही;x x x शिचमदींने मुलुखणगरी करून िुम्ही आम्हाबराबरी मसलिीस येिे.” िेव्हा ंअलीनें त्यासं जाब 
णदला कीं, िुम्हाबंरोबरर् आहों. िुमरे् णदलारे् जे काय मुदे्द असिील िेर् कबूल. 

 
५९. रामराजा राक्षसिागडीस येऊन दाखल झाला. करनाटकी सैन्य सवच जमलें . पुन्हा झगडा सुरू 

झाला. सत्तावीस णदवस युद्ध र्ाललें  होिें. रामराजानें मध्यंिरीं आपल्या णनरणनराळ्या प्रािंािंील 
मुख्य मुख्य १५ णकल्ल्यावंर णनरणनराळ्या नायकाचं्या हािाखालीं भरपूर सैन्य व द्रव्य देऊन त्यास 
साहाय्याथच पाठणवलें . न जािों, हे र्ार सुलिान आहेि; एकाददुसरा फुटून ससैन्य राज्यािं णशरेल 
आणि गड, कोट, णकल्ले भेदानें, दंडानेंजसे साधिील िसे हस्िगि करील. पणहल्याप्रथम 
णनजामशहा व कुिुब यारं्ा र्ागंलार् मोड जाहला. बेदरवाल्यास या दोघानंीं एकट्यालार् िोंडाशीं 
णदला होिा, त्यार्ा िर फडशार् उडाला. िेव्हा ं णफरून णवश्रािंी घेऊन िाजेिवाने झालेले 
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णनजामशहा व कुिुबशहा हे पुढें झाले. त्यावंर रामराजाच्या लोकानंीं एकदम ४००,००० बाि 
एकाएकीं टाणकले. त्यामुळें  त्यारें् पुष्कळ लोक खराब होऊन दोघासंही मागें णफरावें लागलें . शवेटीं 
रामाराजानें हत्तीवर बसून स्विः पुढें होऊन णवजापूरकराचं्या पुढारपिाखालीं लढाईस उभें 
राहिाऱ्या मुसलमानावंर र्ाल केली. या वळेीं िोफारें् मोरे् बाधंवनू त्यानें मुसलमानासं र्ागंलेंर् 
डागून काणढलें . िोफानंीं त्यारं्ी धादंल होिारं् स्वार व पायदळ यासंह त्याजंवर एकदम हल्ला 
र्ढवनू त्यानंा कोस, दोन कोस णपटाळल्यावर रामराजा िळावर परि आला. याप्रमािें शत्रूंस 
पळवनू करनाटकी लोक िळावर कककर्त् णवश्रामाथच व श्रमापनोदनाथच काहंीं मनोरंजक प्रकारािं 
गंुिले आहेि. पायदळारे् लोक रोटीपोळी करून घेि आहेि, अशा संधीस अली अणदलशहा व 
बरीदशहा हे दोघे सड्ा घोड्ाणनशीं एकाएकीं दौड करून आले, िे थेट रामराजाच्या िळािं 
णशरले. िेव्हा ंरामराजा अली अणदलशहा कन्नडजाि यास हािाखालीं पाडून म्हिाला कीं, “िुवा 
माझे लेक म्हिौन बोणलला होिासी. िुवा एकाएकीं दगा करून मजवरी पणडलासी. िुवा आपि 
णफरंग (िलवार) घेऊन एकागं लढाई कराव.े दुसणरयानें आपणुलयावरी हाि देऊं नये.” अलीनें 
रामराजारे् म्हििें कबूल करून सौगंद णदली. मग रामराजा दं्वद्वास उभा राहून दं्वद्व सुरू होण्याच्या 
पूवी अली त्याच्या बाजूला सहज उभा राणहला आणि त्यानें रामराजार्ें म्हिजे आपल्या मानलेल्या 
बापार्ें, क्षिापूवी वाणहलेली शपथ णवसरून, मस्िक काणपलें . यािं अलीर्ा कमालीर्ा णवश्वासघाि 
आणि शभंरीच्या घरास आलेल्या रामराजार्ें प्रशसंनीय धैयच यापंैकीं कशार्ी कीर्ति गावी हें 
वार्कासं सागंावयास नकोर्. कहदु मनार्ा अनुपमेय आणि प्रशसंनीय उदारपिा आणि 
मुसलमानारं्ी पराकाष्ठेर्ी णवश्वासघािकी वृणत्त हीं या राक्षसिागडीच्या लढाईनें र्ागंलीर् नजरेस 
आलीं. 
 

६०. रामराजा पडिारं् सैन्यार्ी णशस्ि मोडून सवचत्र धावपळ सुरू झाली. िथाणप फक्ि णवजयानगर मात्र 
संपत्तीने सोडलेलें  आणि बहुिेक उध्वस्ि झालेलें  असें मुसलमानाचं्या हािीं लागलें . कारि, 
रािीवशास त्या पणिव्रिानंीं स्वहस्िेंर् आग लावनू घेिली होिी व इिर सवच लोकानंीं आपापल्या 
बहुमोल वस्िु शक्य णििक्या लाबंवनू सवांनीं इिर गडकोटारं्ा आश्रय केला होिा. णवजयानगरर्ें 
कहदुराज्य शके १४८६ च्या मागचशीषच-पौषाच्या (२५ जानेवारी सन १५६५) लढाईनें नाहींसें झालें ; 
िरी मुसलमानासं कन्याकुमारीपयंि सवच दणक्षि देश लाभला असें मात्र नाहीं. िर ककणर्त् कमी 
णवस्िारार्ें परंिु पणहल्याप्रमािेंर् सुव्यवस्स्थि व समथच असें िें राज्य, पढुें र्दं्रणगरी ही राजधानी 
होऊन र्ाललेंर्. वास्िणवक पाणहलें  िर रामराजासारख्या धोरिी पुरुषानें या वळेीं लढाईर् 
घ्यावयार्ी नव्हिी. त्यानें जर हुलकाविीखाली थोडें कालहरि केलें  असिें िर मुसलमान 
सुलिानारं्ी ही जूट खात्रीनें णबघडली असिी. कारि, त्यारं्ीं परस्पर वैमनस्यें इिकीं दृढमूल होिीं 
कीं, णकिीही शरीरसबंंधानंीं िीं णनःशषे होिें कठीि होिें. परंिु धोरि व प्रसंगावधान यापेंक्षा ंकहदु 
क्षणत्रयासं, र्ालून आलेल्या शत्रूंशीं युद्ध करिें, हेंर् अणधक भषूिावह वाटिें. त्या योगानेंर् अनेक 
वळेा ं कहदुसाराजाज्यें शत्रूच्याकपटास बळी पडलीं आहेि. त्याप्रमािें याही प्रसंगीं झालें . सद गुि, 
सरळपिा हीं कुणटल नीिीपुढें णफकीं पडून मािीमोल कशी होिाि, यारें् हें उत्तम ऐणिहाणसक 
उदाहरिर् होय. उत्तरेंिील पृथ्वीराज र्व्हािारें् केवळ दयाशीलत्वर् त्याच्या अंगाशीं येऊन 
िेथील कहदु साराजाज्यार्ा नायनाट झाला! िेथेंही ‘आपला धाकटा भाऊ, मुलगा, शरिागि गरीब 
दास’ असें म्हिवनू घेऊन आठ वळेा ंजीवदान णमळणवलेल्या घोरीनें, शवेटीं आपल्या त्यार् बापास 
ककवा थोरल्या भावास ककवा कृपाळू धन्यास कंठस्नान घािलें ! 
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६१. असो; िालीकोटच्या मुख्य लढाईर्ा अिं झाल्यावर कहदु सैन्य उधळलें . वेंकटाद्री आणि णिरुमल हे 
दोघे अनंिपुर परगण्यािं पेनुगोंडा णकल्ल्यार्ा आश्रय करून राणहले. मुसलमानारं्ी सैन्यें लवकरर् 
णवजयनगरास पोंर्लीं. परंिु नागणरकानंीं २५५० हत्ती लादून सवच जडजवाणहर आणि रत्नखणर्ि 
कसहासनासंह सवच कोष पूवीर् लाबंणवला होिा. िथाणप मुसलमानासंही पुष्कळ लूट सापंडली. 
त्यानंीं नगरास आग लावली, देवळें णवध्वणंसलीं, मूर्ति भणंगल्या आणि इिरही सवच सुंदर सुंदर 
प्रासादारं्ी आणि घरारं्ी नासधूस केली. आठ-पंधरा णदवसािं पूवीर्ें प्रत्यक्ष लक्ष्मीणवलास असें 
शोभिारें िें भव्य नगर केवळ उजाड होऊन राणहलें . िेथील उरलेसुरले सवच गरीबगुरीब लोक 
भोंविालच्या टेंकड्ावंर गेले. 
 

६२. णवजयी मुसलमान सुलिानत्रय सहा मणहनें कजकलेल्या राज्यारे् णवभाग कसे कराव ेहा वाद करीि 
िेथेंर् बसलें . शवेटीं त्याचं्या त्या वादार्ा काहंींर् णनिचय न होिा ं णिघेही आपापल्या राज्याकंडे 
परिले. रामराजार्ा भाऊ णिरुमलराय यानें नवी गादी स्थापन केली आणि अली अणदलशहाशीं 
एक गुप्ि िहकरून त्याला बदामी, िोरगल आणि मुदगल हीं णठकािें देऊं केलीं. हुसेन 
णनजामशहा थेट अहमदनगरास गेला िो िेथें थोड्ार् णदवसानंीं वारला. 
 

६३. शके १४८८ ि अली अणदलशहानें पेनुगोंड्ावर स्वारी केली. परंिु वेंकटाद्रीनें अहमदनगरकर 
आणि गोवळकोंडेकर याचं्याशीं िह करून त्याजंकडून णवजापुरावर स्वारी करणवली. असा काटशह 
णनघाल्यामुळें  अली अणदलशहाच्या णकश्वरखानास परिावें लागलें . वेंकटाद्री व णिरुमल यानंीं 
वरील अल्लीच्या णवश्वासघािार्ें प्रायणित्त, त्याला देऊं केलेले बदामी, िोरगल आणि मुदगल हे 
प्रािं आपिाकंडेर् ठेवनू णदलेलें  णदसिें. कारि, अणदलशहास शके १४९० ि कै. रामराजाच्या 
पुिण्याकडून आदोिीर्ा णकल्ला णमळवावा लागला आणि शके १४९५ ि बदामी आणि िोरगल हीं 
णठकािें स्विंत्र लढाया देऊन घ्यावीं लागलीं. शके १४९६ ि धारवाड आणि एक वषचभर सारखा 
वढेा देऊन १४९७ ि बंकापूरर्ा णकल्ला अणदलशहास णमळाला. याप्रमािें िंुगभदे्रच्या उत्तरेकडील 
येवढ्याशा मुलखार्ें खरें खरें स्वाणमत्व अली अणदलशहास वषानुवष े लढून या िालीकोटच्या 
लढाईनंिर दहा वषांि णमळून णमळालें . िंुगभदे्रच्या दणक्षिेस णिरुमलरायानें सवच राज्य आटोपलें  
असून त्यानें आपला मुलगा श्रीरंगराय यास शके १४९५ि आपल्या मागें णवजयानगरर्ा राजा म्हिून 
राज्याणभषेक करणवण्यार्ी व्यवस्था केली होिी; त्याप्रमािें त्यार्ें हें नवें घरािें पेनुगोंड्ास र्ागंलेर् 
सामथ्यचवान् बनून राणहलें . पंधराव्या शिकाच्या शवेटीं ककबहुना सोळाव्या शिकाच्या आरंभींच्या 
वषी अली अणदलशहानें या पेनुगोंड्ावर णफरून मोठ्या सैन्याणनशीं स्वारी केली; परंिु त्यार्ें िेथें 
काहंींर् िेज नपडून त्याला मुठींि नाक धरून परिावें लागलें . मात्र श्रीरंगरायानें यापुढें आपलें  
कसहासन र्दं्रणगरीस नेलें . अली अणदलशहार्ा णवजापुरास आल्यावर शके १५०२ (इ.स. १५८०) 
मध्यें खून झाला. शके १५०७ मध्यें श्रीरंगराय वारला. त्याच्या मागें त्यार्ा भाऊ वेंकटपणि हा 
र्ंद्रणगरीच्या कसहासनावर बसला. त्यानें आपल्या राजवटीच्या सुमारें वीस वषांि िंुगेच्या खालील 
णवजयानगरच्या स्वराज्यािंील सवच णवस्कळीिपिा नाहींसा करून णनरणनराळ्या नाइकाचं्या 
स्विंत्रपिास र्ागंलार् आळा घािला व त्यानंा पूवचवत् आपले आज्ञाधारक अणधकारी बनणवले. या 
व्यंकटपिीनें कृष्िेच्या दणक्षि िीरावरील णवजयानगरच्या स्वराज्यािंील गोंवळकोंड्ाच्या 
कुिुबशहानें बळकावलेला प्रािं परि णमळण्यासाठीं सारखीं सहा वषें लढाई सुरू ठेवनू शवेटीं 
आपला मनोदय पूिचपिें साधला व याप्रमािें िालीकोटच्या लढाईरे् भयंकर पणरिाम पुष्कळ अंशी 
हािून पाणडले. िो वृत्तािं फारर् मनोरंजक आहे, पि िो महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगाच्या आणि 
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शकशिक पधंराव्याच्या मयादेबाहेरर्ा असल्यानें वर केलेल्या णदग्दशचनावरर् वार्कानंीं समाधान 
पावावें अशी त्यासं णवनंणि करिें लेखकास भाग आहे. िथाणप येथें इिकें र् सागंावयार्ें आहे कीं, 
महाराष्रमहोदयार्ें बीज, या णवजयानगरच्या णद्विीय अविारार्ें जें र्ंद्रणगरीर्ें राज्य, िें शवेटीं 
श्रीमस्च्छवछत्रपणि महाराष्रराज्यससं्थापक यारें् वडील जे शहाजी राजे त्याचं्या सवचस्वीं स्विंत्र 
पराक्रमानें कजकलेल्या जहाणगरींि मोडंू लागलें , या गोष्टींि आहे. याप्रमािें या जुन्या वठलेल्या 
कहदु साराजाज्यािूंनर् भावी महाराष्र कहदुसाराजाज्यार्ी उभारिी व्हावी, हें सृणष्टक्रमानें नीटर् आहे. 
 

६४. णिरुमलरायानें शके १४८९ (इ. स. १५६७)ि णवजयानगरास येऊन िें णफरून वसणवण्यार्ा पुष्कळ 
प्रयत्न केला. परंिु त्याच्या यत्नास याव ेिसें यश आलें  नाहीं. कारि, त्यार् सालीं एक वनेीसकर 
णवजयानगरार्ी स्स्थिी खालीलप्रमािे वर्तििो :– 
“णवजयानगर णरकामेंर् होिें िरी त्यार्ा णवध्वसं झाला असावा असें वाटि नसे. पुष्कळ घरें 

व्यवस्स्थि होिीं. परंिु नगराच्या काहंीं कांहीं भागािं व्याघ्राणद कहस्त्र पशूरं्ी वसणि होऊं लागली होिी.” 
त्यानें पाणहलेल्या जगावरील सवच राजसभेंि णवजयानगरर्ा राजवाडा आणि राजसभा हींर् त्यास अत्युत्तम 
वाटलीं. “त्याला पारं् महाद्वारें आणि र्ौक्या व र्ार अिंद्वारें व र्ौक्या असून त्या प्रत्येक णठकािीं योग्य 
पहारा होिा. नगरािं र्ोरारं्ा उपद्रव होऊं नये याकणरिा ं योग्य णििके नगररक्षक यथायोग्य णठकािीं 
आपापल्या कामीं दक्ष णदसले.” 

 
६५. महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगकाळाच्या या िृिीय शिकािंींर् म्हिजे शके १४९९ च्या सुमारास 

श्रीणशवछत्रपिींरे् आजे मालोजीराव यासं, अहमदनगररे् बारा हजार स्वाराचं्या पथकारे् सेनापणि 
लखूजी जाधव याचं्या पदरीं एक णशलेदारार्ी असामी णमळाली. या गोष्टींिर् भोसले घराण्याच्या 
उदयार्ा प्रारंभ आहे. कनबाळकराशंीं मालोजी राजारं्ा झालेला शरीरसंबधं यार् सुमारार्ा होय. हा 
शरीरसंबंधही भोसल्याचं्या भावी उदयास पुष्कळर् साहाय्यभिू झाला आहे. भोसल्यारं्ा उदय 
आणि महाराष्रमहोदय हे एकर् असल्यानें जाधव, भोंसले, कनबाळकर इत्याणद मराठा क्षणत्रय 
कुलारं्ा या शिकािंीं झालेला हा णमलाफ अत्यंि स्मरिीय होय, यािं शकंा नाहीं. 

 
६६. िालीकोटच्या लढाईपासून शके १५०० पयंिच्या िेरा वषांि महाराष्रािं सोळाव्या शिकािं 

प्रणसद्धीस येिाऱ्या अनेक सिंाचं्या बालक्रीडा र्ालल्या होत्या. त्यार्प्रमािें त्यारें् गुरु आपापल्या 
िपस्सामथ्यांने प्रौढावस्थेंि पूिच समाधानी असे नादंि होिे. केशवर्िैन्य ककवा बाबार्िैन्य हेही 
त्यािंील एक होि. यारं्ी थोडीशी माणहिी पूवी येऊन गेलीर् आहे. त्यापढुील त्यारं्ा वृत्तािं पढुें 
णदल्याप्रमािें आहे : 
 

६७. आपले गुरु राघवर्ैिन्य यारं्ी आज्ञा णशरसावदं्य करून बाबार्िैन्य हे ओिुरास आले. िों िेथें िे जी 
आपली सद्यःप्रसूि पत्नी व मुलगा सोडून गुरूकडे गेले होिे, त्या मुलार्ी भाया पणहलटकरीि 
बाळंि झालेली आणि णिर्ा नवरा म्हिजे बाबारं्ा मुलगा मृि झालेला अशी स्स्थणि होिी. 
बाबार्ैिन्य स्वग्रामास आल्यार्ी वािा सवच ओिुरािं िेव्हारं् फैलावली. त्याप्रमािें िी त्याचं्या 
पूवाश्रमींच्या सुनेसही लागिारं् दहा णदवसानंंिर िी आपल्या िान्हुल्यास घेऊन बाबासंमोर गेली व 
िें बालक त्याचं्या पायावंर घालून णिने त्यासं आपला सवच करुिाजनक वृत्तािं सागंून त्यारं्ी 
करुिा भाणकली. त्यानंीं णिला ‘िुझ्या िान्हुल्यारे् व्रिबधंाणद सवच संस्कार होऊन िो सन्मागास 
लागेल अशी आपि व्यवस्था करंू’ असें सागंनू णिर्ें पूिच समाधान केलें  आणि त्याबरोबरर् 
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मायलेंकराचं्या योगके्षमाबद्दल काहंींएक अडर्ि पडिार नाहीं, असा णिर्ा णवश्वास पटवनू णिला 
परि लावनू णदली. पढुें काहंीं काल मठािं उघड वास करून अनेकारं्ीं अनेक दुःखें णनवारि 
केल्यावर वाढत्या लोकोपसगास त्रासून बाबार्ैिन्यानंीं गुप्ि समाणधवासार्ी युक्िी अवलंणबली. त्या 
प्रसंगी त्याचं्या सुनेनें त्यारं्ी िसे न करण्याणवषयीं फारर् णवनविी केली; परंिु त्यानंीं णफरून 
एकदाआंपल्या मागील आश्वासनार्ें णिला स्मरि देऊन णिर्ी समजूि केली व आपला गुप्ि 
समाणधस्थ राहण्यार्ा संकेि णसद्धीस नेला.यथाकाली मुलगा मंुजीस ओका णदसूं लागला िेव्हा ं
बाईने ‘आिा ंकसें करंू’ म्हिून बाबाचं्या समाधीशीं आपल्या जाित्या मुलासह धरिें घेिलें  आणि 
बाबारं्ा धावंा आरंणभला. िेव्हा ं त्यानंीं त्या मुलाच्या व्रिबंधार्ी व्यवस्था करणवली आणि नंिर 
आपल्या समाधीजवळ भागवि, भगवद्धगीिाणद गं्रथारं्ा पाठ करीि बसण्यार्ी त्या आपल्या 
नािवास आज्ञा करून त्यास आपि समाणधस्थ असिारं् सवच णवद्या णशकणवल्या आणि योगके्षमाथच 
त्या मुलास प्रत्यहीं एक सुविचहोन िेथेंर् णमळण्यार्ी व्यवस्था केली. हा रोज णमळिारा होन घेऊन 
िो मुलगा बाजारािंील आपिासं हवी िी वस्िु णवकि आिी. णकत्येक होन णशल्लकही राहि. या 
होनारं्ी बािमी जािा ंजािा ं िेथीलयवन अणधकाऱ्यास लागनू त्यानें हे असे उत्तम सोन्यारे् होन 
कोठून येिाि यार्ा शोध र्ालणविारं् िें सूत्र या दोघा ं मायलेकरापंयंि आलें . मुलानें 
अणधकाऱ्याच्या प्रश्नास खरें खरें उत्तर णदलें .  आईनें मोठ्या काकुळिीनें णशलकी होनानंी भरलेले 
मडकें  पुढें करून आपल्या मुलास सोडण्याणवषयीं त्या अणधकाऱ्यार्ी णवनविी केली; परंिु त्यार्ा 
काहंींएक उपयोग न होिा ं त्यानें त्या मुलास “कोठें आहे िुझा देव दाखीव,” असें म्हिून धके्क 
मारीि त्यास बाबाचं्या समाधीकडे नेलें . िेथें पोहिारं् त्या मुसलमानानें आपल्या वणरष्ठ 
अणधकाऱ्याच्या प्रत्यक्ष आजे्ञनें समाणध खिण्यास कुदळ घािली. भोंविालर्ा प्रदेश खिीि खिीि 
समाधीच्या मध्यभागीं खिण्यास सुरवाि होिारं् एकाएकीं कुदळींस रक्ि लागलें  व एकामागनू एक 
िेथें इिके भुगें उत्पन्न होऊं लागले कीं, क्षिैक सवच कामकरी आियचमग्न आणि भयस्िंणभि झाले. 
इिक्यािं त्या भुगं्यानंी डसून णकत्येकारें् प्राि कासावीस केले व णकत्येकासं परं्त्वास पोंर्णवलें . 
णजकडे णिकडे आपल्या खिण्यार्ें काम टाकून िे लोक गेले, णिकडे णिकडे त्यारं्ा त्या भुगं्यानंी 
पाठलाग करून शवेटीं त्याचं्या मुख्याणधकाऱ्यासही गाणंठलें  आणि त्याला अल्लाकडे न्यायाकणरिा ं
पाठवनू णदलें . पुढें त्या यवनाणधकाऱ्याच्या नािलगानंीं पुष्कळ नाकधुऱ्या काढून ‘क्षमस्व’ म्हिनू 
करुिा भाणकल्यावर हा भुगं्यारं्ा थवा गुप्ि झाला. नंिर ओिुरच्या लोकानंीं समाणधस्थानशुद्धयथच 
अनेक रुद्राणभषेकाणद अनुष्ठानें करून स्वामींर्ीं रागणनवृणत्त व्हावी म्हिनू यार्ना केली िेव्हा ं
स्वामींनीं ‘िथास्िु’ म्हटलें . परंिु ‘इिःपर आपि कोिाशींही साक्षात् भाषिाणद करिार नाहीं,’ असें 
सागंून त्यानंीं शके १४९३ ि णर्रसमाणध घेिली. [बाबा ककवा केशवर्ैिन्य याच्या र्णरत्राणवषयी व समाणधसबंंधी ज्यासं 
अणधक माणहिी हवी असेल त्यानंी काव्यसगं्रह अंक १३०-१३१ यािंील केशवर्ैिन्य कल्पिरू गं्रथ व त्यार्ी प्रस्िावना हीं 
पहावीं.]िथाणप त्यानंा णफरून एकदा ं प्रकट होऊन दुसऱ्या एका णशष्योत्तमास उपदेश द्यावार् 
लागला. िो त्यारं्ा भावी णशष्योत्तम पुढील म्हिजे सोळाव्या शिकािं अत्यंि प्रणसद्धीस आलेला 
साधुवयच श्री िुकाराम होय. हा या सुमारास जन्मून रागंि खेळि होिा. त्यार्ें र्णरत्र व गुरूपदेश हीं 
पूवचरंगाच्या मयादेबाहेरर्ीं असल्यामुळें  त्यासंबधंानें येथें मुग्ध असिें बरे. 
 

६८. हा केशवर्ैिन्यापं्रमािेंर् या व पुढील शिकािं ककबहुना या कालींही बरार्सा प्रणसद्धीस येि 
असलेला साधुवयच जो श्रीएकनाथ (शके १४७०–१५२१) िो मात्र आपले गुरु जे 
श्रीमज्जानादचनस्वामी, याचं्या येथें र्ागंला दहाबारा वषें राहूनकृिणवद्य, पूिच ब्रह्मोपणदष्ट असा गुवाजे्ञनें 
पैठिास परिून आपल्या आजाआजींच्या मनोदयाप्रमािे गृहस्थाश्रमी होऊन शके १५०० च्या 
सुमारास आपल्या आर्ारशील विचनानें व र्ारी विांच्या लोकासं त्याचं्या ठायीं असलेल्या अलोट 
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पे्रमानें वदेशास्त्रपुरािारें् महाराष्र भाषेंि रहस्य समजून देि होिा. एकनाथारे् गुरु जनादचनपिं हे 
दत्तसापं्रदायी म्हिजे नृकसहसरस्विींच्या णशष्यपरंपरेंिीलर् होि. एकनाथारें् पिजे भानुदास हेही 
दत्तसापं्रदायीर् होिे असा त्याचं्या अभगंावंरून णनिचय होिा. एकनाथाचं्या गुरुसंबधंीं अभगंािंही 
दत्त आणि नृकसहसरस्वणि हीं नावंें अभेदाथानेंर् येिाि. जनादचनपिं हे दौलिाबाद ककवा प्रार्ीन 
देवणगरी येथें णकल्लेदार होिे. त्याचं्या हािाखालीं हजार-पारं्शें िरी सैन्य असलें  पाणहजे असें 
णदसिें. त्यानंीं हा हुद्दा कसा णमळणवला आणि त्यारं्ें बाळपि कसें गेलें  याणवषयीं अजून काहंींर् 
माणहिी उपलब्ध नाहीं. िरी त्यारं्ें मुसलमानशाहींिही धार्तमक आणि इिर सामान्य बाबींि केवढें 
िरी वर्चस्व होिें. त्यारं्ी दत्तोपासना आणि योगप्रणक्रया, सरकारी णकल्लेदारार्ी नौकरी बजावनूही 
कशी णनवेध र्ालली होिी. ककबहुना, त्याचं्या लोकोत्तर सामथ्यानें त्याचं्या वाटेस कोिीं जावें, असें 
समजून त्याचं्या योगप्रणक्रयेसह सगुिोपासनामागाच्या आड येण्यास णवधमी मुसलमान अणधकारी 
भीि असि असेंर् मानावें लागिें. त्यांच्या वर्चस्वानें त्याचं्या सुभ्यािं गुरुवारर्ी सुटीही देि असि. 
कारि, गुरुवार हा पिंाचं्या उपास्यार्ा वार होिा. जनादचनपंिासं कुरािाणद गं्रथारं्ी र्ागंलीर् 
माणहिी असून त्यानंीं िी आपल्या णशष्यासही भरपूर णदली होिी, असें ‘कहदुिुकच का भाडंि’ 
यासारख्या एकनाथाचं्या पदािंील मुसलमान काजींस णनरुत्तर करिाऱ्याकोट्यावंरून सहज णसद्ध 
होिें. एकनाथारें् भागवि यार् वळेीं म्हिजे शके १५०० च्या अगोदर प्रणसद्ध झालें  असावें असें 
णदसिें. अस्िु! एकनाथारं्ीही णवशषे कृणि पुढील शिकािंली असल्यामुळें  त्यारं्ें सादं्यि सणवस्िर 
र्णरत्र येथेंर् देिा ंयेि नाहीं. 
 

६९. एकनाथापं्रमािेंर् दुसरे एक दत्तसापं्रदायी साधु दासोपिं हेही जोगाईच्या आंब्यास या शिकािंीं 
थोडेफार प्रणसद्धीस येि होिे. यारें् वडील हे एक िालुक्यारे् अणधकारी असून स्थाणनक 
दुष्काळसमयीं त्यानंीं आपल्या प्रजेस सारा माफ केला. परंिु मुसलमान बादशहास िें बरें न वाटून 
त्यानें त्यासं वसुलाकणरिा ंहुजूर बोलावनू प्रणिबधंािं ठेणवलें . शवेटीं अमुक मुदिींि आपि वसुलार्ी 
झडिी करावी व िोपयंि आपला मुलगा ओलीस ठेवावा, अशा अटींवर त्यासं त्यानें सोडलें . 
दासोपंिारें् वडील णदगंबर हे मोठे भगवद भक्ि असि. त्यानंीं सरळ मागानें रक्कम उभारण्यार्ा 
अिोनाि प्रयत्न केला; परंिु िो णनफच ळ झाला. शवेटीं मुदि संपिारं् दासोपंिासं बादशहानें असें 
फमाणवलें  कीं, िंू जर आपला धमच सोडून आमर्ा धमच स्वीकारीि असशील िर िुझ्या बापास आम्ही 
माफ कणरिों. दासोपंि हे केवळ अल्पवयीर् होिे, िरी त्यानंीं बादशहार्ें म्हििें मान्य केलें  नाहीं. 
िे ईश्वरार्ा धावंा करंू लागले आणि समोर बादशहा व काजी काहंीं वळेानें आपिासं जुलमानें 
बाटणविार हें जरी त्याचं्यार् सागंण्यावरून त्यासं ठाम कळून र्ुकलें  होंिें िरी दासोपंिाचं्या दृढ 
श्रदे्धनें त्यारं्ें मन एकाग्र होऊन सवच भान णवसरून त्यारं्ें परमेश्वराशीं िादात्म्य झालें . त्याचं्या 
भक्िीस ईश्वर पावला आणि त्याच्या पे्ररिेनें कोिीं उदारानें ककबहुना ईश्वरानेंर् गुप्ि दान म्हिनू 
महाराकरवीं वसुलार्ें पोिें बादशहाच्या दरबारींदासोपिंाचं्या नावंानें भरण्यासाठीं पाठणवलें . िें 
घेऊन हा ईश्वरी महार, बादशहा दासोपंिाचं्या ध्यानार्ा भगं करून त्याचं्या िोंडािं गोमासंाणदक 
घालून त्यासं बाटणविार िों, राजद्वारीं ‘जोहार’ म्हिून पुकारला. साराशं, दासोपंिारं्ें हें संकट 
णनवारि होऊन बापलेंकारं्ी सुखभेट झाली. वणडलानंीं त्यार् वळेीं-बादशहा पिात्तापपूवचक अत्यिं 
आग्रह करीि होिा िरी िें न जुमानिा–ं‘सेवाश्ववृणत्तराख्यािा’ हें मनुवर्न स्मरून आपली णवधमी 
राजसेवावृणत्त सोडून णदली. दासोपंि हे िर या प्रसंगींच्या अनुभवानें इिके ईश्वरपरायि झाले कीं, 
त्यारं्ा पढुील शिकािं साक्षात् दत्ताविार असा लौणकक झाला. प्रत्यहीं ढबूर्ी शाई गं्रथलेखनाकडे 
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खर्च करायर्ी अशा णनयमानें त्यानंीं आपलें  सवच आयुष्य खर्ूचन ‘गीिािचवसुधा’ नावंाच्या सवालाख 
ओवी गं्रथासह अनेक महागं्रथ णनमाि केले. िी सणवस्िर हकीकि या प्रकरिाबाहेरर्ी आहे. 
 

७०. कथाकल्पिरुकार कृष्ियाज्ञवल्की, जनीजनादचन, णवठारेिुकानंदाणद आिखीही णकत्येक मंडळी 
दासोपंिारं्ी समकालीन होिी. त्या सवांर्ीं सणवस्िर नव्हेर्, परंिु अत्यल्प र्णरत्रें द्यावयार्ीं 
म्हटलें , िरी िें सुद्धा आटोक्याबाहेरर्ें होईल. म्हिनू त्या नादािं न पडिा ं शिकािंीं ज्याचं्या 
गं्रथकिृचत्वार्ी लोकासं र्ागंलीर् साक्ष पटली होिी, अशा दोन साधंूच्या र्णरत्रािंील व गं्रथािंील 
थोडथोडा भाग देऊनर् हें प्रकरि संपणविे बरें. या दोघा ंसाधुगं्रथकारापंैकी पणहले महाकलगदास हे 
होि. यारं्ा गुरु कोिी रामकृष्िभट म्हिून होिा. यारं्ें उपास्यदैवि णशखरकशगिापूरर्ा 
शभंमुहादेव हें असावें असें वाटिें. यानंीं आपल्या गं्रथािं म्लें च्छसेवा करिाऱ्या ब्राह्मिारं्ा जो 
प्रसंगोपात्त णनषेध केला आहे व ब्राह्मिार्ा उत्तम धमच कोििा याणवषयींजीं वर्नें गोणवलीं आहेि िीं 
जाणिभेदार्ें व विाश्रमार्ें संिासं ककवा भक्िमंडळीस काहंींर् महत्त्व नव्हिें, असें मानिारांनीं 
णवशषे लक्षािं बाळगण्यासारखीं आहेि. णशवाय त्याचं्या यवनराजसेवामग्नाचं्या कनदापर ओव्यािं, 
स्वदेश व स्वधमच याचं्या कळकळीर्ी जी ज्योि प्रज्वळि असलेली णदसिे िी पाहून 
स्वदेशाणभमानाणद कल्पना आम्हीं पणिमेकडून घेिल्या असें म्हििारासं, ‘खरोखरर् आपि फुकट 
पूवचजकनदेर्ें महत्पाप जोणडलें  आणि स्वणेिहासार्ी अक्षम्य हेळसाडं केली,’ असें वाटून, पिात्तापानें 
त्यारं्ीं मनें पोळलींर् पाणहजेि. गं्रथोपसंहाराि ‘हा राजनीिीर्ा प्रास्िाणवक गं्रथ आपि केवळ 
बरवावोखटा प्रसंग ओळखून श्रोत्यानंीं येथील कायाथच योजावा म्हिनू बुणद्धपरस्पर णलणहला’ असें 
जें महाकलगदासानंीं म्हटलें  आहे िेंही महाराष्राच्या त्या वळेच्या उदयोन्मुखिेर्ेंर् दशचक होय. 
णनदान महाकलगदासारं्ा उदे्दश िरी मराठ्यानंी स्विंत्र होण्यार्ा उपक्रम करावा असा त्या वाक्यािं 
स्पष्ट णदसिो. 
 

