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 अनुक्रम 

हनवेदन 
 
श्रीिक्रधर व श्रीज्ञानेश्वर याचं्यानंतरच्या काळामध्ये महाराष्ट्रात संतसाडहत्याला एक प्रकारिा बहर 

आला होता. महाराष्ट्राच्या मूळच्या राजस, तेजस प्रवृत्तीला संतानंी साडववकतेिे लेणे िढवले. 
अध्यात्माच्या बठैकीने आडण भक्ततरसाने पडरपूणण असे संतसाडहत्य महाराष्ट्राला गेली सातश-ेआठश े वर्षे 
साडववक आनंदािा प्रत्यय देत आहे. हे संतसाडहत्य जसे कहदू, जैन, वीरशवै इ. धमांतील डवडवध 
समाजातंील संतानंी डनमाण केले तसेि इस्लामच्या सूफी पथंातील संतकवींनी त्याला फार मोठा हातभार 
लावला. सवणधमणसमभाव ही संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये राबडवण्यासाठी या संतसाडहत्यािा फार मोठा उपयोग 
झाला. महाराष्ट्रािी आजवरिी सववगुणी वाटिाल या संतसाडहत्याच्या पाठबळावर पुढे यशस्वीपणे 
िालली आहे. 

 
महाराष्ट्रातील संतसाडहत्यािे व सूफी संताचं्या साडहत्यािे अध्ययन व संशोधन करणारे श्रेष्ठ 

संशोधक िॉ. य.ू म. पठाण यानंी पडरश्रमपूवणक महाराष्ट्रातील सूफी संतकवींिे काव्य अभ्यासून त्यािा 
पडरिय महाराष्ट्रीय वािकानंा करून देण्यािे मोलािे कायण या गं्रथाच्याद्वारे पार पािले आहे. महाराष्ट्र 
राज्य साडहत्य आडण संस्कृती मंिळाने आजवर प्रकाडशत केलेल्या गं्रथापंैकी हा गं्रथ वगेयाया तहेहेिा व 
अडभनव म्हणता येईल, अशा प्रकारिा आहे. हा गं्रथ मंिळाला प्रकाडशत करण्यािी संधी डमळाली, याबद्दल 
धन्द्यता वाटते. त्यासाठी िॉ. य.ू म. पठाण यानंा मनापासून धन्द्यवाद देतो. 
 
  (मधु मंगेश कर्णणक) 

  अध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साडहत्य आडण संस्कृती मंिळ. 
मंुबई,   
डदनाकं २९ सप्टेंबर २०११.   
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मनोगत 
 
महाराष्ट्रातील मुसलमान सूफी संतकवींिं अध्ययन-संशोधन करण्यािी इच्छा माझ्या मनात गेलं 

अधणशतक रंुजी घातील होती. १९८५ साली आकाशवाणीच्या प्रडतष्ठाप्राप्त कै. पु. मं. लाि व्याख्यानमालेत 
या डवर्षयासंबंधीिी दोन पुष्ट्प ं गुंफून या डनगुणण कल्पनेला काहीसं सगुण/साकार केलं होतं. अधेमधे मी 
यातंली काही संताडंवर्षयी काही संशोधनपर लेखंही डलडहले होते तथाडप इ. स. २००३ मध्ये साडहत्य 
अकादंमीिी जेष्ठ गौरववृत्ती (सीडनयर फेलोडशप) डमळाल्यानं या कायाला गती लाभली, याबद्दल मी 
साडहत्य अकादमीिे व कें र शासनाच्या मानवसंसाधन व सासं्कृडतक डवभागािें मनःपूवणक आभार मानतो. म. 
रा. साडहत्य संस्कृती मंिळानं काही वर्षापूवीि हा गं्रथ प्रकाडशत करण्यासाठी स्वीकारला होता. त्याच्या 
प्रकाशनास २०११ हे वर्षण उजािलं, सा. सं. मंिळाने अध्यक्ष पद मश्री मधु मंगेश कर्णणक यािें व मंिळािेही 
मी आभार मानतो त्यािप्रमाण ंत्याि ंडवतरण िागंलं व्हाव ंअशी अपेक्षाही व्यतत करतो. 

 
या कायात मला डकतीतरी संस्था, गं्रथालयं, अभ्यासक - सापं्रदाडयक यािंं व अन्द्य व्यततींिं 

साहाय्य झालं. िॉ. बाबासाहेब आंबेिकर मराठवािा डवद्यापीठािे माजी कुलगुरू प्रा. के. पी. सोनवणे. अ. 
भा. महानुभाव पडरर्षदेिे माजी अध्यक्ष महंत कै. नागराजबाबा, अहमदनगरच्या ऐडतहाडसक 
वस्तुसंग्रहालयािे संिालक श्री. सुरेश जोशी, ऋडिपूरिे महानुभाव महंत गोपीराजशास्त्री, औरंगबादच्या 
एकनाथ संशोधन मंडदरािे सवण पदाडधकारी, गुलबगा डवद्यापीठाच्या मराठी डवभागप्रमुख िॉ. डवजया तेलंग, 
राजवािे संशोधन मंडदर व समथण वाग देवता मंडदर, धुळे या संस्थािें सवण पदाडधकारी, अन्द्य संशोधन संस्था 
व त्यािंी गं्रथालयं, माझे डवद्याथी व िॉ. बा. आं. डवद्यापीठािे माजी कुलगुरू िॉ. कोत्तापल्ले यािेंही मी 
मनःपूवणक आभार मानतो. 

 
मराठी भक्ततसाडहत्यात तसंि भारतीय साडहत्य-संस्कृतीच्या इडतहासात अत्यंत मोलािी व 

मूलभतू स्वरूपािी भर घालणाहेया या गं्रथािं अभ्यासक/संशोधक/प्रसारमाध्यमं, डवडवध सापं्रदाडयक व 
सवणसामान्द्य मराठी रडसकही स्वागत करतील, असा मला डवश्वास वाटतो. 

 
औरंगाबादच्या शासकीय मुरणालयािे प्रमुख सवणश्री दुधगावकंर व गंगावणे त्यािप्रमाण ं या 

मुरणालयािे सवण कमणिारी यानंीही आत्मीयतेने हे मुरण केले, याबद्दल त्या सवांिे आभार. 
 

२, आनंदनगर, टाऊन हॉल.  -डॉ. य.ू म. पठाण 

औरंगाबाद.   
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मिाराष्ट्रातील सवव 
मुसलमान (सूफी) सन्तकवींना 
कृतज्ञतापूववक अपवण. 
 
त्यांनी मिाराष्ट्राच्या सन्तसाहित्याच्या 
वेगळ्या लक्षणीय आयामांवर प्रकाश 
टाकून मराठी सन्तसाहित्य अहधक 
संपन्न व समृद ध केले. 
त्याचप्रमाणे मिाराष्ट्रात सववधमव- 
समभावाची, परस्परसामंजस्याची 
व एकात्मतेची भावना वृद्धिंगत केली. 
समाजप्रबोधन व अंधश्रद धाहनमूवलनकायास 
गती हदली. 

-य.ू म. पठाण 
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१. पार्श्वभूमी 
 
मध्ययुगीन मराठी साडहत्य डवडवध धमांच्या व धमणपथंाचं्या संताचं्या लेखनानं समृि झाले आहे. 

महेहाटी संस्कृती हीदेखील या संताचं्या कायानं समृद ध झाली आहे. संपन्न झाली आहे. या सवणधमीय व 
पथंीय संतािं ंऋण मराठी भारे्षच्या, वाङ्मयाच्या व महेहाटी संस्कृतीच्या अभ्यासकानंा मान्द्य कराव ंलागतं. 

 
जैनधमीय संतािं ं योगदान मराठी साडहत्याच्या प्रारंभापासून लाभलं आहे. इतकंि काय, पण 

मराठी भारे्षच्या उत्पत्तीिा शोध घेताना साहाय्यभतू ठरणाहेया ज्या साधनािंा आपण नेहमी उल्लेख करतो, 
त्यातंील अनेक साधनं जैनधमीय संतािंी/अनुयायािंी आहेत. मराठीिा पडहला डशलालेखि श्रवणबेळगोळ 
येथील गोमटेश्वराच्या भव्य मूतीच्या पायाशी खोदलेला आहे. ‘अपभं्रशत्रयी,’ ‘राजीमतीप्रबोध’ डन 
‘मानसोल्लास’ या गं्रथाचं्या आधारे मराठी भारे्षिी व ‘देशी’ भार्षािंी कालडनडिती केली जाते. ही सारी साधनं 
जैन धमानुयायािंी आहेत. यापूवी मी याडवर्षयी ‘जैन मराठी वाङ्मयाि ंप्रािीनत्व’ या लेखात माझे डविार 
डवस्तारानं मािंले आहेत. हा लेख काही वर्षापूवी दैडनक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ च्या ‘मफैल’ पुरवणीत प्रडसद ध 
झाला होता. (िॉ. अक्कोळे यािंा जैन मराठी वाङ्मयाडवर्षयीिा प्रबंधही प्रडसद ध झाला आहे.) केवळ मराठी 
भारे्षच्या उद्गमाच्या संदभाति जैनधमीयािं ंहे योगदान आढळत नाही तर मध्ययुगीन मराठी साडहत्याच्या 
संदभातही आढळतं. या साडहत्याच्या डवकासालाही जैनधमीयािंा मोलािा हातभार लागला आहे. 
महाकाव्य, आख्यानकाव्य, िम्पू, आध्याक्त्मक प्रकरणं, िडरत्रात्मक लेखन, भवान्द्तरकथा, भारुिं, पदं, 
आरत्या, लोकगीतं डन लोककथा-असं या वाङ्मयािं बहुडवध स्वरूप आहे. दुदैवानं या योगदानािी ज्या 
मनःपूवणकतेनं नोंद घ्यायला हवी तशी नोंद घेतली जात नाही. मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाच्या अध्ययन-
संशोधनातही हे योगदान बहुधा दुलण डक्षति राहतं. 

 
थोड्याफार प्रमाणात हीि क्स्थती वीरशवै मराठी संतकवींनी डदलेल्या योगदानािी आहे. 

मन्द्मथस्वामी, लक्ष्मणमहाराज, शाडंतकलगस्वामी, बसवकलग याचं्यासारख्या प्रमुख वीरशवै मराठी 
संतकवींच्या काव्यािीही मध्ययुगीन मराठी भक्ततकडवतेिा डविार करताना डकतपत दखल घेतली जाते? 
वर डनदेडशलेल्या या सवणि संतकवींडवर्षयीिे संशोधन-प्रकल्प मी माझ्या डवद्यार्थ्यांना डदले व त्यानंा िॉ. 
बाबासाहेब आंबेिकर मराठवािा डवद्यापीठािी मान्द्यताही डमळाली. यातंील काही प्रबधं गं्रथरूपानं प्रडसद ध 
झाले आहेत. त्यामुळं कदाडित् काही अभ्यासकानंी ‘सह-अनुभतूी’ लाभेल, अशी अपेक्षा केल्यास ते 
अनाठायी व अनुडित ठरू नये. वीरशवै मराठी संतसाडहत्याच्या संशोधनाला गती देण्यािा आनंद मला या 
लेखनानं गेली तीन-िार दशकं डनडिति डदला आहे. जैन, वीरशवै हे तर भारतीय धमणि आहेत पण 
भारताबाहेरून आलेल्या डिस्ती व इस्लाम धर्णमयानंी मराठी भारे्षच्या साडहत्याच्या अडभवृद धीला व 
डवकासाला फार मोलािा हातभार लावला आहे. 

 
डिस्ती संतापंैकी फादर स्टीफन्द्स यािंं ‘डिस्तपुराण’ हे तर मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाि ंलेणंि 

होय. त्यानंी डलडहलेल्या मराठी भारे्षिा गौरव करणाहेया ‘पुस्पामाजी पुस्प मोगरी’ या एकमेव ओवीिा उल्लेख 
तेवढा केला जातो. मला वाटतं, हा फारि अल्पसा ‘ऋणडनदेश’ आहे. िॉ. गंगाधर मोरजे यानंी डिस्ती 
मराठी वाङ्मयािा डविार त्याचं्या गं्रथात डवस्तारानं केला आहे. जैन व वीरशवै संतकवींप्रमाण ं डिस्ती 
संतकवींिीही एक मोठी, प्रदीघण परंपराि आढळते. 
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त्यािप्रमाण ंमुसलमान मराठी संतकवींिी एक मोठी परंपरा आहे. या परंपरेिा सडवस्तर अभ्यास व 
संशोधन मी गेली काही वर्षण करीत आहे. याडवर्षयािंी व्याप्ती व आलेख रेखाटणारी एक व्याख्यानमाला मी 
आकाशवाणीच्या कै. पु. मं. लाि व्याख्यानमालेच्या रूपानं १९८५ साली गुंफली होती व ती महाराष्ट्राच्या 
सवण आकाशवाणी कें रावंरून ध्वडनके्षडपतही झाली होती. मराठी वाङ्मयािे व महेहाटी संस्कृतीिे साके्षपी 
संशोधक व माझे स्नेही िॉ. रा. कि. ढेरे यानंी या संदभात केलेलं डिन्द्तन मौडलक स्वरूपािं आहे. 

 
- असे मुसलमान संतकवी केवळ महाराष्ट्राति होते का ? या प्रश्नािं उत्तर ते संपूणण भारतात होते, 

असं द्यायला हव ं: कारण उत्तर आडण दडक्षण तसंि पूवण आडण पडिम भारताच्या डवडवध प्रदेशातं मुसलमान 
संतकवींनी महववपूणण कायण केलं आहे. हे कायण राष्ट्रीय एकात्मतेि ं डन मानवाच्या कल्याणाि ं आहे. 
कबीरासंारख्या संतकवींिं अलौडकक कायण तर जगन्द्मान्द्य आहे. रहीम आडण रसखान याचं्यासारख्या 
डकत्येक मुसलमान संतकवींनी कहदी साडहत्य समृद ध केलं. त्यािप्रमाण ं जाडतधमांच्या तटबदंी भेदून 
मानवतेिा व डवश्वात्मकतेिा महान संदेशही डदला. स्वधमणपे्रम आडण परधमणसडहष्ट्णुता यािंा आदशण 
समन्द्वयही त्यानंी घालून डदला. डवडवध भारतीय भार्षािंा मध्ययुगीन इडतहास अभ्यासला तर त्या त्या 
भारे्षतील मुसलमान संतकवींच्या महववपूणण कायािं दशणन घिडवल्याडशवाय राहात नाही. 

 
मध्ययुगाच्या संदभात महाराष्ट्रािा डन मराठी भारे्षिा डविार केला तर मुसलमान संतानंी डकती 

लक्षणीय कायण केलं होतं, यािी कल्पना येऊ लागते. वारकरी संप्रदायात ‘ज्ञानािा एका’ या उततीबरोबरि 
‘नामयािा तुका’ ही उतती आढळते व डतलाि ‘कबीरािा शकेा’ ही उततीही जोिली आहे. ज्ञानदेव आडण 
एकनाथ या संतकवींत जशी एकरूपता आढळते तशीि नामदेव-तुकोबा डन कबीर-शखे महंमद या 
संतकवींत आढळते, असं वारकरी सापं्रदाडयक मानतात. या संतकवींि ं लेखन वािल्यावर आपल्यालाही 
तोि प्रत्यय येतो. 

 
वारकरी संप्रदायाला जशी शखे महंमद या संतकवींडवर्षयी जवळीक वाटली, तशीि शखे 

महंमदानंाही वारकरी संप्रदायाबद्दल वाटली. अशी आत्मीयता डवडवध मुसलमान संतानंा महाराष्ट्रातल्या 
अन्द्य धमणसंप्रदायाबंद्दलही वाटत आली आहे. स्वधमािरण करता करताि ते या डवडवध धमणसंप्रदायाशंीही 
एकरूप झाले आहेत. आियािी गोष्ट अशी की, ज्या वळेेपासून महाराष्ट्रात हे धमणसंप्रदाय डनमाण झाले, 
जवळपास त्या वळेेपासून म्हणजेि मध्ययुगीन मराठी संतसाडहत्याच्या डनर्णमतीपासून (यादवकाळािा 
अपवाद वगळता) इस्लामी संतािंी महाराष्ट्रीय धमणसंप्रदायाशंी जवळीक होती डन त्यानंा महेहाटी संस्कृतीनं 
आपल्यामध्ये सामावनू घेतलं होतं. मराठी माणसाशी त्यानंीही अत्यंत डजव्हायायानं हृदयसंवाद केला होता 
डन मराठी माणसानंदेखील त्याचं्यामध्ये डन आपल्यामध्ये व अन्द्य (धमाच्या व अन्द्य संदभातील) परकेपणािी 
लक्ष्मणरेर्षा कधीि डनमाण होऊ डदली नव्हती. त्यामुळंि या मुसलमान संतकवींिा महाराष्ट्राच्या 
लोकमानसावर लक्षात घेण्याजोगा प्रभाव असल्यािं डित्र महाराष्ट्राच्या सासं्कृडतक इडतहास अभ्यासत 
असताना आपल्या िोयायासंमोर उमटू लागतं, उभ ंराहू लागतं. 

 
या मुसलमान संतकवींिा संबधं महाराष्ट्रातल्या कोणकोणत्या धमणसंप्रदायाशंी आला होता ? 

यातंील बहुतेक मुसलमान संतकवींिे सूफींच्या िार शाखापंैकी कादरी या शाखेशी डवशरे्षतः संबधं होते. 
िौदाव्या शतकापासून त्यािंा महाराष्ट्रातील डवडवध धमणसंप्रदायाशंी संबधं आला होता. या संदभात नागेश 
संप्रदाय हा जुन्द्यातला जुना संप्रदाय असावा, असं मला वाटतं. िौदाव्या शतकातील नागेश ऊफण  नागनाथ 
या सत् पुरुर्षानंा ‘विवाळडसद ध नागेश’ असंही म्हटलं जात असे. इस्लामधमीयानंा असं वाटे की तेि त्यांिे 
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प्रख्यात सूफी संत नसीरुद्दीन डिराग देहलवी हे असावते. हेग्रसासारख्या वैडदक ब्राह्मणांनाही नागेश हे 
आपले वाटत. बदकव्वासारख्या वीरशवैानंाही ते आपले वाटत. डतमण्णा धनगरालाही ते आपले वाटत. 
एककलग तेल्यालाही ते आपले वाटत डन आलमखानासारख्या मुसलमान संतकवीलाही ते आपले वाटत. 
नागेश संप्रदाय हा िौदाव्या शतकातील समन्द्वयवादी संप्रदाय होता. त्याच्या डशष्ट्यपरंपरेतील आलमखान 
या संतकवींिी रिना औसा, डकल्लारी, अहमदपूरसारख्या मराठवाड्यातील गावी मठामंडदरातं आढळते. 
तशीि कनाटकातल्या करळी-मुगळीच्या पडरसरातही आढळते. 

 
वारकरी संप्रदायाशी संबधं असलेले अनेक मुसलमान संतकवी आहेत. शखे महंमद हे त्यातंले 

अग्रगण्य होत. शखे महंमदबाबा अहमदनगर डजल्यातला श्रीगोंद्यािे, ‘योगसंग्राम’ हा त्यािंा प्रमुख गं्रथराज 
डवख्यात इडतहास-संशोधक श्री. वा. सी. बेंरे यानंी हा गं्रथ संपाडदला. ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायातील 
योगदुगािी कल्पना घेऊन, देहािा हा दुगण सर करताना संग्राम कसा करावा लागतो, साधना कशी करावी 
लागते, हे शखे महंमदानंी या गं्रथात अत्यंत रसाळ भारे्षत वर्णणलेलं आहे. त्याचं्या अभगंपदादी अन्द्य रिनेत 
वारकरी संप्रदायाच्या तत्वडववरणाबरोबरि इस्लामिं तत्वडववरणही आलं असून या दोन्द्ही दशणनातंील 
समान उडद्दष्टाकंिे अंगुडलडनदेश केला आहे. शखे महंमदािी काही भक्ततकडवता श्री. बेंरे यानंी संपाडदली 
असली तरी अद्याडप त्यािें शकेिो अभगं / पदं अप्रकाडशत आहेत. त्या काळात देवदासींसारख्या प्रथा व 
बुवाबाजी याचं्याडवरुद ध आवाज उठडवणारे शखे महंमदासंारखे कवी हे संत असले तरी एका अथानं 
समाज-प्रबोधनकारही होते. सवणधमाप्रमाणिं डवडवध धमांतील कमणठपणावर त्यानंी कोरिे ओढले आहेत. 

 
शहामुनी हे मुसलमान संतकवी मराठवाड्यातील शहागििे. त्यानंी ‘डसद धान्द्तबोध’ हा बृहद गं्रथ 

डलडहला. त्यात अदै्वत व दै्वत या दोन्द्ही मतािं ं डववरण केलं आहे व दै्वतमतािा पुरस्कार केला आहे. 
(इस्लामिं तववज्ञान व महानुभावीय तववज्ञान दै्वतमताडधडष्ठत आहे). शहामुनींिा ‘डसद धातंबोध’ हा 
महानुभाव संप्रदायातील अत्यंत लोकडप्रय गं्रथ असून तो िातुमांसात वािला जातो, असं म्हणतात. शखे 
महंमदािें गुरू िादंसाहेब कादरी (िादं बोधले) सूफींच्या कादरी शाखेिे होते. त्याचं्याडवर्षयी पडिम 
जमणनीच्या बॉन डवद्यापीठातील िॉ. स्कायहॉक यानंी संशोधन केलं आहे. संत एकनाथािंा दत्तदशणन मलंग 
(फकीर) वरे्षात झालं असा उले्लख त्याचं्या िडरत्रात आढळतो. यातूनही मुसलमान संत व महाराष्ट्रीय 
धमणसंप्रदाय याचं्या काही अन्द्योन्द्य संबंधावंर प्रकाश पितो. अनेक नाथसापं्रदाडयक संतानंा मुक्स्लम संताचं्या 
पयायी नावानंीही ओळखलं जातं. हा स्वतंत्र अभ्यासािा व संशोधनािा डवर्षय आहे. 

 
रामदासी सापं्रदाडयक व सूफी संत यािें काही संबधं असावते का ? रामदासािंी काही (दक्तखनी) 

कहदी पदं ‘सफेज कलंदर’ यासारख्या मुक्स्लम नाममुरानंी अंडकत आहेत, याि ंकारण काय असावं, यािा 
डविार मी काँडटनेंटल प्रकाशनानं प्रडसद ध केलेल्या ‘समथणदशणन’ गं्रथातील ‘समथांिी कहदी पदं’ या लेखात 
डवस्तारानं केला आहे. समथण संप्रदाय डन सूफी संप्रदाय यातंील संघटनापद धती व धमणडविार प्रसारपद धती 
यातं डवलक्षण साम्य आढळतं. समथांिी ‘मुसलमानी अष्टकं’ िॉ. इंदू डलमये यानंी संपाडदली आहेत. त्यातं 
सूफी तववज्ञानातील ‘डजकीर’ (डजक्र) ‘डफकीर’ (डफक्र् : ईश्वरािा ध्यास) सारख्या पाडरभाडर्षक संज्ञा 
आढळतात. परभणीिे प्रडसद ध सूफी संत शखे तुराब (तुरुत वली) यानंी समथांच्या ‘मनाच्या श्लोकािंं’ 
‘मनसमझावन’ या नावानं दक्तखनी उदूणत रूपातंर केलं आहे. त्याचं्या डशष्ट्यसंप्रदायात मुसलमानापं्रमाणिं 
कहदूही बहुसंख्येने आहेत. वर उल्लेडखलेल्या बाबींवरून या दोन्द्ही संप्रदायातंील जवळीक लक्षात येईल. 
हाही एक संशोधनािा डवर्षय आहे. 
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दत्त सापं्रदायाशी सूफींिे जवळीकीिे आक्त्मयतेिे संबधं असल्यािी प्रमाण ं उपलब्ध होतात. 
‘गुरुदेवदत्त’ आडण ‘शहादत्त’ हाही एक असाि महववपूणण संशोधन-डवर्षय आहे. 

 
‘मुसलमान संतकवी डन महाराष्ट्र’ या डवर्षयािी व्याप्ती फार मोठी आहे. त्याच्या अध्ययन-

संशोधनािी फार आवश्यकता होती, त्यामुळं महाराष्ट्रीय धमणसंप्रदाय डन मुसलमान संत / संतकवी-
डवशरे्षतः सूफी संतकवी याचं्या परस्पर संबंधावर त्यामुळं प्रकाश पिेल. या मुसलमान संतकवींिाही 
महाराष्ट्रातील जनमानसावर लक्षणीय प्रभाव होता. या सवांनीि डवशाल मानवतावादी भडूमका 
स्वीकारल्यानं महाराष्ट्रात परस्पर-सामंजस्यािं, एकात्मतेि ं डन समन्द्वयाि ं वातावरण डनमाण व्हायला 
साहाय्य झालं. मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील सासं्कृडतक सामंजस्याि,ं एकात्मतेि ं हे डित्र डनडितपणे 
डवलोभनीय होतं. 

 
‘मुसलमान (सूफी) मराठी संतािंा व त्याचं्या साडहत्याच्या अशा प्रकारिा संशोधनपूवणक सडवस्तर 

डविार या गं्रथात प्रथमि होत आहे. त्यामुळं मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या सासं्कृडतक इडतहासाथण व 
वाङ्मयेडतहासाि ंपुनलेखन हे नवीन संशोधन लक्षात घेऊन कराव ंलागेल. 
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२. आलेख 
 
मुसलमान (सूफी) संतकवींनी बहमनीकालापासून पेशवकेालाच्या अखेरीपयंतच्या मध्ययुगीन 

मराठी वाङ्मयात फार मोलािी भर टाकली. त्याचं्या साडहत्याि ंसूक्ष्म अध्ययन व सडवस्तर डवश्लेश्णात्मक 
डवविेन या गं्रथाचं्या रूपानं प्रथमि होत आहे, यािा मला फार आनंद वाटतो. या संशोधन- प्रकल्पािी पूती 
ही महेहाटी संस्कृतीिा व मराठी संतवाङ्मयाच्या इडतहासातील एक लक्षणीय घटना ठरावी. या संदभातील 
पाअुलवाट प्रा. अ. का. डप्रयोळकर, श्री. वा. सी. बेन्द्रे व िॉ. रा. कि. ढेरे याचं्यासारख्या मान्द्यवर 
संशोधकानंी तयार करून ठेवली होती. त्याचं्या पाअुललखुणािंी मी प्रथमि कृतज्ञतापूवणक नोंद करतो. 

 
मुसलमान (सूफी) संतािंं मराठी साडहत्य हे मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयातील एक अभतूपूवण, 

अनोखं दालन आहे, लेण ं आहे. त्याच्या आकलनासाठी भारतीय दशणन-परंपरेिं अध्ययन जसं आवश्यक 
आहे तसंि इस्लाम दशणन व सूफी मतािं- ‘तसव्वुफ’ि ंअध्ययनही आवश्यक आहे. संस्कृत व मराठी या 
भारतीय आयणभार्षापं्रमाणिं अरबी-फासी या भार्षािं ंज्ञानही आवश्यक आहे. त्यािप्रमाणं ‘दक्तखनी’ ि ं डन 
मराठी ग्रामीण बोलीिं ज्ञानही आवश्यक आहे. 

 
दोन मंुतोजींनी या दालनािा प्रारंभ होतो. पडहले मंुतोजी हे ‘वजीरुल्मुल्क मंुतोजी (डखलजी)’ हे 

असून त्यानंी संगीत व ज्योडतर्षडवर्षयक दोन गं्रथ डलडहले. त्यािंा डविार या गं्रथाच्या डतसहेया प्रकरणात 
केला आहे. िवर्थ्या प्रकरणात मंुतोजी बामणी (बहमनी) याचं्याडवर्षयी डवविेन केलं आहे. मंुतोजी बामणी 
(मुतुणजा कादरी / मृत्युंजय) हे खहेया अथानं पडहले महववािे मुसलमान मराठी संतकवी आहेत. ते त्याचं्या 
काळात व नंतरही महाराष्ट्र-कनाटक-तंजावरपयंतच्या पडरसरात अत्यंत लोकडप्रय असावेत. हे या सवण 
पडरसरात डवखुरलेल्या त्याचं्या गं्रथाच्या हस्तडलडखतावंरून जाणवतं. मंुतोजींडवर्षयी प्रा. िॉ. जुल्फी शखे 
यानंी नागपूर डवद्यापीठास सादर केलेल्या प्रबधंािा मी एक परीक्षक होतो व त्या संदभात त्यातील त्रटुी 
दाखवनू सूफी तववज्ञान व परंपरा याचं्या संदभात मंुतोजींिा डविार होण ं अगत्याि ं असल्याि ं सुिडवलं 
होतं. पुढं िॉ. शखे यानंी ‘मृत्युंजय’ हे पुस्तक प्रकाडशत केलं पण त्यात काही त्रटुी राहून गेल्या व मंुतोजींिं 
सूफीपणि नाकारल्यानं त्याचं्या (मंुतोजींच्या) साडहत्याडवर्षयीच्या आकलनात उणीव डनमाण झाली. 
प्रबधंानंतर त्याला गं्रथरूप देताना मंुतोजींच्या साडहत्याि ं अडधक सूक्ष्म व सवांगीण अध्यन-संशोधन होणं 
अपेडक्षत व अगत्याि ंहोतं. डवशरे्षतः त्याचं्या ‘अकवध पंिीकरणा’िा ‘कहदू-इस्लाम दशणन-पडरभार्षाकोशा’िा 
मूळातून व बारकाईनं डविार होण ंआवश्यक होतं. त्यािप्रमाण ंत्याचं्या रिनािंाही तपशीलवार डविार होणं 
गरजेि ंहोतं कारण त्यामुळं मंुतोजीडवर्षयक संशोधनाला वगेळी गती व आयाम प्राप्त होणार होता. यासाठी 
‘प्रकाशदीपा’िी आद्यन्द्तयुतत व कालडनदेशयुतत धुळेप्रत मी मूळातून तपशीलवार अभ्यासून मंुतोजीडवर्षयक 
प्रकरणात त्याचं्या अदै्वताडधडष्ठत दाशणडनक दृडष्टकोणािा डविार त्याचं्या अन्द्य रिनासंह केला. ‘डसद धसंकेत’ 
या त्याचं्या योगशास्त्रडवर्षयक गं्रथािहंी स्वरूपदशणन घिडवलं आहे. मंुतोजींिा काळ, त्याचं्या िडरत्रडवर्षयक 
आख्याडयका, सूफी-नागेश-वारकरी-आनंदादी संप्रदायाशंी असलेले त्यािें संबधं, ‘प्रकाशदीपा’ दी त्याचं्या 
नऊ रिनािंा डविार, भारतीय व इस्लाम / सूफी दशणनावंरील त्यािं ंप्रभतु्व, त्याचं्या गं्रथनामातूंन प्रकटणारं 
त्याचं्या साधनेि ं प्रयोजन व या लेखनािी फलश्रुती, मंुतोजींिी एकात्मतेिी व समाजप्रबोधनािी भडूमका 
याडवर्षयी मूलगामी डवविेन करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

 
भारतीय दशणन-पारंगतता व ‘सूफीत्व’ याचं्या मनोज्ञ मीलनानं मंुतोजींच्या व्यक्ततमववाला व 

लेखनाला एक वगेळी झळाळी कशी प्राप्त झाली आहे, त्यािा डविार मध्ययुगीन सन्द्तसाडहत्याच्या संदभात 
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या गं्रथात प्रथमि केला जात आहे. मंुतोजींिा मूळ संपूणण ‘डहन्द्दू-इस्लाम दशणन-पडरभार्षा कोश’ या 
प्रकरणात हेतुतः पडरडशष्टात डदला आहे. त्यानं मध्ययुगीन मराठी सन्द्तसाडहत्याशी सूफी दशणनाि ं नातं 
जोिून पडहला सेतू बाधंला. या ऐडतहाडसक व सासं्कृडतक घटनेकिेही या प्रकरणात लक्ष प्रथमि वेधलं 
आहे. यामुळं मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाच्या इडतहासाच्या पुनलेखनास मोठंि साहाय्य होईल, असा मला 
डवश्वास वाटतो. 

 
या गं्रथातील पािव्या प्रकरणात अंबर हुसेन यािंा व त्याचं्या साडहत्याच्या डविार केला आहे. अंबर 

हुसेन हे एकमेव मुसलमान मराठी गीताटीकाकार संतकवी होते. त्याचं्याडवर्षयी फारि त्रोटक लोखन झालं 
होतं. या प्रकरणात हुसेनी अंबरखान, हुसेन अंबरखान की अंबर हुसेन इ. नामििा, अंबर हुसेनािं ंघराणं, 
जन्द्मडतथी-डनयाणकाल, त्यािंी गुरुपरंपरा व साप्रदाडयक संदभण, ‘अंबर हुसेनी’ या गीताभाष्ट्याि ंस्वरूप व 
त्यािी डवडवध वैडशष्ट्यं, त्यािप्रमाण ं ‘तंजावरपयंतिी त्यािंी प्रभावकक्षा व डशष्ट्यपरंपरा इ. िा सडवस्तर 
डविार केला आहे. सूफी परंपरेशी त्यािंं काही नातं आहे काय, यािाही शोध घेण्यािा प्रथमि प्रयत्न या 
प्रकरणात केला आहे. त्यािंी रिना ही केवळ ‘समश्लोकी’ वा ‘समओवी’ टीका नाही, यािीही सप्रमाण 
डिडकत्सा केली आहे. 

 
िादंसाहेब या कादरीडवर्षयक प्रकरणात िादं बोधल्याडंवर्षयी मडहपतींच्या ‘भततडवजय’ व 

‘संतडवजय’ या गं्रथातंील माडहती डदली असून िॉ. ढेरे, श्री. वा. सी. बेंरे, िॉ. ब्रम्हानंद देशपािें याचं्या 
मतािंा परमशण घेऊन िादंसाहेब कादरी ऊफण  िादं बोधले याचं्या शखे महंमदापंयंतच्या, सूफी परंपरेिा 
‘योगसंग्राम’ व ‘डसजरा-जडद-कादरी’च्या आधारे डविार केला आहे. त्यािं ं फारसं साडहत्य उपलब्ध 
नसल्यानं त्यािा मात्र डविार करता आली नाही. 

 
या गं्रथातील शखे महंमदडवर्षयक प्रकरणातील डवविेन मंुतोजी बामणी याचं्याडवर्षयीच्या 

डवविेनाप्रमाणंि अत्यंत मूलगामी स्वरुपाि ंआहे. ते सूफींच्या कादरी शाखेतील आहेत, हे त्याचं्या बहुतेक 
अभ्यासकानंी मान्द्य केलं असलं तरी या संप्रदायाच्या तववज्ञानािा व इस्लामदशणनािा त्याचं्यावर डकतपत 
प्रभाव पिला होता, याडवर्षयी मूलाधार व मूळ प्रमाण ंलक्षात घेऊन कुणीही सूक्ष्म अध्ययन / संशाधन केलं 
नव्हतं, ते या गं्रथात प्रथमि केलं गेलं आहे, यािी डवनम्र नोंद इथं मी करीत आहे. या अभ्यासकािं ंश्रेय मी 
मुळीि अमान्द्य करीत नाही तथाडप सूफी दशणनािी बाजूि या संदभात आजवर पूणणतया प्रकाशात न आल्यानं 
त्याचं्याडवर्षयी केलेला डविार काहीसा एकागंी झाला आहे, असं खेदानं म्हणाव ंलागतं. 

 
या प्रकरणातं शखे महंमदािंी जीवनगाथा, सूफींिी कादरी परंपरा व कवीच्या ‘डसजरा-जडद-

कादरीं’ नुसार शखे महंमदाशंी असलेला डतिा संबंध, शखे महंमदािंी जन्द्मभमूी व कमणभमूी, 
त्याचं्याडवर्षयीच्या आख्याडयका, त्यािंा काळ व त्यािंी डशष्ट्यपरंपरा; वारकरी, समथण, नागेश, नाथ इ. 
डवडवध महाराष्ट्रीय धमणसंप्रदायाशंी असलेले त्यािें संबधं याडवर्षयी डवविेन केलं आहे. आजवरच्या 
अभ्यासात ज्या त्रटुी जाणवल्या त्या नोंदवनू त्यािंी पूतणताही केली आहे. त्यातून शखे महंमदाचं्या 
व्यक्ततमत्त्वाि ंएक वगेळं दशणन घिेल, अशी अपेक्षा आहे. 

 
त्याचं्या साडहत्याच्या सूक्ष्म तपशीलवार डविारही या प्रकरणात केला आहे. डवशरे्षतः 

‘योगसंग्रामा’च्या पारंपडरक प्रतीच्या आधारे प्रसंगशः सवण अठरा अध्यायािें सडवस्तर डवविेन या गं्रथात 
प्रथमि केलं गेलं आहे. त्याडशवाय त्याचं्या डत्रखंिात्मक ‘पवनडवजय’ व ‘डनष्ट्कलंक प्रबोध’ या रिनािंाही 
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सूक्ष्म अभ्यास करून त्यािंी वैडशष्ट्यं नोंदडवली आहेत. ‘भक्ततबोध’ व ‘आिारबोध’ याही शखे महंमदाचं्या 
लक्षणीय रिना. त्यािंा साधार अन्द्वयाथण लावण्यािा प्रयत्न या गं्रथात केला असून त्याचं्या अभगंबधंािंं 
डवर्षयवार वगीकरणही केलं आहे. शखे महंमदािंं भारूिडवश्व अनोखं करून दुलण डक्षतही आहे. त्यािा 
सम्यक् डविार या गं्रथात प्रथमि होत आहे. यामुळं या कवीनं मराठी भारूि-वाङ्मयात जी मोलािी भर 
घातली, डतिी कल्पना येईल. 

 
शखे महंमदाचं्या ‘दक्तखनी’ रिनातूंन त्यािंी सूफी मतप्रणाली ठळकपणे प्रकटते. याकिे 

अभ्यासकािं ं काहीसं दुलणक्ष झालं होतं. डशवाय याडवर्षयी डविार करण्यासाठी सूफींच्या तववज्ञानािी 
बठैकही अडभपे्रत होती. डतच्या अभावामुळं आजवरच्या अध्ययन-संशोधनात ही बाजू प्रकाशाति आली 
नव्हती. ती या गं्रथातील ‘पजंीज मुसलमानी’ व ‘नसीहतनामा’ या शखे महंमदाचं्या रिनामुंळं तर आलीि 
पण ‘दुिेष्ट्मा’ या मंुतोजीच्या ‘अकवध पंिीकरणसदृश’ पडरभार्षा-कोशामुळंही आली ‘दुिेष्ट्मा’ हा या 
संदभातील संशोधनािा व डवविेनािा भक्कम आधार असल्यानं त्यािी संपूणण संडहताि (काहीसा डवस्तारदोर्ष 
पत्करून) या गं्रथात डदली आहे, हेही या गं्रथाि ं वैडशष्ट्य म्हणता येईल. शखे महंमदाचं्या दक्तखनी 
भारुिािंा डविार आजवर झाला नव्हता, तोही या प्रकरणात केला आहे. शखे महंमदािं हे ‘दक्तखनी’ 
साडहत्य म्हणजे मुसलमान मराठी संतकवींनी कहदी साडहत्याला-डवशरे्षतः दक्तखनी साडहत्याला-डदलेली 
देणगीि होय. 

 
‘दोन गुरुबधूं’ या प्रकरणात केशवस्वामी भागानगरकर याचं्या बाजीद पठाण व शहाबेग (शाबेग) या 

मुसलमान डशष्ट्याडंवर्षयी व त्याचं्या लेखनाडवर्षयी डविार केला आहे. 
 
आलमखान हे नागेशसंप्रदायातील प्रमुख मुसलमान संतकवी. िॉ. आवळीकर यानंी 

आलमखानािंा काहीसा िडरत्रात्मक व िॉ. ढेरे यानंी थोिासा पडरियपर असा डविार केला असला तरी 
त्याचं्या न हरवलेल्या ‘यवनपणा’िा व त्याचं्यावरील सूफी प्रभावािा डविार आजवर कुणीही केला नव्हता. 
तो या गं्रथात प्रथमि केला आहे. त्यािप्रमाण ं ‘नागेशदपणणा’च्या आधारे आलमखानाचं्या अभगंरिनेिं 
तववडववरणपर, उपदेशपर, गुरुमाहात्म्यपर, आध्याक्त्मक अवस्थाडंवर्षयक, कूट, रूपकात्मक, 
पाखािंखंिनपर व प्रबोधनात्मक असं वगीकरणही प्रथमि इथं केलं आहे. त्यातून आलमखानाचं्या 
लेखनािी स्वरूपवैडशष्ट्यं लक्षात येतील. या डवविेनातून एकात्मतावादी समाजप्रबोधनकार म्हणून त्यािं ं
महवव लक्षात येईल. तसंि मंुतोजी-शखे महंमदापं्रमाणिं त्यािं बहुभार्षाकोडवदत्वही लक्षात येईल. 
‘आंतरभारती’च्या कल्पनेिे अन्द्त: प्रवाह त्याचं्या काही रिनातं कसे आढळतात, यािा डविार या गं्रथात 
पडहल्यादंाि प्रडतपाडदला जात आहे. 

 
दहाव्या व अकराव्या प्रकरणातं नागेश साम्प्रदाडयक मुसलमान संतकवी जंगली फकीर (सैयद 

हुसेन) आडण जमाल फकीर (जमालशा) यािंा व त्याचं्या लेखनािा अल्पसा पडरिय करून डदला आहे. 
 
या गं्रथातील बाराव ंप्रकरण हेही फार महववाि ंप्रकरण असून त्यामुळं महानुभाव पथंािी मान्द्यता 

असलेल्या संतकवी शहामुनींडवर्षयी व त्याचं्या ‘डसद धातंबोध’ गं्रथासाठी आजवर जो डविार केला गेला, 
त्याला वगेळीि कलाटणी डमळणार आहे. यासाठी मी ‘डसध्दान्द्तबोध’च्या सवणि-म्हणजे पन्नास अध्यायािंा 
सूक्ष्म अभ्यास केला व त्यािं ं तपशीलवार ‘स्वरूपदशणन’ (अध्यायशः) या प्रकरणात घिडवलं आहे. या 
डविारमंथनातून एक वगेळंि सत्य प्रकटलं, ते असं की, पडहल्या तीस अध्यायािंा कता हाि मूळ शहामुनी 
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असून तो महानुभावीय दै्वतमतािा व पंिकृष्ट्णादी परंपरेिा पुरस्कता आहे. ‘महानुभाव’ माडसकािे माजी 
संपादक श्री. तोंिोळीकर व श्री. योगेश सेवलीकर महानुभाव यानंी यापूवी हे मत लेखादं्वारे मािंलं होतं पण 
त्यािी दखल घेतली गेली नाही. ३१ ते ५० अध्यायाचं्या अदै्वतमतवादी कत्यांनं मूळ गं्रथाि ं पडरष्ट्करण 
केल्यानं अदै्वतमत-डवरोध, दै्वतमत-पुरस्कार व पुन्द्हा अदै्वतमत-प्रडतष्ठापना अशीं वैिाडरक डवसंगती या 
गं्रथात डनमाण झाली. पडहल्या तीस अध्यायातंील १ ते १५ अध्याय अदै्वतमतडववरणपर व त्याच्या डवरोध 
करणाहेया १५ ते ३० अध्यायातं महानुभावीय दै्वतमतप्रधान तववज्ञानाि ं व परंपरेिं प्रडतपादन-डववरण 
करणारं ही सुसंगतीि कशी योग्य आहे, ते स्पष्ट करून पडहल्या तीस अध्यायािंा कता मुसलमान संतकवी 
शहामुनी हाि खरा शहामुनी आहे, हा डनष्ट्कर्षण मी या प्रकरणात सप्रमाण डसद ध केला असल्यानं आजवर िॉ. 
ढेरे, व मराठी वाङ्मयेडतहासकार यानंी जे मतप्रडतपादन केलं व महानुभाव शहामुनीला अदै्वतमतसमथणक व 
दै्वतमतडवरोधक ठरडवलं, त्या डविाराला छेद गेला आहे. त्यातील तार्णकक व वैिाडरक डवसंगतीवरही 
महानुभाव डवद्वानाचं्या मताधारे प्रकाश टाकला आहे. शहामुनींिं समाजकितन व समाजप्रबोधन, त्यािंी 
ग्रामीण शब्दकळा व प्रडतमासृष्टी त्यािें इस्लामधमानुयाडयत्व याडवर्षयी प्रस्तुत गं्रथात केलेलं डवविेन 
आजवरच्या शहामुनीडवर्षयक डिन्द्तनसंशोधनाला वगेळं वळण देणारं ठरेल, असा मला डवश्वास वाटतो. या 
डिन्द्तनाला प्रारंभ झाली तरी मला या संदभात केलेल्या पडरश्रमािंं साथणक झालं असे वाटेल. 

 
संतकवी लतीफशहा यािंा ओझरता नामोल्लेख संतनामावयायातं व मराठी वाङ्मयेडतहासात येत 

असे. त्यािंा काळ, िडरत्र व साडहत्य याडवर्षयी अडधक माडहती डमळवनू ती देण्यािा प्रयत्न तेराव्या 
प्रकरणात केला आहे. 

 
िौदाव ंप्रकरण नाथसंप्रदायाशी संबडंधत असलेले मुसलमान संतकवी शखे सुलतान याचं्याडवर्षयी 

व त्याचं्या लेखनाडवर्षयी डववरण करणारं आहे. या प्रकरणात शखे सुलतान व त्यािंा काळ, डत्रपुटी मठ-
संबधं, शखे सुलतानािंी गुरुपरंपरा व त्यािंा संप्रदाय, त्याचं्यावरील सूफी मतािा प्रभाव इ. बाबींिा 
(त्याचं्या रिनेच्या आधारे) डविार या गं्रथात प्रथमि केला जात आहे. 

 
‘डरवायत’ हा मुसलमानािंा शोकगीत-प्रकार आहे. ‘गरीब अब्दुल’ या डरवायतकार संतकवीनं 

मध्ययुगीन मराठी साडहत्याच्या दालनात या काव्यप्रकारािी मौडलक भर कशी टाकली, यािा डविार 
पधंराव्या प्रकरणात केला आहे. 

 
‘उपसंहार’ हे प्रकरण समारोपात्मक आहे. 
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३. ‘वजीरुल् मुल्क’ मंुतोजी (हखलजी) 
 

पुढील प्रकरणात ज्याचं्याडवर्षयी डवविेन केलं आहे ते शहा मुतुणझा कादरी ऊफण  मंुतोजी बामणी हे 
मुसलमान संतकवी म्हणून डवख्यात होते व त्यािंी मराठी रिनाही महाराष्ट्रात नव्हे तर कनाटकापासून 
तंजावरपयंत हस्तडलडखताचं्या रूपानं उपलब्ध होते. ते बहमनी राजघराण्यातील होते तथाडप, प्रस्तुत 
मंुतोजी हे पधंराव्या शतकाच्या उत्तराधातील व सोळाव्या शतकाच्या पूवाधातील संतकवी असून त्यानंी 
मध्ययुगीन मराठी भक्ततसाडहत्यात वगेळीि मौडलक भर टाकली आहे. ते डखलजी घराण्यातील असून 
स्वतःिा डनदेश ‘वजीरुलमुल्क’ असा करतात. श्री. गं. ना. (अबासाहेब) मुजुमदारानंी त्यािंा व त्याचं्या 
लेखनािा पडरिय भारत इडतहास सं. मंिळाच्या तै्रमाडसकात (वर्षण २०, अंक-२) करून डदला असून त्यािंा 
काळ इ. स. १४३५ ते १४५० असा मानला आहे. त्यानंी संगीत आडण ज्योडतर्ष या दोन डवर्षयावंर गं्रथलेखन 
केलं आहे. त्याचं्या संगीतडवर्षयक गं्रथाि ं नाव ‘संगीत मकरंद’ असं असून ज्योडतर्षडवर्षयक गं्रथाि ं नाव 
‘डवजयभरैव’ असं आहे. त्याचं्या वडिलािंं नाव ‘जीया दौलतखान’ असं असून गुरूिं नाव ‘महेन्द्रािायण’ असं 
आहे. 

 
‘संगीत मकरंद’ ही त्याि नावाच्या संस्कृत गं्रथावरील मराठी टीका असून ही टीका ओवीबद ध 

आहे. या गं्रथाच्या हस्तडलडखतािी माडहती उपलब्ध होत नाही. ‘डवजयभरैवा’ि ंहस्तडलडखत तंजावरच्या 
सरस्वती महाल गं्रथालयात आहे. (ज्योडतर्ष डवभाग, क्र. २५४२) या गं्रथात ज्योडतर्ष शास्त्राच्या शकुन, शुभ 
आडण अशुभ मुहूतण, भडवष्ट्यडविार इ. अंगाडंवर्षयी डववरण केलं आहे. 

 
या संतकवीनं ‘संगीत मकरंद’ आडण ‘डवजयभरैव’ या गं्रथाचं्या शवेटी अनुक्रमे पुढील उल्लेख केले 

आहेत- 
 
१) ‘श्रीमन्द्महाराजाडधराज श्रीसंगीतसडहतडसरोमडण श्रीखलडिवशंवणणन जीया दोलतखानािा नंदन 

वडजरुलमुल्क तेन कृता संडगत मकरंददश्या टीका’ 
 
२) ‘श्रीसकळडवद्याडवशारद श्री मन्द्यंहेंरािायणिरणाबंुजडशष्ट्य’ 
 
आपल्या गं्रथाि ं डनर्णमतीप्रयोजन सागंताना वजीरुलमुल्क, मंुतोजी ‘अज्ञान-डनरसन’ आडण 

‘ज्ञानबोध’ यािा आवजूणन उल्लेख करतात. 
 
मुसलमान मराठी संतकवींच्या पडहल्यावाडहल्या गं्रथडनर्णमतीिी ही दोन उदात्त प्रयोजनं पाहून 

आपण काहीसे अवाक् ही होतो डन संपुष्टही होतो. ही प्रयोजनं यापुढील काळातील मुसलमान संतकवींनी 
आपल्या दृष्टीसमोर कशी ठेवली होती, यािाही प्रत्यय हा गं्रथ वािताना पुढं येईलि. वजीरुलमुल्क 
मंुतोजींिे हे मूळ गं्रथ वा त्याचं्या प्रती उपलब्ध न झाल्यानं मी त्यािं सडवस्तर डववेिन करी शकलो नाही, ही 
काहीशी खंत मनात आहेि. 
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४. शिा मंुतोजी बामणी (मृत्युंजय) 
 
प्रास्ताहवक 

 
शहा मंुतोजी बामणी हे मुसलमान मराठी संतकवींपैकी एक महववािे कवी आहेत. त्यािं ंमूळ नाव 

‘शहा मुतुणझा कादरी’ असल्यािे उल्लेख आढळतात. [मृत्युंजय, िॉ. जुल्फी शखे, गुरु प्रकाशन, नागपूर, १९९९.] त्याचं्या 
रिनाचं्या हस्तडलडखत प्रतींवर ब्रहमणी मुततोजी, मृत्युंजय ब्राहमणी आडण ब्राहमण मुततोजी अशा डवडवध 
नाममुरा आढळतात. यािा तपशील मी त्याचं्या ‘प्रकाशदीप’ या गं्रथाडवर्षयी केलेल्या डवविेनात पुढं डदलाि 
आहे. महीपतींनी आपल्या ‘भततडवजया’त त्यािंा उल्लेख ‘महंमद बमणी’ असा केला आहे. [भततडवजय, १६ x 

२६०] िॉ. सौ. शखे यानंा तंजावरच्या सरस्वतीमहाल गं्रथालयात उपलब्ध झालेल्या ‘प्रकाशदीपा’च्या 
प्रतीच्या पडहल्या प्रकरणाच्या दुसहेया ओवीत ‘ब्राह्मण मुर्णतजा’ असा उले्लख असल्याि ंत्यानंी नोंदडवलं आहे. 
[मृत्युंजय, िॉ. जुल्फी शखे, प.ृ १९] 

 
मराठी वाङ्मयाच्या व महाराष्ट्राच्या इडतहासात ‘बहमनीकाळ’ हा यादवकाळानंतर येत 

असल्याडवर्षयीिी कल्पना आपणा सवांना आहेत. ‘ब्राह्मण’, या शब्दाि ंफासी-उदूणतील एक रूप ‘बरहमन’ 
असं असून दुसरं रूप ‘बहमन’ असं आहे. मूळ बहमनी राज्यकते धमांतडरत होते, असेही उल्लेख आढळतात. 

 
मंुतोजींच्या नावामंधील ‘बमणी’, ‘बामणी’ या ‘ब्राह मण’, ‘ब्राहमणी’ हे शब्द वरील संदभात अत्यंत 

सूिक आहेत व आजवर कुणी अभ्यासकानं त्यािा असा भाडर्षक खुलासा केला नाही. एक मात्र खरं की, 
मंुतोजींिा संबंध बहमनी राजवटीशी होता ककवा असावा, असं या सवण अभ्यासकानंा मान्द्य असावं, असं 
डदसतं. 

 
मंुतोजींचा काळ 

 
बहमनी राजवटीिा ककवा घराण्यािा डन मंुतोजींिा संबधं असल्यािं मराठी संतिडरत्रकार मान्द्य 

करतात. बहमनी राजवटीिे जे पाि डवभाग झाले, त्यातं डबदरिी ‘बरीदशाही’ हा एक डवभाग होता. उद धव 
डिद धनानं आपल्या ‘मृत्युंजयिडरत्रा’त 

 
“शहा महमद बमणी । कडर बेदकरिी पाच्छाई । 
 
मृत्युंजय साधूिा राजा । ऐका त्यािी नवाई ॥ २ ॥” 
 
असा उल्लेख केला आहे तर हनुमदात्मजानंी ‘पूणानंदिडरत्रा’त १६ व्या अध्यायातील ओवी क्र. २६० 

मध्ये ‘शहा मंुतोजी बेदरीिा वाच्छा’ असा उल्लेख केला आहे. महीपती ‘भक्ततडवजया’त त्यािंा डनदेश ‘शहा 
ब्राहमणी’ व ‘महंमद बमणी’ असा करतात. (३० X ४१). 

 
शहा, पाच्छा, पाच्छाई या शब्दावंरून मंुतोजींिा मुसलमान राजघराण्याशी- म्हणजेि बहमनी 

राजवटीशी-संबधं असल्यािं जसं सूडित होतं त्यािप्रमाण ं बीदरच्या बरीदशाहीशी संबधं असल्याि ं स्पष्ट 
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होतं. या प्रमाणाचं्या आधारे िॉ. जुल्फी शखे यानंी मंुतोजींच्या काळाडवर्षयी पुढील अनुमान केलं आहे- 
[डकत्ता, प.ृ १७] 

 
“बेदरच्या राजघराण्यात त्यािंा जन्द्म झाला असे त्यािें िडरत्रकार नमूद करतात. परंतु मंुतोजींच्या 

जन्द्माआधीि बेदरिी बहामनी राजवट डवनाशाकिे वाटिाल करीत होती, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.” 
िॉ. सौ. शखे याचं्या मते इ. स. १५७५ ते इ.स. १६५० या मंुतोजींिा काळ असावा. हा काळ १६ व्या 
शतकािा उत्तराधण आडण सतराव्या शतकािा पूवाधण असा येतो. 

 
िॉ. सौ. शखे मंुतोजींिी गुरुपरंपरा कल्याणीकर सहजानंदापंासून मानतात व त्यािें हे मत योग्य 

आहे. श्री. श ं देव यानंी सहजानंदािंा काळ शके १४६० म्हणजे इ. स. १५३८ नोंदडवला आहे. यावरून 
‘महाराष्ट्र-सारस्वतािे पुरवणीकार िॉ. श.ं गो. तुळपुळे यानंी मृत्युंजयािंा म्हणजे मंुतोजींिा काळ श. 
१४५० (इ. स. १५२८) ते श. १४८० (इ. स. १५५८) हा ठरतो, [महाराष्ट्र - सारस्वत, पािवी आवृती, डव. ल. भावे, िॉ. श.ं 

गो. तुळपुळे, पॉप्युलर प्रकाशन मंुबई १९६३, प.ृ ७८२] असं म्हटलं आहे. हा काळ १५ व्या शतकािा उत्तराधण आडण 
सोळाव्या शतकािा पूवाधण असा आहे. िॉ. सौ. शखे सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधापासून सतराव्या 
शतकाच्या पूवाधापयंत नेतात, हे वरील प्रमाणावंरून योग्य वाटत नाही. सारस्वतकार भाव े त्यानंा 
नाथसमकालीन मानतात [डकत्ता, प.ृ २४९] तर िॉ. ढेरे त्यानंा नाथोत्तरकालीन मानतात. िॉ. सौ. शखे 
मंुतोजींना डजतके उत्तरकालीन मानतात डततके ते उत्तरकालीन असल्याि ं वरील प्रमाणानंी डसद ध होत 
नाही. त्यािंा काळ इतका पुढं नेता येणार नाही. त्यांना नाथ-समकालीन ककवा फार तर नाथोत्तरकालीन 
मानता येईल, असं आज उपलब्ध असलेल्या वरील प्रमाणाचं्या आधारे म्हणता येईल. यािाि अथण, मंुतोजी 
हे डशवकालीन संतकवी नसून डशवपूवण-कालीन संतकवी होते, असा आहे. 
 
चहरत्रहवषयक आख्याहयका व दाखले 

 
मंुतोजी हे बहमनी राजघराण्यातील होते याडवर्षयी अनेक दाखले डमळतात – 
 
१) महीपतीडवरडित ‘भततडवजय’ आडण उद धव डिद धनडवरडित ‘मृत्युंजयिडरत्र’यातं मंुतोजींना 

राजवैभव भोगत असताना उपरती कशी झाली, याि ंवणणन आढळते. 
 
२) राजवैभवािा त्याग करून ते कल्याणीला आले व कदिीबरोबर पंढरपुराला गेले. डतथं त्यांना 

‘डववकेकसधू’या गं्रथािा प्रसाद डवठोबानं डदला, असा उल्लेख उद धव डिद धन करतात. कल्याणीच्या 
सहजानंदािंा गुरुपदेश घेण्यािी पे्ररणा त्यानंा डतथूनि लाभली. पुढं त्यानंी सहजानंदािंी दीक्षा घेतली. 
‘मृत्युंजय’हे नाव सहजानंदानंीि त्याना डदलं. ‘भततडवजया’तही या आख्याडयकेला पुष्टी डमळते- 

 
‘डत्रशत लोटता त्वडरत । 
प्रसन्न जाहला रुक्तमणीकातं ॥ 
डववकेकसधुिे पुस्तक साक्षात । 
डदधले स्वप्नात आणुनी ॥ 
सहजानंदस्वामी कल्याणात । 
तयािा उपदेश घेई त्वडरत । 



 

 

 अनुक्रम 

स्वप्नी सागंता पढंरीनाथ ।’ 
 
(ओ. क्र. ४३) 
 

३) ‘पूणानंदिडरत्र’कार हनुमदात्मज मात्र वरील बाबींिा उल्लेख न करता अडधक वास्तव वणणन 
करतात. ‘बेदरीिे बाच्छा शहा मंुतोजी’ याचं्या मनात डवरक्ततभाव डनमाण होऊन ते सहजानंदस्वामींकिे 
गेले. त्यािंी त्यानंी अनेक-म्हणजे जवळपास बारा वर्षण-सेवा केली व मग सहजानंदस्वामींनी मंुतोजींवर 
अनुग्रह केला, अशा आशयाि ंडवविेन हनुमदात्मज करतात. ‘डववकेकसधू’िा, डवशरे्षतः त्यातील पिंीकरण-
डविारािा, मंुतोजींच्या बहुतेक गं्रथावंर प्रभाव का पिला, यािा उलगिाही त्यामुळं होतो – 

 
‘यापरी बोलून हर्षसेीं 
डववकेकसधु गं्रथ त्यासंी । 
सागुंन संप्रदाय क्रमेसी । 
ब्रह्मसाक्षात्कार त्या केला ॥’ 
 

(-पूणानंदिडरत्र ओ  .क्र .१६ X २६५( 
 
मंुतोजी व मिाराष्ट्रातील हवहवध धमवसंप्रदाय यांचे संबंध 

 
अ) सूफी संप्रदाय 
 
मंुतोजींिे मूळ नाव मुतुणझा कादरी होतं, हे मान्द्य करुनही िॉ. जुल्फी शखे यानंा त्यािंा सूफी 

संप्रदायाशी काहीही संबधं नव्हता, असं वाटतं! त्यानंा या संप्रदायाि ंतववज्ञानिं माहीत नव्हतं, इथपयंत 
िॉ. सौ. शखे यानंी आपल्या मतािा आग्रह धरला आहे. कादरी ही सूफींच्या िार शाखापंैकी एक प्रमुख 
शाखा असून शखे महंमद हे संतकवी याि शाखेिे होते, हे त्याचं्या ‘डसजरा-जडद-कादरी’ या रिनेवरून 
स्पष्ट होतं, नागेशसाम्प्रदाडयक संतकवी व नागेश संप्रदायािे भाष्ट्यकार अज्ञानडसद ध यानंा इस्लाम धमण व 
सूफी संप्रदाय याचं्या पाडरभाडर्षक संज्ञा मंुतोजींनी डकती तपशीलवार डवशद केल्या, त्याि ंप्रत्यक्ष प्रमाणि मी 
या प्रकरणाच्या शवेटी जोिलेल्या ‘अकवध पिंीकरणा’च्या रूपानं डदलं असून त्याडवर्षयी डवस्तृत डवविेनही 
केलं आहे. तेव्हा मंुतोजींना उदूण-फासी भारे्षि ंज्ञान नव्हतं, इस्लामच्या ‘शरीयत’िी माडहती नव्हती, सूफी 
तववज्ञानातील म्हणजे ‘तसव्वुफ’ मधील संज्ञाि माहीत नव्हत्या, अशा आशयािी डवधानं िॉ. सौ. शखे यानंी 
केली आहेत, याि ं कारण त्यानंा वरील ‘पडरभार्षाकोश’ उपलब्ध झाला नाही, हेि असावं. नादेंिच्या 
गोदातीर इडतहास संशोधन मंिळात िॉ. ढेरे यानंा उपलब्ध झालेल्या (व िॉ. सौ. शखे यानंा उपलब्ध न 
झालेल्या) या रिनेतील िॉ. ढेरे यानंी उद धृत केलेल्या अवतरणािा मात्र त्यानंी दाखला डदला असून त्या 
िार पतंती महववाच्या असल्याि ंसाडंगतलं आहे, [मृत्युंजय, िॉ. जुल्फी शखे, प.ृ ४९] ही या संदभात एक जमेिीि 
बाजू म्हणायिी ! – 

 
“शहा मुतबजी ब्रह्मणी । 
डजनमे नही मनामनी (मनमानी) 
पिंीकरण का खोज डकए । 
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कहदू-मुसलमान एक कर डदए ॥” 
 
मंुतोजींप्रमाणिं सवण मुसलमान (सूफी) संतानंीही हेि एकात्मतेि ंमहववाि ंकायण केलं आहे, एवढंि 

इथं नोंदडवतो. 
 
‘सूफी संप्रदायाशी मंुतोजींिा काहीही संबंध नव्हता, असं म्हणता म्हणता िॉ. जुल्फी शखे [डकत्ता, पृ. 

२४६] गं्रथाच्या शवेटी ‘ते सूफींच्या संपकात आले असावते’ हे मात्र मान्द्य करतात. [डकत्ता, प.ृ २३] ‘ते 
राजघराण्यातील असावेत परंतु त्यानंी राज्योपभोग घेतला नसावा कारण त्यावेळी बहामनी सत्ता संपुष्टात 
आली होती. त्या काळी सूफी पथं होता. सूफी लोकाचं्या संपकात येऊन मलंगवेशात (ज्यानंा दुरवशेी 
म्हणतात) ते भटकले असावते. पुढे सहजानंदस्वामींशी भेट होऊन त्याचं्या साडन्नध्यात त्यानंी अध्यात्मािी 
डशकवण घेतली असावी’... इ. डनराधार तकण  िॉ. सौ. शखे कशा करू शकतात, याि ंआियण वाटतं. 

 
सुफी तववज्ञानािा व इस्लामदशणनािा गाढा व्यासंग असल्याडशवाय मंुतोजी ‘अकवध 

पिंीकरणा’सारखी प्रगल्भ पाडरभाडर्षक-कोशरिना करूि शकले नसते. या दशणनाबरोबरि त्यािंा भारतीय 
दशणनािंा गाढा व्यासंग होता, हे त्याचं्या डवडवध रिनातूंन डसद ध होतंि. त्यामुळं त्यानंा अगदी सहजपणे 
तुलनात्मक दशणन-डववरण करता आलं, याबद्दल दुमत असण्याि ंकारण नाही. 

 
(आ) नागेश संप्रदाय आहण वीरशैव धमव 
 
हा संप्रदाय कहदू-मुसलमान, वीरशवै आदी धर्णमयाशंी समन्द्वय साधणारा संप्रदाय असून त्यात 

आलमखानासंारखे व अज्ञानडसद धासंारखे संत होऊन गेले. अज्ञानडसद ध हे स्वतः नागेश संप्रदायािे 
भाष्ट्यकार (‘वरदनागेश’कते) असून ते  मंुतोजींना इस्लाम/सूफी दशणनातंील पाडरभाडर्षक संज्ञासंंबंधी ‘पचृ्छा’ 
करतात, यातून नागेश संप्रदाय व मंुतोजी याचं्या अन्द्योन्द्य संबधंावरही प्रकाश पितो. (काही मुसलमान 
अनुयायी नागेशानंा सूफी संत नसीरुद्दीन डिराग देहलवी मानतात, याडवर्षयी मी या पाडरभाडर्षक कोशाच्या 
संदभात या प्रकरणात अन्द्यत्र डववरण करताना उले्लडखलं आहेि). 

 
मंुतोजींनी उत्तर आयुष्ट्यात एका जंगम डशष्ट्याला दीक्षा डदल्यािा उल्लेख िॉ. सौ. शखे यानंी केला 

आहे. जंगम डशष्ट्य त्यानंा ‘ज्ञानसागरअय्या’ म्हणत. नागेश सापं्रदाडयकापं्रमाण ंमंुतोजी हेही समन्द्वयवादी व 
अनेक धमांशी / पथंाशंी एकरूप झालेले संत होते, यािी प्रिीती इथं येते. 

 
(इ) वारकरी संप्रदाय 
 
मंुतोजी पढंरपूरला कदिीबरोबर गेले व डतथं पािुंरंगानं त्यानंा मुकंुदराजकृत ‘डववकेकसधू’ या 

गं्रथािा प्रसाद डदल्यािी आख्याडयका यापूवी डनदेडशली आहे. उद धवडिद घन आडण महीपती याचं्यासारख्या 
महववाच्या संतिडरत्रकारानंी हा दाखला डदला असल्यानं मौडखक रूपात वा परंपरेनं ही घटना 
लोकमानसात दृढ झाली असावी, असं म्हणता येईल. त्यातून मंुतोजी आडण वारकरी संप्रदाय याचं्यामधील 
अनुबंध स्पष्ट होतो. याि ं आणखी एक प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे मंुतोजींनी आपल्या रिनातं ज्ञानदेव आडण 
ज्ञानेश्वरी याचं्याडवर्षयी प्रकट केलेला आदरभाव. ‘प्रकाशदीपा’च्या शवेटी तर त्यानंी त्या गं्रथातील काही 
बाबींि ंअडधक स्पष्टीकरण हव ंअसल्यास ‘कडपलगीते’प्रमाणिं ‘ज्ञानेश्वरी’त शोध घ्यावा, असं म्हटलं आहे. 
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‘ज्ञानेश्वरी’तील गणेशरूपकाप्रमाणिं मंुतोजींच्या ‘डसद धसंकेता’तील गणेशरूपक आहे. त्यातील साम्यही 
लक्षणीय आहे. 

 
ई) नाथसंप्रदाय 
 
‘डसद धसंकेत’ या गं्रथात मंुतोजींनी योगशास्त्रडववरण केलं असून डवडवध आसनािें तपशील डदले 

आहेत. ‘समाधी’ ही योगसाधनेिी परमोच्च फलश्रुती. डति ंडववरणही ‘डसद धसंकेता’च्या शवेटच्या प्रकरणात 
केलं आहे. ‘डसद ध’ ही संज्ञा मंुतोजींवरील नाथसापं्रदाडयक प्रभावािी एक लक्षणीय खूणि म्हणायला हवी. 

 
‘डववकेकसधू’ व ‘ज्ञानदेवी’ या गं्रथातंील योगडविारािे संदभण इथं लक्षात घ्यायला हवते. त्यािप्रमाण ं

मुकंुदराज व ज्ञानदेव यािंा नाथसापं्रदाडयक परंपरेशी असलेला संबंधही लक्षात घ्यायला हवा. 
 
ड) आनंद संप्रदाय 
 
मंुतोजी हे कल्याणीच्या सदानंद मठाच्या आनंद संप्रदायािे ‘दीडक्षत’ होते. ‘पूणानंद िडरत्र’कार 

हनुमदात्मज हेही मंुतोजीप्रमाण ं बीदर भागातील असून तेही याि संप्रदायािे ‘दीडक्षत’ होते. मंुतोजींना 
सहजानंदानंीि ‘ज्ञानसागरानंद’ हे दीक्षानाम व ‘मृत्युंजय’ हे नामाडभधान डदलं [डकत्ता, प.ृ २३]. सहजानंदाचं्या 
सहवासात ते प्रदीघण काळ होते. यावरून मंुतोजींिे आडण आनंद संप्रदायािे संबंध डकती घडनष्ट होते, हे स्पष्ट 
होतं. 

 
नागेश व आनंद हे दोन्द्ही संप्रदाय महाराष्ट्राजवळील कनाटकाशीही संबद ध आहेत, ही भौगोडलक 

पाश्वणभमूी विवळ-मोहोळ-मुगळी-करळी-कल्याणी-नारायणपूर-डबदर याचं्यामधील अनुबंध उलगिण्यास 
आडण मंुतोजींिा त्याच्याशी असलेला संबंध स्पष्ट करण्यास उपयुतत आहे. 

 
मंुतोजी आडण अन्द्य संप्रदाय याचं्याडवर्षयींि ंहे संशोधनात्मक सम्यक् डवविेन मययुगीन मराठीच्या 

अध्ययन-के्षत्रात इथं प्रथमि होत असून ते मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंा उपयुतत वाटेल, असा डवश्वास 
वाटतो. 

 
हनयाण 

 
कल्याणीजवळील नारायणपूरच्या पडरसरातील एका टेकिीवर शहा मुतुणझा कादरी यािंा दगा 

आहे. रमजान मडहन्द्याच्या एकडवसाव्या डदवशी त्यािंा उरुस होतो, त्या वळेी मुतोंजींिी आरती दग्याच्या 
डदशकेिे तोंि करून म्हटली जाते व मठातून दग्यात पालखी नेतात. उरुसात कहदू-मुक्स्लम इ. अनेक 
धमांिे लोक असतात. त्यािंी पुण्यडतथी मुक्स्लम पद धतीने साजरी करतात’. याडवर्षयी िॉ. सौ. शखे यानंी 
िागंली माडहती डदली आहे. [डकत्ता, प.ृ २७] 
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मंुतोजींचं साहित्य 
 
मंुतोजीि ंसाडहत्यडवश्व अत्यंत संपन्न आहे. त्यात दोन गं्रथ (‘प्रकाशदीप’ आडण ‘डसद धसंकेत’) एक 

पडरभार्षाकोश, सहा तववकितनपर प्रकरणं तसंि काही स्फुट अभगं/पदरिना इ. िा समावशे होतो. मंुतोजी 
‘प्रकाशदीप’ अदै्वतडवविनपर भाष्ट्यात्मक गं्रथ असून ‘डसद धसंकेता’त समाडधअवस्थेपयंति ं योगडववरण 
आहे. पंिीकरण आडण अदै्वतमत यािंा प्रमुख ठसा त्याचं्या रिनावंर आहे; त्यािबरोबर ते मुळातले सूफी 
संप्रदायातील कादरी शाखेिे असल्यानं व त्यािंा भारतीय दशणनािंाही िागंला व्यासंग असल्यानं त्यातंील 
साम्यस्थलावंर त्यानंी लक्ष कें डरत करून आपला लेखन-प्रपिं थाटला आहे. डवडशष्ट तववप्रणालीिा 
स्वीकार केल्यानं त्याचं्या रिनामंध्ये डतिी पुनरावृत्ती होण ंस्वाभाडवक होतं. यासाठीि पडहल्या तीन गं्रथािंा 
डविार मी तपशीलानं केला असून अन्द्य प्रकरणािंा थोितयात पडरिय करून डदला आहे. यातंील 
पडरभार्षा-कोशािा डवस्तृत डविार मराठीत सवणप्रथम होत असून इस्लामदशणन व सूफीमत याचं्या 
वैडशष्ट्यपूणण पाडरभाडर्षक संज्ञा व त्यािें मंुतोजींच्या दृष्टीनं समान पयाय-हे डववेिन शखे महंमदािंा अपवाद 
वगळता अन्द्य कोणत्याही मुसलमान संतकवीनं मराठीत केलं नाही. ते अभ्यासकाचं्या/संशोधकाचं्या 
डजज्ञासापूतीसाठी या प्रकरणाच्या शवेटी पडरडशष्टात हेतुतः डदलं आहे. 

 
मंुतोजींिी कडवता रसाळ व प्रासाडदक आहे. सूयण, प्रडतकबब, बाबुळी याचं्यासारख्या प्रडतमािं ंआवतण 

त्याचं्या लेखनात जाणवतं पण ते अप्रस्तुत नसतं. त्यािंा वदे, उपडनर्षदं, पड दशणनं, कडपलगीता, 
पिंीकरण, डववकेकसधू, ज्ञानेश्वरी आडण इस्लाम/ सूफी दशणन यािंा गाढा व्यासंग डन त्यािंी बहुश्रुतता 
त्याचं्या लेखनातून प्रकटते. त्याचं्यामधील तववज्ञ, योगी, भाष्ट्यकार, कवी, प्रबोधनकार, धार्णमक व 
सामाडजक एकात्मतेिा पुरस्कता - या सवांि ंदशणन त्यातून घितं. 

 
(१) प्रकाशदीप 

 
मंुतोजींच्या अनेकडवध रिनापंैकी ही एक अत्यंत महववपूणण रिना. त्याचं्या जवळपास सवणि 

रिनाडंवर्षयी मराठी वाङ्मयेडतहासातून केवळ ओझरते उल्लेख आढळतात. ज्यानंी मंुतोजीं- (मृत्युंजया)ं 
डवर्षयी प्रबंध डलडहला, त्या िॉ. जुल्फी शखे याचं्या गं्रथातही या रिनेला उणीपुरी दोन पषृ्ठं लाभली असून 
त्यातंही दोन अवतरणानंी (ओव्यानंी) भरपूर जागा व्यापली आहे. मंुतोजींच्या या लक्षणीय रिनेि ंडववरण 
अवघ्या पंिवीस-सव्वीस ओळींत आडण तेही अगदी वरवरिं हे पाहून खेद वाटण ंस्वाभाडवक होतं. ही रिना 
तंजावरच्या सरस्वतीमहाल गं्रथालयात उपलब्ध झाल्याि ंव डतिी नकललेली प्रत स्वतःजवळ असल्यािं 
लेडखकाि म्हणते : तेव्हा डतच्या वाङ्मयीन व ताडववक वैडशष्ट्यािं ं दशणन घिडवण्यािी संधी डतनं का 
दिवावी, हे कळत नाही. यासाठीि या रिनेडवर्षयी सडवस्तर डववेिन करण्यािा प्रयत्न इथं केला आहे. 
गं्रथािी उपलब्धी, त्यािी महती, श्रोत्यानंा क्षीर-नीर-डववेक करून सुढाळ मोती घेण्यािी डवनंती, गुरूवरील 
श्रद धेिं महवव व एका ओळीत पाि प्रकरण- डवर्षयािंी एकेक शब्दातील यादी इ. देऊन ‘मंुतोजींच्या 
कडवप्रडतभेला’ ‘प्रकाशदीप’ या पोथीत सारखे काव्यात्म धुमारे फुटतात.’ असं सागंून लेडखकेनं आपली 
जबाबदारी संपडवली आहे. ‘कडवप्रडतभेला सारखे काव्यात्म धुमारे फुटतात’ म्हणजे नेमकं काय होतं, ते 
कळत नाही. डशवाय ‘रिना’ ककवा ‘गं्रथ’ याऐवजी ‘पोथी’ हाही शब्द लेडखकेनं का योडजला ते कळत नाही. 
पडरभार्षाकोशाि ं स्वरूप तुलनात्मक दशणनाि ं असल्यानं डनदान मंुतोजींच्या अन्द्य एका तरी रिनेिा सूक्ष्म 
डविार करावा, या हेतूनं इथं त्यासंबंधी सडवस्तर डववेिन करीत आहे. त्यावरून या रिनेच्या डवडवध 
वैडशष्ट्यािंी कल्पना येईल, अशी अपेक्षा आहे. 
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गं्रथकत्याचा नामोल्लेख 
 

‘प्रकाशदीपा’च्या उपलब्ध असलेल्या डवडवध प्रतींत या गं्रथाच्या कत्यािी मृत्युंजय ब्रहमणी, ब्रहमणी 
मुततोजी, ब्राहमण मुततोजी आडण ब्रहम मृत्युंजय अशी डवडवध नावं आढळतात. त्यातंील आशय, डवडवध 
प्रकरणािंा डविार, गं्रथनाम यातं साम्य असून या गं्रथािं कतृणत्व मंुतोजी बामणी यािंिं आहे, याबद्दल वाद 
असण्याि ंकारण नाही. डशवाय असा वाद कुणी उपक्स्थतही केलेला नाही. 

 
गं्रथाची थोरवी 

 
मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंा, अभ्यासकानंा व मंुतोजींडवर्षयी प्रबंध डलडहणारानंा या गं्रथािं महवव 

कळलं नसावं, असंही खेदानं म्हणावंसं वाटतं. खुद्द मंुतोजींना मात्र या गं्रथािी महती डनडितपणे जाणवली 
होती, हे त्यानंी या गं्रथात केलेल्या अनेक डवधानावंरून सहज लक्षात येतं. या गुरु-डशष्ट्य-संवादरूप 
गं्रथाडवर्षयी ते म्हणतात- 

 
१) ‘उपडनर्षदािें सार । वदेशास्त्रािे गव्हर । 
डसध्दाडंतिे डबजाक्षर । मंडथले असे ॥ १९ ॥ 
 
२) प्रकाशडदडपिे बोलणे । जैसे समथांिे देणे ॥ १३५ ॥ 
 
३) हे सवण सारािें सार । डबजािे डबजाक्षर । 
अनुभडवता जाय आंधकार । डनडमशामध्ये ॥ 
सकळ शास्त्रािें डनर्णमत । आडण महावातयािें प्रकाडशत । 
तोडि म्या ंयथाथण । कथन केलें ’ ॥ ३३७-८ ॥ 
 
– आडण असं असूनही या गं्रथवािनानंतरही काही शकंा असल्यास, ज्ञानेश्वरी वािावी म्हणजे सवण 

शकंािं ंडनरसन होईल, अशी डवनम्र भडूमकाही मंुतोजींनी घेतली आहे. 
 

िस्तहलहखतांची उपलब्धी 
 
मंुतोजींिा ‘प्रकाशदीप ’ हा गं्रथ एके काळी तरी त्याचं्या अन्द्य गं्रथापेंक्षा अडधक लोकडप्रय असावा, 

असं वाटतं, नाही तर त्याच्या प्रती अनेक प्रदेशातं (तंजावर, गुलबगा, कल्याणी, धुळे इ. डठकाणी) का 
उपलब्ध झाल्या असत्या ? 

 
१) तंजावर-प्रत : 
 
िॉ. जुल्फी शखे यानंी या हस्तडलडखतािा उपयोग केला असून ते त्यानंा तंजावरच्या 

सरस्वतीमहाल गं्रथालयात उपलबध झालं. त्यािी ओवीसंख्या ३९९ असल्यािा उल्लेख िॉ. शखे यानंी केला 
असला तरी प्रतलेखनकालािा डनदेश केलेला नाही. 
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२) धुळे-प्रती : 
 
धुयायाच्या राजवािे संशोधन मंिळात या रिनेिी तीन हस्तडलडखतं आहेत व श्री द. रा. भट यानंी 

संपाडदलेल्या मराठी हस्तडलडखत-गं्रथसूिीत या गं्रथािे पुढील तपशील आढळतात. ते मूळाप्रमाण ंउद धृत 
करीत आहे. [राजवािे संशोधन मंडदरातील मराठी हस्तडलडखत गं्रथ व दुर्णमळ गं्रथािंी सूिी, सं. द. रा. भट, प्रका. इ. डव. का. राजवािे सं. 
मंिळ, धुळे, प्रकाशनकाळ डदलेला नाही, प.ृ ४१.] 

 
(अ) क्र. ४३४ : व े१२३ (३७९). प्रकाशदीप : कता-मृत्युंजय ब्रहमणी. आकार - ८।।” X ४”. पते्र - 

२९. काल शके १७३२ प्रमोद संवत्सर माघ कृ. ५. 
 
(आ) क्र. ४३४ : वे १२४ (३८०). प्रकाशदीप : कता-ब्रहमणी मुततोजी. आकार – ६।।।” X ३।।।”. 

पते्र ५६, ओव्या ४३१. काल शके १६८६, तारण संवत्सर फाल्गुन ब. ११ मंगळवार. 
 
(इ) क्र. ४३४ : व े १२५ (३८१). प्रकाशदीप : कता-ब्राहमण मुततोजी. लेखक पांिुरंग हनुमंत 

एकबोटे. आकार -८।।” X ५”. पते्र -२४. लेखनकाल-शके १७७० त्र्यं. दा. शुतल-संग्रह. 
 
(३) गुलबगा - कल्याणी प्रत : 
 
माझे स्नेही व मध्ययुगीन मराठी साडहत्यािे साके्षपी संशोधक िॉ. पडंित आवळीकर यानंा ही 

हस्तडलडखत प्रत उपलब्ध झाल्याि ंव ते डति ंसंशोधन करीत असल्याि ंते मला म्हणालेही होते. दुदैवानं ते 
अकाली गेले व त्यािंं हे कायण पूणण होऊ शकलं नाही. कनाटक डवद्यापीठाच्या मराठी डवभागप्रमुख िॉ. 
डवजया तेलंग यानंी हे हस्तडलडखत मला देऊन केलेल्या सहकायाबद्दल मी त्यािें मनःपूवणक आभार मानतो. 
ही प्रत मी िॉ. तेलंग यानंा परत केली आहे. 

 
या प्रतीत पडहली िार प्रकरण ंआहेत. ‘ब्रय मृत्युंजय’ असा कवीिा डनदेश प्रथम प्रकरणाच्या शवेटी 

आहे. 
 
यातंील धुळे-प्रतींतील वर उल्लेडखलेली ‘आ’ प्रत मी या डवविेनासाठी आधारभतू म्हणून डनविली 

आहे. यािी काही कारणं आहेत : एक तर ती प्रत स्वयंपूणण असून आद्यन्द्तयुतत आहे. डतच्यावर शके १६८६ 
(इ. स. १७६४) असा स्पष्ट कालडनदेश आहे. अन्द्य उपलब्ध प्रतींपेक्षा डतिी ओवीसंख्या सवाडधक म्हणजे 
४३१ इतकी आहे. प्रत्येक प्रकरणािी ओवीसंख्या सलग डलडहली आहे. कालडनदेशात संवत्सर, मास, पक्ष, 
डतथी आडण वार यािंाही तपशील डदला आहे. त्यािप्रमाण ं ‘भौम’ (भमू) इथं हा गं्रथ डलडहल्याडवर्षयीिा 
स्थलडनदेशही आहे. ही प्रत डमळडवण्यासाठी मी स्वतः धुयायाला गेलो होतो. या प्रतीिी छायाप्रत मला 
उपलब्ध करून डदल्याबद्दल मी धुयायाच्या राजवािे संशोधन मंिळािा व प्रा. िॉ. मु. ब. शहा यांिा अत्यंत 
आभारी आहे. 

 
गं्रथ-लेखनाच्या स्थलकालादींिा डनदेश करणारी ओवी अशी आहे- 
 
‘शके १६८६ सोळा शते शाकस । 
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तारणनाम संवत्सराडस । 
 
फाल्गुन वद्य त्रयोदडस । 
 
गं्रथ भौमाडस डलडहला ॥ ४०१ ॥ 
 

हनर्णमती-प्रयोजन 
 
आपण या गं्रथािी डनर्णमती का करीत आहोत व त्यािी फलश्रुती काय, याडवर्षयी मंुतोजींच्या मनात 

एक डनडित योजना आहे, त्याचं्या या गं्रथाच्या डनर्णमतीि ंप्रयोजनही त्यानंी स्पष्टपणे प्रडतपाडदलं आहे ते असं 
: 

 
‘या गं्रथािे नाम प्रकाशडदप । 
येथे बोडलजेल शुद ध स्वरूप । 
हरपले दाडवजेल आप । 
भवसागडर हे ॥ २३ ॥’ 
 

या गं्रथाच्या वािनािी फलश्रुती अशी आहे- 
 
‘तंु डनराकार स्वरूप । शुन्द्यासाडरखे तुझे रूप । 
हे साकार सािुंडनया आप । पाहे आपण ॥ १०८ ॥ 
 
जो भक्ततभावानं ईश्वरािी उपासना करतो, त्याि ंमन या गं्रथात ‘क्स्थर’ म्हणजे एकाग्र होतं, मग 

त्याच्या मनातील अज्ञानािा अंधःकार नाहीसा होतो व त्यात ज्ञानािा प्रकाशदीप प्रज्वडलत होतो. मग 
त्याच्या मनात कुठलाही भ्रम वा संदेह राहात नाही, असा आपल्या गं्रथाडवर्षयीिा आत्मडवश्वास कवीनं प्रकट 
केला आहे- 

 
‘ईश्वरभक्तत केली जेणे भावें । त्यािें मन गं्रडथ क्स्थराव े। 
आपेंआप उगव े। संदेह न पिे ॥ १६ ॥’ 
 
संदेह तर पिति नाही पण आत्मक्स्थतीिा प्रत्ययही त्याला कसा येतो, हे ‘आपेआप उगवे’ या 

िरणात स्पष्ट केलं आहे. 
 

प्रहतपाद्य हवषय 
 
आपल्या गं्रथातील प्रडतपाद्य डवर्षयािी डवभागणी मंुतोजी सहा प्रकरणातं करतात. त्यातं क्रमबद धता 

तर आहेि पण तकण संगतताही आहे. या प्रकरणािंा तपशील असा - 
 
प्रकरण १ - ‘स्व’ स्वरूपडनरूपण - ओव्या १ ते २४ 
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प्रकरण २ - कलगदेहडनरसन - ओव्या २५ ते १३५ 
 
प्रकरण ३ - कारणदेहडनरसन - ओव्या १३६ ते २१५ 
 
प्रकरण ४ - महाकारण देहडनरसन – ओव्या २१६ ते ३१९ 
 
प्रकरण ५ - तत्पद डनरसन - ओव्या ३२० ते ४०० 
 
प्रकरण ६ - मनडवज्ञक्प्त - ओव्या ४०१ ते ४३१ 
 
हे सारेि डवर्षय मंुतोजींिे अत्यंत आविीिे डवर्षय असून त्यािंं डववरण त्यानंी आपल्या अन्द्य 

गं्रथातंही केलं आहे. 
 
‘आपण कोण आहोत ?’ (कोऽहम ?). या प्रश्नापासून या गं्रथािा प्रारंभ होतो. गं्रथाच्या पडहल्या 

प्रकरणात मंुतोजींनी त्यािाि डविार केला आहे. ‘आपले शुद ध स्वरूप हारपले’ आहे (ओ. २३) ते 
आपल्याला कळण ंआवश्यक आहे. त्यावर आलेलं अज्ञान डन भ्रम यािं ंसावट दूर करणं आवश्यक आहे. 
यासाठी ‘कलगदेह’ म्हणजे काय, पिंमहाभतूाचं्या एकत्रीकरणानं त्यािी डनर्णमती कशी होते, हा ‘पिंीकरण - 
डविार’ दुसहेया प्रकरणात येतो. पिंीकरण - डविारािे अन्द्य पैलू पुढं क्रमशः ‘कारणदेहडनरसन’ (प्रकरण 
३), ‘महाकारणदेहडनरसन’ (प्रकरण ४) आडण ‘तत्पद-डनरसन’ (प्रकरण ५) यातं डववडरले आहेत. 
‘मनडवज्ञाक्प्त’ हे सहाव ं प्रकरण (ओ. ४०१ - ४३१) हे फार महववाि ं असून त्यात हे आत्मज्ञान प्राप्त 
करण्यासाठी मनाला कोणतं वळण लावाव ं डन ते कसं लावावं, हे सागंून मंुतोजींनी साधकानंा परमाथािी 
वाट कशी िोखाळावी याडवर्षयीच्या स्वानुभतूीच्या जणू पाऊलखुणाि दाखाडवल्या आहेत. त्यातं त्यानंी 
मनोडनग्रहाि ं महवव तर डवशद केलंि आहे पण अनेक उदात्त जीवनादशण डन सुसंस्कार तसंि सद गुण 
यािंहंी वणणन केलं असल्यानं हा गं्रथ केवळ पारलौडकक तववडवविेनाच्या पातळीवर न राहता प्रत्यक्ष 
आदशण, उदात्त जीवनमूल्याधंारे लौडकक जीवन कसं जगावं, यािा जणू वस्तुपाठ देतो. 

 
मंगलाचरण 

 
अन्द्य मुसलमान मराठी संतकवींप्रमाणिं मंुतोजीदेखील कहदू देवतानंा मंगलािरणात वंदन करतात 

पण त्यािबरोबर स्वतःच्या इस्लामधमाला अडभपे्रत असलेली डनगुणण, डनराकार ईश्वरािी संकल्पना लगेि 
डतथं मािंतात ककवा डतिा उल्लेख करून गं्रथात डति ंआवजूणन डववरण करतात. 

 
‘प्रकाशदीपा’तील ‘मंगलिरण असं आहे- 
 

‘श्रीगणेशायनमः 
श्रीमद गुरवे नमः 

श्रीरामिरंाय नमः ॥ 
श्रीपुराणपुरुर्षोत्तमा । तंु सडच्चदानंद रामा । 

परात्पर परमात्मा । आडदपुरुर्षा ॥ १ ॥ 
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तुजपासाव सकळ । गणेश शारदा कडवकुळ । 
गुरु - डशष्ट्य सकळ । िातुयण जाल ॥ २ ॥’ 

 
सुफी संप्रदायातही गुरु-डशष्ट्य-परंपरेि ंफार माहात्म्य आहे. गुरुबद्दल म्हणजे सूफी संप्रदायातील 

‘पीर’ याचं्याबद ल-आदर व्यतत करण्याि ं(भारतीय परंपरेप्रमाणं) सूफीतही हेि कारण आहे. 
 

हनगुवण ईर्श्र-संकल्पना आहण हवर्श्हनर्णमती 
 
मंुतोजींनी ही संकल्पना आपल्या गं्रथात जागोजाग कशी व्यतत केली आहे, ते पाहा. दुसहेयाि 

प्रकरणात प्रारंभी ते म्हणतात – 
 
‘माया उपाडधवगेळा ॥ जो डनःप्रपिं डनमणळा ॥ 
तो परमपुरुर्ष केवळा ॥ शुद ध तत्पदाथण ॥ ३२ ॥’ 
 
‘परमपुरुर्ष’, ‘केवळ’, ‘डनःप्रपिं,’ ‘मायाउपाडधवगेळा’, ‘डनमणळ’ या संज्ञा काय सुिडवतात ? 
 
‘देही असोडन देहातीतता’ हा डविार त्यानंी ‘कलगदेह-डनरसन’ या दुसहेया प्रकरणात मािंला आहे. 

(ओवी क्र. ८१). 
 
जीवात्म्यात असलेल्या डनराकार ईश्वरतववािा बोध करून घेऊन स्वतःि ंखरं स्वरूप ओळखायला 

हव,ं हा ‘प्रकाशदीपा’ - म्हणजे खहेया अथानं आत्मप्रकाशदीपािा हेतू आहे- 
 
‘तंू डनराका स्वरूप । शुन्द्यासाडरखे तुझे रूप । 
हे साकार सािुंडनया आप । पाहे आपण’ ॥ १०८ ॥ 
 
मंुतोजींिी डनगुणण कल्पना डकती स्पष्ट, स्वच्छ, तकण संगत आहे, ते पुढील ओवीवरून लक्षात येईल. 

भारतीय (आक्स्तक) दशणन डन इस्लामदशणन याचं्या ईश्वर-संकल्पनंतील साम्य यावरून सहज लक्षात येईल 
– 

 
‘तंू डनराकार डनराभास जे । डनराकार स्वयंप्रकाश जे । 
तंु डनिल डनरालंब । अडवनाशी जें परमस्वरूप तंु’ ॥ २३७ ॥ 
 
हे ईश्वरतववि संपूणण डवश्वात नादंत असतं, तेि डवश्वातील िैतन्द्य होय व ते सवात-सवण 

प्राडणमात्रातं-असतं, ईश्वरामुळंि आपणा सवांना अक्स्तत्व आहे, तोि डवश्वडनमाता, डवश्वािा पालनकता व 
संहारकता आहे. (ओ. ६) या डविारसरणीतील अन्द्तःसूत्र भारतीय आक्स्तक दशणनातं जसं जाणवतं तसंि 
पडवत्र कुराणातही जाणवतं. हे साम्य मंुतोजींना डवशरे्ष भावलं असावं. ‘आडदईश्वर हाि ‘सृडष्टकता’ आहे, 
(ओ. ३२७) हा डविारही भारतीय (आक्स्तक) दशणनापं्रमाणिं पडवत्र कुराण आडण बायबलाच्या ‘ओल्ि 
टेस्टामेंट’ (‘जुन्द्या करारा’) मध्ये आहे. मंुतोजींनी इथं डवश्विैतन्द्य आडण जीविैतन्द्य यािं ंनातं उलगिलं 
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आहे, ईश्वरतवव हे ‘पूणण िैतन्द्य’ आहे, या डसद धान्द्ताि ं प्रडतपादनही केलं आहे. इथं ‘डिद डवलासाच्या 
डसद धान्द्ता’ि ंसहजि स्मरण होतं - 

 
‘तु प्रत्यकू िैतन्द्यात्मा । तो पूणण िैतन्द्य परमात्मा । 
दोडह येकपणें होय ब्रह्म । डनगुणण डनरामय जे’ ॥ ३३४ ॥ 
 

ईर्श्र-जीव-अदै्वत 
 
हा डविार मंुतोजींच्या सवणि लेखनात आढळतो कारण ते एकत्मतेिे पुरस्कते आहेत. समानतेिे ही 

पुरस्कते आहेत. िातुवणण्यणव्यवस्थेतील डवर्षमता त्यानंा जाणवत असल्यानं ती अमान्द्य करण्यात त्यानंा 
संकोि वाटत नाही. इथंही त्याचं्या मनातील इस्लामधमातील समानता प्रकट होण्यासाठी धिपित 
असावी, असं वाटतं, नाही तर- 

 
‘शुर, वैश्य, के्षडत्र, ब्राह मण । हा देहािाडि गुण । 
तुज नाकह जाडतवणण । याडस तू भलुो नको ’ ॥ ६५ ॥ 
 
असं त्यानंी ठासून म्हटलं नसतं. 
 
हे ‘जाणण’ं म्हणजे ‘ज्ञान’ असून ‘न जाणणं’ हे ‘अज्ञान’ आहे. परमात्मा आडण आपण कुणीि 

त्यावगेळे नाही, हे ‘डनजरूप’ आपण जाणायला हवं, असं मंुतोजी म्हणतात- 
 
‘जाणणे ते ज्ञान । नेणणे ते अज्ञान । 
जाणणे ते तंु िैतन्द्य । डनजरूप ’ ॥ १६७ ॥ 
 
पाण्यावर ज्याप्रमाण ं शवेाळ (मंुतोजींच्या ग्रामीण शब्दातं ‘बाबुळी’) येतं, त्यािप्रमाण ं आपल्या 

मनावर अज्ञानाि ंसावट येतं. ते काढून टाकलं की स्वच्छ डनमणळ जल डदसतं, शुद ध ज्ञानािी प्रिीती येते. 
ती यावी, हाि मंुतोजींच्या ‘प्रकाशदीप’ – डनर्णमतीिा हेतू आहे. ‘आप आपणातें गंवडसले’ (ओ. २१५) ही 
क्स्थती अशा प्रकारे, साधनेनं प्रत्येकाला प्राप्त करता येईल. मग आपली अवस्था जीवनमुततासारखी 
होईल- 

 
‘अज्ञानावगेळा जाला । तो जीवनमुतत बोडलला ॥ १८६ ॥ 
 
असं म्हणून पुढं सूयाच्या प्रडतमेच्या साहाय्यानं मंुतोजी हा डविार डकती मार्णमकपणे व प्रत्ययकारी 

रीतीनं व्यतत करतात, ते पाहा - 
 
‘आपुल्या प्रकाश ेआपणाडस । सूयण दावी सूयाडस ॥ 
तैसे अपुडलये प्रकाकश । देखत तुझा तंु ॥ २३२ ॥’ 
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‘मी हे सकळ’ (ओ - २२३) अशी डवश्वात्मकतेिी प्रिीतीही त्यामुळं आपल्याला येते, हा या 
आत्मज्ञानप्राप्तीच्या केवढा मोठा लाभ! 

 
मंुतोजींचं जीवन - द्धचतन : प्रबोधनकाराची भूहमका 

 
‘प्रकाशदीप’ या गं्रथावरून जसं पिंीकरणडवर्षयक तववकितन केलं आहे तसंि जनलोकानंा 

डहतोपदेश करताना जीवनकितनही केलं आहे. हे करताना काही धमोपदेशकानंी समाजाला योग्य 
मागणदशणन केलं नाही, धमािा िुकीिा अथण लावला व ‘डवपरीत’ ज्ञानािा बडिवार माजडवला, त्याि ं
‘पाखािंखंिन’ ही केलं आहे. या गं्रथातील ‘मनडवज्ञक्प्त’ हे सहाव ंप्रकरण या दृष्टीनं फार महववािं आहे. 

 
िौहेयायंशी लक्ष योनींत पुनःपुन्द्हा जन्द्म घेण्याऐवजी याि जन्द्मी आपल्याला जो नरदेह प्राप्त झाला 

आहे, त्यािा सदुपयोग केल्यानं जीवनाि ंसाथणक होतं, असं मंुतोजी म्हणतात. 
 
‘नरदेही तोडि ईश्वर माडन’ (ओ-४०३) असं म्हणून मंुतोजी सवणप्रथम सवण प्राडणमात्राडंवर्षयी आपल्या 

मनातं समतेिा व दयेिा भाव असावा, या डविारावर भर देतात- 
 
‘दयाभतू अंतःकर्णण । समान जडन सवणत्र ॥’ (ओ. ४०३) 
 
केवळ मोठेमोठे गं्रथ वािून डन डटळे-टोप्या-माळा धारण करून, पोटीं दया डतळमात्र नसेल तर 

त्यािा काही उपयोग नाही, असा परखि डन कठोर प्रहार मंुतोजी तथाकडथत धमणमातणिावंर करतात-, 
 
‘पुस्तके वाडि त्यािे । डटळा, टोडप, माळा कंठी । 
दया डतळमात्र नसे पोटी । ते ज्ञानगोष्टी पाखंिीिी ॥ ४०४ ॥ 
‘.... त्यासी सागें ब्रह्मज्ञान । आपुले गेले नसे अज्ञान । 
जैसे डवर्षाते सेउन । अमृतपान म्हणतसे ॥ ४०६ ॥ 
.... येणे सवणही गेले व्यथण । स्वाथण बुिडवला, डवडकला परमाथण । 
यालाडग पुस्तडकिा अथण । मुडखि यथाथण वाडिता ॥ ४०८ ॥’ 
 
सवांडवर्षयी दयाबुद धी बाळगावी पण मनात गवण नसावा, ‘सवणत्र भाव समान दृष्टी’ असावी (ओ. 

४११) हा डविार पुढं नेताना आपल्याला राव व रंक दोन्द्ही सारखेि वाटायला हवते, असं मंुतोजी म्हणतात. 
गायी वगेवगेयाया रंगाचं्या असल्या तरी त्यािं ं दूध सारखंि असत नाही का ? असा प्रश्नही ते आपल्याला 
डविारतात. (ओ. ४१२) 

 
हा ‘मनोबोध’ करीत असताना मंुतोजींनी सत्संग-मडहमा, कुसंगतीिा त्याग, शातंी- क्षमा यािंं 

महवव, भजानाि ं डन भक्ततमागाि ंमहवव इ. डवर्षयी डववरण केलं असून त्यातून त्यानंा अडभपे्रत असलेले 
जीवनादशण प्रकट झाले आहेत. 

 
साधना करताना काही शकंा आल्यास ‘ज्ञानेश्वरी’सारख्या गं्रथाि ंअवलोकन / वािन करावं, असं 

आवाहन या प्रकरणाच्या शवेटी म्हणजे गं्रथ-समाप्तीच्या वळेी मंुतोजींनी आवजुणन केलं आहे. ‘मना डवनंडत 
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पडरडसजे’ असं त्यािं ंआवाहन आहे. या सवण डववेिनातून मंुतोजींमधील संताि ंजसं दशणन घितं त्यािप्रमाणं 
समाज-प्रबोधनकारािहंी दशणन घितं. हा प्रबोधनकार उदात्त, न्द्याय्य, समताडधडष्ठत मूल्यािंा जसा 
पुरस्कता आहे तसाि अन्द्याय, डवर्षमता, धमािा व्यापार याचं्यावर, तथाकडथत ‘धार्णमका’ंवर व बुवाबाजीवर 
कठोर प्रहार करणाराही आहे. 

 
(२) हसद धसकेंत 

 
मंुतोजींच्या या गं्रथािी छायाप्रत मला उपलब्ध होऊ शकली नाही. तंजावरच्या सरस्वतीमहाल 

गं्रथालयात त्याच्या दोन प्रती (क्र. ५८९) असल्यािा डनदेश िॉ. जुल्फी शखे यानंी केला आहे. [मृत्युंजय, िॉ. 

जुल्फी शखे, प.ृ ५२] मी या संस्थेशी पत्रव्यवहार केला पण मला त्यािी प्रत डमळू शकली नाही. िॉ. सौ. शखे 
याचं्याकिे मंुतोजींच्या गं्रथाच्या स्वतः नकललेल्या प्रती असल्यािं त्यानंी [डकत्ता, प.ृ ३४] नमूद केलं आहे. मला 
त्यानंी या नरललेल्या प्रतींच्या छायाप्रती द्याव्यात व त्यासाठी येणारा खिण मी देईन असं दोन-तीन वळेा 
कळडवलं होतं पण त्यानी या पत्रानंा उत्तर न डदल्यानं मला ‘डसद धसंकेता’िी छायाप्रत डमळू शकली नाही. 
तरीही मी धुयायाच्या राजवािे संशोधन मंिळातून या गं्रथाचं्या ‘डवहंगममागण’ या महववाच्या प्रकरणािी 
छायाप्रत स्वतः जाऊन डमळडवली. राजवािे संशोधन मंिळाच्या मराठी हस्तडलडखत गं्रथाचं्या व दुर्णमळ 
गं्रथाचं्या सूिीत यािा डनदेश प.ृ ४६ वर असा केला आहे - 

 
‘क्र. ४३४: व े १७६ (४३३) संकेतु-प्रबधं, डवहंगममागण, आकार – ८ ।।” x ४”. पते्र -५. त्रडुटत’ 

याच्यािवर याि प्रकरणाच्या आणखी एका प्रतीिा उल्लेख केला आहे, ती मला डमळाली नाही - ‘क्र. ४३४ : 
व े१७६ (४३२) डवहंगम मागण, मीनमागण, कता मृत्युंजय, बािलेखक - श्रीधर आनंद अयाडित, आकार – ८ 
।।” x ६ ।।”. पते्र १८. 

 
काल शके १८१७ संकेत-प्रबधुं’. 
 
धुयायाच्या राजवािे सं. मंिळािे प्रमुख व माझे स्नेही िॉ. मु. ब. शहा यािें या सहकायाबद्दल मी 

मनःपूवणक आभार मानतो. 
 
‘डसद धसंकेत’ डवर्षयक डववेिन मी िॉ. सौ. शखे याचं्या ‘मृत्युंजय’ या गं्रथातील माडहतीच्या व मला 

डमळालेल्या व वर उल्लेडखलेल्या ‘डवहंगम-मागा’ च्या छायाप्रतीच्या आधारे करीत आहे. िॉ. सौ. शखे याचं्या 
प्रकाडशत गं्रथािाही मी साभार उल्लेख करतो. 

 
हा गं्रथ राम-जानकी-संवादात्मक आहे. गुरु-डशष्ट्य-संवादात जशी भडूमका असते तशीि इथंही 

आहे. मला उपलब्ध झालेल्या ‘डवहंगममागा’च्या प्रतीवरून असं वाटतं की, संस्कृत श्लोक आडण त्यािंं 
मराठीत डववरण, असं या रिनेि ं स्वरूप असाव ं पण असा उल्लेख िॉ. सौ. शखे करीत नाहीत. ‘हा 
पद मपुराणािा अनुवाद’ आहे, असं मंुतोजींनी आपल्या गं्रथािी महती वणणन करताना साडगतलं असल्यािा 
डनदेश त्यानंी [डकत्ता, प.ृ ५३] केला आहे. पण संस्कृत श्लोक उद धृत करून मग त्यािं डववरण वा त्यावर भाष्ट्य 
केल्यािा उल्लेख त्या करीत नाहीत. ‘डवहंगम-मागा’च्या मला उपलब्ध झालेल्या प्रतीवरून हा समश्लोकी 
अनुवाद नसून ‘श्लोक व त्यावरील मराठी भाष्ट्य’ असं त्याि ंस्वरूप असावं, असं म्हणता येतं. 
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‘डसद धसंकेता’िा प्रडतपाद्य डवर्षयही मंुतोजींच्या अन्द्य रिनापं्रमाण ं जीवािा उद धार, ‘स्व’रूपािं 
ज्ञान (आत्मज्ञान) ते प्राप्त करण्यािे डवडवध, डवशरे्षतः डसद ध पुरुर्षानंी व योग्यानंी स्वीकारलेले मागण व 
त्यािंी परमात्म्याशी एकरूपतेनं ‘समाधी’त झालेली फलश्रुती असा आहे. त्याच्या अन्द्य रिनापं्रमाण ंत्यानंी 
या गं्रथातही अदै्वतमतप्रडतपादन केलं आहे. 

 
या गं्रथािी डवभागणी नऊ प्रकरणातं केली आहे, त्यातंील सातव्या प्रकरणािी फारशी माडहती िॉ. 

सौ. शखे देत नाहीत पण ते पिंीकरण असावं, असं त्यानंा वाटतं. वस्तुतः ‘अकवध पंिीकरण’ ही कशी 
स्वतंत्र व पडरभार्षाकोशडवर्षयक रिना आहे, हे मी पुढं साधार स्पष्ट केलंि आहे. ती रिना हे या गं्रथािं 
सातव ंप्रकरण होऊि शकत नाही. आडण पिंीकरणािा आणखी वगेळा डविार मंुतोजींनी या गं्रथात केलाि 
असेल तर तो इततया उशीरा-म्हणजे गं्रथसमाप्तीपूवी दोन प्रकरणाचं्या आधी आला असणं एकूण डवर्षयाच्या 
मािंणीच्या दृष्टीनं स्वाभाडवक वा तकण संगत वाटत नाही. त्यािप्रमाण ं हा कोश अज्ञानडसद धाचं्या 
इस्लाम/सूफी दशणनडवर्षयक ‘पचृ्छे’तून डनमाण झाला आहे. 

 
ही रिना एखाद्या गं्रथाि ंप्रकरण नसून स्वतंत्र कोश आहे. 
 

गं्रथ स्वरूप 
 
िॉ. सौ. शखे यानंी डनदेडशल्याप्रमाण ंया रिनेि ंस्वरूप प्रकरणशः असं आहे.- 
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प्रकरण २ - डवहंगममागण ओवीसंख्या १२० 
प्रकरण ३ - मकण टमागण ओवीसंख्या २०१ 
प्रकरण ४ - मनुष्ट्यमागण ओवीसंख्या ११० 
प्रकरण ५ - प्रपिंडनरसन ओवीसंख्या १७५ 
प्रकरण ६ - मतभेद-खंिन ओवीसंख्या २३० 
प्रकरण ७ - ? ओवीसंख्या ? 
प्रकरण ८ - प्रारब्धबोधसंग्रहणी ओवीसंख्या १७५ 
प्रकरण ९ - उभयसमाडध ओवीसंख्या २३४ 

 
‘ज्ञानेश्वरी’प्रमाणिं या गं्रथातही पडहल्या प्रकरणात गणेशरूपक असून त्यािं ‘ज्ञानेश्वरी’ तील 

गणेशरूपकाशी बरंि साम्य आहे. प्रत्येकानं आपापलं कमण, आपापला व्यवसाय करावा (कारण ती 
समाजातील डवडवध कायांिी डवभागणी आहे), असं मंुतोजी महणतात. त्यामुळं त्यानंा कमाडधडष्ठत 
समाजव्यवस्था मान्द्य होती, हे त्याचं्या पुढील डवधानावरून स्वीकाराव ंलागतं. [डकत्ता, प.ृ १५३] 

 
‘म्हणोडन ब्राह्मण ब्रह म कौजे । 
 
क्षडत्रये रणी डजडतजे । 
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वैश्ये वाडणज्य कीजे । 
 
कृर्षी शुरे ॥ (डसद धसंकेत, प्र. ३, ओ. १६). 
 
तथाडप त्यातील उच्चनीिता मान्द्य होती असं म्हणता येणार नाही कारण त्यानंीि ‘डसद धसकेंत’ 

गं्रथाच्या डतसहेया प्रकरणाच्या बाराव्या-तेराव्या ओव्यातं म्हटल्याप्रमाण ं– 
 
‘या िौ या अनंत प्रकार । 
 
नाना वणण लोकाकार ॥ १२ ॥ 
 
ईश्वर िळे ऐसी याडतस्वभाव । 
 
मग बहुडवध यापासाव । 
 
जैसे एकी देहािे अवयव । 
 
पडर डभन्न राहती’ ॥ १३ ॥ 
 
डवडवध अवयवानंी डमळून एक देह डसद ध होतो, त्याप्रमाण ंडवडवध वणण-जातींिे लोक डमळून एकि 

समाज डसद ध होतो, ही त्यािंी समाजधारणेिी व सामाडजक एकात्मतेिी भडूमकाही समजून घ्यायला हवी. 
डशवाय या सवण जाडतवणांच्या लोकातं एक परमात्मा वसलेला असतो, ही त्यािंी आध्याक्त्मक समतेिी 
भडूमका तर त्याचं्या अन्द्य सवण रिनामंध्येही प्रडतडबक्म्बत झाली आहे. त्यामुळं ते िातुवणण्यणव्यवस्थेिे पुरस्कते 
होते ककवा डतच्यातील डवर्षमता त्यानंा मान्द्य होती, असं कसं म्हणता येईल ? यासाठी त्याचं्या अन्द्य 
गं्रथातंले या संदभातील डकती तरी दाखले देता येतील. अदै्वतमत डन डिद डवलासवाद मानणारे मंुतोजी 
‘डसद धसंकेत’ याि गं्रथात आपली समतावादी भडूमका कशी बदलतील ? ‘अदै्वतप्रकाशा’तील स्वतः िॉ. 
सौ. शखे यानंी डदलेलं अवतरणि मी इथं पुन्द्हा उद धृत करतो, त्यातील शवेटिा ‘ब्रह्म सवणत्रडि’ हा डविार 
एकात्मतेच्या व समतेच्या संदभात महववािा आहे. [डकत्ता, प.ृ १५७] 

 
‘जैसे आपुलें डि प्रडतकबब भासे । 
 
त्यािे नाव डदसत ऐसें । 
 
त्याडश देखणेपण जे असे । 
 
जैसे आपणाडि होय अडभन्नपण ॥ 
 
तैसे वस्तूसी डत्रपूटी होणे । 
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दृश्य-दृष्टी- रष्टत्व जाणे । 
 
ब्रह्म सववत्रहच’ ॥ (–अदै्वतप्रकाश, प्र. २, ओ. ६०). 
 
(ठळक टाईप माझा) 
 
मंुतोजींच्या अन्द्य रिनािंा डविार करता ‘डसद धसंकेता’ि ं वगेळेपण डनडितपणे जाणवतं. त्यातून 

मंुतोजींिा योगशास्त्रािा व्यासंगही प्रतीत होतो. साधनेच्या डवडवध मागांि ंदशणन घिवनू ‘समाधी’च्या अत्युच्च 
अवस्थेप्रत कसं जाता येईल, याि ंमागणदशणन मंुतोजींनी या गं्रथात केलं आहे. त्यात अदै्वतमताि ंसूत्र, अन्द्य 
गं्रथापं्रमाणिं आढळतं व अन्द्य प्रडतपादनातही साम्य आढळतं. शखे महंमदासंारख्या अन्द्य मुसलमान सूफी 
संतानंा जसं योगशास्त्राि ं आकर्षणण होतं व त्यानंी ‘योगसंग्रामा’सारख्या गं्रथािी रिना केली, त्यािप्रमाणं 
मंुतोजींनीही योगाच्या साहाय्यानं समाधीपयंत जाण्यािा मागण ‘डसद धसंकेत’ या गं्रथात समरसून 
प्रडतपाडदला आहे. या काव्यािी शलैी प्रासाडदक व रसाळ असून डतच्यातील कितनगभणताही लक्षणीय आहे. 
डतिाि ठसा आपल्या मनावर अडधक उमटतो. 

 
‘प्रकाशदीप,’ ‘डसद धसंकेत’ आडण ‘योगसंग्राम’ या तीन गं्रथािंा साकल्यानं डविार करता 

त्याचं्यामधील व त्याच्या कत्यामधील काही अन्द्तःसूतं्र जाणवतात. शखे महंमद हे सूफींच्या कादरी 
शाखेतले तर ‘मंुतोजीं ब्रह् मणी’ हे ‘मुतणजा कादरी’ म्हणजे सूफींच्या त्याि शाखेतले. या डतन्द्ही गं्रथावंर काही 
प्रमाणात ‘ज्ञानेश्वरी’िा प्रभाव आहे. 

 
‘प्रकाशदीपा’च्या शवेटी मंुतोजींनी केलेलं ज्ञानेश्वरी-माहात्म्य कथन, ‘डसद धसंकेता’तील व 

‘ज्ञानेश्वरी’ तील गणेशरूपकातील साम्य, ‘ज्ञानेश्वरी’तील दहाव्या अध्यायातील योगदुगािं रूपक व 
‘योगसंग्रामा’तील रूपक या सवांतील साम्य व अन्द्तःसूतं्र ही संतमनं कशी एकरूप झाली होती व त्यात 
धमाधमांिा अिसर कसा आला नाही, या महववाच्या बाबीकिे जो संकेत डन अंगुडलडनदेश करतात, तो 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृडतक इडतहासातील एकात्मतेच्या वाटिालीस पाथेयासारखाि उपकारक ठरलेला 
नाही काय? 

 
(३) ‘द्धिदू - इस्लाम दशवन’ -पहरभाषा-कोश 

 
‘अकवध पिंीकरण’ ककवा ‘पिंीकरण प्रमेय’ या नावाच्या एका रिनेिा उल्लेख मंुतोजींच्या नावावर 

केला जातो तथाडप हे नाव या रिनेस अन्द्वथणक नाही. डतच्यात या दोन्द्ही धमांतील केवळ पंिीकरणडवर्षयक 
पडरभार्षाि डदलेली नाही तर त्यातंील अन्द्य संज्ञा व संकल्पनाही डवशद केल्या आहेत. ‘अकवध’ या शब्दानं 
जशा या रिनेला काही मयादा पितात त्यािप्रमाण ं‘पंिीकरण’ या संजे्ञनंही पितात. यासाठी त्या रिनेिा 
मूळातूनि डविार व्हायला हवा, असं मला वाटतं. आडण म्हणूनि तो इथं काहीशा डवस्तारानं केला आहे. या 
डविारातील बरािसा-जवळपास दोन तृतीयाशं पेक्षा अडधक-भाग अभ्यासकासंमोर आला नाही म्हणून तो 
इथं हेतुतःि डदला आहे. त्यामुळं मंुतोजी व त्यािंं साडहत्य याडवर्षयीच्या कितनाला एक वगेळी डदशा डमळेल, 
असा डवश्वास वाटतो. 
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संतकवी मंुतोजी बामणी ऊफण  मृत्युंजय यािंी ही अत्यंत दुलण डक्षत रिना होय पण ‘दुलण डक्षत’ हा 
शब्दही डतच्यासाठी समपणक वाटत नाही कारण डतिी नोंद अभ्यासकानंी वा मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी 
अगदीि घेतली नाही असं नाही. िॉ. रा. कि. ढेरे यानंी आपल्या ‘एकात्मतेिे डशल्पकार’ (म्हणजेि 
‘पूवाश्रमी’च्या ‘मुसलमान मराठी संतकवी’) या गं्रथात या रिनेडवर्षिी अगदी त्रोटक का होईना उल्लेख 
केला आहे. महाराष्ट्र-सारस्वत, महाराष्ट्र साडहत्य पडरर्षदेनं प्रडसद ध केलेला मराठी वाङ्मयािा इडतहास 
(खंि २, अनुक्रमे प.ृ २४९ व ६१७) यातं सदर पिंीकरणडवर्षयक उल्लेख आढळतात पण हे उल्लेख केवळ 
‘जात-जाता’ केलेले उल्लेख वाटतात. ज्यानंी मंुतोजींडवर्षयी प्रबधं डलडहला, त्या िॉ. सौ. जुल्फी शखे 
याचं्याकिून याडवर्षयी डवस्तारपूवणक डववेिन अपेडक्षलं असतं तर ते वावगं ठरलं नसतं पण त्यानंी यासाठी 
आपल्या ‘मृत्युंजय’ या पुस्तकात केवळ सािेपाि पानं खिी टाकली आहेत. [डकत्ता, प.ृ ४९ - ५४] त्यातही त्यानंी 
अनेक िुकीिी डवधानं केल्यामुळं या गं्रथािं स्वरूप स्पष्ट होण्याऐवजी वैिाडरक गोंधळि वाढला आहे. यात 
िॉ. सौ. शखे यािंी िूक नाही कारण ही रिनाि त्यानंा धुयायाच्या समथण वाग्देवता मंडदराला प्रत्यक्ष भेट 
देऊन व शोध करुनही उपलब्ध झाली नाही, असं त्यािं ं म्हणण ंआहे. डतथंि नाही तर तंजावर, नादेंि, 
गुलबगा, आळंद, नारायणपूर, बसवकल्याण, लातूर या डठकाणीही ती त्यानंा उपलब्ध झाली नसल्याि ं
त्यानंी आपल्या पुस्तकाच्या ४९ व्या पषृ्ठावर नोंदडवलं आहे. मूळ रिनाि पाहायला न डमळाल्यामुळं त्यानंी 
या संदभात केलेल्या काही डवधानातं गफलती होण ंव त्यानंी केलेली काही अनुमानं िुकणं स्वाभाडवक होतं, 
याबद्दल त्यानंा दोर्ष द्यावा, असं मला वाटत नाही. माझ्या एक डवद्यार्णथनी िॉ. प्रा. सौ. संगीता देशमुख यानंी 
माझ्या मागणदशणनाखाली अज्ञानडसद धाडंवर्षयी व त्याचं्या साडहत्याडवर्षयी संशोधन केलं. त्यानंा मात्र 
धुयायाच्या समथणवाग्देवता मंडदरातूनि मंुतोजींच्या रिनेिी प्रत उपलब्ध झाली व ती श्री. दा. श.ं जोशी यानंी 
नकलून पाठडवली. ही प्रत िॉ. सौ. देशमुख यानंी मलाही उपलब्ध करून डदल्यामुळं मला याडवर्षयी डविार 
करता आला यािा साभार उल्लेख करणं मला आवश्यक वाटतं. या नकललेल्या प्रतीिा सूक्ष्म अभ्यास 
केल्यावर मंुतोजींडवर्षयी व त्याचं्या साडहत्याडवर्षयी डविार करण्यास एक वगेळंि पडरणाम लाभलं, प्रमाण 
लाभलं आडण आधारही लाभला. 

 
अज्ञानडसद ध हे नागेशसाम्प्रदाडयक संतकवी आहेत. या संप्रदायाडवर्षयीि ंमूलभतू संशोधन १०६०-

६१ साली सवणप्रथम मी केलं असून ‘नागेशसंप्रदाय’ ही या संप्रदायडवर्षयक पुक्स्तका तसेि ‘वरदनागेश’ या 
अज्ञानडसद धडवरकित नागेशसंप्रदायाि ंतववज्ञान डवशद करणाहेया भाष्ट्यगं्रथाि ंसंपादनही प्रथम मीि केलं 
आहे. संतकवी आलमखान हे नागेशसंप्रदायािे असल्यानं व त्यािंा ‘संतािंी खूण संतिी जाणती’ हा 
अभगंही याि रिनेसोबत समथण वाग्देवता मंडदरात उपलब्ध झाल्यानं अज्ञानडसद ध, मंुतोजी आडण 
आलमखान या त्रयीच्या संदभात नवा डविार करण्यासाठी महववपूणण सामुग्री उपलब्ध झाली, यािा मला 
डवशरे्ष आनंद वाटतो. नागेशसंप्रदाय व मंुतोजी याचं्या अन्द्योन्द्यसंबधंावंरही त्यामुळं प्रकाश पितो. 

 
नकललेल्या धुळे-प्रतीचं हववरण 

 
या प्रतीिी एकूण दहा (१०) पषृ्ठं आहेत. त्यातं दोन स्तम्भातं लेखन केलं असून पडहल्या स्तंभावर 

(पडहल्या पषृ्ठात) ‘पडंिकरण प्रमय’ आडण दुसहेया स्तंभावर ‘अर्णवध भार्षा’ असं शीर्षणक आहे. पडहल्या 
स्तंभावर ‘ॐ राम’ असं वदंन केल असून दुसहेया स्तम्भावर ‘डबक्स्मल्ला’ असा उल्लेख आहे. त्यानंतर पडहल्या 
स्तम्भावर ‘िहंु देहािा उकला’ असा उल्लेख असून दुसहेया स्तम्भावर ‘िारो वजूद का खुलासा’ असा उल्लेख 
आहे. त्यािंा एकुलता एक संदभण िॉ. ढेरे यानंी डदला व त्यािाि पुनरुल्लेख िॉ. जुल्फी शखे यानंी व काही 
वाङ्मयेडतहासकारानंी केला. हा उल्लेख असा- (नकललेल्या प्रतीनुसार) 
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पंचीकरण प्रमेय अद्धवध भाषा 

ॐ राम डबक्स्मल्ला 
िहु देहािा उकला िारो वजुद का खुलासा 

१ स्थूळदेह १ १ वाजबुल वजूद 
१ कलगदेह २ १ ममडकनल वजूद 
१ कारणदेह ३ १ ममतनल वजूद 
१ महाकारणदेह ४ १ अडरफल वजूद 
४  ४  

 
पण त्यानंतरिे तपशील कुणी डदले नाहीत. वरील तपशीलाप्रमाणिं हे सारे तपशीलही भारतीय 

दशणन, इस्लामदशणन व सूफीमताच्या संदभात अत्यंत महववािे आहेत. उदा. िार अवस्थािं ं हे डववरण 
पाहा- 

 
आवच्छा (अवस्था) चारी ४ िाल ४ 

१ जाग्रती १ १ बेदारी 
१ स्वप्नावस्छा २ १ हाल खाब 
१ सुरु्षप्ती ३ ३ बेहोसी 
१ तुमावस्छा ४ ४ हाल होसी 
४  ४  

 
चतुष्ट्याहववरण 

 
यानंतर पुढील ितुष्ट्याचं्या भारतीय संज्ञा देऊन त्यापुढं इस्लामी संज्ञा डदल्या आहेत. (सोयीसाठी 

प्रथम भारतीय संज्ञा व कंसात डतिा पयाय अरबी / फासी / दक्तखनी भारे्षत डदला आहे.) 
 
४, ‘अडभमानी’ - डवश्व (जबराईल), तेजस (इसराडफल) प्राज्ञ (इजराइल), प्रत्यागात्मा 

(डनकाइल) 
 
४ स्छान (स्थान) - नेत्र (िष्ट्म), कंठ (हलक), हृदय (सीने), मूर्णछस्छान ( डसरमकान) 
 
४ भोग (भोग -इथं इस्लामी पयाय न देता ‘भोग’ हाि शब्द डदला आहे.) : स्छूळभोग (वजुद भोग), 

स्वप्न (वाहमा), मूछणना (जुलमात), स्वानंदभोग (खयाली भोग) 
 
वदे ४ (कावाब) - ऋग्वेद (तौरेद), यजुवेद (इंडजल), सामवदे (जंबूर), अथवणणवेद (फुकान) 
 
गुण ४ - रजोगुण (डहरसानी), सववगुण (जमाली), तमोगुण (जलाली), शुद ध सत्व (कमाली). 
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मागण ४ - (राहा ४) - कमणमागण (शरीयत), भक्ततमागण (तडरकत), वैराग्यमागण (हकीकत), ज्ञानमागण 
(माडरफत). 

 
मातृका (मनासुत) – 
 
अकार (दमणलकुत), उकार (दजणब रुताडबत), मकार (डबनलाहत जबुणत), अधणमात्रा. 
 
वािा ४ - वैखरी (नडल मुख बयान बोले), मध्यमा (कलबी मनसे छे), पश्यंती (रुहा देखे, तमाशा 

देखे) परा (डसडरसवा बारव)े 
 
खाणी (रोहा) अंिज (रोहा नाकी), जारज (रोहा जवाती) स्वदेज (रोहा संगी), उक्व्दज (रोहा 

डजस्मी). 
 

पंचीकरण 
 
ितुष्ट्यानंंतर ‘पिंका’ि ं डववरण केलं आहे. त्यात प्रथम पिंमहाभतूािंा डविार केला आहे. 

पिंमहाभतंू हेि पंिीकरणाि ंअडधष्ठान होय. त्यािंा तपशील असा - 
 
‘स्थूळदेह, पिंमहाभतूािें पिेंवीस कळािें’ (वाजुबुल वजूद, पजं अनाडसर, पंिीस कळाकें ), 

पडृथवी (खाक), आप (आब), तेज (अतश), वायु (वाव), आकाश (हवा) 
 
यानंतर ‘हे पंिभतू साहवा आत्मा (यो पंज अनाडसर छे डि जात)’ असं म्हटलं असून आत्म्यािा 

महववपूणण उल्लेख केला आहे. त्यानंतरही पुढं प.ृ ३ आडण ४ वर हे ‘पिंकडववरण’ िालू आहे. त्यात 
पकृ्र्थ्वपिंक (खाकपंज), आपपंिक (आबपजं), तेजपिंक (अतश ५), वायुपिंक (वाव पजं), 
आकाशपिंक (हवा पजं) इ. िा तपशील डदला आहे, तो मूळ पडरडशष्टातूनि पाहावा. 