७१. मराठा क्षणत्रयारं्ीं सामान्य कुलदैविें जीं णशखरकशगिापुरर्ा श्रीशभंमुहादेव आणि िुलजापुरर्ी 
भवानी, त्याचं्या भक्िमंडळींि या शिकाच्या अंिीं महाकलगदास आणि णसदे्धश्वर सापं्रदायार्ा मूळ 
पुरुष भरैवात्मज त्रयंबक असे दोघे स्वजनाचं्या ऐणहक व पारमार्तथक हीनदशणेवषयीं कळकळ 
बाळगिारें असे झाले. त्या दोघांर्ीं काहंीं वर्नें खालीं देिों. 
 

७२. महाकलगदास णवक्रमबणत्तशींि ब्राह्मिार्ीं दहा लक्षिें कणरिो. त्यापंकैीं परधमी राजारे् सेवक 
बनिाऱ्या व स्वजनावर अणधकार र्ालणविाऱ्या म्लें च्छ ब्राह्मिार्ें लक्षि असें – 

 
आणि म्लें च्छ िो ऐसा। यौवनाणर् सेवा कणर अणहर्तिसा। 
िेिें पडे फासा।ं खोटेपिाच्या॥ 
इच्छा हृदा मणहमा। णवसरला शर् कमा। 
वा बेटा बाप म्हिोणन साउमा। णवनंणि करो॥ 
म्हिे ‘मी कककर िुमर्ा। काम साघंाव’े असें वार्ा॥ 
‘लोभ दाणव सरक्याांचा। म्हिे मी पैिास करीन’॥ 
‘मज सत्ता द्यावी खुनखातर। मी करी पैदातगरी। 
स्वामीस्वाथी मी भारी’। मग हुिा तदधला॥ 
येरु न्याय करी पापमूर्तत। परद्रव्यावरी अर्तत॥ 
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खोटेपण बहु शचगिं। थोर राजा अजषवीिो देखा॥ 
जन पीडा करभारीं। पापपुण्य न तवचातर॥ 
अवघ्या अांतर शवचारीं। भरोवरी थोर भरला॥ 
सत्पात्रीं किा न भजणे। तरी पाप करी चौगुणें। 
एसी पापीष्ट तेणें। जन पीशडले॥ 
िया शट्कमाचा तवसर। कारकोनन पतिभर। 
गायत्रीमंत्राचा अतधकार। थोिा ियासी॥ 
जेथें नागवण कशर। तेथें आपण करी चोरी। 
नमन नाहीं कोणासी करी। पाांचै मेखा आिशळल्या॥ 
दग्धतच बोलिें िेिें। सखासोइरा मतै्र नेिे॥ 
लाचावरी तेणें। ठेशवलें  शचिं॥ 
उरीं फुटोतन पुरि तनघालें । िें स्वामीतस ठाउक झालें । 
मग धरोतन बंदीखाना घािलें । चाबुकामुखें आकं्रदे॥ 
‘स्वामी मारंु नको भारी’। िेवहा ंिोबा! िोबा! इचातर॥ 
बेटा बेटा ऐसें वैखरी। दूि बोलि असे॥ 
‘म्या ंकेली हरामखोरी। आिा ंन मारावें सोटवरेी’। 
ऐसें बोलिा ंधोत्रावीरी। शवष्टाशच केली॥ 
ऐसा नष्टा खंि आला। िो घेउनी देशत्याग केला॥ 
मागें नमूां लागला। भलतेयासी॥ 
ऐसा िो ब्राह्मि।म्लेंच्छ होय चौगुण॥ 
इहपरत्रा चुकला हा अवगुि। थोर ियाचा॥ 
 
७३. यार् महाकलगदासाने प्रसंगोपात्त आपल्या गं्रथािं ३६ मुख्य क्षणत्रय राजकुळारं्ी व ६० उपकुळारं्ीं 

नावंें दाखल केलीं आहेि. त्यांि “जैसे स्थानीं वसले। िेंणर् आडनावं पावले। अथवा करिीस्िव 
झाले। नाना कुळारें्॥”  असें म्हिून उपकुळारं्ी व आडनावंारं्ी उपपणत्त िो देिो. त्याने णदलेल्या 
शेंकंडों आडनावंािं जाधव, णशिोळे, मोणहिे, गायकवाड, प्रमार, र्ाळके, साळके, महाले अशीं 
अनेक महाराष्रीय नावंें सापंडिाि. परंिु भोंसले हें आडनावं कोठें सापंडि नाहीं. णससोणदये हें 
सापंडिें. मालोजी हा कशगिापुरच्या शभंमुहादेवार्ा भक्िोत्तम असून िेथेंर् रहाि असे. त्यार्ें 
आडनावं यािं यावयास हवें होिें. मग कदाणर्त् िें णससोणदये असेंर् महाकलगदासास माणहि असलें  
िर नकळे. महाकलगदास हाही णशखरकशगिापुरर्ार् होय. असो! यापुढें – 

 
“साही शास्त्रींरे् वक्िे। भट कपगळे जे जाििे॥ िकच  वदेािंीरे् वक्िे। बोलिी िेथें॥ २०॥ आधीं वदेािंीं 

बोलिी। िे एकमेवाणद्विीये नास्स्ि म्हििी॥ िकच  म्हिे भेदमिीं।प्रपंर् असे॥ २१॥ मग म्हिीिले र्ौघींजिीं। 
बुद्धीर् ब्रह्मणनवािी॥मी म्हणतसे कमार्ाचुंशन।ब्रह्म न पशर्जे॥ २२॥  गौब्राह्मि अवघडीं। जो देखिा करी 
साडंी॥ िो अधमच जोडी। मनुष्य जन्मासी॥ २३॥ 

 
७४. याप्रमािें महाकलगदास आपलीं धमचमिें ककवा णसद्धािं सागंिाि. या गं्रथार्ा उपसंहार कणरिानंा 

महाकलगदासानंीं खालीलप्रमािें उल्लखे केला आहे : 
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“ऐसी बत्तीस पुिलीयारं्ी कथा। येथोन संपली आिा।ं सागं ऐकिा ंसुलभ्यिा। संिोष होय मना॥३५॥ 
का ंआधार मऱ्हाठी। केली म्या ं बरवी प्रपाठी॥ जे गायन कला गोमटी।र्ागं णदसे॥ ३७॥”  मध्यें अनुष्टुप, 
शादूचलणवक्रीणडि व आया इत्याणद वृत्तारं्ीं आठपासून ७६ पयंि नेमकीं अक्षरें व आयेंि अक्षरारं्ा णनयमर् 
नाहीं, असें थोडेसें वृत्तदपचिार्ें स्वरूप सागंून शवेटीं–”हा गं्रथ प्रास्िाणवक। राज्यनीणि आत्यंणिक॥डोळस 
होये लोक। आयकीणलया॥ ४५॥बरर्ा र्ोखटा समय देशखजे।तेधर्ा ं हा र्ामयाथव आठशर्जे॥मागें मनीं 
कीजे।शर्चार देखे॥ ४६॥म्हणरु्शन याचा उपकार मानार्ा।हा गं्रथ जीर्ाशस धरार्ा॥प्रस्थान न घडतां 
योजार्ा।कायाथव येशथल॥ ४७॥ हा गं्रथ अनाथशसशि असे। वरी वोणबयाबधं नेटका नसे॥ मोकणळया गोणष्ट या 
ऐसें। कणवत्व असे॥ ४८॥ म्हिोणन केणलया ंओणवया। उत्तम णदसिी बरवीया॥ गोपन कळे गािा ं सोणपया। 
वाटणि सकळा॥ं ४९॥ आर्यच! (आियच) देश म्लें च्छ म्हराष्टरीं। बाहाळसमीप ग्री (णगणर) जािीरीं॥ वाडेग्राम 
पणवत्र थोरी। िेथ हा गं्रथ केला असे॥ ५०॥ शालीवाहन शकीं। र्ौदा सत्यशाहासी (१४८६) देखीं॥ रक्िाक्ष 
संवत्सरी एकी–(पुढे त्रणुटि) 

 
आिा ंबालबोधािंील काहंीं उिारे देिों. हा गं्रथ फारर् उत्तम आहे. 
हें अहार् परी सघन।देशस्थेमध्यें ब्रह्मज्ञान॥ 
िें हलुवें हें वर्न। मानंू नये॥ ८७॥ 
जैसा सुखासनार्ा मागुच। िैसा महाराष्ट्रप्रसंगु॥ 
आंगी बािे राजयोगु। रोकडार्ी॥ ८८॥ 
ये मऱ्हाटीचे पल्लवें। जीव उगमािें पाव॥े 
िरी कासया उलथावें। पानारे् कवले॥ ८९॥ 
हें अरुष आरुिें वर्न।रोकडें करींचें काकंण॥ 
वदेशास्त्रींर्ें दोहन। मोकले िें हें॥ ९०॥ 
िे आणदवारे्र्ी आणठ। उपसोणन कीजे मऱ्हाटी॥ 
हा अथच जीवारे् गाकंठ। बाणंधिा ंभला॥ ९१॥ 
गुय कवटें फोणडिा।ं मद्धगला (मगज) जोडे आइिा॥ 
िेणव संस्कृिा -। गभुच सुदेशी हें॥ ९२॥ 
नािरी इक्षरु्ी शकच रा। स्वादूणर् बाहेर भीिरा॥ं 
िेकव परावारे्र्ा गाभारा। सुदेशीमाजी॥ ९३॥ 
जैसा का ंकपुचर कदचलीर्ा। त्याणस नाहीं गभच त्वर्ा॥ 
िैशी महाराष्ट्रर्ाचा। अथचणवषयीं॥ ९४॥ 
वापी कूप देववािी। मध्यें सखोल अथच पािी॥ 
िें सुदेशी सेंदिीं भरूणन। आहार् कीजे॥ ९५॥ 
याहीमध्येकारण। अथव सगर्व प्रमाण॥ 
तेशच देशर्ाषार्ाचूंन।येर काबाडकष्ट॥ ९६॥ 
हे आहाच आरशत बोली।जशर शुि बोधें आशथली॥ 
तशरच संस्कृताची काशढली।पशर्त्र होइल॥ ९७॥ 
हे पल्लवकर्िामणि। मोक्षु कगवसला आंगिीं॥ 
बापु रे! हे पशर्त्रर्ाणी। ऐसीर् आहे॥ १०४॥ 
शुद्ध स्वरूपीं णनदोष। िें हे सुदेशी सुरस॥ 
पूिच ब्रह्म उदास। करूणन दाणव॥ १०५॥ 
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हे ब्रह्मरसार्ी पव्हे।नटनाचु होय शजव्हे॥ 
यास्तर् हलुर्ें नव्हे। बोलिें माझें॥ १०६॥ 
कमच केधवा ंन साडंावें। समलू फल त्यजावें॥ 
अणभमानें न पडावें। किचव्यारे्॥ १०७॥ 
कुटंुबे देहींर्ी िे कडी। देहीं कणरिी िडािोडी॥ 
तो दुष्ट घे आर्डीं।महामोह॥ ७२॥ 
यास्िव जो अंिर त्यागु। या नावं राजयोगु॥ 
येिें बाहेरील संयोगु। मोक्षरूप॥ ७३॥ 

 
७५. यापढेु त्रयंबकस्वामी महाराष्रािंील ककवा भरिखंडािंील नाना पंथ व भेदमिें विच कणरिानंा 

म्हििाि :– पाशुपि णशवालार् माणनिाि, षडक्षर मंत्र जपिाि, कलग धारि कणरिाि व आपि 
िरलों म्हििाि. िसेर् र्ावाक, देहर् कारि म्हिून त्यार्ी पूजा कणरिाि. दुसरे, मूलप्रकृणि-
जडद्रव्य हेंर् णनत्य स्वयणंसद्ध ित्त्व मानून आत्मा हा ित्संयोगार्ा पणरिाम माणनिाि. जे शून्यवादी 
व इिर ‘जेथें भोंक िेथें ढोंक’ म्हििाि, िेही अज्ञानीर्. जैन, जीवदयापालनव्रिी म्हिवनू केशारं्ें 
लंुर्न करून आपलेंर् व्रि असंख्य वळेा ं मोणडिाि. यार्प्रमािें कापाणलक, शरीर कमानेंर् बली 
समजून भक्ष्याभक्ष्य दुफळी मानीि नाहींि. कानफाटे, जाणिभेद न मानून आर्ाडंल सवचत्र णभक्षा 
घेिाि, प्रिवासणहि स्वासाक्षर प्रमाि माणनिाि. आणदनाथ, आणदमाया, िमालघर हें त्यारें् गुय, 
आणद अणनल (वायु) िो त्यारं्ा कायचकिा पुरुष. हे सोहंबीजासह साही गुयें माणनिाि, परंिु 
पुनजचन्म न मानून प्राप्ि देहार्ेंर् हव्या त्या प्रकारानें रक्षि करण्यास झटिाि. यापुढें करामिी-
हठयोगी-सागूंन कर्तमष्ठारें् शवै, शाभंव, स्मािच आणि वैष्िव असे र्िुणवंध भेद सागंिाि. वारे्ला, 
कानाला, दृष्टीला णवष्िूर्ी गाष्ट शवैासं आवडि नाहीं!मेणलयाहंी वैष्िव णशव म्हिि नाहींि! िसेर् 
शक्िीरे् भक्ि शक्िीवारं्नू इिर काहंीं जािीि नाहींि! स्मािच मात्र सवांरे् भक्िींि सादर असून 
अभेदवादी असल्यानें त्यानंीं इिर सवांस हारणवलें  आहे. हा अभेदधमच त्रयंबकस्वामींनीं कसा वर्तिला 
आहे िो त्याचं्यार् शब्दानंीं देिें बरें म्हिून खालीं णफरून ओव्या देिों.  

 
वदे सवांसी उत्तमु। परी जे आर्ार, विच, धमुच॥ 
ियाणंस णनधारे सीमु। वदेाजे्ञर्ी॥ 
कमचपंथु विार्ारु। जंबुद्वीपीं सार्ारु॥ 
याणस प्रमाि णवर्ारु। हा असे॥ 
काश्मीरापासोणन कावंरु। मध्यें पहाड णहमधरु॥ 
िेथूणन गंगा सागरु। जगन्नाथु॥ 
त्यापासोणन श्विेबधं। िेथुणन हणरग्राम प्रणसद्ध॥ 
द्वारकेपासुनी कसधु -। संगमवरी॥ 
कसधुसंगमापासुणन। पनु्हा ंकाश्मीरभवुनीं॥ 
हे कमचभणूम कारि। सणृष्टमध्यें॥ 
यामंध्यें र्ौविांर्ें आर्रि। हा विचपंथ कमचभवुन॥ 
वदेशास्त्र पुराि। यार्मध्यें॥ 
आशणक कृष्ट्णमृग जेथर्री। कमवरू्शम तेथर्री। 
हे मयादा कमाचारीं। नेशमली असे॥ 



 अनुक्रमणिका 

 
असें सागंून सवच विाश्रमकमें यथास्स्थि णनरूणपल्यावर ब्रह्मसापेक्ष हीं सवच असत्य म्हिून त्यांर्ा णनरास 
करून जीवब्रह्मैक्य स्थापून झाल्यावर णशष्यानें शकंा काणढली कीं, कमाकमच, धमाधमच, सजािणवजाि, 
सुवृत्तदुवृचत्त हीं सवच एका देवािंर् आहेि आणि णवर्ारानंी सवचजि मुक्िर् आहेि; िेव्हा ं हा सवच एकंकार 
अथवा विचसंकरर् नव्हे काय? आणि विचसंकरार्ी िर आपि कनदा केली आहे. िेव्हा ंहें कसें काय? ही 
शकंा येिारं् श्रीगुरु त्रयबंकस्वामी णवस्स्मि झाले आणि म्हिाले :– यार्ें हें ज्ञान घािक आहे. यारे् शब्द 
केवळ कालकूट णवष होय जेथून हें उत्तर णनघालें  िो कंठ दुष्टवृत्तीर्ें भाडंार, िी रसना स्वधमावर 
खड गधारर् होय. णशष्या! णमष्टान्नें णवषें व्याणपलीं, कीं कस्िूरी लसुिें लेणपली, िसें हें िुझें बोलिें-शकंा 
घेिें–आहे. िुझ आम्हीं ब्रह्मपक्षा आणिलें  खरें; परंिु हे–विचसंकरार्ी ककवा एकंकारार्ी-समक्षा कोठेंर् 
प्रणिपाणदली नाहीं. िर उलट जागोजाग ब्राह्मिाणद र्ारी मुख्य व पोटजािी यानंींआपालले श्रणुिस्मतृ्युक्ि 
सवच णक्रयाकलाप, यज्ञयागाणदकािंील पशुकहसेसही दोषाहच न मानिा ंर्ालवावें, असेंर् िुला णनक्षून साणंगिलें  
आहें. िरी आिा ंणफरून सागंिो ऐक :– 
 
जें या कमािें टाळावें। विाश्रम वाळाव।े 
नाहीं बोणललों गाळावें। स्वधमािें॥ ३६॥ 
सवात्मा सणच्चदानंदु। सवचथा दाणवला अभेदु॥ 
पणर या धमार्ा संबधुं। िोणडला नाहीं॥ ३७॥ 
िंु अकस्मात् एकसणरसें। घेऊनी उणठलासी कैसें। 
पशु णवर्रणि िैसें। णवर्रावें म्हिोणन॥ ३८॥ 
िणर गा सणृष्टकिा प्रजापणि। प्रजा रर्णुन णक्षणि॥ 
णवश्वा घािणल सुणि। विाधमार्ी॥ ३९॥ 
कमें रणर्लीं आधीं। पाठीं प्रजाणंर् वृणद्ध॥ 
हें पूर्तव केली अवणध। णवश्वजनकें ॥ ४०॥ 
श्रौिें स्मािे णनत्यें नैणमत्यें। कमें प्रणसद्धें णवणहिें॥ 
णवणध णनषेध अनंिें। िैणर् नेणमले॥ ४१॥ 
हे प्रभरू्ी आज्ञा। पूवीणर् केणल संज्ञा॥ 
िे कणरिोसी अवज्ञा। िो िंुणर् भला!!॥ ४२॥ 
िुझें बोलें  सार्ारू। िैं लोकीं विचसंकरू॥ 
होये िे हा सुखें णवर्ारु। गाणंठ बाधं॥ ४३॥ 
या बशहमुवद्रा उत्तरीं। तंुशच पडशस बाहेसर॥ 
पशर हें शर्श्व साचासर। चले ना ढले॥ ४४॥ 
जो स्र्जाशत र्ाशल (टाकी)। अन्यजाशत कर्शल (घेई)॥ 
तो प्राशण कोण्हे काळीं। पशर्त्र नव्हे॥ ४५॥ 
ऐसा प्राशण अचोखटु। त्याचा होय घटस्िोटु॥ 
त्या पशतताचा शर्टु। उर्य लोकीं॥ ४६॥ 
आर्ार, व्यवहार प्रायणिि। याणर् कारिें र्ालि॥ 
यास्तर् स्र्धमवरशहत। होऊं नये॥ ४७॥ 
मनुर्ानुब्रह्माशदक। हे देखती ब्रह्मशच सकलैक॥ 
केधर्ाहंी कमवसनदक। नव्हतीच ते॥ ४८॥ 
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िे ब्रह्मास्स्थणि विचिी। दाटुशन कमे अनुशष्ठशत॥ 
का ंजे लोकप्रवृणत्त। राणखिा ंभली॥ ४९॥ 
जो अणिशयें ब्रह्मद्रष्टा। त्याणस णवशषे कमचप्रणिष्ठा॥ 
का ंजें बोणलला स्त्रष्टा। िें र्ुकों नये॥ ५०॥ 
यास्िव णद्वजविच। िे षर् कमीं प्रवीि॥ 
येकह न साडंावें आसन। स्वधमार्ें॥ ५१॥ 
शुणर् वस्त्र संध्यास्नान। यज्ञोपवीि पौंिधारि॥ 
भस्क्िनेम अनुष्ठान। हा शृगंारु िया॥ ५२॥ 
कंठाभरिें वदेश्रुणि। दाटल्या येणि स्मृणि॥ 
पदें व्याख्यानें णवत्पणत्त। कलसु शक्रया॥ ५३॥ 
असो येरा उपजाणि। जे जे धमच आहेणि॥ 
िेिेंर् त्याणंस गणि। नेमस्ि असे॥ ५४॥ 
िीथच, व्रि, दया, दान, भस्क्ि। हे ग्राय सवच ज्ञाणि॥ 
वणर अणसजे ब्रह्मस्स्थणि। हा णवशषे गुि॥ ५५॥ 
िंू येथें िुझा कोि णवर्ारु। करंु पाहसी विचसंकरू॥ 
हा अंत्यजार्ा आर्ारू। घेवों नये॥ ५६॥ 
 
र्रील उताऱ्यार्रून सोर्ळें, तीथें, व्रतें, स्नानसंध्या र्‘देविा प्रशतमा। सुखें पुजाव्या उत्तमा॥ पूिच देखोणन 
परमात्मा, जावें सवां॥ याग, कमें, व्रिें, दानें। िपें, अनुष्ठानें, उपोषिें॥ आत्मबुणद्ध आर्रिें। सवचत्र 
देहीं॥’यार्रून आजचा शुि स्मातवधमव ब्रह्मशनष्ठानेंही सर्व पाशळलाच पाशहजे, असें त्र्यबंकस्र्ामी शनकू्षन 
सागंतात. आशण नंतर सर्व जातींचा संसगव करणाऱ्या कापाशलकाचंें‘िया नाहीं सुष्ट 
दुष्ट। पुण्य, पाप, भ्रष्ट॥ उत्तम, मध्यम, कणनष्ठ। िे जाििी-णर्ना॥’असें र्णवन करून त्र्यबंकस्र्ामी 
म्हणतात:–‘िेंही आिणुन नाना रसु। हाणर् करावा उपदेशु। जना दावावा णवश्वासु। येणर् ठाईं॥ िैसेंणर् 
मद्यपाणन अंत्यज। ज्ञाणिहीन भ्रष्ट सहज॥ त्याणंस काहंीं णनर्तबज। ज्ञान उठे॥ते र्ाचेचेशन बलें। 
युक्मतशसिातंाचेशन मेलें॥ स्र्ाचारर्ंताशस खलें॥ माडुंशन ठाशत॥ अनृत्यें असत्यें प्रमाणें िैसीं आणििी 
अनुमानें॥ जाणिसकंरार्ें नािें। आकंग जणडिी। िैसेर् विचभ्रष्टयुक्ि। ब्रायशास्त्रीं होिी सक्ि॥ आणि म्हिणविी 
मुक्ि। नाणडणि येरा॥ं िरी मातृ, र्शगनी, दुशहता। णमत्र, बंधु, पुत्र, णपिा॥ आहार, ववे्हार णर्त्ता। स्मरंू नसे॥ 
इत्याणद यारं्ें सवचज्ञान॥ आणि आर्णरिी आन आन॥’म्हणून तंू ह्या र्णवसंकर माजशर्णाऱ्या स्र्देशी 
कापाशलक, जैन, सलगाइत इत्याशद त्याचप्रमाणें मूळपासूनच विचजाणिभेद ज्याचं्यािं नाहीं असे मुसलमान, 
शिस्ती, पूतवकाल इत्याशद शर्देशीय शर्धमी दुबुवधाचें र्चन आयकोंच नको॥ णशष्यास आपला एकट्यार्ार् 
भरवसंा नसेल िर – 

 
‘जी जी संिहो िुम्ही साक्ष। हे णवश्वब्रह्म अपरोक्ष॥ िणर पिन का ं मोक्ष। कोि देखे॥ िेथेंही 

णनःकामबुणद्ध।कमें करासर् आसध॥ ऐसा जो िो िुम्हामंकध। शोभा पाव॥े कदाणर्त् माझें वर्न। हा मानील 
अप्रमाि॥ िुमर्ें बोलें  णनके्षपिें। दृढ होईल॥’ 

 
७६. याप्रमािे सवच मागील व विचमान संिारं्ें वर्नप्रमाि मानून त्या योगें कत्रबकस्वामी णशष्यार्ी 

शकंाणनवृणत्त करवनू शवेटीं सागंिाि कीं, ‘पुढणि णवकल्प न धरिा ंस्वार्ाकरर् रहा’ अशी मी िुला 
श्रीशसिेशाची आज्ञा म्हिनू सागंिों.  
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७७. वरील त्रयंबकस्वामी हे बालबोध गं्रथाच्या शवेटीं आपला सापं्रदाय व थोडेंसें र्णरत्र सागंिाि िें असें 
: - आपला णपिा कृष्िदेवार्ा पुत्र, भरैव नामें होय. आपि यजुवेदी माध्यंजनी शाखेरे् ब्राह्मि. भरैव 
हा राजयोगी ब्रह्मणनष्ठ, लोकसंग्रहाथच कमचणनष्ठ, देवधमी सभाग्य, संपन्न आणि श्रेष्ठ असे. त्यानें 
वशंवृद्धीस्िव पुते्रच्छेनें िुळजापुरीं अनुष्ठानानें सवेश्वरी प्रसन्न केली. णिनें रात्रीं साक्षात्कार देऊन 
आपल्या या भक्िोत्तमास एकएक याप्रमािे िीन फळें देऊन प्रत्येक वळेीं “या फळानें िुला उत्तम 
पुत्र प्राप्ि होईल”  असें साणंगिलें . मधल्या फळाच्या वळेीं “हें फळ शुद्धाशुं। यार्ा माणन िंू णवश्वासु। 
शोभा पावले वशुं। येिें फलें ॥ पुत्र जालया केवळ। ककर देखणश णत्रशलू। िें ज्ञानगभच महाफल। माझें 
वरद।”  असें सागंून देवी अंिधान पावली. पुढें नृकसह, कत्रबक आणि कौंडण्य असे िीन पुत्र भरैवास 
झाले. देवीच्या वराप्रमािें कत्रबकाच्या हािावर णत्रशूळ स्पष्ट होिा ‘असो कोिार्ा अविारु। आम्हा ंन 
कळे णनधारु॥ म्हिोणन कणर नमस्कारु। िे कालीं णपिा॥’ याप्रमािे भरैवार्ी भावना असल्यानें 
कत्रबकास िो ‘न बोले दुरुत्तर, न सागें धुलाक्षर, मग णवद्या कैं र्ी?’ योग्य कालीं व्रिबंध मात्र झाला. 
पुढें भारद्वाज गोत्रजािा अंबाविी नावंार्ी कत्रबकार्ी आई आपल्या पिीस मुलारं्ीं लग्नें 
करण्याणवषयीं आग्रह करंू लागली. िेव्हा ंभरैव म्हिाला :– माझे पुत्र योगी जन्मले आहेि, प्रत्यक्ष 
देवीर्ी िशी मला सागंी आहे. िेव्हा ंयारं्ें लग्न करून काय उपयोग? यथाकालीं भरैव कैलासवासी 
झाल्यावर मुलानंीं आपलीं आपि लग्नें केलीं. िरी णपिृवरं्ना घडल्याबद्दल त्या णिघासंही फार 
दुःख झालें . त्यािं जेष्ठ नृकसह हा णवशषे जाििा होिा. त्यार्ार् प्रथम कत्रबकास उपदेश 
णमळाला.िरी अनेक ज्ञानी, गुरू म्हिणविाराचं्या वळेोवळेीं झालेल्या संगिीनें व उपदेशानें ‘मी 
जालों देहाणभमानी’ असें कत्रबकस्वामी म्हििाि. यानंिर कमलाकर म्हिनू एक ज्ञानी पुरुष 
भेटला. त्यानें व नृकसहानें णफरून कत्रबकास अनेक रीिींनीं उपदेश केला. त्याचं्या आजे्ञप्रमािें 
कत्रबक उत्तम कमचणनष्ठिेनें वागि असे. िरी त्याच्या मनार्ी िळमळ जाईना. िेव्हा ंशवेटीं ‘ये युगीं 
साक्षाि। फलद र्ंडी दैवि॥’ असें मानून िो िुलजापुरास जाऊन सोळा णदवस िपोनुष्ठान करीि 
राणहला. सोळाव्या रात्रीं पारं् वषांच्या कुमारीच्या रूपानें देवीनें कत्रबकास दशचन देऊन ‘िुझें फल 
आहे सप्िशृगंीं। लाहसी िेथें॥’ असें साणंगिलें . कत्रबक सप्िशृगंीं गेला. िेथें िीन णदवस ‘नेमस्थ टालें  
धरूणनया ंध्यान’ असिा ं‘िृिीये रात्रीं’ अंबा प्रसन्न झाली. त्या अंबेनें वरद होऊन कत्रबकार्ी व प्रत्यक्ष 
श्री णसदे्धश शकंरारं्ी गाठं घालून णदली. मग श्री शकंरानंीं या कत्रबकारे् सवच संशय छेदून त्याला 
ब्रह्मसाक्षात्कार णदला. शवेटीं ‘णर्दाणंबका बोले। म्हिे िुज ज्ञान जालें । िें िंू णवस्िाकर आपुलें । ये 
णक्षणिमंडळीं॥ अक्रमीं विचसकंरु। रणर्िी बोलारे् उठंगरु। िेथें लणटकेणर् हणरहरू। साक्षी आणििी॥ 
अकमच बोलिाहंी पाहीं। ब्रह्मीं णनधारु समलू नाहीं। िे काबाड पानरटेंकही। उलथून येिी॥ यास्िव 
पंर्ाननें। जें बोणललें  स्ववदनें। िेिें सबीज गहनें। पदें बोले ॥कृष्णोिंर रेवािशक्षण। मध्य िेिाचे 
प्रमाण। यामध्यें वाढेल मशहमान। बालबोधाचें॥’ 

 
७८. याप्रमािें वर देऊन देवी गुप्ि झाली. हा बालबोधगं्रथ गिकणल ४६७९ शाणलवाहन शके १५०० 

बहुधान्य संवत्सरे र्ैत्र शुद्ध प्रणिपदेस त्रयंबकस्वामींनीं संपणवला. यार्ा प्रारंभ त्यानंीं गिकणल ४६७३ 
शाणलवाहन शके १४९४ अणंगरा संवत्सरींफाल्गुन शुद्ध परं्मीस केला होिा. आरंभीं एकदा ंहा गं्रथ 
संपूिच णलहून झाला होिा. परंिु ‘ऐसा िो गं्रथ णसद्ध जाला। िो कोण्ही एक संन्याणस प्रणिसरं्रला। 
िेिें िस्करेहेिु िो नेला। बालबोधु॥’ असें कत्रबकस्वामी सागंिाि. याप्रमािें पंधराव्या शिकािंींच्या 
या एका महा साधुकवीर्ें अल्प र्णरत्र सादर केलें  आहे. 
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७९. महाराष्रसंिानंीं या गेल्या िीनशें वषांि ब्राह्मिारं्ें णनवृत्तमासंत्व व िन्मलूक ब्राह्मि, क्षणत्रय, वैश्य 
या इिर वदेाणधकारी णद्वजारं्ी व त्यारं्ी िाडािोड ही एक पूवचस्स्थिींि झालेली क्राणंि व 
संस्कृिापासून प्राकृि व प्राकृिापासून मराठी ही दुसरी भाषाक्राणंि या दोन क्रातं्यानंीं श्रौिस्मािच 
आर्ारप्रधान विाश्रमधमास आलेली ग्लानी घालवनू पूवोक्ि विाश्रमधमार्ारारं्ी, मराठी-देशी-
भाषेंि स्वजनासं ओळख करून देऊन पुनःस्थापना केली आणि िीही र्ािुवचण्यचबायारं्ें राजकीय 
वर्चस्व असिानंा, असें जें या लेखकानें प्रथमपासून प्रणिपाणदलें  आहे त्याला णवक्रमबणत्तशी व 
बालबोध या दोन शके १५०० िील महासाधु गं्रथकाराचं्या वर्नानंीं णकिी पाकठबा णमळिो, यार्ा 
वार्कानंींर् णवर्ार करावा. असो; शवेटीं बालबोधकार श्री त्रयंबकस्वामींच्या खालील ओव्यानंीं हा 
लेखक वार्कारं्ी आज्ञा घेि आहे. 
 