 
पुढं हा ‘स्थूल देह’ (सो यो बाजबुल वजूदं) या शीर्षणकाखाली त्यािी वैडशष्ट्यं नमूद केली आहेत. 

ती भारतीय दशणन व इस्लाम (तसेि सूफी) दशणन याचं्या संदभात तुलना करण्यास उपयुतत आहेत.- 
 

“जागृती अवस्छा (हाले बेदारी), 
डवश्वाडभमानी (मवडकल् जबराईल), 
नेत्रस्छान (िेष्ट्म मकान), 
स्छूळ भोग (वजूद भोग) 
कमणमागण (राह शडरयत) 
राजोगुण (खासीयत डहरसानी), 
मात्रा आकार (मंडजल नासुत), 
ऋग्वदे (डकताब तोरेद), 
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वैखरी वािा (डजकीर जली), 
डवते्तर्षणाबुद डधडविार (शाहादत मोहबत), 
राहणे डपशािगती (मुकाम शतैानी), 
डक्रयाशतती (नफस अमल)”, 

 
हा ‘स्थूल देह’ क्षर असून त्यािा िालक आत्मा हा अ-क्षर आहे, तोि ईश्वर आहे व तोि आपण 

आहोत, असं लक्षणीय डववरण मराठीत व दक्तखनीत केलं आहे.- 
 

‘ऐस हे स्छूळ देह आकारासी यैसा यो वाजबुल वजूद ॥ 
आले परी नाशवतं अकल डकया ॥ सयो 
 नुमा फना ॥ (नुफजा) 
यािा िाळक तो आत्मा साक्षी ईस्का शाडंहद डवनार्षका  
शाश्वत, तोडि ईश्वर, तोडि आपण वो ही अल्ला ॥ वोही आप ॥ 
दै्वतरडहत आप येक ही येक” 

 
द्धलगदेि 

 
यानंतर ‘कलगदेहा’ ि ंवणणन पुन्द्हा दोन्द्ही भार्षातं (म्हणजे मराठीत व दक्तखनीत) केलं आहे- 
 

‘कलगदेह दुसरे, पिंवीस मोमकीनल वजूद दुजा पडिस 
कळािें ॥ अनाडसरो का ॥ 
वासनेडस खेळे ॥ वासनेकरुन वासना सु खेले ॥ वासना संु 
स्वगडनकाडंस येत-जात असे ॥ डबडहश्त दोजख आवे - जाव े॥ 
शुव्ध वासना अंतःकरण खुब वासना डदल्ल 
होय तरी ॥ होव ेतो ॥ 
श्री गुरुिे पाउले दृढ घरी ॥ पीर के कदम पकिे ॥ 
तडर डठकाणाडस पावे ॥ वो डवशाल कु ॥ अंबिे ॥ 

 
यात ‘अंतःकरणपिंक (डदल्ल पजं)’ ‘वायोपिंक (काडदम पजं)’ ‘ज्ञानेंडरय-पिंक, कमेंडरय-पिंक 

व डवर्षय-पिंक यािंा तपशील डदला आहे. 
 

सूक्ष्म देि 
 
त्यानंतर सूक्ष्म देह ‘क्षर’ व आत्मा ‘अ-क्षर’ असून परमात्मा अडवनाश असल्याि ंडववेिन आहे - 
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ऐसें हे सूक्ष्म देह द (द) श्यािा भोगी यो नुमाडसफत फना ॥ 
यािा साक्षी तो ईस्का शाडहद डबना 
आपण अडवनाश परमेश्वर सोबका आप अल्ला ॥ 
आत्माराम डबक्स्मल्ला कहरडहमा डनरणहीम 

 
कारणदेि 

 
यानंतर ‘कारणदेह’ (‘ममतनल वजूद’) पिंकािा तपशील (मराठीत व दक्तखनीत) देऊन म्हटलं 

आहे – 
 

‘ऐसें कारणदेह जाडणजे ऐसा ममतनल वजूद जानना ॥ 
यािा साक्षी आत्माराम ईस्का शडहद सा अवला 
लोकोशणे डनरालंबी राहणार ॥ डबक्स्मल्ला डहरणडहमा नीरणहीम’॥ 

 
मिाकारणदेि 

 
पुढं ‘महाकारणदेहा’ (आडरफुल् वजुद) िा डविार येतो. तो अत्यंत महववािा असल्यानं मूळाप्रमाण ं

उद धृत करीत आहे - 
 

महाकारण देह अडरफल वजूद 
तुयावच्छा हाल हुर्षारी 
प्रत्यगात्मा अडभमानी मवक्कल जबराइल 
मूर्णधस्छान मकान सर बुलंदे 
आनंदा व भासभोग खुशाल योग खाडसयत 
अथवणण वेद डकताब फुरकान 
शुद ध सत्वगुण खासीयत कमालीयत 
परावािा डसस्वारवे 
ज्ञानमागण राह माडरफत 
सुप्लीनता भडुमका मंडजले लाहत 
बुडि गडलत साक्षी अकल आगाहा 
डनगुणण मोक्षशण केवल्यपद शाहदत शादन 
 ससूल हे मा ऐ मा 
 मुकाम सफायणत 
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या िारही अवस्था पार केल्यानंतर जो उरतो तो अडवनाश परमात्मा, अशा आशयाि ं डववरण 
वरीलप्रमाणं दोन्द्ही भार्षातं केलं आहे, ते असं- 

 
(मराठी) - ‘हे िारी देह दृश्यादृश्य नाशवतं डमर्थ्या. या िारी देहास नाशवतं करुन । उरे तोडि 

अडवनाश ऐसा िी देहािा डविार 
 
आसे हे िारी देह डमळोन हे स्छूळदेह. हे च्यारी देह-बधंन जे ॥ येथें जीवासी बंधन जाले ॥ जे सुख-

दुःख भोगणें जाले ॥ ज्यािे मन स्वरूपी डमळे, त्यािे बंधन तुटले. मोकळा ज्याला तोडि 
संसारबदंीखानापासून सूटला’॥ 

 
(दक्खखनी) - 

 
‘यो िारी वजूद नुमा ॥ जो नुमा फना कर पछाने ॥ ये िारो वजूदोंकु फना कर कर उबरे वोई बुक्का ॥ 

आपे अल्ला ॥ ऐसा िारो वजूद का खुलासा. ऐसा यो िारो वजूद डमलकर बाजुबुल वजूद येडह जानो 
अदबरशाना ॥ अ-हावाकु येही बधंन हवाल स्थो सुखदुख भोगना डजसकी अ-हवा जतसु डमले, उसका बंद 
खलास ॥’ 

 
या बंधनातून मुतती प्राप्त झाल्यानंतर आपण परमात्मस्वरूप कसे होतो, याि ंवणणन पुढीलप्रमाणं, 

(प्रथम मराठी स्तंभात नंतर दक्तखनी स्तंभात) केलं आहे – 
 

‘सवणज्ञ ॥ सवणसाक्षी ॥ दाना ॥ बीनी 
तेजोमय प्रकाश ॥ नुर बका 
तोडि आपण परमेश्वर ॥ सोही आपे अल्ला ॥ 
देहितुष्ट्यािा रष्टा तो  
पािवा जाडणजे ॥  
इडत देह-ितुष्टय - डववरण ॥ येडह िारो वजुदोका 

खुलासा’ 
यानंतर मंुतोजींनी पुन्द्हा दोन स्तंभामंध्ये भारतीय दशणन व इस्लाम / सूफी दशणन याचं्या पाडरभाडर्षक 

संज्ञा व त्यािें पयाय डदले आहेत. ते फार महववािे आहेत. खंरं तर ते मूळातुनि अभ्यासायला हवते, 
यासाठी या मंुतोजींडवर्षयक प्रकरणाला अर्णवध पिंीकरणाि ंसंपूणण पडरडशष्टि जोिलं आहे. (अभ्यासक / 
संशोधक यानंा मूळ प्रमाण उपलब्ध व्हावं, हा हे पडरडशष्ट जोिण्यामागील हेतू आहे.) 

 
या भागातील एका महववाच्या मुद्याकिे मला या अभ्यासकािं ं लक्ष वधेायि ं आहे. इस्लाम हा 

दै्वतमताडधडष्ठत धमण असल्यानं त्यात स्वामी -सेवक संबधं अडभपे्रत आहेत. त्यातील इस्लामी तववज्ञानात 
योडजल्या जाणाहेया ‘खुदा-बदंा’ या संज्ञा ‘ईश्वर-जीव’ या संज्ञानंा पयाय म्हणून डदल्या आहेत व इस्लाम 
दशणनातील अनेक संज्ञािें पयायही डदले आहेत पण सूफी मताच्या ‘आशक’-‘माशुक’ या संकल्पना / संज्ञा 
‘पूज्य पूजक’ यासारख्या पयायानंी डवशद केल्या आहोत. सवात महववाि ं म्हणजे ‘अहं ब्रह्माक्स्म’ हा 
इस्लामला मान्द्य नसलेला, पण सूफींना मान्द्य असलेला, डविार पडरडशष्ट प.ृ ९ वर उल्लेडखला असून 
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‘अव्दैत’ संजे्ञिा ‘तौडहद’ हा पयाय डदला आहे. खरं तर सूफींनी ‘अन हल् हक्’ हा डविार ‘अहं ब्रह्माक्स्म’ 
यासाठी पयाय म्हणून योडजला आहे पण इथं ‘हक’ ही संज्ञा आढळली तरी ‘अन हल् हक्’ आढळत नाही. 
असं असलं तरी पडरडशष्ट प.ृ ४ वर ‘तोडि ईश्वर । तोडि आपण ।’ यािा खुलासा ‘व्दैतरडहत’ यािा खुलासा 
‘वोही अला । वोही आप । आप यकही येक’ असा केला आहे. ‘व्दैतडनरशण’ हा उल्लेख पडरडशष्ट प. ९ वर 
असून ‘आत्मा होणे’ हा डनदेश अव्दैतसूिक आहे व अव्दैतमतसमथणक आहे. 

 
या रचनेचं कतृवत्व 

 
प्रस्तुत रिनेच्या कतृणत्वाडवर्षयी साधार व सप्रमाण डवविेन करून डतच्या कत्याडवर्षयी डनणणय 

घ्यायला हवा, असं मला वाटतं. 
 
ही रिना नागेशसापं्रदाडयक संत अज्ञानडसद ध याचं्या साडन्नध्यात केली असावी, असा िॉ. ढेरे यानंी 

तकण  केला असून तो बरोबर आहे असं डदसतं. याला प्रमाण म्हणजे या रिनेच्या धुळे - प्रतीच्या शवेटी प.ृ १० 
वर केलेला पुढील महववाच्या उल्लेख हो., ‘इडत मृत्यंुजय कु अज्ञानडसद ध नागेश पुछाया हक्क ॥’ या 
‘दक्तखनी’ उल्लेखातील ‘मृत्युंजय कु’ आडण ‘अज्ञानडसद ध नागेश पुछाया’ हे दोन संदभण लक्षात घेण्याजोगे 
आहेत. पण कोण कोणाला डविारीत आहे, कोण उत्तर देत आहे व ते कोणत्या भारे्षत देत आहे, हे समजून 
घ्यायला हव.ं ‘मृत्युंजय कु’ म्हणजे मृत्युंजयानंा. ‘अज्ञानडसद ध नागेश पुछाया’ म्हणजे अज्ञानडसद धानंी 
डविारलेल्या’ यात मी स्वतःि नागेशसंप्रदायािा, अज्ञाडनडसद धािंा व त्याचं्या साडहत्यािा अभ्यासक / 
संशोधक तसेि अज्ञानडसद धडवर्षयक प्रबंधािा मागणदशणक असल्यानं एका गोष्टीिा डनदेश करीत आहे. 
अज्ञानडसद धानंी अन्द्य प्रमुख संतकवींप्रमाण ं मराठीबरोबरि काही दक्तखनी रिनाही केली आहे पण 
डतच्यात इस्लामदशणनािे तसेि सूफी मतािे डवडशष्ट पडरभाडर्षक शब्द व संज्ञा अशा प्रकारे आलेल्या नाहीत. 
प्रस्तुत रिनेत तर या अरबी - फासी - दक्तखनी पाडरभाडर्षक संज्ञािंा जणू पूर ओसंितो आहे. ‘मारेफत,’ 
‘अंडबया’ (पैगंबर), नूर, नूर बका, फना, नफस, फुकान (फुक्रान), नफस लवामा (नफ्स लव्वामा), 
फुकरा, पीर, पैगंबरी, रूह, मुरीद, अ-हवा, आशक- माशुक, वजूद, माडहत वजूद, अल्ला, हक, खुदा, 
बदंी, डबक्स्मल्ला डहरणडहमान डनरणहीम, राह तरीकत, मोमडकनल वजूद, ममतनल वजूद, आडरफल वजूद, 
बाजबुल वजूद इ. इ. हे त्यातंील काही वानगीदाखल शब्द व संज्ञा. यावरून मंुतोजी बामणी ऊफण  मुतूणजा 
कादरी यािंी इस्लामदशणन व सूफी मत याचं्या सखोल अध्ययनािी, आकलनािी व व्यासंगािी सहज 
कल्पना येते. त्यािप्रमाण ं त्याचं्या भारतीय दशणनाच्या अध्ययनािी व त्यातील पारंगततेिी कल्पना या 
रिनेतील पडहल्या स्तम्भातील सामग्रीवरूनि येते. 

 
वर मी या रिनेच्या शवेटी डदलेले एर दक्तखनी वातय उल्लेडखले आहे. त्याच्या अलीकिे - 
 
‘इडत मृत्युंजय अज्ञानडसद ध नागेश पचृ्छा डनश्र्िय संपूणणमस्तु ॥’ असा संस्कृत भारे्षतील डनदेश 

आहे. त्यावरूनही ‘पचृ्छा कुणी केली व उत्तर कुणी डदलं’, ते स्पष्ट होतं. पचृ्छा अज्ञानडसद धानंी केली असून 
‘उकला’ आडण ‘खुलासा’ (हे दोन्द्ही शब्द मूळातलेि आहेत व ते िॉ. ढेरे यानंीही डनदेडशले आहेत) मृत्युंजय 
ऊफण  मंुतोजी बामणी ऊफण  मुतुणजा कादरी यानंी केला आहे. मंुतोजींिी भारतीय दशणनातील पारंगतता त्याचं्या 
अन्द्य सवणि रिनावंरून कुणाच्याही लक्षात येईल. इस्लामदशणन व सूफी मत यातं या भारतीय 
संकल्पनासाठी कोणते पयाय आहेत, त्यािप्रमाण ं त्यािंी दाशणडनक पषृ्ठभमूी काय, याि ं डवशदीकरण 
करणारी ही मंुतोजींिी अनन्द्यसाधारण रिना आहे. संस्कृत, मराठी, अरबी, फासी व दक्तखनी या भार्षातंील 
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त्यािंी गती थक्क करून सोिणारी आहे, त्यािप्रमाण ंतो मराठी मातीशी डकती एकरूप झाले आहेत. यािीही 
साक्ष या रिनेवरून पटते. मंुतोजींनी (मृत्यंुजयानंी) हा पाडरभाडर्षक कोश अज्ञानडसद ध नागेशाचं्या 
साडन्नध्यात डसद ध केला असावा, या िॉ. ढेरे याचं्या उल्लेखावरून ते या रिनेिं कतृणत्व मंुतोजींिंि आहे, हे 
ते अमान्द्य करीत नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हव.ं अज्ञानडसद धानंी मंुतोजींना इस्लाम दशणनाडवर्षयी वा 
सूफी मताडवर्षयी का ‘पचृ्छा’ करावी’ का डविारावं, या कुतूहलाला या डजज्ञासेलाही त्याचं्या नागेश 
संप्रदायािा भक्कम संदभण व आधार आहे. मी यापूवीि नागेश संप्रदायाडवर्षयी माझ्या ‘नागेश संप्रदाय’ या 
पुक्स्तकेत जे डववरण केलं आहे, डतच्यात हा संप्रदाय अनेक धमांिा व पंथािंा समन्द्वय साधणारा 
‘समावशेक’ संप्रदाय आहे, हे डवशद केलंि आहे. त्याच्या अनुयायातं कहदंूप्रमाणिं आलमखानासंारखे 
मुसलमान आडण मन्द्मथस्वामींसारखे अनेक वीरशवै धमीयही आहेत. (नागेशानंा काही इस्लामधमीय 
नसीरुद्दीन डिराग देहलवीही मानतात.) अशा समन्द्वयवादी नागेशसंप्रदायािे भाष्ट्यकार अज्ञानडसद ध 
याचं्या इस्लाम / सूफी दशणन - डजज्ञासेि ंबीज इथं कुठं तरी गवसतं. 

 
िॉ. जुल्फी शखे यानंी मंुतोजींच्या भार्षाज्ञानाडवर्षयी त्यािप्रमाण ंत्याचं्या इस्लाम / सूफी दशणनाचं्या 

ज्ञानाडवर्षयी जी डवधानं केली आहेत ती अज्ञानमूलक असून अत्यंत दुदैवी आहेत, एवढंि मी म्हणेन. ती 
मूळातूनि उद धृत करीत आहे. 

 
‘ढेरेंनी डदलेल्या पिंीकरण माडहतीत त्यानंा फारशी - उदूण भार्षा अवगत असावी, असे वाटू लागते 

पण सवण गं्रथ शोधाअंती असे अनुमान लावता येते की त्यानंा उदूण - फासी भार्षा अवगत नव्हती कारण 
त्याचं्या कोणत्याही गं्रथावर या भार्षािंी छाप पिलेली नाही. इतकेि काय एक ओवीदेखील फारसीमध्ये 
आढळली नाही. मंुतोजींनी आपल्या काव्यगं्रथात डवशद केलेल्या तत्वानुसार अंदाज बाधंता येतो की 
इस्लाडमक शडरयत त्यातील तत्वांिी ओळख मंुतोजींना नव्हती हे डसध्द होते. [अधोरेखन माझे.] मंुतोजी हे 
वदेाध्ययनात पारंगत होते हे डततकेि महववािे.’ [मृत्युंजय, िॉ. जुल्फी शखे, पृ. ५२.] 

 
‘सूफी संप्रदायािे अंतरंग’ या गं्रथािे लेखक िॉ. अलीम वकील म्हणतात, ‘सूफी अल्लाहशी 

तादात्म्य पावण्यािी आस धरतात - ‘त्या’ अवस्थेला पोहोिण्यासाठी साधकाला काही अवस्थामंधून जावे 
लागते - साधकाला शरीयत आडण तरीकत या अवस्थेतूनि प्रवास करीत ‘मारेफत’ पयंत पोहोिाव ेलागते.’ 
[सूफी संप्रदायािे अंतरंग, िॉ. अलीम वकील, प्रडतमा प्रकाशन, पुणे, २०००, प.ृ २९] इस्लामिी पिंतववे शरीयतमध्ये मुलभतू 
असल्यािं प्रडतपादनही त्यानंी पुढं केलं आहे मंुतोजींच्या या रिनेत ‘शरीयत’ि नव्हे तर ‘तारीकत’ आडण 
‘मारेफत’ या सवांच्याि उल्लेख आहे, हे केवळ वर नमुन्द्यादाखल उल्लेडखलेल्या शब्दसंग्रहावरून आपल्या 
लक्षात अगदी सहजपणे येतं व या रिनेतील अन्द्य सूक्ष्म व डवस्तारपूवणक केलेल्या डववरणवरूनि त्यािंा या 
दशणनािाही डकती गाढा अभ्यास होता, के कळतं. त्यावरून िॉ. जुल्फी शखे यािंी वरील डवधानं मंुतोजींवर 
अन्द्याय करणारी आहेत, एवढंि मी म्हणेन. मंुतोजींि ं वैडशष्ट्य असं की, अन्द्य गं्रथातं भारतीय दशणन - 
डववरण करताना त्यानंी अरबी फासी - दक्तखनी या भार्षािंा स्पशणही होऊ डदला नाही, हा त्यािंा संयमि 
म्हणायला हवा. 

 
या रिनेत अज्ञानडसिानंी इस्लाम / सूफी दशणनाचं्या पयायाडंवर्षयी ‘पचृ्छा’ केल्यानं मंुतोजींना त्या 

भारे्षतील संज्ञा / संकल्पना उद धृत करण ंआवश्यक व अडनवायणि होतं. तेव्हा या रिनेि ंकतृणत्व कुणािं, 
याडवर्षयी वाद होण्याि ंकाहीि कारण नाही. ते मंुतोजींिंि आहे, हे सूयणप्रकाशाइतकं स्वच्छ व स्पष्ट आहे. 
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नांदेड - प्रतीचा हवचार 
 
िॉ. ढेरे यानंी मृत्युंजय कवीच्या नादेंि येथील गोदातीर इडतहास संशोधन मंिळातील प्रतीिा 

उल्लेख केला असून तोही महववािा आहे. (हीही प्रत िॉ. जुल्फी शखे यानंा नादेंिला गेल्यावर उपलब्ध 
झाली नसल्याि ं त्यानंी म्हटलं आहे. [मृत्युंजय, िॉ. जुल्फी शखे, प.ृ ४९.]) सुदैवानं िॉ. ढेरे यानंी डतिा अन्द्य 
तपशील डदला असल्यानं तो मृत्युंजय / मंुतोजीडवर्षयक संशोधनास साहाय्यभतू ठरला आहे. या प्रतीिा 
लेखक ‘ततताकसहासन पट्टाडधकारी देवकलगय्या असून त्यानं या प्रतीि ंलेखन ज्येष्ठ वद्य १०, शके १७७३ 
म्हणजे (इ.स. १८५१) मध्ये पूणण केलं आहे.’ आपल्या या रिनेडवर्षयी मंुतोजी दक्तखनीत म्हणतात - 

 
‘शाह मुतबजी ब्रह मणी । 
डजनमे नही मनामनी (मनमानी) । 
पिंीकरण का खोज डकए । 
कहदू-मुसलमान एक कर डदए ॥’ 
 
धुळे प्रतीतील रिनेला पूरक अशीि माडहती नादेंि प्रतीत असल्यानं या रिनेच्या अभ्यासास व 

संशोधनास ही प्रतही अत्यंत उपयुतत आहे. 
 

मराठी पहरभाषाकोशाचं एक नवं पहरमाण 
 
संत एकनाथाचं्या काळापासून मराठी भारे्षत पडरभार्षा-कोशाचं्या डनर्णमतीस प्रारंभ झाला. पडहला 

‘ज्ञानेश्वरी पडरभार्षा-कोश’ एकनाथानंीि डसद ध केला व पुढं अशा ज्ञानेश्वरी पडरभार्षाकोशिंी परंपराि कशी 
डनमाण झाली, ते िॉ. मु. श्री. कानिे यानंी एका स्वतंत्र गं्रथातूनि डवशद केलं आहे. हे सारे पडरभार्षा - 
कोश ज्ञानेश्वरीडवर्षयक होते. मंुतोजींनी मात्र मराठी कोशवाङ्मयात एक आगळीवेगळी व अत्यंत महववािी 
भर टाकली, डति ंयोग्य मूल्यमापन आजवर कुणी केलं नाही व मंुतोजींना पडरभार्षा - कोश - वाङ्मयाला 
वगेळा आयाम देणारे कोशकार म्हणून जे पयाप्त श्रेय द्यायला हव ंहोतं, तेही कुणी डदलं नाही. 

 
‘यािे स्वरूप छोटेखानी काव्यरिनेिे आहे. हे काव्य मुळात डवविेनात्मक नसून, त्यािे स्वरूप 

पिंीकरण पडरभारे्षिा संस्कृत - फारसी कोश अशा प्रकारिे आहे’ असं िॉ. जुल्फी शखे [डकत्ता, प.ृ ४९.] म्हणत 
असल्या तरी धुळे आडण नादेंि या दोन्द्ही डठकाणी त्यािी प्रत त्यानंा उपलब्ध न झाल्यािा स्पष्ट डनदेश त्यानंी 
याि डठकाणी केला आहे. त्यामुळं त्यांच्या मंुतोजींच्या आकलनात एक फार मोठी दरी डनमाण झाली आहे. 
मंुतोजींिे ‘सूफीपण’ त्यानंा कळू शकलं नाही, असं खेदानं म्हणाव ंलागतं. 

 
या कोशािी अनेक वैडशष्ट्यं आहेत. महानुभावानंी अन्द्य धमण व दशणनं समजून घेण्यािा प्रयत्न केला 

होता, हे मी मुरारीमल्ल बासाचं्या ‘दशणन-प्रकाश’सारख्या गं्रथािंं ‘महानुभाव साडहत्य संशोधन: खंि - १’ या 
गं्रथातील माझ्या ‘पेगाम्बरी मत’ या लेखातून डवशद केलंि आहे. सूफींच्या काही / संज्ञा महानुभावीय 
‘तीसा’सारख्या दक्तखनी रिनातं येतात, यािा डनदेश मी ‘महाराष्ट्र के महानुभाव साडहत्यकारों का डहन्द्दी 
साडहत्य को योगदान’ या माझ्या गं्रथात केलाि आहे तथाडप भारतीय दशणन आडण इस्लाम / सूफी दशणन 
याचं्या पाडरभाडर्षक संज्ञाचं्या पयायािंा कोश महानुभावानंी केल्याि ं माझ्या वािनात / पाहण्यात नाही. 
महानुभावानंी अन्द्य महववपूणण कोशकायण केल्याि ंश्रेय त्यानंा अवश्य द्यायला हव.ं 



 

 

 अनुक्रम 

मराठीतील पडरभार्षाकोशािं ं महवव मान्द्य करायलाि हव ं पण हे पडरभार्षाकोश ज्ञानेश्वरीडवर्षयक 
होते, हे त्यािं ं वैडशष्ट्य व मयादाही मान्द्य करायला हवी. मंुतोजींनी मराठी पडरभार्षाकोशािंी व्याप्ती 
वाढडवली, हे या कोशाि ंपडहलं महववािं वैडशष्ट्य आहे. हा कोश डवडशष्ट मराठी गं्रथापुरताि मयाडदत नसून 
दोन वगेवगेयाया धमांच्या व त्यातंील पंथाचं्या पाडरभाडर्षक संज्ञानंा पयाय सुिवनू त्याचं्या आकलनास 
साहाय्य करणारा कोश आहे, हे त्यािं दुसरं महववाि ं वैडशष्ट्य होय. त्याच्यामुळं दोन डभन्न धर्णमयामंधील 
परस्पर - सामंजस्याच्या भावनेिी अडभवृद धी होण्यास लक्षणीय साहाय्य झालं, हे त्याि ं डतसरं वैडशष्ट्य 
होय. पिंीकरणाच्या पडरभारे्षिे पयाय हा त्यातला गाभा असला तरी ‘िहू देहािंा उकला’ ककवा ‘िारो 
वजूदों का खुलासा’ केल्यावर कहदू व इस्लाम (तदन्द्तगणत सूफी) दशणनातील शब्दािंी - डवशरे्षतः 
पाडरभाडर्षक शब्दािंी - यादी देऊन त्यािें क्रमवार पयाय डदले आहेत. ते केवळ पंिीकरणाशी संबद ध 
नाहीत. त्या त्या दशणनाच्या / डकमान पयायी संज्ञािें ते संकलन आहे, हे त्याि ंिवथं वैडशष्ट्य होय. दोन्द्ही 
दशणनातंील अनेक साम्यस्थलािं ंदशणन घिवनू त्यातंील एकात्मतेि ंसूिन या रिनेनं केल आहे, हे त्यािं 
पािवं वैडशष्ट्य. अज्ञानडसद धानंा इस्लामडवर्षयी डविारावसंं वाटण ं डन मंुतोजींना ते सागावसंं वाटणं यातं 
डजज्ञासू व डजज्ञासापूती करणारे हे दोघेही एकात्मतावादी व ‘समानधमा’ (समान प्रवृत्तीिे व मानडसकतेिे) 
आहेत, यािाही प्रत्यय येत नाही काय? 

 
िॉ. जुल्फी शखे म्हणतात त्याप्रमाण ं हा केवळ ‘पिंीकरण पडरभारे्षिा कोश’ नाही, त्यािप्रमाणं 

केवळ ‘संस्कृत - फारसी कोश’ही नाही. फासीच्या माध्यमातून यात अरबी-तुकी शब्द आले आहेत. संस्कृत 
कारणदेह, महाकारणदेह या संज्ञापं्रमाण ं तत्सम - शब्दापं्रमाणिं - लाळ, घाम आळस यासारखे तद भव 
मराठी शब्दही आहेत. आपकु, सोब (सब), इस्का (इसका), यैसा (ऐसा), पछाने (पहिाने) यासारखे 
खास दक्तखनी शब्द आहेत. डनकी, बदी, दाना, डबना (बीना), दाडनस्तं, दोजख यासारखे फासी शब्द 
आहेत. आशक (आडशक), माशुक (मअशूक), जाडहर, इरादत यासारखे अरबी शब्द आहेत. या दृष्टीनं 
केवळ संस्कृत - फासीि नव्हे तर संस्कृत, मराठी, दक्तखनी, फासी व अरबी असा पाि भार्षानंी डसद् ध 
झालेला हा कोश आहे. पिंीकरणािं तववज्ञान हे जसं त्याि ं एक अंग आहे त्यािप्रमाण ं ‘भार्षािं ं
पिंीकरण’ही यात झालं असल्यािा - भाडर्षक एकात्मतेिा - सुखद प्रत्यय ही रिना वािताना आल्याडवना 
राहात नाही. 

 
या रिनेत शब्दानंा पयायी शब्द ककवा पाडरभाडर्षक संज्ञानंा पयायी पाडरभाडर्षक संज्ञाि आहेत का? 

त्यात अलीकिच्या स्तंभात मराठी तर पलीकिच्या स्तम्भात दक्तखनी वातयंही आहेत. ती त्यातील समान 
अथण उलगिून दाखवतात. 

 
मराठी भारे्षत तरी ही रिना अपूवण आहे. या दृष्टीनं मंुतोजींनी मराठी दशणन - डविारात व 

कोशवािःमयात घातलेली भर अत्यंत मौडलक स्वरूपािी आहे. एका अथानं अनन्द्यसाधारण आहे. ती 
मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाच्या - डवशरे्षतः भक्ततसाडहत्याच्या इडतहासात नोंदडवण्याजोगी डनडित आहे. पुढं 
शखे महंमदानंी अशा प्रकारिी ‘दुिेष्ट्मा’ ही कोशरिना केली. यामागं मुतोजीच्या या रिनेिी पे्ररणा असावी. 
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अन्य रचना 
 

 (४) जीवोद धरण 
 
आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीमुळं आपल्या जीवािा उद धार होतो व त्याला मुतती डमळते, हे अन्द्तःसूत्र 

असलेली मंुतोजींिी ही रिना. बाराश े ओव्यािंा हा गं्रथ मंुतोजींनी नऊ प्रकरणातं डवभागला आहे. 
डववकेडनष्ठा, ज्ञानलालसा आडण गुरुकृपा याचं्या साहाय्यानं साधकाला आपल्या जीवनाि ं अक्न्द्तम उडद्दष्ट 
कसं गाठता येतं आडण जीवा - डशवािी भेट कशी होते, या आपल्या आवित्या अव्दैतडविारािंि डवविेन 
याही गं्रथात केलं असून त्यािहंी हस्तडलडखत तंजावरच्या सरस्वतीमहाल गं्रथालयात उपलब्ध आहे. 
मंुतोजींच्या गं्रथािंी नाव ंकशी साथण आहेत, यािा प्रत्यय त्याचं्या या रिनेवरूनही येतो. 

 
(५) स्वरूपसमाधान 

 
मंुतोजींच्या या रिनेतील प्रडतपाद्यही ‘जीवोद धरणा’ तील प्रडतपाद्याप्रमाणिं ंआहे. ‘महाराष्ट्र कवी’ 

मधून प्रडसद ध झालेल्या या रिनेिी ओवीसंख्या ३९४ असून डतच्यात ‘ब्राह मणी मंुतोजी’ आडण ‘मृत्युंजय’ या 
दोन्द्ही नाममुरा आढळतात. िॉ. ढेरे यानंी ही रिना ‘प्रकाशदीपा’एवढी आहे असं म्हटलं असलं तरी 
‘प्रकाशदीपा’च्या मला उपलब्ध झालेल्या धुळे प्रतीिी ओवीसंख्या ४३१ आहे, हे मी त्या संदभात केलेल्या 
डवविेनात डनदेडशलंि आहे. ‘स्वरूपा’ि ंज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान झाल्यावर जी अपूवण मनःशातंी डमळते, डतिं 
डववरण मंुतोजी या रिनेत करतात. ‘प्रकाशदीपाच्या’ पडहल्या म्हणजे ‘स्वस्वरूप डनरूपण’ या प्रकरणातील 
डवविेनाशी हे डवविेन बरंिसं जुळतं. त्यामुळं त्याडवर्षयी पुनरुतती करीत नाही. 

 
(६) अव्दैतप्रकाश 

 
गं्रथनामावरूनि मंुतोजींच्या या गं्रथातील प्रडतपाद्याडवर्षयीिी कल्पना येईल. तंजावरच्या सरस्वती 

महाल गं्रथालयात या गं्रथािी दोन हक्स्तडलडखतं आहेत. गं्रथ िार प्रकरणातं डवभागला असून त्यािी 
ओवीसंख्या ५७८ आहे. ‘प्रकाशदीपा’प्रमाणिं ं या गं्रथाच्या आरंभीही कवीनं आपण वदेशास्त्रपुराणािं ं मंथन 
करून या गं्रथािी डनर्णमती केली आहे, अस ंम्हटलं आहे - 

 
‘शोधूडन वदेशास्त्र पुराण । 
मथन सार तेंडि बोलणी । 
जे सवण गं्रथी होती देखणे । 
जे जाणती ितुर ॥ ५ ॥’ 
 
अडवद्या ककवा अज्ञान नाहीसं झाल्यावर आत्मज्ञान होतं. त्यामुळं व्दैतभावािा अंधकार नाहीसा 

होऊन अव्दैतािा प्रकाश पसरतो, अशा आशयाि ंप्रडतपादन मंुतोजींनी त्याचं्या अन्द्य रिनापं्रमाणिं इथंही 
केलं असल्यानं त्याडवर्षयी अडधक डवस्तार करीत नाही. 
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(७) अमृतानुभव 
 
मंुतोजींि ंहे आध्याक्त्मक प्रकरण २९० ओव्यािं ंअसून अमृतानुभवाव्यडतरतत त्याचं्या ‘आत्मानुभव’ 

व ‘परमामृत’ या दोन अन्द्य नावािंाही डनदेश कवीनं या रिनेच्या शवेटी केला आहे. तंजावरच्या 
सरस्वतीमहाल गं्रथालयात यािी सात हस्तडलडखतं उपलब्ध आहेत. ही रिना अव्दैतमतडववरणात्मक 
असून आपण आडण परमात्मा एकरूप झाल्यावर जी अपूवण अनुभतूी येते, तोि ‘अमृतानुभव’ ककवा शाश्वत 
स्वरूपािा परमानंद होय, असा या रिनेतील केन्द्रीभतू डविार आहे. त्यामुळं डिन्द्मयानंद प्राप्त होतो, 
यास्तव कवीनं डिन्द्मयानंदाला वदंन करून या रिनेिा प्रारंभ केला असून त्यालाि शवेटी ही रिना अपणण 
केली आहे. हाि डवर्षय मंुतोजींनी आपल्या अन्द्य रिनातंही वर्णणला आहे कारण तोि त्यानंा डवशरे्ष डप्रय 
आहे. त्यामुळं पुनरुतती घिण ंअपडरहायणि होतं. असं असूनही ती घिली नाही, असं िॉ. जुल्फी शखे [डकत्ता, 

प.ृ ४४ : या अवतरणात मी कोणताही बदल केलेला नाही.] म्हणतात, याि ंआियण वाटतं. त्यािं ंया संदभातील डवविेन 
मला तरी अनाकलनीय वाटलं. त्या म्हणतात, ‘गं्रथमहतीडवर्षयी बोलायिे झाल्यास सवण गं्रथात एकसारखेि 
मडहमान ते गातात. डवर्षय सवणत्र सारखा आहे व वर्णणलेल्या गं्रथािे गं्रथाधार वदेातं. पुराण असल्यामुळे त्यात 
त्याचं्याकिून पुनरुततीिा दोर्ष घिला आहे, असे वाटत नाही. उलटपक्षी ती योजना त्यानंी व्यतत केलेले 
एकटे एकतत्वयोजन योग्य वाटते’. 

 
(८) अनुभवसार 

 
हे मंुतोजींि ं छोटेखानी प्रकरण असून त्यािी ओवीसंख्या केवळ ४२ इतकी आहे. तंजावरच्या 

सरस्वतीमहाल गं्रथालयाच्या संशोधनपडत्रकेतून ते प्रकाडशत झालं आहे. सृडष्टडनर्णमतीशी परमात्मतत्त्वािा 
संबधं देह आडण आत्मा यािंा संबंध, जीवात्मा डन परमात्मा यािंा संबधं याडवर्षयी मंुतोजींनी या प्रकरणात 
डवविेन केलं असून सवणत्र परमात्म्याि ं अक्स्तत्व आहे, यािी प्रडिती आपल्यालाही यायला हवी, अशा 
आशायाि ं प्रडतपादन या प्रकरणात केलं आहे. सृष्टीच्या डनर्णमतीडवर्षयी भारतीय आक्स्तक दशणनातंील 
डिद डवलासवादाि ं प्रडतडबम्ब त्यात उमटलं आहे. पडवत्र कुराणातही परमात्म्यानं सृष्टीिी डनर्णमती 
केल्याडवर्षयीिं डवविेन आहे. ‘अनुभवसारा’ि ं लेखन करताना मंुतोजींसमोर डवश्वडनर्णमतीिी ही दोन्द्ही 
डवविेनं असावीत. ‘अनुभवसारा’च्या पुढील अठराव्या ओवीवरून त्यातील मुख्य प्रडतपाद्य डवर्षयािी कल्पना 
येईल - 

 
‘त्यासी सृष्टीिी इच्छा झाली । 
इच्छाशक्ततपासाव सवण सृष्टी रडिली । 
तेडि महवव ऐसी बोली । 
डतयेसी साक्षी तो आत्मा ॥’ 
 

(९) गुरुलीला 
 
श्री. गो. का. िादंोरकर यानंी ‘महाराष्ट्र-कडव-काव्यसूिी’त [महाराष्ट्र कडव-काव्यसूिी, पुणे, प.ृ ३६] आडण 

महाराष्ट्र-सारस्वतकार डव. ल. भाव े यानंी सारस्वताच्या पािव्या आवृत्तीत [महाराष्ट्र - सारस्वत, प.ृ २४९.] 
मंुतोजींच्या रिनेिा उल्लेख केला असला तरी ती अनुपलब्ध असल्याि ंिॉ. ढेरे यानंीही ‘मुसलमान मराठी 
संतकवी’ या गं्रथात प.ृ ३२ वर नोंदडवल आहे.’ 



 

 

 अनुक्रम 

गं्रथनामांतून प्रकटणारं साधनेचं प्रयोजन व फलश्रुती 
 
मंुतोजींच्या रिनािंा क्रम त्याचं्या नावावंरून जुळडवता येतो व त्यातूंन साधनेच्या प्रयोजनापासून 

फलश्रुतीपयंतच्या प्रवासाि ंदशणन घितं, त्या क्रमानं त्यानंी लेखन केलं, असं यातून मला मुळीि सुिवायिं 
नाही पण मंुतोजींच्या तववकितनाच्या पडरघािी व्याप्ती कसकशी वाढत गेली, यािी प्रिीती या 
गं्रथनामावंरूनि येते : गुरुलीला, पिंीकरण, डसद धसंकेत - प्रबधं, जीवोद धरण, प्रकाशदीप अव्दैतप्रकाश, 
स्वरूपसमाधान, अमृतानुभव आडण अनुभवसार ही गं्रथनामंि इतकी बोलकी आहेत की त्याचं्याडवर्षयी वेगळं 
भाष्ट्य करण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
श्रीसमथण वाग्देवता मंडदर, धुळे येथे उपलब्ध झालेली प्रत (श्री. द. श.ं जोशी यानंी नकललेली) 

साभार उद धृत. 
 
(अ धो रे ख न माझं.) 

  



 

 

 अनुक्रम 

पहरहशष्ट 
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पंहचकरण प्रमेय ॥ अद्धवध भाषा ॥ 

ॐ राम डबक्स्मल्ला 
चिु देिाचा उकला चारो वजुद का खुलासा 

१ स्थूळदेह १ १ वाजबुल्वजूद 
१ कलगदेह २ १ ममडकनल वजूद 
१ कारणदेह ३ १ ममतनल वजूद 
१ महाकारण ४ १ अडरफल वजूद 
४  ४  

 
आवच्छा चारी ४ िाल ४ 

१ जाग्रती १ १ बेदारी 
१ स्वप्नावस्छा २ १ हालखाब 
१ सुरु्षप्ती ३ ३ बेहोसी 
१ तुमावस्छा ४ ४ हाल होसी 
४  ४  

 
अहभमानी चार मदहकल ४ 

१ डवश्व १ १ जबराईल 
१ तेजस २ १ इसराडफल 
१ प्राज्ञ ३ १ इजराइल 
१ प्रत्यगात्मा ४ १ डनकाइल 
  ४  

स्छान ४ मकान ४ 

१ नेत्र १ १ िष्ट्म 
१ कंठ १ १ हलक 
१ हृदय ३ १ सीने 
१ मूडिस्छान ४ १ डसरमकान 
४  ४  



 

 

 अनुक्रम 

भोग चार भोग ४ 

१ स्छूळ भोग १ १ वजुद भोग 

१ स्वप्न २ १ वाहमा 

१ मूछणना ३ १ जुलमात 

१ स्यानंदभोग ४ १ खुर्षाली भोग 

४  ४  
 
  



 

 

 अनुक्रम 
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वेद ४ काबाब 

(रग्वदे) १ ऋग्वदे - १ (ऋग्वदे) १ तौरेद 
१ यजुवेद २ १ इंडजल 
१ सामवदे १ जंबरू 
१ अथवणणवदे ४ १ फुकान 
४  ४  

 
गुण ४ कजे 

१ रजोगुण १ १ डहरसानी 
१ सत्वगुण २ १ जमाली 
१ तमोगुण ३ १ जलाली 
१ श्रुद ध सत्व ४ १ कमाली 
४   

 
मागव चार रािा ४ 

१ कमणमागण १ १ शरीयत 
१ भक्ततमागण २ १ तडरकत 
१ वैराग्यमागण ३ १ हडककत 
१ ज्ञानमागण ४ १ मारीफत 
४  ४  

 
मातृका मनासुत 

१ अकार १ १ दमणलकुत (१·१) 
१ उकार २ १ दजणबरुतडबत 
१ मकार ३ १ डवनलाहतजकण त 
१ आधणमात्रा ४  
४   

 
वाचा ४ हजकार 

१ वैखरी १ १ नडलमुख बयान बोले 
१ मध्यमा २ १ कलबी मन मेधे 



 

 

 अनुक्रम 

१ पश्यंती ३ १ रुहा देख तमाशा देखे 
१ परा ४ १ डसडरसवा बाखे 
४  ४  

 
खहण रोिा 

१ अंिज १ रोहा नाकी 

१ जारज १ रोहा जवाती 

१ स्वदेज १ रोहा संगी 

१ अुक्व्दज १ रोहा डजस्मी 

४  
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स्छूळदेि पंचभूताच वाजुबुल वजूद पंज अनाहसर 

पंचेवीस कळाचे २५ पंचीस कळाके 

१ पडृथवी १ १ खाक 
१ आप २ १ आब 
१ तेज ३ १ अतश 
१ वायु ४ १ बाव 
१ आकाश ५ १ हवा 
५  ५  

 
हे पिंभतू साहवा आत्मा यो पजं अनाडसर छेडि जात. 
 

पृक्ववपंच खाक पंज ५ 

१ अक्स्त १ १ हि 
१ मासं १ १ हेिा 
१ त्विा ३ १ रंटा 
१ नािी ४ १ पोर्ष 
१ रोम ५ १ बाल 
५  ५  



 

 

 अनुक्रम 

आपपंचक्र आबपंकज 

१ लाळ १ १ लब 
१ मूत्र २ १ इराखत 
१ रतत ३ १ लहू 
१ रेत ४ १ कबदु 
१ घाम ५ १ खोप 
५  ५  

 
तेजपंचक अतश ५ 

१ क्षधुा १ १ भकू 
१ तृर्षा २ १ प्यास 
१ आळस ३ १ सुस्ती 
१ डनरा ४ १ नींद 
१ मथुैन ५ १ भोग 
५  ५  
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वायुपंचक वावजगुण 

१ िळण १ १ िलन 
१ वळण २ १ हलना 
१ धावण ३ १ दौिणा 
१ प्रसारण ४ १ सोना 
१ अकोिन ५ १ दारद कसीदन 
५  ५  

 
आकाशपंचक िवापंज 

१ काम १ १ काम 
१ क्रोध २ १ घुसा 
१ शोक ३ १ डगहेया 
१ मोह ४ १ प्यार 
१ भय ५ १ िर 
५  ५  



 

 

 अनुक्रम 

िा स्छूळदेि सो यो वाजबूल वजूद 

१ जागृती अवस्छा १ हाले बेदारी 
१ डवश्वडभमानी १ मवाडकल् जबराईल 
१ नेत्रस्छान १ िेष्ट्म मकान 
१ स्छूळ भोग १ वजूद भोग 
१ कमणमागण १ यह शडरयत 
१ रजोगुण १ खासीयत डहरसानी 
१ मात्रा आकार १ मंडजल नासुत 
१ भडूमका गतायता १ मंडजल नासुत 
१ ऋग्वेद १ डकताब तोरेद 
१ वैखरी वािा १ डजकीर जली 
१ डवते्तर्षणाबुक्ध्दडविार १ शाहादत मोहतब 
१ राहणे डपशािगती १ मुकाम शतैानी 
१ डक्रयाशतती १ तफस अमरू 

 
ऐस हे स्छूळदेह आकारासी यैसा जो वाजबुल वजूद ॥ 
आले परी नाशवतं ॥ अकल डकया ॥ स यो नुमा फना ॥ 
यािा िाळक तो आत्मा साक्षी (नूफजा) ईस्का शाडंहद डवनार्षका 
शाश्वत, तोडि ईश्वर, तोडि वोही अल्ला ॥ वोही आप ॥ 
आपण व्दैतराडहत ॥ आप येकही येक ॥ 

 
पहरहशष्ट : पृ. ५ 

 
कलगदेह दुसरे, पिेंवीस कळािें ॥ मोमकीनल वजूद दुजा पडिस 
वासनेडस खेळे ॥ वासनेकरुन अनाडसरो का ॥ बासनासु खेले 
स्वगणनकाडस येत जात आसे ॥ बासनासुं डबडहश्त दोखज आवजेाव े॥ 
श्रुब्ध वासना अंतःकरण होय तरी ॥ खुब वासना डदल होव ेतो ॥ 
श्रीगुरुिे पाउले दृढ धरी ॥ तडर पीरके कदम पकिे ॥ वो 

डठकाणाडस पाव े॥ डबशालकु ॥ अंबिे ॥ 
 

अंतःकरणपंचक ॥ हदल्ल पंज 

१ अंतःकरण १ १ डदल्ल 
१ मन २ १ वाहम 



 

 

 अनुक्रम 

१ बुद धी ३ १ अकल 
१ डित ४ १ खतरा 
१ आहंकार ५ १ खुदी 
५  ५  

 
बायोपंचक काहदम पंज 

१ व्यान १ १ जेजबा 
१ समान २ १ भाडसका ं
१ उदान ३ १ हजम 
१ प्राण ४ १ मोमजा 
१ अपान ५ १ ददफ 
५  ५  

 
ज्ञानेद्धिंयपंचक यो काहर पंज ॥ बाजा ॥ िवा पंज ॥ 

१ श्रोत्र१ १ गोशा 
१ त्विा २ १ पोस्त 
१ िक्ष ु३ १ िेभ 
१ डजव्हा ४ १ जुबा 
१ िाण ५ १ डबनी 
५  ५  

 
करमे्हिंयपंचक िवासें नादा ॥ याने आदान पंज ॥ 

१ वािा १ १ गोईदन 
१ पाणी २ १ दस्त 
१ पाद ३ १ कदम ॥ याने पाव ॥ 
१ डसश्र्न ४ १ नफस ॥ फेर 
१गुद ५ १ फुन 
५  ५  

 
 
 
 
 



 

 

 अनुक्रम 
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हवषयपंचक हिरस पंज वज्जा 

१ शब्द १ १ शामेया 
१ स्पशण २ १ लामेश 
१ रूप ३ १ बासेरा 
१ रस ४ १ जायका 
१गंध ५ १ मा बोय याने शामु 
५  ५  

 
ऐसे िे ऐसा यो 

१ कलगदेह १ मोमकीनल वजूद 
१ स्वप्नावस्छा १ हाल बेदारी 
१ तैजसु अडभमानी १ मबकल इसराडफल (द) 
१ कंठस्छान १ हलक मकान 
१ प्रडदडदतत भोग १ भोग वहमे 
१ सत्वगुण १ खाडसयत, कमाडलयत 
१ भक्ततमागण १ राह ताडरकत 
१ भडूमका गतायाता १ मंडजल मुलाकत 
१ यजुवेद १ खतरा जमालीयत 
१ मध्यमा वािा १ डकताब इडजल 
१ दारेर्षण १ डजकर खलडब 
१ साक्षी सत्य १ नफस लवामा 
१ राहणे व्यापक १ शहदत वजूद 

 
ऐसें हे सुक्ष्मदेह दश्यािा भोगी यो नुमाडसफत फना ॥ ईस्का 
नाशवतंा । यािा साक्षी तो शाडहदडबना सोबका आप अल्ला 
आपण अडवनाश परमेश्वर डबक्स्मल्लारहमाडनरहीम 
आत्माराम  
कारणदेह ॥ अहंकार ॥ ममतनल वजूद ॥ जुलमता ॥ 
आपण कोण ऐसा ॥ आपणा आप कोई ऐसा ॥ आपकु 
सज्ञान होत नाही ॥ ऐसें हे । मालूम नडह होता ॥ ऐसा ये । 
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१ कारणदेह १ ममतन वजूद 
१ सुरु्षक्प्त आवस्छा १ इस्का हाल बहैोशी 
१ प्राज्ञडभमानी १ मवकल इजराइल 
१ हृदयस्छान १ कुलुब मकान 
१ मुछणनानंद भोग १ 
१ वैराग्यमागण १ राह हडककत 
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१ सामवदे १ डकताब जंबूर 
१ पश्यंती वािा १ डजककर रुडह 
१ तमोगुण १ लालीयत 
१ मकारमात्रा १ काडप हरफ 
१ लोकेशण १ गुडह देखे 
१ संडश्र्लष्टता १ मंडजल जंुबुरत (मंडज जंबुरत) 
१ मन बुक्ध्द अहंकार १ नफल अकल गुमान मुलालक 

 
ऐसं कारणदेह जाडणजे ऐसा ममतनल वजूद जानना । इस्का 
  
यािा साक्षी आत्माराम शाडहद सा अवल डबक्स्मल्ला ॥ 
लोकेशणे डनरालंबी राहणार ॥ डहरडहमा नीरहीम ॥ 
महाकारणदेह ॥ ज्ञानािा ठाव ॥ आडरफल वजूद ॥ ज्ञानडक जागा ॥ 

 
स्छूळदेह कलगदेह कारणदेह वाजूवुल वजुद ममडकनल वजुद ममतनल 
या डतन्द्ही देहास जाणते ते वजुद तीनो यो वजुदोकु जाणे सो ॥ 
१ महाकारण देह १ अडरफल वजूद 
१ तुयावस्छा १ हाल हुर्षारी 
१ प्रत्यगात्मा अडभमानी १ मवकलज्जबराइल 
१ मूक्ध्नस्छान १ मकान सरबुलंदे 
१ आनंदावभास भोग १ खुशालयोग खाडसयत 
१ अथवणणभेद १ डकताब फुरकान 
१ शुद ध सत्वगुण १ खासीयत कमाडलयत 
१ परा वािा १ डखस्वाखे 
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१ ज्ञानमागण १ राह माडरफत 
१ सुप्लीनता भडूमका १ मंडजल लाहत 
१ बुक्ध्दगडलत साक्षी १ अकल आगाहा 
१ डनगुणणमोक्षराण कैवल्यपद १ शाहदत ज्ञानससूल हेमा 
 ऐमा मुकाम सफायणत 

 
हे िारी देह दृश्या । ह दृश्य यों िारो वजूद मुना ॥ जो नुमाकना 
नाशवतं डमर्थ्या ॥ या िारी देहास कर पछोने ॥ ये िारो वजूदोंकु 
नाशवतं करुन । उरे तोडि अडवनाशी ॥ फना कर - कर उबरे वोही बक्का ॥ 
ऐसा िौ देहािा डविार आपे अल्ला ॥ 
असे हे िारी देह डमळोन हे स्छुळदेह ऐसा जारो वजूद का खुलासा 
 ऐसा यो िारो वजूद डमलकर 
 वाजुबुल वजूद. 
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हे च्यारी देह-बधंन जे ॥ येडह जानो अदबर शना ॥ 
येथे जीवाडस बधंन जाले । अ-हबाकु येही बधंन हवाल 
जे सुखदुःख भोगणे जाले ॥ जो सुखदुख भोगता 

 
ज्यािे मन स्वरूपी डमळे त्याि डजसकी अ-हवा जातसु डमले 
बधंन तुटले उसका बदं खलास 
मोकळा जाला तेडि संसार बंदी  
खानापासून सूटला ॥  
सवणज्ञ ॥ सवणसाक्षी ॥ दाना ॥ डबना ॥ 
तेजोमय प्रकाश ॥ नुर बका ॥ 

 
तोडि आपण परमेश्वर ॥ सो ही आपे आल्ला 
देहितुष्ट्यािा दष्टा तो  
पािवा जाडणजे  

 
ईडत देहितुष्ट डववरण ॥ येडह िारो वजुदोका खुलासा ॥ 
ईश्वर ॥ जीव ॥ पे्रम ॥ ब्रम्ह ॥ माया खुदा ॥ बदंा ॥ ईस्का ॥ जात ॥ डसफत ॥ 



 

 

 अनुक्रम 

पूज्य ॥ पुज्यक ॥ ज्ञाता ॥ दृष्टा ॥ आशक ॥ माशुक ॥ दाना ॥ डबना ॥ 
बरे ॥ वाईट ॥ नेकी ॥ बदी ॥ 
साक्षी ॥ कमण ॥ अन्द्दैत ॥ बाय शाडहद ॥ शरा ॥ तौडहद ॥ जाडहर ॥ 
अभ्यातंर ॥ बाडतन ॥ 
स्वगण ॥ नकण  ॥ सत्य ॥ मागण ॥ ऐतय ॥ जाडणव डबडहस्त ॥दोखज ॥हक ॥शहा ॥डवशाल ॥दानाई॥ 
व्दैत ॥ जाणता ॥ मन ॥ आत्मज्ञान ॥ दुई ॥ दाडनस्त ॥ कुलबु ॥ 
भक्तत खुद डसनास ॥ डजडकर ॥ 
स्मरण ॥ किता ॥ देवकन्द्या दुडनयाइहाडदनफर ॥ डफकीर ॥ हेहच्या ॥ 
ध्यानप्रकाश ॥ अंधकार तफकुरुन्नर ॥ जुलमता ॥ 
अमृत ॥ डवयोग ॥ योग आबज ॥ मजम ॥ फीराक ॥ 
जमडनक ॥ व्यापक डवशालयोग ॥ डहजाबा ॥ 
के्षत्रकेू्षतज्ञ ॥ सत्ता ॥ माडहत वजूद ॥ मवजूद ॥ 
उकला ॥ जीव ॥ ब्रह्म ॥ खुलासा ॥ अवाह ॥ अमर आल्ला 
परमेश्वर ॥ मूलमाया ॥ खुदा ॥ सरडसकत ॥ 
महंमाय ॥ अडवद्या ॥ डसफत ॥ गफलत ॥ 
देव ॥ मनुष्ट्य डजत ॥ इनसान ॥ 
वैकंुठ ॥ कैलास ॥ अयमी ॥ खुरजा ॥ 
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जीवनमुतत ॥ डनत्यमुतत ॥ अवडलया ॥ अंडबया ॥ 
अंतसुणख ॥ ब्रह्म हडरहर ॥ दरपीर ॥ डफरस्ते ॥ 
वदे ॥ ॠग्वदे यजुवेद ॥ डकताब ॥ तौरेद ॥ जंबूर ॥ 
सामवदे अथवणणवदे ॥ इडजल ॥ फुरकान ॥ 
शास्त्र ॥ सूक्ष्म ॥ स्छूळ ॥ डरसाल ॥ उल्बी ॥ सुफली ॥ 
डनवाण ॥ याग ॥ तवकल ॥ तसलीमाली ॥ 

 
सवण ब्रहे्मती आल्ला जमजम डसफते ॥ 
दृश्य ॥ दृष्टा ॥ दशणन मंुताजरी ॥ नजर ॥ नाजर ॥ 
अहं ब्रह्माक्स्म ॥ डममाजे्ञ ॥ सुलीन ॥ अनारा ॥ बगजा ॥ मनामनी ॥ 
वृडत्तलीन ॥ आहंकार सलीम ॥ खतरा नफी ॥ 
साधुसज्जन ॥ साधुप्रीडत ॥ खुदपरस्ती ॥ खादीमुल फुकरा ॥ 
वस्ती ॥ देवी ॥ प्रकृती ह-वल ॥ फुकरा पैगंबरी ॥ डफरवडनहस्ता 
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जारखाणी ॥ अंिज ॥ िारोखाणी ॥ नुहरवा 
जारज ॥ स्वदेज ॥ उडद्वज ॥ रूह-नाजडत ॥ रुह-डसगा ॥ रुह-जक्स्म 
डसक्ध्द ॥ श्रुब्ध जीव ॥ अजमत ॥ पाक अखाह ॥ 
मळीन जीव ॥ वािक नापाक अव्हा ॥ मुत्तलीम ॥ 
डसष्ट्य साधक मुरीद तालीब ॥ 
व्दैतडनरशण आत्मा होणे ॥ डममासंा ॥ दुइरान बुकजा ॥ कहोवशद ॥ रह डककी ॥ 
आत्मज्ञानी ॥ वणाश्रम अडभमानी ॥ डकराडमना ॥ खाडतबानी ॥ साताडसर 
डित्रगुप्त ॥ सत्वगुण ॥ संवडळत सुखोद ॥ अडलमीए ॥ 
परमेश्वर ब्रह्म ॥  
सवणज्ञत्व ॥ इच्छा ॥ इरादत ॥ अईग 
सामर्थ्यण ॥ जीवन्द्मुतत ॥ समीफल ॥ बसरी ॥ 
देखणे ॥ बोलणे ॥ नलीम ॥ अडलमस्त ॥ 
॥ येको देवो सवणभतेूरु्षगुढः ॥ वडलउलकुलशनैा ॥ अडणकुि देणे 
सवणव्यापी सवणभतूातंरात्मा ॥ डलमल शाहादत ॥ अल्ला जमजम 
सवाध्यक्ष सवणभतूाडधवासा ॥ सीफत ॥ अल्लासुरती नअल्ला 
साक्षी िेता केवलो डनगुणणश्र्ि ॥ अनकन मकान ॥ 
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इदंज्ञात्वा ॥ समस्त  
भतूानंा परमेश्वर  
परब्रह्माभ्यातंरा ॥  
साडक्षत आत्मा ॥  
सवण खाक्ल्वद ब्रह्म ॥  
इडत मृत्युंजय अज्ञान इडत मृत्युंजयकु अज्ञानडसद ध 
डसद ध नागेश पचृ्छा नागेश पुछाया हक्क ॥ 
डनश्र्िय ॥  
संपूणणमस्तु ॥  
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५. अंबर िुसेन 
 
मुसलमान मराठी संतकवींनी डवडवध प्रकारि ंलेखन केलं तथाडप त्यातं गीताटीकाकार हा एकमेव 

अंबर हुसेन होय. त्यािी नोंद जवळपास सवण मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी घेतली आहे. प्रा. अ. का. 
डप्रयोळकर [मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता, मराठी संशोधन मंिळ प्रकाशन, मंुबई, १९६५ प.ृ १३-१६] यानंी, िारि पषृ्ठातं का 
होईना, ‘हुसेनाबंरखाना’िा डविार, दहा मुसलमान संतकवींपैकी प्रथम शखे महंमदाडंवर्षयी करून त्यानंतर 
लगेि दुसहेया क्रमाकंावर केला आहे. यावरून प्रा. डप्रयोळकरानंी त्याि ं महवव जाणलं होतं, हे लक्षात 
येईल. िॉ. रा. डि. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, िॉ. रा. डि. ढेरे, मंजुल प्रकाशन, पुणे, १९९४, प.ृ ३८ - ४५.] यानंीही ‘एकात्मतेिे 
डशल्पकार’ या पुस्तकात संके्षपानं का होईना, या कवीिा डविार केला आहे,तोही मला महववािा वाटतो. 

 
मात्र, वाङ्मयेडतहासकारानंी या कवीवर काहीसा अन्द्यायि केला, असं वाटतं. त्याच्यावर 

‘सामान्द्यत्वािा डशक्काम ‘महाराष्ट्र सारस्वता’िे पुरवणीकार िॉ. श.ं गो. तुळपुळे [महाराष्ट्र - सारस्वत, पुरवणी, 

पािवी आवृत्ती, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई, १९६३, प.ृ ८३०.] मारतात, तसेि त्याच्या गीताटीकेला ओवीसंख्येवरून 
‘समओवी’ म्हणण ंअडधक बरोबर होईल, असंही ते म्हणतात. याि ंकारण गीतेिे ७०० श्लोक आहेत व या 
गीताटीकेिी ओवीसंख्या त्याचं्या म्हणण्यानुसार, ८१६ इतकी आहे. िॉ. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ४२.] यानंी 
तर ही ओवीसंख्या ८७१ असल्याि ंनमूद केलं आहे. गडणताच्या दृष्टीनं यापंैकी कोणतीही ओवीसंख्या प्रमाण 
मानली तरीही गीताटीका ‘समश्लोकी’ ककवा ‘समओवी’ गीताटीका होईल, असं वाटत नाही. ‘ओवीबि 
गीताटीका’ या संजे्ञनं या टीकेि ं समपणक वणणन करता येईल, असं मला वाटतं. या टीकेच्या डवडवध 
वैडशष्ट्याडंवर्षयी व स्वरूपाडवर्षयी मी नंतर सडवस्तर डवविेन करणारि आहे. तत्पूवी अंबर हुसेन याचं्या 
काळाडवर्षयी, िडरत्राडवर्षयी व त्यानंा लाभलेल्या पाश्वणभमूीडवर्षयी आधी डविार करू या. 
 
अंबर िुसेन, िुसेनी अंबरखान की िुसेन अंबरखान? 

 
या कवीिा उल्लेख काही डठकाणी ‘हुसेनी अंबरखान’ असा आढळतो. िॉ. ढेरे यानंी त्यािंा ‘हुसेन 

अंबरखान’ असा डनदेश केला आहे. प्रा डप्रयोळकर यानंी हुसेन व अंबरखान या शब्दािें सामाडसक रूप 
‘हुसेनाबंरखान’ हे योडजलं आहे [मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता, प.ृ १३] स्वतः कवी मात्र आपला डनदेश ‘हुसेनी 
अंबरखान’ ‘हुसेन अंबरखान’ आडण ‘अंबर हुसेन’ असा तीन प्रकारे करतो. पडहल्या अध्यायाच्या पािव्या 
ओवीत दुसरा उल्लेख आला आहे. [मराठी संशोधन-पडत्रका, ऑतटोबर १९५४, प.ृ ९.] अध्याय- समाप्तीच्या संस्कृत 
पुक्ष्ट्पकेत तो आपला उल्लेख ‘श्रीमदंबरहुसेन’ असा करतो. [डकत्ता, प.ृ १२ व १६.] याि डठकाणी आपल्या 
गीताटीकेिा उल्लेख, तो ‘अंबरहुसेनी’ असा करतो, ‘हुसेन अंबरी’ ककवा ‘हुसेनी अंबरी’ असा करीत नाही. 
डशवाय पडहल्या अध्यायाच्या दहाव्या ओवीतदेखील त्यानं आपल्या टीकेिं नाव ‘अंबरहुसेनी’ असंि 
नोंदडवलं आहे. [डकत्ता, प.ृ १०.] जी गीताटीका ज्ञानेश्वरानंी डलडहली ती ‘ज्ञानेश्वरी’ डन जी अंबरहुसेनानंी 
डलडहली ती ‘अंबर हुसेनी’. या न्द्यायानं व स्वतः कवीनं नोंदडवल्यानुसार त्याि ंनाव ‘अंबर हुसेन’ हेि अडधक 
स्वीकारार्ह वाटतं. ‘अंबर’ हे अरबी ‘अमीर’ या शब्दाि ं मराठीकरण होय. फासी ‘कमर’पासून ‘कंबर’ 
अरबी ‘इमारी’ पासून ‘अम्बारी’ [फाशी - मराठी कोश, िॉ. मा. त्र्य.ं पटवधणन, भा. इ. सं. मंिळ प्रकाशन, पुणे १९२५ पृ. ५] या 
शब्दातं जशी स्पशागमािी प्रडक्रया घिली आहे तशी ‘अमीर’ शब्दाि ं ‘अंबर’ या शब्दात रूपातंर होत 
असताना घिली असावी. यावरून कवीिं मूळ नाव ‘अमीर हुसेन’ असं असाव.ं 
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अंबर (अमीर) हे कवीच्या घराण्यािं ही नाव असावं. त्यानंि आपल्या गीताटीकेच्या पडहल्या 
अध्यायाच्या ६ व ७ क्रमाकंाचं्या ओव्यातं म्हटल्याप्रमाण ंत्यािी घराण्यािी परंपरा अशी आहे. 

 
अंबर अंबरखान 

  
याकूत अंबरखान 

  
हुसेनी अंबरखान (हुसेन अंबरखान/अंबर हुसेन) 

 
या संदभातील मूळ ओव्या अशा - 
 
‘आधी अंबर अंबरखान । त्यािा पुत्र अंबरखान ॥ 
त्यािा सुत हुसेनी अंबरखान । असे जगद वदं्य ॥ ६ ॥ 
 
हुसेन अंबरखान । या नावािें अथणडववरण । 
एकाक्षर डनघंटु पाहोन । डलडहलें  असे ॥ ७ ॥’ 
 
अंबर हुसेनखानािें िडरत्रकार व डशष्ट्यसदृश अनुयायी मात्र त्यािंा ‘अंबर’ असाि जवळीकीनं 

उल्लेंख करतात, असं डदसतं. तंजावरकिील वैद्यनाथ, या समकालीन भाष्ट्यकारानं आपल्या ‘अष्टवक्र 
भाष्ट्याला’ला ‘डसद् धान्द्तडिदम्बरी’ हे नाव देऊन त्याचं्याडवर्षयीिी श्रद धा प्रकट केली आहे तर याि 
भाष्ट्यकारानं अंबर हुसेनाचं्या जन्द्माडवर्षयीच्या प्रकरणाि ं नाव ‘डिदंबरजयंतीस्त्रोत्र’ असं ठेवलं आहे. या 
दोन्द्ही रिनाचं्या नावातं ‘अंबर’ हाही डवशरे्षनामोल्लेख आहे, हे लक्षात घ्यायला हव.ं 

 
घराण्याची िकीगत 

 
‘अंबर हुसेनी’ गं्रथातगणत प्रमाणाचं्या आधारे या घराण्याच्या केवळ तीन डपढ्ािंीि माडहती उपलब्ध 

होते. त्यातंील अंबरखान हे अंबर हुसेन यािें आजोबा डन याकूत हे त्यािें विील. अंबरखान याचं्याडवर्षयी 
िॉ. ढेरे यानंी उपयुतत माडहती उपलब्ध करून डदल्याबद्दल मी त्यािंा इथं साभार उल्लेख करतो. [एकात्मतेिे 
डशल्पकार, ३९ - ४०.] 

 
अंबरखान हा दौलताबादेिा अडधकारी असल्यािी दोन - तीन महववािी प्रमाण ंते देतात : 
 
१) यातंील पडहलं प्रमाण सातारा डजल्यातील डिमणगावच्या डदवाकर घराण्याच्या जोशी - 

कुलकणीपणाच्या वादाच्या डनवाड्याच्या इ. स. १६१८ च्या सनदेि ं असून ती सनद दौलताबादच्या 
अंबरखान या अडधकाहेयानं डदली होती. 

 
२) दुसरं प्रमाण सतराव्या शतकातील संतकवी रमावल्लभदास याचं्या जीवन - िडरत्राि ं असून 

त्यात त्यािें विील अंबाजीपतं दौलताबादेच्या अंबरखानािें मुख्य कारभारी असल्यािी माडहती डमळते. 
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रमावल्लभदास - डशष्ट्य राघवदास यानंी ‘डबरुदावली’ नामक प्रकरणात ही माडहती डदली आहे. डतच्यात 
देवडगरीस ‘म्लें च्छ यातीिा राजा’ होता. त्यािा प्रधान अंबरखान असून अंबाजीपंत हे त्यािे कारभारी होते, 
असा उल्लेख आहे. 

 
३) इ. स. १६३३ मध्ये मोगलानंी दौलताबाद कजकून डनजामशाही संपडवली, तेव्हा शहाजीराजानंी 

आडदलशाही सरदार मुरार जगदेवाच्या उपक्स्थतीत मुतुणजानामक डनजामशहाच्या वारसािा राज्याडभरे्षक 
केला व मोगलानंा हल्ले करून जेर केलं; या वळेी मुरार जगदेवानंी त्याचं्या साहाय्यासाठी अंबरखानाच्या 
अडधपत्याखाली पािसहा हजार फौजेिी कुमक डदल्यािी नोंद इडतहासात आढळते. यावरूनही 
अंबरखानािं महवव लक्षात येतं. 

 
‘अमीर’ या अरबी शब्दािा अथण ‘श्रीमंत’ असा तर आहेि पण ‘सरदार’ असाही आहे. अंबर हुसेनािंं 

घराणं असं सरदारघराणं असावं. त्याचं्या घराण्यािं नाव िॉ. ढेरे म्हणतात त्याप्रमाण ंअंबरखान हे नसून 
‘अमीर’ हे असाव ंव ते सन्द्मानदशणक असावं, असं मला वाटतं. 

 
मराठीत ‘सरदार मुजुमदार’ सारखे शब्दप्रयोग रूढ आहेति. िॉ. ढेरे यानंी अंबरखानािं आणखी 

एक वैडशष्ट्य नोंदडवलं आहे ते मुसलमान व कहदू मराठी संतकवींच्या संदभात महववाि ंआहे. ते म्हणतात, 
‘हा अंबरखान दौलताबादेस अडधकारी असताना त्या डठकाणी िादं बोधले, जनादणनस्वामी रमावल्लभदासािें 
विील अंबाजीपतं यासंारखे साधुसज्जन त्याचं्या आश्रयाने नादंत होते. आपली परमाथणसाधना डनवेधपणे 
आिरू शकत होते. या वस्तुक्स्थतीवरून अंबरखानाच्या मानडसक घिणीिी कल्पना करता येते.’ 

 
त्यािप्रमाण ंवर उल्लेडखलेला अंबरखान ‘म्हणजेि कालदृष्ट्या डविार करता हुसेन अंबरखानािा 

डपता याकुत अंबरखान असावा’ हा डनष्ट्कर्षणदेखील युक्ततसंगति आहे. गीताटीकाकार अंबर हुसेन हे 
मुसलमान असल्यानं त्यािंा इस्लामधमािा अभ्यास असावाि, तथाडप वरील सत्संगामुळं व सामंजस्यपूणण 
वातावरणात वाढल्यामुळं त्यानंी कहदू धमािा व भारतीय तववज्ञानािाही सखोल गाढा अभ्यास केला 
असावा, हे त्याचं्या गं्रथावरून जाणवल्यावािून राहात नाही. 

 
अन्य चहरत्रात्मक माहिती 
 
अ) जन्महतथी व हनयाणकाळ 

 
वैद्यनाथाचं्या ‘डिदंबरजयंतीस्तोत्रा’त अंबर हुसेन यािी जन्द्मडतथी मंगळवार ज्येष्ठ शुद ध ११, शके 

१५२५ (इ. स. १६०३) शुभनाम संवत्सर’ अशी डदली आहे, त्यािप्रमाण ंअंबरखान कडलयुगातील देवावतार 
असल्यािहंी डनदेडशलं आहे. त्याचं्या डनयाणकालािी माडहती डमळत नाही. त्यािप्रमाण ंअन्द्य िडरत्रात्मक 
तपशील उपलब्ध होत नाहीत. 

 
आ) गुरुपरंपरा व सापं्रदाहयक संदभव 

 
िादं बोधले व शखे महंमद यािंा सूफी संप्रदायातील कादरी परंपरेशी असलेला संबधं सवणज्ञात 

आहे. त्यािप्रमाण ंत्यािंं वारकरी परंपरेशी असलेलं नातंही जनपडरडित आहे. याकुत अंबरखान आडण िादं 
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बोधले यािें संबधं लक्षात घेता अंबर हुसेन यािंा सूफी संप्रदायाशी काही संबधं वा अनुबंध असावा, असा 
तकण  केल्यास तो अप्रस्तुत ठरणार नाही पण हा मुद्दा आजवरच्या कुठल्याही अभ्यासकानं वा संशोधकानं 
मुळीि उपक्स्थत केलेला नाही. डनजामशाहीिा काळ, दौलताबादिा पडरसर, याकूत अंबरखानािें िादं 
बोधले, जनादनस्वामी, रमावल्लभदासािें विील अंबाजीपतं याचं्याशी असलेले संबधं, त्या काळातील कहदू 
- इस्लामी परंपरािं परस्परसामंजस्य इ. बाबींिा डविार अंबरहुसेनाचं्या व्यक्ततमववाच्या जिणघिणीच्या 
संदभात व्हायला हवा होता, तो कुणीही केला नाही. वैद्यनाथासंारख्या भाष्ट्यकारानंी त्यानंा कडलयुगातील 
(म्लें च्छ) देवावतार का मानव ं व त्यािा तसा उल्लेख आपल्या गं्रथात का करावा, यािा उकल आपण 
करायला हवा. 

 
अंबर हुसेन स्वतःि स्वतःला ‘जगद वंद्य’ म्हणण्याि ं साहस का करतात, याबद्दल कुणालाही 

डनडितपणे डजज्ञासा वाटेल. अच्युताश्रम - डनवृडत्तनाथाचं्या टीका उपलब्ध असतानाही आपणि ‘डनका 
ब्रह्मबोध’ करीत आहोत [अंबर हुसेनी, १ X ११], असं का म्हणाव,ं त्यािप्रमाण ं ‘वदान्द्यािंा (वदेान्द्त्यािंा,) 
डशरोमणी । ब्रह्माज्ञाडनयाचं्या मुकुटमणी म्हणौडन हुसेन अंबरंखान जनी । प्रडसद ध असे’ ॥ १ x ८ ॥ असा 
आपला लौडकक असल्याि ं आपल्याि ‘अंबर हुसेनी’ या गं्रथात का वणणन करावं, हे सारे प्रश्न आपण 
समजून घेतले पाडहजेत व त्यामागील अंबरहुसेनािंं आत्मडवश्वासपूणण, बहुश्रुत, व्युत्पन्न व्यक्ततमववही 
लक्षात घेतलं पाडहजे. तंजावरच्या भागातही त्याचं्या रिनेिी प्रभावकक्षा असू शकते व तंजावरच्या 
सरस्वडतमहाल गं्रथालयाच्या पोथीशाळेतील त्याचं्या रिनाचं्या प्रती (तीन - तीन िार - िार प्रती) आजही 
उपलब्ध होतात, हे पाडहल्यावर आपलं मन दौलताबादेपासून तंजी - (तंजावर)पयंत प्रवास करू लागत डन 
एवढ्ा ख्यातकीतं संतकवींिी अन्द्य िडरत्रात्मक माडहती का उपलब्ध होऊ नये, याबद्दल साहडजकि 
अस्वस्थ होतं. ती उपलब्ध झाली नाही तर त्याच्या भाष्ट्यगं्रथावरून त्यािी महती शोधण्यािा ते प्रयत्न करू 
लागतं. 

 
अंबर हुसेनाचं्या गुरुपरंपरेिा शोध घेण्यािा ककवा त्याडवर्षयी अनुमान करण्यािा प्रयत्न िॉ. ढेरे 

यानंी केला आहे [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ४१.] पण त्यामुळं फारसं समाधान वाटत नाही. या संदभात िॉ. ढेरे 
यानंी ‘अंबरहुसेनी’, मधील पुढील ओवीिा डविार केला आहे व डतच्यामधील ‘सडच्चदानंद’ या शब्दावर लक्ष 
कें डरत केलं आहे - 

 
‘जेथूडन हे डवश्व होतें । जेथे मागुती लय पावतें । 
तथा सडच्चदानंद श्रीगुरुते । साष्टागं नमस्कार । 

॥ १ x ५ ॥  
 
‘सडच्चदानंद’ हे अंबर हुसेनाचं्या गुरंूिं नाव की, ‘सत्-डित्-आनंदस्वरूप गुरू’, असा िॉ. ढेरे यानंा 

पिलेला प्रश्न अत्यंत स्वाभाडवक आहे. अंबरहुसेनाचं्या गुरुपरंपरेडवर्षयी काहीि माडहती उपलब्ध नसल्यानं 
त्याडवर्षयी कुठल्याही तकण  करता येणार नाही. िॉ. ढेरे यानंी केशवस्वामी भागानगरकर याचं्याडवर्षयी तकण  
केला असला तरी आग्रह धरलेला नाही, हेही योग्यि वाटतं. 

 
अंबर हुसेनािें गुरू वा त्यािंी गुरुपरंपरा याचं्यासंबधंी जशी प्रमाण ंउपलब्ध होत नाहीत त्यािप्रमाणं 

त्याचं्या डशष्ट्यपरंपरेडवर्षयीही प्रमाण ं उपलब्ध होत नाहीत. केवळ ‘डिदंबरजयंतीस्तोत्र’कार व ‘डसद धान्द्त 
डिदंबरी’कार वैद्यनाथ यािंा तसंि ‘अंबर हुसेनी’िा त्यािंा ‘लेखकु’ नारायण यािंा त्यािें डशष्ट्य म्हणून 
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उल्लेख करता येईल. एवढ्ा ‘जगद वदं्य’ गुरंूिी डशष्ट्यपरंपरा डनडितपणे मोठी असणार. डतिा भावी 
संशोधकानंी शोध घ्यायला हवा. आमच्या डपढीनं या संदभात जेवढे यथाशतती प्रयत्न करायिे, ते केले 
आहेत. 

 
‘अंबर िुसेनी’ : स्वरूप व वैहशष्ट्यं 

 
ही मुसलमान संतकवीनं केलेली पडहलीवडहली मराठी गीताटीका होय. ज्ञानदेवािें ‘लेखकू’ 

सडच्चदानंदबाबा, त्यािप्रमाण ं या टीकेिे डनमाते अंबर हुसेन हे असून त्यािें ‘लेखकू’ नारायण हे आहेत. 
त्यानंी आपला उल्लेख अठराव्या अध्यायाच्या ८५ व्या ओवीत असा केला आहे - 

 
‘हुसेनी अंबरािे कृपेनें । डलडहले असे हे नारायणे । 
यातं शुद ध अबद ध डविारणें । संतजनी ॥’ 
 
-असं म्हणून डवनम्र भावही प्रकट केला आहे. पण हा ‘नारायण’ कोण, त्याि ंपूणण नाव, त्याि ंगाव 

याडवर्षयी कसलीि माडहती डमळत नाही. तो समकालीन होता, हे सागंण्यािी गरज नाही. अंबर 
हुसेनाडंवर्षयी वैद्यनाथापं्रमाणिं त्याला अपार आदर वाटत होता, हेही त्यानं केलेल्या उल्लेखावरून सहज 
लक्षात येतं. 

 
वर्षणभराति बाळाजी डत्रमलनं इ. स. १६५४ मध्ये ‘िजंी’ला म्हणजे तंजावरला या गं्रथािी प्रतही 

तयार केल्यािा असा डनदेश आढळतो - 
 
“शके १५७६ जयनामसंवत्सरे । दडक्षणायने शरद््द तै ॥ अडश्वन शुद ध तृतीये 
भौमवासरी ‘िजंी’ मध्ये डलडहले । बाळाजी डत्रमळेन संपूणण ॥” 
 
यावरून या गं्रथािी तत्कालीन लोकडप्रयता लक्षात येते. गं्रथािा लेखनसमाक्प्तकाळ अठराव्या 

अध्यायाच्या शवेटी स्पष्टपणे डदला आहे. त्यावरून अंबरहुसेनांच्या काळािी डनडिती करण्यासही साहाय्य 
होतं व ग्रथान्द्तगणत प्रमाणही उपलब्ध होतं. इ. स. १६५३ हा या गं्रथािा लेखनसमाक्प्तकाळ आहे - 

 
‘शके पंधराश ेपिेंहातडर । डविय नामसंवत्सकर । आडश्वन शुध्द दशमी सोमवाकर । अंबरहुसेनी टीका 

संपूणण जाली’ ॥ १८ x ८६ ॥ 
 
अठराव्या अध्यायािंी ही गीताटीका िॉ. ढेरे [डकत्ता, प.ृ ४२.] याचं्या मतानुसार ८७१ ओव्यािंी तर िॉ. 

स. गं. मालश े[मराठी वाङ्मयािा इडतहास, खंि १, सं. िॉ. स. ग.ं मालश,े म. सा. पडरर्षद, पुणे, प्रकाशन, १९८२, प.ृ १७८.] याचं्या 
मतानुसार ८१६ ओव्यािंी आहे. िॉ. ढेरे यानंी तंजावरच्या सरस्वडतमहाल गं्रथालयातील या गं्रथाच्या िार 
हस्तडलकखतापंैकी बयाजवार यादींतील वेदान्द्त वगण, अनु - ४९, वगण क्र. ३७४ िं हस्तडलडखत प्रमाण मानलं 
असून मलाही ते स्वीकाराहण वाटलं. ‘अंबरहुसेनी’च्या अन्द्य हस्तडलडखतािें या संग्रहातील क्रमाकं ५०, ५१ 
आडण ५२ असे आहेत कारण या प्रती क्र. ४९ च्याि नकला आहेत, हे प्रा. डप्रयोळकर यानंीही नमूद केलं 
आहे. [मराठी संशोधन-पडत्रका, ऑतटोबर १९५४, प.ृ ९.] प्रा. अ. का. डप्रयोळकरानंी ‘मराठी संशोधन-पडत्रके’च्या 
ऑतटोबर १९५४ च्या अंकात या गं्रथािे दोन अध्याय प्रडसद ध केले असून जानेवारी १९६३ च्या अंकात ९ 
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आडण १८ या अध्यायातंील काही भाग उद धृत केला आहे. त्यामुळं अभ्यासकािंी मोठीि सोय झाली आहे. 
या हस्तडलडखतािा लेखनकाळ शके १५७६ म्हणजे इ. स. १६५४ आहे. 

 
पडहल्या अध्यायातील पडहल्या १४ ओव्या फार महववाच्या आहेत. त्यातं मंगलािरण, गणेश - 

शारदा - गुरुवदंन याबरोबरि कवीिी वशंावळ, गं्रथडनर्णमडत - प्रयोजन, पूवणसूरींिे 
(भाष्ट्यकारािें/टीकाकारािें) उल्लेख, स्वतःच्या टीकेिं वगेळंपण डन वैडशष्ट्यं इ. डकतीतरी बाबी आल्या 
आहेत. त्या फार महववाच्या आहेत. 

 
बहुतेक सवण मुसलमान मराठी संतकवींच्या गं्रथािंं वैडशष्ट्य त्याचं्या मंगलािरणातंही लक्षात येतं. 

शखे महंमद आडण शहामुनी याचं्या अनुक्रमे ‘योगसंग्राम’ व ‘डसद धान्द्तबोध’ या गं्रथािंा मला इथं डवशरे्षकरून 
उले्लख करायिा आहे व त्या त्या कवीच्या संदभात मी त्या त्या डठकाणी सडवस्तर डवविेन केलंि आहे. 

 
ते मंगलािरणापूवी अंबर हुसेन ‘श्रीगणेशाय नमः’ असं म्हणून भारतीय प्रथेप्रमाण ंआधी गणेशवदंन 

करून गं्रथलेखनाला प्रारंभ करतात. नंतर गणेश, शारदा आडण गुरू यानंा वदंन करताना त्यानंी काय काय 
म्हटलं आहे, ते बारकाईनं पाहू या. गणेशाला वदंन करताना अंबर हुसेन म्हणतात, 

 
‘भेदाभेदािा आग्रह उदंि । तोडि डवघ्नसमूह प्रििं । 
तेयातें नाडशता जो वक्रतंुि । तया नमस्कारु ॥ १ x १ ॥ 
 
जो ब्रह्माडदकािंा स्वामी एक । जया नसे आडणख नायक । 
ऐसा जो सवोत्तम डवनायक । तया नमस्कारु’ ॥ १ x २ ॥ 
 
अंबर हुसेन हे इस्लामधमानुयायी आहेत. इस्लाम जाडतभेद वा स्तरभेद मानीत नाही. या दृष्टीनं 

‘अंबरहुसेनी’ िी ही पडहलीि ओवी अत्यंत बोलकी आहे. इस्लामच्या व कहदू धमाच्या मूळ तववातं अंबर 
हुसेनानंा काही साम्यस्थळं गवसतात, त्यापंैकी भेदाभेदाला अमान्द्यता, डवर्षमतेला डवरोध, समानतेिा 
पुरस्कार हे एक - ते गं्रथारंभी सवणप्रथमि का यावं, ते आपण नीट समजून घ्यायला हव.ं त्यामागील हेतूही 
लक्षणीय व डिन्द्त्य आहे. 

 
एकेश्वरवाद हे इस्लामि ं प्राणभतू तवव आहे. भारतीय दशणनातही अवतारवाद वा अनेक देवतािें 

उल्लेख असेल तरी परमात्मा एकि आहे, हा केन्द्रीभतू डविार असल्यानंि - 
 
‘जो ब्रह्माडदकािंा स्वामी एक । 
जया नसे आडणख नायक ॥’ 
 
असं अंबर हुसेन गणेशस्तुतीच्या डनडमत्तानं आग्रहपूवणक सागंत आहेत. 
 
अज्ञानािा डवनाश व आत्मज्ञानािी प्राप्ती हेही इस्लाम व कहदू धमािं महत्त्वाि ंआध्याक्त्मक उडद्दष्ट 

आहे, ते शारदावदंनात अंबर हुसेनानंी डकती सहजतेनं प्रडतपाडदलं आहे - 
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‘भतती-ब्रह्मानंद देती । अवतार, अज्ञान खंडिती । 
ऐसी शारदा सरस्वती । डतये नमस्कारू ॥ १ x ३ ॥ 
 
गुरू हा परमात्मस्वरूप असतो, हे भारतीय दशणन - परंपरा मानते. सूफी संप्रदायातही गुरूिं - 

‘पीरा’ंि,ं बलीि,ं असंि महवव मानलं आहे. परमात्म्यानंि डवश्व डनर्णमलं. तोि डवश्वाि ंप्रडतपालन डन संहार 
करतो, ही कल्पना भारतीय दशणनापं्रमाण ं इस्लाममध्येही आहे. तीदेखील अंबर हुसेन गं्रथारंभीि 
परमेश्वरस्वरूप गुरूला वंदन करताना मािंतात - 

 
‘जेथूडन हें डवश्व होतें । जेथे मागुती लय पावतें । 
तया सडच्चदानंद श्रीगुरूतें । साषं्टागं नमस्कारू’ ॥ १ x ५ ॥ 
 
परमात्मा हा डवश्वडनमाता आहे, ही कल्पना भारतीय दशणनात व कुराणातही आहे. ‘अंबर हुसेनी’च्या 

नवव्या अध्यायाच्या प्रारंभी तेराव्या ओवीत ही कल्पना कवीनं अशी डवशद केली आहे - 
 
‘माडझया आधारे प्रकृती । प्रसव ेिरािर व्यतती । 
याकारणे सुभरापती । जग हे डफरते’ ॥ ९ x १३ ॥ 
 
सगुणामागील डनगुणण तवव महत्त्वाि ंआहे, हा डविार अंबर हुसेन याि अध्यायात आग्रह - पूवणक 

मािंतात. इस्लाममधील डनगुणणडविार अंबर हुसेनाचं्या डविारडवश्वात कें रीभतू आहे व तोि भारतीय 
दशणनातही त्यानंा आढळल्यानं ते त्यािा आग्रहपूवणक पुरस्कार करतात, हेही इथं समजून घ्यायला हवं - 

 
‘मूढ अवगडणती मातें । मनुष्ट्यदेह धडरती यातें । 
माझे परतवव न जाणती ते । जें सवणभतूािें डनयंते ॥’ (-अंबरहुसेनी, ९ x १३) ॥ [मुसलमानािंी जुनी मराठी 

कडवता, सं. प्रा. अं. का. डप्रयोळकर, मराठी संशोधन मंिळ, मंुबई, १९६५, प.ृ १६.] 
 
‘समश्लोकी’, ‘समओवी’की ओवीबद ध भाष्ट्यरचना? 

 
याडवर्षयी या प्रकरणाच्या सुरुवातीला काहीसा डविार केला आहे. गीतेच्या ७०० श्लोकावंर ८७१ 

ओव्यािं ं भाष्ट्य, असं या गं्रथाि ं स्वरूप असून त्यावरूनही ‘समश्लोकी’ ककवा ‘समओवी’ टीका म्हणून 
हेटाळता येईल का? डशवाय त्यात अंकगडणतािी िूक होईल ती वगेळीि. डतला केवळ ‘ओवीबद ध 
भाष्ट्यरिना’ म्हणूनही भागेल, असं वाटत नाही. 

 
मूळात अंबर हुसेनानंा फार मोठी भाष्ट्यरिना करायिीि नाही, हे त्याचं्या ‘तात्पयाथण डलडहजे’ या 

पडहल्या अध्यायातील िौदाव्या ओवीतील उल्लेखावरून स्पष्ट होतं. पडहल्या अध्यायाच्या या िौदाि ओव्या 
आहेत पण त्यािंा उपयोग या गीताटीकाकारानं डकती िपखलपणे केला आहे ! 

 
ज्ञानदेव जसे ‘प्रडतपदी झािा देईन’ अशी प्रडतज्ञा ‘ज्ञानदेवी’च्या पडहल्या अध्यायाति करतात, 

त्याप्रमाण ंजणू अंबर हुसेनदेखील १७१ ओव्यातंील प्रत्येक जास्तीच्या ओवीिा मूळ सातश ेओव्याबंरोबरि 
झािा ककवा डहशबे देऊन डतिी अन्द्वथणकता पटडवणार आहेत, असं वाटतं. या पडहल्या अध्यायातील पडहल्या 
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िौदा ओव्यातं मंगलािरण, गणेश-शारदा-गुरुवदंन, स्वकुळवणणन, पूवणसूरीिा, पूवणभाष्ट्यकारािंा डनदेश, 
प्रस्तुत टीकेच्या लेखनािं प्रयोजन, डतिी फलश्रुती इ. डकतीतरी गोष्टी सागंून जातात. जणू या साहेया 
गोष्टींिी डतथं ‘कोंदाकोंदी’ि झाली आहे. गडणति करायि ंझाल्यास या प्रास्ताडवक िौदा ओव्यावंरून सम 
ओव्यापेंक्षा अडधकच्या १२१ ओव्यािंहंी करता येईल. 

 
अंबर हुसेन हे बहुश्रुत आहेत, यािी प्रिीती यातील पुढील ओव्यावंरून येते. सातव्या ओवीत 

‘एकाक्षर डनघंटु पाहोन डलडहले असे’ असं कवी म्हणतो. त्यानं अच्युताश्रम व ‘डनवृडत्तनाथाडदका’ंच्या 
गीताटीका पाडहल्या आहेत, असा उल्लेख अकराव्या ओवीत आहे, तर 

 
‘भाष्ट्य शकंरािायांिे  आडण व्याख्यान श्रीधरस्वामींिे । 
पाहोडनया भगवद गीतेिी । टीका महाराष्ट्र भारे्षतें कडरजे’ ॥ (१ x १३) ॥ 
 
-असं म्हणून ‘शाकंरभाष्ट्य’ डन ‘श्रीधरी टीका’ यािंाही ते डनदेश करतात. 
 
यापूवी दहाव्या शतकात भारतात आलेल्या अल् बेरूनी या अरब डवद वानानं अरबी भारे्षत गीतेवर 

अनुवादात्मक भाष्ट्यगं्रथ डलडहला होता. त्यानंतरिा ‘महाराष्ट्र भारे्ष’तला हा एका मुसलमान भाष्ट्यकारािा 
पडहलाि प्रयत्न. 

 
अंबरहुसेनािंी बहुश्रुतता जशी त्याचं्या लेखनातून प्रकटते त्यािबरोबर त्यािंा आत्मडवश्वासही 

प्रकटतो. काही वळेा तो डवनयािहंी सीमोल्लंघन करीत असल्याि ंजाणवतं. त्यािा ‘सुत हुसेनी अंबरखान 
असे जगदवदं्य’ ॥ १ x ६ ॥ असं म्हणताना या कवीला संकोि वाटत नाही; एवढंि नव्हे तर ‘वदान्द्यािंा 
(वदेान्द्त्यािंा) डशरोमणी’ आडण ‘ब्रम्हज्ञाडनयािंा मुकुटमणी म्हणोडन आपण जनी प्रडसद ध आहोत’, असंही 
तो मोकळेपणानं पडहल्या अध्यायाच्या सातव्या ओवीत सागंतो. ‘डनका ब्रह्मबोध’ व्हावा यासाठी ‘उपकाराथण 
सवण लोकां’ आपण ही टीका डलडहली आहे, असं अंबर हुसेन पडहल्या अध्यायाच्या दहाव्या ओवीत सागंतात. 
आपण जो गीताथण सागंत आहोत, त्याबद्दल कुणाला ‘वसवसा’ (शकंा) असल्यास त्यानं ‘अडभधानकोश’ 
पाहून डनणणय करावा, असंही त्यानंी ठामपणे साडंगतलं आहे. (१ X ९) 

 
अंबर हुसेनाचं्या डववेिनपद धतीिी एक-दोन उदाहरणं इथं देतो. त्यातंील पडहलं उदाहरण 

पडहल्या अध्यायातील अजुणनाला पिलेल्या कुलक्षयाच्या व वणणसंकराच्या डवविंनेि ंआहे- 
 
‘कुलक्षण जाडलया जाण । कुलधमणनाशती पुरातन । 
धमण नाशडलया कुल संपूणण । अधमण कजडततो ॥ 
अधमण व्याडपले कुल म्हणौन । कुलडस्त्रया दुष्ट होती जाण । 
डस्त्रया दुष्ट असता ंसंपूणण । वणणसंकरू होय ॥ 
नरकात पाडितो संकर । कुलघ्नी आडण कुल सािार । 
यािें पिती डपतर । कपिोदकें रडहत ॥ 
कुलघ्नाडंिया ंदुडरकत । वणणसंकराते कडरडत । 
जाडतधमण लुप्त होती । आडण शाश्वत कुलधमण’ ॥ १ × ४०·४३ ॥ 
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दुसरं उदाहरण दुसहेया अध्यायातील आत्मानात्मडववकेाि ं आहे (२ × ४०-४८) पण डवस्तार- 
भयास्तव ते देत नाही. 

 
भगवद गीतेला युद धािी पाश्वणभमूी आहे. या अनुरं्षगानं अजुणनाच्या मानडसक अवस्थेिं व व्यथेि ं

तसंि आनुरं्षडगक प्रसंगािं ंथोितयात पण रेखीव डित्रण करण्यात अंबर हुसेन यशस्वी झाले आहेत. त्यािं ं
संवादलेखनही पडरणामकारक वाटतं व त्यातून प्रभावी व्यक्ततरेखा प्रकटतात. 

 
प्रवाही व रसाळ भार्षाशलैी हे अंबर हुसेनाचं्या कडवत्वाि ं वैडशष्ट्य असून त्यािंी मार्णमक 

दृष्टान्द्तयोजनाही आपलं लक्ष वधेते. गीतेिा ‘तात्पयाथण’ समथणपणे संके्षपात वणणन करणारी व्युत्पन्न टीका 
म्हणून मराठी वाङ्मयेडतहासात या गीताटीकेिी नोंद करता येईल. 
 
५) [डकत्ता. पृ. ३८]   
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६. चादंसािेब कादरी 
 

(चादं बोधले) 
 
सोळाव्या शतकातील संतकवींमध्ये िादं बोधले यािंा आवजूणन उल्लेख केला जातो. बहुतेक सवण 

मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी त्यािंी व त्याचं्या महववपूणण कायािी तसंि त्यानंी डनमाण केलेल्या 
डशष्ट्यपरंपरेिी नोंद केली आहे, संत एकनाथािें गुरू िादं बोधलेि होते, असा उल्लेख शखे महंमदानंी केला 
आहे. त्याि ं डववरण या गं्रथातील शखे महंमदडवर्षयक प्रकरणात केलं आहे. श्री. वा. सी. बेंरे यानंी 
‘तुकाराममहाराजािें संतसागंाती’ [तुकाराममहाराजािें संतसागंाती, वा. सी. बेंरे, मौज प्रकाशन, मंुबई. १९५८, प.ृ ५८-६१.] िॉ. 
रा. डि. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, िॉ. रा. डि. ढेरे, मंजुल प्रकाशन, पुणे. १९९४, प.ृ ८०-८२.] आडण िॉ. ब्रह्मानंंद देशपािें [तीन 

शोध डनबधं, िॉ. ब्रह्मानंद देशपािें, पडरिय प्रकाशन, औरंगाबाद, १९८२, प.ृ २८-३०.] यानंी िादं बोधले याचं्याडवर्षयी आपापली 
अभ्यासपूणण मतं मािंली आहेत. संतकवी िादं बोधले यानंा वारकरी व सूफी परंपरेत मोठी मान्द्यता आहे. 
तेव्हा त्याचं्याडवर्षयी कुठलाही पूवणग्रह वा अडभडनवशे न बाळगता तसंि वस्तुडनष्ठ प्रमाणाचं्या आधारे डविार 
व्हावा, असं मला वाटतं. 

 
मडहपतींच्या ‘भततडवजय’ व ‘संतडवजय’ या गं्रथातं िादं बोधले यािंा उल्लेख आला आहे. 

जनादणनपतंानंी एकनाथानंा आपल्या गुरूच्या दशणनाला नेले व हे गुरू यवन होते, अशा आशयाच्या दोन 
कथा ‘भतत डवजया’च्या िाळीसाव्या अध्यायात आल्या असून त्यािंा आधार ही श्री. बेंरे [तुकाराममहाराजािें 

संतसागंाती, प.ृ ६०.] यानंी घेतला आहे. 
 
महिपतींचा िा उल्लेख असा- 
 
‘जनाधणन म्हणे एकनाथा । आमुिे स्थायी वोळखीं आता ं। 
ते अकवध बसैोडन अश्वापरुता । आला अवडित त्या ठाया ॥ ७६ ॥’ 
 
एकरूप देखता दृष्टी । एकनाथ जाले भयभीत पोटीं । 
प्रत्यक्ष यवन डदसतो दृष्टी । असत्य, गोष्टी मज वाटे ॥ ७७ ॥ 
 
डवशाळा िोळे, आरतत नयन । हाती शस्त्र, अश्व वाहन । 
 
साडन्नध येऊडन उतरला जाण । मग केले जनादणनें नमन त्यासी [तुकाराममहाराजािें संतसागंाती, 

वा. सी. बेंरे, मौज प्रकाशन, मंुबई. १९५८, प.ृ ५८-६१.] ॥ ७८ ॥ 
 
िॉ. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, पृ. ८०-८१.] यानंी िादं बोधले म्हणजे सूफीच्या कादरी शाखेिे संत सय्यद 

िादंसाहेब कादरी हे होते, हे पुढील सडवस्तर डवविेनात स्पष्ट केलं आहे, ते मूळाप्रमाण ं साभार उद धृत 
करतो - 

 
‘शखे महंमदाने ‘योगसंग्रामा’त आपल्या गुरूिा स्पष्ट उल्ले ख केला आहे- 
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ॐ नमो जी श्रीसद गुरु िादं बोधले । त्यानंी जानोपतंा अंगीकाडरलें  । 
तानोबाने एका उपदेडशले । दास्यत्वगुणे ॥ १५-१ ॥ 
 
हाि संबंध त्याने एका अभगंातही पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करून साडंगतला आहे – 
 
धन्द्य िादं बोधले । त्यानंी जानोपतंा लोधले । 
त्याचं्या शरे्षें घाले । एकोजनादणन ॥ 
केली भागवत-टीका । उद धार डवश्वलोका ं। 
तेि डदसे सायेका । स्वामीपाशी ॥ १६ ॥ 
 
या दोन्द्ही अवतरणातूंन शखे महंमद आडण जनादणनस्वामी हे गुरुबंधू होते, ही वस्तुक्स्थती उघि 

आहे. त्यािंा संबधं असा मािूंन दाखडवता येईल - 
 

 महंमद गौस  
   

 राजे महंमद  
   

 िादं बोधले  
    

   
जनादणनस्वामी  शखे महंमद 

   
एकनाथ   

 
पारंपाडरक समजुतीप्रमाणे जनादणनस्वामींिे गुरू श्रीदत्ताते्रय होत. परंतु अनेक ऐडतहाडसक 

पुराव्यानंी ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, जनादणनस्वामींिे गुरू पौराडणक दत्ताते्रय नसून, दत्तावतारी समजले 
जाणारे सत्पुरुर्ष िादं बोधले हेि होत. ते गुरुपरंपरेने सूफी साधू असल्याने सूफी वशेात म्हणजे मलंगवशेात 
राहत असत. नाथाचं्या पारंपाडरक िडरत्रात मलंगवशेात दशणन देणाहेया दत्ताते्रयािा जो उल्लेसख येतो, तो 
दत्ताते्रय म्हणजे हे मलंगवेशात वावरणारे दत्तावतारी साधू िादं बोधलेि होत. नाथािें एक िडरत्रकार 
कृष्ट्णदास जगदानंदनंदन यानंी आपल्या ‘प्रडतष्ठानिडरत्र’ या गं्रथात स्पष्टपणे म्हटले आहे की- 

 
एकनाथासी करीता ंबोध । तंव आला िादंबोध । 
िरंशखेर महासाधू । अवतार प्रडसद ध दत्तात्रयािा ॥ (प्र. ि. २-६७) ॥ 
 
नाथाचं्या परंपरेतील अनेक सत्पुरुर्षानंी हा वस्तुक्स्थती मान्द्य केलेली आहे. स्वतः शखे महंमद िादं 

बोधल्यानंा नमन करताना ‘तुम्ही महावडरष्ठ डदगंबरु’, ‘जय जय सद गुरू डदगंबरा’ अशा शब्दातं िादं 
बोधल्यािें दत्तावताडरत्व सूडित करतो. 
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शखे महंमदाला परमबोधािा अडधकारी बनडवणारे हे िादं बोधले मोठे प्रभावशाली साधू होते. त्यािंा 
डनजामशहावर अत्यंत प्रभाव होता. 

 
शखे महंमदाने आपल्या गुरूला ‘अजमतेिे धनी’ म्हणजे ‘डसध्दीिे स्वामी’ म्हटले आहे. या 

प्रभावामुळेि पुढे डनजामशाहीत िादं बोधले आडण त्यािंा डशष्ट्यपडरवार यानंा डवशरे्ष प्रडतष्ठा लाभलेली 
डदसते. जनादणनस्वामींनी बाधंलेली िादं बोधल्यािंी समाधी देवडगरीच्या पायर्थ्याशी आजही आहे. िादं 
बोधल्यानंी सूफी साधना आडण सूफी वशे स्वीकारलेला असल्याने ते कहदू असूनही त्यािें समाडधमंडदर 
दग्याच्या स्वरूपात आहे.’ 

 
िॉ. ब्रह्मानंद देशपािें यानंी या दोन्द्ही अभ्यासकाचं्या डवरोधात मत मािंलं आहे. त्यामुळं िरंभट 

आडण िादं बोधले (िादंसाहेब कादरी) असे या प्रश्नािे दोन दृडष्टकोन डनमाण झाले. 
 
शखे महंमदाच्या ‘योगसंग्रामा’िा व अन्द्य रिनािंा (दक्तखनी रिनासंडहत) मी जो सूक्ष्म अभ्यास 

केला आहे तो या संदभात कृपया पाहावा. तो केल्यानंतरि मी िादं बोधले याचं्याडवर्षयी हे डववेिन करीत 
आहे. 

 
‘योगसंग्रामा’त व आपल्या अन्द्य रिनातं शखे महंमद िादं बोधले (िादंसाहेब कादरी) यािंा 

उल्लेख करतात. त्याचं्या ‘डसजरा-जडद-कादरी’ला तर प्रमाण मानायलाि हवं. त्यातही हा उल्लेख 
आढळतो. तो अभ्यासकानंा उपलब्ध व्हावा म्हणून शखे महंमदडवर्षयक प्रकरणात मूळातून उद धृत केला 
आहे. शखे महंमदािंा भारतीय दशणनापं्रमाणिं ‘तसव्वुफ’िा (सूफी तववज्ञानािा) कसा व्यासंग होता व ते ती 
परंपरा कसे मानत, यािी प्रमाण ं त्याचं्या लेखनात आढळतात व त्याडवर्षयी ही मी त्या प्रकरणात डविार 
केला आहे. गौस महंमद -राजे मंहमद-(शखे महंमदािें विील)- िादं बोधले (िादंसाहेब कादरी) - शखे 
महंमद अशी एक शाखा व परंपरा तर डनडिशति आहे. िादं बोधले-जनादणनस्वामी-एकनाथ ही दुसरी 
शाखा व परंपरा आहे. डतिा अन्द्वयाथण काही अभ्यासकानंा वगेयाया प्रकारे लावावयािा असल्यास त्यािं ं ते 
मत प्रडतपाडदण्यािा त्यानंा पूणण अडधकार आहे पण त्यामुळं शखे महंमदािंी कादरी परंपरा नाकारण्यािा 
प्रश्नाि उद भवत नाही. 

 
िादं बोधले यानंी काही अल्पस्वल्प स्फुट अभगंात्मक लेखन केलं आहे. ते म. म. द. वा. पोतदार 

याचं्या संग्रहातील बािात आहे. ते मला उपलब्ध होऊ न शकल्यानं मी त्याि ंडववेिन करू शकलो नाही.  
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७. शेख मिंमद 
 
मुसलमान मराठी संतकवींमध्ये शखे महंमद हे अगे्रसर होत. ‘ज्ञानािा एका, नामयािा तुका आडण 

कबीरािा शकेा’ या वारकरी संप्रदायात प्रिडलत असलेल्या लोकडप्रय उततीतील ‘शकेा’ म्हणजे संतकवी 
शखे महंमद हे होत. संतनामावयायातं आडण मराठी वाङ्मयेडतहासात शखे महंमदािंा उल्लेख आवजूणन केला 
जातो, त्यािप्रमाण ं मोरोपंताचं्या ‘सन्द्मडणमाले’तील शखे महंमदािंा पुढील उल्लेखही त्यािें बहुतेक 
अभ्यासक नेहमी करतात – 

 
‘ताडरती न कीतीच्या, जो न लवे । त्या मुसल-मानवा नावा । 
हर्ष ेसेख महंमद भगवज्जन । मुसलमान मानावा’ ॥ ८० ॥ 
 
संतिडरत्रकार दास गणू यानंी शखे महंमदािं ंिडरत्र डलडललं आहे. प्रा. अ. का. डप्रयोळकर, श्री. 

वा. सी. बेंरे, िॉ. रा. कि. ढेरे व िॉ. भीमा मोदळे यांनी शखे महंमद व त्यािंं साडहत्य याडवर्षयी केलेला 
डविार उपयुतत आहे. श्री. वा. सी. बेंरे यािं ं या संदभातील ऋण डवशरे्षकरून उल्लेखायला व मान्द्य 
करायला हवं, त्यानंी शखे महंमदािं ं िडरत्र, त्यािं ं घराणं, त्यािंी वशंपरंपरा व साडहत्य याडवर्षयी ज्या 
आस्थेनं लेखन केलं, डतिाही इथं आवजूणन डनदेश करायला हवा. त्यानंी दोन खंिामंध्ये या संतकवीिं 
साडहत्यं संपादून प्रडसद ध केलं, हे त्यािें थोर उपकार आहेत. त्यातंील पडहल्या खंिात शखे महंमदाचं्या 
‘योगसंग्रामा’ि ं संपादन केलं असून दुसहेया खंिात त्याचं्या अन्द्य कडवतेि ं संपादन केलं आहे. त्यानंी हे 
मौडलक कायण केलं नसतं तर पुढच्या काळातील अभ्यासक/संशोधकानंा ही मौडलक सामुग्री कशी लाभली 
असती? 

 
शेख मिंमदांची जीवनगाथा 

 
सुदैवानं शखे महंमदाचं्या िाडरत्राडवर्षयी डवडवध अभ्यासक/संशोधकामंध्ये बरीिशी एकवातयता 

आढळते. या संतकवीनं आपल्या लेखनाति स्वतःडवर्षयीिे काही महववािे उल्लेख केलेले असल्यानं अनेक 
गं्रथान्द्तगणत प्रमाणहंी उपलब्ध झाली आहेत. याडशवाय ‘िकनामा’, ‘डसजरा-जडद-काडदरी’ इ. ऐडतहाडसक 
प्रमाणहंी शखे महंमदाचं्या िडरत्रावर आधारभतू प्रकाश टाकतात. िॉ. ढेरे म्हणतात त्याप्रमाण ं ‘त्याचं्या 
िडरत्रािी डनखळ ऐडतहाडसक साधनं अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहेत’ [एकात्मतेिे डशल्पकार, िॉ. रा. डि. ढेरे, मंजुल 

प्रकाशन, पुणे, १९९४, प.ृ ७७.] हे खरं असलं तरी जी उपलब्ध आहेत, ती फार मोलािी आहेत. 
 
शखे महंमदािं ं मुलाण्यािं घराण ं मूळिं मराठवाड्यातल्या धारूरि.ं त्यािें विील राज महंमद हे 

धारूरच्या डकल्ल्यािे हवालदार होते. शखे महंमद धारूरलाि जन्द्मले. नंतर ते दौलताबादेस राडहले 
असावते. हा प्रदेश िादं बोधले याचं्या प्रभावकके्षतील असून राज्य महंमद हेही या प्रभावकके्षत होते. अनेक 
डठकाणी शखे महंमदाचं्या वडिलािंा उल्लेख अभ्यासकानंी ‘राजेमहंमद’ असा केला आहे. स्वतः शखे महंमद 
‘राज महंमद’ असाही उल्लेख करतात. 

 
‘योगसंग्रामा’च्या डतसहेया प्रसंगाच्या पन्नासाव्या ओवीत हा उल्लेख आहे– 
‘याडत गोरे राज महंमद डपता । सगुण पडतव्रता फुलाई माता’ ॥ 
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राज महंमदािंी कबर धारूरला आहे. श्रीगोंदा येथील शखे महंमदािें वशंज राज महंमद (पत्नी 
फुलाई) - शखे महंमद -दावलजी (लाऊजी)- हकीमजी – बालबाबा – मंगलबाबा - हफीजबाबा अशी 
परंपरा सागंतात. 

 
मंगलबाबानंतरिी आजवरिी परंपरा कमालबुवा- रंगोबुवा - कबीरबुवा - गुलाब - हुसेन 

कमालबुवा शब्बीर अमीन अशी आहे. आजिी डपढी ही अकरावी डपढी आहे, असं सागंतात. 
 
सूफींची कादरी परंपरा 

 
शखे महंमदाच्या सूफी परंपरेवर ‘डसजरा-जडद-काडदरी’ या प्रकरणामुळं फार महववािा प्रकाश 

पितो. या प्रकरणािा िॉ. ढेरे व अन्द्य अभ्यासकानंी जाता जाता उल्लेख केला असला तरी त्यािा बारकाईनं 
अभ्यास करायला हवा, असं मला वाटतं. हे महववपूणण प्रकरण श्री. वा. सी. बेंरे [शखे महंमदबाबा श्रीगोंदेकर यािंा 

कडवतासंग्रह, भाग २, सं. वा. सी. बेंरे, प्र. पी. पी. एच् बुकस्टॉल, मंुबई, १९६१, प.ृ १२३ - २४.] यानंी शखे महंमदबाबा श्री गोंदेकर 
याचं्या ‘कडवता-संग्रहा’च्या दुसहेया भागात प.ृ १२३-१२४ वर प्रडसद ध केलं आहे. हे प्रकरण २९ ओव्यािंं 
असून इस्लाम धमाडवर्षयीच्या प्रारंडभक उल्लेखात हजरत इमाम हसन-हुसेन यािंी नाव ंिौर्थ्या ओवीत डदली 
आहेत. 

 
‘तंत रबुल (रब्बुल्) आलमीन । 
बयेतळ (बतैल्) मुकदस । 
जलु अला ॥ १ ॥ 
 
काळन नडब रीसाल तपना । 
सलला (सल्ले आला) आहे (आलैहे) 
सलम (वसल्लम्) ॥ २ ॥ 
 
इमामे मसरक वैल (वल्) मगरब 
आसुदुलाडहल गाडलब 
आमीरुल मोमीनीन 
आली इबने आबु ताडलब ॥ ३ ॥ 
 
इमामे हसन इमामे हुसन सडह । 
देसत करबला 
रजीअला हो ताला अनहु ॥ ४ ॥’ 
 
एकडवसाव्या ओवीपासून एकोणडतसाव्या ओव्यापंयंतिी शखे महंमदािंी कादरी परंपरा तपशीलानं 

डदली आहे, ती इथं उद धृत करतो कारण श्री. वा. सी. बेंरे यािंा हा गं्रथही आता दुर्णमळ झाला असून 
त्याबरोबरि हे शखे महंमदािं ंिडरत्रडवर्षयक मौडलक साधन काळाच्या उदरात गिप होण्यािी दाट शतयता 
आहे– 
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इलाही बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद अबु सहीद मुबारक मुखर डमरजा अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २० ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद अबदुला कादर डजलानी अल हुसैनी बलै हुसैनी 
शाडहदेद संतकलवला रजी आला हो ताला अनहो रसीद ॥ २१ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद अबदुल रजाक ताजोहदन कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २२ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद मिंमद गंवस ग्वालेरी कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीज ॥ २३ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद राजे मिंमद कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २४ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद चांदसािेब कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २५ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद मिंमदसािेब कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २६ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद लाडजी (दावलजी ?) सायेब कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २७ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद िाकीमसायेब कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २८ ॥ 
 
इलाडह बहुरमत खीर के डखलाफत बर हजरत 
सयेद बालासायेब कादरी रजी अला हो ताला अनहो रसीद ॥ २९ ॥ 
 
या डववरणात सैयद अब्दुला कादर डजलानी - सयेद अब्दुल रजाक ताजोडदन कादरी - सयेद 

महंमद गंवस ग्वालेरी कादरी - सयेद राजे महंमद कादरी - सयेद िादंसाहेब कादरी - सयेद महंमद साहेब 
कादरी - सयेद लािजी (दावलजी ? ) सायेब कादरी - सयेद हकीमसाहेब कादरी अशी सूफी पथंाच्या 
कादरी शाखेिी परंपरा डदली आहे. यातून सैयद िादंसाहेब कादरी (ऊफण  िादं बोधले) यािंा व शखे 
महंमदािंा गुरुपरंपरेतील संबधं स्पष्ट होतो. यातील सयेद महंमदसाहेब कादरी म्हणजे शखे महंमद. 
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‘योगसंग्रामा’च्या पधंाराव्या प्रसंगाच्या प्रारंभी शखे महंमदानंी आपल्या गुरूला वदंन करून त्यानंी 
जाणोपतंानंा (जनादणनस्वामींना) उपदेडशलं आडण जाणोबानं संत एकनाथानंा उपदेडशलं, ही आपल्या 
गुरुबधूंिी परंपराही या शब्दातं डदली आहे- 

 
‘श्रीडनर्णवकाराय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥’ 
ॐ नमो जी िागं बोधले । त्यानंी जानोपतंा अंडगकाडरलें  ॥ 
जाणोबानं एका उपदेडशलें  । दास्यत्वगुणें’ ॥ यो. सं. १५ x १ ॥ 
 
याडशवाय याि प्रसंगात त्यानंी आपल्या गुरूिा आणखी एक उल्लेख िौर्थ्या ओवीत केला आहे – 
 
‘सत् िादं बोधल्यािे कुळी शके । 
महंमदानंी िर्णिला डववके’ ॥ 
 
िॉ. ढेरे ज्या ‘डसजरा-जडद-काडदरी’ िा संदभण देतात, त्यात ते िादंसाहेब कादरी यािंा उल्लेख 

करतात आडण मुसलमान परंपरेतील पुढील कादरी डशष्ट्यािंा डनदेश करून मध्येि ‘िादंसाहेब कादरी 
म्हणजे कहदू साधू िादं बोधले होत. हा िादं बोधलेि शखे महंमदािा गुरू होय,’ असं म्हणतात, यात एक 
तार्णकक डवसंगती जाणवते. िॉ. ढेरे यािं ंमूळ डवधान असं- [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ७९ - ८०.] 

 
‘काडदरी गुरुपरंपरा’ (‘डसजरा-जडद-काडदरी’) या प्रकरणामध्ये शखे महंमदािी गुरुपरंपरा 

‘अब्दुल कादर डजलानी - सय्यद अब्दुल रजाक ताजोडदन कादरी - सय्यद महंमद गौस ग्वाल्हेरी कादरी - 
सय्यद िादंसाहेब कादरी - सय्यद महंमद साहेब कादरी (शखे महंमद) अशी डदलेली आहे...... अब्दुल 
कादर डजलानीिा प्रडशष्ट्य सय्यद महंमद गौस हा भारतात प्रिाराथण आलेला पडहला कादरी सूफी प्रिारक 
होय. ग्वाल्हेर हे त्याच्या प्रिारािे कें र होते. ग्वाल्हेर येथेि तो इ. स. १५१७ मध्ये मृत्य ूपावला. तेथे त्यािी 
कबर आहे. ग्वाल्हेर डनवासामुळेि त्याला ‘ग्वाल्हेरी’ असे डवशरे्षण प्राप्त झाले. शखे महंमदािंा डपता 
राजेमहंमद हा महंमद गौसिा डशष्ट्य होता. डपता हाि शखे महंमदािा परमगुरू होय. राजे महंमदािा डशष्ट्य 
िादंसाहेब कादरी म्हणजे प्रख्यात कहदू साधू िादं बोधले होय. हा िादं बोधलेि शखे महंमदािा गुरू होय.’ 

 
िादं बोधले यािंा आणखी एक उल्लेख िॉ. ढेरे यानंी याि डठकाणी केला आहे, तो असा - ‘ते (िादं 

बोधले) परंपरेने सूफी साधू असल्याने मलंगवशेात राहत असत.’ सूफी परंपरा मुसलमानािंी असून डतच्यात 
अधेमध्येि िादं बोधले (िादंसाहेब कादरी) हे कहदू कसे ? ते सूफी परंपरेप्रमाणं मलंगवशेात का राहत ? या 
परंपरेतले सवण मुसलमान व मधलेि िादंसाहेब कादरी तेवढे कहदू कसे ? संपूणण ‘डसजरा-जडद-काडदरी’ 
प्रकरण अभ्यासल्यास त्यात असा एकही अपवाद आढळत नाही. तेव्हा या प्रश्नािंा अंतमुणख होऊन डविार 
करायला हवा व त्यातंील ऐडतहाडसक सत्य व तसंि तार्णकक सुसंगती शोधायला हवी म्हणजे वस्तुक्स्थतीवर 
प्रकाश पिेल. ती लक्षात घेतल्यावर िादं बोधल्यािंी एक डशष्ट्यशाखा कहदू होती, हे िॉ. ढेरे [डकत्ता, प.ृ ८०] 

यानंी डनदेडशल्याप्रमाण ंमान्द्य करायला काहीि हरकत नाही – 
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 महंमद गौस  
   

 राजे महंमद  
   

 िादं बोधले  
    

   
जनादणनस्वामी  शखे महंमद 

   
एकनाथ   

 
िॉ. ढेरे [डकत्ता, प.ृ ८१] यानंी िादं बोधले याचं्या संदभात आणखी काही तपशील डदला आहे, तोही 

त्याचं्या सूफी परंपरेवर िागंला प्रकाश टाकतो – 
 
‘शखे महंमदाने आपल्या गुरूला ‘अजमतेिे धनी’ [‘अजमत’ म्हणजे शे्रष्ठत्व, मोठेपण, माहात्म्य.] म्हणजे 

‘डसद धींिे स्वामी’ म्हटले आहे. या प्रभावामुळे पुढे डनजामशाहीत िादं बोधले आडण त्यािंा डशष्ट्यपडरवार 
यानंा डवशरे्ष प्रडतष्ठा लाभलेली डदसते. जनादणनस्वामींनी बाधंलेली समाधी देवडगरीच्या पायर्थ्याशी आजही 
आहे. िादं बोधल्यानंी सूफी साधना आडण सूफी वशे स्वीकारलेला असल्यामुळे ते कहदू असूनही त्यािे 
समाडधमंडदर दग्याच्या स्वरूपात आहे.’ 

 
यावर वगेळे भाष्ट्य ते काय करायि ं! 
 

भौगोहलक पहरसर 
 
शखे महंमदािी जन्द्मभमूी मराठवािा ही होती व कमणभमूी मुख्यत्वेकरून मराठवाड्यालगतिाि 

अहमदनगर डजल्हा ही होती, काही प्रमाणात ती कनाटक, तेलंगण, आंध्रप्रदेश हीही असावी, असं श्री. वा. 
सी. बेंरे [शखे महंमदबाबा श्रीगोंदेकर यािंा कडवतासंग्रह, भाग २, सं. वा. सी. बेंरे, प्र. पी. पी. एच्. बुकस्टॉल, मंुबई, १९६१, प.ृ १२४.] यानंी 
‘शखे महंमदाच्या कडवतासंग्रहा’च्या दुसहेया भागात प्रकाडशत केलेल्या िडरत्रपर गीतओवीच्या आधारे 
म्हणता येतं. डतिा कता अनाडमक असल्यानं खुद्द श्री बेंरे यानंीि डनदेडशलं आहे. ‘डसजरा-जडद-काडदरी’ 
(क्र. ३२२) नंतर लगेि क्र. ३२३ वर ही रिना त्यानंी हेतुतः प्रकाडशत केली आहे. तो भाग पुढं जसाच्या 
तसा उद धृत करीत आहे – 

 
‘ॐ िडरत्रपर-अनाडमक’ 
धन्द्य तो परमात्मा । परात्पर डसमा । 
ितुर खणी उत्तमा । लक्ष िौहेयाशंी ॥ १ ॥ 
 
िरािर नादंती । नामघोर्ष कडरती । 



 

 

 अनुक्रम 

िौदा भवुने उत्पडत्त । दहा खंि के्षत्र ॥ २ ॥ 
 
जन्द्मभडूमका धारूर । बाहेरे रूई नगर । 
किेवलीत कभगार । जुनेर देश ॥ ३ ॥ 
 
दौलताबाद बेदर । तेलंगण इंदूर । 
बीि भीमानगर । कणाटक ॥ ४ ॥ 
 
उत्तरेसी दडक्षण । पूवण पडिम ईशान्द्य । 
आग्नेय नैरूत्य । अष्टडदशा ॥ ५ ॥ 
 
विाळी सुरविी । देऊळगावं श्रीगोंदा प्रौढी । 
कोरेगावं राडसन प्रौढी । अनंतगावं ॥ ६ ॥ 
 
डनडशडदन दोन । कथा कडरती ज्ञानी । 
सगुण-डनगुणण-ध्यानी । शखे महंमदा ॥ ७ ॥ 

(गीत-ओवी पोत. १-३) - ३२३’ 
 
यातं मराठवाड्यातील धारूर, बीि, वडहरे, रुईनगर, दौलताबाद; पुणे डजल्यातील जुनेर (जुन्नर), 

श्रीगोंदे, राडसन, (राडशन) आंध्र प्रदेशातील भागानगर (हैराबाद), इंदूर (इंदूरबोधन-डनजामाबाद); 
कनाटकातील बेदर (डबदर), त्यािप्रमाण ं तेलंगन (तेलंगण)- कणाटक, (कनाटक) इ. प्रदेशडवशरे्षािंी 
(राज्यािंी) नावहंी येतात त्यािंा धारूर (डज. बीि) इथं झाला तर डनयाण श्रीगोंदा (डज. अहमदनगर) इथं 
झालं, हे सवणमान्द्य आहे. तथाडप पुणे डवद्यापीठाच्या इडतहास डवभागास एका िेकोस्लोवाक डवद्याथानं-िॉ. 
दुशान यानंी - पीएच्. िी. -साठी केलेल्या शखे महंमदडवर्षयक प्रबंधात ते मध्य प्रदेशातील इंदूरहून आले 
होते, अशा प्रकारिी िुकीिी डवधानं केली असल्यानं मुद्दाम हा तपशील डदला आहे. (त्यानं तर शखे 
महंमदािंी सूफी परंपरा व डतिा प्रभावदेखील अमान्द्य केला आहे. या प्रबधंािा मीही एक परीक्षक होतो व मी 
माझ्या अडभप्रायात त्यास सप्रमाण डवरोध केलाि आहे.) या ओवी-गीतातील इंदूर म्हणजे तत्कालीन 
डनजामशाहीतील इंदूरबोधन (ककवा आजि ंडनजामाबाद) होय, हे मी यापूवीि डनदेडशलं आहे. 