अगा आमुर्ा वृद्धार्ारु। गं्रथा आणदअंिीं मनोहरु॥ 
िुमिें न कणरिा ंनमस्कारु। पिन असो॥ 
यास्िव िुमर्ी स्िुणि। आम्हीं करंू काकुलिी॥ 
िुम्ही स्वभावें सभापणि। पूज्य आम्हा॥ 
माझे स्तुतीचेशन पाडें। न पडावें णभडे॥ 
शुद्धाशुद्ध िेव्हढें। णनवडावें जी॥ 
(परी) धन्य धन्य हे मऱ्हाठी। ब्रह्मणवदे्यर्ी कसवटी॥ 
हा द्वारणशलेरे् पोटीं। पणरसु जोणडला॥ 
यास्िव भलिेही प्रणश्नकें । येथें मन घालावें णनकें ॥ 
गकहवर न कळिा ंगं्रथ भणूमकें । वाकसपो नये॥ 
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पशरशशष्ट  महाराष्ट्रप्रर्ात 
[अरकवद वषच २ रें अंक ५ वा पा. २२५–२३५] 

 
महाराष्ट्रमहोदयाचा पूर्वरंग प्रणसद्ध झाल्यास एक िपाहून अणधक काळ लोटला. पूवचरंगास िें नावं 

योणजलें  गेलें  त्यार् वळेीं पूवचरंगापुढें लगेर् महाराष्ट्रप्रर्ात नावंार्ें प्रकरि णलहावयार्ें आणि मग 
महाराष्ट्रमहोदय रंगवावयार्ा असा ‘महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग’ णलणहिारार्ा संकल्प होिा. परंिु केवळ 
पूवचरंग रेखाटण्यापलीकडे त्या वळेीं काहंीं कणरिा ंआलें  नाहीं. कारि एकर् ‘उत्पद्यन्ते शर्लीयन्ते दशरद्राणा ं
मनोरथाः।’ 

 
िथाणप आिा ंअसें वाटिें कीं एक प्रकारें झालें  िेंर् बरें झालें . म्हिजे, महाराष्रप्रभाि बारा वषांपूवी 

णलहून प्रकाणशि कणरिा ंआला नाहीं हें त्याच्या बऱ्यासाठींर् झालें  असें आिा ं णनक्षनू म्हििा ं येि आहे. 
कारि महाराष्रार्ा इणिहास हें केवळ नुकत्यार् फुलंू लागिाऱ्या ज्ञानवल्लीर्ें पुष्प आहे; नव्हे ज्ञानवल्लीच्या 
पुष्पार्ेंही पूवचरूप अशी अत्यंि मुग्ध कळी आहे. बारासोळा वषांपूवीं िर हें त्यार्ें कळींपिही पिांच्या 
देंठाआड लपलेल्या मोहोराच्या मुक्या गाठंीप्रमािेंर् होिें. आजही पूिच णवकणसि फुलार्ें गौरव त्या कळीला 
लाभलेलें  नाहीं; िरी णिच्या पाकळ्यारं्ी संख्या मोजिा ं येण्याच्या स्स्थिींि िी खणर्ि आलेली आहे. 
महाराष्रमहोदयार्ा पूवचरंग, आज णफरून छापिें झाल्यास त्याच्या स्वरूपािं णवशषेसा फरक करावा न 
लागिारं्, छापणविा ंयेईल हें जरी खरें आहे, िरी त्यार्ा आकार णनःसंशय वाढेल. महाराष्रप्रभाि जर बारा 
वषांपूवीर् रंगणवला जािा िर आज िो अगदींर् णनस्िेज आणि टाकाऊर् भासला असिा. कारि, गेल्या 
बारापधंरा वषांि महाराष्राच्या इणिहासार्ीं साधनें इिकीं झपाट्यानें उपलब्ध होि र्ाललीं आहेि कीं त्यारं्ें 
आिा ंणवषयवारीनें, वषचवारीनें इत्याणद प्रकारानीं वगीकरि न झालें  िर िीं उत्तरोत्तर अनावर गळाठ्याच्या 
णढगासारखीं पहािाऱ्याच्या मनाला मनाला केवळ उदे्वग उत्पन्न करण्यासर् कारि होिील. सुप्रणसद्ध 
इणिहाससंशोधक रा. रा. णवश्वनाथपंि राजवाडे, वासुदेवशास्त्री खरे आणि पुण्यार्ें व धुळ्यार्ें 
भारिेणिहाससंशोधक मडंळ इत्याणदकाचं्या अखंड र्ालिाऱ्या भगीरथ प्रयत्नानंीं 
भारिमहाराष्रणेिहाससाधनािं खरोखरर् अत्यंि आदरिीय, उपयुक्ि आणि णवणवध प्रकारर्ी भर झाली 
आहे, होि आहे आणि होि राहिारही. अशा अनुकूल पणरस्स्थिींि महाराष्रप्रभाि र्ागंलारं् णर्णत्रिा ंयेईल 
असें अनुमान सहज कोिीही करील. मात्र त्या सवचिोपरी अनुकूल पणरस्स्थिीर्ा पूिच लाभ करून घेण्यार्ें 
सामथ्यच या लेखकािं यथािथार् आहे हें येथें सुर्वनू ठेविें अवश्य आहे. 

 
‘महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगा’र्ी व्यास्प्ि शकाब्द १२०० िे शकाब्द १५०० पयंि धरण्यािं आली. 

त्यामुळें  एकनाथ, मालोजी, दासोपंि, िुकाराम इत्याणद महाराष्रीय पुरुषारें् केवळ नामणनदेश आणि त्रोटक 
उल्लेखर् त्यािं आले आहेि. िेव्हा ं ‘पूवचरंग’ आणि ‘प्रभाि’ यारं्ा साधंा नीट जुळण्यास्िव प्रभािारंभीं 
एकनाथजयंिीर्ार् ऊहापोह करण्यािं येईल. अथात् शकशिक पधंराव्याच्या उत्तराधाच्या इणिहासार्ा 
समावशे पनुरुस्क्िदोष टाळून ‘महाराष्रप्रभािा’ंि करण्यािं येईल. ‘प्रभािा’र्ी उत्तरसीमा 
िुकाराममहाराजाचं्या प्रयािोत्तरािं आणि र्ाफळास श्रीसमथच रामदासस्वामींनीं श्रीरामार्ें देऊळ बाधूंन 
त्यािं श्रीराममूिीर्ी स्थापना केली त्यारे् विचनािं आखंली जावी असा संकल्प आहे. 

 
‘महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगा’ंि ज्याप्रमािें महाराष्राच्या धार्तमक, सामाणजक, राजकीय व 

वाङ मयणवषयक अशा र्िुरंग इणिहासार्ा समावशे साम्यानें करण्यािं आला आहे िसार् क्रम ‘प्रभािा’ंिही 
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स्वीकारण्यािं येईल. िरी वार्कानंीं ‘पूवचरंग’ जसा आवडीनें पदरािं पाडून घेिला िसार् हा ‘प्रभाि’ ही या 
लेखकाकडून िे ‘अरकवद’ द्वारा सखा करून घेिील अशी प्राथचना आहे. 

 
वस्िुस्स्थिी अशी होिी कीं महंमदानें पणिम आणशयािंील लोकासं धमच णदला. िो अथात् ईश्वरी 

योजनेनेंर् आणि त्याचं्या उत्कषाकणरिारं् त्यासंणदला गेला हें णजिकें  खरें णििकें र् मानवी बणुद्धदौबचल्यानें 
स्वाथानें लवकरर् महंमदी धमानुयायावंर इिकी छाप बसणवली कीं परमेश्वरी धमचश्रदे्धहूनही सैिानी 
अरेरावीवरर् िे अणधक पे्रम करंू लागले आणि आसुरी संपत्तीच्या लाभासाठीं आसुरी उपायारं्ीर् योजना, 
त्याजंकडून राज्यें आक्रमि करण्यािं, अन्यधमी लोकानंा शस्त्राच्या भीिीनें बाटणवण्यािं, त्यार् परक्या 
देशाच्या व धमाच्या प्रजेला आपल्या राज्यकरभाराच्या यतं्राखालीं हवें िसें णर्रडण्यािं, होऊं लागली. या 
सैिानी शक्िीपुढें दीनवत्सल साणत्त्वक वृत्तीरे् कहदु देवासं काहंीं काळ अगदीं हिप्रभ होऊन रहावें लागलें . 
अशा स्स्थिींि आपल्या दीनवत्सलिेर्ा काहंीं उपयोग होि नाहीं म्हिनू त्यासं लाज वाटावी हें स्वाभाणवकर् 
होय. 

श्री 
ॐकारोच्चारमागंल्य-। पूवचकप्रभवुदंने॥ 

महाराष्ट्रप्रर्ाताख्य। प्रबधंोपक्रमा करी ॥ १॥ 
स्वराष्रणवघ्न वाराया। णवघ्नेश्वर गिाणधप॥ 
समथचणशव सद्भक्ि। ित्पदाबंजु वणंदिों॥ २॥ 
वीिावािी बुधा ंजीर्ी। दे सुधाणधक माधुरी॥ 
शारदा स्वप्रसादें िी। देऊं माधुयच मद्वर्ा॥ं ३॥ 
म्हिूनी वणंदिों पे्रमें। भक्िीनें परमादरें॥ 

स्वभक्िर्णरिें माय। वदवो लेंकरामुखें॥ ४॥ 
वदंी श्रीनाथ मुक्िेश। साधु पूवचकवीश्वर॥ 

श्रीसमथचिुकाराम। यद्वािी लोकिाणरिी॥ ५॥ 
महरथाग्रिी साधु। स्वराष्रोद्धारसाधक॥ 
नाथ दास िुकाराम। णशवरामस्वरूप िे॥ ६॥ 
मीन मी न िे पयोधीर्। हंस मी िे णह मानस॥ 

दास मी देव िे स्वामी। जीव मी ब्रह्म णनत्य िे॥ ७॥ 
राष्रभणूप्रय पुत्रारं्ीं। र्ाणरत्रयें णर्त्र पावन॥ 

यथाश्रिु यथाभिू। आप्िवाक्याश्रयें णलही॥ ८॥ 
णपिा मािा गुरुस्वामी। आणि वार्कबाधंव॥ 
नमूणन लागिों कामा। सवांर्ा नराज सेवक॥ ९॥ 

 
महाराष्ट्र जें, सर्व राष्ट्राशंस राजे। जयाच्या र्यें व्याशपले देर् लाजे॥ 
सदाचाररं्गें पळाली प्रशतष्ठा। प्रशतष्ठान त्या नाशर्कारीत शनष्ठा॥ १॥ 

-मुक्िेश्वरकृि संके्षपरामायि 
 
वरील श्लोकािं महाराष्रार्ी सोळाव्या शिकारंभीं काय स्स्थणि होिी णिर्ें थोडक्यािं, उत्तम आणि 

यथास्स्थि विचन आलेलें  आहे. वरील श्लोकार्ा पदपदाथच पुढीलप्रमािें : जें सवच राष्राणंस राजे, जयाच्या 
भयें देव लाजे व्याणपले, (जयाच्या) सदार्ारभगंें (जयार्ी) प्रणिष्ठा पळाली, (िें) महाराष्र; त्या प्रणिष्ठान 
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णनष्ठा नाणभकारीि. महाराष्र हें (मनुष्यासं जसा राजा िसें) सवच राष्रासं णशरसा वदंनीय आहे. परंिु ज्या 
महाराष्रावर (सापं्रि) अशीं काहंीं भयें संकटें ओढवलीं आहेि कीं िीं पाहून देवानंासुद्धा ं लाज वाटावी 
म्हिजे आपल्या हािून या महाराष्रावर असल्या आपणत्त वाटल्या जाऊं नयेि यासारखें आपल्या 
दयाशीलत्वाला दुसरे लाणजरवािें िें काय? (मुक्िेश्वर म्हििाि िें काहंीं नाहीं. देव काय कुिाला फुकट 
िारिार आहेि थोडेर्!) महाराष्रार्ी प्रणिष्ठा त्याच्या सदार्ारभगंानें–म्हिजे महाराष्रािंील लोकारं्ें 
सदार्रि-श्रुणिस्मृणिणवणहि आर्रि भगंल्यामुळेंर् त्यार्ी प्रणिष्ठा-पळाली आहे. प्रणिष्ठा म्हिजे स्थैयच, 
श्रेष्ठत्व, अणधकारप्रास्प्ि, शाणंि इत्याणद. स्थयैच, श्रेष्ठिा, अणधकारप्रास्प्ि, शाणंि या गोष्टी कोित्याही राष्रािं 
णवदेशी, णवधमी सते्तबरोबर नादंिें कठीि आहे, ककबहुना अशक्य आहे. आणि महाराष्रावर मुक्िेश्वराच्या 
कालीं शभंर वषांपूवीपासूनर् रुजून दृढमूल आणि बहुशाखोपशाख अशा महंमदी-णवधमीणवदेशी–सत्तारूपी 
णवषवृक्षार्ी छाया पडलेली होिी. िीमुळें  महाराष्रीयाचं्या सामाणजक, धार्तमक आणि राजकीय र्ालीरीणि 
आणि आर्ारणवर्ार यामंधेंही पूवापार सुसंगििा सुटून काहंींर् धरबंध उरंू न देण्यासारखी अणनष्ट व 
भयंकर क्राणंि घडून आली होिी. या क्रािंीला उदे्दशूनर् ‘जयाच्या सदार्ारभगंें’ अशीं पदें मुक्िेश्वरानें 
योणजलीं आहेि. आणि िशा णवसंगि व धरबंधरणहि आर्रिानें महाराष्रार्ी म्हिजे महाराष्रीय जनिेर्ी 
प्रणिष्ठा पळून गेली होिी. िथाणप अशा स्स्थिींिही प्रणिष्ठानके्षत्र-प्रणिष्ठानके्षत्रवासी प्रमुखजन-त्या महाराष्र 
जनिेस मोठ्या णनष्ठेनें ‘णभऊं नका’ असा धीर देि आहेि. 

 
णशरोभागीं घेिलेल्या मुक्िेश्वरी संके्षपरामायिािंगचि श्लोकार्ा सरळ पदपदाथच वरीलप्रमािें आहे. 

या श्लोकाथानुसधंानानें णवर्ार करिा ं मुक्िेश्वराच्या महाराष्रणेिहासपणरर्यार्ी र्ागंलीर् साक्ष पटिे. 
इिकें र् नव्हे िर, स्वजन्मभणूवषयक अणभमानार्ीही योग्य अटकळ बाणंधिा ं येिे. जन्मभणूवषयक 
सादराणभमानािं मुक्िेश्वर आजकालच्या कोित्याही कवीस अथवा पुढाऱ्यास णनःसंशय उदाहरिीयसार् 
वाटेल; ककबहुना त्याच्या राष्रीय सदार्ारणवषयक उत्कट णनष्ठेर्ी कसोटी आपल्या विचनाशीं लावनू 
पाहण्यानें मुक्िेश्वर सापं्रिच्या पुष्कळ मान्य पुढाऱ्यासं लजे्जनें खालींर् पहावयास लावील असें णवधान 
अणिशयोक्िीर्ें होिार नाहीं अशीर् या लेखकार्ी भावना आहे. वरील श्लोकािंीं जो णनष्ठा शब्द आहे त्यारे् 
अथच स्स्थरिा, दृढ भस्क्ि, श्रद्धा, णनिय, णनणिि ज्ञान, पूिचिा, णसद्धान्ि असे आहेि. यापंैकी कोित्याही 
एका अथवा सवच अथांनीं िें पद वरील श्लोकािं अत्यंिोणर्ि असेंर् आहे. ऐणिहाणसक वस्िुस्स्थिीर्ा णवर्ार 
केल्यास पुढील ठळकठळक गोष्टी वरील श्लोकाणभप्रायासंबधंीं लक्षािं वागणवण्यासारख्या णदसिाि. 
महाराष्रमहोदयीन कालािं म्हिजे सिराव्या शिकापासूनच्या कालािं पुण्यपत्तन म्हिजे पुिें हें जसें 
महाराष्रार्ें राजधानीर्ें नगर िसें महाराष्राच्या प्रार्ीन वसाहिीच्या कालोत्तर भागापासून त्याच्यावर 
महंमदी सत्ता प्रस्थाणपि होण्याच्या कालापयंि म्हिजे र्ागंलीं हजार एक वषें प्रणिष्ठान म्हिजे पैठि हें 
महाराष्रार्ें राजधानीर्ें नगर म्हिून प्रणसद्ध होिें. आणि त्या वस्िुस्स्थिीर्ी जािीवर् प्रणिष्ठानपुराणवषयीं 
मुक्िेश्वरामुखािूंन वरील प्रणिष्ठानगौरवारे् उद्धगार णनघण्यास कारि झाली. ‘इणिहास आणि ऐणिहाणसक’ 
नावंाच्या धुळें  येथें प्रणसद्ध झालेल्या माणसकािूंन रा. रा. णवश्वनाथपंि राजवाडे यारं्ा ‘महाराष्रार्ा 
वसाहिकालीन इणिहास’ हा णनबंध जर वार्क र्ाळिील िर त्यासं एक गोष्ट–जी आजपयंि केवळ 
आनुमाणनक म्हिनूर् मानली जाि होिी िी–म्हिजे आयच र्ािुवचण्यच हें नमचदोत्तरप्रािंीय ब्रह्माविच आणि 
आयाविच या भारिवषाच्या उत्तराधचव्यापक भागािूंन श्रुणिसौत्र कालानंिर सरसकट असें दणक्षिेंि उिरंू 
लागले; आणि दंडकारण्य हें दंडक देश शापदग्ध होऊन ओसाड होण्याच्या पूवी ज्याप्रमािें 
आयचर्ािुवचण्यचयुक्ि आणि भरभराटलेलें  होिें त्याप्रमािें णफरून नव्यानें भरंू लागून आपल्या अरण्यत्वास 
मुकून महाराष्रनामकदेशपिाला कसें र्ढलें  हें नीट समजून येईल. हा णवषय येथें अस्थानीं वाटण्यार्ा 
बरार् संभव असल्यामुळें  सोडून देिें भाग आहे. िथाणप इिकें  अवश्य साणंगिलेलेंर् असावें कीं विचमान 
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संवत् शकपूवच अनेक शिवषांपासून महाराष्र आणि दणक्षिापथ हीं भारिीय आयचसंस्कृिीच्या वाढत्या 
नादंिकुीर्ीं आणि उत्कषार्ीं स्स्थर पीठें होि र्ाललीं आहेि. उत्तरेकडून बौद्ध व जैन धमांच्या र्लिीनें 
उत्पन्न केलेल्या सावळ्या गोंधळानें आणि अत्यिं अणनष्ट पणरस्स्थिीनें गोंधळून गेलेले पुरािन 
स्वधमार्ाराणभमानी ब्राह्मिक्षणत्रयवैश्य हे तै्रवर्तिक कवध्य आणि नमचदा ओलाडूंन गोदावरी आणि कृष्िा या 
दणक्षिेकडील महानद्याचं्या दोआबािं बुणद्धपुरस्सरर् उिरले आणि त्यानंीं आपल्या सवच पुरािन संस्था इकडे 
थाटल्या. त्यामुळें  एकनाथ, मुक्िेश्वर याचं्या काळीं म्हिजे शाणलवाहन शकाच्या सोळाव्या शिकारंभीं 
महाराष्र लोक, महाराष्र धमार्ार, महाराष्रािंील सामाणजक र्ालीरीणि आणि महाराष्रािं आयच 
र्ािुवचण्यचघणटि राजसत्ता असण्यास आवश्यकिेर्ें स्वाभाणवकत्व यासं जिूं अनाणदणसद्धत्वर् प्राप्ि झालेलें  
होिें. समान देश, समान धमच, समान भाषा, सवांस सारख्या मान्य र्ालीरीणि आणि णशष्टार्ारव्याख्यारं्ें 
सामान्यत्व इिक्या गोष्टी जेथे एकत्र असिाि िेथें एकराष्रीयत्वार्ी भावना जागिी असलीर् पाणहजे. मग 
णिला देशाणभमान, धमाणभमान ककवा अन्य कोििेंही नावं प्राप्ि झालेलें  असो! कोित्याही समाजास 
संख्याबल आणि वरील सवच साराजाज्यत्वें हीं लाभिारं् बहुिकरून स्वराज्यही लाभिेंर् लाभिें. िथाणप 
णकत्येक वळेा ं त्यारं्ें स्वराज्य आपल्या र्िुःसीमेबाहेरील दशणदशासं उद भविाऱ्या राज्यधमचक्राणंिकारक 
वावटळींना बळी पडून अर्ानक लय पाविें. अशा प्रसंगीं स्विंत्र राष्रीयत्वास–महाराष्रीयत्वास–र्ढलेला 
समाजहीं काहंीं काल म्हिजे णकत्येक णपढ्याही णदशाभलू होऊन किचव्यभ्रष्ट अिएव अवनि होिो. िीर् 
स्स्थणि मुक्िेश्वरपूवचकालीन महाराष्रार्ी झालेली होिी. आणि णिला अनुलक्षूनर् त्यानें ‘सदार्ारभगंें 
पळाली प्रणिष्ठा। प्रणिष्ठा न त्या नाणभकारीि णनष्ठा॥’ असे उद गार काणढले आहेि. 

 
मुक्िेश्वरापूवी णशखरकशगिापूर येथें महाकलगदास नावंारे् एक णशवभक्ि साधू होऊन गेले. त्यानंीं 

शके १४८६ ि म्हिजे एकनाथ महाराजारं्ें भागविाणद गं्रथकिृचत्व जगापढुें येण्याच्याही पूवी आपला 
शवक्रमबशिंिी नावंार्ा गं्रथ संपणवला. िो आज उपलब्ध आहे. यानंीं आपल्या गं्रथािं म्लें च्छ म्हिजेणवदेशी, 
णवधमी असे जे भरिखंडभर पसरलेले मुसलमान राजे त्यारं्ी सेवा करिाऱ्या ब्राह्मिारं्ा प्रसंगोपात्त जो 
णनषेध केला आहे व ब्राह्मिारं्ा उत्तम धमच कोििा याणवषयी जीं वर्नें गोणवलीं आहेि िीं जाणिभेदार्ें व 
विाश्रमधमार्ें संिासं वा भक्िमंडळीस काहंींर् महत्त्व नव्हिें, असें प्रणिपादिाऱ्यानंीं णवशषे लक्षािं 
बाळगण्यासारखीं आहेि. साधुसंिासं जाणिभेदार्ें वावडें नव्हिें िर जाणिभेदाच्या नावंावर परस्परदे्वष जो 
कोठेंकोठें स्वाथैकदृणष्ट व्यक्िींमध्यें पाहाण्यास सापंडिो त्यार्ें मात्र त्यानंा अत्यंि वावडें होिे. 
सदार्ारपुष्टीच्या दृष्टीनें साधुसंि हे जाणिभेदािंील शुणर्शुणर्िर आर्ारारं्ी प्रशसंा करून अनार्ारारं्ी आणि 
दुरार्ारारं्ी कनदा करीि असि. असें कणरिानंा अनार्रकनदेनें जात्यणभमानाशीं सुसंगणि राखण्याकणरिा ंज्या 
जािीच्यासं णवणशष्ट िऱ्हेच्या सदार्ारानें वागलेंर् पाणहजे अशासं त्याचं्या परंपराप्राप्ि म्हिूनर् पुष्कळाशंीं 
अंगवळिी पडून स्वाभाणवक बनलेल्या सदार्ारािं दृढ करावें आणि दुरार्ारकनदेनें समाजाच्या िळाशीं 
त्यार्प्रमािें कानाकोंपऱ्यािूंन साठूंन राणहलेली आणि णकत्येक वळेा ंजािीच्या नावंाखाली खपली जािारी 
दुरार्ारारं्ी घाि नाहींशी व्हावी म्हिून मासंाहार, सुरापान, अमंगल राहिी इत्याणद णवणवध दुरार्ारारं्ी 
सरसकट कनदा करण्यार्ा साधुसंिारं्ा पणरपाठ आहे. असें कणरिानंा त्यासं पुष्कळ वळेा ंअथचवादार्ी भाषा 
वापरण्यार्ा प्रसंग येिो; आणि त्या अथचवादवाक्याचं्या उत्तानाथचग्रहिानेंर् आज सद्वर्नारं्ी णवनाकारि 
ओढािाि करण्यािं आलेली आढळिे. अस्िु! महाकलगदासाचं्या यवनराजसेवामग्नाचं्या कनदात्मक ओंव्यािं 
स्वदेश, स्वधमच याचं्या कळकळीर्ी जी ज्योि णदसिे िी पाहून स्वदेशाणभमानाणद कल्पना पणिमेकडूनर् 
पूवेकडे आल्या असें म्हििारासं, ‘खरोखरर् आपि पूवचजकनदेर्ें महत् पाप जोणडलें  आणि स्वणेिहासार्ी 
अक्षम्य हेळसाडं केली’ असें वाटून पिात्तापानें पोळण्यावारं्ून गत्यंिरर् नाहीं. गं्रथोपसंहारािं ‘हा 
राजनीिीर्ा प्रास्िाणवक गं्रथ आपि केवळ बरवावोखटा प्रसंग ओळखून श्रोत्यानंीं येथील कायाथच योजावा 
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म्हिून बुणद्धपुरस्सर णलणहला,’ असें जें महाकलगदासानंीं म्हटलें  आहे िें एकनाथकालीन महाराष्राच्या 
उदयोन्मुखिेर्ेंर् णनदशचक होय. णनदान महाकलगदासारं्ा उदे्दश िरी मराठ्यानंीं स्विंत्र होण्यार्ा म्हिजे 
आपलें  गि स्वराज्य णमळणवण्यार्ा उपक्रम करावा असा स्पष्ट आहे. 

 
महाकलगदास ‘णवक्रमबणत्तशीं’ि ब्राह्मिार्ीं दहा लक्षिें बाणंधिो. त्यापंकैीं परधमी राजारे् सेवक 

बनून स्वजनावर अणधकार र्ालणविाऱ्या म्लें च्छ ब्राह्मिार्ें लक्षि असें :– 
 

आणि म्लें च्छ िो ऐसा। यौवनार्ी सेवा करी अहर्तिसा॥ 
िेिें पडे फासा।ं खोटेपिाच्या॥ 
इच्छा हृदा मणहमा। णवसरला षर् कमा॥ 
वा बेटा बाप म्हिोणन साउमा। णवनंणि करी॥ 
म्हिे ‘मी कककर िुमर्ा। काम साघंावें’ असें वार्ा॥ 
‘लोभ दावी सरक्यारं्ा। म्हिे मी पैदास करीन’॥ 
‘मज सत्ता द्यावी खुनखाणर। मी करी पैदाणगरी॥ 
स्वामीस्वाथी मी भारी’। मग हुद्दा णदधला॥ 
येरु न्याय करी पापमरू्ति। परद्रव्यावरी अर्ति॥ 
खोटेपि बहु णर्त्तीं। थोर राजा अजचणविो देखा॥ 
जना ंपीडाकर भारी। पापपुण्य न णवर्ाणर॥ 
सत्पात्रीं कदा न भजिें। िरी पाप करी र्ौगुिें॥ 
ऐसा पापीष्ट िेिें। जन पीणडलें ॥ 
िया षर् कमांर्ा णवसर। कारकोकन पणडभर॥ 
गायत्रीमंत्रार्ा अणधकार। थोडा ियासी॥ 
दग्धणर् बोलिें िेिें। सखा सोइरा मंत्र नेिें॥ 
लार्ावरी िेिें।  ठेणवलें  णर्त्त॥ 
उरीं फुटोणन पुरि णनघालें । िे स्वामीणस ठाउक झालें ॥ 
मग धरोनी बणंदखाना घािलें । र्ाबुकामुखें आकं्रदे॥ 
‘म्या ंकेली हरामखोरी। आिा ंन मारावें सोडेवरेी’॥ 
ऐसें बोलि धोत्रावीरी। णवष्टाणर् केली॥ 
ऐसा नष्ट खंड आला। िो घेउनी देशत्याग केला॥ 
मागें नमंू लागला। भलिेपासी॥ 
ऐसा िो ब्राह्मि। म्लें च्छ होय र्ौगुि॥ 
इहपरत्रा र्ुकला हा अवगुि। थोर ियार्ा॥ 

 
वरील ओंव्यािं महाकलगदासानंीं णवधमी, णवदेशी म्लें च्छ राजार्ी सेवा करिाऱ्या स्वाथी ब्राह्मि 

व्यक्िीर्ें णर्त्र कसें स्पष्ट रंगणवले आहे! वरील विचनार्ा आजच्या सरळ गद्य भाषेंि जर साराशं णदला ककवा 
वरील ओंव्यावंर मोकळें भाष्य केलें  िर िें वार्कासं कंटाळवािें न होिा ंणवशषे रुरे्ल अशा समजुिीनें िसे 
करण्यार्ा प्रयत्न होि आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

एक स्वाथांध ब्राह्मि आपला शास्त्रोक्ि षटकमाणधकार बुणद्धपुरस्सर बाजूस सारून ब्राह्मि 
धमचर्ारारं्ा शत्रु आणि गोमासंभक्षक अशा णवधमी व णवदेशी मुसलमान राजाकडे जािो आणि त्यास ‘धनी, 
मायबाप’ असें संबोधून णवनंणि कणरिो कीं  ‘मी आपला दासानुदास आहें. मला काहंीं कामकाज सागंावें. 
मला जर आपि ‘सरकी’ म्हिजे सजािीय सामान्य अणधकाऱ्यावंरील मुख्याणधकाणरत्व णदलें  िर आपल्या 
खणजन्यािं र्ागंलीर् भर पडेल असें मीं करीन. मला आपि सरदेशमुखीसारखा काहंीिरी हुद्दा द्यावा. मला 
खुनार्ी माफी असावी. कोिालाही प्रसंगीं फासंावर र्ढणविा ंयावें. असा अणधकार आपि जर मला द्याल 
िर पहा आपला हर बाबिीर्ा वसूल मी गणििश्रेढीनेंर् नव्हे िर भणूमणिश्रेढीनेंही वाढवनू दाखवीन. मला 
धनीसाहेबारं्ें णहि हार् काय िो स्वाथच!’ 

 
अजच मंजूर होऊन हुद्दा णमळाला. अजचदार णनग्रहानुग्रहसमथच असा अणधकारी झाला. म्हिजे त्याच्या 

मागिीप्रमािें त्याला ‘सरकी’ प्राप्ि झाली. अथात् स्वारी आपला अणधकार गाजवावयास लागली हें काहंीं 
सागंावयास हवेंर् असें नाहीं. त्या वळेच्या आणि आत्तांच्याही म्हिण्यास काहंीं अजून णवशषेशी अडर्ि 
नाहींर्. िेव्हा ं णमळालेल्या न्याय णनवडण्याच्या आणि दंड ककवा अन्य णशक्षा ठोठावण्याच्या आपल्या 
अणधकारार्ा वापर धुमधडाक्यानें स्वारीनें सुरू केला. अणधकार णमळणवण्यार्ा हेिुर् जर खऱ्याखोट्या 
मागानें स्वाथच साधिें हार्, िर मग णनघेल णिकडून व काढवले णििका पैसा आपल्या अणधकारकक्षेंि 
सापंडलेल्या प्रजाजनाकंडून काढिें हार् छंद स्वारीस लागल्यास काहंीं नवल नाहीं. िो पापमरू्ति खोट्या 
िोहमिी, खोटीं भाडंिें उत्पन्न करून दोन्ही पक्षाकंडून हवें िसें द्रव्याणद उकळून आपली िंुबडी भरंू 
लागला. मात्र आपल्या धन्यापुढें अगदीं आजचवानें वागावयार्ें, त्याला भईुपयंि वाकूंन सलाम करावयार्ा, 
बोलिानंा िोंडावर हािरुमाल धरून बेिानें बोलावयार्ें.एकंदरींि या पुरुषासारखा णवश्वासास पात्र, लीन, 
गणरबारं्ा कनवाळू, णनःस्वाथच, पापभीरु असा सेवक अन्य णमळिें दुघचटर् याप्रकारर्ी अगदीं खात्री पटावी 
धनीसाहेबासं. राजार्ा करभार वसूल करिानंा जनानंा णकिी पीडावयार्ें त्याला काहंीं मयादार् 
नसावयार्ी. पापपुण्यार्ा णवर्ारही या राजणनष्ठ अणधकाऱ्याच्या णर्त्तास कधीं णशवि नसावयार्ा. कोिा 
सत्पात्रास कधीं काहंीं याजकडून अन्नवस्त्र, पैरुका यारं्ी प्रास्प्ि होईल िर शपथर्! आपल्या स्नानसंध्याणद 
णनत्यानुष्ठेय कमचषर् कापैकीं एकही यथाकाल अथवा सवडीप्रमािें संपादण्यार्ी आठवि सुद्धा ंयास र्ुकून 
व्हावयार्ी मारामार. कारकुनींि मात्र नेहमीं र्ूर असावयार्ें यानें. साराशं, या ब्राह्मिाजवळ ब्राह्मण्यार्ा 
अंश काहंीं उरला असेल ककवा नाहीं यार्ी शकंार्. गायत्रीर्ा अणधकार िर त्यानें णनःसंशय कधींर् 
गमावलेला असिार. बाबार्ें बोलिें नेहमीं दग्ध म्हिजे िोंडास सदा आग लागलेली; णशव्यासिंापाणशवाय 
घोटभर पािी सुद्धा ंणपिें त्याला गोड लागावयार्ें नाहीं. त्याला भरल्या जगािं कोिी सखा नाहीं, सोयरा 
नाहीं, मतै्र नाहीं. यार्ें सवच लक्ष काय िें त्याच्यावर. िोर् काय िो त्यार्ा सखा, सोयरा, मतै्र, आप्ि, इष्ट! 