 
आख्याहयका 

 
शखे महंमदाडंवर्षयीच्या अनेक आख्याडयका साडंगतल्या जातात व त्या त्याचं्या ग्रथाचं्या काही 

संपादकानंीही डदल्या आहेत. त्यातं त्याचं्या घराण्यातील पशुहत्येच्या (मुलाण्याच्या) व्यवसायामुळं त्याचं्या 
मनावर झालेला पडरणाम व करुणेमुळ झालेलं त्यािंं हृदयपडरवतणन याडवर्षयीिी आख्याडयका लक्षात 
घेण्याजोगी वाटते. या घरण्यानं पुढं हा व्यवसाय सोिला व शखे महंमदािें विील राजे महंमद हे धारूरच्या 
डकल्ल्यािे हवालदार झाले, याडवर्षयी यापूवी उल्लेख केलाि आहे. 
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शेख मिंमदांचा काळ 
 

(१) सुदैवानं शखे महंमदाचं्या जन्द्मकाळाडवर्षयी व डनयाणकाळाडवर्षयी फारसे वाद नाहीत. त्यािा 
जन्द्म इ. स. १५७५ मध्ये झाला असून त्यािं ंडनयाण इ. स. १६७४ मध्ये झालं, [संतकवी शखे महंमद, िॉ. भीमा मोदळे, 

अप्रकाडशत प्रबधं, पुणे डवद्यापीठ, १९९८, प.ृ २१.] असा डनष्ट्कर्षण िॉ. मोदळे यानंी आपल्या प्रबधंात काढला आहे. 
 
(२) शखे महंमदाचं्या श्रीगोंदे येथील दग्यातील फलकावर पुढील माडहती नोंदडवली आहे – 
‘शखे महंमद वली 
जन्द्म : १५४८-१६१८ 
मूळिे गाव - शखे महंमद राजमहंमद 
राहण्यािे डठकाण - पुिंा वाडहरा (आष्टी)’ 
 
(३) िॉ. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ८७] याचं्या डनयाणकाळावरून त्यािंा काळ ठरडवतात. ते ‘योगी 

असल्याने त्यानंा प्रदीघण जीवन लाभले होते’ असं ते म्हणतात. इ. स. १५९५ च्या सुमारास ते श्रीगोंद्याला 
क्स्थर झाले, इ. स. १६४५ त्यानंी ‘योगसंग्राम’ डलडहला आडण १६६० च्या फाल्गुन शुद ध नवमीला त्यािंं 
डनयाण झालं, अशी कालडवर्षयक महववािी माडहती ही िॉ. ढेरे यानंी डदली आहे. 

 
(४) मालोजीराव भोसले यािंा ‘िकनामा’ [संतकवी शखेमहंमद : एक डिडकत्सक अभ्यास, िॉ. भीमा मोदळे, १९९८ 

अप्रकाडशत प्रबंध, पुणे डवद्यापीठ, प.ृ २९४.] हेही शखे महंमदािंा काळ ठरडवण्याि ंएक महववािं साधन आहे. त्यातील 
महववािा भाग असा. [त्यात डहजरी सन १००५ (इ. स. ऑगस्ट १५९६ ते जून १५९७) असा कालडनदेश 
आहे.] 
 

चकनामा 
 
ब ॥ मखीखत महाबाबा शखे महंमद दुरूवेर्ष मोकादम मौजे िाभंारगोंदे यासंी मालोजीराव भोसले व 

बालाजी कान्द्हेर डदवाण यानंी सन १००५ डहजरी यामध्ये आपण मोकादम समस्त दाही जण कसबे 
िाभंारगोंदे मजकूर याजपासून पाि िाहूर जमीन ..... त्यामधून बारा डबघे जमीन इनाम डदला आहे. तुम्ही 
आमिे गुरू व आपण तुमिे डशष्ट्य आहो म्हणोन पाि िाहूर खरेदी जडमनीतून बारा डबघे तुम्हास इनाम 
मुकरर डदल्हा असे’..... 

 
(५) समथणसाम्प्रदाडयक जयरामस्वामी यािंी भेट, रामीरामदास (समथण रामदास?), [एकात्मतेिे 

डशल्पकार, प.ृ ९२.] तुकाराम महाराजािं ंकीतणन िालू असताना श्रीगोंद्याहून आग डवझडवल्यािी िमत्कारसदृश 
आख्याडयका ककवा लोकसमज इ. िाही शखे महंमदाचं्या कालडनडितीस उपयोग होतो. 

 
वरील प्रमाणाचं्या आधारे, डवशरे्षतः ‘िकनामा’ व ‘योगसंग्रामा’िा लेखनसमाक्प्तकाळ लक्षात घेता 

शखे महंमद हे डशवकालीन संतकवी होते, या डनष्ट्कर्षाप्रत आपण येतो. ‘िकनाम्या’ िा काळ लक्षात घेता 
िॉ. मोदळे यानंी ठरडवलेल्या इ. स. १५७५ या शखे महंमदाचं्या जन्द्मसनाबद्दल मात्र अडधक डविार 
करायला हवा. ‘महाराष्ट्र-सारस्वता’ िे पुरवणीकार िॉ. श.ं गो. तुळपुळे [महाराष्ट्र - सारस्वत, भावे - तुळपुळे, पािवी 
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आवृत्ती, १९६३, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई, प.ृ ८३१.] शखे महंमदािंा काळ शके १४८२ (इ. स. १५६०) ते शके १५८२ (इ. 
स. १६६०) मानतात व त्यासाठी त्यानंी सप्रमाण डवविेन केलं आहे, तेही लक्षात घ्यायला हव.ं 
 
शेख मिंमदांची हशष्ट्यपरंपरा 

 
शखे महंमदािें डशष्ट्य श्रीगोंदा, अडलबाग, जालना, बाशी, बेलापूर व मंुबई-पुण्याच्या पडरसरात 

असल्यािी माडहती श्रीगोंद्यािे ‘योगसंग्राम’च्या पारंपडरक प्रतीिे संपादक श्री. डवरिदं देसाई [शखे 

महंमदमहाराजडलडखत ‘योगसंग्राम’, सं. व प्र. डवरिंद दडलिंद देसाई, श्रीगोंदा, १९७३, प्रस्तावना, प.ृ ५.] यानंी प्रस्तावनेत डदली आहे. 
मुधा, पागुंळ, अजम, दावलजी, हाकीम, दयालदास हे त्यािें प्रमुख डशष्ट्य. त्यापंैकी काहींनी शखे 
महंमदाचं्या आरत्या डलडहल्या आहेत. 

 
शेख मिंमद आहण हवहवध धमवसंप्रदाय 

 
शखे महंमदािंी एक महववपूणण रिना ‘संतनामावळी’ ही आहे. डतच्याकिे अभ्यासकािं ंफार दुलणक्ष 

झालं आहे. श्री. वा. सी. बेंरे [शखे महंमदबाबा श्रीगोंदेकर यािंा ‘कडवतासंग्रह’ भाग २, सं. वा. सी. बेंरे, प्रस्ता. प.ृ २५, २६, २७.] 

यानंी ती ‘कडवतासंग्रहा’च्या दुसहेया भागाच्या प्रस्तावनेत प्रडसद ध केली आहे.’ 
 
‘जये जये आरती पीर पैगंबरा । गौसे कुतुबा वलया रूसी अठयासी सहसे्त्र’ असा डतिा प्रारंभ आहे व 

ही ‘संतनामावळी’ २३ ओव्यािंी आहे. डतच्यात अगडणत धमांच्या व धमणसंप्रदायाचं्या संतािंी नावं आली 
आहेत. त्यातं सूफी, नाथ, नागेश, वारकरी, दत्त, वीरशवै (जंगम), जैन इ. अनेक संतािें उल्लेख असून ते 
सामाडजक व सासं्कृडतक संदभातही अभ्यासण्याजोगे आहेत. सूफींच्या संदभातील हाफीज, साडरक, 
मनसूर, काजी महंमुद जैना, गरीब नवळ (नवाज), हजरत मीरा, कादीरा जाहीरा, सेक फरीद, फाडतमा, 
इभराइम हरूणी इ. लक्षात घेण्याजोगी आहेत. मराठी संतनामावळीत ही नाव ं येणं हेही एकात्मतेिंि 
डनदशणक होय. 

 
शखे महंमद मूळिे सूफी संप्रदायातलेि. ते महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाशी डवशरे्षकरून 

एकरूप झाले. ज्ञानदेवाचं्या ज्ञानेश्वरीिा त्याचं्यावरील प्रभाव लक्षणीय आहे. त्यािप्रमाण ंनाथसंप्रदायातील 
योगडविारािा व पिंीकरणािाही आहे, यािी प्रिीती त्याचं्या डवडवध रिनातूंन येते. जयरामस्वामी 
विगावकराशी त्यािंा असलेला स्नेह त्यािंी समथण संप्रदायाशी डकती जवळीक होती, यािा डनदशणक आहे. 
दत्तसंप्रदायाशी त्यािंा थोिा फार संबंध असावा. आपल्याला अडभपे्रत असलेलं सूफीमत आडण वारकरी 
संप्रदायातील अदै्वतमत तसंि नाथसंप्रदायािी योगसाधना या सवांिाि संगम व समन्द्वय त्याचं्या लेखनात 
आपल्याला जाणवतो. आपल्या लेखणीनं आडण वाणीनं त्यानंी सूफी आडण वारकरी संप्रदायाचं्या 
तववज्ञानािा प्रसार केला व त्याला डशवकालात उदंि प्रडतसाद डमळाला. 

 
शेख मिंमदांचं साहित्य 

 
शखे महंमदाचं्या साडहत्यात डवपुलता आहे डन डवडवधताही आहे. मराठीप्रमाणिं त्यानंी 

‘दक्तखनी’तही लेखन केलं आहे. त्याचं्या या साडहत्यावरून त्यािंा मराठीप्रमाणेि संस्कृत, अरबी, फासी, 
दक्तखनी भार्षािंा व्यासंग जाणवतो. 
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त्याचं्या संपूणण रिनेत ‘योगसंग्रामा’ि ंस्थान सवणश्रेष्ठ आहे. तो शखे महंमदािंा गं्रथराज आहे. त्यािंं 
स्वरूपदशणन यानंतर घिडवलंि आहे, ‘पवनडवजय’ ही त्यािंी डत्रखंिात्मक रिना. डतच्यात ‘तववसार’ 
‘पवनडवजय’ व ‘काळज्ञान’ यािंा समावशे होतो. ‘डनष्ट्कलंक प्रबोध’ हीही त्यािंी तववडववरणात्मक रिना. 

 
त्यािंी अभगंरिना डवडवधागंी आहे. ‘भक्ततबोध’, ‘आिारबोध’, ‘भारुिं’, डवपुल अभगंरिना 

(यातील आजही बरीिशी अप्रकाडशत आहे) याडशवाय आरत्या, ‘गायका’-‘मदालसा’सारखी त्यािंी स्फुट 
रिना आहे. 

 
‘दुिेष्ट्मा’ हा त्यािंा अत्यंत महववािा पडरभार्षाकोश. तो मुख्यत्वकेरून अरबी-फासी व संस्कृत-

मराठी या भार्षातं आहे. मराठीप्रमाणिं शखे महंमदानंी लक्षणीय अशी दक्तखनी रिनाही केली आहे. 
 
शखे महंमदाचं्या या साडहत्यसंपदेिा तपशीलवार डविार यानंतर केला आहे. त्यातून त्याचं्या 

लेखनाच्या डवडवध वैडशष्ट्यािंा प्रत्यय येईल. 
 

(१) योगसंग्राम 
 
‘योगसंग्रामा’च्या प्रती/संपादनं इ. 

 
यासंबधंी पुढील माडहती उपलब्ध होते.  
 
१. योगसंग्राम, शखे महंमद-संग्रह, श्रीगोंदे, इ. स. १७५० (नक्कल) 
२. योगसंग्राम, सं. डश. डस. वागळे, प्र. इंडियन डप्रकटग पे्रस, डगरगाव, इ. स. १८८५. 
३. योगसंग्राम, रामतवव प्रकाशन, बेळगाव. 
४. योगसंग्राम, प्र. दामोदर सावळाराम आडण मंिळी, मंुबई. 
५. योगसंग्राम, रावळबाबा मठ, श्रीगोंदे (अपूणण) (८-९, १३ ते १८ पूणण, १०-११-१२ (अपूणण) 
६. योगसंग्राम, भा. इ. सं. मंिळ, संग्रह, पुणे, (यात अठरावा प्रसंग नाही. इ. स. १८२० नंतरिी 

नक्कल). 
७. योगसंग्राम, बिोदे, ओ. इक्न्द्स्ट. लायब्ररी, बािाकं १०५, इ. स. १७९३. 
८. योगसंग्राम, सं. वा. सी. बेंरे, प्र. पी. पी. एच्. बुक स्टॉल, मंुबई. 
९.  योगसंग्राम, सं. िॉ. रा. कि. ढेरे, प्र. वरदा बुतस, पुणे, १९८१. 
१०. योगसंग्राम, सं. डवरिदं दडलिदं देसाई, प्र. सुभार्ष डवरिदं देसाई, श्रीगोंदा, १९७३. 
 
यातंील शवेटिी क्र. १० िी प्रत डववेिनासाठी स्वीकारली आहे. ही प्रत आद्यन्द्तयुतत अठरा 

प्रसंगािंी व पडरपूणण प्रत असून पारंपाडरक व स्थाडनक प्रत म्हणून मला ती अडधक महववािी व लक्षात 
घेण्याजोगी वाटली. या प्रतीला श्री. डव. द. देसाई यािंी सात पषृ्ठािंी प्रस्तावना असून डतच्यामध्ये श्रीगोंदे, 
शखे महंमद, त्यािंी गुरु-डशष्ट्यपरंपरा, त्याचं्या वशंािी व वशंजािंी माडहती, त्यािं ंलेखन याडवर्षयी परंपरेनं 
उपलब्ध असलेली उपयुतत माडहती डदली आहे. 
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योगसंग्राम  :  स्वरूपदशवन 
 
प्रसंग – १ ते १८ हववरण 
 
प्रसंग १- 

 
शखे महंमद ‘अध्याया’ साठी ‘प्रसंग’ ही संज्ञा योडजतात. या प्रसंगािी ओवीसंख्या शभंर आहे. 

त्यातील मंगलािरण अत्यंत महत्वािं आहे. भारतीय गं्रथलेखनप्रथेनुसार प्रथम गणेशवदंन केल्यावर 
ईश्वरािी जी स्तुती केली आहे, डतच्यापासूनि शखे महंमदाचं्या वगेयाया दृडष्टकोणािी प्रिीती येते. त्यातील 
परमेश्वराच्या स्वरूपाि ंहे वणणन आहे- 

 
‘ॐ’ नमो डज अव्यतत रामा । परात्पर मेघःश्याम 
ब्रहमाडदका ंन कळे मडहमा । अडवनाश म्हणवडूनया ं॥ 
 
दो व्यासाक्ष डनज कल्पतरू । कोडट मयंकाहूनी प्रकाश थोरु । 
तेथ वदेभेदशास्त्रािा डविार । पावों न शके ॥ 
 
वो मन वािे अगोिरु । ज्यािे मन त्याडस साक्षात्कारू ॥ 
येरासं टकमक डविारू । सद गुणडवण’ ॥ १ x १ – ३ ॥ 
 
या ईशस्तवनात शखे महंमदानंी जी परतत्वप्रशसंा केली आहे, ती त्याचं्या स्वतःच्या इस्लामधमाच्या 

परतवव-संकल्पनेशी व भारतीय आक्स्तक दशणनातंील संकल्पनेशी जुळते. (त्या अवतरणातील अधोरेखन 
माझं आहे.) परमात्मा हे तवव अव्यतत, अडवनाश व अगोिर आहे पण हे जाणून घेण्यासाठी मन हे एक 
महववाि ं साधन असून त्यािा उपयोग कसा करावा, यासाठी सद गरूि ं मागणदशणन आवश्यक आहे, असं 
शखे महंमद म्हणतात. आत्मा हा योद धा आहे, या रूपकािा मागमूस या प्रसंगात लागत नाही; मात्र 
परमात्मा या अक्न्द्तम सत्याप्रत जाण्याच्या मनरूपी साधनािा इथं अवश्य उल्लेख आहे. या दृष्टीनं 
योगसाधनेच्या/योगसंग्रामाच्या ‘पूवणतयारी’ िा हा भाग आहे, हे मानायला हरकत नाही. 

 
यानंतर सरस्वडत-वदंन, सद गुरुवदंन, माता-डपता-वदंन (यात ओघानं आलेली मातृडपतृसेविेी 

पुिंलीकािी समयोडित कथा) इ. डवर्षय आहेत पण त्यानंतर योगेश्वर व साधकेश्वर यानंा वदंन का? तर 
योगेश्वरानंी योगसाधना करून मनोडवग्रहाच्या साहाय्यानं परतत्वाशी एकरुपता साधते व साधक ती करू 
इक्च्छतात म्हणून योगेश्वर व साधकेश्वर हे इथं शखे महंमदािे आदशण आहेत, म्हणून त्यानंा वदंन केलं आहे, 
तेही सहज वा अकारण केलेलं नाही, हे लक्षात घ्यायला हव.ं त्यािप्रमाण ंज्या माध्यमातून शखंे महंमदानंा 
हे भाष्ट्य व तववडवविेन करायि ंआहे ते माध्यम काव्याि ंअसल्यानं त्यानंी सवणि ‘श्याहाण्णव कुळी’ च्या 
कवीश्वरानंा वदंन केलं आहे कारण तेही त्यािें आदशण आहेत. इथं ‘श्याहाण्णव कुळी’ हे शब्द यासाठी 
महववािे की त्यातूंन कोणत्याही डवडशष्ट जातीिे वा वणािेि कवीश्वर अपेडक्षत नसून सवणि जाडतवणांिे 
कवीश्वर अपेडक्षत आहेत. वणणजाडतडवर्षयक समतावादी दृडष्टकोणाि ं सूिन इथं कवीनं केलं आहे, 
त्याडशवाय- 
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‘साही दशणनािें साधक । यावगेळे सम-डवर्षय लोक । 
नमस्कारुडन माडगतली भीक । ब्रह्मडवदे्यिी’ ॥ १ x ६२ ॥ 

(अधोरेखन माझं) 
 
केवळ र्षड दशणनािें साधकि नव्हे तर त्यावगेळे कोणतेही (‘सम-डवर्षम’) लोक, ज्यानंी ब्रह्मडवद्या 

आत्मसात केली आहे, त्याचं्याकिूनही ती डमळावी, ही अपेक्षा शखे महंमद व्यतत करतात. ज्यानंी ही 
साधना पूणण करून ‘जीवन्द्मुततक्स्थती’ प्राप्त केली, त्या ‘मनुष्ट्यदेही देवपणें’ डमरडवणाहेयािंा आदशणही 
कवीपुढं आहे. (१ x ६०) 

 
जे केवळ ‘शब्दज्ञानी’ आहेत व त्याच्या बळावर जनलोकानंा ठकडवतात त्यानंा कवी वदंन करीत 

नाही तर त्यानंी ब्रह मक्स्थती अनुभवली आहे, त्या सद गुरंूना ते वदंन करतात व त्यािंी आज्ञा या गं्रथाच्या 
लेखनासाठी मागतात - 

 
‘दािंाइत िफगाण्यािी एकडि अडत । 
दाटोन खवळोन कळी कडरती । 
पडर ते नेणडत ब्रहमक्स्थडत । स्वयें अनुभव े॥ 
दृष्टातं िाकुंलता कहसा करी । 
शब्दज्ञानें ठकी नरनाडर । 
तैसी कीतणनािी भरोउभरी । डकरवें धरुडनया’ ॥ 

(१ x ६७–६८) 
 

या स्तवनात ‘अल्ला’ि ंही स्तवन शखे महंमद करतात, हे िॉ. ढेरे, शखे महंमदािे अभ्यासक िॉ. 
मोदाळे, वाङ्मयेडतहासकार ककवा अन्द्य कुणीही का सागंत नाही, याि ंआियण वाटतं. पडहल्या प्रसंगाच्या 
बावन्नाव्या ओवीत हे स्तवन आलं असून नारायण व अल्ला यातं ते अभेद कसा मानतात, ते स्पष्ट केलं आहे. 

 
‘श्रीकारी ॐ नमो जी नारायण । 
‘या अल्ला’ म्हणती यवन । 
यावगेळी अनेक स्तवनें । साही दशणनािंी ॥’ 

(अधोरेखन माझं) 
 
आपण ब्रह्माक्स्थती प्राप्त करण्याडवर्षयीि ंशास्त्र ककवा डवज्ञान या गं्रथात सागंत आहोत, ही कवीिी 

भमूीका ‘बोले शखे महंमद डवज्ञान’ (१ x ५८) यासारख्या प्रडतजे्ञवरून गं्रथारंभापासून स्पष्ट असून तीि 
‘योगसंग्रामा’च्या पुढील सतरा प्रसंगातं उत्तरोत्तर डवशद केली गेली आहे. आपलं नेणतेपण ककवा अज्ञान 
नाहीसं कसं होईल व ज्ञानडवज्ञानािी गोिी कशी लागेल, यािा ध्यास त्यानंा लागला आहे. 
जनकल्याणासाठी ते हे लेखन करीत आहेत, ही त्यािंी या पडहल्याि प्रसंगातील भडूमका त्याचं्या गं्रथाच्या 
लेखनाि ंप्रयोजन स्पष्ट करते- 

 
‘पाहे रुिी जाणे रुिीलागुन । तेथे मनािे होय अ-मनपण । 
ते डवकारडवरडहत बरवपेण । पिंमा वागवतील’ ॥ (१ x ८२) 
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(अधोरेखन माझं) 
 
कृपा, िैतन्द्या, महदा, अडवद्या व डनरा या त्या ‘पिंमा’ होत. त्यािं ंवणणन कवीनं यापुढं केलं आहे. 
 
तुम्ही ‘डनजयोग डववकेािे घास मुखात घातल्यावर’ तेणे पे्रमबोध उल्हास । होईल मातें ॥ १ x ९९ ॥ 

असे म्हणून ते या गं्रथािी अपेडक्षत फलश्रुती सागंून पडहला प्रसंग संपडवतात. 
 
प्रसंग २ 

 
हा प्रसंग एकश े िार ओव्यािंा आहे. त्यातील गणेशवंदनानंतर लगेि ‘श्रीडनर्णवकाराय नमः’ असं 

शखे महंमद का म्हणतात, ते यापूवीच्या प्रसंगाच्या मंगलािरणाच्या संदभावरून सहज लक्षात येईल. 
कहदूधमणडविाराबरोबरि इस्लामधमणडविारािा सूफी पदर इथं व अशा प्रकारच्या डवविेनात पुढं अनेक 
डठकाणी जाणवले. त्याकिे मात्र अभ्यासक/संशोधकािं ं काहीसं दुलणक्ष झालं आहे. सवणि आक्स्तक 
धमणगं्रथातं प्रारंभी सृष्टीरिनेडवर्षयी व डतच्या कत्याडवर्षयी डवविेन केल्याि ंआढळतं. वदे, कुराण व बायबल 
यािंी प्रमाण ंइथं देता येतील. पडवत्र कुराणात पडहल्या सूहेयातं ईश्वरेच्छेनं डवश्वडनर्णमती झाल्याि ं डवविेन 
आहे. भारतीय दशणनातील डिद डवलासािा व पंिीकरणािा डसद धान्द्त या संदभात लक्षात घ्यायला हवा. 
दुसहेया प्रसंगात पंिीकरण - डविार प्रारंभीि अशा प्रकारे आला आहे- 

 
‘पिंमहाभतूें सबळ सगुण । त्यािें हे पंिवीस गुण डवकारण ॥ 
त्यामाडज शक्तत घेती अवतरण । कल्पनेसंगे पिंमहद भतुािंी लक्षणें । 
कवण कवणापासूडन डनमाण । कैसे जोिले पिंवीस गुण । 

स्थळा करी मज’ ॥ २ x ३ x ४ ॥ 
 
पाि शततींिा डविार पडहल्या प्रसंगाच्या शवेटी साडंगतलाि आहे, त्याि ं सूत्र धरून शखे महंमद 

म्हणतात- 
 
‘शक्तत पाि महद भतुें जाण । ऐसी झालीं ईश्वरापासून । 
खेळ आरंभावयालागोन । इच्छा इक्च्छयली ’ ॥ २ x १५ ॥ 
 
डवश्वडनर्णमतीच्या कल्पनेशी इस्लाममधील ‘जहूर’ (शखे महंमदाचं्या शब्दात ‘जोहर’) िी कल्पनाही 

कवीनं दुसहेया प्रसंगाच्या सहाव्या व सातव्या ओव्यातं मािंली आहे, डतिा उल्लेख आजवर कुणीही केला 
नाही. भारतीय दशणन व इस्लामदशणन यािंा समान्द्तर प्रवाह या गं्रथात कसा वाहत आहे, याकिे कुणी लक्ष 
का वधेलं नाही? 

 
या पकृ्र्थ्वलोकावर आदम व हव्वा (ॲिम व ईव्ह) ईश्वरानं डनर्णमले, याडवर्षयी इस्लाम व डिस्ती 

धमांत डववरण आढळतं. शखे महंमदानंी हा डविार दुसहेया प्रसंगातील ‘ईश्वरेच्छे’च्या उल्लेखानंतर लगेि 
सोळाव्या व सतराव्या ओवीत प्रडतपाडदला आहे. मुसलमानातं गुरूला ‘पीर’ म्हणतात, त्यािप्रमाण ं‘बावा’ही 
म्हणतात. ‘गुरु म्हणजेि पीर’ हा डविार ‘योगसंग्रामा’त पुढं आलाि आहे. यासंबधंी काही अभ्यासकानंी 
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उल्लेख केला आहे तथाडप त्यािबरोबर दुसहेया प्रसंगात पािव्या ओवीत आलेला ‘सद गुरु बावा’ हा उल्लेखही 
लक्षात घ्यायला हवा. या गुरूच्या आजे्ञनुसार शखे महंमद या गं्रथािी डनर्णमती लोकोद धारासाठी करतात. 

 
‘म्हणे हे डवश्वलोक मनडि साजे । ते ताराव ेगा । 
ईश्वरा वोजे । यालाडग गं्रथ करी’ ॥  २ x २१ 
(अधोरेखन माझे) 
 
डहरण्यकश्यपू दुष्ट होता तथाडप त्याला प्रल्हादासारखा भततीच्या साहाय्यानं स्वतःिा उद धार 

करुन घेणारा पुत्र लाभला, याडवर्षयीिी पौराडणक कथा शखे महंमद इथं अकारण देत नाहीत. कुणालाही 
आपला उद धार करून घेण्यािा अडधकार आहे, हा डविार त्यामागं असल्यानं वणणजाडतभेद अमान्द्य करून 
आध्याक्त्मक समतेिा पुरस्कार करण्यािा त्यािंा हेतू आहे. िातुवणण्यण व्यवस्थेप्रमाण ं कमणडसिान्द्तािीही 
अििण ते मानीत नाहीत, हे पुढील ओव्यावंरून (अनुक्रमे) लक्षात येईल - 

 
‘पािपरीस पाि प्रडतमा । या वगेयाया अनेक याडतमडहमा । 
हे सागंा कवडणया कामा । सुफळ विने’ ॥ २ x ८१ ॥ 
 
‘यालाकग जगीं भरू्षणािा िागंोरा । तो जाडणजे कमणखोिा ॥ 
भावभक्ततिा बोध डनवािा । होऊं नेदी काहंी’ ॥ २ x ६० ॥ 
 
सद गुणािं ंमहवव वणणन करुन मानवमात्रातं साधू हा जसा सद गुणानंी श्रेष्ठ तसाि पक्षात ‘हुमा’ पक्षी 

श्रेष्ठ (ही इस्लामी संकल्पना), गजात ऐरावत श्रेष्ठ तर नागातं वासुकी; पण कुणालाही आपला उद धार 
करून घेता येता म्हणून िारही शततींिा डविार करून आपण अडवद्या, डनरादींवर डवजय प्राप्त करून 
‘आपण आपणाते डवसरले’ अशी ‘उन्द्मनी’ अवस्था कृपा, िैतन्द्या महदा याचं्या साहाय्यानं प्राप्त करण्यास 
डसि व्हावं, अशी पे्ररणा दुसहेया प्रसंगाच्या शवेटी कवीनं डदली आहे. हीि शखे महंमदािंी ‘ज्ञान-डवज्ञान-
मािंणी.’ 

 
प्रसंग ३ 

 
या प्रसंगात एकश े दहा ओव्या आहेत. यातील मंगलािरणानंतर ‘श्रीडनर्णवकाराय नमः’ म्हटलं 

असून ईश्वराच्या ‘अडवनाश’त्वािा उल्लेख केला आहे. त्याप्रमाण ं डसि-वदंन केलं आहे. योगमागण हा 
डसिािंाि मागण असल्यानं कवीनं इथं डसिानंा वदंन करणं हे औडित्यपूणण आहे. या प्रसंगात िारही शततींिा 
डनवािा करून आत्मज्ञानािी प्राप्ती करण ंकसं महववािं ंआहे, हा डविार पुन्द्हा लोकमानसावर ठसडवला 
आहे. ‘स्वरूपीं लय लागे सावकाश । ब्रह्मानंद बोध उल्हास’ (३ x ९९) हे ‘गुय’ (रहस्य) सागंण,ं हा या 
प्रसंगािा महववािा उदे्दश आहे. 

 
सृडष्टडनर्णमतीिा यापुवीच्या प्रसंगातील संदभण लक्षात घेऊन या लोकातील डवडवध नाती व पूवणजन्द्म 

इ. डवर्षयीही कवीनं डविार केला आहे. आत्मा जेव्हा ‘जीवात्मा’ होतो, त्यावळेी विील, आई, बहीण, पुत्र, 
पत्नी, इ. नाती डनमाण होतात, ती भौडतक नाती होत. स्थूल-सुक्ष्मकारंण-महाकारण इ. िा खोलवर डविार 
केल्यास आत्म्याि ं खरं नातं परमात्म्याशीि आहे आडण तो तर डनराकार आहे, पुरातन आहे, यािं 
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‘आत्मज्ञान’ आपल्याला होण ं आवश्यक आहे. हा डविार या प्रसंगात प्रडतपाडदला आहे. त्यासाठी ‘तन-
मनाडस होय एकाग्र’ (३ x ६५) असं मागणदशणनही शखे महंमदानंी केलं आहे. ‘जे कोणी ऐकतील या गं्रथासी । 
ते समूळी उद धरावे’ ॥ (३ x ६०) 

 
पुनजणन्द्मादी ििा करताना कवीनं स्वतःच्या कुळािा तपशीलही थोितयात डदला आहे. जीवाला 

पिंमहाभतंू ग्रासतात त्यावेळी त्याचं्याशी संग्राम करून ‘अदै्वतें उठडवलें  दै्वतािे ठाणें’ ही साधनेतील (३ x 
१०९) ही परमोच्च अवस्था साधकानं प्राप्त करावी, अशी पे्ररणाही कवीनं डदली आहे. 

 
प्रसंग ४ 

 
या प्रसंगािी ओवीसंख्या एकशतेीन आहे. याच्या मंगलािरणातही प्रथम गणेशवंदन व त्यानंतर 

‘डनर्णवकार परमेश्वराला वदंन केलं आहे. ॐ कार हे डवश्वडनर्णमतीिं आडदकारण असून आत्मा हा मूळात 
अत्यंत पडवत्र व अडवनाश आहे, हा डविार या प्रसंगाच्या प्रारंभीि मािंला आहे. त्यानंतर पुरुर्ष आडण प्रकृती 
यािंा डविार डशव आडण शतती याचं्या माध्यामातून साडंगतला असून डशव-शतती याचं्यामधील भािंणािहंी 
वणणन केलं आहे. डवविेनातील अनुसंधान न सोिता, आत्मा देह धारण करतो त्यावेळी देहािे डवकार त्यावर 
सावट आणण्यािा प्रयत्न करतात पण तो ‘अडवनाश’ असल्यानं शुिि राहतो, याडवर्षयी डववरण केलं आहे  
- 

 
‘मग आत्मा शब्द बोले कोवळे । 
तुमच्यानें डवकार - डवर्षय - िोहाळे । 
परी सुख-दुःख तें मज न कळे । 
अडवनाश म्हणवनूी’ ॥ ४ x १३ ॥ 
 
आपल्या उद धारासाठी व योगसाधनेसाठी पाडवत्र्यािी/शुडित्वािी आवश्यकता आहे, यासाठी 
 
‘अशुिे शरींरी शुि आिरावें । 
डनज नामातें हृदयी धरावें’ ॥ ४ x २० ॥ 
 
असं शखे महंमद म्हणतात. स्वतःिाि दाखला देऊन ते म्हणतात, 
 
‘शरीर जें नामे रंगले मुसलमान । 
तें शरीर पूडजले पीर म्हणोन । 
मृत जाल्या िाले मडहमान । 
यालाडग शुभ आिारावे’ ॥ ४ x २२ ॥ 
 
यासाठी मी पुढं ‘पुण्यपुरुर्षाथाि’ं स्वरूप डवशद करतो, असं म्हणून शखे महंमदानंी डवस्तारानं 

िागंला ‘डशष्ट्य’ (‘सत् डशष्ट्य’) व ‘अडशष्ट्य’ म्हणजे वाईट डशष्ट्य यातंील भेद साडंगतला आहे. खरं तर त्यानंी 
‘अडशष्ट्या’िीि लक्षण ं अत्यंत बारकाईनं व डवस्तारानं साडंगतली असून त्यातून अशुडित्वाि ं (ककवा 
ज्ञानदेवाचं्या शब्दातं ‘आसुरी संपत्ती’ि-ंअपप्रवृत्तीिं-वणणन केलं आहे. त्यातूंन सत्प्रवृत्ती कोणत्या, यािंं 
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सूिन झालं आहे. त्यािंी ही समाजडनरीक्षण ं अत्यंत मार्णमक व मौडलक असून त्यातूंन कोणती उदात्त 
जीवनमूल्ये-शखे महंमदाचं्या शब्दातं ‘पुण्यपुरुर्षाथण’ -जोपासावीत, याि ं मागणदशणनही डमळतं. ही उदात्त 
जीवनमूल्यं म्हणजे जीवनादशणि होत. या प्रसंगाच्या साकं्ण्वसाव्या ओवीपासून ब्याण्णव क्रमाकंाच्या 
ओवीपयंत त्यानंी ‘अडशष्ट्या’ िी लक्षण ंवणणन करताना समाजातील या अपप्रवृत्तींवर कठोर प्रहार केला आहे. 
समाज प्रबोधनकार या नात्यानेही ‘योगसंग्रामा’ च्या िवर्थ्या प्रसंगातील हे डवविेन अत्यंत लक्षात घेण्याजोगं 
आहे. िॉ ढेरे, शखे महंमदडवर्षयक संशोधन करणारे िॉ. भीमा मोदळे याचं्या या प्रसंगाडवर्षयींच्या डवविेनात 
यािा आढळ होत नाही म्हणून इथं त्यािी मुद्दाम नोंद केली व दखल घेतली आहे. िॉ. ढेरे व िॉ. मोदळे 
म्हणतात त्याप्रमाण ं या पडहल्या िार प्रसंगांत तर योगसंग्रामाि ं रूपक कुठंही नाही. रूपक आहे ते पुढं 
सतराव्या-अठराव्या अध्यायात. आत्मा हा योध्दा आहे, इ. कल्पनाही त्याति आहेत. 

 
जीवनातील अपप्रवृत्तींि ं डित्रण करण्यापूवी व उदात्त जीवनमुल्यािं ं दशणन घिडवण्यापूवी शखे 

महंमदानंी योगसाधना करण्यासाठी काय पूवणतयारी करायला हवी, यािा डविार मािंताना म्हटलं आहे - 
 
‘जैसा तप्त लोहािेडन संगे । पावक दुःख पाव ेअष्टडह अंगे, 
तैसा आत्मा देहािेडन संगे । पापें डपिों पाहे ॥ 
पहा बायनकसी सोने । नग कडरता ंिोके जालें  उणें । 
तैसा तुम्ही आत्मा ओळखा खुणे । देहासंगे हीन जाला’ ॥ (४ x २४-२५) ॥ 
 
या प्रसंगािा समारोप करतानंा, आतापयंत अधमािा डविार केला, आता ‘उत्तम सागंतो तैसे’ (४ x 

९३) असं म्हणून सत् डशष्ट्यािंी लक्षणं अत्यंत संके्षपात ‘आता ंया सक्च्छष्ट्यािंा काळ’ म्हणून (ओवी-क्रमाकं 
९५ पासून ओवी क्रमाकं १०० पयंत) साडंगतली आहेत. त्यापूवी ९४ क्रमाकंाच्या ओवीत ते स्वधमािा व 
त्यातील सद गुरूिा मीरा-पीर जाडहर यािंा-उल्लेख करुन हे पीर जनकल्याणाथण कसे झटले, तेही सागंतात 
- 

 
‘ऐका, डभसडमल्ला अल्ला हो अकबर । 
डटका धरा भावभक्ततिा अंकुर । 
एव ंबोलते हजरत डमरा परी जाडहर । 
दीनोद धरणालागी ॥ 
 
हे उल्लेख एकाही अभ्यासकानं/संशोधकानं/मराठी वाङ्मयेडतहासकारानं करू नयेत, याि ंआियण 

वाटतं. आपलं ‘सूफीपण’ डटकवनूही भारतीय दशणनपरंपरेशी एकरूप झालेल्या शखे महंमदािं ं हे वैडशष्ट्य 
अनुल्लेखानं टाळण्याजोगं खासि नाही, उलट त्यानंी घिडवलेल्या एकात्मतेच्या डशल्पाि ं हे एक तेजस्वी 
अंग आहे. 
 
प्रसंग ५ 

 
या प्रसंगािी ओवीसंख्या एकशसेोळा आहे. पूवीच्याि प्रसंगाप्रमाण ंयािाही प्रारंभ ‘श्री गणेशाय नमः’ 

आडण ‘श्रीडनर्णवकाराय नमः’नंि झाला आहे, त्यातील ममण अभ्यासकाचं्या लक्षात आलंि असेल. भारतीय 
दशणन व इस्लामदशणन (तसंि सूफीमत) यानंा अडभपे्रत असलेलं परतववाि ं (ईश्वरािं)-
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डनगुणणत्व/डनराकारत्व यािंा डनदेश शखे महंमदानंा इथं करायिा आहे. यानंतरच्या ओवीतील नमन 
‘मूलबंधा’च्या अनुरं्षगाने योगसाधनेि ंसूिन करतं - 

 
‘ॐ नमो डववेक-दौत मसै लेखणी । 
तुमच्याने डलडहली अक्षरवाणी । 
डत्रवणेी दौतींत सत्राडविे पाणी । 
घातले मूळबंधे’ ॥ 
कोरा कागद तो शून्द्याकार । 
अनुभव-लेखणी जाडहर । 
वर माडंिले क्षर - अक्षर । 
आत्मप्रिीतीनें’ ॥ ५ x १-२ ॥ 
 
या साधनेिी फलश्रुती पुढच्या ओवीत साडंगतली आहे. प्रत्येक प्रसंगातील साधनेिा एक एक टप्पा 

अनुसंधान राखून गाठला की अपेडक्षत ध्येय डसि होते व साधना पूणण होते, असं आश्वासन शखे महंमद 
गं्रथाच्या पूवाधाति देतात - 

 
‘संपल्या प्रसंगािा ितुष्ट । अनुसंधान धडरलें  िोखट। 
श्रोत्यानें पातावें डनकट डनकट । उदार डित्तें ॥ 
जो काही पाहो नेणे अद्यापवर । कासेस लागे होऊडनया उदार । 
तर तो पैलथिी पावेल सािार । एकडवधपणे’ ॥ ५ x ३-४ ॥ 
 
ही साधना पूणण करायला त्याला सद गुरू साहाय्य करील आडण तो ‘बुिों नेदी’ (५ x ६). यामुळं 

सद गुरूिं डकती महत्व आहे, ते लक्षात येतं. 
 
शखे महंमदानंी तत्कालीन पडरक्स्थती व समाज पाडहल्यावर त्यािंी मोठी अििण झाली. ‘सद गुरू 

तुमिे पारखीपुढें । मी तव ं झालो असें भ्रडमष्ट विेें’ अशी आपली क्स्थती झाल्याि ं शखे महंमद सागंतात. 
वगेवगेयाया धमणपथंातंले ‘गुरू’ म्हणवणारे काहीजण खहेया अथानं ‘सद गुरू’ कसे नसतात, याडवर्षयी त्यानंी 
प्रखर टीका केली आहे. त्यात स्वतःच्या इस्लामधमातील काही उदाहरणंही डदली असल्यानं ही टीका 
डकती डनःपक्षपाती आहे, यािा प्रत्यय येतो. या टीकेि ंस्वरूप ‘पाखािंखंिना’त्मक व प्रबोधनपर आहे. ती 
डवघातक नसून डवधायक आहे. त्यातील काही उदाहरण ंपुढं देतो- 

 
‘अवगुणी साही दशणनािंी सोंगे । 
पाखंड्यानंी घेतील अनेगें’ ॥ ५ x ५५ ॥ 
 
-अशी दुःक्स्थती समाजात डनमाण झाल्याि ं डित्र त्यानंा पाहायला डमळतं. अनुरागी डित्तवृत्ती 

नसलेले जटाभस्मधारी जोगी त्यानंा डदसतात. काही योगी 
 
‘ठायींिेंि अंगी अडवदे्यिे वारे । वरी भागं डपऊनी बरळती अनािारें । 
जनातं योगी म्हणवुनी महामारे । नाना तरंगे फंुदती’ ॥ (५ x ६२) 
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काही जण तंत्रमंते्र जन ठकती काळतोंिे । 
घरोघर गोसावी म्हणवूं लागले । 
स्वयें भ्रष्ट पडवत्रातें भ्रष्टूं लागले’ ॥(५ x ५८) 
 
खरा मुलाणा, फकीर डन डजतेंडरय योगी कोण, ते शखे महंमद या शब्दातं सागंतात- 
 
‘अहंकार-टोणगा अक्कल-सुरी । डववेकें  कापून भक्षण करी । 
उन्द्मनी-मडशदींत नमाज गुजारी । त्या बोडलजे मुलाणा ॥ 
फकीर तो, जो राग डवर्षया ंसािंवला । 
श्वासडनश्वासें डनत्य आठवी अल्ला 
देखोन पळे बाष्ट्फळ गलबला 
एकातं-सुख भोगी ॥ 
....डजतेंडरय आवरुन एकला । 
सदा सावध अव्यतती गंुतला । 
मागी डवहंगम मीनािे लागला । 
तो संन्द्यासी पडवत्र ॥ (५ x ८२-८६) 
 
या डवर्षयाकिून शखे महंमद मूळ गं्रथाच्या डवर्षयाि ंअन्द्तःसूत्र मािंायला डवसरत नाहीत. ‘ज्यास 

ईश्वरािें ज्ञान होईल । त्याडस ईश्वर सत्य डदसेल ।’ असं म्हणून ते मनातील संग्रमाकिे वळतात. बाय 
जगातील संग्रामापेंक्षा हा अंतमणनातील संग्रामि खरा संग्राम आहे, या डविाराि ंते असं प्रडतपादन करतात- 

 
‘बाहेर उदंि झंुजले, झंुजती । त्यािें पवािे कीर्णत केल्या, कडरती ॥ 
परी मजला त्या नश्वर वाटती ॥ एका ईश्वरकीतीडवण ॥ 
स्वयें अंतरी झंुझोन झुंजल्यािी कीती ॥ 
कोठे ऐडकली नव्हती । हे मज अनसुट संडध गवसली पुती ॥ 
स्वये कीतीन कीर्णत कीतावया’ ॥ ५ x ११०-११ ॥ 
 
हा ‘स्वानुभव’ ‘आत्मप्रिीती’ घेण्यािी पे्ररणा शखे महंमद प्रसंगाच्या शवेटी देतात. 

 
प्रसंग ६ 

 
एकशएेकवीस ओव्याचं्या या प्रसंगाच्या प्रारंभीही कवी गणेशाला व डनर्णवकाराला वदंन करुन 

‘जीव-अक्षर बावन मातृकानंा’ वदंन करतो. अक्षरानंी शब्द डनमाण झाले व शब्दानंीि सवण डवश्वं कसं 
व्यापलं, याि,ं शब्द-मडहमा-वणणन करणारं, डवविेन (शखे महंमदाचं्या शब्दातं ‘शब्दािें डवधान’) या 
प्रसंगातील सदुसष्टाव्या ओवीपासून अट ठ्याण्णवाव्या ओवीपयंत आलं असून ते मराठी वाङ्मयात केवळ 
अपूवण आहे. गुरु उपदेश व मागणदशणन करतात तेही या शब्दांतूनि, आत्मज्ञानही कसं प्राप्त करावं, ते शब्दाि 
नाही का सागंतं? हे सागंून शखे महंमद पुन्द्हा डवर्षयानुसंधानाकिे वळतात. प्रकृडतपुरुर्ष-लक्षण सागंून 
‘मनासंगे ििंळता मोठी । प्रकृडत वासनेिी’ (६ x ११३) हे लक्षात घ्यावं, डनग्रहानं त्यावर डनयंत्रण ठेवायला 
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हव,ं (म्हणजे साधना करता येईल व संग्रामात डवजय प्राप्त करता येईल) याि ंसूिनही या प्रसंगाच्या शवेटी 
केलं आहे. 

 
प्रसंग ७ 

 
शभंर ओव्याचं्या या प्रसंगात नेहमीप्रमाण ंवदंन करून ईशस्तुती केली आहे. तो आपला डपता आहे, 

त्यािा डवसर कधी पिू देऊ नये कारण तोि डवश्वातील प्राडणमात्रािंा पालनकता, भरण-पोर्षणकता आहे, 
तो दयाळू/कृपाळू असून तोि आपला उद धारकता आहे, अशा ओशयाि ं प्रडतपादन केलं आहे. (पडवत्र 
कुराणातील ईशस्तुतीतही हाि डविार आहे.) साधनेत ईशकृपेिं महत्व आहे म्हणून ही ईशस्तुती या 
प्रसंगात आली आहे, हे डति ंएक प्रयोजन असलं तरी या प्रसंगाला कवीच्या जीवनिडरत्रािाही एक स्पशण 
आहे. शखे महंमदानंा तीनदा नागानं दंश केला असून ते त्यातून वािले असल्यानंही त्यानंा ईशवदंन 
करावसंं वाटण ं स्वाभाडवक आहे. काही अभ्यासकानंी सपणदंशाच्या घटनेिा उल्लेख केला असला तरी ही 
घटनासंगती, शखे महंमदाडंवर्षयी ज्यानंी ज्यानंी डववेिन केलं, त्यापंैकी कुणीि दाखडवली नाही. यातून 
कवीिे दोन्द्ही हेतू साध्य झाले आहेत. 

 
प्रसंग ८ 

 
शभंर ओव्याचं्या या प्रसंगाच्या प्रारंभी नेहमीप्रमाण ंश्रीगणेश-श्रीडनर्णवकार वदंन केलं असून त्यानंतर 

अलक्ष्य, अगोिर, अव्यतत परमात्मतत्वाला वदंन केलं आहे. साधनेत केवळ गं्रथज्ञान महववाि ंनाही तर 
‘अनुभतूी’ महववािी आहे, या डविारावर लक्ष कें डरत केलं आहे. त्यामुळं हा प्रसंगही मूळ प्रडतपाद्याशी 
अनुसंधान साधणारा आहे- 

 
‘िारी वदे ईश्वरापासून झाले । परी ईश्वरास नेणता ंकाळविंले ॥’ (८ x ३) 
 
यासाठी परमेश्वरािी अनुभतूी आपणि साधना करून घ्यायला हवी- 
 
‘मन डजल्व्हा जाणे र्षड रसािंी िवी । तैसाडि पाडहजे स्वयें अनुभवी ॥’ (८ x ८) 
 
या प्रसंगात पडढक वैडदक पडंित आडण ज्याला आत्मप्रिीतीिा प्रत्यय आला आहे असा साधू यातंील 

भेद वणणन करून साधूि ंमोठंपण ंवर्णणलं आहे - 
 
‘वदेी बोलोन शब्दकळा । दवडिली असे भेदािी माळा ॥ 
सोहंपे्रम डनजसुखािा डजव्हाळा । नेणती आत्मतत्वे’ ॥ (८ x २३) 
 
‘शब्द बोलणे डजतुका वदेातं । अनुभव-ििा तो डसिान्द्त । 
या दोहींडवरडहत बोधातं । स्वयें साधू असतील ॥’ (८ x ३०) 
 
आपलं मत स्पष्ट करण्यासाठी शखे महंमदानंी या प्रसंगात असंख्य दृष्टान्द्त डदले आहेत. 
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याि प्रसंगात त्यानंी दाडंभकावंरही टीका केली असून ‘भाव’ आडण ‘अ-भाव’ यातंील भेद डवशद 
केला आहे. आपण भाडवक असूनही ‘अकवध’, ‘म्लें च्छ’ म्हणून आपला जो उपहास होतो, त्याडवर्षयी 
ईश्वराशी हृदयसंवाद साधला आहे - 

 
‘शखे महमद डवनवी आनंदकंदा । 
तुवा ंमज म्लें च्छ केलें  परमानंदा । 
डवटाळ भाउन म्हणती अकवधा । 
डवप्र शुि माते’ ॥ ८ x ८३ ॥ 
 
‘माझा डवटाळ का भासडवसी?’ असा प्रश्न डविारूनही 
 
‘मज जनाकुस ‘डवटाळसें’ म्हणडवले । 
ईश्वरा हे बहुत बरवें केले’ ॥ ८ x ६ ॥ 
 
असे ते म्हणतात, तेव्हा 
 
‘बरें देवा कुणबी केलों । 
ना तडर दंभें असतों मेलों !’ 
 
या तुकोबाचं्या उद गारािंा आठव झाल्याडशवाय राहत नाही. भततीत जाडतधमणभेदािा प्रश्नि कुठं 

उद भवतो? असं म्हणून ते जे दृष्टान्द्त देतात, त्यातंील एक दृष्टान्द्त तर िक्क िोखोबािंिं स्मरण करून देतो 
- 

 
‘इक्षदंुि काळा वाकुंिेपणें । गोिी काळी-वाकुिी नाहीं जाणे । 
तैसे माझें मन गोि भाडवकपणें । डनगुणणा तुझे ठायी’ ॥ ८ x ९२ ॥ 
 
याप्रमाण ं शखे महंमद ‘तैसा माझा भाव ईश्वरीं ।’ असा स्वतःि ‘डनवाळा’ही करून हा प्रसंग 

संपडवतात- 
 
‘ऐसी सद गुरु ईश्वरीं । भततीिी पे्रमकळा । 
स्वयें शखे महंमद केला डनरवाळा । 
ऐकोन ईश्वरमूती प्रबळा । 
साक्षात्कारे िुल्लती ’ ॥ ८ x ९९ ॥ 

 
प्रसंग ९ 

 
एकशनेऊ ओव्याचं्या या प्रसंगात शखे महंमदानंी एक वेगळाि डवर्षय मािंला आहे. वरकरणी तो 

डवर्षयानुसंधान साधणारा आहे की नाही, असा आभास होतो पण खरं तर त्यातही त्यानंी अनुसंधान साधलंि 



 

 

 अनुक्रम 

आहे. संतसाडहत्यात हा डवर्षय म्हणजे एका अथानं ‘नवलाव’ ि आहे. शखे महंमद जशी ईशस्तुती करतात, 
त्यािप्रमाण ंईश्वरािे तथाकडथत दुगुणणही वर्णणतात. 

 
‘मी तुझी खोिी काढतो आहे’ असं ते स्पष्टपणे देवालाही बजावतात- 
 
‘नवव्या प्रसंगािी नवलाव गोिी । 
ईश्वरािे कतृणत्वी काडढली खोिी’ ॥ ९ x ३ ॥ 
 
असं म्हणून आम्ही भततानंीि तुझे अवगुण लपडवले आहेत, अशी भडूमका घेतात. तू आम्हाला 

जीवत्व देऊन वगेळं केलं नसतंस तर ‘दै्वत’ तरी का डनमाण झालं असतं डन आमिे पुढिे प्रश्न तरी का 
डनमाण झाले असते? अशा प्रकारे डकती तरी उदाहरणं देऊन त्यानंी आपली ही भडूमका डवशद केली आहे, 
त्यात ‘व्याजस्तुती’हा अलंकार आढळतो. वरकरणी ही ईश्वरािी कनदा वाटते पण खहेया अथानं ती त्यािी 
स्तुतीि असते. डशवाय त्यातूनही त्यािंी (शखे महंमदािंी) समतेिी, एकात्मतेिी, सामाडजक न्द्यायािी, 
डवर्षमतेच्या डवरोधािी भडूमका प्रकट झाली आहे. त्यातील वानगीदाखल एक दोन उदाहरणं देतो - 

 
- ‘एका िमािी अनेक बाहुली । एक उदकरंगे रंगली । 

अनेक आवरणाडंि नाव ेठेडवली । जनास दावावया’ ॥ ९ x ११ ॥ 
- ‘घिीव प्रडतमाकंस जन डरझडवले । 

स्वयें झकलीं म्हणसी’ ॥ ९ x २१ ॥ 
- ‘मूखाडिया माथा ंकशग नाही डदधलें  । 

हे डनगुणणा तुवा ंबरवें केलें ’ ॥ ९ x २८ ॥ इ. इ. 
 
मी डवश्वािा पसारा एवढा वाढडवला खरा पण ‘मी जालों जालेपणावगेळा’, ‘ऐसा स्वयें मी 

माझेपणावगेळा’ (९ x ७०, ८०) असं देव शखे महंमदाशंी संवाद करताना सागंतो, त्या वळेी ते देवािी क्षमा 
मागतात. या संवादात देव, ‘ऐसे असंख्यात बुिाले, बुितील ! ‘कडलयुग बुिावयािे साल । पापें होतील 
नान परींिी’ ॥ ९ x ५२ ॥ 

 
असं सागंून ईश्वरा शखे महंमदानंा या काळातही आपलं कतणव्य पार पािून जनोद धार करायला 

सागंतो. समाजात डकती प्रििं ‘पाखािं’ झालं आहे, याि ंया संदभात शखे महंमदानंी केलेलं वणणन त्यानंी 
केलेल्या सूक्ष्म समाज-डनरीक्षणाि ं डन समाजडिन्द्तनाि ं द्योतक आहे, त्यातून समाजातील अपप्रवृत्तींवर 
प्रखर प्रकाश पितो (९ x ८२ - ९९), हा या प्रसंगातील समाजप्रबोधनािा भाग आहे पण त्यािी हवी तशी 
दखल अभ्यासकानंी घेतलेली नाही. 

 
समाजाि ंहे स्खलन पाहून ईश्वरादेशानुसार कवी ‘जाळीन अडवदे्यच्या अनािारा’, (९ x १०४) अशी 

प्रडतज्ञा करतो व तीही गं्रथाच्या डवर्षयाच्या अनुरं्षगानं औडित्यपूणणि आहे. गं्रथाच्या डवडवध ‘प्रसंगातंील ही 
संगती, हा क्रम व ही तकण संगतता आजवरच्या अभ्यासकानंी का मािंली नाही, ते कळत नाही. ती लक्षात 
यावी, यासाठीि ‘योगसंग्रामा’तील प्रसंगािं ं आवश्यक डतथं काहीशा डवस्तारानं व तपशीलानं मी डववरण 
केलं आहे. अशा प्रकारि ं हे डववरण प्रथमि होत असल्यानं शखे महंमदाचं्या साडहत्याच्या आकलनास व 
मराठी भक्ततसाडहत्याच्या डवविेन-डवश्लेर्षणास ते उपयुतत ठरेल, असा डवश्वास वाटतो. 



 

 

 अनुक्रम 

नववा प्रसंग संपडवतानाही शखे महंमद अवधान न सोिता दहाव्या अध्यायात जे डवविेन करणार 
आहेत, त्याि ंसूत्र ‘पुढती अवतरणी करी प्रबोध’ । (९ x १०६) या शब्दातं मािंतात. या प्रसंगािीही ‘तुम्ही 
डववकेें  घ्यावी िवी,’ हे त्यािंं आवाहन प्रसंगेडित आहे. 

 
प्रसंग १० 

 
पचं्याण्णव ओव्याचं्या या प्रसंगात शखे महंमदानंी गुरूच्या मागणदशणनानं योगसाधनेिा एकेक टप्पा 

कसा गाठावा, ते साडंगतलं आहे. त्यातंील सुरवातीिा टप्पा ध्यानािा आहे. या प्रसंगाच्या प्रारंभी नेहमीिी 
दोन वदंनं असून त्यानंतर भावभततीच्या अक्षरानंा, ओळींना, िरणबंदानंा नमन केलं आहे, तेही आगळंवगेळं 
आहे. योगप्रडक्रयेिा कें रकबदू मन असल्यानं ‘डित्त मनेंडस एकाग्र’करून साधनेस प्रारंभ केला आहे. (१० x 
४). 

 
‘बसैो जाता ंध्यानीं । तो अनेक तरंग उठती मनीं ।’ (१० x १७) 
 
हेही स्वाभाडवकि नाही का ? पण यावर गुरूनं िागंला उपाय साडंगतला आहे आडण तो स्पष्ट 

करण्यासाठी शखे महंमदानंी भोवहेयािा िपखल दृष्टातंही डदला आहे - 
 
‘ऐक खुण सागंतो, तुजजवळी । 
भोवरा टाकून आसुिे जे जाळी । 
तों डफरो लागे आपल्याजवळी । 
तैशा वृडत्त आवराव्या’ ॥ १० x २२ ॥ 
 
अशा प्रकारिे डकतीतरी दृष्टातं या प्रसंगात इतस्ततः डवखुरले आहेत. त्यातूंन एका योग्याप्रमाणिं 

प्रडतभावतं कवीिहंी दशणन घितं. डवस्तारभयास्तव हा सवण तपशील टाळला आहे. 
 
‘अखंि करीन सोहं उच्चारु । 
मागुता नको गा हा गभण घोरु । 
जन्द्ममरणािा मज ॥’ 

 
अशी वृत्ती डनमाण होते, याला कारण - 

‘सोहंजप थोर स्वडहतािी वाणी !’ (१० x ७८-७९). 
 
ही साधना करताना सद गुरू ‘नको धरू जनािी लाज’ हे सागंायलाही डवसरले नाहीत. पुढच्या 

अकराव्या प्रसंगातील डवविेन साधनेस उपयुतत असून त्यामुळं ‘जन्द्म-मरणाडवण ठाणे होईल’ असं सागंून 
शखे महंमद साधकािा आत्मडवश्वास वाढडवतात. (१० x ९५) 
 
 
 
 



 

 

 अनुक्रम 

प्रसंग ११ 
 
एकशनेऊ ओव्याचं्या या प्रसंगातील पडहली दोन नमनं नेहमीप्रमाणिं आहेत, आणखीही बरीि 

नमनं आहे. नेत्र, कणण, कर, िरण, हृदय या सवांनाि यासाठी नमस्कार केला आहे की, त्याचं्या 
माध्यमातून साधना करता येते, भतती करता येते. याडशवाय केलेली अन्द्य नमनंही लक्षणीय आहेत. मागील 
प्रसंगातील ध्यान-डविारात ‘डित्तवृडत्तडनरोधा’िी संकल्पना आहेि. याही प्रसंगात ती संकल्पना अडधक 
दृढमूल केली असून र्षड डवकार कसे नष्ट करावते, यावर भर डदला आहे - 

 
‘अहं काम, क्रोध घालाव ेदहनी । 
कल्पना मुरगाळूनी’ ॥ ११ x ३० ॥ 
 
‘जो कल्पना पुष्ट्पािी करी कळी । 
वासनागंध तपेमाजी मुरगाळी । 
तो जाडणजे महायोगीराज बळी । 
यमा-इंरास नाकळे’ ॥ ११ x ३२ ॥ 
 
सतराव्या अध्यायापूवी ‘योगसंग्रामा’िा उल्लेख नाही, असे या गं्रथात शखे महंमदािें काही 

अभ्यासक का म्हणतात, ते कळत नाही. या प्रसंगाच्या नव्वदाव्या ओवीत तर कवीनं प्रत्यक्ष गुरूला संग्राम 
करण्याडवर्षयीिी अनुज्ञा माडगतली आहे, ती अशी- 

 
‘शखे महमद म्हणे सद्गुरू राजा । 
मजला द्यावी आज्ञा संग्रामकाजा । 
ही दैवतें भतुें मारीत बोजा । 
देहसंगे लागलीं जीं ॥’ 
 
हा संग्राम ‘आपुडलयात आपण’ि करायिा आहे, त्यासाठी देवता-स्मरण आवश्यक आहे. त्यामुळं 

शौयानं संग्राम करता येईल व ‘देहाडभमानािी बधंनं’ गळून पितील, असं म्हटलं आहे; पण या 
ईश्वरस्मरणातही शखे महंमद अल्ला व हरी हे एकि होत, त्यापंैकी कुणािहंी नामस्मरण हे 
ईश्वरनामस्मरणि होय, हे सागंून ते सवणधमणसमभाव प्रकट करतात - 

 
‘आता अल्ला म्हणा वो तुम्ही वािे । 
हरी म्हणता तुमिे काय वेंिे ? 
हरी अल्ला न म्हणतील ते कािे । 
अघोरी जाणाव े॥ 
ऐका हरी अल्ला जरी दोन असते । 
ती ते भािंोभािंोि मरते । 
वोळखा काही ठाय उरों न देते । 
येरून येरािा पै’ ॥ (११ x ९४-९५) ॥ 
 



 

 

 अनुक्रम 

आपण जे डववेिन करीत आहोत त्यात एक सूत्र आहे, अन्द्तःसूत्र आहे, याि ंभान डन अवधान शखे 
महंमदानंा सतत आहे. त्या अनुसंधानाच्या संदभात ते बहुधा प्रत्येक प्रसंगाच्या शवेटी जाणीवपूवणक डनवदेन 
करतात. योगसाधनेिा एक एक टप्पा कसा गाठावा, एक एक अवस्था कशी साधावी, याि ंडववरण यामुळंि 
या ‘प्रसंगा’तून - म्हणजे अध्यायातून - येतं व त्यािी युक्ततसंगतताही आपल्याला जाणवल्यावािून राहत 
नाही. अकराव्या प्रसंगािा हा शवेट पाहा – 

 
‘प्रसंग अकरावा समाप्त करून । कडथतों बाराव्यािें अनुसंधान । 
वतता ध्येय-ध्याता डनरसुन । शखे महंमद गुरू स्तवीं ॥ 
गं्रथाडभतरी शखे महंमद । बोलेकरून अबोल्यािा छंद । 
उत्तम बोलडणयािाही प्रबधं । बोल बोलडवला असे’ ॥ 

(११ x १०८-९). 
 
प्रसंग १२ 

 
एकशपेाि ओव्याचं्या या प्रसंगािा प्रारंभ अन्द्य प्रसंगापं्रमाणिं केला असून त्यानंतर डवर्षयानुरं्षगानं व 

योगसंग्रामाच्या/योगसाधनेच्या अनुरं्षगानं डशवाला व अगम्य ध्यान मुरेला वदंन केलं आहे. िौहेयाशंी लक्ष 
योनींिा ‘स्थूळ आधार’ जो ईश्वर त्यालाही वदंन केलं आहे. त्यािी प्राप्ती साधनेच्याद वारा करून देणाहेया 
सद गुरूडवर्षयी कृतज्ञता व्यतत केली आहे. सद गुरुवदंन करताना पुन्द्हा पूवी एकदोनदा शखे महंमदानंी 
आपले गुरू ‘हजरत मीरा ं पीर जाडहरू’ यािंा असा उल्लेख केला आहे, तो शखे महंमदाचं्या अन्द्य 
अभ्यासकानंी व मराठी वाङ्मयोडतहासकारानंी का केला नाही, याि ं आियण वाटतं. यामुळं त्यािंा सूफी 
परंपरेतील अनुबधं अडधक स्पष्ट होतो, हे लक्षात घ्यायला हव ं– 

 
‘प्रडणपात केला जय जय जी सद गुरू । 
आज हजरत डमरा पीर जाडहरू । 
त्यािे कृपेनं रत्नािंा सागरू । 
डसध्द गं्रथ आरंडभला’ ॥ १२ x ५ ॥ 
 
यातील ‘योगसंग्राम’ हा ‘डसद धगं्रथ’ आहे, हा उल्लेख मला महववािा वाटतो. 
 
‘साधना करताना डित्त-मनेंडस होऊडनया उदार । 
हा धडरला पाडहजे दृढ डनधारू । एककवध समस्तेंसी ॥’ 

(१२ x ३) 
 
ही ‘योगसंग्रामा’िी पूणणडसद धता आवश्यक आहे. या मागात अहंकार डन पाखंि हे दोन्द्ही आिवे 

येतात. ‘अहंकारािी डवत्पडत्त’ (१२ x २५) डन ‘पाखंिाडि डनखंदनी’ (१२ x ६ ) केली आहे. 
‘पाखािंखंिना’च्या डनडमत्तानं शखे महंमदानंी केलेलं समाजाि ंसूक्ष्मडनरीक्षण, तद डवर्षयक कितन, धमण व 
श्रद धा याचं्याडवर्षयीिे अपसमज, या डनडमत्तानं समाजात पसरलेल्या अपपवृत्ती यावंर प्रखर टीका करून 
समाजाि ं केलेलं प्रबोधन अत्यंत महववाि ं व डिन्द्त्य आहे. या प्रसंगातील सहाव्या ओवीपासून ८३ व्या 
ओवीपयंतिा मोठा भाग या डवर्षयानं व्यापला आहे. अनेकदैवतवाद, दाडंभकपणा, नवससायास, 



 

 

 अनुक्रम 

वाराडंवर्षयीच्या शुभ-अशुभ कल्पना, भ्रामक डविार या सवांवरि शखे महंमदानंी झोि उठडवली आहे. 
आपल्या धमातील कुप्रथावंर ककवा अंधश्रद धावंरही ते टीका करतात. नवसाडवर्षयीच्या एका 
दाखल्यावरूनही त्याचं्या या ‘पाखंि-डनखंदनी’िी कल्पना येईल - 

 
‘नवस केडलया जरी पुत्र जाले । 
व्याि-कसह नवसेंडवण जन्द्मले । 
िौहेयाशंीिे दुःखसुख-सोहळे । 
जाले नवस केल्याडवण’ ॥ १२ x ९० ॥ 
 
बुडद् धप्रामाण्य व डववेकडनष्ठा हे ‘पाखंिाडि डनखंदनी’ ि ं अडधष्ठान असून भक्ततमागण व ज्ञानमागण 

यािंा समन्द्वय यात साधला आहे. 
 
अंहकार नाहीसा करून, डवपरीत धमणकल्पना वा उपासना-कल्पना बाजूला सारून सवणसामान्द्य 

समाजालाही (योग-) साधनेला ककवा योग्य उपासनेला प्रवृत्त करण्यािा शखे महंमदािंा हेतू या प्रसंगातील 
डवविेनात स्पष्ट होतो. 

 
प्रसंग १३ 

 
शभंर ओव्याचं्या या प्रसंगात आपण जे डवविेन करणार आहोत, त्याडवर्षयी बाराव्या प्रसंगाच्या 

शवेटी असं म्हणून अनुसंधान साधलं आहे - 
 
‘प्रसंग केला बारावा समाप्त । 
तेरावा आइकें  साडंगजेतील देवता । 
रवले शखे महंमद वतता । 
श्रोत्यािें श्रवणी’ ॥ १२ x १०५ ॥ 
 
बाराव्या प्रसंगातील ‘पाखािंखंिना’िाि डवस्तार याही प्रसंगात केला आहे. डतसहेया ओवीपासून 

८३ क्रमाकंाच्या ओवीपयंत अत्यंत डवस्तारानं, अनेक उदाहरण ं देऊन, ‘अडवदे्यिी’ लक्षण ं सागंून शखे 
महंमद ‘डवकल्पा’च्या - म्हणजे डवपरीत कल्पनाचं्या-अनेक पदरािंं तपशीलवार व रेखीव डित्रण करतात व 
त्यातूंन ‘संकल्पा’ि ंमहवव आपल्या मनावर ठसडवतात - 

 
‘जेव्हा आपण कल्पनेसी मारावें । तेव्हािं त्या मरणाला पाहावें । 
सोहंतवव तैसे वोळखावें । डनजी मरोडनया’ ॥ १३ x ९८ ॥ 
 
अशा प्रकारे ‘डनजसुखािी पे्रमबोध-गोिी’ आपण िाखावी, असं शखे महंमद या प्रसंगाच्या शवेटी 

म्हणतात. 
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प्रसंग १४ 
 
एकशएेकतीस ओव्याचं्या या प्रसंगाच्या प्रारंभी दोन नेहमीिी वदंनं झाल्यानंतर क्षुधाहरण करणाहेया 

अन्नाला व शरीरािं रक्षण करणाहेया व त्याला आच्छादणाहेया वस्त्राला नमन केलं आहे. त्यापूवी तेराव्या 
प्रसंगातं लक्ष्मीमुळं व िौदा डवद्यायुतत भार्षामुंळं जीवन संपन्न होतं म्हणून त्यानंा नमन केलं आहे. ही नमनं 
लौडकक जीवनाशी व त्यातील सुखाशंी ही संबद ध आहेत, यावरून त्यािं ंवगेळेपण लक्षात येईल. 

 
बाराव्या-तेराव्या प्रसंगातंील संकल्पसमथणन व डवकल्पखंिन यािं ं सूत्र याही प्रसंगात आहेि. 

यावरून शखे महंमदानंा समाजातील अनािार कसा बघवत नाही व तो नाहीसा करावा, यासाठी त्याचं्या 
मनाला केवढी तळमळ लागून राडहलेली आहे, ते लक्षात येतं. 

 
‘समाप्त प्रसंग िौदावा । तोडिल्या पाखंि- अडवदे्यच्या िावा’ ॥ १४ x १२७ ॥ या प्रसंग-समाप्तीवरून 

त्यातंील डववेिनािी सहज कल्पना येईल. त्यात एक वगेळा व मुद्दाम उल्लेडखण्याजोगा भाग हा की, 
आत्मज्ञानालाही गवण होण ंयोग्य नाही, तोही त्याच्या साधनेत व या संग्रामात अपकारक ठरतो, ही महववािी 
सूिना प्रारंभीि शखे महंमदानंी डदली आहे – 

 
‘आत्मज्ञात्यािे ठायी गवण, मीपण । जे जाडणजे उघिीि नागवण’ ॥ १४ x ३ ॥ 
 

प्रसंग १५ 
 
‘गं्रथ िाडलला डनजबोधें’ असं िौदाव्या प्रसंगाच्या शवेटी एकश े एकडतसाव्या ओवीत सागंून 

गं्रथातील डवडवध ‘प्रसंगा’तून साधनेि ं/ संग्रामाि ंअन्द्तःसूत्र कसकसं प्रवाडहत झालं आहे, ते शखे महंमदानंी 
सागंून आपलं डवर्षयावरील ‘अवधान’ पकं्क असल्यािी ग्वाही डदली आहे. ‘मग पे्रमबोधािा तवव-ठसा 
उमटला गं्रथी’ असं िौदाव्या प्रसंगाच्या ते्रिाडळसाव्या ओवीत सागंून पुढं बारा ते िौदा या प्रसंगातील 
प्रडतपाद्यामधील सूत्र ते उलगिून सागंतात – 

 
‘प्रसंग बारावा संपल्यावरी । तेरावा संपला धरूनी उरी । 
िौदाव्याने आरंडभली संग्रामहेरो । शखे महंमद विनें ॥’ 

(१४ x ४४ ) 
 
एकश ेसोळा ओव्याचं्या पंधराव्या प्रसंगात प्रथम ‘श्री डनर्णवकाराय नमः’ असं नमन असून त्यानंतर 

गणेशवदंन आहे. त्यानंतर सद गुरू िागं (िादं बोधले) यानंा वदंन करून िादं बोधले-जाणोपंत 
(जनादणनस्वामी) अशी आपली गुरुपरंपरा साडंगतली आहे. (१५ x १-७) शखे महंमद कोण आहेत, कुठले 
आहेि. त्यािंी परंपरा कोणती, असं कुणी डविारील, यासाठी ही माडहती डदली आहे- 

 
‘कोठील पुसा कोणािा कोण । यालागी प्रगटलें  ।’ 

॥ १५ x ७ ॥ 
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या प्रसंगातही डवकार व अहंकार त्यािप्रमाण ं ‘पाखंि’कसं नाहीसं करावं, याडवर्षयी डवविेन केलं 
आहे. त्यातही योगसंग्राम-सूत्र आहेि. वासना हेि दुःखाि ं मूळ आहे, डतच्यामुळं देहात डवकार डनमाण 
होतात. यासाठी वासना समूळ नाहीशी करावी, असं डवविेनही या प्रसंगात केलं आहे. त्यािप्रमाण ं‘आधी 
मारावा मूळ अहंकार । मग मनावरी होऊनी स्वार । डनजपद कजकावें’ ॥ १५ x ४० ॥ अशी हा ‘संग्राम’ 
कजकण्यािी गुरुडकल्ली साडंगतली आहे. 

 
या प्रसंगात यापूवीच्या तीन-िार प्रसंगातील ‘पाखािंखंिन’ आलंि आहे, त्यात कोकणातील 

वागजाई, भराई, िाकंीण, भतुािें पुजारी वीर याचं्यावर तसंि नवस-सायास, िेटूक, जारणमारण डवद्या इ. 
वर टीका करून समाजाला धमणडवर्षयक दृडष्टकोण व समाजजीवन डनकोप आडण शुद ध करण्यािा प्रयत्न 
केला आहे. हे ‘जनािे पार्षािं’ आहे असं त्याना वाटतं (१५ x ८). त्यानंी मुरळीिी प्रथा आडण काही 
तथाकडथत हडरदास याचं्यावरही प्रहार केला आहे. हे ‘पाखािंखंिन’ही शखे महंमद फार डवस्तारपूवणक 
करतात. (१५ x ११-२७). 

 
‘साधुत्वावगेळे जें आिरण । तें पार्षािं जाणा संपूणण’ ॥ १५ x २८ ॥ 
 
असा पाखंिाडवर्षयीिा आपला डनणणयही ते रोखठोकपणे देऊन टाकतात. याडशवाय 

समाजजीवनातील व्यडभिारादी अपप्रवृत्तींवर प्रखर टीका करून ते समाजाि ंप्रबोधन करतात ॥ १५ x ५५-
६३ ॥ आडण समाजाला शुडित्वाडवर्षयी असा उपदेश करतात - 

 
‘यालागी हृदय शुि करा । परमाथण शोधािा खरा । 
भावभततीसी दृढ धरा । सदगुरू सेवुडनया’ ॥ १५ x ६४ ॥ 
 
परमात्मा आडण साधू यातं भेद नाही, यासाठी आपण साधंूच्या पाअुलखुणाचं्या आधारे साधनेिी 

(योगसंग्रामािी) वाटिाल करावी, अशा आशयाि ं मागणदशणन शखे महंमदानंी या प्रसंगाच्या शवेटी केलं 
आहे. 

 
प्रसंग १६ 

 
एकशिेौदा ओव्याचं्या या प्रसंगाच्या प्रारंभी गणेशवदंनानंतर बारा राशी, पधंरा डतथी व सात वार 

यानंा वदंन केलं आहे. ‘बद धमुतत’ ‘मुततबद ध’ आडण ‘डनत्यमुतत’ याचं्याडवर्षयी डववरण करून पुन्द्हा 
इंडरयडवकार, त्याचं्या मनावरील पडरणाम व पयायानं साधनेवरील पडरणाम, मनावरील डनयंत्रण याडवर्षयी 
पुन्द्हा डववरण केल्यानं ‘डववरलें डि डववरावें’ या समथण रामदासाचं्या लेखन - पद् धतीिा प्रत्यय येतो. तोि 
डविार पुनःपुन्द्हा साडंगतल्यानं तो जनमानसावर ठसतो, ही लोकडशक्षकािी भडूमका त्यातून प्रकटते. 
याडशवाय अनावश्यक कमणकािंावरही या प्रसंगात टीका केली आहे. मुसलमान म्हणून आपण ही टीका 
करीत नाही, ज्या ज्या धमात अडनष्ट प्रवृत्ती आढळतात, त्या सवांवरि जनडहतासाठी आपण प्रहार करतो. 
कहदूिे ‘सद गुरु’ व मुसलमानािें ‘पीर’ हे सत्पुरुर्ष असून ते समाजाला योग्य ऐडहक व पारमार्णथक मागणदशणन 
करतात, असंही शखे महंमद म्हणतात - 

 
‘मुसलमानात होऊडनया डपरु । मराडठयातं म्हणती सद गुरु । 



 

 

 अनुक्रम 

तोडि तारील हा भवसागरू । येर बुिोन बुिडवती’ ॥ १६ x ५७ ॥ 
 
पुढील सतराव्या व अठराव्या प्रसंगातं प्रत्यक्ष ‘योगसंग्राम’ असल्यानं त्यािी भक्कम (मानडसक) 

डसद धता यापूवीच्या या सोळाव्या प्रसंगात करणं आवश्यक आहे. आडण म्हणूनि वरील डववेिन अनेक 
अथांनी ‘प्रसंगोडित’ आहे, असं वाटतं. 

 
या प्रसंगातील शखे महंमदािं ं आत्मडनवदेनही लक्षात घेण्याजोगं आहे. आपल्यावर टीका 

करणारानंा त्यानंी यात उत्तरही डदलं आहे - 
 
‘अकवध यातीस डनपजलो । कुराण-पुराण बोलों लागलो । 
डसद ध - साधकासं मानलो । स्वडहत स्वडहतागुणें ॥ 
ज्यालंा नवाडजता ईश्वर । त्यािा शोधू नये कुळािार ॥’ (१६ x ६५ - ६६) 
 
त्यानंी श्रोत्यानंाही या संग्रामास डसद ध होण्याि ंव स्वडहत साधण्याि ंआवाहन केलं आहे- 
 
‘आडहकी श्रोते नमस्काडरले । प्रसंग सोळा संपूणण केलं । 
सत्राव्यातं संग्राम आरंडभले । आधाकर गुण नमूडनया ॥ 
शखंे महंमद बोले डनमणळ । मी तो असे सद गुरूिा लाडिवाळ । 
तुम्ही अष्टडह अंगे होऊडनया डनश्र्िळ । स्वडहत करावे’ ॥ (१६ x ९५ - ९६) 
 
‘हा गं्रथ करून सद गुरूनें । शखे महंमद वाढडवले भरू्षण’ असं म्हणून प्रसंगसमाप्तीच्या वळेी समाधन 

व्यतत केल असून एका परीनं गं्रथमडहमाही वर्णणला आहे. 
 

प्रसंग १७ 
 
सतरा आडण अठरा हे दोन प्रसंग म्हणजे ‘योगसंग्रामा’िे कलशाध्याय होत. त्यातं ‘योगसंग्रामा’तील 

प्रत्यक्ष रूपक आलं. पण िॉ. ढेरे, िॉ. मोदळे, मराठी वाङ्मयेडतहासकार या सवांनीि या दोन प्रसंगातंील 
शखे महंमदानंी इस्लाम/सूफी दशणनािी भारतीय दशणनाशी घातलेली सांगि उलगिून दाखवली नाही. असं 
का घिलं असाव,ं हा प्रश्न अंतमुणख करणारा आहे. वस्तुतः धार्णमक अडभसरण, परस्परसामंजस्य व 
एकात्मता याचं्या संदभात हा भाग फार महववािा आहे. मराठी भक्ततसाडहत्य-िळवळीत व 
वाङ्मयेडतहासात यािी अवश्य नोंद घ्यायला हवी. 

 
दोनशिेाळीस ओव्याचं्या सतराव्या अध्यायाच्या प्रारंभि डकती वगेळा आहे - 
 
‘श्रीगणेशायनमः । जल्ले जलालहू अल्ला गडन प्यारा । 
जयजय जी जयवतं नरा । डवश्वव्यापक डनज परमेश्वरा रडहमान सािा’ ॥ 
अव्वल समजो एक डबक्स्मल्ला । मग सहस्त्रनामें डवश्व व्यापला । 
बदंगी करो छोिो गलबला । सद गुरु सेवडूनया ं॥ 
सच्चा पीर कहे मुसलमान । महेहाठे म्हणडवतो सद गुरू पूणण । 
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पडर दोन्द्हीत नाहीं डभन्नत्वपण । आखों खोल देखो भाई ॥ 
छपन्न भार्षा - विन - प्रकार । करीती एक अल्लाकी डजडकर । 
भार्षण भार्षता करती डकरडकर । डकल्लाफ पकिकर ॥ 
वोळखा डकल्लाफ कुफरकी डनशाणी । तेणें ईश्वर गोकयला भािंणीं । 
स्वडहत करील आत्मज्ञानी । पीरके मेहरसु’ ॥ १७  x १ - ५ ॥ 

(अधोरेखन माझं) 
 
त्यातून इस्लाम / सूफी दशणनाच्या महववपूणण संकल्पना व्यतत होतात.) 
 
या संग्रामातील आत्मा हा योद धा असून तो अंहकाराशी युद ध करीत आहे. हा संग्राम ‘अंतरीिा 

संग्राम’ आहे. अव्दैताऐवजी व्दैत भासण ंही डवपरीत कल्पना आहे. त्यामुळं सृष्टीत डभन्नत्व डदसतं. यासाठी 
अहंकारािा डवनाश केला की आपण ईश्वराशी एकरूप होतो. यासाठी हा ‘संग्राम’ करणं व तो कजकणं 
आवश्यक आहे., हे जनसामान्द्यानंा कसं कळणार ? यासाठी ‘जि - मूढ तारावया उपकार । डतही गं्रथ 
केला’ ॥ १७ x ९ ॥ -असं गं्रथडनर्णमडत - प्रयोजन शखे महंमद प्रथमि सागंतात. ‘मी-तू’ पण गुरुत्वी 
डवरल्या’मुळं ‘शखेमहंमदपण लोपून डवश्वात तदाकार’ झाल्यानं ते गुरूच्या माहात्म्याि ं स्मरण करतात, 
त्याला वदंन करतात व त्याला ‘पुसोन संग्रामािा डविार’, त्यािा डनरोप घेतात- 

 
‘मही किासन प्रबळ । िौदा भवुनें धडरले स्थूळ । 
अंतरी संग्राम माडंिला प्रबळ । सावध श्रोते पडरयेसा ॥ 
जेणें घातले पद मासन । सत्य केले मूळ आकोिन । 
एकवीस स्वगािे मदैान । अवलोडकले ॥ 
मग पद्दमासनापुढे । वज्जासन डदसले देव्हिें । 
डसध्दासन साडंधले गाढे । योगसंग्रामालागी ॥ १७ X ३६ - ३७ ॥’  

(अधोरेखन माझं. या योगातीलं पाडरभाडर्षक संज्ञा 
आहेत.) 

 
हा संग्राम श्रोत्यानंाही ‘बयाजवार’ (तपशीलवार) सागंायिा असल्यानं तो समथणपणे व्यतत करता 

यावा, यासाठी शखे महंमद सरस्वतीिी प्राथणना करतात डन िारी वेदािंहंी स्मरण करतात. स्वतःिा या 
संदभात डवनयानं डनदेश करताना ते म्हणतात - 

 
‘मी नेणे कुशलता व्युत्पडत्त । संस्कारी पडंित हासंती । 

शुध्द भार्षा नेणें मी ॥ 
मी यातीिा म्लें च्छ । संस्कार नेणें महेहाठीस । 
बोल ठेडवती कडवत्वास । कुशल ज्ञानी ॥ 
नाही पाडहले शास्त्रपुराण । बोलें  नाही डशकलों साळसूद विन’ । 
तुझें तंूडि करी वो ििणन । ईश्वरसामर्थ्यण ॥’ १७ x ५० - ५१ ॥ 
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सरस्वतीिा आशीवाद घेतल्यावर पुढं संग्रामाि ंवणणन केलं आहे. अहंकार हा प्रमुख शत्र ूअसल्यानं 
त्यािा डनःपात करण ंआवश्यक होतं. ही प्रडक्रया शखे महंमदानंी जनसामान्द्यासंाठी डकती सोपी केली आहे 
पाहा - 

 
‘तुम्ही भततीिे शील करा हो । करी खङ् ग घेऊडनया भावो । 

त्वडरत उठावें ॥ १७ x ६९ ॥ 
 
मग योगसंग्रामाच्या प्रडक्रयेस प्रारंभ कसा झाला, ते सागंतात - 
 
‘नाडभहुडन िढडवला पवन । हृदरयीं ओळडखलें  ऐका मन’ ॥ ११ x ६९ ॥ 
‘जेव्हा हे मन िढे डत्रवणेी । तेव्हा सहज समाधी बसेै लोिनीं । 
डजकिेडतकिे पाहे स्वरूपावािंुडन । दुजें अनु ना भासे ॥ 
मग बाडहजे अंतरीं डनज । डदसे भासे ब्रह मबीज । 
सहज समाधी लागे सहजीं सहज । िहू अवस्थामंाजी । 
या अष्टदळवगेळें ज्यािें मन । तो असे भ्रडमष्ट डपसा याहून । 
अडवद्या अवलक्षण । स्वभाव सहज त्यािे’ ॥ (१७ x ८९ - ९१) 
 
यानंतर मनावर स्वार होऊन आत्मा डनघतो. अहंकाराशी प्रखर झंुज देऊन तो त्यािा डशरच्छेद 

करतो. डवकल्प - संकल्प याचं्याशीही त्यािा संघर्षण होऊन त्यानंा तो कजकतो. अहंकाराच्या सैन्द्यािाही तो 
पराभव करतो. आत्मा, दंभ, मोह, काम, क्रोध, मत्सरादी अंहकाराच्या सरदारानंाही पराभतू करतो. 

 
अहंकाराच्या डस्त्रया सती जातात इ. प्रसंगािं ं वणणन कवीनं पुढं केलं आहे. अशा प्रकारे ‘आत्मा 

राअुता यश’ आलं त्यानंतर तो ब्रह्मािंडशखराकिे जायला डनघाला. या घटनेनं हा प्रसंग समाप्त होतो. 
 
प्रसंग १८ 

 
‘योगसंग्रामा’ंिा हा शवेटिा अध्याय सवांत मोठा असून त्यािी ओवीसंख्या तीनशसेत्तावीस आहे. 

आत्मा ‘तेडजयावर’ (मनरूपी अश्वावर) स्वार होतो त्यानंतर यौडगक प्रडक्रयािें योगाच्या पडरभारे्षत डववरण 
केलं आहे. त्यावरून शखे महंमदािंी या के्षत्रातील तसंि इस्लाम / सूफी दशणनातंील डवलक्षण गती लक्षात 
येते. त्यातंील काहीिा डनदेश करतो. त्यातील योडगक पडरभार्षा अधोरेडखत केली आहे - 

 
‘उध्वणगडत डवहंगमािी वाट । पडिम पथें दीघण नीट । 
पुढे मीनमागण कपाट । मंुगीच्या िोंडळया येव्हिी वाट । 
ओट मातृका सहस्रदळ नीट । तेथे तेजी उभा केला ॥’ (१८ x २१ - २३) 
 

पुढं ‘आत्मारावो’ संदेहगि कजकतो मग - 
 
‘डनिळ िाडलले उध्वणगहन । पडिम पथें जाऊन । 
साडधलें  काज ॥ १८ X २४ ॥ 
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त्यानंतर तो डत्रकुटडशखरावर िढतो व डतथं त्याला ‘अनुहात’ (अनहद) नाद ऐकू येतो. मग तो 
ब्रह मानंदी सामावतो, ब्रह मरंध्रातून पार गेल्यावर सहजसमाधीिी अवस्था प्राप्त होते. कपि - ब्रह मािंाि ंऐतय 
होतं. अशा प्रकारे या योगसंग्राम पूणण होऊन ‘आत्मारावो’ ‘योगेश्वरराणा’ होतो - 

 
‘तेथे मज याती ना कुळ । पाहता ंमूळ नाही िाळ । 
अनेग रूपाहूंनी डनमणळ । स्वरूप माझें ॥ 
तेथे मी जोगी ना फकीर । जंगम ना डदसे कलंदर ॥ 
संन्द्यासी ना डदगंबर । माझा मी एकलेपणें’ ॥ १८ x  ४९-५० ॥ 
 

यानंतर तो हडरनामस्मरण करतो आडण म्हणतो - 
 
‘हक ला इलाहा इल्लाल्ला । हजरत महमंद रसुलल्ला । 
या दोन्द्ही िरणातं पाडहजे ओळडखला । ईश्वरडवश्वरूपे ॥ (१८ x ६७) 

 
पुढं इस्लामदशणनानुसार कवी यावर भाष्ट्यही करतो - 

 
‘लाइला’ यािी टीका अवधारा । नामरूपावगेळा ईश्वर स्मरा । 
तेणें शीि भवनदीिा फेरा । िुकेल बापा ॥ 
मुसलमान कहे, ‘डजडकर बुखानद’ । महेहाठे म्हणती, ‘कथेिा आनंद’ । 
पडर दोन्द्ही भार्षािंा भेद । ईश्वर अल्ला जाणे ॥ 
ईश्वर म्हणजे डवश्वंभर । दगिािा नोहे ओळखा जाडहर । 
ज्यापासून असंख्य अवतार । रामकृष्ट्णाडद जन्द्मलें  ॥ 
अल्ला म्हणजे अलीफ न्द्यारा । वाहना डह डनडशडदनींआधारा ॥ 
एकला जीव प्यारा । गुफर रहीम ॥ १८ x ६८ - ७१ ॥ 
 
इस्लामदशणनाच्या या भागािा िॉ. ढेरे, िॉ. मोदळे वा मराठी वाङ्मयेडतहासकार कुठलाि उल्लेख 

करीत नाहीत. 
 
या गं्रथाि ंवािन केल्यानं ‘डनजगुजाि ंवमण’ कळेल व दै्वतािे (श्रम व भ्रम) नाहीसे होतील, अशी 

फलश्रुती कवीनं साडंगतली आहे. 
 
गं्रथसमाप्तीच्या वळेी शखे महंमदानंी श्रोत्यानंा पुढील डवनंती केली आहे - 
 
‘मी यातीहीन साबिें । बोलो नेणें धिफुिें । 
श्रोते करावें वािेंकोिें । लाडिवाळ म्हणउडनया’ ॥ १८ x ३११ ॥ 
 

याडशवाय गं्रथसमाप्तीिा लेखन-काळ इ. तपशीलही कवीनं डदला आहे - 
 
‘पाथीवनाव सवतं्सर । ते डदवशी गं्रथ केला जाडहर । 
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शुध्द पूर्णणमा सोमवार । गुरुग्रहण पूणण होतें ॥ 
शुध्द श्रावणमास पािवा । अडधक पडहल्या सोमवारािा ठेवा । 
पूजा बेलपत्री सदाडशवा । नामघोरे्ष ब्रह्मानंदे ॥ 
... ते डदवशी गं्रथ संपला ॥’ (१८ x ३१८-२०) 

 
या संग्रामािा शवेटही डकती आनंददायक आहे - 

 
हा ऐसा ब्रह्मािंनायक आडदपुरुर्ष । ब्रह्मरसािा आत्मकळस । 
ऐसा तो महातेजािा प्रकाश । योडगयाहृदयी वसतसे । (१८ x ३२६) 

 
२. पवनहवजय 

 
शखे महंमदाचं्या ‘तत्वसारा’तील प्रडतपाद्यािे दोन डवभाग आहेत : एकूण ९० ओव्याचं्या ‘पवन 

डवजया’च्या या पडहल्या खंिािा पडहल्या ६८ ओव्यािंा एक डवभाग असून दुसरा डवभाग ६९ ते ९० हा बावीस 
ओव्यािंा आहे. यातही पडहल्या डवभागातील पडहल्या पाि ओव्यातं अव्यतत, अडवनाश परमात्मतवव, 
सरस्वती व गुरू यानंा वदंन करून ‘ज्ञानता (सा)रा वदेन’ अशी एकाि िरणािी गं्रथािी प्रस्तावना केली 
आहे. 

 
हा गं्रथ गुरु - डशष्ट्य - संवादात्मक असल्यानं पडहल्या खंिािा पडहला डवभाग प्रश्नािंा असून दुसरा 

डवभाग या प्रश्नाचं्या उत्तरािंा आहे. ‘अथा तो ब्रह्मडजज्ञासा’ हा या पडहल्याि डवभागातील प्रश्नांिा पे्ररणस्त्रोत 
आहे. हे प्रश्न पारलौडककापासून लौडककािा व लौडककापासून पुन्द्हा पारलौडककािा प्रवास करतात. तुम्ही 
- आम्ही सवणसामान्द्य माणसं जेव्हा जीवनािा गहन अथण शोधू लागतो तेव्हा आपण डजिा एक छोटासा घटक 
आहोत, ती जीवसृष्टी, िरािर, डवश्व डन डवश्वडनर्णमतीमागील िैतन्द्य, डनगुणण, डनर्णवकार ब्रह्म याडवर्षयी 
आपल्या मनात डजज्ञासा डनमाण होण ं स्वाभाडवक आहे. म्हणून ‘डनगुणण ब्रह्म ते कवण?’ हा पडहला प्रश्न 
पिण ंहे सयुक्ततकि नव्हे तर क्रमप्राप्तही आहे. 

 
हा पडहला प्रश्नि एवढा जडटल आहे की त्यातूनि अन्द्य डकती तरी प्रश्न डनमाण होतात - नव्हे, 

प्रश्नािंी एक माडलकाि डनमाण होते. 
 
हे प्रश्न जसे भारतीय परंपरेतील सवणसामान्द्य माणसाला पिताहेत, त्यािप्रमाणं शखे 

महंमदासंारख्या इस्मामधमीयालाही-सूफींच्या कादरी परंपरेच्या अनुयायालाही-पिताहेत. असा या 
गं्रथाकिे पाहण्यािा आणखी एक दृडष्टकोण मनात बाळगल्यास, या प्रश्नाचं्या प्रस्तुततेत आणखी भर पिते 
आडण या खंिाच्या दुसहेया डवभागातील उत्तराशंी त्यािंा मेळ घालताना भारतीय दशणनप्रणालीबरोबरि सूफी 
दशणनप्रणालीिा अनुबधं साधता येतो. शखे महंमदानंी भारतीय पिंीकरणाशी मेळ साधणारे ‘मुसलमानी 
पजंीज’ हे आध्याक्त्मक प्रकरणही डलडहले आहे, हा महववपूणण संदभण ‘तववसारा’िा डविार करताना अत्यंत 
उपयुतत ठरले, असं मला वाटतं. हा डविार अद्यापपावतेो कोणत्याही मराठी संशोधकानं मािंलेला नाही, 
हेही येथे नम्रपणे नमूद करावसंं वाटतं. इस्लाम हा परमेश्वरािे डनगुणणत्व व डनराकारत्व मानणारा व सगुणत्व 
व साकारत्व न मानणारा धमण आहे, हेही इथं लक्षात घ्यायला हव.ं त्या दृष्टीनं शखे महंमदानंी केलेली 
प्रश्नािंी मािंणी व त्याचं्या उत्तरािंा अन्द्वयाथणही लक्षात घ्यायला हवा. 
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यातंले प्रमुख प्रश्न असे आहेत. परतवव (ब्रह्म) हे जर ‘अक्षर’ आहे तर त्यास क्षरत्व कसं प्राप्त 
होतं? (ओ.क्र.६) ते स्वयंभ ूआहे, त्याला आया(वा)गमन नाही, उदयास्त नाही, जागृती-सुरु्षप्ती नाही तर 
मग तर मग दै्वत (जीवात्मा वगेळा व परमात्मा वगेळा हा भेद) तरी कसं संभवतं? डनगुणण ब्रह्म जर डवडवध 
अवताराचं्या रूपानं सगुण, साकार होत असेल तर त्या ंसगुणत्वािं लक्षण कोणत? (क्र. १४) 

 
हे डनगुणण ब्रह्म जर सवण घटातं व्यापून असेल तर त्यातं ‘क्व्दतीयत्व’ ककवा ‘दै्वत’ आहे, असं नाही का 

म्हणता येणारं? (क्र. १५) ईश्वरानंि जर माया डनर्णमली असेल तर त्यातं बंधु-भडगनीि ंनातं कसं मानता 
येईल? (क्र. १७). मुळात हा देव आहे तरी की नाही? (क्र. १७). जीवात परमात्म्यािा अंश आहे की नाही? 
मग ‘परमात्मा तो कवण ठायी?’ असल्यास तीथाटन-जप-तप केल्यानं तो या देहातंि असल्यािा प्रत्यय 
कसा काय येतो? (क्र. १९) ‘हे देव रूपासी आले कोठून’ (क्र. २०) ज्यानंा आकार लाभला ते सारेि नष्ट 
होणार असतील तर मग त्यातंला आत्मा कसा नष्ट होत नाही? (‘आकारा आले ते सवणही नासे । डनराकार 
केवी प्रकाश’े?) (क्र. २१) कोठे प्रकटला ऊंकार? डवस्तार कोठे, कैसा जाला?’ (क्र. २७) ईश्वर जर असा 
प्रकट होत असेल ‘ईश्वरी डवस्तार असे की नसे?’ (क्र. ३१) यातंल्या कोणत्या डवकारात देव आहे डन 
जीवाला डकती डवकार आहेत? मग ‘कोणती अवस्था देवा’िी डन कोणती अवस्था जीवािी? (क्र. ३२) 
‘जीव’ आडण ‘डशव’ कोण व कसे आहेत? ब्रह्मी जीव डभन्न की अडभन्न’? (क्र. ३४) ‘या ब्रह्मािंास आधार असे 
की नसे?’ (क्र. ३४) ब्रह्म ‘केवळ’ व डनगुणण’ असून माया ‘डढसाळ’ (भासात्मक) आहे, असं म्हणण्यास मूळ 
आधार कोणता? (क्र. ३५). 

 
डवश्वडनर्णमतीिा उलगिा करताना शून्द्यापासून- ॐकार, त्यापासून आकाश, त्यापासून पवन 

म्हणजे वाय,ू त्यापासून अग्नी (तेज), मग आप (जल) आडण त्यापासून पृर्थ्वी वा डवश्व असा हा 
पिंमहाभतूाचं्या साहाय्यानं झालेला उत्पडत्तक्रम आहे. पंिमहाभतूापंासून २५ गुण झाले. ब्रह्मािंािीही अनेक 
िकं्र झाली. (हे सवण वाित असताना हा प्रश्न डविारणारा डशष्ट्य ‘अज्ञ’ आहे की ‘सवणज्ञ’? असा प्रश्न 
आपल्याला पितो. पण पुढं त्यानं डविारलेल्या प्रश्नािंं महवव लक्षात घेता या प्रश्नमाडलकेतील सुसंगती व 
युक्तत-संगतता िागंल्या प्रकारे जाणवते. हा डशष्ट्य डविारतो- ‘ज्या महाशून्द्यापासून ही सारी डनर्णमती झाली 
ते कसं ओळखायि? त्याि ंज्ञान झालं की जन्द्म-मृत्य ूयाचं्यापासून सुटका होते. या शून्द्याला ‘रूप ना रेखा’. 
(क्र. ४४) ते कसं आहे, हे अनुभवी गुरूलाि माहीत असल्यानं ते त्याच्या मुखातूनि ऐकायला हव ंकारण हे 
ज्ञान म्हणजे गहन अध्यात्म (‘अध्यात्म महाखोली’) आहे. (क्र. ४२) ते तववज्ञान कळलं की मुतती डमळते’. 
यासाठी गुरूला डशष्ट्यानं पुढं प्रश्न डविारले आहेत, ते असे : “ ‘अजपा‘ म्हणजे काय? ते कोण? त्याला 
प्रमाण काय? (क्र. ४५) ‘कवण जपे या जपा?’ (क्र. ४६). ‘हा कोणे ठायीं कैसा उठे? कैसा केधवा कोठे 
उमटे?” (क्र. ४७) यासाठी शखे महंमदानंी एक कहदी पदही डदले आहे- 

 
‘अजपा जपो । शून्द्य-मम धरो । 
पिंइंडरय हाट- डनिह करो । 
ब्रह्मज्ञान डनमों होम कावा । 
महादेव कहे, ‘पावणती, बदंो सद गुरुपावा’ ॥ (क्र. ४८) 
 
कमलकडलकेत िार िरं (िरंामृतािी तळी) असतात. डजथे योडगनी क्रीिा करतात, ते स्थान 

कोणतं? आत्म्याि ं क्रीिामंडदर कुठं आहे? ‘कारण’ -देह ज्यातून डनमाण झाला, ते महाकारण कोणतं? 
(क्र. ५०) डजथून ब्रह्मा-डवष्ट्ण-ूमहेश डनमाण झाले, ‘तो कता कवण? (क्र. ५३).’ 
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शखे महंमद इस्लामधमीय आहेत, हा संदभण लक्षात घेतल्यास त्याचं्या या प्रश्नाला भारतीय 
दाशणडनक आयामाबरोबरि वेगळा आयामही प्राप्त होतो. 

 
‘रुर होवोनी संहार करी । डवष्ट्णु होऊनी प्रडतपाडळता जरी । 
ब्रह्म होवोनी सृष्टी करी । तो सूत्रधारी कवण जी सद गुरु? ॥ ५४ ॥ 
 
जो सवणसी सदा बसे । तेज सवणत्री व्याडपले असे । 
ते सदाडशव प्रकाश े। हे प्रत्यक्ष कैसे? ॥ ५५ ॥’ 
 
अशा प्रकारच्या प्रश्नािंी माडलका यापुढंही िालते. या सवांमागं ते परतवव आहे आडण ते समजून 

घेण आवश्यक आहे. हे ‘तववसार’ कळलं म्हणजे जीवनाि ंरहस्य कळतं डन आपण त्या तववाशी एकरूप 
होण्यासाठी साधना कशी करावी, यािा मागण सापितो- 

 
‘इडत श्रीतववसार जाणा । महावातये अध्यात्मपणा । 
संपूणण स्वरूपी डवविंना । सवण साध्यसाधना स्मराव ेमनी ॥ ७१ ॥’ 
 
‘तववसार’, ‘पवनडवजय’ व ‘काळज्ञान’ या डतन्द्ही खंिातं एक सूत्र व क्रम आहे, याि ंभान कवीला 

सतत आहे- 
 
‘पडहले खंिीिा डविार । दुसरे खंिींिा ‘पवनडवजय’ सािार । 
डतसरे खंिी ‘काळज्ञानेश्वर’ । हा क्षराक्षरािा डविार साडंगतला असे ॥ 
 
पडहले खंिी क्षराक्षर । दुसरे खंिी इिा-कपगळा याचं्या तववािे प्रकार । 
काळज्ञान डनराकार साडंगतला सद गुरुराये ॥ ८८-८९॥ 
 
‘पवनडवजय’ हा दुसरा खंि ४१२ ओव्यािंा असून तो ‘डशवस्वरोदया’ िा अनुवाद असावा, असं मत 

अनेकानंी मािंलं आहे. ‘डशवस्वरोदया’ि ंअडधष्ठान त्याला असलं तरी त्याला समश्लोकीि ंरूप वा तो केवळ 
अनुवाद असल्याि ं मला जाणवलं नाही. नािीज्ञानािा शखे महंमदािंा व्यासंग त्यातूनही जाणवतो. या 
‘पवना’वर डनयंत्रण प्रस्थाडपत करून त्याला कसं कजकावं, यािी प्रडक्रया या खंिात आहे. हा खंि 
औरंगाबादच्या एकनाथ संशोधन मंडदरािे अध्यक्ष व माझे स्नेही दादासाहेब बापट यानंी संपादून प्रडसद ध 
केला असून त्याला माझी प्रस्तावना आहे. [साथण ‘पवनडवजय’ सं. श्री. ग. बापट, प्र. एकनाथ संशोधन मंडदर, औरंगाबाद २००४, 

‘डशवस्वरोदय’ आडण पवनडवजय : एक अनुबंध.] डतच्यामध्ये मी हा डविार मािंला आहे. 
 
‘काळज्ञान’ हा डतसरा खंि अपूणण असून तो ७० ओव्यािंा आहे. त्यात काळ म्हणजे मृत्यडूवर्षयीिं 

ज्ञान आपल्याला कसं होऊ शकतं, यासंबंधी डववरण केलं आहे. त्यातून तत्कालीन लोकसमजुतींवर प्रकाश 
पितो. 

 
हे डतन्द्ही खंि डमळून एक स्वतंत्र रिना होते. तो केवळ ‘डशवस्वरोदया’िा अनुवाद असता तर त्यात 

समकालीन सामाडजक जीवनाि ं प्रडतकबब उमटलं नसतं. शखे महंमदािं ं स्वतंत्र अक्स्तत्व व वगेळंपणही 
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त्यात जाणवतं, तेव्हा शखे महंमद केवळ ‘डशवस्वरोदया’िे अनुवादक आहेत, असं म्हणण ं अन्द्यायकारक 
ठरले. 
 
३. हनष्ट्कलंक-प्रबोध  

 
शखे महंमदािंी ही एक फार महववपूणण रिना आहे. काही मराठी वाङ्मयेडतहासकार डतिा फतत 

नामोल्लेख करतात, इतकी ती दुलण डक्षत आहे. (१) ‘एकात्मतेिे डशल्पकार’ या गं्रथात सुप्रडसद ध संशोधक 
िॉ. रा. कि. ढेरे यानंी एकि पडरच्छेद याडवर्षयी डलडहला आहे, तो असा- 

 
“डनष्ट्कलंक प्रबोधा’त शखे महंमदाने आिाराच्या बायाविंबराबर आघात करून परमाथािे ममण 

डवशद केले आहे. ‘पाणी प्याल्याडवण न बजाय तान । तैसे नव्हे ज्ञान प्रिीतीवीण ॥’ अशा प्रतीडतगौरवानेि या 
गं्रथािा प्रारंभ झाला आहे. क्षरु देवतोपासना, त्या उपासनेिा अमंगळ रूप, मठस्थ अनािारात रंगलेले 
महानुभाव, जन्द्मजात श्रेष्ठत्वािी वृथा कल्पना, इत्याडद डवर्षयावंरील शखे महंमदािें डववेिन परखि आहे. 
जन्द्मजात ब्राह्मण्याच्या कल्पनेिा डनरास करून ‘कल्पना मंुडिती ते ब्रह्मरूप’ हा उदात्त डविार मािंताना 
त्यानंी ‘डनबधं उपडनर्षदा’ंिा जो हवाला डदला आहे, तो बहुतेक ‘वज्रसूडिकोपडनर्षदा’डवर्षयी असावा, असे 
वैिाडरक साम्यावरून वाटते. या वाटण्यािा आणखी एक साधार असा आहे की, ‘वज्रसूडिकोपडनर्षदा’ वर 
अभगंभाष्ट्य रिणाहेया बडहणाबाईशी शखे महंमद समकालीन असून, बडहणाबाईच्या परमाथाला प्रारंभापासून 
सडक्रय उते्तजन देणारे जयरामस्वामी हे शखे महंमदािे सागंाती होते”. [एकात्मतेिे डशल्पकार, िॉ. रा. कि. ढेरे, १९९४, 
मंजुल प्रकाशन, पुणे, प.ृ ९४.] 

 
(२) महाराष्ट्र साडहत्य पडरर्षदेनं १९८२ साली प्रकाडशत केलेल्या मराठी वाङ्मयाच्या इडतहासात 

(खंि २, भाग ४) िॉ. स. गं. मालश े[मराठी वाङ्मयािा, इडतहास, खंि २, भाग १, सं िॉ. स गं. मालश,े म. सा. पडरर्षद प्रकाशन, 

पुणे प.ृ ६१९ - २०.] यानंी त्याडवर्षयी पुढील डववेिन करून शखे महंमदानंा काहीसा न्द्याय डदला आहे. 
‘आिारातील डदखाऊ बिेजावावर टीका करून परमाथािे ममण स्पष्ट करणारा हा गं्रथ आहे. यात क्षरु 
देवतािंी उपासना, उपासनेिे अमंगळ स्वरूप महानुभावात डशरलेला अनािार, जन्द्मजात श्रेष्ठत्वािी वृथा 
कल्पना, यावंर टीका केली आहे. ‘शखे महंमदािंी स्फुट रिना-कडवतासंग्रह, भाग २’ यात ती समाडवष्ट 
झाली आहे. 

 
त्यात समाडवष्ट न झालेली आणखी काही रिना ‘मराठी संशोधन पडत्रके’त िॉ. मोरजे यानंी 

प्रडसद ध केलेली आहे- (म.सं.प.,व.१५, अं.२-३, जाने-एडप्रल १९६८). उत्कट भततीबरोबर सामाडजक 
रूढ परंपरेतील दोर्षािंी त्याला जाणीव असून त्याबंद्दल या रिनेत एतद डवर्षयक िीि व्यतत होताना 
डदसते. त्याच्या भारे्षत काव्यािा डवलास नाही पण तिफ आडण जोरकसपणा आहे. वेळप्रसंगी ती 
उघिीनागिी व्यतत होते. अडनष्ट प्रथावंर हल्ला करीत असता ग्राम्य शब्दािंा वापरही होतो. शखे महंमद 
बहुश्रुत असून त्यािे नामस्मरणािे मडहमान सवोपरी मानले आहे. जयरामस्वामी विगावकर, माणकोजी 
बोधले, बडहणाबाई आडद संत शखे महंमदािे समकालीन ठरतात.’ 

 
(३) प्रा. अ. का. डप्रयोळकर [मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता, प्रा. अ. का. डप्रयोळकर, मंु. म. गं्रथसंग्रहालय, मंुबई, पृ. 

९-१०.] यानंी १९६५ साली ‘मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता’ या पुक्स्तकेत लहानशी पण िागंली नोंद 
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घेतली आहे. ‘डनष्ट्कलंक-प्रबोधा’त ‘ब्राह्मण कोण?’ हे सागंताना शखे महंमदानंी ‘भदेूव... ब्राह्मण नव्हे’ हा 
त्यातील भाग उद धृत केला आहे. 

 
(४) शखे महंमदाडंवर्षयी पुणे डवद्यापीठास १९९८ साली पीएच् .िी साठी प्रबधं सादर करणारे िॉ. 

भी. डव. मोदळे [‘संतकवी शखे महंमद : एक डिडकत्सक अभ्यास’, िॉ. भीमा मोदळे, १९९८, अप्रकाडशत प्रबंध, पुणे डवद्यापीठ, प.ृ ३४ - ३५.] 

यानंी याडवर्षयी काय म्हटलं आहे, ते पाहा- 
 
“डनष्ट्कलंकप्रबोध’ हा शखे महंमदािंा अपूणण गं्रथ समजला जातो परंतु त्याला गं्रथ न म्हणता स्वतंत्र 

प्रकरण म्हणाव े लागेल. कारण गं्रथाच्या दृष्टीने पारंपडरक अशी गं्रथािी मािंणी डदसून येत नाही. एकूण 
३०० ओव्याचं्या या प्रकरणािी सुरुवात मात्र शखे महंमदानंी मंगलािरणानें न करता सरळ डवर्षयाला 
सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीनेही परंपरा टाळलेली डदसते. असे का घिावे, ते कळत नाही. 
‘डनष्ट्कलंकप्रबोधी’िा जो’ भाग उपलब्ध आहे, तो सवणस्वी आिार - आिारणुकीतील युततायुततता 
सागंण्यात खिी पिला आहे. ‘डनष्ट्कलंकप्रबोधा’िे हस्तडलडखत उपलब्ध नसल्याने त्याच्या संपाडदत 
आवृत्तीवरि समाधान मानाव ेलागते. ‘डनष्ट्कलंक-प्रबोध हा गं्रथ बराि मोठा असावा’, असे मत श्री. वा. सी. 
बेंरे यानंी ‘डनष्ट्कलंक-प्रबोधा’च्या संपाडदत आवृत्तीच्या शवेटी मािंले आहे. ‘डनष्ट्कलंक-प्रबोधा’च्या 
मािंणीिा डविार करीत असताना ज्या डठकाणी नाममुरा येते, त्या डठकाणी अभगं संपतो असे अनुमान 
लावल्यास एकूण ३४ अभगंािे व एकडत्रत ३०० रिनािें हे प्रकरण आहे. एकूण दररोजच्या व्यवहारातील 
आिार आिरणुकीवर ििा हाि या प्रकरणािा हेतू असावा, असे म्हणण्यास वाव आहे. आिारधमण 
सागंण्याच्या हेतूने ही रिना झाली असावी. ज्ञानेश्वराचं्या हडरपाठािी व रामदासाच्या आिार धमण - 
कथनािी या डठकाणी आठवण होते.” 
 
‘हनष्ट्कलंकप्रबोधा’चं स्वरूप 

 
या सवणि अभ्यासकाबंद्दल आदर व्यतत करूनही त्यापंैकी काही अभ्यासकानंी शखे महंमदाचं्या या 

रिनेला पुरेसा न्द्याय डदला नाही, असं म्हणाव ंलागतं. काहींनी ती मूळात काळजीपूवणक वािली आहे की 
नाही, याबद्दलही मनात शकंा येते कारण त्यावरील बहेयाि प्रडतडक्रया (आिारधमाडवर्षयी परखि टीका इ.) 
समान आहेत व त्या तशा असण ंस्वाभाडवक आहे. पण त्यातील अनेक महववाच्या बाबी दुलण डक्षतही राडहल्या 
आहेत. पडहला प्रश्न या रिनेला ‘गं्रथ’ म्हणायि ं की ‘प्रकरण’ (तववडववरणात्मक प्रकरण)? डवडवध 
अभगंबधंािंा एकेक गट करून ती एकत्र करून ही रिना डसद ध झाली आहे. अशा अभगंबंधानंीि संत 
नामदेवािं ंडत्रखंिात्मक ‘ज्ञानेश्वर-िडरत्र’ डसद ध झालं आहे. त्यातंील डनयोजन अडधक सुसूत्र आहे कारण 
त्याला ज्ञानदेव-िडरत्रातील प्रसंगािंा कालानुक्रम व पाश्वणभमूी आहे. हे मान्द्य करूनही अभगंबधंमुतत 
रिनािंा पूवादशण शखे महंमदासंमोर नव्हता, असं नाही. शखे महंमदािं ं वैडशष्ट्य हे की ते अशा 
आकृडतबंधाचं्या फार आखीवरेखीव िौकटी तशा फारशा मानत नाहीत. ‘योगसंग्रामा’ सह त्याचं्या अनेक 
रिनािें दाखले देऊन हे मािंता येईल. हा लोककवी पढीक पडंित नाही (तथाडप तो बहुश्रुत नाही, असं 
मात्र मुळीि नाही.) स्वतःिी अशी खास आडवष्ट्कार-पध्दती शोधण्यािा ध्यास या मनाला लागला आहे, हे 
त्याचं्या ‘भक्ततबोध’ व ‘आिारबोध’ यासारख्या प्रकरणातूंनही डदसून येतं. ‘आिारबोध’ या प्रकरणािं 
‘डनष्ट्कलंकप्रबोधा’शी आशयदृष्ट्या अडधक साम्य आहे, हे मान्द्य करूनही ‘डनष्ट्कलंक-प्रबोधा’त त्यापलीकिे 
जाण्यािा प्रयत्न शखे महंमद कसा करतात, हे समजून घ्यायला हव.ं 
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प्रथम त्या रिनेला गं्रथ म्हणून अकारण संबोधायिं, मग ‘अपूणण गं्रथ’ म्हणून त्यािी वासलात 
लावायिी व तोही नसल्यानं ते ‘प्रकरण’ आहे या डनष्ट्कर्षाप्रत यायिं, यातील तार्णकक डवसंगती सहज 
लक्षात येईल, तीनशहूेन काही अडधक ओव्यािंं हे तववडववरणात्मक प्रकरण आहे, हे त्याडवर्षयीच्या 
आकृडतबंधासंबधंीिं डनदान या रिनेवरून सहज वरवर नजर डफरडवली तरी लक्षात येण ं अवघि नाही 
आणखी थोिी बारकाईनं नजर डफरडवली तर डतच्यातील अन्द्य सूक्ष्म वैडशष्ट्यंही नजरेत भरतील, अशीि 
आहेत. 

 
शखे महंमद हे ‘परप्रकाडशत’ कवी असून दुय्यम प्रतीिे कवी आहेत, त्यानंी मूळ कशािा न कशािा 

तरी अनुवाद, अनुकरण इ. केलं असून ते परप्रभाडवत आहेत, हे सागंण्यािा सोस वा ध्यास (की 
अट्टाहास?) काही अभ्यासकानंी अकारण घेतला आहे. मूळ २९ अभगंबंधाचं्या तीनश े ओव्यामंध्ये 
‘डनबधंउपडनर्षदा’िा हवाला शखे महंमदानंी डदला नसून त्याव्याडतडरतत श्री. मोदळे यानंा उपलब्ध झालेल्या 
३० ते ३४ या अभगंबधंातंील ३४ व्या बधंात तो आढळतो : त्याि ं वैिाडरक साम्य बडहणाबाईच्या 
‘वज्रसुडिकोपडनर्षदा’शी असाव ं कारण बडहणाबाई यानंी त्यावर अभगंभाष्ट्य डलडहलं आहे, इतका 
दूरान्द्वयािा संबधं जोिून शखे महंमद परप्रभाडवत कसे आहेत, हे सूडित करून त्याचं्या स्वतंत्र प्रजे्ञिं व 
प्रडतभेि ं श्रेय अमान्द्य करण्यािी आवश्यकता नाही, कारण बडहणाबाईंना जयरामस्वामींपासून सडक्रय 
उते्तजन लाभलं, हे स्वतः या अभ्यासकानंीि मान्द्य केलं असून जयरामस्वामी हे शखे महंमदािें स्नेही, 
सागंाती होते, हेही त्यानंी मान्द्य केलं आहे. ज्या बडहणाबाईंना जयरामस्वामींपासून पे्ररणा लाभली, त्याि 
बडहणाबाईपासून शखे महंमदानंा ही लेखनपे्ररणा लाभली असावी, हा तकण  डकतपत सुसंगत आहे, हे 
वािकानंीि ठरवाव.ं बरं, ‘डनष्ट्कलंकप्रबोधतील’ काही अभगंबधंािें डवर्षयि [उदा. महानुभाव महंतािं ं
आिरण (क्र. १०)], सलामऐवजी दंिवत करण्यावर टीका (क्र. ८), ‘मोगलािा तोरा,’ ‘ब्राह्मण के डलया । 
नटौन अवगयाया मोगल डदसे’ (क्र. ३) हा डविार, ब्राह्मणावंर व तथाकडथत पंिस्नानादी कमणकािंावर 
टीका (क्र. १५, १६), ‘गाईकाप्यािें बदं, धडरतील इतर । होती त्यािे िाकर असोनी गुरू’ ककवा ‘पोडटस्तें 
बहुत, पवणण्या भटाचं्या’ (क्र. ३३) हे समकालीन समाजक्स्थतीिे उल्लेख मूळ ‘वज्रसूडिकोपडनर्षदा’त 
असतील काय? वाघे, भतेू, मुरयाया, डवश्वाच्या वोवयाया । त्यासी खेळत, भततें भोगुनी ॥ शवेिे, स्वक्प्नक, 
िौरकार मोहे । खसीहीन नरवटे, छत्तीस पाखंिी ॥’ हे समकालीन समाजाच्या अंधश्रध्देडवर्षयीिे उल्लेख 
हेही मूळात कसे असणार? डशवाय ते बडहणाबाईपासून शखे महंमद घेतील, हेही असंभाव्य अनैडतहाडसक व 
अनावश्यक असंि आहे. शखे महंमदाडंवर्षयी प्रबधं- लेखन करणारे िॉ. मोदळे हेही या प्रभावकके्षतून वािले 
नाहीत. त्यानंा ‘डनष्ट्कलंकप्रबोध’ वािताना ज्ञानेश्वराचं्या हडरपाठािी व रामदासाचं्या आिारधमणकथनािी 
आठवण होते. म्हणूनि प्रबंधाच्या डनष्ट्कर्षात त्यािं ंकडवत्व हे ‘परप्रकाशी कडवत्व’ आहे, हे सागंण्यासाठी हा 
सारा खटाटोप आहे. ज्ञानदेव व समथण याचं्याडवर्षयी व त्याचं्या लेखनाडवर्षयी शखे महंमदानंा आदर नव्हता, 
असं कोण म्हणेल? पण ही प्रबधंलेखकािी वैिाडरक (?) वाटिाल शखे महंमदाचं्या स्वकतृणत्वावर सावट 
टाकणारी ठरत आहे, याि ंभान या अभ्यासकानंा राडहलं नसावं, असं वाटत’. ‘मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयात 
संतकवी म्हणून शखे महंमदानंा दुय्यम स्थानि लाभलं आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे’ हे प्रबधंलेखकािं 
मत वरील डविारािंी मािंणी व क्रम लक्षात घेता सुसंगति आहे, असं आपल्यालाही म्हणण ंक्रमप्राप्त आहे. 
बरं, या प्रकरणात केवळ वर उल्लेडखलेल्या बाबीि आहेत का? या अभगंबंधातंील प्रडतपाद्य डवर्षयािंा 
तपशील पाडहल्यास सत्य काय आहे, यावर स्पष्ट प्रकाश पिेल. 
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 अभगंबंध क्र. - प्रहतपाद्य 

१. (ओ. १-१३) - नामस्मरणानं लाभणारी तृप्ती 
२. (ओ. १२ - १९) - साधुवंदन 
३. (ओ. २० - ३०) - नरदेहािा सदुपयोग 
४. (ओ. ३१ - ४०) - महानुभवाचं्या आिारधमावर टीका 
५. (ओ. ४१ - ५२) - ज्ञानशरू होऊन उदास व्हावं, हा उपदेश 
६. (ओ. ५३ - ६०) - नामस्मरणाि ंमाहात्म्य 
७. (ओ. ६१ - ७०) - आिारभ्रष्टता (डवशरे्षतः काही महानुभाव महंतािंी) 
८. (ओ. ७१ - ८०) -  
९. (ओ. ८१ - ९०) - अंधश्रध्दावंर / कुप्रथावंर / तथाकडथत शब्दज्ञानी पंडित याचं्यावर टीका. 
१०. (ओ. ९१ - १००) - पंडित / महात्मे (महानुभाव) याचं्या आिरणावर टीका. 
११. (ओ. १०१ - ११०) - साधु-लक्षण 
१२. (ओ. १११ - १२०) -  
१३. (ओ. १२१ - १३०) - स्वडहत न जाणणाहेया दुजणनावंर टीका. 
१४. (ओ. १३१ - १४०) - ‘व्यडतडरतत’ सजें्ञद वारा आत्म्याि ंआद्यन्द्तडवरडहत स्वरूप - डववरण. 
१५. (ओ. १४१ - १५०) - सवोत्तम स्नान - वाग स्नान 
१६. (ओ. १५१ - १६०) - ‘पाि आंघोळींपेक्षा तववशातंी महववािी’, आिारावंर टीका, र्षड डवकारावंर भाष्ट्य. 
१७. (ओ. १६१ - १७०) - नरदेहाच्या सदुपयोगाि ंमहवव 
१८. (ओ. १७१ - १८०) - नरदेह लाभनूही त्यािा स्वडहतासाठी उपयोग न करणारावंर टीका. 
१९. (ओ. १८१ - १९०) - अहंभान जाळून प्रबोधनंद डमळडवण्याडवर्षयी उपदेश 
२०. (ओ. १९१ - २००) - साधंूिा उपहास करणाहेया दुजणनावंर टीका. 
२१. (ओ. २०१ - २१०) - अवतारसकंल्पनेवर टीका, डनगुणणत्व-पुरस्कार 
२२. (ओ. २११ - २२१) - ‘धमी’ व ‘अधमी’ यातंील भेद 
२३. (ओ. २२२ - २३०) - भतती, श्रध्दा, लीनता यािं ंमहवव. [‘साधू’ ‘सद वस्तू’ दाखवील’] 
२४. (ओ. २३१ - २४९) - आदशण नातेसबंंधािं ंडववरण 
२५. (ओ. २५० - २६०) - भोंदुबुवावंर टीका. 
२६. (ओ. २६१ - २७०) - सतं हेि मायबाप 
२७. (ओ. २७१ - २८०) - परमाथण, सतंलक्षण 
२८. (ओ. २८१ - २८०) - दुजणनावंर टीका, सतं डववेक जागवनू स्वानंदबोध करतात. 
२९. (ओ. २९१ - ३००) - परमाथणबुध्दीनं िौमुततींिा लाभ होतो : सतंोपदेश. 
३०. (ओ. १०) - अकहसा-मडहमा, धमातील कहसेवर टीका 
३१. (ओ. १०) - ‘स्वयें ब्रह्म असोनी ‘मी देह’ म्हणती,’ ज्ञानडववेकाि ंमहवव. 
३२. (ओ. १०) - प्रडतमावंर टीका 
३३. (ओ. ११) - पोटभरू भटाचं्या पवणण्यावंर टीका 
३४. (ओ. १५) - ‘खरा ब्राह्मण कोण’? तथाकडथत ब्राह्मणत्वावर टीका. 
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‘हनष्ट्कलंकप्रबोधा’चं हनर्णमहतप्रयोजन 
 
वरील डववेिनावरून हे लक्षात येईल की शखे महंमदाचं्या या प्रकरणाच्या डनर्णमतीि ं प्रयोजन 

‘समाजप्रबोधन’ हेि आहे. त्यािा ‘प्रबोध’ या शब्दाच्या द्वारे या प्रकरणाच्या शीर्षणकात स्पष्टपणे डनदेशही 
केला आहे. हे प्रबोधन कुणा एका अनाडमक िडरत्रकारानं म्हटल्याप्रमाणें, श्री. वा. सी. बेंरे यानंी 
उल्लेडखल्याप्रमाण ं ककवा िॉ. मोदळे [शखे महंमदबाबा श्रीगोंदेकर यािंा कडवतासंग्रह, सं. वा. सी. बेंरे, प.ृ ४२.] म्हणतात 
त्याप्रमाण ंकेवळ ‘आिारआिारणुकीतील युततायुततता, त्याज्यात्याज्यता सागंण्यात खिी पिलेलं’ नाही. 
कमणकािंरूपी अनावश्यक धार्णमक आिार, काही महानुभावीय महंतािें आिार व सनातनी पुरोडहतािें (शखे 
महंमद ‘भट’ व ‘ब्राह्मण’ हा उल्लेख करतात) आिार हा जसा या टीकेिा एक भाग आहे, त्यािप्रमाण ं
दुजणनावंर टीका हाही भाग आहे, ‘धमी’ ‘अधमी’ यातंील भेद आहे. त्यात भोंदू बुवावंर प्रहार आहेत, 
अवतार-कल्पनेवर व प्रडतमावंर टीका आहे, असं करता करता आिारपाडवत्र्याबरोबर डविार-
पाडवत्र्यािदेंखील सूिन आहे. यातून ते तववडिन्द्तनाकिे ही आपल्या वािकानंा नेतात. म्हणूनि ‘ब्रह्मा’िं 
मूळ डनगुणण स्वरूप, ते आपल्या देहातही आहे यािा शोध घेण्यािा डविार, ज्ञान-डववके यािंी महत्ता, 
तथाकडथत ब्राह्मण्यावर टीका व ‘खरा ब्राह्मण’ कोण, यािी व्याख्या, ‘िौमुतती’ कशा प्राप्त कराव्या यासाठी 
परमाथणबुध्दीिी आवश्यकता, र्षङ् डवकारावंरील डनयंत्रणािा त्यासाठी होणारा उपयोग, अशा प्रकारे 
करावयािं नरजन्द्माि ं साथणक-अशा प्रकारिं तववडवविेनही करतात. यािा डविार म्हणजे आिार-
डविारातंील शुडितेिा समन्द्वय, याडवर्षयी कुणीही अभ्यासक फारसं लक्ष केक्न्द्रत करीत नाही, याि ंआियण 
तर वाटतंि पण त्यामागं उपेक्षाबुध्दी तर नसावी, अशी शकंाही येते, ‘जीवन डनष्ट्कलंक होण्यासाठी केलेलं 
समाजप्रबोधन’ अशी या प्रकरणािी व्याख्या केली तर ती सयुक्ततकि ठरणार आहे. त्यासाठी अभगंबधं हे 
अत्यंत उपयुतत असं माध्यम आहे. अभगंबधं जसा स्वाभडवक आकृडतबंध व आकार घेतील तसा शखे 
महंमदानंी त्यानंा घेऊ डदला त्यातं त्यािंा फटकळपणा, परखिपणा व ‘पाखािंखंिना’िा दृडष्टकोण 
काहीसा वरकरणी कटु वाटला तरी त्यामागील साडववक भडूमका जनडहताच्या कळवयायािी डनडश्तति 
आहे. त्यातून कवीनं डनकोप, डनमणळ समाजमनािी जिणघिण साधण्यािा प्रयत्न केला आहे. हा संतकवी 
वरकरणी फणसासारखा खिबिीत वाटला तरी त्यातील साडववक भावािें गरे रसाळ डन मधुरि आहेत. 
स्वयंप्रकाशी डनर्षकलंक शखे महंमदािंा तुम्हा - आम्हालाही डनष्ट्कलंक करण्यािा हा एक स्वयंभ ूप्रयत्न ! 
 