 
सवच खरें! पि हें असें आंधळें राज्य या स्वारीर्ें णकिी णदवस र्ालिार? पापारे् घडे केव्हािंरी 

भरावयारे्र्. खाखा खािर् सुटिारास अजीिच होऊन करपट ढेंकरा या आल्यार् पाणहजेि. त्याला 
हागओकही अनुभवण्यार्ा प्रसंग हा ओढविारर्. त्याप्रमािें हे ‘सर’ ही उरीं फुटले आणि यारं्ें पुरि बाहेर 
पडलें . धनीसाहेबासं यारें् सवच कृष्िकृत्य समजलें . अथात् हािापायािं शृखंला पडून यासं कैदी करण्यािं 
आले; आणि वर र्ाबकारें् असे कोरडे ओढण्यािं येऊं लागले कीं त्या र्ाबकाच्या आवाजापढुें यारें् 
रडिेंआरडिे ककवा ककर्ाळ्या अगदींर् णफक्या पडि म्हिूनर् महाकलगदास ‘र्ाबुकामुखें आकं्रदे’ अशींपदें 
वापरिाि. शवेटीं ‘मी हरामखोरी केली खरी’ असा कबलू जबाब देऊन ‘मला आिा ंमारंू नका’ अशी अत्यिं 
काकुळिीर्ी णवनविी करण्यार्ा प्रसंग या राजणनष्ठावर आला. साराशं काय? जें काहंीं लोकानंा नाडून 
णमळणवलें  होिें िें सवच याच्या अणधकारासुद्धा ं सरकारजमा होऊन यासं भरपूर णशक्षा भोगल्यावर आपलें  
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काळें िोंड घेऊन परदेश पहावा लागला. िेथें शवेटीं स्वारीनें धमांिरही केलें . कारि िेवढार् एक 
उपायणफरून राज्यकत्या जािीर्ी प्रीणि संपादन करण्यास र्टकन् उपयोगी पडण्यासारखा वरीलसारख्या 
बहाद्दरास उरलेला असिो. याप्रमािें िो मूळर्ा ब्राह्मि असला िरी महाकलगदास म्हििो ‘म्लें च्छ होय 
र्ौगुि’. कारि स्वभाविः म्हिजे जन्मानेंर् जो परधमी असिो त्याच्यापेक्षा ं बाटून णवधमी होिारा गहृस्थ 
आपल्या पूवच सधमी लोकारं्ा अत्यिं दे्वष्टा अिएव मोठा िोटा करिारा असा छळक बनिो. हा अनुभव सवच 
भरिखंडास आज हजारों वषें अणधकाणधक स्पष्टपिें येि आहे. असा कटु अनुभव पर्णवण्यार्ी पाळी येिें 
हीर् परिंत्रिेर्ी सीमा होय; हीर् ईश्वराच्या अवकृपेर्ी पराकाष्ठा होय. अशा स्स्थिींिही आपि जगिों हेंर् 
स्वदेश, स्वधमच इत्यादींणवषयीं स्वाणभमान असिाऱ्यास अत्यिं अणनष्ट असें आियच होिें. म्हिूनर् 
महाकलगदास आपल्या गं्रथाच्या शवेटीं:– 

 
आर्यच (आियच) देश म्लें च्छह्मराष्ररीं। 
बाहाळसमीप ग्री-(णगणर) जािीरीं॥ 
वाडेग्राम पणवत्र थोरी। 
िेथ हा गं्रथ केला॥ 

 
असें ५० व्या ओवींिील ‘आियच’ हें पद वापरिाि. ‘म्लें च्छ महाराष्र’ म्हिजे ‘म्लें च्छाचं्या 

धनीपिाखालीं वाकंिारें महाराष्र’ असा स्वदेशाणवषयीं उल्लखे करावा लागिार ही कल्पनार् त्या 
महाकलगदासासंारख्या स्वराष्राणभमानीं महाराष्रीयास अत्यंि उदे्वगजनक भासली. आियच म्हिजेर् 
णवस्मय आणि णवस्मय म्हिजे काहंीं एक लोकणवलक्षि–अनैसर्तगक, अस्वाभाणवक–व्यापार ककवा पदाथच 
पाणहला असिा ं णवर्ारी, णववकेी पुरुषाच्या मनार्ी होिारी जी वृणत्त िेंर् आियच ककवा णवस्मय होय. 
आिखीही र्ारएक ओंव्या या महाकलगदासाचं्या देऊन त्यारं्ा थोडासा मुक्िपिें उकल करून मग या 
पंधराव्या शिकान्िीच्या स्वराष्रस्वािंत्रयाथच िळमळिाऱ्या िाठर गं्रथकारार्ा णनरोप घेऊं. 

 
साही शास्त्रींरे् वक्िे। भट कपगळे जे जाििे॥ 
िकच वदेान्िीरे् वक्िे। बोलिी िेथें॥ २०॥ 

आधी वदेान्िी बोलिी। एकमेवा (स्स्ि) णद्विीये (यं) नास्स्ि म्हििी॥ 
िकच  म्हिे भेद मिीं। प्रपंर् असे॥ २१॥ 
मग म्हणििलें  र्ौघीजिीं। बदु्धीर् ब्रह्मणनवािीं 
मी म्हििसे कमावारं्ूनी। ब्रह्म न पाणवजे॥ २२॥ 
गोब्राह्मि अवघडीं। जो देखिा ंकरी साडंी। 
िो अधमच जोडी। मनुष्यजन्मासी॥ २३॥ 

 
वरील ओंव्यािं वदेान्िी, नैयाणयक, िार्तकक इत्यादींच्या केवळ बुणद्धगम्य णसद्धािंार्ा गौरवानें 

उल्लेख करून त्या घटपटाणद खटपटींच्या गहन जाळ्यािं पडण्यार्ी काहंीं आपिासं आवश्यकिा नाहीं; 
इिकें र् नव्हे िर त्या खटपटींि काहंीं आपिासारख्या सामान्य जनासं पोटापाण्यार्ा प्रश्न सोडणवण्यास 
ककवा इहलोकयात्रा साणत्त्वक सुखार्ी करण्यास उपयुक्ि नाहींि. म्हिून महाकलगदास म्हििाि, ‘मला 
जर कोिी ब्रह्म-णनभळे साणत्त्वक स्वािंत्रयसौख्य-णमळणवण्यार्ा उपाय कोििा? असें णवर्ारील िर मी असें 
उत्तर देिों कीं प्राप्ि कमार्ारावारं्ूनी उपणर णनर्तदष्ट ब्रह्मस्वािंत्रयार्ी प्रास्प्ि कोिास केव्हाहंी व्हायर्ी नाहीं. 
आणि सापं्रिर्ें प्राप्ि कमच कोििें म्हिाल िर गोब्राह्मिछलार्ा प्रणिकार करून त्यारं्ा छल न होिा ंत्यारं्ें 
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म्हिजे लक्षिेनें महाराष्र र्ािुवचण्यार्ें संरक्षि जेिेंकरून होईल िें करिें. गोब्राह्मि संकटािं सापंडलेले 
आहेि, त्यानंा सुखाने आपली जीणवियात्रा क्रणमिा ं येि नाहीं, मुसलमान लोक बळेंर् कहदंूस बाटणविाि, 
साधुसंिारं्ा छळ कणरिाि, देवालय आणि त्यािंील मूर्ति फोडिाि व त्यारं्ा जागीं आपल्या नमाज 
पढण्याकंणरिा ंमशीदी बाधंिाि, गाईरं्ा वध करून त्यारं्ें मासं खािाि, उभीं शिेें कापून नेिाि, लूटमार 
कणरिाि. अशा प्रकारर्ा त्यारं्ा हैदोस र्ालला असिानंा णिकडे कानाडोळा करून जो महाराष्रीय 
वदेान्िािं मग्न होऊन कमचसंन्यासाच्या काथ्याकुटींि काल क्रमीि असेल िो मनुष्य जन्मास येऊन केवळ 
अधमचर् जोडीि आहे असें मी म्हिेन.’ 

 
णनज कीिीनें अमर होऊन राणहलेल्या लोकमान्य णटळकानंीं गीिाभाष्य नवें करून कमचप्राधान्य 

णसद्ध करण्यार्ा खटाटोप केला. िेंर् काम पंधराव्या शिकान्िीं महाकलगदासानंी ‘णवक्रमबणत्तशी’ नावंार्ा 
मूळर्ा गद्यािं असिारा कथाप्रधान गं्रथ पद्यािं ओवीवृत्तािं गोवनू केलेलें  णदसिें. आपि हा गं्रथ लोकानंा 
राजनीिींि आत्यणंिक डोळसपिा यावा आणि वोखट प्रसंगीं त्यानंीं यािंील वाक्याथच आठवनू त्याप्रमािें 
आपला विचनमागच आखंावा व प्रसंगािूंन पार पाडून कायाथच साधावा म्हिूनर् णलणहला असेंही गं्रथकार स्पष्ट 
म्हिि आहे. साराशं वर एकदा ंआजकालच्या सवचमान्य पुढाऱ्यासंही आपल्या स्वराष्रणवषयक अणभमान 
आणि पे्रमादर याचं्या उत्कटिेंि खालींर् पहावयास लाविारे मुक्िेश्वराणद गं्रथकार सोळाव्या शिकारंभीं 
आणि काहंीं मागें पुढें होऊन गेलेले आहेि अशा अणभप्रायार्ें जें काहंीं णलणहण्यािं आलें  आहे िें णकिी व कसें 
साथच आणि णत्रवार सत्य आहे हें वार्कासं आिा ं पटावयार्ें राणहलें  नसावें असें वाटिें. या सोळाव्या 
शिकारंभींच्या ऐणिहाणसक णववरे्नास ‘महाराष्रप्रभाि’ असें नावं णकिी अन्वथच आहे यार्ाही वार्कासं आिा ं
र्ागंलार् प्रत्यय आला असावा. 

 
वार्कहो, संकल्प संपला. संकल्पािंर् सवच पवचकाळ सपूंन जािो कीं काय अशी आपिासं भीणि 

वाटली असण्यार्ा संभव खरार्! िेव्हा ं आिा ं एकदम मुक्िेश्वरार्ा आजा जो एकनाथ कणववर त्याचं्या 
जन्मशकाच्यार् वाटाघाटीस लागूं. 

 
एकनाथ जन्मशकशनणवय 

 
वद्य षष्ठी फाल्गुनमास। जनादचन जन्मणदवस॥ 
दत्तात्रयदशचनणवलास। प्राप्ि त्यासं िेणर् णदनीं॥ 
आम्हाणंस जनादचनार्ी भेटी। झाली िेव्हा ंहेणर् षष्ठी॥ 
जनादचन, स्वच्छंदगणि। याणर् णदनीं देहाकृिी॥ 
लोपोणनया,ं सुखस्स्थिी। णनजधामाप्रणि गेले॥ 
पारं्वें पवच यार् णदनीं। पुढें होिा ंदेखसीं नयनीं॥ 
षणष्ठ पंर्पवचश्रिेी। णवख्याि जनीं भावार्तथ या॥ 

 
वरील ओव्या केशवकृि नाथर्णरत्राच्या दहाव्या अध्यायािं आहेि. 
 

मुळींच्या मुळीं एका जन्मला। मायबाप थोर धाक घेिला॥ १॥ 
कैसें मूळ नक्षत्र आलें  कपाळा। स्वयें लागलों दोहींच्या णनमूचळा॥ २॥ 
शािंी कणरिा ंअवघ्यारं्ी जाली शािंी। मुळीं लागोणनया ंलाणवली ख्यािी॥ ३॥ 
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एका जनादचनीं मुळींच्या गोष्टी। माय सगट खंगला बापणर् घोंटी॥ ४॥ 
 

असा एकनाथारं्ा अभगंही आहे आणि या अभगंाशीं समानाथचक असे वरील केशवकृि नाथर्णरत्रािं 
श्लोकही आहेि. 

 
वरील उल्लेखािं एकनाथजन्मकालीं मुळींर्ें मूळ म्हिजे अभकु्ि मूळ ज्येष्ठा नक्षत्राशं होिा इिकीर् 

गोष्ट मोघम कळिे. त्यार्प्रमािें नाथणनयािकालीं, नाथगुरु जे जनादचन यांच्या जन्मणदवशीं, प्रथम 
गुरुदशचनणदवशीं, नाथासं जनादचन गुरंूर्ें दशचन घडलें  िे णदवशीं, सद गुरु जनादचनस्वामींनीं समाणध घेिली िे 
णदवशीं आणि शवेटीं एकनाथ महाराजानंींही महाप्रस्थान केलें  िे णदवशीं मास, पक्ष, णिणथ, वार, नक्षत्र 
(आणि करि योगही) एकर् एक होिीं असा पणहल्या अभगंािंील उल्लखेाहून अणधक र्ागंला आणि स्पष्ट 
उल्लेख आढळिो. िथाणप वषार्ा माग मात्र कोठेंही नाहीं ही एक मोठीर् उिीव त्यािं आहे. म्हिजे नाथाचं्या 
समाणधकालीं फाल्गुन वद्य षष्ठी होिी, त्यार्प्रमािें िी नाथगुरु जनादचनस्वामींच्या समाणधणदनींही होिी; 
इिकें र् नव्हे िर जनादचनस्वामींरे् जनन, त्यासं दत्तदशचन आणि नाथासं जनादचनस्वामींर्ें प्रथम दशचन हीं 
घडलीं त्या त्या णदवशीं फाल्गुन वद्य षष्ठीर् होिी. आणि या पारं् गोष्टी ज्या फाल्गुन वद्य षष्ठीस घडल्या त्या 
वार, नक्षत्र, करियोग याचं्या अनुवृत्तींमुळें  पवचत्व प्राप्ि होिाऱ्या फाल्गुन वद्य षष्ठींस घडल्यामुळें  अशा पारं् 
फाल्गुन वद्य षष्ठ्याचं्या या पुनरावृत्त होिाऱ्या फाल्गुन वद्य षष्ठीस ‘पंर्पवचश्रेिी’ असें अन्वथच नावं एकनाथ 
महाराजानंीं ठेणवलें  िें योग्यर् होय. नाथासं पंर्ागं गणििज्योणिषार्ी र्ागंलीर् ओळख होिी याणवषयींर्ीं 
उदाहरिें त्याचं्या गं्रथािूंन भरपूर आढळिाि. फलज्योणिषही त्यासं र्ागंलेंर् उपस्स्थि होिें असें त्यारें् गं्रथ 
पाक्ि वार्िाऱ्याचं्या दृष्टोत्पत्तीस आल्याणशवाय राहिार नाहीं, येथेंर् या णवधानाथच परुावा करंू लागल्यास 
होिारा णवस्िार कंटाळवािा आणि दुबोध होऊन मूळ णवषयानुसंधान सुटेल म्हिून िसें कणरिा ंयेि नाहीं. 
िथाणप त्यानंी आपली प्रयािणिणथ मास, पक्ष, वार, यासुंद्धा ं आपल्या गुरंूर्ें प्रयाि होिारं् त्याचं्या 
पुण्यणिथ्युत्सवाच्यार् प्रसंगानें वरीलप्रमािें सहज आगाऊर् सागंून टाणकली होिी हाही काहंीं नाथ 
महाराजाचं्या फलज्योणिषज्ञानासबंंधी लहान पुरावा नव्हे. अस्िु! 

 
वरील मोघम पुराव्याच्या जोडीला आपिासं णनर्तववाद ठाऊक झालेल्या गोष्टींर्ी जोड देऊन जर 

मोघमास णवशषे स्पष्टिा आििा ंआली िर पहावयार्ेंआहे. णनर्तववाद अशी गोष्ट आज आपिासं एकर् वरील 
पुराव्याबाहेरच्या अशा उल्लखेानें ठाऊक आहे िी एकनाथ महाराजाचं्या प्रयािकालार्ी होय. पैठिास 
नाथाचं्या समाणधमंणदरावर पुढीलप्रमािें एक श्लोक कोरलेला आहे : 

 
शालीवाहनपधंराशिशकीं एकागळें कवशिी। 
वषानाम णवकारी, मास बरवा फाल्गून वद्याप्रिी॥ 
षष्ठी वासर भानु या शुभ णदनीं णनयाि स्वच्छंदिा। 
पाव ेश्रीगुरु एकनाथाणर् महास्वानंदसाराजाज्यिा॥ १॥ 

 
हा श्लोक नाथर्णरत्रकार केशवबुवा यानंीं रणर्लेला असून िो ४५–५० वषांपूवी एका ब्रह्मर्ारी 

बोवानंीं कोरणवलेला आहे. या श्लोकासही कृष्ि दयािचवकृि एिणद्वषयक अन्य श्लोकार्ा प्रत्यंिर पुरावा 
देिें वावगें नव्हे. कृष्ि दयािचव हा भागविावरील ‘हणरवरदा’ टीकेर्ा किा. यार्ें जन्म शके १५९६ आणि 
प्रयाि १६६२. 
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भबूाहूशरर्दं्रमा शकणवणधके्षत्रीं णिजा जो क्रमें। 
अब्दामाणज णवकाणरनामक रवी मीनगृहीं संभ्रमें॥ 
षष्ठी फाल्गुन वद्य णमत्रभशशी वज्राख्य वाणिज्यिा। 
पाव ेश्रीगुरु एकनाथ करुिाकसधु स्वसायुज्यिा॥ 

 
१ भ,ू २ बाहू, ५ शर आणि १ र्ंद्रमा. ‘अङ्ानंा ं वामिो गणिः’ म्हिजे अंकारं्ी डावीकडे गणि या 

न्यायानें १५२१ ही वषचसंख्या कोित्या शकार्ी? िर शकगिनाणवधींि पंर्ागािं ज्यार्ा उल्लखे णिजा म्हिजे 
णिसरा असा असिो त्या गिनेर्ा शक. परं्ागािं प्रथम युणधणष्ठरशक, नंिर णवक्रम संवत् आणि मग 
शाणलवाहन शक असे उल्लखे येिाि. अब्द म्हिजे वषच कोित्या नावंार्ें? साठ सवंत्सर हीं वषचनामें होि. 
शाणलवाहन शक १५२१ ला णवकारी संवत्सर होिा. त्या वषी फाल्गुन वद्य षष्ठीस अनुराधा नक्षत्रीं र्दं्र 
असिानंा वज्रयोग वणिजकरिीं करुिाकसधु श्रीगुरु एकनाथ सायुज्य साराजाज्यपदास गेले. साराशं शके 
१५२१ फाल्गुन वद्य ६ रणववार आणि अनुराधा नक्षत्र, वज्रयोग, वणिजकरि अशा पंर्ागंशुद्ध मुहूिी नाथ 
महाराजारं्ें प्रयाि झालें  ही गोष्ट आिा ं सवचसंमि होय. म्हिून आिा ं वरील मोघम उल्लेखारं्ा आणि या 
णनर्तववाद णसद्धीर्ा मेळ घािल्यास : १. एकनाथारें् गुरुजी जनादचनस्वामी यारं्ा जन्म, २. जनादचनस्वामींस 
प्रथम दत्तदशचनयोग, ३. एकनाथासं जनादचनस्वामींर्ी प्रथम भेट, ४. जनादचनस्वामींर्ी पुण्यणिथी याही 
गोष्टी प्रत्येकीं फाल्गुन वद्य षष्ठी रणववारीं अनुराधा नक्षत्र असिानंार् घडल्या असें णनःसंशय खरें मानण्यास 
काहंीं प्रत्यवाय नाहीं. शके १५२१ च्या मागे णफरूनणफरून वरील प्रकारच्या पंर्ागंयोगारं्ी अनुवृणत्त शके 
१४९४, शके १४६७, शके १४४० आणि शके १४१३ या शाणलवाहन शकािं झालेली पंर्ागंगणििानें णदसिे. 
अथात् शके १४१३ ि जनादचनजयणंि आणि शके १५२१ ि एकनाथप्रयाि यािं अंिर १०८ वषांर्ें आहे. 
गुरुणशष्याचं्या आयुष्यार्ी ही णमळविी काहंीं अश्रदे्धय खणर्ि नव्हे. आिा ंएकर् गोष्ट ठरवावयार्ी उरली िी 
एकनाथजन्मशकवषच [नाथारं्ा जन्मशक ‘नवनीिा’ंि १४७० असा णदला असून समाणधशक १५३० णदलेला आढळिो. पुढें सहस्त्रबुदे्धकृि 
णनिचयसागरी नाथर्णरत्रािं हेर् काल णदले आहेि. अलीकडे नाथभागवि णनिचयसागरासाठीं सपंाणदिानंा रा. रा. पागंारकरानंीं व नंिर एकनाथी 
भावाथच रामायि सपंाणदिानंा रा. रा. देवस्थलींनीं अनुक्रमें शके १४७० व १४५० असे णदले असून समाणधकाल शके १५२० व १५२१ असे णदले आहेि. 
रा. रा. पागंारकरानंीं णनिचयसागरकणरिा ंभागवि सपंाणदल्यार्ा शक १८३२ होय. यार् १८३२ च्या पौषािं रा. पागंारकरारं्ें एकनाथ महाराजारं्ें 
सणंक्षप्ि र्णरत्र प्रणसद्ध झालें . त्यािं िे एकणवसाव्या पानावर “भानुदासानंीं देह ठेणवला ही गोष्ट शके १४३५ च्या सुमारास झाली असावी”  असें आणि 
नंिर २२ व्या पानािं “सूयचनारायिाच्या बालपिींर् भानुदास णनजधामास गेले, त्यानंिर २० वषांनींर्... सूयचनारायिापासून रुस्क्मिीच्या पोटीं 
एकनाथ जन्मलें”  असेंही म्हििाि.[अरकवद वषच २ रें, अंक ७ वा, मे १९२२, पा. २८९–३०४] िथाणप मध्ये शकार्ा अंक मात्र ‘शके १४५०’ असार् 
त्यानंीं णदला आहे. वास्िणवक त्याचं्या मनािंील गणििाप्रमािें म्हिजे १४३५ ि होिाऱ्या भानुदासाच्या मरिोत्तर त्याचं्या म्हिण्याप्रमािें २० वषांनीं 
म्हिजे १४३५ + २० = १४५५ या शकाब्दािंर् एकनाथारं्ें जनन झालें  असें ठरिें. िेव्हा ंशकाब्दार्ा िेथें त्यानंीं णदलेला अंक जरी र्मचर्क्षूंस १४५० 
असा णदसि असला िरी िो त्याचं्याही अंििक्षूंस १४५५ असार् दृष्ट होिा आणि वार्कासंही िसार् पहािा ंयेण्यार्ी त्याचं्या लेखािं स्पष्ट सोय आहे. 
१४५० ही मौणद्रक भिूरे्ष्टाही असण्यार्ा सभंव आहे. 

 
त्यानंिर ‘महाराष्र सारस्वि’ किे रा. रा. णवनायक लक्ष्मि भाव ेयानंीं शके १८४१ मध्यें प्रणसद्ध झालेल्या आपल्या पुस्िकािं पृष्ठ ९९ वर 

“एकनाथाचा जन्म शके १४७० मध्यें पैठिास झाला.”  असार् अंध परंपरेर्ा उल्लेख केला आहे! मात्र शके या शब्दावर अशी टीप देऊन ‘कदाणर्त् हा 
शक सुमारें १४५५ ही असेल’ असें अनुमान दशचणवलें  आहे. मोठ्यारं्ें सहज होिारें अनुमानही णकत्येक वेळा ंप्रत्यक्षाच्या कसोटीस कसें अर्ूक उिरिें 
हें येथें पहाण्यासारखे आहे. रा. भावे यानंीं आपल्या पुस्िकाच्या या ९९ व्या पानावरर् ६-७ ओळींि ‘त्यारं्ा (जनादचनपंिारं्ा) जन्म र्ाणळसगावं येथें 
शके १४२६ मध्यें रक्िाक्षी सवंत्सरी झाला’ असें छापून त्यावर खालीं ‘२ कोिी हा शक १४१३ समाणधकाल १४९४ हा समजिाि’ अशी टीप णदली 
आहे. साराशं जनादचनजन्मशिकापासून एकनाथप्रयािशकापयंि मधल्या ज्या शकाकंाचं्या साखळ्या प्रकरिारंभीं णदलेल्या ओव्यािूंन जशा 
णनघालेल्या वरील ऊहापोहािं दाखणवल्या आहेि आहेि िशार् त्या रा. भाव ेयासारख्यासंही, कदाणर्त् अस्पष्ट अशा का ंहोईना परंिु, णदसल्या 
होत्या हें एक बळकट प्रमािर् आहे. वरील ऊहापोहानें झालेला णनिचय सत्यर् असला पाणहजे असें मानण्यास या लेखकासारख्यास वाटल्यास 
वार्क िसें त्यानें उद गारून दाखणवल्याबद्दल त्याला क्षमार् करिील असा दृढ भरंवसा आहे.] ही. जनादचनस्वामींस एकनाथ प्रथम 
भेटले िेव्हा ंिे बारा वषांरे् होिे असा नाथारें् मागील व आजकालरे् अशा सवचर् र्णरत्रकारारं्ा एकमेळार्ा 
पुकारा आहे. म्हिून शके १४६७ ि बारा उिे केला म्हिजे येईल िो नाथजन्मशक णनियानें मानण्यास शकंा 
वाटण्यार्ें काहंींर् कारि नाहीं. अथात् १४६७–१२= १४५५ हा नाथजन्मशक ठरला. 
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एकनाथाचंी कुलपरंपरा 
 
पूवी भानुदासनामकएक देशस्थ ऋग्वदेी ब्राह्मि पैठिािं राहि असे. या भानुदासार्ा जन्म शके 

१३७० असा कोठें णदलेला आढळिो आणि िो र्ुकीर्ा मानण्यास काहंीं कारि णदसि नाहीं. या 
भानुदासार्ा मुलगा र्क्रपािी, त्यार्ा सूयचनारायि आणि सूयचनारायिार्ा एकनाथ अशी ही परंपरा आहे. 
एकनाथाच्या मािुश्रीर्ें नावं रुस्क्मिी. यारं्ें गोत्र णवश्वाणमत्र, सूत्र आश्वलायन. यारं्ी कुलदेविा एकवीरा 
देवी. ही सवच माणहिी नाथ भागविाच्या मंगलार्रिरूप प्रथमाध्यायािं आढळेल. नाथारं्ें हें कुल 
णपढ्यानुणपढ्या ज्या पठैिािं राहाि आलें  िें पैठि म्हिजे प्रणिष्ठान नगर हें शाणलवाहन, सािवाहन म्हिजेर् 
आंर्ध्, आंर्ध्भतृ्य इत्याणद नावंानें संवत् पूवचकालापासून दणक्षिेंि साराजाज्यपीठार्ा मान लाभलेल्या राजवशंार्ें 
राजधानीर्ें णठकाि होय. हें गोदावरी-गौिमीच्या िीरीं आहे. ज्याप्रमािें गोदेस गंगा म्हिण्यार्ा पणरपाठ 
महाराष्रािं सावचणत्रक र्ालि आला आहे त्याप्रमािें प्रणिष्ठान म्हिजे पैठि या त्या गंगेच्या काठंच्या 
के्षत्रासही दणक्षिेंिील काशी असेंर् मानण्यािं येई. भागीरथीिीरस्थ-णनवासी, जनिापहारी वारािशी ककवा 
काशीके्षत्राप्रमािेंर् हें के्षत्रही णनवासीजनिापहारी असेंर् प्रख्याि असे. उत्तर कहदुस्थानािंील काशीवारािशी 
हें ज्याप्रमािें सकलणवद्यापीठ म्हिून प्रार्ीन कालापासून गाजि आहे िसें पैठिही बारापधंराशें वषें त्यार् 
मानास पात्र होऊन राणहलें  होिें. र्ारी वदे, साही शास्त्रें आणि अष्टादश पुरािें, त्यार्प्रमािें वैद्यक, ज्योणिष 
इत्याणद णवद्यामात्रार्ा पाठ णवद्याथ्यांस पठैिास सुलभ असे. ज्ञानेश्वरप्रभणृि आपल्या भावडंासंह णनवणृत्तनाथ 
आपिासं उपनयनपूवचक शुणद्धपत्र णमळावें म्हिून पैठिच्यार् ब्रह्मवृदंाकडे गेले असल्याणवषयींर्ी 
आख्याणयका सुप्रणसद्धर् आहे. 

 
एकनाथारें् पिजे भानुदास हे शके १३७० मध्यें जन्मले असें मागें उल्लणेखलेंर् आहे. त्यावरून िे 

दुगादेवीच्या दुष्काळािं मंगळवढेें ठाण्यारे् अणधकारी असिारे जे दामाजीपंि त्यारें् समकालीन ठरिाि. या 
दामाजीपंिानें दुष्काळानें अन्नान्नगिीस पोंर्लेल्या प्रजाजनाचं्या कळवळ्यानें आपल्या सरकारी धान्यार्ीं 
कोठारें उघडीं करून लोकाकंडून मनसोक्ि लुटणवलीं. भानुदासानंींही आपल्या णजवार्ी काळजी सोडून 
णवजयानगरच्या कृष्िरायानें पंढरपुराहून पळणवलेली श्रीणवठ्ठलमूर्ति परि आिल्यार्ी कथा ‘महाराष्र 
महोदयाच्या पूवचरंगा’ंि यथायोग्य णवस्िारानें येऊन गेलीर् असल्यानें णिर्ी पुनरुस्क्ि करिा ं येि नाहीं. 
आपल्या या प्रथम कुलदीपक पिजासंबधंानें एकनाथर् पुढें भागविाच्या नमनाध्यायािं म्हििाि :– 

 
वदंूं र्ानुदास आिा।ं जो का ंणपिामहार्ा णपिा। 
ज्यारे्णन र्शं र्गर्ंता। झाला सर्वथा शप्रयकर॥ १३०॥ 
जेिें बाळपिीं आकणळला भानू। स्वयें झाला णर्द भान्। 
कजकोणन मानाणभमानू। भगवद भानूं स्वयें झाला॥ १३१॥ 
जयार्ी पदबंधप्रास्प्ि। पाहों आली श्रीणवठ्ठलमूर्ति। 
कानीं कंुडलें  जगज्योिी। कणरिा ंरािीं देणखला॥ १३२॥ 
िया र्ानुदासाचा चक्रपाणी। ियार्ाही सुि सुलक्षिी। 
िया सूयचनाम ठेवनूी। णनजीं णनज होऊणन र्ानुदास ठेला॥ १३३॥ 
िया सूयवप्रर्ाप्रिापणकरिीं। मािें प्रसवली रक्ममणी॥ १३४॥ 
धन्य णनज भाग्यार्ी लीला। आलों वैष्िव कुला जन्मोनी॥ १३५॥ 
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वरील ओव्यावंरून नाथारं्ा स्वकुलगौरवाणभप्राय त्याचं्यार् शब्दानंीं प्रिीि होईल. आपलें  कुल 
भगविंास प्रथमिः ज्याच्या अनन्य भस्क्ियोगानें सवचथा णप्रय झालें  िो र्ानुदास आपला प्रणपिामह होय. 
त्यानें बाळपिािंर् साक्षात् सूयचनारायिास आपल्या एकणनष्ठ ध्यानानें रु्ध्वानें जसें प्रत्यक्ष श्रीणवष्िूस िसेंर् 
वश करून घेिलें  आणि त्या श्रीसणवत्याच्या प्रसादानें आपिही केवळ णर्द भानु म्हिजे ज्ञानसूयचर् होऊन जो 
राणहला, आणि म्हिनूर् ज्याच्या भक्िीनें र्ाललेल्या कीिचनािं त्यार्ी ‘पदबंधप्रास्प्ि’ व्हावी या उदे्दशानें 
येिाऱ्या श्रीणवठ्ठलमूिीसही िो म्हिजे भानुदास रात्रींच्या वळेीं जगावर प्रकाश पाडीि असिाऱ्या 
म्हिजे‘ध्येयः सदा सणविृमण्डलमध्यविी नारायिः सरणसजासनसणंनणवष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् 
णकरीटी हारी णहरण्मयवपधृुचिशङ खर्क्रः।’ या सूयचनारायिाच्या ध्यानािं साणंगिल्याप्रमािें मकरकंुडलवान् 
असार् णदसला. आिा ं पदबंधप्रास्प्ि (ककवा पद्यबधंप्रास्प्ि) होण्यासाठीं ‘पंढरीर्ा राया’ येि असे असें 
मानण्यास भानुदासाच्या खालील अभगंार्ा पुरावा स्पष्ट आहे :– 

 
भाणकिो करुिा। पंढरीच्या राया। 
अगा यादवराया।रामकृष्िा॥ १॥ 
िंू माय माउली। जीवीं जीवनकला। 
भक्िारं्ा लळा। पुरणवसी॥ २॥ 
आवडे साबडे। भक्िारं्ें कीिचन। 
नार्सी येऊन। णनरणभमानें॥ ३॥ 
र्ानुदास म्हिे। पुरणव माझे लळे। 
शर्ठ्ठले सावळे। माऊलीये॥ ४॥ 

 
अशा लोकोत्तर भगवद भक्िाच्या वशंािं जन्म णमळाल्याबद्दल एकनाथानें वरील ओव्यािंील ‘धन्य 

णनज भाग्यार्ी लीला। आलो वैष्िवकुळा जन्मोनी।’ असे धन्योद्धगार काढाव ेयांि काहंीं आियास वावर् 
नाहीं. िर त्यारे् िे उद्धगार स्वभावोस्क्ि अलंकारार्ेंर् उत्तम उदाहरि होि. हे भानुदास कीिचन कणरिानंा िें 
ऐकण्यास वरील त्याचं्यार् अभगंाि विचन केल्याप्रमािें श्रीशर्ठ्ठलमूर्तत एकदा ं सिुंष्ट होऊन त्याजंपढुें 
र्ालत्याबोलत्या सगुि मानवरूपािं साक्षात् उभी राणहली आणि ‘र्ानुदास, भक्िोत्तम! िुझ्या कीिचनपे्रमानें 
मी संिुष्ट झालों आहे; िरी िुझें मीं कोििें णप्रय करावें हें जर सागंशील िर मला बरें वाटेल’ असें उद्धगारली 
असिा ंभानुदास म्हिाले ‘देवा, माझी काहंीं णवशषे इच्छानाहीं. िथाणप आपिासं काहंीं माझें णप्रय करिेंर् 
िर माझ्या वशंािंर् आपि मानवस्वरूपी भक्ि भागविोत्तम होऊन अविीिच व्हावें आणि आपल्या 
सगुिभक्िीर्ा मागच लोकानंा स्विः दाखवावा अशी माझी प्राथचना आपल्या र्रिीं आहे.’ यावर ‘िथास्िु’ 
म्हिून देव अंिधान पावले. ही गोष्ट अथात् शके १४३५ि णवजयानगरर्ा राजा कृष्िराय याजंकडून पंढरीर्ी 
णवठ्ठलमूर्ति भानुदासानंीं परि आणिल्यानंिरर्ी होय. त्या वळेीं भानुदासाचं्या र्क्रपािी नामक मुलार्ी 
बायको प्रसूत्युन्मुखर् होिी. िेव्हा ं णिच्या त्या गभाि िरी आिा ं फरक करिें णनसगचणनयमाणवरुद्ध होिें. 
म्हिून णिच्या उदरीं काहंीं ईश्वरार्ा सगुि अविार झाला नाही. र्क्रपािीस या वळेीं मुलगार् झाला. त्यार्ें 
नावं भानुदासानंीं बुणद्धपुरस्सर सूयचनारायि असें ठेणवलें , म्हिजे आपलेंर् नावं त्यास णदलें . ही गोष्ट शके 
१४३६ि घडली. नािवार्ें नामकरि करून भानुदासानंीं आपल्या वयाच्या ६६ व्या वषी देह ठेणवला. 
त्यानंिर त्या नािवार्ें वय पुत्रोत्पणत्तक्षम होण्यास सहजर् १९-२० वषें हवींिर्. त्याच्या स्त्रीर्ें वयही 
गभचधारिक्षम असण्यास सामान्य मानानें र्ौदा एक वषांर्ें िरी असावयास पाणहजेना. अथात् सूयचनारायि 
१८-१९ वषांर्ें आणि रुस्क्मिी त्यारं्ी भाया र्ौदा एकवषांर्ी असिानंा म्हिजे शके ( १४३६ + १९) १४५५ 
या वषी नाथारं्ें जनन र्ैत्र वद्य र्िुथीस र्दं्रोदयीं लग्नीं गुरुर्दं्र असिानंा झालें . लग्नस्थ र्दं्र ज्येष्ठान्िीं 
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मुळींच्या मुळीं होिा असें नाथ स्विःर् सागंिाि. त्यार् नक्षत्रािं गुरुही त्या वळेीं असल्यामुळें  णपिृमािृकारक 
गुरुर्ंद्र दोघेही कू्ररनक्षत्रगाणमत्वानें णबघडून त्या दोघाचं्या घािारे् सूर्क झाले, असें फलज्योणिषाच्या 
दृष्टीनें म्हििा ंयेिार आहे. हे ग्रह लग्नीं नसिानंाही वरीलप्रमािें णबघडले असल्यास णपिृमािृघाि सूणर्ि 
कणरिािर्. र्ैत्र वद्य र्िुथीस ज्येष्ठा ककवा मूळ नक्षत्र असूं शकिें हें पंर्ागं गणििार्ीं मलू ित्त्वें ठाऊक 
असिाऱ्यासं सहज कळण्यासारखें आहे. थोडक्यािं एकनाथाचं्या जन्मस्थलकालार्ी गोष्टही अशी आहे. 
आिा ंत्या वळेर्ी भारिीय, महाराष्रीय पणरस्स्थणि कशा प्रकारर्ी होिी हें पहावयार्ें. 

 
एकनाथजन्मकालीन पशरक्स्थशत 

 
उत्तरेंि णदल्ली येथें मुसलमानी बादशहा, राजपुिान्यािं मेवाडर्ें स्विंत्र रजपूि राज्य, दणक्षिेंि 

कृष्िेपलीकडे णवजयानगरर्ें दणक्षि कहदु साराजाज्य आणि मध्य महाराष्रव बंगाल, गुजराथ इत्याणद 
णठकािींही लहानमोठी णकत्येक मुसलमानी आणि क्वणर्त् कोठें कहदी राज्यें नादंि होिीं. एकंदरींि सवच 
भरिखंडासंबधंानें जर अणभप्राय द्यावयार्ा असेल िर अजून या द्वीपकल्पार्ा अणधकार स्वदेशी आणि 
स्वधमी राजसत्तेंिर् नादंि होिा. िथाणप उत्तरोत्तर मुसलमानी सते्तर्ा वरवटंा अणधकाणधक बळानें देशी 
सते्तर्ा र्ुराडा करीि असल्यार्ेंर् लक्षि णदसि होिें. महाराष्रािंील एकसूत्री मुसलमानी सत्ता जी ब्राह्मिी 
पादशाहि णिरे् जवळजवळ पारं् िुकडे एकमेकापंासून पूिच स्विंत्र असे होऊन एक णपढी लोटली होिी. 
येथें या राजकीय पणरस्स्थणिसंबंधानें अणधक णवस्िार, ‘महाराष्र महोदयाच्या पूवचरंगां’ि हा भाग येऊन गेला 
असल्यामुळें, पनुरुक्िीच्या दोषास पात्र होिार आहे. 

 
एकनाथर्णरत्रार्ा काल, स्थल आणि कृणि या णिन्ही अगंारं्ी रूपरेखा मात्र येथें देण्यािं येि आहे. 

कारि हा भाग ‘पूवचरंगा’ंि फारर् अस्पष्ट आणि अशुद्ध असा रेखाटला गेला होिा. एकनाथारं्ा जन्म शके 
१४५५र्ैत्र कृष्ि र्िुथी. नाथारें् आईबाप त्याचं्या जन्मशकािंर् परलोकवासी झाले. िेव्हा ंनाथारं्ा संभाळ 
आजाआजींनीं केला. सहाव्या वषी नाथारं्ें उपनयन झालें . खेळािंही देवपूजा करण्यार्ा त्यासं नाद असे. 
स्नानसंध्याणद ब्रह्मकमावश्यक णशक्षि त्यार् प्रमािें देवपूजा, वैश्वदेव, श्राविी इत्यादींर्ा पाठ नाथांस घरीं 
आजोबानंींर् णदला. काहंीं लेखन, वार्न, रूपावली, अमरकोश, काव्य, व्युत्पणत्त व पुरािवार्न यारं्ीही 
ओळख काहंीं घरीं व काहंीं एका पौराणिकाच्या संगिीनें अशी त्यासं करून देण्यार्ी व्यवस्था पैठिास झाली 
होिी. या सवच व्यवस्थेनें नाथारं्ें समाधान झालें  नाहीं. त्याचं्या बदु्धीर्ी हावं काहंीं णवलक्षि होिी. एक 
प्रकारर्ी मुग्ध महत्त्वाकाकं्षा त्याचं्या हृदयािं वास करीि असे. िी त्याचं्या प्राप्ि स्स्थिींि त्यासं समाधानानें 
राहंू देईना. या प्रमािें नाथारं्ें बाल्य संपून पौगंडावस्थेस प्रारंभ झाला िों िों त्यारं्ी र्ौकसबुणद्ध 
अणधकाणधकर् उड्ा मारंू लागली. णिनें त्यासं देवणगरी म्हिजे दौलिाबाद येथें असिाऱ्या परम 
दत्तोपासक जनादवनपंत याचं्या कीर्तिगधंानें वडेें होण्यार्ा प्रसंग आला. अशा स्स्थिींि त्यासं देवानें स्वप्नािं 
येऊन साणंगिलें  कीं ‘एकनाथ, िंू देवणगरीस जाऊन जनादचनपिंारं्ा अनुग्रह घ्यावा. िे िुला िुझ्या 
इच्छेप्रमािें कृिाथच कणरिील.’ या वळेीं नाथारं्ें वय १२ वषांर्ें होिें. परमेश्वरार्ी अनुज्ञा झाल्यावर मग काय 
णवर्ारिा?ं नाथ आजाआजींस न सागंिारं् जे णनघाले िे देवणगरीस जाऊन शके १४६७ च्या फाल्गुन वद्य 
षष्ठीस रणववारीं सुप्रभािींर् जनादचनपिंापंढुें जाऊन उभे राणहले. 

 
जनादचनपिंासंही ही सत्त्वगुिपूिच बालमूर्ति पाहून सिंोष झाला. त्यानंीं त्या बालकार्ी मधुर 

वर्नानंीं णवर्ारपूस केली. नाथानंींही आपली खरीखरी गोष्ट त्याजंपढुें णवनीिोत्तरानंीं स्पष्ट साणंगिली. 
झालें ! जनादचनपंिानंीं नाथासं आश्रय णदला. नाथानंींही त्यारं्ी एकणनष्ठपिें सेवा केली. त्या सेवरे्ें फल 
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म्हिून नाथासं क्रमाक्रमानें गुरु दनादचनस्वामींर्ा अनुग्रह, नंिर त्याचं्यार् कृपेनें प्रत्यक्ष श्रीदत्तगुरंूर्ें दशचन 
आणि शवेटीं सद गुरंूर्ा वरप्रसाद व िीथचयात्राणनणमत्तानेंही काहंीं मणहने गुरंूसह प्रवाससुख इत्याणद प्राप्ि 
होऊन शवेटीं गं्रथलेखनकलेर्ा पाठही गुवाजे्ञनेंर् त्यासं णमळाला. िी गोष्ट अशी :– 

 
िीथचयात्रोदे्दशानें णफरण्यार्ा या दोघा ंगुरुणशष्यानंीं उपक्रम केल्यास फार णदवस झालें  नाहींि िोंर् 

एके रात्री िे गोदािीरस्थ चंद्रर्टनामक ब्राह्मिाच्या आश्रमािं वसिीस गेले. हा महाब्राह्मि स्नानसंध्याणद 
णनत्य कमें यथाकाल सपंादून णनवािं स्थळीं असंग्रही बाण्यानें राहून परमाथचसाधनणनष्ठ असे. आपल्या 
आश्रमािं आलेल्या या अयाणर्ि वृणत्त पाहुण्यारं्ी योग्यिा त्यानें त्याचं्या मुदे्रवरूनर् जाणिली आणि आसन, 
पादप्रक्षालनाथच उदक इत्याणद देऊन कंदमलूफलापचिानें त्यानें यारं्ें मनोभावानें आणि उत्तम प्रकारर्ें 
आदराणिथ्य केलें . फलाहारोत्तर णनत्य णनयमाप्रमािें ब्राह्मि आपल्या र्िुःश्लोकी भागविाच्या णनरूपिास 
प्रारंभ कणरिा ंझाला. त्यार्ें िें सुश्राव्य णनरूपि ऐकून हे गुरुणशष्य फारर् संिुष्ट झाले आणि त्याप्रमािें त्यानंीं 
आपले संिोषोद गार त्या महाब्राह्मिास ऐकणवलेही. नंिर जनादचनस्वामींनीं नाथासं ऐणकलेल्या र्िुःश्लोकी 
भागविावरर् ओवी वृत्तािं टीका णलणहण्यार्ी आज्ञा केली. गुवाज्ञा णशरसा मनसा वदं्य मानून नाथानंीं 
र्िुःश्लोकी भागविार्ें सारखें मनन  र्ालणवलें . अहोरात्र त्यासं िोंर् छंद लागनू राणहला. र्ंद्रभटाच्या 
आश्रमाहून णनघून हे गुरुणशष्य पंचर्टीकडे र्ालले. िो णद्वजवरही जनादचनस्वामीच्या संगिीच्या इच्छेनें 
त्यारं्ी अनुज्ञा घेऊन याचं्या बरोबर णनघालार् होिा. परं्वटीस श्रीराममंणदरािंर् णिघांनींही वसणि केली. 
िेव्हा ं त्या णठकािींर् रात्रीं णनत्यार्ा फलाहार आटोपल्यावर सद गुरु श्रीजनादचन, णद्वजश्रेष्ठ र्ंद्रभट याचं्या 
साक्षीनें नाथानंीं श्रीरामर्ंद्रासमोर र्िुःश्लोकी भागविावर णनरूपि करण्याच्या सकंल्पानें आसन ठोणकलें  
आणि ईश्वर व सद गुरु यानंा वदंन करून भागविार्ा पणहला श्लोक मधुर स्वरािं म्हटला आणि त्यावर 
स्वरणर्ि ओव्या म्हिून उत्तम प्रकारर्ें प्रवर्न केलें . याप्रमािें जनादचनस्वामींनीं नाथासं गं्रथलेखनकलेंिही 
प्रणवष्ट करून िी त्यास उत्तम साधिे इिकी प्रिीणि घेिल्यावरर् काहंीं काळानें त्यासं र्ारी धामाचं्या यात्रा 
करण्यास एकटेंर् जाण्यार्ी अनुज्ञा णदली. र्ंद्रभट स्वच्छेनें जनादचनस्वामींबरोबर देवगडास गेला आणि िेथें 
त्यानेंहीं जनादचनस्वामींर्ा अनुग्रह घेिला आणि पुढें काहंीं कालाने त्यानें स्वामींच्या समक्ष गडावर देह 
ठेणवला. त्यार्ी समाणध अजूनही गडावर दाखणवण्यांि येिे. 

 
[“ एकनाथ आपल्या वयाच्या १२ व्या वषीं घराबाहेर पडले. व २५ व्या वषीं कृिाथच होऊन परि आले.”  असें रा. रा. पागंारकर स्वकृि 

नाथ र्णरत्राच्या ६६ व्या पृष्ठाच्या शवेटीं णलणहिाि. हेर् रा. रा. पागंारकर आपल्या नुकत्या परवा ंछापलेल्या मुक्िेश्वर र्णरत्रािं २० व्या पानावर 
मुक्िेश्वरार्ा जन्म शके १४९५ ि धणरिाि िो कसा हें एक कोडेंर् आहे. 

 
नाथासं दोन मुलींच्या मध्यें एक मुलगा याप्रमािें िीन अपत्यें झाली. नाथपत्नी णगणरजाबाई सोळा वषांच्या असिानंा फलविी झाल्या असें 

माणनल्यास नाथाचं्या ३४-३५ व्या वषीं नाथासं पणहली मुलगी झाली असें होिें. म्हिजे शके १४५५ + ३४–३५ = १४८९–९० च्या सुमारास, 
कदाणर्त् एकदोन वषें अगोदरही म्हिजे १४८७–८८ च्या सुमारास, नाथारं्ी वडील मुलगी जन्मली असें मानिेंर् गणििशुद्ध म्हिून सत्यास धरून 
असलें  पाणहजे. या मुलीर्ा मुलगार् मुक्िेश्वर. अथात् त्यार्ा जन्म १४८८–८९ च्या पुढें सोळा वषांच्या आंि णवशषेसा असू ंशकि नाहीं. िेव्हा ंिो 
शके १४८८-८९ + १५-१६ = शके १५०४-५ च्या पूवी जन्मलेला खणर्ि नव्हे इिकें र् येथें वार्कानंीं लक्षािं ठेवावयार्ें आहे. अस्िु! नाथारं्ी 
आजाआजी नाथारं्ा ससंार पाहून लवकरर् समाधानानें वारलीं. नाथासंही पुत्रीपतु्रलाभ होऊन आपला गृहस्थाश्रम साथच झाल्यार्ें समाधान 
लाभलें .] नाथानंी गुरुगृहवास आणि िीथचयात्रा णमळून एक िपाणधक काळ सहजघालणवला असला पाणहजे. 
अथात् गुरुगृहीं जाण्याच्या वळेीं बारा वषांरे् असिारे नाथ आिा ंर्ागंले पंर्णवशीस पोंर्लेले होिे. िीथचयात्रा 
संपवनू स्वचे्छेनेंर् घरीं जािार असलेल्या नाथारं्ा शोध त्याचं्या आजाआजी यानंींही अहर्तनश र्ालणवलार् 
होिा. त्या त्याचं्या प्रयत्नासं इिके णदवस काहंीं नीटसें फळ आलें  नाहीं. िथाणप शवेटींशवेटीं ज्या 
पौराणिकाकडे नाथ, देवगडास येण्यापूवी, णशकावयास जाि असि त्याच्या प्रयत्नानंीं नाथ एकटेर् 
िीथचयाते्रस गेल्यावर यश येऊं लागलें  आणि त्या पुराणिकानें दणक्षिेकडील िीथचयात्रा आटोपण्यापूवीर् 
एकनाथासं गाठूंन त्याचं्या हािीं आपि महाप्रयासानें णमळणवलेलें  जनादचनस्वामींर्ें लेखी आज्ञापत्र टाणकलें . 
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िेव्हा ं िें णशरसा वदं्य करून नाथ पैठिास येऊन आजाआजींस भेटले, आणि यथारुणर् विचनक्रम ठेवनू 
कालक्रमिा करंू लागले. पढुें लवकरर् गुरंूच्या म्हिजे जनादचनस्वामी आणि आजाआजी या णिघाचं्याही 
आग्रहानें एकनाथानंीं गृहस्थाश्रम पत्कणरला िेव्हांयाच्या पंर्णवशीपुढें २६–२७ व्या वषीं नाथारें् लग्न झालें . 
त्या वळेीं त्यासं त्या वळेच्या रीिीप्रमािें णमळिाऱ्या वधूर्ें वय ८–९ हून अणधक असिें असंभवनीयर्! 
नाथाचं्या स्त्रीर्ें नावं णगणरजाबाई. त्या मोठ्या होऊन यथाकाल अपत्यविीही झाल्या. 

 
नाथ मराठीमध्यें भागविाणद गं्रथावर प्रवर्नें करीि णनत्य णनयमानें आपलीं स्वविचजाणिकुलोणर्ि 

कमें यथास्स्थि र्ालवीि असि. त्यारं्ा योगक्षमही प्रभकृुपेनें पठैिािं र्ागंला र्ालि होिा. लोकारं्ी 
त्याचं्या प्रवर्नश्रविास अिोनाि भीड होि असे. धणनक श्रद्धाळु श्रोिे नाथारं्ी भस्क्िपुरस्सर यथाशस्क्ि 
संभावनाही करीि. नाथ मात्र अमुक श्रोिा अमुक िऱ्हेनें आपली संभावना कणरिो, अमुक करीि नाहीं, 
असला भेद मनािं आिीि नसि. त्यारं्ी ‘सवचभिूणहिे रणिः’ स्स्थर असे; त्यार्प्रमािें िे ‘सवचत्र समबणुद्धः’ 
असेंर् वागि. क्रोध िर त्यानंीं पूिचपिेंर् कजकला होिा. त्यानंीं कामाला ईश्वरभजनीं णनयुक्ि केलें  होिें. 
साधुसेवनाच्या णठकािीं लोभाला अडकवनू ठेवनू मदमत्सर यासं िर त्यानंीं जसा एखादा वैद्यराज पारदाणद 
रसानंा पुनरुस्त्थि न होण्याइिकें  मारून टाकून त्यारं्ीं भस्में कणरिो िसेंर् करून सोणडलें  होिें. नाथ 
िीथचयात्रामग्न असिानंार् आपल्या जुन्या पौराणिकास भेटले िे याते्रकऱ्याच्यार् वशेािं भेटले. त्या वळेीं िे 
िेथें मूळच्या ग्रामस्थ गृहस्थाप्रमािें न वागिा ंपरप्रान्िस्थ पाथंस्थाप्रमािेंर् वागि असि. पुढें आजाआजींस 
भेटल्यावरही पाथंस्थ म्हिून िे ज्या णठकािीं उिरले होिे िी जागा सोडून घरीं गेलेर् नाहींि. पौराणिक 
बोवाजंवळील आपल्या श्रीमत् सद गुरु जनादचन स्वामींर्ें पत्र ज्या कपपळेश्वराच्या देवालयासंणनध नाथाचं्या 
हािीं पडलें  आणि िें वार्नू त्यानंीं ज्या णठकािीं बैठक माणरली त्यार् णठकािी गुवाजे्ञप्रमािें आपि आजोबा 
आणि आजी याचं्या सिंोषाथच गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यार्ें जरी वर्न णदलें  िरी आजीबरोबर िे घरीं मात्र गेले 
नव्हिे. 

 
आपलें  पत्र णमळाल्यावर िीथचयाते्रकणरिा ंएक पाऊलही पढुें प्रवास करंू नये, आजे्ञप्रमािें विचल्यास 

सवच िीथें िंू असशील िेथेंर् िुला भेटिील, असें गुरुजींनीं पत्रािं णलणहलें  होिें. िेव्हा ंगुवाजे्ञर्ा िंिोिंि अथच 
पाळण्यासाठीं नाथानंीं पत्र जेथें णमळालें  त्यार् णठकािीं स्स्थर होण्यार्ा णनिय केला. आजाआजी हींही 
िीथेंर्! िीं िर आपि होऊनर् नाथाकंडे आलींर् होिीं. िेव्हांिीर् खूिगाठं समजून ज्या णठकािीं 
आजाआजी आणि पत्ररूपानें सद गुरु यारं्ी भेट झाली त्यार् णठकािीं झोपडी बाधूंन राहण्यार्ा नाथानंीं 
आपला संकल्प दृढ केला. त्या झोपडींिर् नाथारं्ा णववाह झाला आणि आणि पढुें लवकरर् िी झोपडी 
नाथारं्ा वाडा असें रूप पावली. िो वाडा अद्याप पठैिािं आहेही. हें सवच कशार्ें फळ? िर कहदु र्ािुवचण्यांि 
नाथकालापयंि णटकून असिारी जी ब्राह्मण्यबुणद्ध णिर्ें. आजही ही ब्राह्मण्यबणुद्ध म्हिजे आपल्या या कहदु 
समाजािूंन अगदीं नष्टर् झाली आहे असें नव्हें. जन्माप्रमािें अंिबाय आर्रिानें जर ब्राह्मि शुद्ध असेल िर 
त्यार्ा योगके्षम, िो त्या कसोटीस उिरल्यावर, आजही कहदु समाज र्ालणवण्यार्ा यत्न कणरिानंा णदसिो. 
नाथ हे सवचस्वीं स्वविार्ारानें वागिारे होिे. णवधींर्ें पाळि आणि णनबधंारं्ें वाळि म्हिजे वजचन करून 
यदृच्छालाभसंिुष्ट वृत्तीनें िे आपला गृहस्थाश्रम संपादून असि. इिकें र् नव्हे िर कालकृि अणनष्ट क्रािंीनें 
कहदु समाजाच्या धार्तमक आणि नैणिक त्यार्प्रमािें आर्तथक णशक्षिसाधनांि जी महत् कृशिा उत्पन्न केली 
होिी िी कशी घालवावी या गोष्टीर्ा िे आपल्याशीं सारखा णवर्ार करीि असि. 

 
त्या वळेी बहुजनसमाजास सुलभ अशीं णशक्षिसाधनें मुळी अस्स्ित्वािंर् नव्हिीं म्हटल्यास 

अणिशयोक्िी केल्यार्ा आरोप होिेंर् असंभवनीय! त्यामुळें  सवच कहदु समाजाच्या णशक्षिणवषयक आकाकं्षा 
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अगदीं खुरटल्यासारख्या अथवा वठल्यासारख्यार् झाल्या होत्या. ही स्स्थणि म्हिजे राष्रदेहास झालेली 
राजयक्ष्म्यार्ी बळकट भावना होय. राष्रदेहास झालेल्या त्या राजयक्ष्म्याच्या भावनेर्ें मूळ म्हिजे 
प्रथमावस्था बदु्धजैन धमचबंडानंीं र्ािुवचण्यचव्यवस्थेंि उत्पन्न केलेल्या वैषम्यािं हुडकावें लागिें. त्या राष्रीय 
राजयक्ष्म्यार्ी णद्विीयावस्था महंमदी धमाने णफरून नव्या सामथ्यानें उत्पन्न केलेल्या सामाणजक वैषम्यािं 
आढळिे. नाथाचं्या काळीं कहदी राष्रास जडलेला हा राजयक्ष्मा आपल्या णद्विीयावस्थेस पोंर्ला होिा 
इिकें र् येथें सुर्वायर्ें आहे. हा णवषय णजिका मनोरंजक णििकार् गंुिागंुिीर्ा म्हिून प्रणिपादनास आणि 
प्रणिपाणदला असिाहंी आकलण्यास कणठि असल्यामुळें  थोडक्यािं आवरिें अशक्य होिें. 
‘महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगा’ंि याच्या काहंीं अंगोपागंारं्ा बरार् णवर्ार केलेला आहे. म्हिून येथें त्या 
संबंधािं केवळ अंगुणलणनदेशावर भागणविें प्राप्ि आहे. िथाणपपुनरुस्क्िदोष टाळून जेवढें नवें देिा ं येईल 
िेवढें येथें देण्यार्ी कसूर होिार नाहीं. 

 
पूरे्शतहासाचें ताशत्त्र्क समालोचन 

 
जैन आणि बदु्धधमच याचं्या प्रविचकानंीं र्ािुवचण्यचव्यवस्थेस जी मोठी धडक णदली णिच्या प्रणिकाराथच 

र्ािुवचण्यचव्यवस्थेच्या अणभमान्यासंही त्या श्रौिस्मािच धमचणवरोधी जैनबौद्धधमचप्रविचकाशंीं आणि नंिर त्याचं्या 
अंधानुयायाशंीं णििक्यार् वगेाच्या टकरा माराव्या लागल्या आणि त्या त्यानंीं माणरल्याणह. या टकरा 
माणरिानंा त्यानंा आपली णशष्टसंमि संस्कृि भाषा त्या वळेीं पुरी उपयोगी पडली. कारि जैनबदु्धधमचप्रविचक 
हे स्विः संस्कृि भाषेंिूनर् व्युत्पन्न आणि कृिणवद्य झालेले होिे. िे विचिः क्षणत्रय होिे. क्षणत्रयासं वदेाणधकार 
होिा आणि िो िे वापरीिही असि. साराशं काय कीं र्ािुवचण्यांपैकीं ब्राह्मिक्षणत्रयवैश्य या णिन्ही विांना 
वदेाणधकार समान असल्यामुळें  वदेारं्ी व वैणदक धमचसारस्विार्ी भाषा जी संस्कृि णिशीं या तै्रवर्तिकारं्ा 
र्ागंलार् पणरर्य असे. व्यवहारािं जरी प्रान्िभेदानें संस्कृिािं भ्रष्ट णनरणनराळ्या भाषा अणधकउण्या 
प्रर्ारासं असि िरी णशक्षिमाध्यम सवचस्वीं संस्कृि वाङ्मयर् होिें शदू्रासंही वदेाणधकार नव्हिा िरी 
त्याचं्यािील णशक्षिेच्छंूस ससं्कृिािूंनर् पुरािाणदकाचं्या द्वारें णशकणवलें  जाि असे याणवषयी कोिास संशय 
असण्यार्ें कारि नाहीं. ज्यानंा श्रुिींर्ा अणधकार नाहीं अशा स्त्रीशदू्राकंणरिारं् आपि भारिभागविाणद पुरािें 
णलणहलीं असें व्यास सागंिाि. िेव्हा ंशूद्रास संस्कृि येि असलें  पाणहजे. शूद्रािंील णशक्षिेच्छंूस संस्कृिािूंनर् 
णशक्षि णमळि असे इत्याणद गोष्टी गृहीि धरून न र्ाललें  िर व्यासाणद पौराणिकावंर खोट्या प्रणिजे्ञर्ा 
आरोप करिें पिकरावें लागिें. व्यासाणदकावंर िसा आरोप करिारे कोिी साक्षर आणि समंजस कहदु 
सापंडिील असें या लेखकास िरी वाटि नाही खणर्ि! 

 
वरील प्रणिपादन जर सत्याला धरून असेल िर प्राकृिगं्रथलेखनप्रवृणत्त उत्पन्नर् कशी व्हावी हा 

प्रश्न येिो. त्यार्ें उत्तर असें : दृढमूल आर्ारप्रधान आणि समाजाच्या सवच थरारं्ा त्याचं्या त्याचं्या अणधकार 
आणि आकाकं्षा याचं्या मानानें संग्रह करून घेिारा असा पूिच व्यवस्स्थि धमच णधःकारून िणद्वरुद्ध एखादें 
नवीन धमचमि ज्याला प्रर्ारािं आिावयार्ें असिें त्याला आपल्या अनुयायारं्ें सखं्याबल प्रर्णलिधमी 
समाजाच्या कानाकोपऱ्यािंील आणि बुडािळाशी असलेल्या लोकािूंनर् णमळवावयार्ें असिें. त्या लोकासं 
देशािंील णशष्ट अथवा ग्राणंथक भाषा कळि नसिे. त्यासं कोििाही णवषय समजून सागंावयार्ें काम 
कणरिानंा उपदेशकास त्याचं्या हेंगाडी भाषेंिर् बोलून समजून सागंिें प्राप्ि आहे. णशवाय त्यानंा एकंदरींिर् 
णशक्षिसंस्कार कमी असल्यानें व त्याचं्यािूंनर् नूिन धमचप्रर्ारक णनवडण्यार्ा प्रसंग असल्यामुळें 
त्याजंजवळ सोंपणवलेलें  काम कणरिा ं येण्यार्ीं साधनेंही णसद्ध असावीं लागिाि. त्या लोकासं ‘श्रीगिेशाय 
नमः’ पासून धडे देऊन णशष्ट नागरभाषा व्याकरिशुद्ध णशकणवण्यास नूिन धमचससं्थापकासं वळे नसिो. 
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िेव्हा ंसरासरी त्याचं्यार् खेडवळ भाषेंि त्याजकडून त्या नूिन धमचित्त्वारं्ें शाब्द णसद्ध करावयार्ें असिें. 
आणि त्या प्रसंगािंर् प्राकृि, खेडवळ, अनागर अशा मूळच्या केवळ विचमान व्यवहारोपयोगी भाषेस ग्राणंथक 
भाषेर्ें स्वरूप प्राप्ि होण्यास सवड सापंडिे. नूिन धमचप्रस्थापकार्ें णनवाि होिारं् त्याच्या अनुयायािं दोन 
िट होण्यास प्रारंभ होिो. िथाणप प्रथम प्रथम काहंीं काळ आपल्या गुरुगौरवप्रसाराच्या कामीं त्या सवांर्ें 
ऐक्य असिें. त्या काळािं त्याच्या वर्नारं्ा संग्रह या प्राकृि, खेडवळ, अणशष्ट, अनागर भाषेंिर् केला 
जािो. असा एखादा र्ागंलासा सद्वर्नसगं्रह ज्या खेडवळ भाषेर्ा णसद्ध होिो णिर्ा पुढें मूळच्या नागर 
भाषेप्रमािेंर् अभ्यास करण्यार्ी प्रवृणत्तही उत्पन्न होिे; आणि त्या प्रवृत्तीबरोबर णिर्ें व्याकरि, णनरुस्क्ि, 
शब्दकोश इत्याणदही णसद्ध होण्यास अवकाश सापंडून शवेटीं िी भाषा साणहत्यपूिच होिे. प्राकृि, मुख्यिः 
पाणल म्हिणवल्या जािाऱ्या, खेडवळ संस्कृि भाषेंि बुद्धपणरणनवािानंिर त्याच्या णशष्यप्रणशष्यानंीं 
बुद्धवर्नारं्ा संग्रह स्मृणिबलानें गं्रथरुपािं आणिला. आजर्ी आमर्ी पुस्िकी मराठी भाषा आणि कोंकि, 
वऱ्हाड, देश इत्याणद प्रािंािूंन केवळ व्यवहारािं वापरली जािारी बोली, िोंडी वाक्प्रर्ार, त्यार्प्रमािें 
त्याही प्रत्येक प्रािंािं ब्राह्मि आणि ब्राह्मिेिर मराठे, गवडंी, सुिार, लोहार, र्ाभंार, महार, मागं या 
प्रत्येक जािीच्या लोकाचं्या िोंडीं असिाऱ्या मराठी म्हिणवल्या जािाऱ्या भाषाप्रकारािं जसें आणि णजिकें  
अंिर विचणवर्ार, शब्दणवर्ार आणि वाक्यरर्नापद्धणि यासंबधंीं आढळून येिें त्याहून अणधक अंिर काहंीं 
संस्कृि आणिपाणल याचं्या ग्राणंथक भाषास्वरूपािूंन या लेखकास िरी कोठें आढळलें  नाहीं. 

 
साराशं काय, कोित्याही समाजािं त्याला स्थैयच प्राप्ि करून देण्यास साधनीभिू झालेल्या धार्तमक, 

नैणिक, सामाणजक समजुिीणवरुद्ध जेव्हा ं एखाद्या िेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी पुरुषास क्वणर्त् केवळ सवच 
समाजणहिबदु्धीनें िर पुष्कळदा ंस्वप्नणसद्धीच्या आकाकें्षनें, जुन्यार्ा जुनें म्हिनूर् कंटाळा येऊन त्याणवषयीं 
णशणथलादर होऊन, अथवा जुन्या समजुिींच्या मुळाशीं असलेल्या सत्तत्त्वावर मळ र्ढून समाजार्ा आर्ार 
आणि णवर्ार यारं्ा मेळ णदसेनासा झाल्यानें अथवा शवेटीं परंपरेनें स्स्थर गोरवास पोंर्लेल्या अशा एखाद्या 
वगाशीं अथवा व्यक्िीशीं वैयस्क्िक अथवा स्ववगीय स्पधेनें नवीन णवर्ार, नवीन आर्ार यारं्ी प्रवृणत्त 
पाडण्यास पाहिो िेव्हा ंत्याला जुन्या ससं्थारं्ी पायमल्लीही हेिुपुरस्सरर् करण्यार्ा प्रसंग येिो. अशा प्रसंगीं 
त्या पुरुषणवशषेाच्या प्रयत्नानें आर्ाराणंवर्ारािंल्याप्रमािेंर् समाजाच्या भाषेंिही इष्टाणनष्ट क्राणंि घडून येिे. 
ही क्राणंि मूळर्ें समाजस्थैयच ज्या मानानें दृढिरिम असेल त्या मानानें सवचस्वी मान्य ककवा रूढ होण्यास 
अणधकाणधक काळ लागिो. प्राकृि भाषेंि जरी बदु्धपणरणनवािकालापासून म्हिजे र्ालू शकपूवच ५०० 
वषापूवींपासून गं्रथलेखनारंभ झाला िरी सवच समाजास ग्रांणथक म्हिून मान्य असलेल्या आणि 
णशक्षिसामग्रीनें पणरपूिच अशा संस्कृि भाषेर्ें गौरव कमी होण्यास पुढें सहस्त्रावणध वष े लोटावी लागलीं 
आहेि. 

 
बुद्ध स्विः संस्कृि भाषापंणडिर् होिा. िो जािीर्ा क्षणत्रय होिा. त्यार्ी णशष्टसंभाषिार्ी भाषा 

संस्कृिर् होिी. िरी िो कदाणर्त् केव्हा ंणशष्ट नागर संस्कृिार्ा गधंही ज्यासं नाहीं अशापंुढें खेडवळ ककवा 
अपभ्रष्ट संस्कृि भाषेंि व्याख्यान करीि असेल इिकें र् फारिर म्हििा ं येईल. पुढें जेव्हा ं सावचभौम 
राजपदधारी भारिसराजार् अशोक बदु्धधमचपक्षपािी झाला, िेव्हा ंअथात् इिरही पुष्कळ क्षणत्रय राजन्य समाज 
या नव धमार्ा अनुयायी व अणभमानी होऊन, राजनागरणशष्ट भाषा जरी पौराणिक संस्कृिर् होिी, िरी 
आर्ाडंाल वैश्य व आयानायच संकरजाणि, यासं समजावें म्हिनू अशोककालीन धार्तमक राजशासनें, 
णशलालेख इत्याणदकािूंन खेडवळ संस्कृिापभ्रष्ट पाणल प्राकृि भाषेर्ा उपयोग करण्याि आल्यार्ें णदसिें. 
परंिु ही स्स्थणि लवकरर् पालटली; आणि णशलालेखाकद णफरून शुद्ध ससं्कृिािं णदसावयास लागले, 
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इिकेर् नव्हे िर बौद्धारें् धमचगं्रथ ककवा बौद्ध धमचग्रथावंरील टीका, बदु्धर्णरत्रपर गं्रथ आणि बौद्धधमी 
पुरािेंही सवच संस्कृिािूंनर् व्हावयास लागल्यार्ें स्पष्ट आहे. 