४. भक्खतबोध 

 
कोणत्याही धमािे वा पथंािे दोन डवभाग असतात : एक डवभाग असतो तववकितनािा तर दुसरा 

डवभाग असतो हे तववकितन प्रत्यक्ष आिरणात कसं आणायिं डन साधना कशी करायिी, याडवर्षयीिा 
पडहल्या भागाला आपण त्या त्या धमाि ं / पथंाि ं ‘तववज्ञान’ म्हणतो तर दुसहेया डवभागाला त्यािा 
‘आिारधमण’ अशी संज्ञा आपण योजतो. 

 
शखे महंमदािंी ‘भक्ततबोध’ आडण ‘आिारबोध’ ही प्रकरण ंया दृष्टीनं लक्षात घ्यायला हवीत. ती 

परस्परपूरक आहेत. उपासकानं/साधकानं/भततानं एवढी दोन प्रकरणं वािली तरी त्याला सहज 
साधना/उपासना/भतती करता यावी, असं या दोन्द्ही प्रकरणािंं शखे महंमदाचं्या मनातील डनर्णमडत-प्रयोजन 
असावं, असं वाटतं. ही दोन्द्ही प्रकरण ंश्री. वा. सी. बेंरे यानंी ‘शखे महंमदबाबा श्रीगोंदेकर याचं्या कडवता-
संग्रहा’त अनुक्रमे ५ व ६ या डवभागातं संपादून प्रडसद ध केली आहेत. 
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यातंील ‘भक्ततबोधा’ि ं डवर्षयवार वगीकरण करून त्यानंी अभ्यासकानंा मोठीि सोय उपलब्ध 
करून डदली आहे- शखे महंमदावंर प्रबधं डलडहणारे िॉ. भीमा डवठ्ठल मोदळे यानंी यातंील प्रत्येक अभगंावर 
एक-एक वा दोन-तीन ओळींिा आशय देत बसण्यािं याडंत्रक-काम करण्यापेक्षा डवश्लेर्षण करून शखे 
महंमदािंी भक्ततडवर्षयक भडूमका त्यातूंन कशी प्रकटते, याडवर्षयी डवविेन केलं असतं तर या संतकवीच्या 
भक्तत-कल्पनेवर अडधक िागंला प्रकाश पिला असता. तसं करण्यािा प्रयत्न मी या गं्रथात करीत आहे. 

 
या प्रकरणािे पुढील उपडवभाग आहेत. (शखे महंमदानंी एकूण १२ उपडवभागातं हा डवर्षय िर्णिला 

आहे). त्यािंा तपशील असा - 
 

१) भतताभतत ... (क्र. ६५ ते ७२) 
२) योगी ...  (क्र. ७३ ते ७६) 
३) साधू-असाधू ...  (क्र. ७७ ते ८८) 
४) भावभतती ...  (क्र. ८९ ते ९६) 
५) भामभतती ...  (क्र. ९७ ते १०५) 
६) पिंतववे ...  (क्र. १०६ ते १०८) 
७) दै्वतादै्वत ...  (क्र. १०९ ते ११५) 
८) डववके ...  (क्र. ११६ ) 
९) स्वानुभव ...  (क्र. ११७ ते १२४) 
१०) आत्मज्ञान ...  (क्र. १२५ ते १४०) 
११) ब्रह्मज्ञान ...  (क्र. १४१ ते १४३) 
१२) कूट ...  (क्र. १४४ ते १५१) 

 
यािं ंडवभाजनही मी पुन्द्हा दोन प्रमुख डवभागातं करतो : 
 

(अ) भक्ततडवर्षयक डववरण (१ ते ५) आडण 
(आ) तववडववरण (६ ते १२) 

 
या दोन्द्ही डवभागातं एक आंतडरक असं नातं आहे, सूत्र आहे. त्यातूंन शखे महंमदािंी ताडववक 

भडूमका जशी अडभव्यतत होते त्याप्रमाण ंभक्ततडवर्षयक भडूमकाही. अशा प्रकारे प्रथम भक्ततडवर्षयक भडूमकेिं 
डवविेन करून ककवा ती स्पष्ट करून मग अडभपे्रत असलेलं तववज्ञान सागंण्यात काही तकण संगती आढळते 
का? डनडितपणे आढळते, असं म्हणावं लागेल. प्रथम शखे महंमद डवडवध उपासकांिा वेध घेतात; यातं 
साधू आहेत, भतत आहेत, योगी आहेत. पुढं ते ‘अभतत’ डन ‘असाधू’ यािंाही वधे घेतात. तो कशासाठी बरं? 
यात शखे महंमद प्रिडलत भक्ततकल्पना तावनू-सुलाखून काढतात आडण खरी भक्ततकल्पना कोणती, 
यावर समाजाि ंलक्ष कें डरत करतात. प्रथम नकारात्मक भडूमका स्पष्ट झाली की मग डतच्यातून सकारात्मक 
भडूमका अडधक प्रभावीपणे मािंता येते, हे शखे महंमदािं ंएक वैडशष्ट्यपूणण डविारसूत्र असून ते डनडितपणे 
युक्ततसंगत आहे. ज्ञानािा दंभ माजडवणारे ‘अभतत’ असतात, भोंदू, मुरयाया, सटवीिे भतत यानंा ‘भतत’ 
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म्हणू नये, त्यानंा ऋद डधडसद धीिी पदं देऊ नयेत, असं शखे महंमद म्हणतात. परमात्मा डनगुणण असताना 
देवीिे नवस करून ती प्रसन्न झाली, असं म्हणणारेही शखे महंमदानंा खरे भतत वाटत नाहीत. “जे स्वतःि 
भ्रष्ट आहेत, ते ‘भतत’ कसे”, असा प्रश्नही इथं शखे महंमद उपक्स्थत करतात. ‘भलत्याि’ जातीिा भतत 
झाला तर त्यािा अंत पाहणारे ‘अभतत’ होत, असं त्यानंा वाटतं. खरे साधू व भोंदू साधू यातं भेद करायला 
हवा, असा टीकेिा प्रहार करून ते ‘पाखािंखंिनही’ करतात. जे साधू स्वतःि अडवदे्यनं बावरलेले असतात 
ते आपल्या डशष्ट्यानंा कसला उपदेश डन मागणदशणन करणार? त्यािें डशष्ट्यदेखील ‘िेटकी’ असतात, अशानंा 
समाजानं थारा देऊ नये. ज्याि ं आिरण पडवत्र आहे, “ज्याच्या मनात खरा भक्ततभाव आहे, ‘अंतरी 
तववकळा’ आहे व वािेत ‘डनजनाम’ आहे, तोि साधू व भतत होय”, अशी व्याख्या ते करतात. इथं 
‘योग्या’िी लक्षण ंसागंून त्यातं खहेया उपासकाि ंदशणन कसं घितं, तेही शखे महंमद सागंतात. भावभतती 
हे कें र मानून उपासना कशी करावी, याडवर्षयीिा सुगम भक्ततमागण शखे महंमदानंी ‘भक्ततबोधा’त 
प्रडतपाडदला आहे. ही भतती केल्यानं कोणतं फळ प्राप्त होतं? हे फळ असतं आत्मज्ञानाच्या व ब्रह्मज्ञानाच्या 
प्राप्तीि.ं त्यािा डविार करण्यासाठी पंितववाि ं (पंिमहाभतूािं)ं डववरण, त्यातून डववकेाच्या साहाय्यानं 
शोधावयािं आपल्यामधील िैतन्द्यतवव, त्यामुळं लाभणारी आत्मप्रिीती व त्यापुढं होणारी आत्मज्ञानािी व 
ब्रह्मज्ञानािी वाटिाल - या क्रमानं शखे महंमदानंी जे तववडवविेन केलं आहे ते पूवाधातील भक्ततडविारास 
पूरक असंि असून त्यामुळं डनतळ भावाडधडष्ठत भक्ततकल्पना व डति ंफडलत, असं या प्रकरणाि ंसुस्पष्ट व 
स्वच्छ स्वरूप आपल्यासमोर प्रकटतं. 

 
ग्रामीण शब्दकळेच्या व प्रडतमाचं्या द वारा आपली भक्ततकल्पना डवशद करण ं डन त्याचं्याि 

साहाय्यानं आपल्याला अडभपे्रत असलेलं अदै्वत तववज्ञान, सुलभीकरण करून, डवशद करणं, ही शखे 
महंमदािंी ‘देशी’ शलैी याही प्रकरणात प्रडतकबडबत झाल्याडवना राहात नाही. त्यािी काही वानगीदाखल 
उदाहरण ं- 

 
१) उसाअंगी खरि-काटें । भीतरी साखरेिे सोट (टे) ॥ (क्र. १३३) 
 
२) तािावरील मोहोळ । पाण्यामध्ये डदसे । 
तैसा ईश्वर असे । जगदाकारी  ॥ (क्र. १३०) 
 
३) शणे आडण घृत । धेनू प्रसवत । 
गोडििाला प्राप्त । अशुद ध होय ॥ (क्र. १०९) 
 
४) डनगुणण म्हणों नये । आकार डनराकार । 
टीका ऐका ितुर । दृष्टातेंसी ॥ 
काळी, ताबंिी गाई । दूध ते पाढंर । 
आकार डनराकार । म्हणो नये ॥ 
 
शखे महंमदाचं्या भक्ततडवर्षयक तववज्ञानावर डवडवध मतािंा प्रभाव आढळतो. त्यातंील प्रमुख प्रभाव 

अदै्वतमतािा आहे. डनगुणण, डनराकार परमात्मा हा त्यातील कें रकबदू कहदू व इस्लामधमांतही आहे. इस्लाम 
सगुणोपासक धमण नाही पण डहन्द्दू धमात डनगुणणापासनेबरोबरि सगुणोपासनाही रूढ आहे. या दोन्द्ही मतािंा 
समन्द्वय साधण्यािा शखे महंमदािंा प्रयत्न लक्षणीयि म्हणायला हवा - 
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‘आत्मज्ञान’ डवभागात (क्र. १३६), ते म्हणतात – 
 
‘ज्यासी रूप नाही रेखा । तो अव्यतत माझा सखा । 
भावभततीडिया सुखा । साहाकाडरला ॥’ 
 
याि डवभागात त्यानंी ‘डनगुणणत्वा’िा डविार असा मािंला आहे - 
 
‘आम्ही डनगुणणपुरीिे वाणी । 
वस्तु आली घ्या वा कोणी ॥ 

(-आत्मज्ञान, क्र. १३१) 
‘राम नाही, कृष्ट्ण नाही । 
शून्द्याच्या आनंदी, शून्द्य होई ॥ (कूट क्र. १५१) 
 
परमेश्वराि ं सवणव्याडपत्व कहदू व इस्लाम या दोन्द्ही धमांत आहे. कहदुधमातील ही कल्पना ते या 

शब्दातं व्यतत करतात - 
 
‘िरािर व्यापुनी । उरता डत्रभवुनी । 
ओळखती ब्रह्मज्ञानी । गोकवदा रामा ॥’ (क्र. १४३) 
 
त्यामुळंि ते डवडवध धर्णमयाचं्या ठायी एकत्व व समत्व पाहतात आडण म्हणतात, - 
 
‘आम्ही जातीिे ब्राह मण । आमिे सोयरे मुसलमान ॥’ (क्र. १४९). 
 
‘नामस्मरण’ हा कहदू व इस्लाम या दोन्द्ही धमातील समान दुवा आहे. 
 
‘भक्ततबोधा’तील पािवा भाग (क्र. ९७ ते १०४), हा शखे महंमदानंी नाममडहम्यासाठीि योडजला 

आहे. सुलभ, सुगम उपासना-पध्दती हेि त्यामागील प्रयोजन आहे. ज्या संतकवीनं ‘योगसंग्रामा’ त गहन 
योगडिडकत्सा केली आहे तोि संतकवी जनसामान्द्यासंाठी सुगम भक्ततमागािाि पुरस्कार का करतो, 
यामागील शखे महंमदािंी लोकडशक्षकािी भडूमका समजून घ्यायला हवी. तथाडप तो अक्न्द्तम सत्याच्या 
डनगुणणत्वाि ंडन डनराकातत्वाि ंभान कधीि डवसरत नाही, यािहंी भान आपण ठेवायला हव.ं 

 
‘मध्यशवेटाडवण नाहीं पाठपोट । 
स्वयंभ घनवट शुन्द्यापरते ‘हे दै्वतादै्वत’ ॥ (क्र. १११) 
या डवभागातील अन्द्तःसूत्र नाममडहम्यामागंही दिलं आहे. 
 
‘भक्ततबोधा’ च्या दुसहेया डवभागात पिंतवव ं(पिंीकरण), डववके, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, स्वानुभव, 

दै्वतादै्वत, कूट हे उपडवभाग असून त्यातंही उपासनेच्या वाटेवरील व डतच्या फलश्रुतीच्या डवडवधावस्थािंं 
डित्रण केलं आहे. त्यातूंन शखे महंमदानंा अडभपे्रत असलेलं अदै्वतमत प्रकटलं आहे. 
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५. आचारबोध 
 
शखे महंमदाचं्या ‘आिारबोध’ या प्रकरणाि ं श्री. वा. सा. बेंरे यानंी केलेलं अकरा डवभागातंील 

वगीकरण मला अत्यंत योग्य व तकण संगत असंि वाटतं. िागंले डविार कसे असावते, याडवर्षयी ते 
‘भक्ततबोधा’त जसं डववरण करतात, त्यािप्रमाण ंिागंले आिार कसे असावते, याडवर्षयी ही ‘आिारबोधा’त 
डववरण करतात. श्री. बेंरे यानंी डदलेले डवभाग असे - 

 
१) नरदेह 
२) जन्द्म-मरण 
३) याडतश्रेष्ठत्व 
४) यवन 
५) सोवळे-ओवळे 
६) तीथे-व्रते 
७) दुष्ट - दुजणन 
८) पाखंिी 
९) सै्त्रण 
१०) संडित आडण 
११) आिारबोध 
 
त्यातंही मला पुढील िार प्रमुख डवभाग डवशरे्षकरून जाणवतात : 
 
(अ) नरदेह, जन्द्म-मरण 
 
(आ) याडतश्रेष्ठत्व, यवन, सोवळे-ओवळे, तीथे-व्रतं, 
 
(इ) दुष्ट-दुजणन, पाखंिी, से्त्रण 
 
(ई) संडित, आिारबोध. 
 
हे सारे डवभाग आपल्या लौडकक जीवनाशी व त्यातील आिारसरणीशी संबदं ध आहेत. आपल्याला 

नरदेह प्राप्त होतो व मग जन्द्म आडण मृत्यू यािं ंिक्र सुरू होतं. 
 
हे जीवन जगताना कहदू धर्णमयानंा ज्या िातुवणण्यणव्यवस्थेिा स्वीकार करावा लागतो, डतच्यामधील 

उच्चनीित्वाच्या व वणणश्रेष्ठत्वाच्या-कडनष्ठत्वाच्या कल्पना व डवर्षमता स्वीकारावी लागते. अन्द्या संतानंी जसा 
या व्यवस्थेला व डतच्यातील डवर्षमतेला डवरोध केला आहे, तसाि डवरोध शखे महंमदही करतात. 
आध्याक्त्मक व सामाडजक समतेिा पुरस्कार करून समाजातील सवण स्तराचं्या घटकानंा समान लेखण्यािी 
भडूमका शखे महंमदानंी अत्यंत परखिपणे स्वीकारली असून डतिी प्रिीती ‘याडतश्रेष्ठत्व’ डवर्षयक डवभागात 
सातत्यानं येते. स्वतः शखे महंमद हे मुसलमान असल्यानं त्यानंी केलेलं ‘आिारबोधा’तील, ‘यवन’डवर्षयक 
डवविेन तर अडधकि प्रत्ययकारी झालं आहे. डहन्द्दू-मुसलमान ही सारी परमेश्वरािीि लेकरं, त्यामुळं 
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त्याचं्यात भेदाभेद कशासाठी? ही देखील त्यािंी डवडवध धमांतील एकात्मतेिी भडूमका डवशरे्ष करून लक्षात 
घेण्याजोगी आहे. 

 
‘डवश्वरूप एक । डभन्न डभन्न लोक । 
वोळखा साइक । उत्तम कडनष्ठ’ ॥ ८ ॥ 
 
वणणव्यवस्थेतील उच्चनीितेच्या कल्पनेतून सोवयाया-ओवयायािी कल्पनाही डवर्षमतेला पोर्षक ठरू 

लागली, हे लक्षात घेऊन शखे महंमदानंी त्यावरही किक टीका केली आहे. ‘आिारबोधा’त ते स्पष्टपणे 
म्हणतात - 

 
- ‘शुि, सोवळी, हीन याती । नेणें डवटाळ डवत्पडत्त ॥’ 
- सोवळे-वोवळे भाडवती । लडटतया व्युत्पत्ती । 
- शखे महंमद बोलती ॥’ 

 
एवढंि नव्हे तर यापूवीच्या ‘यवन’ डवभागात आपण मुसलमान आहोत, हे ठीकि झालं कारण यात 

‘डवटाळ’ व सोवयायाओवयायािा ताप नाही, असं ते म्हणतात - 
 
‘बरवा जालों मुसलमान । नाहीं डवटाळीं आठवण ॥ 
होतो भटेसी मुलाणा । अडभमान जातो पतना ॥’ 
 
शखे महंमद सोवयायाओवयायाप्रमाण ंव्रतवैकल्पं आडण तीथणयात्रा यासारख्या कमणकािंावरही टीका 

करतात. 
 
‘काय करील गोदा-काशी? वाया ं कष्टतील अपेशी’ असा प्रश्न डविारून ते तीथणयाते्रिे कष्ट 

करण्याऐवजी घरच्या घरीि भतती करायला सागंतात. त्यामुळं तीथण डन स्वतः हरीि तुमच्या घरी येईल, 
असं ते म्हणतात : 

 
मन-कल्पना डवधवा करा । 
हडर, तीथे येती घरा ॥’ 
 
असं डवधान करण्याि ं साहसही शखे महंमद जनडहताच्या कळवयायापोटी करतात. ‘तीथण पडवत्र 

आहेत, याला प्रमाण काय’? असा परखि प्रश्न डविारण्याि ं धािस शखे महंमद त्या काळात, स्वतः 
मुसलमान असूनही, करतात; यात कुठल्या अन्द्य धमावर टीका करण्यािा हेतू नसून जमसामान्द्यानंा खहेया 
भक्ततमागाि ंदशणन घिडवणं हाि आहे - 

 
‘गया गौतमी काशी, कुकण टाच्या दासी । 
ऐशा प्रत्यक्षासी प्रमाण काय ?’ 
‘परृ्थ्वीिी पापे । तीथणजळी डफटती । 
डतथण धुवटती । साधूिरणी ॥’ 
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असं म्हणून ते तीथापेक्षा सत्संग कसा महववािा ते सागंतात. 
 
दुष्ट, दुजणन, पाखंिी, सै्त्रण व स्वाथी प्रवृत्तीिे लोक याचं्यावर प्रहार करून ते समाजातील 

कुप्रवृत्तींिा डनरे्षध करतात. हे त्यानंी केलेलं समाजप्रबोधन होय. 
 
‘उपसंहार’ हे या गं्रथातील प्रकरण समारोपात्मक आहे. 

 
६. भारुडं 

 
शखे महंमदाचं्या प्रमुख रिनातूंन त्यािं ं महवव व माहात्म्य जसं जाणवतं तसंि त्याचं्या स्फुट 

लेखनातूनही. ‘योगसंग्रामा’ डवर्षयी मराठी वाङ्मयेडतहासकार फार तर एखादा पाि-सात ओळींिा 
पडरच्छेद डलडहतात. ( व त्यातही कुणा पूवणसूरीिी पुनरावृत्तीि आढळते) पण त्याचं्या स्फुट रिनेडवर्षयी 
अत्यल्पही डलडहलं जात नाही. शखे महंमदानंी आपल्या भारुिानंी मराठी भारूि-वाङ्मय डकती समृद ध 
केलं, यािी केवळ वानगी कळावी व या अत्यंत दुलण डक्षत पण अत्यंत महववाच्या डवर्षयावर काहीसा प्रकाश 
पिावा, ही प्रस्तुत डववेिनामागील अपेक्षा. 

 
‘भारूि’ ही रूपकात्मक रिना होय. वाच्याथण व लक्ष्याथण ही डतिी डद्वडवध अंगं. यातंील लक्ष्याथण 

म्हणजे सूडिताथणि महववािा असतो, तोि भारुिािा ‘परमाथण’ ककवा ‘परम अथण’ असतो. हा ‘परम अथण’ ही 
परमाथणमयि असतो ! भारुि हे काव्यात्म असतं डन नायात्म असतं. त्यातून लोककथा, लोकगीत, 
लोकसंगीत, लोकनृत्य इ. लोकसंस्कृतीिे स्रोतही पाझरत-झरत असतात. त्यातून लोकसंवाद साधायिा 
असतो डन लोकप्रबोधनही करायि ंअसतं. हे माध्यम अत्यंत प्रभावी आहे, यािी जाणीव नामदेवासंारख्या 
संतानंा झाली म्हणून मराठी वाङ्मयाच्या आडदकालातही भारुिािंी डनर्णमती झाली. पुढं संत एकनाथ डन 
शखे महंमद यानंी ती समृद ध केली. 

 
भारुिासंाठी डनविलेले डवर्षय व डनविलेल्या व्यतती यािंा इथं आवजूणन उल्लेख करायला हवा. ही 

डनवि अत्यंत साके्षपी व िोखंदळ आहे. एकनाथानंी भारुिासंाठी डनविलेले डवर्षय व्यतती आडण शखे 
महंमदानंी डनविलेले डवर्षय डन व्यतती यातंही लक्षणीय साम्य आढळतं. कोण कोण आहेत या व्यतती? यातं 
समाजातील डवडवध स्तरातंील लोक आहेत. तेली आहेत, नाडपक आहेत, ‘वणजारा’ -हाटकरीही आहेत. 
लोकसंस्कृतीिे उपासक वासुदेव आहेत. (शखे महंमदाचं्या वासुदेवडवर्षयीच्या तीन-तीन रिना आहेत.) 
जोगी आहेत, ‘महात्मा’ (महानुभाव) आहेत डन ‘पागुंळ’ही आहे. डवर्षयाच्या डन भारूिासारख्या माध्यमाच्या 
डनविीतील साम्यावरून- देखील ही दोन मनं कसा समातंर प्रवास करीत होती, यािं मनोज्ञ दशणन घितं. 

 
शखे महंमदािंा ‘वासुदेव’ समाजाला जागं करतो आहे, सावध करतो आहे- साहेया ‘लहानथोरानंा’ 

सावध करीत आहे. (संतािंं आवाहन हे समाजातील सवांसाठी असतं, यािी ही गर्णभत सूिना होय. संत 
भेदभाव करीत नाहीत, सवांना समान मानतात; म्हणूनि ते त्यानंा वळेीि सावध करतात.) वासुदेवािं 
स्वागत सारेि करतात, असं नाही, काही जण त्याला टाळतात- देखील व स्वतःि ंपाहात नाहीत – 

 
‘एक आइकोडन अिकती दारें । 
कोणी न ये डनज डभक सामोरे ॥’ 
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मात्र असं असले तरी हा वासुदेव मात्र त्यािं ंडहत साधण्यासाठी- 
 
‘डत्रकाल िुकवुनी कडरतो फेरा ॥’ 
 
साहेयानंा त्याि ंसागंण ंएकि आहे - 
 
‘भाव ेभजा, सािंा अहंकारा । 
शरण डरघा सद गुरु - माहेरा ॥’ 
 
तो त्यानंा ‘आरते सोिून परते’ जागण्यासाठी म्हणजे लौडककात पार अिकून न पिता पारलौडकक 

वाटिाल कशी करायिी, ते समजावनू सागंत आहे. ‘साधुसंतािें िरणी लागा’ असं कळवळून म्हणत आहे. 
क्षमा डन दया याचं्यासारख्या डिपयायाचं्या साहाय्यानं ‘अनहद’ नाद, ऐकण्यािा संदेश देत आहे. 
त्याचं्यामधला ‘डववके’ जाणवत आहे. त्यामुळं आपण परमात्मा यातंील दै्वत नाहीसं होऊन ‘अदै्वत’ डनमाण 
होईल. डजवा-डशवािी भेट होईल व आपलं आयुष्ट्य साथणकी लागेल. हे सारं साध्य करण्यािा अत्यंत सोपा 
उपायही हा वासुदेव सुिडवतो. हा उपाय आहे नामस्मरणािा. (‘डववके अक्षर नाम गाऊं सती’ हे शखे 
महंमदािं ंया संदभातील विन). त्यािंा आणखी एक महववािा उपदेश असा – 

 
‘त्यजा मी-तंू पण । धरा क्षमा-शाडंत । 
नका जाडणवतेी अहंमती । 
ऐका वासुदेवािी डवनंती ॥’ 
 
या भारुिातून शखे महंमदानंी डवरतती, अहंभावािा त्याग, दया-क्षमा-शातंी याचं्यासारखे 

जीवनादशण, डववकेािं माहात्म्य, ईशडनष्ठा : नाममडहमा इ. डकती तरी महववाच्या बाबींकिे लक्ष वेधले आहे. 
 
‘शीि जागा रे पडहला पहारा । 
दीप आहे तो करा, वारा सारा ॥ 
ना तरी पिेल िौहेयाशंी अंधारा । 
शखे महंमद वासुदेव खरा ॥’ 
 
वासुदेवाच्या या शब्दडित्रातून त्याि ं डविारडवश्व व भावडवश्व तर प्रकट होतंि पण ते 

जनमानसातही संक्रडमत होत जातं. 
 
त्यािंा ‘नाडपक’ ‘भादरणी’ करता - करताि डववकेािा डविारही सागंून जातो. तो पडततािंी अंतर 

भादरून त्यातील पाप-वासना नाहीशी करतो. डवर्षयादी डवकारािंी नखं कापून टाकतो. त्याच्या हाती 
‘वैराग्यािी कातरी’ आहे. शखे महंमदािं ं हे भारूि वािताना सेनामहाराजाचं्या अभगंािंी डन त्यातंील 
प्रडतमा-दृष्टातंािंी आठवण व्हावी, इतकं त्यात साम्य आहे. 

 
त्यािं ं ‘तेली’ हे भारूिही लक्षात घेण्याजोगं आहे. ते लहान असूनही डकती आशयागभण आहे, ते 

पाहा - 
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‘हडर दुबणळ तुझा तेली । सद गुरूने कृपा केली । 
औट हात रोडवला घाणा । तवव ेलाट डफरे जाणा । 
तीळ कल्पना-वासना । शाडंत वोहोळुडन घाणा । 
माया - डवर्षय रगडिले । भाव - तेल डनवडिलें  ॥’ 
 
शखे महंमदािंा उल्लेख न करता संत जगनािेमहाराजािंा हा अभगं आहे, असं साडंगतलं तरी 

त्यावर कुणािाही सहज डवश्वास बसेल. जगनािेमहाराज तुकोबाचं्या िौदा टाळकहेयापंैकी - डशष्ट्यापंैकी 
पडहले होते. 

 
शखे महंमदािंा ‘वणजारा’ हा एका गावाहून दुसहेया गावी बलैावर गोण्या भरून नेऊन माल 

डवकणारा गावाकििा व्यापारी आहे. मन-पवन हे त्यािे बलै. आपल्या मुठीनं तो त्यािंा गवण-गुमान 
थोपडवतो. हेतुबुद धीिी वसेण तो या बैलानंा लावतो. त्याचं्या गयायात संकल्प - डवकल्पाचं्या घंटा असून 
त्यािें नाद डननादत असतात. (साधनामागात - डवकल्पानं संघर्षण होऊन साधकािा बुद डधभेद होण्यािी 
शतयता असते अशा वळेी मनःशातंी ढळू न देता ईश्वरावर डनष्ठा ठेऊन त्यािी भतती करायला हवी, साधना 
करायला हवी.) यासाठी या बलैानंा ‘शातंीने शृगंाडरले’ असं शखे महंमद म्हणतात. दया, क्षमा याचं्या िवरी 
त्याचं्यावर ढाळून मायेनं त्यानंा वळवावं (म्हणजे मन सन्द्मागी लागतं). अशा वळेी त्याला सद गुरुरुपी 
सौदागर (व्यापारी) भेटतो - 

 
‘पुजूनी गुरूधन्द्या । नामें भडरल्या गोण्या । 
परतोडन आलो पेण्या । डनळारंभा । 
तळी उन्द्मनीिी हाट । डसद धसाधकािंी पेठ । 
तराजू बळकट । जत-तवव सानंद । 
जोखून शखे महंमद । देतो भाडवकाला ॥’ 
 
या भारुिात शखे महंमदािंा योगाभ्यासदेखील डकती सहजपणे प्रकटला आहे ! ते डत्रकूट-मीन-

मागण, डसद ध-साधक, संकल्प-डवकल्प, उन्द्मनी या योगातील पाडरभाडर्षक संज्ञा डकती सहजपणे वापरतात ! 
‘स्वानंद’ या संजे्ञतून त्यानंा समाधीच्या अपूवण सुखािी अनुभतूी वणावयािी आहे. ‘योगसंग्रामा’सारखा व 
‘पवनडवजय’सारखा योगडवर्षयक गं्रथ डलडहणारे शखे महंमद यातून स्वाभाडवकपणेि िोकावतात, यािी 
प्रिीती आपल्याला इथं आल्याडवना राहात नाही. 

 
शखे महंमदािंा ‘जोगी’ हा प्रत्यक्ष परमात्माि आहे. तो जणू जोग्यािं रूप घेऊन जगात लोकाचं्या 

उद धारासाठी प्रकट झाला आहे. डनजलेल्यानंा तो उठडवतो आहे. जागं डन सावध करतो आहे - 
 
‘जगीं जागे जयवतं जोगी । 
डनजवी, उठवी जगा लागी । 
नर-नारी नव्हे सौभागी । 
सवण भोगूनी तो अभोगी ॥’ 
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यातला शवेटिा िरणि शखे महंमद आपल्याला कोणत्या जोग्याबद्दल सागंणार आहेत त्यािी 
कल्पना देतो व त्यातील लक्ष्याथण/सूडिताथण वा ‘परम अथण’ स्पष्ट करीत जातो. यासारखंि एकनाथािंं 
‘पाखरू’ हे भारूि आहे. यातलं ‘पाखरू’ म्हणजे डनगुणण परमात्मतवव होय. हे पाखरू राईएवढं असलं तरी 
त्याच्या इवल्याशा नेत्रातं आकाश सामावनू घेण्यािी क्षमता आहे. अशी तववडवरणात्मक भारुिं कूटात्मतेच्या 
पातळीवर जातात कारण मुळात प्रडतपाद्याि ंतववज्ञानि अंडतम सत्याडवर्षयीि ंव अत्यंत संडश्लष्ट आहे. या 
अंडतम सत्यािी कूट रूपकात्मक पुढील िरणातं व्यतत होते- 

 
‘िरािर खाणीवाणी पाळी । त्यािा दास िंरमौळी । 
लक्ष िौहेयाशंी न्द्याहाळी । ऐसी ज्यािी ब्रीदावली ॥’ 
 
या जोग्यािी डशष्ट्या (संतकवीच्या शब्दात ‘िेली’) ‘माया’ आहे. ती जन्द्मली नसतानाही ‘बावन-

पिंवीस बाळं व्याली’ आडण ती खाऊन ती वाझंपणे डमरडवली’, हे सागंताना शखे महंमदानंा मायेि ंखोटेपण, 
डतिा आभास, डतजडवर्षयीिा भ्रम स्पष्ट करायिा आहे. ‘ब्रह्म सत्य, जगक्न्द्मर्थ्या’ या शकंरािायांच्या उततीिा 
आठव इथं होतो. 

 
‘भोगी िौदा भवुने उंि । सप्त पाताळाही नीि । 
उदरी दहा खंिे नाि । भोगी अभोगािी रुि ॥’ 
 
या वणणनावरून िरािरातील परमात्मतववािी-म्हणजे या भारुिातील जोग्यािी व भोग्यािी-

व्याप्ती कळते. 
 
त्याच्या दासी ‘मुतती, डरध्दी, डसक्ध्द’ या आहेत. त्याच्या गयायात माळा कशाच्या? -तर ‘तारागंण, 

रडव, शशी’ याचं्या ! हे सारं शखे महंमद तुम्हा-आम्हाला कशासाठी सागंताहेत? या जोग्याला जो भजतो, 
त्याच्यासाठी मग रात्रही नसते डन डदवसही नसतो. (‘शखे महंमद वंदी त्यासी । तेथे नाही डदन-डनशी !’) हे 
अंडतम सत्य आपण जाणून घेऊन आपलाही उद धार करून घ्यायला हवा, ही पे्ररणा ते जनमानसाला 
देतात. 

 
वासुदेवाि ं रूपक तर शखे महंमदानंा इतकं भावलं की त्यानंी ते दक्तखनी कहदीतही डलडहलं. 

त्यातील पडरभार्षा सूफी संप्रदायािी आहे. भारतीय दशणन डन सूफी तववज्ञान यातंील साम्यस्थळं 
प्रडतपादण्यािा हा प्रयत्न ‘अभतूपूवण’ि म्हणायला हवा. यातंील ‘हक’ ही सूफी संज्ञा परमात्मतववािा बोध 
करणारी आहे. 

 
‘पागंूळ’ हा डवर्षय आपल्या भारूि-लेखनासाठी नाथानंीही डनविला डन शखे महंमदानंाही. रूपक 

मािंण्यािी या दोन्द्ही संतकवींिी शलैी मात्र वगेवगेळी आहे. शखे महंमदािंा ‘पागंूळ’ प्रारंभीि ‘धमण जागो 
म्हणतेस । सोऽहंबोधाच्या हरुरे्ष ॥’ 

 
त्यावरून त्यानंा धमणप्रबोधन कसं व का करायि ंआहे, ते लगेि स्पष्ट होतं. हा धमण ‘जागणार’ कसा 

डन ‘सोऽहं बोध’ म्हणजे ‘अहं ब्रह माक्स्म’ हे तवव कळणार कसं? त्यासाठी नामस्मरण हा सोपा उपाय कसा 
आहे, तेही शवेटच्या 
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‘शखे महंमद धमण जागो । 
डनत्य हडरनाम उच्चारी ॥’ 
 
या िरणावरूनि स्पष्ट होतं. हरी व अल्ला यातं ते अभेद मानतात व त्याडवर्षयीिे अनेक अभगं 

त्याचं्या अभगंगार्थ्यात आहेत. 
 
शखे महंमदािं ं भारूि - डवश्व अत्यंत संपन्न आहे. रूपकात्मतेच्या माध्यमािा उपयोग त्यानंी 

उपदेशासाठी, तववडववरणासाठी व धमणप्रबोधनासाठी केला आहे. 
 
त्यात हेतुतः समाजाच्या तळागळातल्या तेली, हाटकरी, नाडपक या व्यतती डनविल्या व त्यानंा या 

डवश्वात मोलाि ं स्थान डदलं. त्यािंं आणखी एक वैडशष्ट्य हे की हे सारं करताना ते ज्या मातीतून आले 
डतिी ग्रामीण शब्दकळा व ग्रामीण प्रडतमासृष्टी यािंहंी भान ठेवायला ते डवसरत नाहीत. त्यािंा तेली ‘घाणा’ 
रोवतो, तोही ‘औट हातािा’ तो ‘तीळ-कल्पना वोहळून’ या घाण्यातून भाव (भक्ततभावरूपी)-तेल काढतो. 
‘वणजारा’ सारख्या भारुिात त्यािे ‘ढवळे पोवळे’ बलै आहेत आडण उन्द्मनीिा ‘हाट’ म्हणजे बाजार आहे. 
त्यािा ‘तराजू’ बळकट असून त्याला जत-सत ही दोन ‘परिी’ आहेत. तो सानंद ‘जोखून’ देतो आहे. 
‘आशा -बोराटी’ (आशिेे काटेकुटे) यासारख्या डकतीतरी प्रडतमा ‘कैकाय’ सारख्या त्याचं्या भारूिात 
आढळतात. 

 
शखे महंमदािंी ग्रामीण शब्दकळा व त्यािंी ग्रामीण प्रडतमासृष्टी हा स्वतंत्र संशोधनािा डवर्षय असून 

त्याडवर्षयी मी सडवस्तर डववेिन या प्रकरणात अन्द्यत्र केलं आहे. देशीकार लेण्याला आणखी काही देखणे 
साज शखे महंमदाचं्या या ग्रामीण शब्दकळेमुळं व प्रडतमासृष्टीमुळं लाभले. मराठीसारख्या लोकभारे्षला 
िक्रधरस्वामी-ज्ञानदेव-नामदेवानंी धमणभारे्षि ंस्थान व वैभव डमळवनू डदलं, त्यात शखे महंमदानंीही िागंली 
भर टाकली. शखे महंमदािं ं भारूि - डवश्व हे असं समृद ध डन संपन्न आहे. ‘भारूिकार’ म्हणून शखे 
महंमदानंा मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयाच्या इडतहासात स्थान न डदल्यानं शखे महंमदावंर एक प्रकारे 
अन्द्यायि झाला आहे. या इडतहासाि ंपुनलेखन करताना तो होणार नाही, अशी अपेक्षा आता तरी करावी 
काय? 

 
७. दक्खखनी रचना 

 
संत नामदेवापंासून तुकोबा-डनळोबा-बडहणाबाईंपयंत अनेक वारकरी व अन्द्य संप्रदायाचं्या संतानंी 

‘दक्तखनी’ मध्ये लेखन केलं आहे. शखे महंमदही याला अपवाद नाहीत. श्री. वा. सा. बेंरे यानंी या 
दक्तखनी लेखनािा ‘कहदुस्थानी कवीत’ नावािा स्वतंत्र (आठवा) डवभाग ‘शखे महंमदबाबाचं्या 
कडवतासंग्रहा’च्या दुसहेया भागात प्रडसद ध केला आहे. प.ृ ११२ पासून प.ृ ११८ पयंत या गं्रथात ही रिना 
आढळते. दक्तखनी रिना ही फासी-मराठी अशी संडमश्र असते. या रिनेतील फासीबहुलतेमुळं अनेक 
(जवळजवळ सवणि) अभ्यासकािं ं [(कदाडित्) फासीिा व इस्लामधमण व सूफी पथं यािंा अभ्यास 
नसल्यामुळं वा अन्द्य काही कारणामुंळं) फार दुलणक्ष झालं आहे. शखे महंमदाडंवर्षयी काही लेखकानंी याकिे 
ढंुकूनही न पाहता, एका अथानं, घोर उपेक्षाि केल्याि ं मला जाणवलं. पुणे डवद्यापीठाच्या इडतहास 
डवभागात शखे महंमदाडंवर्षयी पी एच् िी. साठी प्रबधं सादर करणाहेया िेकोस्लोव्हाडकयाच्या दुशान 
नावाच्या एका अभ्यासकानं तर शखे महंमदािंा डन सूफी संप्रदायािा अन्द्योन्द्य संबधंि नसल्याि ं सूडित 
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करून, त्यावर सूफी तववज्ञानािा व इस्लामधमािा कुठलाही प्रभाव नसल्यानं डववरण करून, प्रबधंािा 
उत्तराधण पूवणग्रहदूडर्षत दृष्टीनं रंगडवला आहे. (त्या प्रबधंाच्या परीक्षणात ही बाब मी आवजूणन नोंदडवली आहे.) 

 
शखे महंमदािंी ही ‘दक्तखनी’ कडवता त्यािंा डवडशष्ट दृडष्टकोण समजून घेण्यास फार उपयुतत 

असल्यानं डतिा आजवर कुणीही न केलेला, तपशीलवार डविार करण ं मला प्रस्तुत वाटतं. या 
दृडष्टकोणातून शखे महंमदाचं्या ‘योगसंग्रामा’दी अन्द्य रिनावंर कोणता प्रभाव पिला, तेही लक्षात येईल. 
श्री बेंरे यानंी सात भागातं ही रिना डवभागली आहे- 

 
(१) वासुदेव (२) लळीत (३) नडसहतनामा (४) पजंीज मुसलमानी (५) आरती (६) स्फुट कडवता 

आडण (७) दोहोरे 
 
यातंील ‘नसीहतनामा’ व ‘पजंीज मुसलमानी’िा जाता जाता उल्लेख शखे महंमदािें काही 

अभ्यासक करतात पण सूक्ष्म अध्ययन केल्याडशवाय त्यािं ंमहवव कळणार नाही. 
 
‘पंजीज मुसलमानी’ या रिनेत इस्लामधमािी पाि मूलभतू तवव ं साडंगतली आहेत : ती आहेत 

कलमा, नमाज, रोजा, जकात व हज. ‘सुनो मुसलमानी का िीज माना’ असं सागंून मुसलमानी (इस्लाम) 
धमािा ‘माना’ म्हणजे ‘अथण’ ते समजावनू सागंतात-मुसलमान कोणत्याही गोष्टीिा प्रारंभ करताना 
‘डबक्स्मल्ला’ व ‘अल् हम् दो डलल्ला’ म्हणतात. ‘नहसितनाम्या’िा प्रारंभ शखे महंमद डबसडमला । अल्ला हो 
अकबर’नं करतात तर ‘पजंीज मुसलमानी’ िा प्रारंभ ‘आधी अल् हम् दे डलल्ला’ म्हणा ना” नं झाला आहे. 
यामुळं आपल्या मनातील ‘कफराना’ (अश्रद ध भाव) नाहीसा होतो आडण ‘अदै्वतबोध’ होतो, असं शखे 
महंमद म्हणतात. 

 
‘ला इल्ला कलमा आवल िीज । इल्लल्ला वोळखा ‘पे ब्रह मबीज’ असं सागंून ते ‘अव्वल कलम्या’ंिं 

महवव वणणन करतात. ईश्वर एक असून हजरत महंमद हे त्यािे पे्रडर्षत आहेत हे त्यानंी यापुढील ‘महमद 
रसुलला । रसुलल्ला कंू समजो । स्वडहतालागीं ॥’ या िरणात साडंगतलं आहे 

 
इस्लामि ंदुसरं तवव ‘नमाज’ (शखे महंमदाचं्या शब्दातं ‘डनमाज’). त्यािें ‘सुन्नत’ आडण ‘फजण’ हे 

दोन भागही त्यानंी बारकाव्यानं वर्णणले आहेत. नमाज पढण्यापूवी हस्तपाद-प्रक्षालन करतात. ‘गुस्ल’ आडण 
‘वुजू’ (वजू) असं त्यानंा म्हणतात. ‘दुयेम िीजे बुजू गुसल डनमाज । सुनत फरजा । अडवनाशीपासी ॥’ 

 
‘डसयेम’ म्हणजे डतसरी गोष्ट ‘रोजे’ त्यामुळं नरकवास िुकतो, असं सागंून ते पुढं ‘जकात’ (दान) 

या िवर्थ्या ‘(िहाराम’) तववाकिे वळतात. त्यानंतर ‘पिंवा िीज मके हाज करना.’ ‘मग सािुंडन डवर्षयािंा 
कुफराना । डभष्ट्त (स्वगण)-म्यान जोग करना । ‘युगानुयुगीं ॥’ ईश्वरािं भय मनात बाळगावं व त्याच्या 
इच्छेनुसार वागाव ंम्हणजे त्यािी आपल्यावर कृपा होते, हा इस्लाममधील डविारही ‘पजंीज मुसलमानी’च्या 
शवेटी आला आहे- 

 
‘शखे महंमद भये डभती । सद गुरुकृपा जाली पुरती । 
सोऽहं बोधें प्रकाश- ज्योती । अल्ला के मेहरसंु ॥’ 
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‘भक्ततबोध’ व ‘आिारबोध’ या शखे महंमदाचं्या मराठी लेखनाप्रमाणंि ‘नसीहतनामा’ ही दक्तखनी 
रिनाही बोधपर वा उपदेशपर आहे. ‘नसीहत’ म्हणजे ‘उपदेश’ या रिनेिासुद धा फार बारकाईनं डविार 
करायला हवा कारण डतच्यात सूफी तववज्ञानातील ‘डजकीर’ (डजक्र: ईश्वराि ंवणणन), ‘तसबी’ (तस्वीह: 
नामस्मरणमाला, जपमाळ), हक (अक्न्द्तम सत्य), आखर (आडखरत् = पारलौडकक अक्न्द्तम ध्येय, 
पारलौडकक जग), इमान (ईमान = परमेश्वरावरील श्रद धा), ‘पीरों की यारी’ या संज्ञाबंरोबर इस्लामच्या 
कुफुर (कुफ्र) हलाल-हराम (डवडध-डनरे्षध) कुर् आन (कुराण), दोजख (नरक), डभश्त (बडहश्त = स्वगण), 
बदअमल (कुकमण), नेकी, यडकन (यकीन = ईश्वरावरील डवश्वास), पाक, परहेजगार (पडवत्रािरण) अशा 
डकती तरी संज्ञा येतात. ‘डबसडमल्ला अल्ला हो अकबर’ नं या ‘नसीहतनाम्या’िा प्रारंभ होतो व ‘हक ला इलाह 
इल्लाहाल्लाहो । महंमद रसुल्लल्ला’ हो इस्लामधमािी सूतं्रही यात गोवली आहेत. आिार - डविाराचं्या 
पाडवत्र्यावर यात भर डदला आहे. 

 
‘पजंीज मुसलमानी’ व ‘नसीहतनामा’ हे लेखन नावावरून इस्लामधमण-डववरण करणारं वाटतं पण 

शखे महंमदािंा ‘वासुदेव’ ही हेि करतो. ‘हाजी गा गाजी कुरान पढे । नबी रसुल के उफती ॥ हलाल हक 
समजेगा । वोही अल्ला का प्यारा’ ॥ असं हा वासुदेव म्हणतो. इस्लाममधील ‘शरा’ ही महववपूणण पाडरभाडर्षक 
संज्ञाही या वासुदेवाच्या मुखी आहे. ‘दरूद’ पठण करणं हे मुसलमानाि ं एक महववपूणण धार्णमक कायण. 
त्यािाही उल्लेख या प्रकरणात आढळतो. 

 
असं हे इस्लामधमाि ंमाहात्म्य (‘अजब िीज मुसलमानी’) शखे महंमद वर्णणतात. शवेटी आपली 

सूफींिी कादरी परंपरा शखे महंमदानंी आवजूणन वर्णणली आहे. डतिी नोंद कुणी घेतल्यािं मला आढळलं 
नाही. 

 
“गौरा खुतुब पीर वली । िली आई बुन्द्याद ॥ 
डमरा ंकादर खानवा(जा)दे । बोले शखे महंमद ॥” 

(कडवतासंग्रह, प.ृ १११) 
 
ईश्वर, पे्रडर्षत हजरत मुहंमद (‘नबी’), हजरत मीरा ंपीर डवप्र - शुर असा भेदभाव न करता सवांिा 

उद धार करतात, असं शखे महंमद पुढील ‘लळीता’त सागंतात- 
 
‘सलाम मोहमद । नबी सादात । डवप्रा ं- शुरा ंदेतो हा अशीवाद ॥ 
आडबल -काडबल ये दोन्द्हो भाई । कडव धडनकाला डनगुणण सोई ॥ 
शखे महंमद जनजाहीर । हजरत मीरा ंपीर जग उद धार ॥’ 

(-कडवतासंग्रह, प.ृ १११) 
 
शखे महंमदानंी गणेशाि ं व डवठ्ठलािं मराठी स्त्रोत्र डलडहलं, त्यािप्रमाण ं दक्तखनी आरतीही 

डलडहली आहे. ती आहे अल्लािी ! ‘श्री. वा. सी. बेंरे यानंी कडवतासंग्रहा’च्या प.ृ ११३-११४ वर अशा ३ 
आरत्या डदल्या आहेत. त्यातं अल्लाि ं स्तवन व इस्लामधमाच्या परंपरेिा तपशील अशा दोन्द्ही गोष्टींिा 
समन्द्वय झाली आहे. 
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शखे महंमदािंा इस्लामिा अभ्यास नव्हता ककवा त्याचं्यावर सूफी तववज्ञानािा/परंपरेिा प्रभाव 
नव्हता, असं म्हणणाहेया तथाकडथत संशोधकाबंद्दल आता काय म्हणावं? ‘कहदुस्तानी कडवत’मधील स्फुट 
रिनेतही यािा पदोपदी प्रत्यय येतो- 

 
‘दोन्द्हों आख्याकंा एकीि देखता । 
दो भार्षी वर्णणला एकडि जाणा ॥’ 

(-कडवतासंग्रह, प.ृ ११५) 
 
हे एकात्मतेिं सूत्र तसंि त्यातील समन्द्वयािा अन्द्तःस्रोत या लेखनातून कसा खळाळून वाहतो 

आहे ! डवस्तारभयास्तव अडधक तपशील द्यायि ंटाळलं आहे. डजज्ञासूंनी तो मूळातूनि वािावा. 
 
८. पहरभाषा-कोश: ‘दुचेश्मा’ 

 
इस्लामी/सूफी तववज्ञान व भारतीय तववज्ञान यािंा ‘पडरभार्षा-कोश’ यापूवी मंुतोजी बामणी यानंी 

नागेशसाम्प्रदाडयक भाष्ट्यकार अज्ञानडसद ध याचं्या ‘पचृ्छे’वरून डसद ध केला होता, त्याडवर्षयी 
मंुतोजीडवर्षयक प्रकरणात डववेिन केलंि आहे व त्या प्रकरणाच्या पडरडशष्टात तो कोशही डदला आहे. 
मंुतोजी हे मुतुणझा कादरी म्हणजे सूफींच्या कादरी शाखेिेि होते. शखे महंमदही त्याि शाखेिे. ते 
‘योगसंग्रामा’दी रिनासंाठी व अभगंलेखनासाठी प्रडसद् ध होते. त्यानंीही पडरभार्षा-कोशािी रिना केली, 
याडवर्षयी मराठी वाङ्मयेडतहासात नोंद आढळत नाही. त्याचं्या अभ्यासकािंहंी याकिे थोिंफार दुलणक्षि 
झालं आहे तथाडप श्री. वा. सी. बेंरे यानंी संपाडदलेल्या शखे महंमदाचं्या ‘कडवतासंग्रहा’च्या दुसहेया भागात 
(प.ृ १३० ते १३३) या ‘पडरभार्षा-कोशा’ि ं संपादन केलं असून शखे महंमदाचं्या या मौडलक भाडर्षक व 
तववज्ञानडवर्षयक कायािी नोंद केली आहे. 

 
‘दुिेश्मा’ म्हणजे दोन नेत्र. ‘दू-िष्ट्मह’ हे फासी शब्द आहेत. दोन्द्ही नेत्रानंी एकि दृश्य डदसतं 

त्याप्रमाण ंइस्लामच्या वा सूफी तववज्ञानाच्या आडण भारतीय दशणनाच्या आकलनानं समान अध्यात्मािा बोध 
होतो, असा एकात्मतावादी डविार शखे महंमदानंा यातून सूडित करायिा आहे. मंुतोजीच्या व शखे 
महंमदाचं्या ‘पडरभार्षाकोशा’त बहेयाि बाबतीत साम्य आढळेल व काही बाबतीत वगेळंपणही आढळेल. ते 
लक्षात याव ं व या दोन्द्ही पडरभार्षाकोर्षािंी तुलना करता यावी म्हणून तो इथं श्री. वा. सी. बेंरे यानंी 
संपाडदलेल्या वरील गं्रथातून आद्यन्द्तासह संपूणण उद धृत करीत आहे. मंुतोजींनी ‘वजूद’ िे िार प्रकार डदले 
आहेत व ते महववािे आहेत, ते यात आढळत नाहीत. मात्र डजकीर, डफकीर, डवसाल, अशक-माशुक, पीर-
मुरीद, सुदी, अनसर, खुदा-बदंा, वसालत, डदनदुनया, हक, अजमत हे सूफी दशणनातील सारे लक्षणीय 
शब्द त्यात आहेत. 

 
या कोशातील पडहल्या स्तम्भात इस्लाम/सूफी दशणनातील संज्ञा असून दुसहेया स्तम्भात भारतीय 

दशणनातील पयायी संज्ञा आहेत, इस्लामी संज्ञा अरबी-फासी या भार्षातंील असून दुसहेया स्तम्भातील 
शब्द/संज्ञा संस्कृत/मराठी आहेत. मंुतोजींप्रमाणिं मराठी पडरभार्षा-कोश-वाङ्मयातील शखे महंमदािं ं हे 
योगदान मौडलक व महववाि ं असून त्यातील एकमेकािंा धमण समजून घेण्यािी परस्पर-सामंजस्यािी 
भावना डनडितपणे आदरणीय आहे. मुसलमान मराठी संतकवी मराठी मातीशी डकती एकरूप झाले होते, 
यािाही यातून प्रत्यय आल्याडवना राहत नाही. 
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शखे महंमदािंा ‘दुिेश्मा’ असा आहे. तो संपूणण जसाच्या तसा इथं उद धृत करीत आहे- 
 

श्रीसद गुरु शेख मिंमद 
‘दु चे श्मा’ 

जलाडलयत । तमोगुण ॥ १ ॥ 
कमाक्त्नयत । शुद ध सत्वगुण ॥ २ ॥ 

  
मकान चार । स्थाने चार ॥ 

िश्म मकान । नेत्रस्थान ॥ १ ॥ 
हलक मकान । कंठस्थान ॥ २ ॥ 
कतब मकान । हृदयस्थान ॥ ३ ॥ 

डसरे मकान । मूक्ध्नणस्थान ॥ ४ ॥ 
  

भोग चार  
सुरत दीदनी । स्थूळ भोग ॥ १ ॥ 

वहमा । कल्पना प्रडवक्रम ॥ २ ॥ 
नीद । डनरािदं मुछणनी ॥ ३ ॥ 

खुशआनी । आनंदावभास भोग ॥ ४ ॥ 
नासूत दर मलकूल । अकश ेउकार 
मलकूत दर जबरुत । मकाश ेॐकार 

लाहूत दर नासूत । ॐकार अहमेव 
अकलोम गुद सबदरी । अहमात्मा साक्ष 

  
अनसर पंज । पंच मिाभुतें ॥ 

खाक । पृर्थ्वी ॥ १ ॥ 
आब । आप ॥ २ ॥ 

आतश । तेज ॥ ३ ॥ 
बाद । वाय ू॥ ४ ॥ 
हवा । आकाश ॥ ५ ॥ 

  
िवासें दस १० । इंहिंये दिा १० ॥ 

डशनवाई श्रोत्र ॥ १ ॥ 
जसम त्विा ॥ २ ॥ 
डबनाई िक्ष ु॥ ३ ॥ 

िेडशदन डजव्हा ॥ ४ ॥ 



 

 

 अनुक्रम 

बोईदन प्राण ॥ ५ ॥ 
गोईदन वािा ॥ ६ ॥ 
हस्त । पाणी ॥ ७ ॥ 
पाद । पाद ॥ ८ ॥ 
केर । डशस्न ॥ ९ ॥ 
कून । गुद ॥ १० ॥ 

डदल । अंतःकरण ॥ १ ॥ 
वहम । मन ॥ २ ॥ 

अकल । बुक्ध्द ॥ ३ ॥ 
कतरा । डित्त ॥ ४ ॥ 
खुदी । अहंकार ॥ ५ ॥ 
नजर । प्राणदृश्य ॥ ६ ॥ 

नजर नाडजर । दृश्य दृष्टा ॥ ७ ॥ 
खुदा बदंा । ईश्वर जीव ॥ ८ ॥ 

जात डसफत । माया ब्रह म ॥ ९ ॥ 
नफी इसबत । डनत्याडनत्य ॥ १० ॥ 

दाना डबना । ज्ञाता रष्टा ॥ ११ ॥ 
शाहीद । साक्ष ॥ १२ ॥ 

शरा सलूक । कमण डनःकमण ॥ १३ ॥ 
तोडहद । अदै्वत । 

डभडहब्त दोखज । स्वगण डनरय । 
वसालत । ऐतय । 

दुई । दै्वत । 
दानाई-नादानगी । ज्ञान-अज्ञान । 

खुदडशनास । आत्मज्ञान । 
डजकीर, डफकीर । स्मरण, डववके । 

तफदूर । डविारणा । 
मुकबा । ध्यान । 

नूर । प्रकाश । 
जुलुमात । अंधःकार । 

फीरा का डवसाल । योग-डवयोग । 
दरफीर । अहं ब्रह माक्स्मन । 

गंजे । पुणण । 
अला जमे जामी सीफत । साधण ब्रहे्मडत । 
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मना, मणी । मी, माझें । 
सलीमी सुलीन कतरानफी । वृडत्तलीन / तल्लीन । 

खुदपरस्ती । अहंकारी । 
खडदमुल फुकरा । साधुभजन । 

हवल फुकरा । साधु-प्रीती । 
पैगंबरी खास्त । देवता प्रकृडत । 

डकरावनू खास्त । असुरी प्रकृडत । 
अजमत । डसद धी 

पाक अरवा । शूद ध जीव । 
नापाक अरवा । मलीन जीव । 

पीर-मुरीद । गुरु-डशष्ट्य । 
मुतकल्लीम । वािक । 

तालब । साधक । 
मुराद । साध्यें । 

दुई बगुजार । आत्मज्ञान-डनरसन । 
यकशव । अदै्वत आत्मा होणें । 
हकीकी । आत्मज्ञानी । 
मीजाजी । वणाश्रम-अडभमानी । 

डकरमुन कातेडबन । डित्रगुप्त । 
सातों डसत्फ खुदा । सप्तगुण । 

सबलीत । ईश्वर । 
आलेन । सवणज्ञ । 
इरातद । ईशत्व । 
कुदरत । सामर्थ्यण । 

हयुंत । जीवन । 
समीयुल । ऐकणें । 
बसीरुन । देखणें । 

मुतकल्लेमुन । वािक, बोलणें । 
औजूद मौजूद । के्षत्र-के्षत्रज्ञ । 

खुलासा । उकल । 
आशक माशुक । पूज्य पूज्यक । 

इश्क । पे्रम । 
नेकी बदी । पापपुण्य । 

हज । तीथणभ्रमण । 
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जाहेर बातीन । अंतरबाडहर । 
हक राह । सत्यमागण । 

कुलमन अंलेहफान । यदुष्टं तं नष्टं । 
तात । भक्तत । 

दीनदुडनया । इह पर । 
हुश । देवकन्द्या । 

दरखे तुबा । कल्पवृक्ष । 
अडमया । अमृत । 

डहजाब जीवनीफ । मोडहत व्याप । 
अमर । सत । 
डजया । जीव । 
अल्ला । ब्रह्म । 
खुदा । परमेश्वर । 

सीर डसत्फ । माया । 
असर डसत्फ । अडवद्या । 

डजन इनस । देवमनुष्ट्य । 
अरश । वैकंुठ । 
भीष्ट्त । स्वगण । 

औडलया ंअंडबया ं। हडरहरब्रह्माडदक । 
  

हकताब चार । वेद चार । 

तौरयत । ऋग्वदे । 
जबूर । यजुवेद । 

इंजील । सामवदे । 
फुकीन । अथवणवदे 

  
डरसाले । शास्त्रें । 

 
शेख मिंमदांचं ‘ग्रामीण’त्व आहण प्रहतमासृष्टी 

 
महाराष्ट्रातील बहुतेक मुसलमान संतकवी या मराठी मातीति जन्द्मले डन इथल्या खेिोपाड्यातंि 

वाढले. त्यामुळं त्याच्यावर कृडर्षजीवनािा/ग्रामजीवनािा फार मोठा प्रभाव असल्याि ंआढळतं. 
 
शखे महंमदावंर तर तो डवशरे्षि जाणवतो. हा प्रभाव त्याचं्या ग्रामीण शब्दकळेतून व प्रडतमासृष्टीतून 

जाणवल्याडवना राहात नाही. तथाडप हा एक स्वतंत्र संशोधनािा डवर्षय असून ग्रामीण मराठी साडहत्याच्या 



 

 

 अनुक्रम 

डनर्णमतीलाही या संतकवीिा हातभार कसा लागला, याि ं रेखीव डित्र त्यातून उमटतं. या गं्रथात त्याच्या 
सडवस्तर डववेिनाला वाव नाही तरी काही वानगीदाखल उदाहरणं देतो - 
 
शब्दकळा 

 
सेंिगळ, ताट, डतव्हािा, पवािा, सुईन, कादली, घोंगिी, पाथरवट, परिी, कंदोरी, पैस, 

खािूंक, सेंदाि, डबब्बा, िेटके, डिलम, गुिगुिी, डसदोरी, कानिा, हाट, वाण, बुका, अठरापगि, मडसद, 
कोस, डसकलकर, डनमाप, दारडसना, डदवटी, काहली, मिके, कायंा-बोराया, डकरवा, मोट, पखाल इ. 
डकतीतरी उदाहरणातूंन शखे महंमदाचं्या ग्रामीण शब्दकळेिी प्रिीती येते तर शकेिो उदाहरणातूंन त्यािंी 
ग्रामीण प्रडतमासृष्टी साकार होते. केवळ ‘योगसंग्रामा’तीलि ही काही उदाहरणं पाहा - 
 
प्रहतमासृष्टी 

 
१) सरजे अंकुश िफावर लाऊन । हाटोहाट उमगती भािंणें । 
 जैसे डपसाळले श्वान । ककवोनी झिा घाडलतसे ॥ १ × ६६ ॥ 
२) केळीजवळी लाडवल्या बोरी । वारीयानें हालता ंसवांग डिरीं । 
 तैसी या जनािी संगत नव्हे बरीं । साधुजनालंागी ॥ १ × ७७ ॥ 
३) उदकें  भडरली असे डवडहर । मोटेवगेळें  न डनघे बाहेर । 
 तैसें पुसल्याडवण गुणडविार । काय सागंावे तुजप्रडत ? ॥ ३ × ८ ॥ 
४) गाजरािा डगहेहाईक भेटला । त्याशीं जर केयायािंा हाटा उघडिला । 
 तरी आपणासि मुखणवाद आला । बोंल कवणास नाही ॥ ३ × १२ ॥ 
५) डहरव ेिमण रंगल्या झालें  मोल । नाव पावले मोट-पखाल । 
 शुि उदकामाजी डशरे होऊनी िौल । तैसे हडररंगी रंगावे । 
६) तापले लोखंि ऐरणीवर । मासं म्हणऊडन झेपावली घार । 
 डनखार लागताडि पळे दूर । तैसें डवर्षय पहा हो ॥ ४ × ३९ ॥ 
७) जैसें सुने शते खाऊडनया ंपाखरें । आपण उिोडन जाती एकसरें । 
 डपसोया देखोडन धडन किता करे । दुःख रिे-फंुदे ॥ ४ × ३२ ॥ 
८) काया-ंबोरायानंी बन भडरलें  । लाडवण्याडवण आपणाडि डनघाले । 
 तैसे जनािे डवजन असे जाले । सद गुरूस नेणता ं॥ ५ × १४ ॥ 
९) मेथी कोकथबीर सायासें लाडवली । 
 तादुंळजा घोळ डबदीस उगडवली । 
 तैशी दुजणळी सृष्टी असे भरली । 
 गुणाइत सायासे ॥ ५ × १५ ॥ 
१०) पाहा एरंिी भरली असे तैलें  । 
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 तीस काय कडरतील मोगहेयािी फुले ? 
 ऐसे जे संडितानें असेल सािंवलें  । 
 त्याडस प्रयत्म नाहीं ॥ ५ × ३६ ॥ 
११) खाडटकािी सुरी, मागंािी भाली । 
 राजािी डफरंग उंि पदी डमरवली । 
 डजराल्या पाण्यानें ती नाहीं आली । 
 तैसा स्वयें सद गुरू ॥ ५ × ५० ॥ 
१२) झाकले मुष्टीनें शते पेडरता ं। 
 बीज मागुतें कुळऊन झाडंकता । 
 बहुत पेरून थोिेंसें सागंता ं। 
 मग ते उदंि डपके ॥ ८ × ८० ॥ 
९) जैसा पेंि धरूडन डफरे घाणा । 
 तेल जाऊनी पिे आडणकाच्या भाणा । 
 तैसे झाले असें शास्त्रगणा । 
 स्वयें िडव डनजभतत घेती ॥ ८ × १८ ॥ 
-अशी उदाहरणं डकती म्हणून द्यावीत ? 