 
बुद्धधमच दीडदोनशें वषांनंिर आपल्या सावचभौमाश्रयास मुकल्यावर णफरून णजकडेणिकडे संस्कृि 

भाषेर्ेंर् अकुिोभय साराजाज्य स्स्थर झालें . आणि पूवोत्तरमीमासापं्रस्थापक कुमाणरल, मंडनणमश्र, श्रीमदाद्य 
शकंरार्ायच यारें् आणि याचं्या गं्रथावंर वृणत्तभाष्यें आणि टीका करिाऱ्या सवांर्ें वाङ मय संस्कृि भाषेंिर् 
व्यक्ि झालें  आहे. जैन धमार्ेंही थोडेंसें वाङ मय मागधी, शौरसेनी, महाराष्री इत्याणद प्राकृि भाषेंि 
असलेलें  जरी आढळिें िरी त्यारें् स्याद्वादाणद शास्त्रीय णसद्धान्िारें् प्रर्ंड गं्रथ संस्कृिािूंनर् णलणहलेले 
आढळिाि. 

 
इकडे महाराष्रािं स्थाणनक उत्पत्तीर्ें असें पणहलें  पाखंड मि म्हिजे महानुभाव पंथ होय. हें मि 

महाराष्रर्क्रविी जाधवाचं्या राजवटींि, म्हिजे बरेर् आधुणनक कालीं जन्मून, रात्रीं वाढिाऱ्या 
खरजेप्रमािें, शदू्राणिशदू्र मािंगािंर् पसरलें . या पंथारं्ा मलू प्रविचक मात्र विचगुरु ब्राह्मि कुलािंींलर् 
कृष्िंभट्ट नावंार्ा एक वदेशास्त्रसंपन्न ससं्कृिभाषापणंडिर् होिा. कामिः मािंगीसंगदुष्ट अशा यास, स्वदोष 
गुित्वानें प्रदर्तशि करिा ंयावा म्हिून, हें नवधमचस्वरूप बनवावें लागलें . या धमाच्या गं्रथानंीं मात्र सरसकट 
संस्कृि भाषेर्ी नाि महाराष्रीर्ी मुलगी जी मुकंुदज्ञानेश्वरकालीन मराठी भाषा िींिर् आपला णवषय व्यक्ि 
केला आहे. 

 
हें महानुभाव धमचमि आणि सवचस्वीं भारिीय धमचसंस्कारणवरोधी अशा महंमदी धमचवडेानें धंुद 

झालेल्या लोकारं्ें कहदुस्थानावर र्ालून येिें, नव्हे, कहदुस्थान आपल्या कराल करवालीच्या सामथ्यानें 
आक्रणमिें हीं समकालीन होि. याणशवाय दणक्षिेंि बसवार्ें एक धमचमिही ज्ञानेश्वर पूवचकालािं उत्पन्न 
होऊन दृढमलू झालें . त्यार्ी माणहिी ‘महाराष्रमहोदयाच्या पूवचरंगा’ि बरीर् व्यवस्स्थि णदली असल्यार्ें 
स्मरिें, म्हिनू येथें देण्यािं येि नाहीं. या कलगाईि धमारे्, बसवपुराि, कलगमाहात्म्य वगैरे गं्रथ 
संस्कृिािूंनर् आहेि. महानुभाव पंथार्ेंही संस्कृि वाङ मय मुळींर् नाहीं असें नाहीं. बुद्धोदयापासून या 
महानुभाव पंथोत्पत्तीपयंिच्या म्हिजे उिींपरीं दीडपाविेदोन सहस्त्र वषेंर्ाललेल्या या अंिःकोपापासून 
आपली वैणदक संस्कृणि आणि णिच्या संरक्षिोपयोगी ज्ञानप्रसारार्ें माध्यम जी संस्कृि भाषा णिर्ें पुनःपुनः 
संजीवन, संगोपन आणि सवंधचन करण्यास सारखे कराव ेलागिारे पणरश्रम सोसून सोसून आिा ंभारिीय 
तै्रवर्तिकासं बरार् थकवा आला होिा. काश्मीर, राजस्थान आणि णवजयानगरर्ें साराजाज्य वगळल्यास 
क्षणत्रयबुवानंीं िर वैणदक संस्काराशंीं व संस्कृि भाषेशी अगदींर् फटकून वागण्यार्ें व्रि धणरलें  होिे. अथात् 
खालीं वैश्य िर या संस्कृि भाषेशीं फटकून वागण्यािं त्याचं्याशी वर िाि करून राणहले असल्यास नवल 
मानण्यार्ें कारिर् नाहीं. वरिी ब्राह्मिािंही, सवच वैणदक संस्कार कायम होिे िरी, व्यवहार ज्या 
क्षणत्रयवैश्याशंीं अनेक बाबिींि व्हावयार्ा त्या त्या व्यवहारािं उपयोगी पडिाऱ्या प्राकृि भाषाशंींर् ओळख 
ठेवण्यार्ी आवश्यकिा भासू ं लागल्यानें उत्तरोत्तर संस्कृि भाषेच्या अभ्यासास ओहोटी लागूं लागली हें 
सहज होय. 

 
यार् कालािं पुरािोक्ि ससं्कारपद्धणि प्रर्णलि झाल्या. या पद्धिींिील संस्कृि भाषा अत्यिं 

सोपी, उत्तानाथचप्रधान असिे. पुरािें हीं या काळािं णफरून संग्रणहि केलीं गेलीं. त्यामंध्यें प्रके्षपही बरेर् 
घुसडले गेले.पुरािोक्ि देवपूजा, ध्याने, स्त्रोत्रें, सूक्िें यारं्ाही पुष्कळ सुळसुळाट आब्राह्मिशूद्रािं आस्स्िक 
समाजािं झाला. िेवढ्या मानानें ससं्कृि भाषेशीं असिारें अनन्यगणिकत्वार्ें नािें आयच तै्रवर्तिकापंकैीं 



 अनुक्रमणिका 

बहुजन समाजाच्या बाबिींि णशणथल पडलें ; आणि णििक्यार् मानानें प्राकृि भाषाही प्रौढत्वास पोंर्ि 
र्ालल्या. कारि स्विासं असलेलें  ज्ञान, केवळ लोकणहिबुद्धीनें असो ककवा स्वगौरववृद्धध्यथच असो. 
लोकािं पसरण्यार्ी प्रवृणत्त मनुष्यसाधारि आहे. त्यामुळें  संस्कृिािूंन उपलब्धहोिारे णवणवधणवषयक ज्ञान 
ब्राह्मि पंणडि लोकभाषेच्या द्वारा ंलोकािं पसरणवण्यास प्रवृत्त व्हावें हें नैसर्तगक होय. िात्पयच, संस्कृिर् एक 
जी गं्रथलेखनार्ी भाषा या भरिखंडािं होिी णिच्या जागीं प्राकृि भाषाही त्या कामीं खालील क्रमानें पुढें 
सरसावल्या :– (१) संस्कृि भाषेंि गं्रथ होिें व भावाथच मात्र क्वणर्त् प्रसंगीं प्राकृिाच्या सरिीनें णजज्ञासूंस 
साणंगिला जािें. (२) क्वणर्त् प्राकृिािंही एकादा गं्रथ होिें. (३) पुढें अमुक एका णवषयािंर् प्राकृि भाषेनें 
गं्रथलेखनार्ी अणधक प्रवृणत्त व संस्कृि भाषेर्ी कमी प्रवृणत्त. (४) णवषय एकर् असून संस्कृि भाषेंि त्यार्ी 
माडंिी एका प्रकारर्ी िर प्राकृिािंिी णभन्न प्रकारर्ी. (५) संस्कृि गं्रथ ब्राह्मिानंीं िसेंर् क्षणत्रयानंींही 
णलणहिें आणि क्षणत्रयत्वाणभमान्यानंीं आपले संस्कार वैणदक णकवा पौराणिक परंिु ससं्कृि मंत्रानंींर् करवनू 
घेिें आणि विोणर्ि कमे संस्कृिािूंनर् आर्रिें, त्यार् प्रमािें, आवश्यक वाटिारी साक्षरिा संस्कृि 
भाषेच्या अभ्यासानेंर् णमळणविें. (६) संस्कृि गं्रथकिृचत्वार्ा, इिकें र् नव्हे, िर स्वकमचधमार्रिािंही 
क्षणत्रयबु्रवासं ससं्कृिार्ा स्पशचही न खपिें, आणि ब्राह्मिही, स्विारं्ी साक्षरिा जरी संस्कृिािूंनर् संपादून 
आपलीं णनत्यनैणमणत्तक कमेंही ससं्कृिांिूनर् र्ालवीि असिाहंी, प्राकृि मराठी गं्रथकिृचत्वाकडे आदर 
बुद्धीनें पाहािो आणि उत्तरोत्तर िसा गं्रथकार म्हिून लौणकक संपादण्यास पुढें येिो. अशा सहा पायऱ्या 
एकनाथ महाराजाचं्या कालापयंि प्राकृिभाषागं्रथलेखनप्रवृत्तीच्या आक्रणमल्या गेल्या होत्या. 

 
पृथ्वीवरील लोकसंख्येच्या एक परं्माशं लोकाचं्या वसिीच्या या भरिखंडािंील वैणदक 

आयचधमार्ारी लोकारं्ें णवर्ारणवणनमयार्ें सामान्य साधन जेव्हा ं एकर् एक संस्कृि भाषा होिी िेव्हारं्ें िें 
भारिीय आयच र्ािुवचण्यार्ें सघंणटि स्वरूप आणि एकराष्रीयत्व हीं खरोखर मोठीं स्पृहिीय असावींि! परंिु 
या उत्तमोत्तमत्वास दृष्ट लागली आणि आजर्ी ही ‘नऊ भय्ये आणि दहा र्लुी’ असण्यार्ी दुःस्स्थणि या 
भरिमहाराष्रास प्राप्ि झाली. णहच्यािूंन पूवच स्स्थिीस जर पुन्हा ंपोंर्िेंर् असेल िर उिरल्या क्रमानें माघारें 
र्ढिें हार् उपाय होय असें जरी आहे, िरी आजर्ी आपली पणरस्स्थणि ज्ञानेश्वरकालीन, एकनाथकालीन 
पणरस्स्थिीपेक्षाहंी अणधक सकंीिच आहे. म्हिून पुढें होऊं शकिारें भारिवषीय एकराष्रही कमीअणधक 
संकीिचर् होिार हें णवसरून र्ालावयार्ें नाहीं. पूवचकालीं एकदेशी, एकभाषी, एकधमी अशा लोकाचं्या 
णभन्नणभन्न संप्रदायारं्ी एकवाक्यिा करावयार्ी असे. िर आज णभन्नदेशी, णभन्नभाषी आणि णभन्नधमी अशा 
समाजारं्ें आणि त्याचं्या अगंोपागंारं्ें एकीकरि व्हावयार्ें आहे. वरील प्रकारर्ें एकीकरि करण्यार्ी 
कल्पना णवशषेिः एकनाथासारख्यासं िरी शक्य कोटीिील वाटावी हेंही, त्यारं्ें णशक्षि ज्या सद गुरूच्या 
कृपेनें व ज्या पणरस्स्थिींि उभयिा ंगुरुणशष्य असिानंा झालें , णिकडे लक्ष णदलें  असिा ंस्वाभाणवकर् होय. 
नाथारें् गुरुजी जनादचनपिं हे मुसलमानी राजसेवक. यासं ब्राह्मिाच्या स्वाभाणवक णवद्या म्हिजे स्वशाखेर्ी 
पूिच ओळख असून वदेाथचज्ञानास त्यार् प्रमािें स्मािचधमार्रिणवणधणनषेध कळण्यास अवश्य साधनीभिू असें 
संस्कृि भाषेर्ें ज्ञान असून प्रारब्धप्राप्ि, कालोणर्ि यवनी राजसेवाही झोकािं आणि स्वधमच व स्वाणभमान 
यासं धक्का न पोंर्िारं् करिा ंयेण्यासारख्या थोर पदवीर्ें म्हिजे साणर्व्य करिा ंयेण्यास जें, यवनी भाषा, 
रीणिणरवाज इत्याणदकारं्ें ज्ञान हवें िेंही जनादचनपिंासं र्ागंल्यापकैीं होिें. हे जसें शास्त्री िसें शस्त्रीही असि; 
णजिके सणहष्िु आणि उदार णििकेर् करारी व न्यायणनष्ठुर, िेजस्वी आणि उग्र णििकेर् पे्रमळ व दयाळू 
असि. हे दत्तोपासक योगी आणि सगुि भस्क्िमागी असि. हे ब्राह्म मुहूिी उठून, 
प्रािःस्मरिशौर्मुखमाजचनपूवचक स्नानसंध्यावदंन यथाकाल उरकून, समाध्यन्ि अष्टागंयोगसाधन करून 
श्रीगुरुदत्तमूिीर्ी पूजाअर्ा भस्क्िभावानें करण्यािं दीड प्रहर णदवस येईपयंिर्ा काल घालवीि असि. 
िदुत्तर माध्यान्हसंध्यावैश्वदेवपूवचक यथासंभव अणिथ्यभ्यागिासंह भोजन उरकीि. णिसऱ्या प्रहरार्ा 
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उत्तराधच व र्वथ्यार्ा पूवाथच सेवाधमोणर्ि कामकाज करण्यािं घालवनू णफरून सायंस्नान करीि आणि 
‘उत्तमािारकोपेिा’ या न्यायार्ी जशी प्रािःसंध्या त्यार् प्रकारर्ी ‘उत्तमा सूयचसणहिा’ अशी सायसंंध्या 
संपादीि. रात्रौ अल्प फलाहार करून िदुत्तर संस्कृि अध्यात्म गं्रथापं्रमािें ज्ञानेश्वरी, अमृिानुभव, 
णववकेकसधु असल्या प्राकृि वदेान्िपर गं्रथारं्ें वार्नमनन र्ालवीि. यारं्ा वणरष्ठ मुसलमान अणधकारी आणि 
हािाखालरे् मुसलमान व क्वणर्त् स्वजािीय सेवक या सवांवर सारखार् वर्क असें. सवांशी यारें् विचन 
सरळ न्यायार्ें असे. मुख्य धन्याला त्यारं्ी सेवा मान्य होिी, इिकें र् नव्हे िर, यारं्ी जाज्वल्य 
स्वधमचणनष्ठाही त्याला आदरिीय व कौिुकास्पद वाटे. त्यानें याचं्या सोयीकडे लक्ष देऊन गडावर प्रणि 
गुरुवारी सवच सरकारी कामगारासं सुटी ठेणवली होिी. एकनाथ महाराजानंीं आपल्या भागविािं प्रसंगोपात्त 
नवमाध्यायीं आपली गुरुपरंपरा साणंगिली आहे. िींि जनादचनपिंासं सद गुरुलाभ झाल्यार्ेंही विचन आहे. 
िेव्हा ंिो उिारा देिेंर् उणर्ि :– 

 
दत्तात्रयणशष्यपरंपरा। सहस्त्राजुचन यदु दुसरा। 
िेिें जनादचनु णिसरा।  णशष्य केला कणलयुगीं॥ ४३०॥ 
गुरुप्रास्प्िलागीं सवचथा। थोर जनादचनासी कर्िा। 
णवसरला णिन्हीं अवस्था। सद गुरु कर्णििा ंकर्िनीं॥ ४३१॥ 
देवो भावार्ा भोक्िा। दृढ जािोणन अवस्था। 
येिें झालें  श्रीदत्ता। िेिें हािु माथा ंठेणवयला॥ ४३२॥ 
हािु ठेणविाणंर् िात्काळ। बोधु आकणळला सकळ। 
णमथ्या प्रपंर्ार्ें मूळ। स्वरूप केवळ स्वबोधें॥ ४३३॥ 
कमच करूणन अकिा। िोणर् अकिात्मबोधु जाला देिा। 
देही असोणन णवदेहिा। िेही ित्विा ंआकणळली॥ ४३४॥ 
गृहाश्रम न साणंडिा।ं कमचरेखा नोलाणंडिा।ं 
णनज व्यापारी विचिा।ं बोधु सवचथा न मळेै॥ ४३५॥ 
िो बोधु आकणळिा मना। मन मुकेलें  मनपिा। 
अवस्था नावरेणर् जनादचना। मूच्छापन्न पणडयेला॥ ४३६॥ 
त्याणस सावध करूणन ित्त्विा।ं म्हिे पे्रमा राहे सत्त्वावस्था। 
िोणह गळुणन सवचथा। होयी विचिा ंणनजबोधें॥ ४३७॥ 
पूजाणवणध करोणनया।ं जव जनादचनु लागला पाया।ं 
िव अदृश्य जाला दत्ताते्रया। योगमायेरे्णन योगें॥ ४३८॥ 

 
अशा पक्क्या गुरूर्ा ‘णशष्याणदच्छेत् पराजयम्’ या सद गुवाकाकें्षच्या कसोटीि उिरलेला रे्ला 

एकनाथ होिा. म्हिून त्यासं आपल्या पणरस्स्थिींिील णभन्नधमी, णभनदेशी आणि जात्युपजाणि याचं्या 
परस्पर वैरानंीं व वैषम्यानंीं हवा िसा धुमाकूळ र्ालणवला असलेला आपला महाराष्रसमाज आवरून 
एकोणद्दष्ट करिें हें आपल्या अंगीं बािलेल्या धृिीच्या योगानें शक्य वाटि होिें. महाराष्र कवीश्वरार्ायच जे 
ज्ञानेश्वर त्याचं्या णठकािींही नाथारं्ी दाडंगी श्रद्धा असे. त्या ज्ञानेश्वरानंीं जी धृिीर्ी व्याख्या 
भावाथचदीणपकेच्या िेराव्या अध्यायािं केली आहे िीर् यासंही संमि होिी. यानंीं भागविािंही धृिीर्ी 
व्याख्या जवळजवळ िशीर् केली आहे. िथाणप येथें ज्ञानेश्वरी व्याख्यार् देिें अणधक रुर्िें :– 
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ित्वा ंपरस्परें। उघड जाणिवैरें। 
नव्हे पृणथवीयेिें नीरें। णननाणसजे॥ १४३॥ 
नीरािें आटी िेज। िेजा वायुकस जूझ। 
गगन िंव साहाज। वायु भक्षी॥ १४४॥ 
िेंणव णर् कव्हिी वळेे। आपि काइसेया ही न णमळे। 
आंिु णरगौणन वगेळें । आकाश हें॥ १४५॥ 
ऐणस पारं्ै भिूें। न साहाणंि एकमेकािें। 
कक त्यें कह ऐक्यािें। देहा यंणि॥ १४६॥ 
दं्वद्वार्ी उखीणवखी। साडूंणन वस्िी एकी। 
एकािें पोखी। णनजगुिें॥ १४७॥ 
ऐसें णमळिेया ंसाजिें। र्ळे धैयें जेिें। 
िेया ंनावं म्हिे। धृणि पैं गा॥ १४८॥ 

 
आत्मा ज्या प्रमािें आपल्या धृणिसामथ्यानें उघड जाणिवैरी पंर् महाभिूासं या शरीरारे् णठकािी 

एकत्र आिून, त्याचं्याकडून आपापसािंील दं्वद्वारं्ा ऊहापोह णवसरावयास लावनू, िीं एकमेकासं आपल्या 
गुिानंीं उलट पोषक होिील असें कणरिो त्या प्रमािेंर् र्ािुवचण्यचघणटिर् नव्हे, िर णनवचिच अशा कोित्याही 
वळेीं कोित्याही विाच्या समाजािं णशरूनही वगेळा राहािाऱ्या मुसलमान समाजाच्या णमश्रिानें पंर्विी 
झालेल्या महाराष्र समाजास, राष्रदेहािं एकत्र करून, त्याचं्यामधील परस्पराणंवषयींर्ी असणहष्ििुा 
घालवनू, त्यासं परस्परासं पोषक अशा रीिीनें गुण्यागोकवदानें राहाटवनू राष्रदेहास सुयंत्रिा आििें हें काम 
साधेल णििकें  साधावयार्ें आहे अशी जािीव एकनाथासं पूिचपिें आली होिी. आणि िद नुरोधानें त्यानंीं 
सवचसंग्राहक भागवि धमार्ी र्र्ा करिारा ‘एकनाथी भागवि’ हा गं्रथ रणर्ला. या गं्रथािं दोन, िीन, र्ार, 
पारं् आणि एकोििीस या अध्यायािंील णववरे्न नाथाचं्या स्वयमार्णरि र्ाणरत्रयार्ा आरसार् होय असें 
महाराष्रसारस्विकार कंठरवानें सागंिाि िें काहंीं खोटें नाहीं; िर त्याहूनहीं अणधक म्हिजे सवच स्वरणर्ि 
भागवि व भावाथच रामायि हे दोन्ही गं्रथ नाथर्णरत्र आणि नाथासं पटलेले णवर्ार यारं्ा अथात् पूिच आदशच 
होि असें या लेखकास म्हिावसेें वाटिें. 

 
नाथाचं्या भावाथच रामायिार्ें अंिबाय आणवष्करि अद्याप कोिी कोठें केलेलें  आढळण्यािं नाहीं. 

म्हिून त्यार्ें थोडेसें णदग्दशचन येथें करावयार्ा णवर्ार आहे. नाथारं्ें भागवि आणि भावाथच रामायि हे दोन्ही 
गं्रथ एका जनादचन या जोड नावंानें बोणधि होिाऱ्या देहानें दोन िथाणप मनानें एकझालेल्या अशा दोन 
व्यक्िींच्या अंिरंगिरंगाचं्या लहरींनीं पूिचपिें उर्ंबळलेला असा सुणवर्ाररत्नाकर, कालिः शाणलवाहनाच्या 
पंधराव्या शिकार्ीं पूवोत्तराधें आणि सोळाव्यार्ा प्रथम र्रि आणि स्थलिः महाराष्र आणि त्याच्या 
भोंविालर्ें उवचणरि भरिखंड यािंील स्वधमी जनसमहूास धमच, अथच, काम, मोक्ष या र्ारी पुरुषाथांच्या 
णसणद्ध प्राप्ि करून घेण्यार्ा राजमागच व्हावा अशीर् नाथारं्ी आणि नाथगुरु जनादचनस्वामींर्ी आकाकं्षा स्पष्ट 
णदसिे. नाथगुरु जनादचन स्वामींप्रमािेंर् नाथारं्ेंही स्वधमचगं्रथपणरशीलन दाडंगे असे. त्याणशवाय उदुच, 
फारशी व आरबी या भाषारं्ें व या भाषान्िगचि धार्तमक आणि िाणत्त्वक णवषयारं्ें ज्ञानही या गुरुणशष्यानंा 
र्ागंलेंर् होिें. नाथारें् भजनी भारूड आणि गारुडी, अजचदास्ि इत्याणद प्रकरिें लक्षपूवचक पहािारासं वरील 
णवधानारं्ी सत्यिा पटण्यास वळे लागिार नाहीं. नाथाचं्या गं्रथािं श्रुणि, स्मणृि, पुरािें आणि ससं्कृि 
गं्रथािंील इिर सुभाणषिें हीं जागोजाग अविरिास घेिलेलीं आढळिाि. गणिि व फणलि हीं ज्योणिष्यार्ीं 
उभयागंें, संस्कारप्रयोगासंह धमचशास्त्र, प्रायणित्तासह व्यवहारशास्त्र, राजनीणि इत्याणद सवच प्रकारच्या णवद्या 
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नाथासं त्याचं्या गुरंुपासून प्राप्ि झाल्या होत्या, आणि त्या सवच त्यानंा नेहमीं उत्तम प्रकारें उपस्स्थि असि, 
असेंर् त्यारं्ें भागवि आणिभावाथच रामायि हे गं्रथ पाकं्ि वार्िाऱ्याच्या दृष्टोत्पत्तीस येईल. याणशवाय 
आपल्या पूवी होऊन गेलेले मराठी अणभयुक्ि गं्रथकार जे मुकंुद, ज्ञानेश्वर, र्ोभा इत्याणद सत्कणववयच याचं्या 
गं्रथारं्ेंही नाथारं्ें पणरशीलन फार काळजीपूवचक झालेलें  होिें, असा दाखलाही पूवच गं्रथकाराचं्या उक्िीशीं 
नाथाचं्या उक्िींर्ी अथचिःर् नव्हे िर शब्दिः सुद्धा ंआढळिारीं पुष्कळ सादृश्यें पाहून पटण्यासारखा आहे. 
साराशं, वयाच्या पारं्व्यासहाव्या वषापासून िों मरेपयंि अणधक आगळीं साठ वषें अध्ययन व अध्यापन 
म्हिजे स्वाध्याय हार् ज्या नाथारं्ा व त्याचं्या गुरुजींर्ा व्यवसाय त्याचं्या जनिेस उपदेश करण्याच्या 
अणधकाराणवषयीं शकंा म्हिजे सूयाच्या िेजस्स्विेणवषयीं संशय प्रकट करण्यासारखें प्रहसनीय धाष्ट  यचर् होय. 

 
महाराष्रीयािं णवद्वान् कोिाला म्हिि असि यार्ा पडिाळा पटण्यासाठीं खालीं ज्ञानेश्वरीच्या 

िेराव्या अध्यायािंील काहंीं ओव्या देण्यािं येि आहेि :– 
 

आणि आत्मा गोर्रु होए। ऐसी जे णवद्या आहे। 
िें आइकोनु डौरु वाहे। णवद्वासुं जो॥ ८२३॥ 
उपणनषदाकंडे न वरे्। योगशास्त्र न रुरे्। 
अध्यात्मज्ञानारे्। मनीं णर् नाकह॥ ८२४॥ 
आत्मर्र्ा एणक आणथ। ऐणसये बुद्धीर्ी भीणि। 
पाडूणन जेयार्ी मणि। वोढाळ जाली॥ ८२५॥ 
कमचकाडं िणर जािे। मुखोद्धगिें पुरािें। 
ज्योणिकष िो म्हिे। िैसें णर् होए॥ ८२६॥ 
णशस्ल्पं अणिणनपुिु। सूपशाकस्त्र प्रणविु। 
णवणध अथवचिु। हाकि जेया॥ ८२७॥ 
कोकक नाहीं ठेलें । भरिु करी म्हणििलें । 
आगम उपाणसले। मिूच होंणि॥ ८२८॥ 
नीणि सुझे। वैणदक बझेु। 
काव्यनाटकक दुजें। र्िुर नाकह॥ ८२९॥ 
स्मृिीर्ी र्र्ा। डंषु जािे गारुडार्ा। 
कनघटु प्रजे्ञर्ा। पाइकु करी॥ ८३०॥ 
व्याकरकि र्ोखडा। िकीं अणिगाढा। 
एकक अध्यात्मीं णर् फुडा। जात्यंधु॥ ८३१॥ 
िेंवारं्नुू आघवा।ं शाकस्त्र। णसद्धािं णनवािसूत्री। 
पणर जळो िें नक्षत्री। न पाहे गा॥ ८३२॥ 

 
वरील ओव्यािंील णवद्वान् हा णवद्याजड सकाम कमी कमचठ आहे. त्याला कमचकाडं म्हिजे 

पूवचमीमासंा, पुरािें, गणिि व फणलि या उभय प्रकारर्ें ज्योणिष, णशल्पशास्त्र-वास्िुणवद्याणद, सूपशास्त्र 
म्हिजे पाकशास्त्र, अथवचिणवधी म्हिजे जारि, मारि, मोहन आणि उच्चाटन इत्याणद मंत्रणवद्या, कोकशास्त्र 
म्हिजे अनंगरंग ककवा कामशास्त्र, आगम-शाक्िाणदकारं्ीं शास्त्रें व स्मृत्याणदक, काव्यशास्त्र, नीणि-राजनीणि, 
वैद्यक, नाट्यशास्त्र, उत्तम प्रकाररे् कणशदे काढिें, जर भरिें इत्याणद कला, णनघंटु कोश, इदं्रजाल, 
व्याकरि, िकच शास्त्र इिक्या णवद्याकला जाििारार् सवचमान्य णवद्वान गिला जाि होिा. ही जशी 



 अनुक्रमणिका 

ज्ञानेश्वरकालीन स्स्थणि िशीर् फारर् थोड्ा ककबहुना शून्य भेदानें एकनाथकालींही होिी. या अशा 
लौणकक णवद्वानािं आणि ज्ञानेश्वर-एकनाथमान्य जगदं्वद्यसाधुसंिािं ‘ब्रह्म जानाणि ब्राह्मिः’ या व्याख्येंिील 
ब्रह्मज्ञ पुरुषािं फरक कोििा िेंही वरील ओव्यािं ज्ञानेश्वरानंीं लौणकक णवद्वानारे् णठकािीं कोित्या इष्ट 
गोष्टींर्ा अभाव असिो त्यार्ें विचन करून स्पष्ट केलें  आहे. ज्या णवदे्यच्या योगानें आत्मा-परमात्मा गोर्र-
साक्षात् होिो अशी औपणनषदा णवद्या, णिलार् उपकारक असें योगशास्त्र यारं्ा मात्र या लौणकक णवद्वानानंा 
णवटाळ नसिो; इिकें र् नव्हे िर िे वदेान्ि म्हिजे उत्तरमीमासंा आणि पािंजल योगशास्त्र या णवद्यारें् जे 
कोिी अणधकारी गुरु असिील त्यारं्ा दे्वषही करिाि. आत्मर्र्ा म्हिजे आत्मानात्मणवर्ार, 
सदसद वस्िुणववके अशी काहंीं एक आदरिीय गोष्ट आहे ही कल्पनाही त्याचं्या मनाला णशवलेली नसिे. 
उलट आत्मानात्मणववके घडणविारी र्र्ा अमक्यािमक्या णठकािीं अमकािमका करीि असिो असें जर 
त्यासं कळलें  िर न जािो िी आपल्या कानावर पडून आपि वाहवूहंी कदाणर्त् आपल्या सुखकर अशा रूढ 
मागावरून अशा भीिीनें त्यारं्ी मणि अत्यंि ओढाळ गुराप्रमािें िणद्वरुद्ध णदशलेा जाण्यार्ार् प्रयत्न करीि 
राहािे. असा अध्यात्मज्ञानशत्रु, केवळ लौणकक णवद्याणभमानी पुरुष, आपिाला मूळ नक्षत्रावर जन्मलेल्या 
पोराप्रमािें, मुखावलोकनाथचही नको असें ज्ञानेश्वर म्हििाि. अस्िु! ज्ञानेश्वराणदएकनाथान्ि णद्वजश्रषे्ठ 
साधुपुरुषारें् णठकािीं वरील सवच प्रकारर्ें लौणकक णवज्ञान िर पूिचपिें वसिर् असून ‘ब्रह्म जानाणि ब्राह्मिः’ 
या न्यायानें ब्रह्मणनष्ठत्वही त्याचं्या अंगीं पूिचपिें बािलें  होिें; ककबहुना िे जीवन्मुक्ि ब्रह्मीभिूर् होिे. 
एकनाथारें् गं्रथ आणि आर्रिर् वरील णवधानास उत्तम साक्ष आहेि. 

 
नाथारें् सवांि मोठे आणि सवोपयुक्ि ज्ञानारे् साठे असे गं्रथ दोन. पणहला भागवि आणि दुसरा 

भावाथच रामायि. त्याचं्या भागविास दुसरें नाव उद्धवगीिा असें आहे. याणशवाय त्यारं्ें प्रथम गं्रथकिृचत्व 
म्हिजे र्िुःश्लोकी भागविावरील टीका हें होय, असें वर येऊनर् गेलें  आहे. या लेखकाच्या मिें 
र्िुःश्लोकी भागविावरील टीका नाथानंीं शके १४७७–७८ मध्यें णलणहली असावी; आणि ही टीका 
सद गुरंूना पसंि पडली; आणि ‘पुढें केव्हािंरी भागविाच्या एकादश स्कंधावरही टीका कर’ अशी या वळेींर् 
नाथासं गुरंूर्ी सागंी झाली असावी, असा िकच  केल्यास काहंीं वावगें नाहीं. नाथानंीं भागविारंभ कधीं केला 
हें काहंीं कोठें स्पष्ट नाहीं. िथाणप िो त्यानंींएकादशीला केला हें त्यानंीं स्पष्ट साणंगिलें  आहे. आिां ही 
एकादशी कोित्या शकसंवत्सरािंील हा प्रश्न सोडणवण्यासारखा आहे व िोर् पुढें सोडणविा ं आल्यास 
पाहाण्यार्ा णवर्ार आहे. यानंीं आपलें  हें, श्रीमद भागविाच्या एकादश स्कंधावरील टीकागं्रथ मराठीमधें, 
णलणहण्यार्ें काम सपंणवलें  कधीं हें मात्र स्पष्ट स्थलकालशुद्ध साणंगिलें  आहे :– 

 
गं्रथारंभ प्रणिष्ठानीं। िेथ परं्ाध्यायीं संपादूनी॥ 
इिर गं्रथार्ी करिी। आनंदवनीं णवस्िाणरली॥ ३१.५२७॥ 
वारािसी महामुस्क्िके्षत्र। णवक्रमशक वृष संवत्सर। 
शके सोळाशें णिसोत्तर। टीका एकाकार जनादचनकृपा॥ ५५२॥ 
महामंगळ कार्तिकमाशीं। शुक्लपक्ष पूर्तिमेशीं॥ 
सोमवार णशवयोगेंशीं। टीका एकादशीं समाप्ि जाहली॥ ५५३॥ 
स्वदेशींर्ा शकसंवत्सर। दंडकारण्य श्रीरामके्षत्र॥ 
प्रणिष्ठान गोदावरीिीर। िेथील उच्चार िो ऐका॥ ५५४॥ 
शाणलवाहनशकवैभव। सखं्या र्ौदाशें पंर्ाण्िव॥ 
श्रीमुख संवत्सरार्ें नावं। टीका अपूवच िैं जाहली॥ ५५५॥  
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वरील ओव्यावंरून नाथानंीं भागविाच्या एकादश स्कंधावरील टीका पठैिास प्रारंणभली होिी आणि 
िी १४९५ च्या पूवी णकत्येक वषें प्रारंणभली असण्यार्ा संभव आहे. पैठिास पणहली पंर्ाध्यायी मात्र पूिच 
झाली होिी. पंर्ाध्यायीपुढील सवच म्हिजे २६ अध्याय त्यानंीं काशीके्षत्रीं सलग वास करून रणर्ले. िेथेंर् 
त्यानंीं आिखीही एक लहानसा पौराणिक गं्रथ णलणहला. त्यार्ें नावं ‘रुस्क्मिीस्वयंवर’. या गं्रथाच्या शवेटीं 
:– 

वारािसी महापुरीं। मणिकर्तिकेच्या िीरीं। 
रामजयणंिमाझारीं। गं्रथ णनधारीं संपणवला॥ 

 
शके र्ौदाशें शहाण्िव (पाठ. त्रयाण्िव)। प्रजापिी संवत्सरार्ें नावं। 

 
र्ैत्रमासार्ें वैभव। पवच अणभनव रामजयणंि॥ 
िे णदवशीं साथचक अथीं।रुस्क्मणिस्वयंवर समास्प्ि। 
एकाजनादचन कृपेर्ी स्स्थणि। वारािसीप्रिी सपंवी॥ 
 

असे उल्लेख काहंीं–पुष्कळ–प्रिींिून आढळिाि. िथाणप शके १४९६ ि संवत्सर प्रजापणि नसून भाव येिो. 
आणि त्याप्रमािें काहंीं थोड्ा उपलब्ध प्रिींिून ‘हा शक १४९३ असाही णदलेला आढळिो’ अशी साक्ष 
महाराष्र सारस्विकार देिाि. िेव्हा ं रुस्क्मिीस्वयंवर हा गं्रथ नाथानंीं भागवि एकादशीवरील णवस्िृि 
टीका र्ालली असिानंा मधेंर् णलणहला असें धरून र्ालिेंर्, िो त्यानंीं काशीस संपणवला. या णनणििाथी 
अणभप्रायाशीं णवशषे सुसंगि होईल. शके १४९३ ला प्रजापणि संवत्सर आहे. येथें हीही एक गोष्ट लक्षािं 
ठेवण्यासारखी आहे कीं, भागवि संपल्यानंिर नाथ मणहनोगििी उगार् काशीस राणहले असण्यार्ा संभव 
मानिें सयुस्क्िक नाहीं. आणि शके १४९४ च्या फाल्गुन वद्य षष्ठीस नाथगुरु हे समाणधस्थ झाले हें पूवीर् 
ठरणवलें  असल्यानें गुरंूर्ी प्रथम पुण्यणिणथ जी शके १४९५ च्या फाल्गुन वद्य षष्ठीस पडावयार्ी िी थाटानें 
साजरी करण्यासाठीं नाथ पैठिासर् परि आले असाविे असें मानिें मात्र णनःसशंय सयुस्क्िक णदसिें. 
नाथानंीं १४९३ र्ैत्र शुक्ल नवमीसर् रुस्क्मिीस्वयंवरार्ें लेखन संपणवलें  असें ज्या अथी िे सागंिाि त्या 
अथी शके १४९२ प्रमोद संवत्सरीं नाथ काशीस गेले असले पाणहजेि असें मानिें ओघानेंर् आलें . िेव्हा ंही 
गोष्ट णनिीि धरूनर् नाथानंीं भागविारंभ केल्यार्ा काल शोधला पाणहजे. भागविािंील अंिःपुराव्यानें 
नाथानंीं भागविार्ी पणहली पंर्ाध्यायीर् पठैिास णलणहली होिी हें िर वर साणंगिलेंर् आहे. ही पंर्ाध्यायी 
केव्हा ंणलहून संपली िें नाथानंीं ज्योणिषाच्या साकेंणिक भाषेंि परं्ाध्यायीच्या शवेटीं स्पष्ट केलें  आहे असें या 
लेखकास वाटिें. िेथें नाथ म्हििाि :– 

 
कृष्िउद्धव गोड गोष्टी। हे णनर्तवकल्प कणपलाषष्ठी॥ 
िे पवचकाळ कसवटी। सागंों उठाउठी पंर्ाध्यायी आली॥ 

 
या नाथभागविाच्या पारं्व्या अध्यायािंील ५६३ व्या ओवीशीं वर णदलेल्या ओवीर्ी गाठं घालून 

णनघिारा णनिय हार् कीं पारं्वा अध्याय संपणवण्याच्या वळेीं नाथासं पुढील गं्रथरर्ना पठैिास न होिा ं
इिरत्र होिार ही गोष्ट ठाऊक होिी आणि म्हिनूर् त्यानंा पंर्ाध्यायीच्या शवेटीं खालील ओव्या णलणहण्यार्ी 
स्फूर्ति झाली :– 

 
हें पंर्माध्यायीं म्हििें घडे। पंर्वक्त्र र्ंद्रर्ूडें॥ 
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एकादशार्ें ज्ञान गाढें। विावया फुडें ध्वज उभणवला॥ ५५३॥ 
हे पंर्माध्यायी नव्हे णसद्ध। एकादशारे् पंर् गंध॥ 
भक्ि आंविावया शुद्ध। धाणडली प्रणसद्ध गंधाक्षिा॥ ५५७॥ 
एकादश अणिणववकेी। यावया पंर्ाध्यायी पालखी॥ 
पुढें धाणडली कविुकीं। णनजभक्िणवखीं कृपाळुवें॥ ५५८॥ 
हे कृष्िउद्धव धमचमात्रा। अधोदयो महायात्रा॥ 

[अरकवद, वषच २ रें अंक ९ वा,जुलै १९२२ पा. ३२७ िे ३३४ ] िे याते्रलागीं हाकंार। पंर्ाध्यायीं खरा साधकाकंरी॥ 
५५९॥ 

 
वरील ओव्यािूंन ध्वणन असा णनघिो कीं ज्या वळेीं पंर्ाध्यायी संपली त्या वळेीं–ककवा त्या णदवशीं 

म्हिा–कणपलाषष्ठीर्ा वैकस्ल्पक योग होिा. म्हिजे कोिास िो मान्य होिा, कोिास नव्हिा; अथात् 
लौणककािं ही कणपलाषष्ठी सणवकल्प झाली. कणपलाषष्ठी म्हिजे भाद्रपद वद्यािंर् यावयार्ी, आणि िी 
मंगळवारीं रोणहिी नक्षत्रावर व्यणिपाि योग घडि असिानंा व रणव हस्ि नक्षत्रीं म्हिजे कन्येच्या दहा 
अंशापंुढें असिानंार् व्हावयार्ी. अशी कणपलाषष्ठी येण्यार्ा संभव अशार् वषी असिो कीं प्रत्यक्ष भाद्रपद 
ककवा ित्पूवीर्ा एकादा मणहना ज्यांि अणधक असिो. अथात् कणपलाषष्ठी येण्यार्ा संभव असिाऱ्या शके 
१४९३ च्या पूवीच्या वषीं नाथानंीं पंर्ाध्यायी संपणवली असा लख्ख ध्वणन वरील उिाऱ्यािूंन णनघिो. आणि 
पंर्ागं गणििाच्या मागानें शोधीि गेल्यास शके १४९२ ि असा योग संभवि असल्यार्ें णनस्संशय णदसिें. 
िेव्हा ंनाथानंीं भागवि पंर्ाध्यायी शके १४९२ च्या भाद्रपद वद्य षष्ठीस मंगळवारीं संपणवली असें म्हििा ंयेिें. 
शके १४९२ ि भाद्रपदर् अणधक आहे. शुक्ल प्रणिपदा गुरुवारीं आहे. कदाणर्त् बुधवारींही असिें संभवनीय 
णदसिें. िेव्हा ंकणपलाषष्ठीर्ा पुकारा होण्यासारखी स्स्थणि शके १४९२ ि होिीर् होिी. िथाणप िो योग स्विः 
पंर्ागं गणिि जाििाऱ्या नाथासंारख्या णनःस्पहृास मान्य नव्हिा हेंर् खरें. आणि म्हिूनर् त्यानंीं त्या 
कणपलाषष्ठीला सणंवकल्प म्हटलेंआहे, आणि आपल्या भागवि एकादशावरील टीकेर्ी पंर्ाध्यायी 
संपावयाच्या पवास णनर्तवकल्प कणपलाषष्ठीर्ी उपमा योणजली. कणपलाषष्ठीप्रमािेंर् पौष वद्य अमावस्या 
रणववार, श्रवि नक्षत्र आणि व्यणिपाि अशा संयोगार्ी ‘अधोदय’ नामक महापवचिी दुलचभर् हें त्यासं ठाऊक 
होिें; आणि त्या पवासाठीं लोक महायाते्रस णनघण्यार्ा त्या कालीं संप्रदाय असे. नाथाचं्या कालीं, नव्हे 
आगगाडीर्ा सुळसुळाट होण्यापूवीच्या परवापंरवापंयंिच्या काळापयंि, काशीयाते्रस जावयार्ें म्हिजे 
नगरािंील, प्रािंािंील महायाते्रच्छूनीं पूवच संकेि करून शेंकडोंच्या जमावानेंर् णनघावयार्ें असा प्रघाि 
होिा. त्यार्प्रमािें ज्याला श्रीकाशीणवश्वेश्वरार्ें बोलाविें असेल त्यालार् काशीयात्रा घडेल असाही त्या 
वळेीं लोकसमज असे. या सवच वस्िुस्स्थिीस अनुसरून नाथानंीं वरील प्रत्येक ओवींि आपल्या काळच्या 
काशीयाते्रर्ें गौरव केलें  आहे, आणि त्या यात्रागौरवाच्या उपमेनेंर् आपल्या परं्ाध्यायीर्ेंही गौरव साणधलें  
आहे. 

 
आपल्या या पंर्ाध्यायीर्ें अवगाहन म्हिजे दुलचभ अशा कणपलाषष्ठीच्या योगापेक्षा ं ककवा 

कोणटसूयचग्रहिसम पुण्यदायक अधोदय पवारे् णदवशीं भागीरथींि ककवा णत्रविेी संगमािं घडिाऱ्या 
स्नानापेक्षाहंी अणधक श्रेयस्कर होय. कारि ही पंर्ाध्यायी वार्नू ककवा श्रवि करून, आपल्या हािून 
णनःसंशय पूिच होिारा पुढील सवच गं्रथ वार्ण्यार्ी ककवा ऐकण्यार्ी उत्कंठा उत्पन्न होऊन वार्काला ककवा 
श्रोत्याला मोक्षप्रापक ज्ञान णमळेल असा नाथासं भरंवसा होिा. काशी-वारािसीर्ा अणधपणि काशीणवश्वेश्वर 
म्हिजे पंर्वक्त्र र्ंद्रर्ूड णशवर्. त्यानेंर् या परं्ाध्यायीपुढील ‘एकादशार्ें गाढें ज्ञान’ म्हिजे 
उद्धवकृष्िसंवादात्मक २६ अध्याय विावयास्िव ही पंर्ाध्यायी ध्वजार् उभाणरली आहे म्हिजे 
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आपल्याकडून उभारणवली आहे. ही पठैिास णसद्ध झालेली पंर्ाध्यायी म्हिजे त्या काशीणवश्वेश्वरानें 
आपल्या अध्यात्मज्ञानेच्छु भक्िानंा त्या ज्ञानभोजनार्ें आमंत्रि देण्यासाठी पंर्गंधयुक्ि अक्षिर् मज 
एकनाथाकरवीं पाठणवली आहे; ककबहुना एकादशभक्ि आत्मानात्मणववकेी ब्रह्मणजज्ञासूंस आिावयासाठीं 
त्या णवश्वेश्वरानें ही पंर्ाध्यायी म्हिजे एक पालखीर् मज एकनाथाकरवीं णसद्ध ठेवणवली आहे. त्या 
पालखींि बसून आपल्या ब्रह्मणजज्ञासू भक्िानंीं पढुील उद्धवगीिा श्रविास अगत्य यावें अशी त्या 
भक्िाणंवषयीं अत्यिं कृपाळू परमेश्वरार्ी इच्छा आहे. ही पंर्ाध्यायी म्हिजे पुढेंकधीं अधोदयपवाणनणमत्त 
काशीवारािशीस जमिाऱ्या महायाणत्रकापूंवीर् सवच साधकासं आपलें  श्रेय जें ब्रह्मज्ञान िें गाठंण्यार्ी उत्तम 
संणध आली आहे असें सागंनू त्या सवच साधकासं हाकार् मारीि आहे. अशा िऱ्हेर्ा अणभप्राय वरील 
पंर्ाध्यायीच्या समारोपान्िगचि ओव्यामंधून नाथानंीं व्यक्ि केला आहे. 

 
आपले काशीयाते्रच्छू शेंकडों अनुयायी, नािेवाईक, ऋिानुबंधी, सगेसोयरे, इष्टणमत्र यासंह नाथ हे 

शके १४९२ च्या भाद्रपद वद्य षष्ठीनंिर लवकरर् णनघून पौष वद्य अमावास्येच्या पूवी वारािशीस गेले ही गोष्ट 
णवशषे रीिीनें सागंण्यार्ी आवश्यकिा आिा ंउरली नाहींर्. अथात् भागविरर्नारंभकाल यापूवी णकत्येक 
णदवस, मणहने असला पाणहजे हें सहजर् कोिीही अनुमान करील. नाथानंीं प्रथमाध्यायािं 

 
म्हिोनी एकादशार्ी टीका एकादशीस करी एका। 
िे एकपिाणर् ये सुखा। फळेल देखा एकत्वें॥ ११४॥ 
 

अशी ओवी घालून आपि गं्रथारंभ एकादशीस केला असें स्पष्ट साणंगिलें  आहे. ही एकादशी जर आपि शके 
१४९२ च्या र्ािुमास्यारंभींर्ी माणनली िर िसें करिें सत्यास सोडून होईल असें वाटण्यार्ें काहंींर् कारि 
िर्तकिा ंयेि नाहीं. आषाढ शुक्ल एकादशीपासून, मध्यें भाद्रपद अणधक असल्यानें, खऱ्या भाद्रपदाच्या वद्य 
षष्ठीपयंि जवळजवळ शभंर णदवस होिाि. एवढ्या काळािं गं्रथरर्नेच्या अणभनव उबळींि अडीर् हजार 
ओव्यारं्ी पंर्ाध्यायी णसद्ध होण्यास पंर्ाईि पडंू नये. हा झालेला अडीर् हजार गं्रथ पूिच गं्रथाच्या एक 
अष्टमाशंाइिका आहे. अथात् पुढील सािपट गं्रथ होण्यास िीन वष ेलागलीं आहेि, िींही फार लागलीं 
आहेि असें वाटण्यार्ें कारि नाहीं. मध्यें एक रुस्क्मिीस्वयंवरासारखें प्रकरि झालें  आहेर्. पुढलीं िीनही 
वष ेनाथारं्ी काशीवासािं गेलीं हें स्पष्टर् आहे. िेथें इिरही काहंीं उद्योग नाथानंीं केले असण्यार्ा संभव 
आहे. साराशं इिकार् कीं, शके १४९२ च्या आषाढ कृष्ि एकादशीस भागविाच्या एकादश स्कंधावरील 
टीका णलणहण्यास नाथानंीं पठैिास आरंभ केला. या टीकेर्ी परं्ाध्यायी त्यानंीं यार् वषाच्या भाद्रपद  वद्य 
षष्ठीस सपंणवली आणि नंिर िे काशीयाते्रस गेले. आणि प्रवास, यात्रा वगैरेर्ीं कमें सवच आटोपल्यावर िेथेंर् 
राहून पुढील सव्वीस अध्याय टीका त्यानंीं यथासागं सपंणवली. याप्रमािेंनाथाचं्या आयुष्यािंील प्रौढ दशरे्ीं 
हीं पणहलीं र्ार वषें एक उत्तमोत्तम गं्रथ आपल्या मराठी भाषेंि णलणहण्यािं व्यिीि झालीं. यार् कालािं 
नाथाचं्या गुरंूर्ें देहावसन झालें  अथवा नाथारें् गुरु अखंड समाधींि मग्न झाले. या गोष्टीच्या 
सत्यिेसंबधंार्ाही भरपूर पुरावा नाथभागविािंर् सापंडिो. जनादचनपंिानंीं नाथभागविार्ी पंर्ाध्यायीर् 
काय िी प्रत्यक्ष पाणहली होिी; आणि िेवढी पाहूनर् त्यानंीं नाथानंा गं्रथसाथचकत्वाणवषयीं आशीवाद णदला 
होिा असें एकणिसाव्या अध्यायाच्या शवेटीं नाथर् णलणहिाि :– 
 

िया वारािसीं मुस्क्िके्षत्रीं। मणिकर्तिका महािीरीं। 
पंर्मुद्रापीठामाझारीं। एकादशावरी टीका केली॥ ५३३॥ 
ऐकिा ंसंिोषले सज्जन। स्वानंदें िुष्टला जनादचन। 
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पंर्ाध्यायीं संपिा ंजाि। स्वमुखें आपि वरद वदला॥ ५३४॥ 
गं्रथ णसणद्ध पावले यथाथी। येिें सज्ञानही सुखी होिी। 
मुमुक्ष परमाथच पाविी। साधक िरिी भवकसधू॥ ५३७॥ 
भाळेभोळे णवषयी जन। यार्ें कणरिा ंश्रविपठि। 
हणरभक्ि होिी जाि। सन्मागी पूिच बहुि होिी॥ ५३६॥ 
हे टीका िरी मराठी। ज्ञानदानें होईल लाठी। 
ऐसें णनजमुखें बोलोन गोठी। कृपादृष्टीं पाणहलें ॥ ५३७॥ 

 
पंर्ाध्यायी पाहून वरीलप्रमािें गं्रथ यथाथच णसद्धीस जाईल असा मोठ्या संिोषानें गुरंूनीं आपिासं 

जेव्हा ंआशीवाद ककवा वर णदला, िेव्हा ंनाथ म्हििाि आपिासं एक णवशषे प्रकारर्ा वर मागावयार्ा होिा 
आणि िो प्राप्ि करून घेिें हार्, जर काहंीं असला िर, गं्रथ णलणहण्यािं आपला हेिु होिा. म्हिून सद गुरु 
जनादचन प्रसन्न झालेले पाहून त्यार् वळेीं, म्हिजे त्याचं्या पुढें  पंर्ाध्यायी ठेवनू त्यारं्ा संिोष व गं्रथ पूिचिेस 
जाईल असा आशीवाद णमळणवला त्यार् वळेीं :– 

 
िेथ म्या ंही केली णवनंिी। जे ये गं्रथीं अथाथी होिी। 
त्यासंीं ब्रह्मभावें ब्राह्मिभक्िी। नामीं प्रीिी अखंड द्यावी॥ ५३८॥ 
िे न व्हावें ब्रह्मदे्वषी। कनदा नािळावी ियासंी। 
समूळ क्षय ब्रह्मदे्वषेंसी। कनदेपाशीं सकल पापें॥ ५३९॥ 
ऐसें ऐकिा ंणवनवि। कृपेनें िुष्टला जनादचन। 
जें जें माझ वरदान। वरद आपि स्वयें वदला॥ ५४०॥ 
ये गं्रथीं ज्या अनन्य भक्िी। कनदादे्वष त्या नुपजे णर्त्तीं। 
रामनामीं अणि प्रीिी। सुणनणििीं वाढेल॥ ५४१॥ 
अणवद्यसुणवद्य व्युत्पत्ती। न कणरिा ंब्राह्मिजािी। 
ब्रह्मत्वें होईल ब्राह्मिभक्िी। िेिें ब्रह्मप्राप्िी अर्ूक॥ ५४२॥ 
नामापरिा साधनसद भावो। नाहीं ब्राह्मिापरिा आन देवो। 
िो ये गं्रथीं भजनभावो। नीर् नवा पहा हो वाढेल॥ ५४३॥ 
ऐसें देवोणन वरदान। हृदयीं आकलगी जनादचन। 
म्हिे या गं्रथीं ज्यार्ें भजन। त्यार्ें भवबधंन मी छेदीं॥ ५४४॥ 

 
वरील ओव्यावंरून असें णनणिि आहे कीं गं्रथसमाप्िीच्या काळीं इच्छा असिी िरी नाथासं गुरुजी 

देहधारी जनादचन हे प्राप्ि नव्हिे.कारि िे परंधामास गेले होिे. पंर्ाध्यायी सपंली िेव्हा ंम्हिजे शके १४९२ 
च्या भाद्रपदाअखेर जनादचनस्वामी प्रत्यक्ष प्राप्य होिे आणि त्याचं्याकडून नाथानंीं वरप्रसाद त्यार् वषी गं्रथ 
संपूिच होण्यार्ा आणि त्याच्या फलप्राप्िीर्ा असा दुहेरी मागून घेिला. अथात् शके १४९२ च्या भाद्रपदानंिर 
आणि शके १४९५ च्या कार्तिकापूवीर् रणववारीं होिाऱ्या अनुराधा नक्षत्रयुक्ि फाल्गुन वद्य षष्ठीस 
जनादचनस्वामी णनयाि कणरिे झाले असले पाणहजेि. या िीनर्ार वषांच्या अवधींि वरील योगानंीं युक्ि 
अशी फाल्गुन वद्य षष्ठी शके १४९४ या वषींर् येिे. नाथ गं्रथोपसंहारािं ‘अवघा जनादचनर्ी देखा। िोणर् 
आडनावें जाहला एका॥’ म्हिजे एका जनादचन झाला. अशा या एका जनादचनार्ा वृत्तािं पसुाल िर त्याला 
:– 

एका जनादचनार्ा वृत्तािं। एक म्हििी भस्क्ियुक्ि। 
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एक म्हििी जीवन्मुक्ि। प्रपरं्ीं णनणिि माणनिी एक॥ ५०४॥ 
अहो हा एका जनादचन। नाहीं आसन न देखे ध्यान। 
नेम मुद्रा माळा जाि। उपासनालक्षि या नाहीं॥ ५०५॥ 
कोि मंत्र असे यासी। काय उपदेशी णशष्यासंी। 
मंत्र न दें कोिासी। भलुली भाणवकें  त्यासी या भावाथें॥ ५०६॥ 
नुसत्या हणरनामार्ा घोख। लावणून भलूणवले येिें लोक। 
ऐसे नाना णवकल्प। जनादचन देख उपजवी स्वयें॥ ५०७॥ 
 

िात्पयच काय कीं गं्रथकिा स्विः एकनाथ नसून श्रीसद गुरु जनादचनस्वामीर् होय. त्या श्रीगुरूनेंर् आपिासं 
‘एका’ हें आडनावं लावनू घेिलें  आहे. म्हिनू ‘एका जनादचन’ असें गं्रथकत्यार्ें नावं झालें  असें ‘एका 
जनादचन’ नावंार्ें स्पष्टीकरि नाथ कणरिाि. 

 
र्िुःश्लोकी भागवि टीका, रुस्क्मिीस्वयंवराख्यान, भागवि एकादश स्कंधावरील णवस्िृि टीका 

म्हिजेर् ‘नाथ भागवि’ हे गं्रथ शकाब्द १४७७-७८, १४९३ आणि १४९५ या वषी नाथानंीं संपणवले. 
रुस्क्मिीस्वयंवराप्रमािेंर् पौराणिक प्रकरिावंर रणर्लेले इिर लहानसहान गं्रथ ककवा प्रकरिें म्हिजे 
बालक्रीडा, प्रल्हादर्णरत्र आणि शुकाष्टक हे होि. हे कें व्हा णलणहलें  हें कळण्यास काहंीं गमकें  त्या गं्रथािूंन 
सापंडि नाहींि. याणशवाय केवळ वदेािंणवर्ारपूिच अशीं शुकाष्टक, स्वानुभव, हस्िामलक अथवा 
अनुभवानंद म्हिजे श्रीमदार्ायांच्या हस्िामलकावरील टीका, आनंदलहरी, णर्रंजीवपद, गीिासार, आणि 
मुद्राप्रकाश हीं लहानसहान, मोठीं गोड, प्रासाणदक आणि अदै्विमिप्रधान प्रकरिेंही नाथानंीं रणर्लेलीं 
असावींि असा या लेखकार्ा समज आहे. 

 
आपला प्रथम गं्रथ म्हिजे र्िुःश्लोकी भागविटीका णलणहण्याच्या वळेेस नाथ अणववाणहि ब्रह्मर्ारी 

होिे. त्यानंिर िे णववाणहि आणि गृहस्थाश्रमी झाले. त्यांच्या गृहस्थाश्रमास प्रारंभ शके १४८१ च्या सुमारास 
झाला असावा असें पूवीर् दशचणवल्यार्ें स्मरिें. िेव्हा ंत्यानंिर पारं्सहा वषांनीं त्यानंा संिणिसंभवार्ा काळ 
प्राप्ि होऊन २-३ वषांच्या अवधीनें म्हिजे अत्यल्पकालीन नव्हे व अणिदीघचकालीनही नव्हे अशा 
पाळण्यानेंर् दोन मुलींच्या मध्यें एक मुलगा अशी सिंणि शकाब्द १४८७ पासून १४९३ पयंिच्या काळािं 
जहाली असावी असें अनुमान केल्यास िें सत्यापासून णनस्संशय णवशषे दूर असेल असें वाटि नाहीं. अथात् 
शकाब्द १४९६ पासून पुढील पारं्सहा वषांर्ा काळ त्यासं आपल्या मुलींर्ीं लग्नें आणि मुलारे् र्ौल, 
उपनयनणवणध इत्याणद मंगल संस्कार करण्यािं घालवावा लागला असेल. या अवधींि मोठा गं्रथ होिें जरा 
दुघचटर्. िथाणप वर उल्लेणखलेलीं लहानसहान प्रकरिें वरील मंगल कायांच्या कर्िेंि कवरगोळ्याप्रमािें 
होऊन त्याजंकडून सहज णलणहलीं गेलीं असावींि असा िकच  आहे. 

 
याप्रमािें शकाब्द १५०१-२ पयंिच्या नाथाचं्या आयुष्यार्ी कायचव्यापकिा पटल्यावर पुढें शकाब्द 

१५०५ मधील त्यारं्ें एक मोठें कृत्य आळंदीस जाऊन ज्ञानेश्वराचं्या समाधीर्ा जीिोद्धार करिें हें होय. हा 
जीिोद्धार नाथानंीं शके १५०५ च्या ज्येष्ठािं केला. जसा ज्ञानेश्वराचं्या समाधीर्ा जीिोद्धार आपि केला 
िसार् त्या अणद्विीय साधुश्रषे्ठार्ा श्रीमद भगवद गीिेवरील अणद्विीय महाराष्री गं्रथ जो ज्ञानेश्वरी त्यार्ाही 
जीिोद्धार म्हिजे स्वहस्िींर्ीं एक सुवाच्य मूलशुद्ध प्रि ियार करिेंही आपल्या हािून व्हावें अशी इच्छा 
होऊन नाथानंीं त्याही कामास हाि घािला आणि िें काम :– 
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शके पंधराशें सावोत्तरीं। िारिनाम संवत्सरीं। 
एका जनादचनें अत्यादरीं। गीिा ज्ञानेश्वरीप्रणि शुद्ध केली॥ १॥ 
गं्रथ पूवीर् अणि शुद्ध। पणर पाठािंरें शुद्धाबद्ध। 
िे शोधूणन एवणंवध। प्रणि शुद्ध णसद्ध ज्ञानेश्वरी॥ २॥ 
नमो ज्ञानेश्वरा णनष्कलंका। जयार्ी गीिेर्ी वाणर्िा ंटीका। 
गीिाज्ञान होय लोका।ं अणि भाणवका गं्रथार्तथया॥ं ३॥ 
बहुकाळ पवचिी गोमटी। भाद्रपदमास कणपलाषष्ठी। 
प्रणिष्ठानीं गोदािटीं। लेखनकामाठी संपूिच केली॥ ४॥ 
 

असा आपला मुद्रालेख शवेटीं जोडून पुरें केलें . 
 
नाथाचं्या मुद्रालेखािं आिखी एक ओवी असल्यार्ें णकत्येक नाथसापं्रदायी ज्ञानेश्वरीच्या प्रिींवरून 

णदसिें. िी ओवी अशी आहे :– 
 

ज्ञानेश्वरापाठीं। जो ओवी करील मऱ्हाटी। 
िेिें रत्नखणर्िाणर्या िाटीं। जाि नरोटी ठेणवली॥ ५॥ 

 
परंिु ही ओवी नसिाऱ्या प्रिीही पुष्कळ आढळिाि; आणि नाथाचं्या पठैि येथील मठािं जी 

सापं्रदाणयक पोथी आहे िींि ही ओवी आढळि नाहीं असें िी पोथी पाहून आलेले सवच गृहस्थ सागंिाि. 
 
िेव्हा ंही ओवी प्रणक्षप्ि असण्यार्ा संभव बळकट णदसिो. िथाणप त्या ओवींिील भावाथच काहंीं वाईट 

नाहीं. िो नाथाचं्या मनोगि अणभप्रायाशींणवरोधी मानण्यासारखाही नाहीं. उलट नाथासं खरोखरर् िसें 
वाटलें  असावें असें मानिेंस िकास धरून होईल. कारि नाथाचं्या मिानें मूळर्ा अणि शुद्ध गं्रथ उिारे 
करिाऱ्या लेखकाचं्या णनष्काळजीनें ककवा र्ाभंारर्िुराईनें ‘पाठािंरें शुद्धाबद्ध’ होऊन गेलेला म्हिनू 
मूळच्या शुद्धाशीं अबद्ध म्हिजे न जुळिारा भाग ‘शोधून’ मूळ प्रिीप्रमािें शुद्ध ज्ञानेश्वरी आपि णसद्ध केली 
असें नाथ आपल्या मुद्रालेखािं स्पष्ट म्हििाि. आिा ंपढुें िरी ज्ञानेश्वरीच्या मूळच्या पाठािं जो कोिी उिारा 
करिारा णफरवाणफरव ककवा नवीन मराठी शब्दार्ी घुसडाघुसड करील िो एखाद्या रत्नखणर्ि सुविचिाटािं 
नरोटी डकणवण्यार्ीर् कृणि करील असेंर् खरें नाथासं ककवा नाथसदृश कोिाही सुजाि सहृदयास वाटिें 
साहणजक आहे. नाथाचं्या स्वहस्िें शुद्ध झालेल्या ज्ञानेश्वरीच्या शवेटील मुद्रालेखाशीं जुळिा असा एक 
स्विंत्र श्लोकही प्रणसद्ध झाला आहे िो असा :– 

 
स्वस्स्ि श्रीनृपशाणलवाहन शके पंर्ध्ाशिें सागळीं। 
श्रीमत्पैठकि िारिाख्य वरुषीं गोदावरीच्या कुळीं॥ 
षष्ठी कृष्ि कपील भाद्रपकदर्ी गं्रथाथच मूळान्वयें। 
केलें  शोधन ज्ञानदेणवप्रणिर्ें श्रीएकनाथें स्वयें॥ 

 
वरील नाथमुद्रालेख आणि िदणभप्रायदशचक श्लोक, हे, शके १५०६ र्ी भाद्रपद वद्य षष्ठी ही, 

महाराष्रािं णनदान पठैि प्रािंािं िरी, सवचसंमि अशी णनर्तवकल्प ‘कणपलाषष्ठी’ मानली गेली, असें सागंिाि 
हें लक्षािं ठेणवण्यासारखें आहे. णदवािबहादुर णपल्ले यानंा शके १५०६ र्ी कणपलाषष्ठी मान्य नाहीं. अथात् 
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णपल्ले याचं्या गणििानें येिारी पंर्ागंस्स्थणिर् महाराष्रािं खरोखरीर् पूवचकालीं मान्य धरली गेली असेल 
असें म्हििें णकत्येक प्रसंगीं धाष््यार्ें होिार आहे एवढेंर् येथें या उदाहरिानें दशचवावयार्ें आहे. 

 
मागें दर्तशि केल्याप्रमािें एकनाथारं्ा शकाब्द १४८६ पासून सहासाि वषांनीं णमळून िीन अपत्यें 

झालीं आणि त्यािंील दुसरें अपत्य म्हिजे त्यारं्ा मुलगा हणर होय. यारं्ें जनन शके १४९० ि झालें  असावें. 
यासही उत्तम प्रकारर्ें णशक्षि आणि िेंही जुन्या पद्धिीप्रमािें पणंडिपदवीस पोंर्णविारें असें नाथानंीं णदलें  
होिें, हें त्यार्ें लौणकक नावं हणरपंणडि असेंर् आज िीनशें वषें गाजि आहे यावरून णसद्ध आहे. यास 
उपनयनपूवचक कदाणर्त् काशींिर्गुरुमुख केलें  असल्यार्ाही संभव आहे. िें कसेंही असो. शकाब्द १५०६ 
च्या सुमारास हा त्या काळाच्या मानानें णववाहयोग्य िरुि झाला असल्यानें त्यार्ें लग्न करून नाथानंी सून 
घरािं आणिली असावी. त्यार्प्रमािें त्यारं्ें प्रथमापत्य जी त्यारं्ी वडील मुलगी गोदावरी णहर्ें वय या वळेी 
अपत्यप्राप्िीर्ें णनस्संशय झालें  असावें. णहला एकर् अपत्य असल्यार्ें णनर्तववाद आहे. िें अपत्य म्हिजे 
दुसरेंणिसरें कोिी नसून सुप्रणसद्ध मुक्िेश्वर कणववर हेंर् होय. णहर्ा जन्म शकें  १४८६–८७ ि वर 
दशचणवल्याप्रमािें सत्य माणनला कीं शकाब्द १५०१ पासून िे शकाब्द १५०५–६ पयंिच्या काळािंर् केव्हािंरी 
मुक्िेश्वरार्ें जनन झालें  असलें  पाणहजे असें ओघानेंर् प्राप्ि होिें. मुक्िेश्वरारे् जन्माणवषयीं जर काहंीं 
अस्वाभाणवक म्हिजे आईबापारं्ें वयािीित्व इत्याणद प्रकार असिा िर िशी काहंी आख्याणयका सहजर् 
प्रर्णलि असिी. परंिु िशा कोित्याही प्रकारच्या आख्याणयकेच्या अभावीं त्यारं्ें जनन त्याचं्या मािुश्रीच्या 
उदरािूंन यथायोग्य कालींर् जहालें  असलें  पाणहजे असें मानिेंर् उत्तम पक्ष. अथात् गोदावरी अथवा 
सासरच्या नावंानें गंगाबाई णहच्या पोटीं मुक्िेश्वरार्ें जनन णिच्या वयाच्या सोळाव्या वषाच्याआसपासर् 
झालें  असेल असें माणनल्यास सत्यार्ी ओढािाि केल्यार्ा आरोप करण्यास कोिी धजेल असें वाटि नाहीं. 
साराशं, मुक्िेश्वरार्ें जनन शकाब्द १५०१ च्या पुढें आणि शकाब्द १५०५ च्या पूवी झालेलें  मानिें गणििशुद्ध 
होय. अथात् नाथासं ज्ञानेश्वरसमाधीच्या जीिोद्धारकालीं नािवडं झालेलें  होिें. त्यार्प्रमािें दुसऱ्या 
मुलीच्या बाजूनें नाथासं यानंिरच्या पारं्सहा वषांि नािवडं झालें  असलें  पाणहजे व मुलाच्या बाजूनेंही त्यार् 
सुमारास म्हिजे शकाब्द १५१०–१२ च्या सुमारास नािवडंार्ी प्रास्प्ि नाथासं झाली असावी. म्हिजे 
शकाब्द १५०५ पासून शकाब्द १५१०-१२ पयंिच्या नाथाचं्या आयुष्यािंील काल हा कुटंुबी या नात्यानें 
मोठ्या आनंदार्ा आणि कायचव्यापकिेर्ा असला पाणहजे. नाथारं्ें वयही या काळािं पन्नाशीपुढर्ें म्हिजे 
उिारार्ेंर् होिे. िेव्हा ंवटवृक्षाप्रमािें सघन झालेल्या ससंारवृक्षार्ी यथायोग्य जोपासना करून एखादें मोठें 
गं्रथरर्नाकायच हािीं घेिें हें त्यासं जवळ जवळ अशक्य होिें असें म्हििें प्राप्ि आहे. 

 
या कालानंिर हणरपणंडिारं्ा आणि नाथारं्ा स्वभावणवरोध आणि मिभेद यारं्ा झगडा सुरू झाला 

असावा असा िकच  आहे. हा झगडाही णनदान ५-६ वष ेर्ालला असेल असें म्हििें प्राप्िर् आहे. हणरपणंडि 
वणडलावंर रुसून कायमरे् काशीसर् रहावयास गेले आणि िेथेंर् त्यानंीं घर केलें  असें नाथारें् जुनेनव ेसवच 
र्णरत्रकार प्रणिपाणदिाि. िेव्हा िें काहंीं खोटें असेल अशी शकंा घेण्यार्ें कारि नाहीं. िथाणप या 
लेखकार्ा असा िकच  आहे कीं नाथ आपली भागवि एकादश स्कंधावरील टीका पणहल्या परं्ाध्यायीपढुील 
सव्वीस अध्याय णलहून संपेपयंि अणधकआगळीं िीन वषें वारािशीस वास करून होिे त्या वळेींर् नाथाचं्या 
लोकोत्तर कीिीनें उत्पन्न झालेल्या अनुकूलिेंिर् नाथाचं्या स्वाणमत्वार्ें एकादें घर ककवा वाडा काशीस 
झाला असला पाणहजे. कारि हणरपणंडि हे जरी पंणडिपदवी पावले होिे िरी त्यारं्ी इिर कोििीही आख्या 
र्ालि आलेली उपलब्ध नाहीं कीं णजच्या बळावर हणरपंणडि स्विः घर ककवा वाडा बाधंण्याच्या अनुकूलिेस 
पोंर्लें  होिे असें माणनिा ं यावें. नाथारें् णर्रंजीव आणि सुणवद्य पंणडि िथाणप नाथाशंी णवरोधानें वागिारें 
एवढ्यार्मुळें हणरपणंडिारं्ें नावं अजून णटकून आहे. वणडलाशंीं लोकाचं्या डोळ्यावर येण्यासारखा णवरोध 
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केल्यानेंर् केवळ हणरपंणडिार्ें नावं लोकाचं्या मुखीं र्ढलेलें  णदसिें. नाथाचं्या पिात् त्याचं्या 
कीर्तिपीठावरही हणरपणंडि अत्यल्प काल का ं होईना परंिु आरूढ झाल्यार्ा दाखला नाहीं. नाथाचं्या 
पैठिच्या कीर्तिपीठावर हणरपंणडिारं्ा वडील िर नव्हेर् पि णिसरा मुलगा आरूढ झाला अशी माणहिी 
र्ालि आलेली आहे. अस्िु! या णपिापुत्राचं्या झगड्ािंही णपत्यास म्हिजे नाथासं एकादा मोठा गं्रथ स्विः 
रर्ण्यास घेिा ं न यावा हें ठीकर् आहे. िथाणप या सवच अधूनमधून येिाऱ्या व िेवढ्याकणरिा ं
नाथासंारख्यारं्ेंही मनःस्वास्थ्य णबघडणविाऱ्या सासंाणरक अडर्िींच्या काळािं महागं्रथरर्नेर्ा उपक्रम 
कणरिा ंन आला िरी नाथारं्ी स्फुट काव्यरर्ना र्ालंूर् असे. नाथाचं्या स्फुट काव्यारं्ी गाथाही काहंीं लहान 
नाहीं. या स्फुट अभगंािं आत्मणनरीक्षिणवषयक अभगं, पदें याचं्या भरण्याप्रमािेंर् गुरुस्िवन, संिस्िुणि, 
नाना देविारं्ीं स्त्रोत्रें हींही आहेि. प्रसंगणवशषेीं रूपकाच्या भाषेंि देशािंील राजकीय, सामाणजक 
स्स्थिीवरही र्मत्कृणिपूिच आणि कुिूहलजनक अशी णवणवध प्रकारर्ी काव्यरर्नाही या स्फुट प्रकरिािं 
वार्ावयास णमळिे. नाथारं्ीं भजनी भारुडें आणि गारुडें, अजचदास्ि, कहदुिुकच का भाडंि, महार, जोहार, 
महारीि, जागल्या, मोकाशी, देशमुख, कुळकिी, णदवट्या, अशाअनेक प्रकारानंीं त्यानंीं आपल्या काळच्या 
राजकीय पणरस्स्थणि आणि लोकव्यवहार या गोष्टींर्ा बोध व्हावा अशी व्यवस्था आपल्या स्फुट प्रकरिािं 
साणधलीं. 

 
शवेटीं आपल्या वयाच्या साठीनंिर त्यानंीं ‘भावाथच रामायि’ नावंाच्या रामर्णरत्रपर, परंिु स्पष्ट 

स्वदेशीस्वधमी राजसंस्थेर्ा पुरस्कार करण्याच्या उदे्दशानें ओिप्रोि भरलेल्या अशा महागं्रथास आरंभ केला. 
हा गं्रथ णवस्िारानें पसिीसर्ाळीस हजार ओव्यारं्ा आहे. 

 
भावाथच रामायि रर्नाकाल शकाब्द १५१६ पासून नाथाचं्या प्रयािाच्याही पलीकडे जािारा असा 

दीघच आहे. कारि भावाथच रामायि हा गं्रथ युद्धकांडाच्या ४४ अध्यायापंयंि रर्ून झाल्यावर त्यासं आपल्या 
देहावसान णदवसार्ी स्मृणि झाली आणि िो आिा ंलवकरर् येऊन ठेपिार असें जािनू पुढील गं्रथार्ें काम 
त्यानंीं आपल्या आश्रयास असिाऱ्या एका गावबा नामक णशष्यास साणंगिलें . हा गावबा मूळर्ा गंगा म्हिजे 
जी गोदावरीर् णिच्या िीरीं राहिाऱ्या एका ब्राह्मि कुळकण्यार्ा अगदीं टोिपा असा मुलगा होय. त्यार्ी 
वृणत्त अगदीं गळदट होिी. त्यास धड बोलिाहंी येि नव्हिें. परंिु त्यार्ें पूवचकमच काहंीं णवशषे बलवत्तर 
असल्यानें िो येऊन नाथाकंडे राणहला. नाथ आणि नाथपत्नी यानंीं या पोरार्ें पणरपालन पोटच्या 
पुत्राप्रमािेंर् केलें . त्याला परकीपिा असा कधीं भासूंर् णदला नाहीं. याला नाथाचं्या घरीं आल्यास र्ागंलीं 
पंधरा वषें नाथप्रयािकालीं झालेलीं होिीं. अथांत् बारा वषांर्ें वय असण्याच्या अलीकडेपलीकडे हा गावबा 
नाथाकंडे येऊन राणहला असें माणनल्यास त्यार्ें वय नाथप्रयािकालीं पंर्णवशीच्या पुढें व णिशीच्या आिं 
असलें  पाणहजे. म्हिजे नाथारं्ा एकुलिा एक औरस मुलगा जो हणरपणंडि त्याच्या वयार्ा हा गावबाही 
होिा, म्हटल्यास काहंीं र्कू होिार नाहीं. हणरपंणडि आपल्या जाित्या वयािं म्हिजे गाढव परं्णवशींि 
नाथानंीं फटकूनर् असि. 

 
मराठी प्राकृि भाषा आणि प्राकृिैक व्यवहारी जन याशंीं नाथ जी अत्यंि सलगी राखीि िी 

हणरपंणडिासं संमि नव्हिी. म्हिून िे आपल्या मुलामंािसासंह काशीसर् आपल्या वाड्ािं राहाि असि. 
पैठिर्ा संबधं त्यानंीं सोडल्यासारखें केलें  होिें. नाथाचं्या अंिकालापूवी काहंीं वषें हा णपिापुत्रारं्ा कलह 
णमटला होिा अशी आख्याणयका आहे खरी. परंिु नाथप्रयािकालीं हणरपणंडि ककवा त्यारं्ें कुटंुब हीं पैठिास 
असल्यार्ा दाखला नाहीं. हणरपंणडिारं्ा णिसरा मुलगा अल्लड अभचक; परंिु आईवारं्नू राहंू शकिारा असा 
काय िो आजाआजीच्या लळ्यानें ककवा आग्रहानें आणि लोकलाजेस्िव ठेवल्यासारखा पैठिास होिा. 



 अनुक्रमणिका 

यार्ी मंुजही झाली नव्हिी. कारि त्यार्ें मंुजीर्ें वयर् नव्हिें. ही स्स्थणि काहंीं णपिापुत्रारं्ें अंिबाय पे्रम 
दाखवीि नाहीं. अस्िु. िात्पयच सागंावयार्ें िें इिकें र् कीं, आपलें  भावाथच रामायिार्ें अपुरें काम करण्यास 
सागंावयाला नाथासं काय िो पुत्रसमान पे्रमानें पाळलेला गावबार् उपलब्ध होिा. हणरपंणडि जवळ असिे 
ककवा नाथारें् जर त्यारें्णवषयीं मन णनष्कलंक असिें िर त्यासंर् आपलें  अपुरें राणहलेलें  गं्रथलेखन परुें 
करण्यास त्यानंीं साणंगिलें  असिें. मराठी प्राकृि भाषा आणि णिच्यािंर् व्यवहार र्ालवू ंशकिारे प्राकृि जन 
या दोहींरे् णठकािीं णनष्काम पे्रम ठेविें हें नाथारं्ें शील; या दोहींर्ा द्रोह करिें हेंर् हणरपंणडिारं्ें शील. 
नाथ मराठी प्राकृि भाषेंि गं्रथरर्ना करून णिला सजवनू संस्कृि भाषेच्या पंक्िीस बसवू ं पहािार आणि 
आपल्या प्राकृि गं्रथानंींर् प्रस्थानत्रयीच्या अभ्यासानें लाभिारें ज्ञान प्राकृि जनासं णनस्संशय होईल असा 
भरंवसा बाळगिारे म्हिजे सवचथैव प्राकृि भाषा आणि त्यार् भाषेंि व्यवहार करिारे प्राकृि लोक याचं्या 
उत्कषाथच िनु, मन आणि धन या णिहींणनशीं झटिार. िेव्हा ंअशा प्रकारें वागण्यास णसद्ध असिारा, केवळ 
अशा प्रकारें वागिाऱ्या आपल्या बापाला उघडउघड मूखच म्हिून त्यार्ी कनदा करण्यापासून मात्र दूर 
असिारार् नव्हे, असा जो मुलगा असेल त्याच्यार् णठकािीं नाथारं्ें णनमचल पे्रम असूं शकिार. 

  



 अनुक्रमणिका 

सूची 
 
अरबी-फासी-िुकी-पोिुचगीज व्यस्क्ि नामारें् उच्चार स्विंत्रपिे णदले आहेि. स्थलनामारें् उच्चार 

सूर्ीि सुधारले आहेि. मराठी सानुस्वार शब्दारं्ी स्विंत्र बाराखडी केली आहे. 
 

अक्का नागम्मा 
अस्ग्नणदव्य  
अगीराऊ  
अच्युि  
अच्युिराय 
अजमीर 
अदोनी 
अनणहलपट्टि 
अनुभवानंद 
अनेगंुदीकर 
अनेगोंदी 
अनंि 
अनंिपूर 
अनंिभट्ट 
अब्दुरचझ्झाक 
अब्दुल काणदर 
अमरकोश 
अमरपुरी 
अमीर बरीद 
अमृिणनधान 
अमृिराय 
अमृिानुभव 
अरबस्िान 
अरकवद 
अजुचन 
अलफखान 
अल  बुककच  
अली 



 अनुक्रमणिका 

अली आणदलशाह 
अलीशाह 
अली सेख 
अलेक्झािंा 
अल्लड 
अल्लाउद्दीन 
अल्लाउद्दीन णखलजी 
अल्लाउद्दीन हुसेन गंगू ब्राह्मिी 
अशोक 
असदखान 
असीरगड 
अहमद 
अहमदखान 
अहमदनगर 

 
अहमदशाह 
अहमदशाह ब्राह्मिी 
अहसनाबाद 
अणहल्या 
आऊबाई 
आगाशी  
आघा शहजादी  
आर्रे 
आणजमखान 
आणदनाथ 
आणदमाया 
आणदलखान 
आणदलखान युसुफ 
आणदलशाह आणदलशाही 
आनंदलहरी 
आनंदीबाई 
आप्िोयाम 



 अनुक्रमणिका 

आपेग्राम 
आणफ्रका 
आयच 
आलमखान 
आल्मीडा 
आलमीडा लारेन्झो 
आणशया 
आश्वलायन 
आळे 
आळंद गंुजोटी 
आळंदी 
इब्राहीम 
इब्राहीम आणदलशाह 
इब्राहीम कुिुबशाह 
इमादशाही 
इमादुल  मुल्क घोरी 
इमामुल्मुल्क 
इराि 
इरुग 
इस्माईल 
इस्माईल आणदलशाह 
इणजप्ि 
ईश्वर 
ईश्वरिीथच 
उत्तम 
उत्तर मानस 
उदयणगरी 
उद्धव 
उपेंद्र 
ऋग्वदेी 
एकनाथ 
 



 अनुक्रमणिका 

एकवीरा देवी 
एणलर्पूर 
एसाजीराऊ 
ओिूर 
ओणरसा 
ओमचझ 
अंकोले 
अंिूर 
अंबा 
अंबाविी 
अंबा भवानी 
आंर्ध् 
इंदापूर 
इंद्र 
कनोज 
कनोजा 
कन्नडजाि 
कन्याकुमारी 
कमला 
कमलाकर 
करंजगाव 
किचराय 
कनाटककी 
कनूचळ 
कमचणवपाक 
कऱ्हा 
कलर्ुरी णबज्जल 
कलबरगे = गुलबगा 
कलीमुउल्लाह 
कल्याि 
कल्यािी 
कवटाळ सटवाजी 



 अनुक्रमणिका 

कवडी 
काटे णसवाजी 
कानडा 
काननूर 
कानफाटे 
कान्हेर 
काफर 
कारली 
कारवार 
कालमाधव 
काणलकि 
काशी 
काश्मीर 
काश्यप गोत्र 
कासार 
 

कासीम बरीद 
डॉ. कास्टा 
कास्स्टया 
णकश्वरखान 
कुकडी 
कुत्बशाह 
-इब्राहीम 
-जमशीद 
कुत्बशाही 
कुन्हा द 
कुन्हा ननो डा 
कुन्नलक्कोन 
कुमसी 
कुमारव्यास 
कुमाणरल 
कुमाणरल भट्टपाद 



 अनुक्रमणिका 

कुरवपूर 
कुराि 
कुगच 
कुलकिी बणहरंभट 
कुसुमाविी 
कूमचदास 
कृष्ि 
कृष्िदेव 
कृष्िनाथ 
कृष्ियाज्ञवल्की 
कृष्ि सरस्विी 
कृष्िभट्ट 
कृष्िराय 
कृष्िसरस्विी 
कृष्िा 
कृष्िाबाई 
केप ऑफ गुड होप 
केरोजी भोसले 
केशव 
केशवबुवा 
केशवर्रि 
केशवराऊ 
केशव र्ैिन्य  
केशव र्ैिन्य कल्पिरु 
केशवदराज 
केशवदास 
केळ 
केळवें 
केलास 
 

कोकि 
कोर्ीन 



 अनुक्रमणिका 

कोमार रघुवीर 
कौलादेवी 
कंडाणपल्ली 
कंणपला 
कंुभार गोरा 
- महादू 
कें दुरकर णवश्वनाथ पाठक 
कोंडािें (कसहगड) 
कोंडापल्ली 
कौडण्य 
क्लाइव्ह 
खरे र्ासुदेर्शास्त्री 
खान खानान 
खानदेव 
णखज् रखान 
खुदावदंखान 
खेर्र णवसोबा 
खेळिा 
खंबायिरे् आखाि 
ख्वाजा जहान 
गजपशतराज 
गिेश 
गया 
गवडंी 
गणहनीनाथ 
गािगापूर 
गाव 
कवाड 
गायबा 
गावान ख्वाजा महमूद 
णगणरजाबाई 
णगलानी असदखान 



 अनुक्रमणिका 

गीिा 
गीिािचवसुधा 
गुजराथ 
गुरव काशीबा 
गुलबगा 
गोकिच महाबळेश्वर 
गोगो 
गोजाई 
गोिाई 
गोदावरी 
 

गोपाळभट्ट 
गोवळकोंडे 
गोव े
गोकवदपिं 
गोकवदराय 
गोसावी शामजी 
गौिम 
गौिमी 
गंगम्मा 
गंगा 
गंगािट 
गंगाधर सरस्विी 
गंगू 
गंुटूर 
गंुड 
गोंदा 
ग्रीस 
ग्रँट डफ 
घणपुरा 
घाटगे 
घाटमाथा 



 अनुक्रमणिका 

णघयासुद्दीन 
घोरी 
चक्रदास 
र्क्रपािी 
र्िुःश्लोकी भागवि 
र्िुवचगचकर्िामणि 
र्व्हाि पृथ्वीराज 
र्ाकि 
र्ाणळसगावं 
र्ाळके 
णर्क् बाळापूर 
णर्िोड 
णर्दानंद 
णर्दाणंबका 
णर्द घन 
णर्मिा राजा 
णर्माजी आप्पा 
कर्रजीवपद 
र्ीन 
र्ैिन्य 
र्ैिन्यमूर्ति श्रीभद्योगेश्वर 
र्ोखामेळा 
र्ोंभा 
र्ौल 
र्ंद्रणगणर 
र्ंद्रभट 
र्ंद्रभागा 
र्ंद्रमौळी 
र्ंद्रशाला 
र्ागंदेव 
र्ागंदेव मुधेश 
 



 अनुक्रमणिका 

र्ादंबीबी 
जगन्नाथ 
जनणमत्र 
जनाबाई  
जनादचन स्वामी = जनी जनादचन 
जपान 
जयपूर 
जरीफुल्मुल्क 
जलालुद्दीन 
जाधव 
जाधव राजे 
जाधव लखुजी 
जाफरखान 
जाव डी कॅस्रो 
जावा 
णजनोआ 
जीवन्मुस्क्िकल्पलिा 
जुन्नर 
जैणमनी 
जोगाई 
जोशी शकंरभट्ट 
जॉन डी कॅस्रो 
जौहर 
कजजी 
ज्ञानज्योणि 
ज्ञानबोधणगणर 
ज्ञानेश्वर 
ज्ञानेश्वरी 
झापूरी 
झामोणरन 
झेणवअर सेंट फ्रास्न्सस 
शटळक लोकमान्य 



 अनुक्रमणिका 

ठुआ नदी 
टू्यणनस 
ठाणे 
डी सोजा मार्तटन ऑल्फॉन्सो 
िेक 
तापी 
िारि 
िारापूर 
िाणलकोट 
णिनेवले्ली 
णिम्म 
णिम्मि 
णिम्मया 
णिम्मराय 
णिरुमलराय 
 

िुकाराम 
िुघलक महमद 
िुकच स्िान 
िुकी मुहल्ला 
िुळजापूर 
िेन्नाणल रामकृष्ि 
िेरढोकी 
िेलंगि 
िोरगल 
िाबंडा समुद्र 
िंुगभद्रा 
णत्रिामल 
णत्रणवक्रम 
णत्रणवक्रम भारिी 
णत्रणवक्रम मुनी 
णत्रवदेी 



 अनुक्रमणिका 

णत्रवगेळी 
कत्रबक 
कत्रबकस्वामी 
त्रयंबकपंि 
त्रयंबक भरैव 
त्रयंबकस्वामी 
त्रयंबकेश्वर 
दशक्षण 

दणक्षि महाराष्र 
दत्त 
दमि 
दराज 
दस्िूर दीनार 
दळवी सोमण्िा 
दाऊदखान 
दण्िायक = दानाइक 
दाभोळ 
दामाजीपंि 
दामाशटे 
दारुज्जाफर 
दासबोध 
दासोपंि 
णदगंबर-दासोपिं वडील 
णदलावरखान 
णदल्ली 
 

दीणक्षि अप्पय्य 
दीव 
दुआन दुआिे 
दुगाडी 
दुगादेवी 
देवगड 



 अनुक्रमणिका 

देवणगरी 
देविीथच सरस्विी वृद्ध 
देवर कोंडे 
देवराय 
(णर्मिा राजा) 
देवराव 
देवलदेवी 
देवस्की णथऑसफी उफच  
देवस्थळी 
देवाजी 
देवाजी िुरुप 
देशपाडें यादव 
देशपाडें महादेव 
दौलिाबाद 
दंडनायक 
दंडाराजपुरी 
द्वारका 
द्वारसमुद्र 
धातुरृ्शत्त 
धारवाड 
धारूर 
धुळें 
ध् रुव 
नरनारायण 
नरपणि 
नमचदा 
नरस 
नरकसहराय 
नरकसह वीर 
नरसी 
नरसोबार्ी वाडी 
नरहणर 



 अनुक्रमणिका 

नरहरी सोनार 
नळदुगच 
नाईक एस्. एम्. 
नाईक कार्तिक वरप्पा 
नाईक णत्रवेंगळप्पा 
नाईक नाग 
नाईक णबसणलया 
नाईक रामकोटी 
नाईक हणरयेपा 
 

नागनाथ 
नागलदेवी 
नागोठिे खाडी 
भागवि नाथ 
नामदेव 
नारद 
नारायि 
नारायिणगरी 
नारायिडोह 
नारायि पणंडि 
नारायिसर 
नाणसक 
णनजस्वरूपी 
णनजाम 
णनजामशाह 
णनजामुल्मुल्क 
णनजामुल्मुल्क बणहरी 
णनजामशाह बुहान 
णनजामशाह हुसैन 
णनजामशाही 
णनरंजनबुवा 
णनवृणत्त 



 अनुक्रमणिका 

नृकसह 
नृकसहिीथच 
नृकसहभट्ट 
नृकसहसरस्विी 
नेवासे 
नोरुम सेन्हेरा डा णपएडेड 
कनबाळकर 
पद्धमनी रािी 
पद्धमाविी अक्का नागम्मा उफच  
परमहंस दीक्षा 
परमानंद 
परमामृि 
परमार 
पराशरमाधवीय 
पराडंा 
पणलपोिो 
पाठक कृष्िाजी णवश्वनाथ  
पािीम प्रभ ु 
पानगल  
पायरी  
पारसनीस दत्तात्रय बळविं 
पाली 
 

णपन्नराय 
णपल्ले णदवाि बहादुर 
पुििाबं े
पुिे 
पुिेवाडी 
पुण्यपत्तन (पुिें) 
पुराि 
पुष्पाविी 
पूिानंद 



 अनुक्रमणिका 

पूवचरंग 
पेग ू
पेनुगोंडे 
पैगंबर 
पैठि 
पंर्गंगा 
पंर्दशी 
पंर्वटी 
पंढरपूर 
पंपा 
पागंारकर 
पाडुंरंग 
कपगळे 
पुंडलीक 
प्रजापणि 
प्रिापरुद्र 
प्रभाि 
प्रल्हाद 
िकीरल्मुल्क 
फिहुल्लाह इमादुल  मुल्क 
फणरश्िा 
फीरोजशाह 
फीरोजाबाद 
फॅ्रस्न्सस्को मेस्र े
बदणरकाश्रम 
बदामी 
बरीदशाह-ही 
बलसाड 
बल्लाळ राजे 
बसव 
बसवपुराि 
बहमनी 



 अनुक्रमणिका 

बहमनी मुहम्मद १ ला 
बहाउद्दीन 
बहादुरशाह 
बणहिाबाई 
बणहरी 
 

बल्ळाणर 
बागलकोट 
बागेवाडी 
बार्ण्िा ओडेयर 
बािासूर 
बापू 
बाबर 
बाबा 
बाबा र्ैिन्य 
बाबाजी 
बालक्रीडा 
बालबोध 
बाल सरस्विी 
णबजेकसगराव 
णबज्जल 
णबज्जल राजा 
णवभीषि 
णबलकोंडे 
बीरबल 
बुक्क 
बुहान णनजामशाह 
बृहस्पणि 
बेदर 
बेळगावं 
बोपदेव 
बौद्ध 



 अनुक्रमणिका 

बंकापूर 
बंका महार 
बंगलूर 
बंगाल 
ब्रह्मणगरी 
ब्रह्मदेश 
ब्रह्मराक्षस 
ब्रह्मर्तष 
ब्रह्माणदक मनुभानु 
ब्राह्मि 
ब्राह्मिी 
र्मतकथामृत 
भगवद गीिा 
भगीरथ 
भट 
भटकळ 
भट्टभरू्ति 
भरि खंड 
भागवि 
भागवि पणरसा 
भाडंारकर 
भािलवडें -णवठ्ठल 
 

भानुदास 
भारि 
भारिीय 
भारिीिीथच 
भारद्वाज गोत्र 
भाव ेणवनायक लक्ष्मि 
णभलवडी 
भीमदेव 
भीमराज 



 अनुक्रमणिका 

भीमकसग 
भीमा 
भीमाअमरजासंगम 
भवुनेश्वरी 
भरैव 
भरैवगड 
भरैवात्मज 
भोगनाथ 
भोरप 
भोसले 
भाबंोरी 
कभगारकर श्रीपिीबुवा 
मक्का 
मगदमसूर (मासूर) 
मच्छलीपट्टि 
मणिकर्तिका 
मदुरा 
मद्द 
महाराष्र मध्य 
मनोहर 
मराठे 
मरुदि 
मलप्रभा 
मलबार 
मलयानंद 
मणलकुत्तुज्जार 
मणलक इयाझ 
मणलक काफूर 
मल्लादेवी 
मल्लाणंबका 
मणल्लकाजुचन जंगम गुरु 
महिूनगर 
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महाडीक 
महादेव 
महानदी 
महानुभाव–पंथ 
महार 
महाले 
महाकलगदास 
महाणवष्ि ु
महंमद 
महंमद बुरा 
महंमदशहा 
महंमद शाहजादा 
 

महाबंा 
माि 
माणदगराय 
मादेवी 
माधव 
माधवणनदान 
माधव सरस्विी 
माधवार्ायच 
माधवीय धािुवृणत्त 
माधुरी 
माने 
मायि 
मायी रािी 
मारुिी 
मालवि 
मालोजी 
मालोजी राजे 
माहीम 
माहुली 
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माहूर 
माळवा 
माळी साविा 
णमणरया जामदार 
मीर फझलुल्लाह 
मुकंुद 
मुक्िाबाई 
मुक्िाफल 
मुक्िेश्वर 
मुग्धबोध 
मुजाणहद 
मुद गल 
मुद्राप्रकाश 
मुधेश र्ागंदेव 
मुधोपंि 
मुलिानी अय्नुल्मुल्क 
मूर 
मेवाड 
मोकाशी 
मोिीराऊ 
मोरे  
मोहनागंी 
मोणहिे 
मंगळवढेें 
मंडनणमश्र 
मंडपेश्वर 
माडंवी 
मंुबई 
मंुबईर्ी पूवचपीणठका 
म्हादा 
म्हाळसापूर 
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म्हैसुर 
यतींद्र 
यमपूर 
यमुना 
यादणगरी 
यादव महादेव 
यादव रामर्दं्र-रामदेव-रामराज 
यादवेंद्र सरस्विी 
युणधणष्ठर शक 
युरोप 
येसू 
योगवाणसष्ठ टीका 
योगेश्वर स्वामी 
रखुमाबाई 
रजक 
रत्नाई 
राऊळ 
राक्षसिागडी 
राघव र्ैिन्य 
राजमहेंद्री 
राजवाडे 
राजस्थान 
राजाई 
राम 
रामकृष्िभट 
रामर्ंद्र 
रामदास 
रामदेव 
रामराजा 
रामानुज 
रामानंद 
रामायि 
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रामायि भावाथच 
रामेश्वर 
रायर्ूर 
रायरी 
रावि 
रुस्क्मिी 
रुस्क्मिी स्वयंवर 
रूपावळी 
रेिुका 
रोणहिी 
रंगराय 
 

रंगाबाई 
राजंिी (राजंिगावं?) 
लखमसी 
लालर्ीन 
लुइझ डॉम 
लोदीखान 
लंका 
लाजें 
कलगमाहात्म्य 
वज्रयोग 
र्शणज 
वरघाट 
वरंगल 
वऱ्हाड 
वलीउल्लाह 
वल्लभार्ायच 
वसई 
वसुदेव 
वाई 
वाधेला किचराज 
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वाडेग्राम 
वायुिरि णवद्या 
वारिा 
वारािशी 
वास्को द गामा 
णवक्रम 
णवक्रमबणत्तशी 
णवजयणवठ्ठल 
णवजयानगर 
णवजापूर 
णवठ्ठल 
णवठ्ठलनाथ 
णवठ्ठलपंि 
 

णवदुरा 
णवद्यािीथच 
णवद्यारण्य मुणन 
णवनायकदेव 
णवरूपाक्ष 
णववकेकसधु 
णवशाळगड 
णवश्वनाथ 
णवश्वरूपार्ायच 
णवश्वाणमत्र 
णवश्वेश्वर 
णवष्ि ु
णवष्िुदास 
वीरगड 
वीर नरकसह 
वीर णवजय 
वणेनसकर 
वलूेर 
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वैजनाथ 
वैदूरानगर 
वादें्र 
कवध्य 
वेंकटपणि 
वेंकटराय 
वेंकटाद्री 
व्यास 
व्रिखंड 
शम्सुद्दीन 
शहाजी 
शामा 
शारदा णवद्यापीठ 
शाणलग्राम देव 
शाणलवाहन 
शाहदुगच 
णशखर कशगिापूर 
णशिोळे 
णशयाल बटे 
णशरके 
णशरके राजे 
णशराझ काझी 
णशवगंगा 
णशवराम-णशविीथच 
णशवसमुद्र 
णशवाजी 
णशवाजी गोपीनाथ 
शुक योगींद्र 
शुकाष्टक 
शगेाव 
शकंर (देव व मनुष्य) 
शकंरदेव 
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शकंरराव 
शकंरार्ायच 
शभंमुहादेव 
 

शाकंरणदस्ग्वजय 
शृगेंरी–आर्ायच 
श्रीणगणर 
श्रीगुरु 
श्रीपाद 
श्रीपादश्रीवल्लभ 
श्रीपादस्वामी 
श्रीमिी 
श्रीमुख 
श्रीरंगपट्टि 
श्रीवधन 
श्रीशलै 
षड दशचनसंग्रह 
सगर 
सणच्चदानंद 
सणच्चदानंद बाबा 
सत्यभामा 
सदानंद 
सदाणशवराय 
सप्िशृगंी 
समथच 
सहस्त्रगड 
सहस्त्रबदेु्ध 
सयाद्री 
साखराई 
साबाजी 
सामुणिरी 
सामुद्री 
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सामुरी 
सायि 
सायंदेव 
सालडाना अटँोणनयो डा 
साष्टी 
सासवड 
साळके 
णसद्ध 
णसद्धणगणर 
णसदे्धश्वर 
णसदे्धश्वरपंि 
णसमाओ बोटेल्हो 
णसलोन-कसहलद्वीप 
णसलव्हेरा 
णसलव्हेरा णडयागो डा 
णसलव्हेरा हीटर डा 
णससोणदये 
सुधागड 
सुभान कुली 
सुमात्रा 
सूरि 
 

सुवे राजे 
सूयचनारायि 
सूयाजीपंि 
सेंपैओ 
सैफुनमुलूक 
सोनखेड 
सोलापूर 
सोपानदेव 
संग 
संगम 
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संगमेश्वर 
संिनगरी 
संिाजी 
संभाजी 
कसधू 
स्वात्मपत्र 
स्वानुभव 
हजारा रामस्र्ामी 
हबशी खोजा 
हम्मीर संक 
हरपाळदेव 
हणर 
हणरआप्पा 
हणरग्राम 
हणर पंणडि 
हणरलीला 
हणरवरदा 
हणरहर 
हणरहर २ रा 
हसन 
हसनखान 
हस्िामलक 
हस्स्िनापुर 
हाटेंटाट 
णहवरे बुदू्रक 
हुबळी 
हुमायून 
हेमाणद्र (हेमाडपंि) 
हेस्स्टंग्ज 
हैदराबाद 
होजमल्ल 
होन्नावर 
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होमचझ 
होस्पेट 
हंपी 
हंपीणवरूपाक्ष 
कहगलेश्वर 
कहदुस्थान 

•••  
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शासकीय मध्यविी मुद्रिालय, मंुबई 