 
समाजप्रबोधनकार शेख मिंमद 

 
आपल्या संतािंा दृडष्टकोण बाराव्या-तेराव्या शतकापासूनि धमणप्रबोधनाबरोबर समाजजागरण 

करण्यािा, जनसामान्द्यािं ं प्रबोधन करण्यािा होता. मध्ययुगीन मराठी संतसाडहत्याच्या आडदकाळात 
यादवकालात यािी स्पष्ट प्रिीती येते. समाजात जे जे डहणकस आहे, त्यावर प्रखर झगझगीत प्रकाश 
टाकून समाजाला सन्द्मागण दाखडवण्यािा डनभणय प्रयत्न श्रीिक्रधरस्वामी व ज्ञानदेव-नामदेव याचं्यासारख्या 
महापुरुर्षानंी जनडहताच्या तळमळीनं केला. समाजािी मानडसकता बदलण्यास तो कारणीभतू ठरला. 
प्रडतगामी डविारािंा त्याग करून समाज पुरोगाडमत्वाच्या खुणािंा शोध स्वकाळात घेऊ लागला. तेरावं 
शतक हे महाराष्ट्रात डववेकडनष्ठा, बुद डधडनष्ठा या डविारािंा पुरस्कार करणारं शतक होतं. त्यामुळं 
महाराष्ट्राच्या जनसामान्द्याचं्या मानडसकतेत पडरवतणन होऊ लागलं, ही घटना शुभसूिकि आहे. यािा 
प्रभाव उत्तरकालीन मराठी संतसाडहत्यावर पिल्याडवना राडहला नाही. 

 
संतकवी शखे महंमदही याला अपवाद नव्हते. 
 
डववकेडनष्ठा व बुद डधडनष्ठा यािं ं अडधष्ठान त्याचं्या रिनेला व कायाला लाभलं होतं. अशा वळेी 

कबीरािी वाणी जशी प्रखर होते व समाजातील अडहतकारक प्रवृत्तींवर ती तुटून पिते तसाि प्रत्यय शखे 
महंमदाचं्या बाबतीतही आल्याडवना राहत नाही. वस्तुतः परधमीय असल्यामुळं त्यािा डवपरीत अथण लावनू 
त्यािं ं कायण उद ध्वस्त करण्यािा प्रयत्न होण ं अशतय नव्हतं. ती तथाकडथत प्रस्थाडपतािंी स्वाभाडवक 
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प्रडतडक्रयाि होती व अशी प्रडतडक्रया होण ं संभवनीय आहे यािी खूणगाठ आधी मनाशी बाधूंनि त्यानंी 
लोखनास आत्मडवश्वासानं प्रारंभ केल्यािं जाणवतं. अशा वळेी त्यािंी वाणी तुकोबांच्या वाणीप्रमाणं फटकळ 
होणहंी स्वाभाडवकि आहे. कबीराच्या अशा फटकळ वाणीला व वृत्तीला ‘सधुक्किी बानी’ असं साथण म्हटलं 
आहे. 

 
धमणडविार हा क्तलष्ट न होता अत्यंत सोपा झाला की जनसामान्द्य त्याकिे सहज आकर्णर्षत होतात, 

यािी जाणीव शखे महंमदासंारख्या समाजाि ं मानसशास्त्र नेमकेपणानं अभ्याडसलेल्या संतानंा कशी बरं 
नसणार? या मराठी मातीति ते जन्द्मले व या मातीिा गंध व डतिी डवडवध रूप ंत्यानंी अनुभवली-न्द्याहाळली 
आहेत. अत्यंत बारकाईनं न्द्याहाळली आहेत. त्याडवर्षयी सखोल कितन करून त्यानंी या समाजाच्या 
अभ्युद यात कोणकोणत्या बाधा येतात, यािाही सूक्ष्म डविार, सूक्ष्म कितन केलं. त्यातून त्यािंी 
पाखािंखंिनात्मक, रूढीवाद व कुप्रथा याचं्या डवरोधातली, पाडंित्याच्या डनरथणक गवांवर प्रहार करणारी, 
जाती-जातींतील, धमा-धमांतील डवर्षमतेिी डवर्षवल्ली समूळ उपटून काढणारी डविारसरणी जितघित 
गेली. डति ंप्रडतडबम्ब त्याचं्या समग्र रिनेत उमटलं आहे. त्या सवांिा डविार इथं करण ंअशतय आहे पण 
‘योगसंग्राम’ या त्याचं्या प्रमुख गं्रथाच्या आधारे त्यािंी प्रबोधनात्मक, पाखािंखंिनडवर्षयक भडूमका सहज 
डवशद करता येईल. त्यािंी हीि भडूमका त्याचं्या अन्द्य लेखनातही असल्यानं त्यािंी एतद डवर्षयक ठाम मतं 
आपल्याला या डवविेनावरून लक्षात येतील. मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी या गं्रथकाराकिे व त्याच्या या 
पुरोगामी भडूमकेकिे दुलणक्ष करून व अनुले्लखानं ती टाळून या संतकवीवर फार मोठा अन्द्याय केला आहे, 
असं म्हटलं तर ते अप्रस्तुत ठरू नये. 

 
शखे महंमदािंा काळ सोळावं-सतराव ं शतक असा आहे. तेराव्या शतकातल्या या स्फुकल्लगांवर 

नाथासंारख्या संतानंी आपल्या शतकात फंुकर मारून तें डनखारे तेवत ठेवले व या काळात शखे 
महंमदानंीही स्वकीय व परधमीय यािंा डवरोध पत्करून हे कायण पुढं नेटानं नेलं. या कायािा छोटासा 
आलेख इथं अशा प्रकारे काढता येईल. 

 
जनसामान्द्यािं ंधमणप्रबोधन करायिं म्हटलं की गीवाणभारे्षच्या माध्यमािा अिसर आलाि. ज्यानंा 

ती कळत नव्हती, त्यानंी धमािा डविार कसा करावा? त्याि ं आिरण कसं करावं? स्वाथणपरायण 
पुरोडहतत्व आपल्या या गीवाणवाणीच्या वारशावर जगत होतं. धमण हा त्याचं्या मुखातूनि व 
गीवाणवाणीतूनि प्रडतपाडदता येतो, असं त्यािं ं ठाम मत होतं. या मताला छेद देण्यािा प्रथम प्रयत्न 
श्रीिक्रधरस्वामी आडण संत ज्ञानदेव यानंी समथणपणे केला व मायबोलीला धमणभारे्षि ं स्थान प्राप्त करून 
डदलं. हे ज्ञानभािंार खुलं झाल्यानं तथाकडथत प्रस्थाडपत अस्वस्थ झाले असणं व त्यानंी या प्रडक्रयेमध्ये खंि 
पािण्यािा प्रयत्न केला असण ं संभवनीय होतं. त्याि काळात नव्हे तर पुढं शखे महंमदाचं्या सोळाव्या-
सतराव्या शतकातंही त्यािं सुस्पष्ट प्रडतकबब शखे महंमदाचं्या लेखनात- डवशरे्षतः ‘योगसंग्राम’सारख्या 
त्याच्या प्रमुख भार्षात्मक रिनेत-उमटलं आहे. (आधारासाठी मी श्रीगोंद्यािे डवरिंद दडलिदं देसाई यािंी 
प्रत, पारंपडरक व स्थाडनक प्रत, प्रमाण म्हणून मानली आहे. संदभातील अंक त्यातूनि डदले आहेत.) शखे 
महंमद म्हणतात, ‘आपण डभन्नधमीय असून मराठी-सारख्या मायबोलीतून हे लेखन करतो, यािा 
दुःस्वासही काही पडंितानंी केला पण आपण बधलो नाही’ - 

 
‘ऐरणीवरी ठेवडूनया डहरा । घणावरी डपटील अवधारा । 
पडर तेण ंसाडंिले नाही धीरा । सुतेजपणे डमरव े।’ ॥ ६ × २० ॥ 
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प्रस्थाडपत समाजानं ज्याला उडकरड्यासारखं मानून बाहेर टाकलं पण त्यािंि खत होऊन त्यातून 
ऊस डनमाण झाला, हा त्यािंा दृष्टातं समपणक व पुरेसा बोलका आहे - 

 
‘अमंगळ म्हणउन बाहेर टाडकलें  । 
ते ‘उकरिा’ ऐसे नाव पिलें  । 
 
खत म्हणउन काळींत मेळडवलें  । 
इक्षदंुि नावं साखर पावलें  ॥’ ६ × ३०-३१ ॥ 
 
भार्षापडंितािं ंगवणहरण शखे महंमदानंी अशा मार्णमक शब्दातं केलं आहे - 
 
‘छपन्न भार्षा असे प्रकट बोली । 
कोणासि िार भार्षा बोलता ंआली । 
तो म्हणे मजसाडरखी नव्हे खोली । 
गवे मरे जगीं ’ ॥ ७ × ७० ॥ 
 
जे स्वतःला ‘पडंित’ डन ‘डवद वान’  म्हणवतात, तेि भ्रष्ट आिरणािे व जगाला ठकडवणारे असेल 

तर त्याचं्या पोकळ ज्ञानािा काय उपयोग? त्यािंा शखे महंमदानंा साडववक संताप वाटतो. ‘पडंित’ 
म्हणडवण्यािी यानंा लाज कशी वाटत नाही, असा परखि सवाल ते करतात - 

 
‘आपणास पडंित म्हणवणें । मद्य-मासंािें भक्षण करणें । 
जगत्रय ठडकले भोंदू िािंाळपणें । मूखण, हीन, मूढ म्हणती ॥ १३ × ११ ॥ 
 
भतती ही डनतळ असावी, डतच्यामध्ये दाडंभकता नसावी. या संदभात ढोंगी साधंूडवर्षयी ते काय 

म्हणतात, पाहा - 
 
‘सािंोडनया आत्मज्ञानािी िक्रें  । 
लोखंिािी वागडवती अपडवत्रें । 
यावगेळी अनेग शस्त्रें । 
ते कैसे ‘साधू’ म्हणावे?’ ॥ ५ × ६१ ॥ 
 
खरा आिायण, जोगी, संन्द्यासी, काजी, मुलाणी, फकीर कोण, हे ते यासाठीि तपशीलात सागंतात. 

त्यावरून खोटे आिायण, जोगी, संन्द्यासी, फकीर इ. याचं्यावरही प्रकाश पितो. 
 
त्यातंील काहींिा उल्लेख करतो - 
 

संन्यासी - ‘डजतेंर आवरून येकला । सदा सावध । 
  अव्यतती गुंतला । मागी डवहंगम मीनािे लागला । 
  तो संन्द्यासी पडवत्र ॥ ५ × ८६ ॥’ 
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जोगी - ‘अधोध्वणतापें काग वैराग्यें । 
  कंुिडलनीिे माया गुणरंगे । 
  जो एक योगी डनव ेअष्टागें । 
  तो तवव जोगी खरा ॥ ५ × ८८ ॥ 

   
फकीर - फकीरपणािा दावीना तोरा । 
  स्वयें वाटा बुजडवल्या तेवीस तेरा । 
  पे्रमािा अंमल, लागली सहज मुरा । 
  सत्य फकीर कजदा ॥ ५ × ८४ ॥ 

   
काजी - काजी तो ज्यास साडंगतल्याडवण कळे । 
  मुनसोफी कडरता ंडित्त न तरळे । 
  सम-डवर्षम तुळाधार न्द्याहळे । 
  लािं न घे म्हणउन ॥ ५ X ७९ ॥ 

 
यावरून परधमीयातंीलि नव्हे तर स्वधर्णमयातंील अडनष्ट प्रवृत्तींवरही शखे महंमद समान टीका 

करतात; भेदभाव करीत नाहीत, हे सहज कळेल. 
 
धमण म्हणजे मंत्रतंत्र व धमण म्हणजे कमणकािं अशी जी  िुकीिी समीकरणं डनमाण झाली त्याला शखे 

महंमदािंा डवरोध आहे. अशा वेळी त्यािंी भार्षाही फटकळ अभगंाचं्या भारे्षसारखी कठोर होते - 
 
‘रािें सािें आळसी झाले भािें । 
तंते्र-मंते्र जन ठकती काळसोंिे । 
महािुळ जन्द्म घेतील दुतोंिे । 
मनुष्ट्य-देह सरल्या ॥ ५ × ५६ ॥’ 
 
मंत्रतंत्रापं्रमाण ंनवससायासासंारख्या व अनावश्यक व्रतासंारख्या अंधश्रध्दावंर ते टीका करतात- 
 
‘आडणक ऐका नवसािें विे । देवतेमुढे थावडरती बगाि । 
जैसे श्वान फोिी कोरिे हाि । तदन्द्यायें जन भजत असे’ ॥ १२ x ७६ ॥ 
 
‘मूखण नवस करूत देवतापं्रती । म्हणे आम्हा द्यावी धनधान्द्य संपत्ती । 
ऐसेंि मूखण वेळोवळेा ंबोलती । उग्र व्रत धरूडनया’ं ॥ १२ x ८० ॥ 
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बळी देणे, गळ टोिणे यासारख्या िुकीच्या रूढींवरही ते तुटून पितात व खरी भतती कशी करावी 
ते समाजाला समजावनू सागंतात. सोळाव्या-सतराव्या शतकात शखे महंमद देवदासी डन मुरयाया, 
डबजवरास मुलगी डवकणं या प्रथाडंवरुद ध आपलं मत नोंदडवताना व अंधश्रद धा डनमूणलनािा तसंि 
समाजप्रबोधनािा प्रयत्न करतात, ही गोष्ट लक्षणीय नाही का? 

 
‘ज्या मुरयाया कडरती अनािार । िालडवता अुन्द्मतािे घरिार । 
त्यास म्हणती लावी भिंार । आपलेन हातें’ ॥ १४ x ५१ ॥ 
 
वणणभेद व जाडतभेद मानणारे लोक समाजात डवर्षमतेिी डवर्षवल्ली पेरतात, तेही शखे महंमदािंा 

टीका-डवर्षय झाले आहेत - 
 
‘धमण जागी वेधला तरूवर । साडंगतल्या नामािा करी उच्चार । 
दृष्टी नाही देडखलें  लहानथोर । काळे काय गोरे सें?’ ॥ ८ x २५ ॥ 
 
एका परमेश्वरानंि या साहेयानंा डनमाण केलं आहे ना? 
 
‘एका िमािी अनेक बाहुलीं । एक उदकरंगे रंगली । 
अनेक आवरणािंी नावें ठेडवली । जनास दावावया’ ॥ ९ x ११ ॥ 
 
हे शखे महंमदािं ंडनरीक्षण डकती मार्णमक आहे ! ते िातुवणण्यणवस्थेमुळं डनमाण झालेल्या सामाडजक 

डवर्षमतेवर प्रखर प्रकाश टाकीत नाही का? 
 
अनेकदैवतवादामुळं समाजािा बुद डधभेद होतो. देव एक नसून अनेक आहेत, अशी त्यािी धारणा 

होते व त्यातून त्या त्या देवतािें अडभडनवरे्षी संप्रदाय डनमाण होतात. यामुळंही समाज दुभगंत दुभगंत जातो, 
यासाठी अशा डकतीतरी देवताडंवर्षयी त्यानंी ‘योगसंग्रामा’ च्या पधंराव्या प्रसंगात त्यानंी आपली प्रडतकूल 
प्रडतडक्रया नोंदवनू समाजाला एकेश्वरवादाि ं महवव समजावनू साडंगतलं आहे. यातील एका देवतेिा 
वानगीदाखल उल्लेख - 

 
‘भराई, लावाव ेआपुले बळी । तुला नैवदे्य करील तूपपोळी । 
म्हणे, मज पाव वो तदाकाळीं । कोंबिे-कोंबड्या मारीन’ ॥ १५ x १५ ॥ 
 
िेटकासारख्या जारणमारण डवद्या व त्याडवर्षयीिी समाजातील अंधश्रध्द धा यावरही शखे महंमद 

पधंराव्या-सोळाव्या शतकात तुटून पितात, यावरूनही त्याचं्या बुद डधप्रामाण्यािी साक्ष पटते िंखीण, 
जखीण यािप्रमाण ंभतुाखेतासंारख्या अंध्दश्रद धानंा त्यानंी डवरोध केला आहे. ‘योगसंग्रामा’च्या पधंराव्या 
प्रसंगात त्यानंी यासंबंधी डवस्तारपूवणक डवविेन केलं असून अशा गोष्टींपासून समाजाला परावृत्त करण्यािा 
प्रयत्न केला आहे - 

 
‘मग धावती गोंिदेशा । नाना परी िेटकें  डशकती पडरयेसा । 
म्हसके होऊनी येती देशा । जन झकवावयाला । 
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िेंिेिापिें जड्याबुया कुसळणे । डशकोनी अधमी गोडवले अज्ञानें । 
त्यानंी दुपत्यािा नाश करणें । सुकर होउडन उसने देती’ ॥ १५ x १६-१७ ॥ 
 
समाजमानसावर सुसंस्कार करण्यासाठी व त्याला अपपवृत्ती, अंधश्रद धा, भाबिेपणा, आंधळी 

भतती व अज्ञान यापासून वािडवण्यासाठी, िोळस भततीिी व डववकेडनष्ठ जीवनदृष्टीिी अडभवृद धी 
करण्यासाठी या श्रेष्ठ संतकवीनं आपली वाणी व लेखणी डझजडवली. त्यानं जसं समाजाि ंप्रबोधन केलं, 
त्यािप्रमाण ं धमणप्रबोधनही केलं. वाईट रूढींना डवरोध करण्यािं साहस दाखडवलं. उदात्त जीवनादशांिं 
आपल्या आपल्या साडहत्यातून डववरण केलं व आपल्या परीनं आदशण समाजाच्या जिणघिणीला मोलािा 
हातभार लावला. 

 
शेख मिंमदांचा एकात्मतावाद 
 
पार्श्वभूमी 

 
सूफी संप्रदायािे अनेक मुसलमान संतकवी मध्ययुगीन महाराष्ट्रात होते. इस्लामधमीय असूनही ते 

महाराष्ट्रातील वारकरी, नागेश, महानुभाव, दत्त, नाथ साम्प्रदाडयकाशंी, इतकंि नव्हे तर वीरशवै व 
जैनधमीय संताशंीही एकरूप झाले होते. त्याचं्या साडहत्यािा संडक्षप्त आलेख मी १९८५ साली डदलेल्या 
आकाशवाणीच्या लाि व्याख्यानमालेत रेखाटला होता. याडवर्षयी यापूवी उल्लेख केलाि आहे. संतकवी 
शखे महंमद यािंा या संदभात अग्रक्रमानं उल्लेख करायला हवा. पंधरावं-सोळावं शतक हा शखे महंमदािा 
काळ लक्षात घेता त्या काळािी दोन प्रमुख आव्हानं होती. बहमनीकाळाच्या आगमनाबरोबर या दोन 
सासं्कृडतक आव्हानानंा आपल्या संतानंा सामोरं जाव ं लागलं. स्वधमण व स्वसंस्कृती यािं ं रक्षण हे एक 
आव्हान होतं तर बाहेरून आलेल्या इस्लामधमाशी, त्याच्या अनुयायाशंी, त्याच्या संताशंी व इस्लामी 
संस्कृतीशी कशा प्रकारिे संबंध प्रस्थाडपत करायिे? त्या संस्कृतीशी संघर्षण करायिा की त्याचं्याशी 
सामंजस्य प्रस्थाडपत करायिं? हे दुसरं आव्हान तर महाराष्ट्रातील सूफी संतासंमोरंही होतं. मध्ययुगीन 
महाराष्ट्रािा सासं्कृडतक इडतहास पाडहला तर या उभय पक्षानंी संघर्षाऐवजी समन्द्वयािी व सामंजस्यािीि 
भडूमका घेतली असं आढळतं. संत एकनाथ व शखे महंमद या भडूमकेिी महाराष्ट्रातील आदशण प्रतीकं होती. 
एकनाथ बाजीगर, डसद्दी, फकीर, दरवेश यासारखी भारुिं, ‘कहदू-तकण -संवाद’ सारखे संवाद डन 
‘अकलडगरी’सारखी (दक्तखनी) प्रकरणं का डलडहतात व त्यातं कोणती भडूमका मािंतात यावरून हे सहज 
स्पष्ट होईल. त्यािबरोबर शखे महंमद हे जवळपास नाथािें समकालीन असलेले सूफी संतकवी. ते 
वारकरी संप्रदायाशी इतके समरस व एकरूप का होतात व आपल्या ‘योगसंग्राम’ या गं्रथात व अभगंादी 
अन्द्य वाङ्मयात कोणती भडूमका घेतात, ते लक्षात घेतलं की या दोन्द्ही संताचं्या डविारसरणींमधील 
साम्यस्थळं सहज डटपता येतात. या संतापं्रमाणिं अन्द्य मुसलमान संतानंी व अन्द्य महाराष्ट्रीय 
धमणसापं्रदाडयक संतानंी यापुढंही घेतलेल्या सामंजस्याच्या भडूमकेमुळं महाराष्ट्रात एकात्मतेच्या डविाराला 
गती डमळायला फार मोठं सहाय्य झालं. वारकरी संप्रदायाशी शखे महंमद, महानुभाव संप्रदायाशी शहामुनी, 
नागेश संप्रदायाशी अलमखान, समथण संप्रदायाशी शखे तुराब (‘तुरुत वली’) डकती समरस व एकरूप झाले 
! ही तर काही प्राडतडनडधक उदाहरण ंपण अशी डकती तरी उदाहरणं देता येतील. या संशोधनासाठी मी हा 
बृहद संशोधन-प्रकल्प हाती घेतला आहे. 
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शखे महंमदानंी या एकात्मतेिा डवशरे्ष पुरस्कार केला. त्यानंी व एकनाथानंी जणू सासं्कृडतक 
ऐतयाच्या स्तम्भािा पायाि रिला. 

 
एकात्मतेच्या खुणा 

 
शखे महंमदाचं्या साडहत्यात या एकात्मतेच्या खुणा कुठं कुठं आढळतात. यािा लहानसा आलेख 

डअथं रेखाटायि ंमी मनाशी योडजलं आहे. 
 
डहन्द्दू व इस्लाम हे दोन्द्ही धमण ईश्वराि ं अक्स्तत्व मानणारे आक्स्तक धमण आहेत, हे या 

एकात्मतेमागील प्रमुख सूत्र आहे. ईश्वरतवव मूलतः डनगुणण आहे, डनराकार आहे, हे सवण भारतीय आक्स्तक 
दशणनं मान्द्य करतात, त्यािप्रमाण ं इस्लामधमणही मान्द्य करतो. एकेश्वरवादही या सवांना मान्द्य आहे. 
डवश्वडनर्णमती, डवश्वातील प्राडणमात्रािंी डनर्णमती डन परमात्मतवव यािंा अन्द्योन्द्य संबधंही ते मान्द्य करतात. 

 
डवश्वातील सवण प्राडणमात्रािंं कल्याण हीि सवण भारतीय दशणनािंी व इस्लामिी भडूमका आहे. उदात्त 

जीवनमूल्यं डन पडवत्र आिार-डविार याचं्याद्वारा साधना करून आपण अभ्युदयािी-पारलौडकक 
कल्याणािी-वाटिाल करावी, याबाबतीतही भारतीय आक्स्तक दशणनं व इस्लामधमण याचं्यामध्ये एकवातयता 
आहे. इतकी साम्यस्थलं असताना, काही अन्द्य मतातंर असली तरी, आपण सवणि इथं सामंजस्यानं जीवन 
व्यतीत करू शकू, आपापल्या धमानुसार साधना करू शकू, त्यासाठी संघर्षण करण्यािी काहीि आवश्यकता 
नाही, ही एकात्मतेिी भावना या संतानंी लोकमानसात रुजवली. ईश्वरतवव एकि आहे, कुणी त्याला 
‘अल्ला’ म्हटलं तर कुणी ‘ईश्वर’, कुणी त्याला गणेशाच्या रूपात पाडहलं तर कुणी डदगंबराच्या रूपात. कुणी 
रामाच्या, कुणी डवठ्ठलाच्या, कुणी कृष्ट्णाच्या. या सगुण संकल्पनेमागं मूळ डनगुणण-डनराकारािी संकल्पना 
असल्यानंि शखे महंमदानंा आपल्या ‘योगसंग्रामा’च्या प्रसंगाच्या व (अध्यायाचं्या) प्रारंभी गणेशाला (प्रसंग 
१ ते ५) डदगंबराला (प्र. ३, ४) वदंन करताना संकोि वाटत नाही. कारण त्यात शखे महंमदानंा डनर्णवकार 
ईश्वरतववि जाणवतं. पािव्या प्रसंगाच्या (अध्यायाच्या) प्रारंभी तर ते ‘श्री गणेशाय नमः’ म्हणता म्हणताि 
पुढे ‘डनर्णवकाराय नमः ’ असंही म्हणतात. पधंराव्या प्रसंगातही ते ‘श्रीडनर्णवकाराय नमः’नंि प्रारंभ करतात. 
आठव्या प्रसंगात ते ‘आगम्य अगोिर’परमेश्वराला तर सातव्या प्रसंगात ते ‘सवोत्तम’ परमेश्वराला वदंन 
करतात. 

 
ईर्श्र-अल्ला एकच 

 
नाव ंवगेळी असली तरी ईश्वर एकि आहे, ही साम्यवादी भडूमका शखे महंमद या शब्दािं मािंतात 

- 
 
“आता ‘अल्ला’ म्हणेणा वो तुम्ही वािे । 
‘हरी’ म्हणता ंतुमिे काय वेंिे? 
हरी, अल्ला म्हणतील ते कािे । 
अघोरी जाणाव?े ॥ 
 
ऐका हरी अल्ला जर दोन असते । 
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तरी ते भािंोभािंोि मरते । 
वोळखा काहीं ठाव उरों न देते । 
येरून येरािा पै. ॥” 

(-योगसंग्राम, संपा. डव. द. देसाई, श्रीगोंदेकर, ११ x ९४-९५) 
 
या दृष्टीनं त्यािें अनेक अभगंही लक्षणीय आहेत. त्यातंील वानगीदाखल एक अभगं देतो, तो 

दक्तखनी डहन्द्दीत आहे - 
 
“हमारी डजकीर पिें, तुम्हारी डजडकर ‘कथा’ । 
दोन्द्हो का माना एक लालाडह समजेना ॥ 
 
तुम जाव ेकासी, हम जाव ेमक्का । 
डखलाफ नही बठै, कुफुर काहेके ? 
हम कहे ‘अल्ला’, तुम कहो ‘देवा’ । 
समजेडबन झुटा पराया दावा ॥ 
 
तुम्हे कहे ‘राम’, हम कहे ‘रडहमान’ । 
दोन्द्हो डविारों एक खुनमान ॥ 
एकयी मनसंु एक समजेना । 
शखे महंमद कहे दानाडबना ॥” 
 

(-‘शखे महंमदबाबा यािंा कडवतासंग्रह,’ 
सं. वा. सी. बेंरे, क्र. २९८ पृ. १६६) 

 
‘पीर’ आहण ‘सद गुरू’ 

 
शब्द वगेळे असले तरी ‘पीर’ म्हणजे सद गुरू व ‘सद गुरू’ म्हणजेि पीर, असा डविारही शखे 

महंमद मािंतात. दोघामंधलं गुरुत्व एकि आहे, दोघंही समाजाला सन्द्मागण व पारमार्णथक उन्नतीिी वाटि 
दाखडवतात, असं त्यानंा वाटतं - 

 
‘सच्चा ‘पीर’ कहे मुसलमान । 
महेहाठे म्हणडवती ‘सद गुरू’ पूणण । 
दोन्द्हींत नाही डभन्नत्वपेण । 
आखो खोल देख भाई ॥’ (-योगसंग्राम, १७ x ३) 
 
वगेवगेयाया संज्ञा / भार्षा योडजल्यानं मूळ तवव वा संकल्पना बदलत नाहीत, हा डविार त्यानंी 

फासी, मराठी, कन्नि या भार्षाचं्या उदाहरणानं स्पष्ट केला आहे - 
 
‘फारसीत ‘आब डबयाद’ । 
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‘पाणी मागे’ महेहाठा नेणे भेद । 
 
तेथे प्रवतणल अनुवाद । 
देखा समजेडवण । 
 
तान्द्हेला कानिु म्हणे ‘डनर्कुि’ (नीर कुि) । 
मुसलमान म्हणे ‘केव करता गिबि’? 
 
दुभाशानें दोहींस करून मूद । 
नीर पाडजलें  पडरयेसा !” 
 

(-योगसंग्राम, १७ x ६-७), 
 
दाशवहनक साम्य 

 
या दृष्टीनं भारतीय दशणन आडण इस्लामदशण यातंील पडरभार्षा / संज्ञामंधील साम्य दशणडवणारं 

‘दुिेश्मा’ (= दोन िोळे) हे शखे महंमदािं ंसंपूणण प्रकरणि अभ्यासण्याजोगं असून, ते. वा. सी. बेंरे यानंी 
संपाडदलेल्या त्याचं्या ‘कडवतासंग्रहा’त समाडवष्ट केलं आहे, त्यािा आजवर कधीि तपशीलवार डविार 
झाला नाही; तो या गं्रथात यापूवी तपशीलानं केलाि आहे. 

 
याि शखे महंमदानंी ‘योगसंग्राम’, ‘पवनडवजय’ आडण ‘डनष्ट्कलंकप्रबोध’ हे महववपूणण भारतीय 

दशणन - डववेिनात्मक गं्रथ डलडहले आहेत व भारतीय ‘पिंीकरणा’शी साम्य दाखडवणारी ‘मुसलमानी 
पजंीज’ सारखी प्रकरणं डलडहली आहेत. यािाही यापूवी डनदेश केलाि आहे. 

(-‘कडवतासंग्रह’, संपा. बेंरे, प.ृ १३३), 
 
हे लक्षात घेतलं की इस्लामधमाच्या मूलतववापं्रमाणिं भारतीय दशणनािंा त्यािंा व्यासंग कसा होता 

व या दोहोत त्यानंा कसं साम्य जाणवलं, यािी प्रिीती येते. 
 
हे सारं शखे महंमद कशासाठी करतात? डवडवध धमीयातंील भेदाभेद डमटवनू त्याचं्यामध्ये परस्पर 

- सामंजस्य प्रस्थाडपत करण्यािी त्यािंी एकात्मतेिी तळमळ डनडितपणे यामागं दिली आहे. संत 
एकनाथाचं्या ‘कहदु-तुकण -संवादा’च्या लेखनामागील पे्ररणादेखील हीि आहे. पधंराव्या-सोळाव्या 
शतकातंील संतकवींिे हे प्रयत्न डनकोप व समंजस जनमानस घिडवण्याच्या दृष्टीनं डकती डवधायक व 
मोलािे होते, यािी यावरून कल्पना येईल. 
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८. दोन गुरुबंधू 
 
(१) बाजीद पठाण 

 
मडहपतींच्या ‘भततलीलामृता’च्या ४१ व्या अध्यायात बाजीद पठाण या संतकवींिा उल्लेख 

आढळतो. िॉ. अ.ना.देशपािें, िॉ. सं. ग. मालश ेआडद मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी ही या संतकवींच्या 
कायािी नोंद घेतली आहे. ‘संतनामावयायातं’ ही त्यािंा आवजूणन उल्लेख येतो. यावरून त्यािंी लोकडप्रयता 
व संतमान्द्यता आपल्या ध्यानी येते. त्याचं्या काळाच्या संदभात शक १६०४ (इ. स. १६८२) एवढीि माडहती 
डमळते, यावरून ते सतराव्या शतकातील असावते, असं अनुमान करता येतं. 

 
ते केशवस्वामी भागानगरकर यािें डशष्ट्य होते. यावरूनही या कालडनडितीस आधार लाभतो. ते 

आपल्या लेखनात स्वतःि ं नाव न योडजता आपल्या गुरूिं नाव नोंदवीत, अशी त्यािंी आगळीवगेळी 
गुरुडनष्ठा ! त्याडवर्षयी मडहपती म्हणतात, ‘पदपदातंरें रडिली फार । पदी स्वामींिा अभगं घातला वर । 
जनातं प्रशसंा वाढली फार ।  साक्षात्कार जाहला’ ॥ 

 
ते डवजापूरच्या आडदलशाहीत एका सुभ्यािे अडधकारी होते. मराठीत काही पदं आडण दक्तखनीत 

पािश े ‘सातया’ असं त्यािंं लेखन आहे. त्याच्या पुढील दक्तखनी साकीत नामस्मरणािा व डवरततीिा 
उपदेश केला आहे. 

 
“भज मन तो राम कें  बठैता कामो । 
डदनो िारका रंग डमलेगा खाकमो । 
गले तुलसीकी माल, सुमरन शामको । 
एकडह बेर भोजन आपके हातको ॥” 
 
‘नाममुरा’ न उमटडवण्यािी एक वगेळीि प्रथा या संतकवीनं डनमाण केल्यानं त्याचं्या साडहत्यािं 

संशोधन करताना अििणी डनमाण होण ंस्वाभाडवक आहे.  
 
(२) शिाबेन ऊफव  शांबेग 

 
यािंाही आदरपूवणक उल्लेख केलेला असतो. वानगीदाखल त्यािं ंएक लोकडप्रय पद देतो – बाजीद 

पठाणािें गुरुबधूं शहाबेग हे होते. त्यािें गुरु केशवस्वामी हे होते. त्यावरून शहाबेगािंा काळ सतराव ंशतक 
हाि असावा असं अनुमान करता येतं. ते पदकार होते. त्याचं्या पदािं ंबाि हैदराबादिे श्री. श्री. वा. नाईक 
याचं्या संग्रहात आहे. बाजीद पठाण याचं्याप्रमाणिं यािंीही गुरुडनष्ठा लक्षणीय आहे. गुरू हे ‘भव-अंतक’ 
असतात, ते परमेश्वररूपि असतात, त्याचं्या सत्संगात आपण राहाव ं आडण त्यािंी कृपा प्राप्त करावी, 
यामुळं आपला उद धार होतो व आपल जीवन साथणकी लागतं, अशा आशयािा डहतोपदेश शहाबेगानंी 
आपल्या लेखनातून केला आहे. त्याचं्या पदातं त्यािंी नाममुरा तर असतेि पण आपले गुरू केशवस्वामी 

 
‘काळापासून सोिवी पाहे । 
तोडि सखा, बंधू, बाप, माय । 
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ब्रह्माडदका दुलणभ ज्यािे पाय । 
पायी राडहल्या भय काय जी ? 
केशवस्वामी केवळ सौख्यराशी । 
मनोभाव ेशरण डरघा त्यासी । 
पदोपदीं सहज जोिे काशी । 
म्हणे शाबेग समाधी अनायासी ॥’ 
 
बाजीद पठाणापं्रमाणिं शहाबेग यािंीही रिना संशोधक - अभ्यासकािंी वाट पाहात आहे. 

  



 

 

 अनुक्रम 

९. आलमखान 
 
आलमखान हे नागेशसंप्रदायािे एक प्रमुख संतकवी. ‘अलं्लखान’, ‘अलमखान’ या दोन्द्ही नावानंी ते 

पडरडित आहेत. अलं्लखान या नावािी वीरशवै संत अलं्लप्रभ ूया नावाशीही गल्लत होते. डजथं आलमखानािंी 
‘कबर’ आहे त्या करळी गावी व डजथं ‘प्रतीकात्मक ‘मजार’ ककवा कबर’ (िॉ. आवळीकर व िॉ. रा. कि. ढेरे 
याचं्या शब्दातं अनुक्रमे ‘समाधी’ व ‘प्रसादसमाधी’) आहे, त्या मुगळी या गावी अजूनही अनेकदा 
अलं्लखानािंा ‘अलं्लप्रभ’ू असा िुकीिा उल्लेख केला जातो. अलं्लप्रभ ूहे प्रख्यात कन्नि संतकवी होते. मुगळी 
या गावािा ‘जॉजण मुगळी’ हा उल्लेख कसा िुकीिा आहे, ते िॉ. आवळीकर यानंी ‘कडव अलमखान : थोिी 
िडरत्रपर माडहती’ या आपल्या लेखात स्पष्ट केलंि आहे [जुने वाङ्मय : नवे संशोधन, लेखक/प्रकाशक- 

 
िॉ. पडंित आवळीकर, धारवाि, १९६४, प.ृ २५७] व िॉ. ढेरे यानंी तेि मत स्वीकारलं आहे. [एकात्मतेिे डशल्पकार, 

िॉ. रा. कि. ढेरे, मंजुल 
 
प्रकाशन, पूणे, १९९४, प.ृ ५१] तथाडप मी प्रत्यक्ष मुगळीडनवासी श्री. डवश्वास मुगळीकर (अडभयंता) यानंा 

भेटलो, त्या वेळी त्यानंी या गावािं ंनाव ‘जाजन मुगळी’ असल्याि ंसाडंगतलं, त्यािबरोबर आलमखानाच्या 
प्रतीकात्मक कबरीि ं जे छायाडित्र त्यांनी मला डदलं, त्यामागं हा मजकूर आहे- ‘नागनाथ यािें डशष्ट्य 
अलं्लप्रभ ूउफण  आलमखान यािंी मौ. जाजनमुगळी येथील मजार. मूळ समाधी मौ. कराळी, ता. उमरगा, डज. 
उस्मानाबाद येथे आहे. डनरंजनमहाराज व अल्लंप्रभ ूहे एकदम जवळिे डमत्र होते व त्यांिी दोघािंी समाधी 
जवळजवळ आहे. मा.ं जाजनमुगळी, ता. बसवकल्याण, डज. बीदर’. 

 
डनरंजनमहाराजाचं्या समाधीच्या छायाडित्राच्या मागंही श्री. डवश्वास मुगळीकर यानंी या गावािा 

जाजनमुगळी असाि उल् लेख केला आहे. डनरंजनमहाराज कुलकणी मुगळीकर हे ‘नागेशलीलामृता’च्या 
३४ व्या अध्यायात डनदेडशलेले भागोजी कुलकणी (विवाळडसद ध नागनाथ यािें डशष्ट्य) यािें बंधू होते. 
 

आलमखानांचं चहरत्र 
 
भानजी कत्रबक याचं्या ‘नागेशलीलामृता’तील ३९ वा अध्याय ‘आलमखान अख्यान’ हाि 

आलमखानाचं्या िडरत्रािा एकमेव आधार असून त्यािा सवणप्रथम उपयोग िॉ. आवळीकर यानंी केला. नंतर 
िॉ. ढेरे यानंी केला. त्यािा आशय थोितयात असा- 

 
कवध्याडरपलीकिील महापूर हे आलमखानािं ंगाव. िार भावातं ते सवात धाकटे. डवरतत प्रवृत्तीिे. 

िुकून त्यािंा बाण भावजयीच्या घड्याला लागला व तो फुटल्यानं आलमखान फार लडज्जत झाले व ते 
महापूर सोिून दडक्षणेकिे येऊन रानावनात राहू लागले. राम नावाच्या राजावर (ककवा राजाच्या 
अडधकाहेयावर) शत्रनंू हल्ला केला. त्यातून त्याला आलमखानानंी वािडवलं, त्यामुळं तो त्यािंा डशष्ट्य झाला 
व त्यानं सन्द्मानानं आलमखानानंा कल्याणीला आपल्या प्रासादात नेलं. डतथं संन्द्याशाच्या रूपानं 
विवाळडसद ध नागनाथानंी त्यानंा दशणन डदलं व ‘तृवा ंईश्वरपरायण । केलें डस काव्य पावन । तरीं तू पावसी 
समाधान । हेडि खुण सागंो आलो ॥’ [नागेशलीलामृत, ३९ x ७८] 

 
असं सागंून त्यानंा काव्यलेखनािी पे्ररणा डदली. ‘रामनृपती’नं डदलेल्या सरंजामशाह आलमखान 

विवळला गेले व डतथंि नागेशदशणनाथण ठाण मािूंन बसले. सरंजामादी परत केला. तेव्हा 
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‘नागेश वैद्यराजें । मग दूर करुडन मायारोग । 
डदव्योर्षधी कृपा सुरंग । देवोडन डनरोग पैं केला 
संन्द्यासी : कृपेकरून । समाधानी केला अलंखाना । 
अक्षय बाणले तें समाधान । न्द्यनू पूणण न होय ॥’ [डकत्ता ३९ x ९५ -९६] 
 
त्यानंतर ते मुगळीला येऊन राडहले. डतथं त्यािें ‘समधमा’ म्हणजे नागेशानुयायी भागूजी कुलकणी 

होते. 
 
नागेशाचं्या आदेशानुसार याि काळात आलमखान भक्ततकडवता डलहू लागले व भक्ततमागािा 

प्रसार करू लागले. त्याचं्या संतत्वािी ख्याती पसरू लागली. कल्याणी हे गाव मुगळीजवळि पंधरा - 
सोळा मलैावंर आहे. तेथील ‘दस्तगीरािे फकीर’ त्यानंा त्रास देऊ लागल्यावर तापलेली बेिी पायात 
घालून आलमखानानंी जो िमत्कार दाखडवला, त्यामुळं त्यािं ं महवव त्या फडकरानंाही कळलं, अशी 
आख्याडयका ‘नागेशलीलामृता’च्या ‘अलमखान अख्याना’त आहे. मुगळीला आपली जीवनयात्रा पूणण 
करावी, यासाठी त्यानंी अपेडक्षलेली जमीन न डमळाल्यानं ते करळी (आजि ंकारळं गाव) गेले व डतथं त्यािंं 
डनयाण झालं. त्यािंी ‘मजार’ नागेशसंप्रदायािे अनुयायी अगजीमहाराज याचं्याशजेारीि आहे. 

 
िॉ. आवळीकर व िॉ. ढेरे यानंी याडवर्षयी माडहती डदलेली नाही. मुजुमदार - डप्रयोळकरानंी 

आलमखानािा जो उल्लेळख केला आहे, त्यात त्यािें गुरू नागेश हे होते व नागेशानंी आलमखानानंा उपदेश 
डदल्यािा उल्लेख केला आहे पण हा उपदेश परोक्ष की अपरोक्ष, हा वादडवर्षय असल्यानं िॉ. आवळीकर [जुने 

वाङ्मय : नवे संशोधन, प.ृ २६०] यानंीं हा प्रश्न वेगयायाि प्रकारे सोिडवला आहे. ते म्हणतात, विवाळडसद ध नागेश 
व अलमखान याचं्या काळात अंतर आहे पण त्यावरून गुरुडशष्ट्यसंबधं नाकारावयािे कारण नाही कारण 
बहेयाि उत्तरकालीन असलेल्यानंा कलादृष्ट्या आधींच्या व्यततींनी गुरुपदेश केल्यािी उदाहरणे 
थोिीथोिकी नाहीत’ खरं तर आलमखान हे नागेशडशष्ट्य होते कीं नव्हते, हा वादडवर्षय असण्याि ंकारण 
नाही पण आलमखानािंा काळ कोणता, हा खरा प्रश्न आहे. त्याला इथं स्पशण होत नाही. आलमखान हे 
उत्तरकालीन होते, एवढं फार तर िॉ. आवळीकराचं्या या डववेिनावरून म्हणता येईल व ते डवधान तर 
गृहीति धरायला हव.ं आलमखान डकती उत्तरकालीन होते, यािा शोध घेणं महववाि ंआहे. मी पुढं जाजन 
मुगळीच्या संदभात केलेल्या डवविेनावरून तेथील डनरंजनमहाराज व आलमप्रभ ूयािंी अनुक्रमे समाधी व 
प्रसादसमाधी (मजार) जवळजवळ आहे, अशी माडहती डमळते, त्यामुळं ते समकालीन असावते, एवढाि 
तकण  करता येतो. डशवाय आलमखानािी मूळ कबर (मजार) करळी इथं असल्यानं ‘प्रसादसमाधी’ ही 
नंतरिी/उत्तरकालीन आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागतं. या डनरंजनमहाराजािंा डनदेश मराठी 
वाङ्मयेडतहासात उपलब्ध होत नाही, त्यामुळं आलमखानािंा जन्द्मसन व डनयाणसन धूसर होऊ लागतो. 
‘नागेशलीलामृता’िे ४० अध्याय आहेत व त्यातंील एकूणिाडळसावा अध्याय म्हणजे ‘अलमखान अख्यान’ 
आहे. यावरून आलमखानािंा काळ मंुतोजींच्या काळाइतका-म्हणजे बहमनी राजवटीच्या-
हासकालाइतका-मागं नेता येणार नाही. त्यािबरोबर आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती ही की, 
भागूजी कुलकणी हे नागेशभततही आलमखानािें स्नेही होते. त्याचं्याडवर्षयीही ‘नागेशलीलामृता’त एक 
अध्याय आहे पण त्यािा क्रमाकं िौडतसावा आहे. दोन समकालीनािंा डविार करताना अध्यायामंध्ये एवढं 
अंतर पिण्याि ं कारण काय? यावरूनही आलामखान वाङ्मयेडतहासकारानंा (‘महाराष्ट्र-सारस्वत’ 
कारानंा) वाटतात डततके उत्तरकालीन मात्र नसावेत. 
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ज्या अथी ‘दासडवश्रामधामा’त त्यािंा डनदेश आहे, त्या अथी सतराव ंशतक आडण आलमखान यािंा 
अनुबंध जुळू शकतो. दस्तगीराचं्या फकीरािंा आलमखानाचं्या िडरत्रातील डनदेश लक्षात घेता हा काळ फार 
फार तर सोळाव्या शतकाच्या उत्तराधाच्या अखेरपयंत नेता येऊ शकेल. 

 
आलमखानांची कहवता 

 
आलमखानािंी पदं हस्तडलडखत स्वरूपात गुलबगा डजल्यातील श्रीगोकवदराजबाबा महाराज 

संस्थानात, लातूरजवळील डकल्लारीच्या पडरसरात, सोलापूर डजल्यातील विवळ - मोहोळच्या 
आसमंतातील नागेशसाम्प्रदाडयकाचं्या बािातं तसंि धुयायाच्या समथण वाग्देवता मंडदराच्या बािाकं ३७६ व 
११५२ मध्ये उपलब्ध होतात. पुण्याच्या भारत इडतहास संशोधक मंिळाच्या हस्तडलडखत-संग्रहातही काही 
पदं आहेत. [भारत इडतहास संशोधक मंिळ, वार्णर्षक इडतवृत्त, शके १८३७, प.ृ २७९-८०] नागेशसाम्प्रदायी व माझे जुने स्नेही 
श्री. नागनाथ गुंिूबुवा कुरिे यानंी ‘श्रीनागनाथािें अभगं’ या संग्रहात आलमखानािंी दोन पदं प्रडसद ध केली 
आहेत. अज्ञानडसद धािें वशंज नागेशसाम्प्रदायी कै. शकंरराव मोहोळकरशास्त्री हेही माझे स्नेही होते. त्यािें 
सुपुत्र श्री. डव. श.ं मोहोळकर यानंी ‘नागेशदपणणा’त (उपलब्ध असलेली) आलमखानािंी पदं प्रकाडशत 
करून एक महत्वाि ंकायण केलं आहे. असं असूनही संतकवी म्हणून आलमखानानंा जी प्रडतष्ठा वा मान्द्यता 
डमळायला हवी होती, ती आजवर फारशी डमळालीि नाही. या गं्रथाच्या डनडमत्तानं या संतकवीच्या कडवतेि ं
डवविेन करण्याि ंभाग्य लाभलं, यािा मला मनस्वी आनंद वाटतो. 

 
आलमखानाचं्या कडवतेिा डविार करणं हा माझे स्नेही कै. िॉ. पडंित आवळीकर [जुने वाङ्मय : नवे 

संशोधन, प.ृ २६१] याचं्या ‘कडव अलमखान : थोिी िडरत्रपर माडहती’ या लेखाच्या लेखनािा हेतूि नसल्यानं 
आलमखानाचं्या कडवतेडवर्षयी उपेक्षा करण ंयोग्य ठरणार नाही तथाडप माझे दुसरे स्नेही व ज्येष्ठ संशोधक 
िॉ. रा. डि. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ५४-५८] याचं्याकिून तशी अपेक्षा करणं अनुडित ठरणार नाही. त्यानंीही 
हुसेन अंबरखानंानंंतर डतसहेया प्रकरणात आलमखानाडवर्षयीच्या आख्याडयकात्मक िडरत्रावरि अडधक लक्ष 
कें डरत केलं असून आलमखानाचं्या कडवतेच्या वायाला उणीपुरी िार पषृ्ठे आली आहेत. त्याचं्या हाती 
आलमखानािंी केवळ पंधराि ं पदं लागली असल्यािािंी त्यानंा हे शतय झालं नसाव ं पण त्या पदािंहंी 
त्यानंी सूक्ष्म वा सडवस्तर डवविेन केल्याि ं दुदैवानं जाणवलं नाही. ‘स्वानंदाच्या लोटात बुिालेला हा 
आलमखान नागनाथाचं्या संपकामुळे आपले यवनपण हरवनू मराठी महात्मतेच्या महासागरात एक कबदुले 
होऊन राडहला आहे. त्यािी स्मृती आम्हाला वदं्य आहे.’ [डकत्ता, प.ृ ५८], असं म्हणून त्यानंी आदरभाव व्यतत 
केला आहे. त्यामुळं आलमखानािंी कडवताही कबदुल्यासारखीि असावी, असं वाटण ंस्वाभाडवक आहे. तशी 
ती नसून डवडवधागंी व अनेकपदरी कशी आहे, ते पुढील डवविेनावरून लक्षात येईल. 

 
नागेशसाम्प्रदाडयक व संतकवी अज्ञानडसद धयािें वशंज श्री. डव. श.ं मोहोळकर यानंी ‘नागेशदपणण’ 

या गं्रथात आलमखानािंी ३२ पदं प्रडसद ध केली आहेत. [नागेशदशणन, डव. श.ं मोहोळकर, नागेश प्रकाशन, सोलापूर, १९९१,, 

प.ृ १६०-१७५] त्यािंा साभार उल्लेख करीत आहे. डकल्लारी (डज. लातूर) येथून मला माझे डवद्याथी व तेथील 
प्रशालेिे मुख्याध्यापक श्री. नोगजा यानंी आलमखानािंी पदं बहेयाि वर्षांपूवी डमळवनू डदली होती पण ती 
आज मजकिे उपलब्ध नाहीत. भकंूपामुळं डकल्लारीिी प्रििं वाताहत झाल्यानं नंतर डतथं आलमखानाचं्या 
कडवतेिा धािंोळा घेऊनही काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळं ‘नागेशदपणणा’तील साडहत्याच्या आधारेि 
आलमखानाचं्या कडवतेडवर्षयी डवविेन करण ं भाग आहे. मराठवाड्यातील उमरग्याजवळील करळी-
मुगळीच्या पडरसरात तसंि सोलापूरजवळील विवळ-मोहोळच्या पडरसरात मौडखक परंपरेनंही जतन 
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करून ठेवलें लं आलमखानािं ंबरंि साडहत्य (म्हणजे यापेक्षाही अडधक कडवता) डनडितपणे उपलब्ध होऊ 
शकेल, असा मला डवश्वास वाटतो कारण या साहेयाि भागात आलमखान हे ‘संतकवी’ म्हणून ख्यातनाम 
होते. 

 
आलमखानानंी स्वतंत्र गं्रथरिना केल्यािा डनदेश मात्र कुठंि आढळत नाही. केवळ ‘पदकार’ 

म्हणूनि आलमखानािंा डविार करणं आवश्यक आहे तथाडप त्याचं्या पदसंग्रहाि ं मोठं स्वतंत्र बािही 
उपलब्ध होत नाही. त्याचं्या पदानंा श्री. मोहोळकर यानंी ‘अभगं’ म्हटलं असलं तरी खहेया अथानं 
आलमखानािंी कडवता पदाचं्या रूपाति अवतरते. 

 
न िरवलेलं ‘यवनपण’ 

 
नागेशसंप्रदायात एक प्रवाह सूफींिाही असावा. या संप्रदायािे मुसलमान अनुयायी नागेश हेि 

नसीरुद्दीन डिराग देहलवी होते असं मानतात, हे िॉ. रा. डि. ढेरे. [‘नागोबा म्हणजे नागनाथ, नसरुद्दीन हे नागनाथािे 

मुसलमानी नाव आहे’ िॉ. रा. कि. ढेरे, एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ५४.] यानंीही मान्द्य केलं आहे. 
 
या संप्रदायािे एक वीरशवै अध्वयूण श्री. खगेमहाराज यानंी प्रडसद् ध केलेल्या नागनाथाचं्या 

पदसंग्रहात कुराणातील, तसेि सूफी तववडववरण करणारी दक्तखनी व उदूण पदं असल्याि ंमी पाडहलं होतं. 
 
आलमखान उत्तरेकिून दडक्षणेत आले, हे िॉ. आवळीकर व िॉ. रा. डि. ढेरे भानजी त्र्यंबक याचं्या 

‘नागेशलीलामृता’ च्या ३९ व्या अध्यायाच्या आलमखान-आख्यानाच्या आधारे मानतात. तथाडप त्याचं्यावर 
काही सूफी मतािा वा परंपरेिा प्रभाव असावा, असा उल्लेाख आजवर कुणीही का करू नये, यािा उलगिा 
होत नाही. 

 
‘नागेशदपणणा’ तील [नागेशदपणण, प.ृ १६३-६४] क्र. ८ ि ंआलमखानािं ंपदि यावर प्रकाश टाकतं- 
 
‘कीतणन केले हो मुगळी गावी । श्रोते डमळाले डवरतत डनस्पहृी ॥ १ ॥ 
 
आलमखानबाबािे संप्रदायी । ज्या बाबासी नागोबा उपदेडशले ॥ २ ॥ 
 
खानजी कष्टता तो शुद ध -हृदयी । नसरूद्दीन नागोबा भाले गोसावी ॥ ३ ॥ 
 
लय लक्षयोगी झाला अनुभवी । मिळी त्यािी तैसीि ॥ ४ ॥’ 
 
यात आलमखानानंी नसीरुद्दीन व नागोबा ही दोन्द्ही नाव ं सलग वापरली आहेत. आलमखान 

‘बाबािे सापं्रदायी’ आलमखान आडण सूफीसंप्रदाय त्यािप्रमाण ं ‘तसव्बुफ’(म्हणजे सूफी तववज्ञान) यािंा 
डकती घडनष्ट संबधं होता, हे त्याचं्या या पदावरून [डकत्ता, पद क्र. २४, प.ृ १७१] स्पष्ट होईल. हे डवविेन मराठी 
भारे्षत प्रथम होत आहे- 

 
‘मेरा राग - डबन मोरी रायल । उि गया भसू जालम । रह गये िावल ॥ १ ॥ 
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न था थान, न था मकान । आपडह जल्लोजलाल ॥ २ ॥ 
 
पाि - पडिस गैब सलाये । इसका वजुद वाडजबुल ॥ ३ ॥ 
 
पिीस कला मुमडकनल वजुद । खुदी कतरा आकल ॥ वहा ंमडदल ॥ ४ ॥ 
 
हाल बेहोसी । जुलमाती देखो इसकी डकसमत । मुमतनुल ॥ ५ ॥ 
 
आडरफल वजुद जात सुभागी । नुर पर नुर का भरजाला ॥ ६ ॥ 
 
आलमखान फकीर प्रभ ुअडवनासी । वकामे हो गये वाडसल ॥ ७ ॥ 
 
या पदातील ‘जल्लो जलाल’ ‘नूर’, ‘फकीर’, ‘वाडसल’, ‘बेहोसी’, ‘खुदी’ या शब्दाकंिे मी वािकािंं 

लक्ष वेधतो. इस्लामदशणनात तसंि सूफी मतात त्यािं ं डवशरे्ष महवव आहे. ‘जल्लो जलाल’ हा शब्द 
ईश्वरासाठी वापरला जातो. ‘नूर’ म्हणजे (आत्म्यािा) प्रकाश. ‘खुदी’ म्हणजे स्व-रूपािं यथाथण ज्ञान, 
आत्मबोध, अरबी ‘वस्ल्’ म्हणजे मीलन. (देव व भतत यािंं मीलन) ‘वाडसल’ हा शब्द त्यापासून डसद ध 
झाला. ‘फकीर’ हा शब्द तुम्हा - आम्हाला पडरडित असला तरी ‘दस्तगीरािे फकीर [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ 

५१-५२]’ कसे वेगळे असतात याडवर्षयी िॉ. आवळीकर व िॉ. ढेरे यानंी ‘डितशनरी ऑफ इस्लाम’च्या आधारे 
केलेलं डववेिनही लक्षात घ्याव.ं 

 
सूफी तववज्ञानात - ‘तसव्वुफ’मध्ये ‘वजूद’ (म्हणजे अक्स्तत्व) याि ंडवशरे्ष महवव असून हे ‘वजूद’ 

ितुर्णवध आहेत. मंुतोजींच्या ‘अडवध पिंीकरणािा’ म्हणजे पडरभार्षाकोशािा डविार करताना खुद िॉ. ढेरे 
यानंीि त्यािंा उल्लेुख केला आहे [डकत्ता, प.ृ ३४] ते असे आहेत : 

 
(१) वाजबुल वजूद (२) ममडकनल वजूद 
(३) ममतनल वजूद (४) आडरफल वजूद 
त्यािंा डनदेश आलमखानानंी या पदातील क्रमानं किव ं ३, ४, ५ व ६ मध्ये सूफी पथंीय 

तववज्ञानाच्या क्रमानुसारि केला आहे. असा उल्लेख करणारे आलमखान हे मंुतोजी नंतरिे दुसरे मुसलमान 
संतकवी होत. 

 
नाथसंप्रदायाचा प्रभाव 

 
आलमखान हे स्वतःि योगी असल्यानं त्याचं्यावर योगशास्त्रािा तसंि हे शास्त्र ज्यानंी समाधीिं 

उडद्दष्ट प्राप्त करण्यासाठी स्वीकारलं, त्या नाथसंप्रदायािा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव आढळतो. योग-डववरण 
करणाहेया त्याचं्या पदािंी संख्या लक्षणीय आहे, यािा प्रत्यय ‘नागेशदपणणा’तील आलमखानािंा पदसंग्रह 
वािताना येतो. त्यातलं पडहलंि पद वानगीदाखल देतो– [नागेशदपणण, प.ृ १६०] 

 
‘आगम्य पथं गुरूिा पाहता आकळ रे । 
आगम्य पथं गुरूिा पाहता नाकळ रे ॥ धृ्र ॥ 
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इिाकपगलामध्ये सुरु्षम्ना घाट उलंघोडन डत्रकुटािा ॥ १ ॥ 
डसद ध साधू गुप्तद्वार गेले तो मागण अनाडद मीनािा ॥ २ ॥ 
अष्टदलकमल भेदुडन माथा िढोडन सहस्रदलािा ॥ ३ ॥ 
भ्रमरगंुफा घनदाट जेथे मळा िोहो शुन्द्यािा ॥ ४ ॥ 
कपि-ब्रह्मािं डनरसूडन दोनी भेद खंिला जीवाडशवािा ॥ ५ ॥ 
जेथे काहंी नाही तेथे आपणडि व्हाव ंआत पुरला ज्ञप्तीिा ॥ ६ ॥ 
आलंखान साक्षी स्वस्वरूपािा प्रसाद नागेशािा’ ॥ ७ ॥ 
 
या पदात आपल्या गुरूच्या ‘आगम्य’ पथंाि ं डववरण केलं आहे. इिा, कपगला, सुरु्षम्ना या 

नाड्यािंाही डनदेश केला आहे. अष्टकमलदल, सहस्रदल, भ्रमरगंुफा, कपि-ब्रह्मािं, डजवाडशवािा अभेद हे 
तर नाथसंप्रदायातील परवलीिे पाडरभाडर्षक शब्द. त्या सवांिा मुतत वावर या पदात आढळतो. क्र. २१ च्या 
पदात स्थूल-देह, कलगदेह, कारणदेह, महाकारणदेह, तुयावस्था इ. संज्ञा मंुतोजींच्या सवण रिनािंी, 
त्यािबरोबर नाथसापं्रदाडयक योगाडधडष्ठत साधनेिी तसंि पिंीकरण डविारािी आठवण करून देतात. क्र. 
१३ ि ं‘ताडरसी आम्हा नागनाथा’ हे पदही या दृष्टीनं डिन्द्त्य वाटतं. [डकत्ता, प.ृ १६५-६६] 

 
‘कासी आम्हासी गुरूमूती’ या क्र. ७ च्या पदातही ‘मागण उफराटा मीनािा’ ‘उदक सत्रावीिा’ 

याबरोबरि ‘आत्मकलगा’िा जो उल्लेख आहे, तो वीरशवैाचं्या र्षट स्थलडसध्दातंासी जवळीक साधतो. [डकत्ता, 
प.ृ १६३] 

 
स्थूल मानानं आलमखानाचं्या कडवतेिी (ककवा पदसंग्रहािी) वगणवारी डवर्षयानुरं्षगानं अशी करता 

येईल– 
 
१) तववडववरणपर २) उपदेशपर ३) गुरुमाहात्म्यपर ४) आध्याक्त्मक अवस्थािं ं डित्रण करणारी 

५) रूपकात्म ६) कूट आडण ७) ‘पाखािंखंिन’पर ककवा समाजप्रबोधनपर. 
 

पदांचं वगीकरण 
 

(१) तत्त्वहववरणपर पदं 
 
याडवर्षयी वर डवस्तारानं डविार केलाि आहे. नागेशसंप्रदाय हा सवणसमावशेक व समन्द्वयात्मक 

संप्रदाय असल्यानं त्याि ंप्रडतकबब आलमखानाचं्या तत्त्वडववरणपर पदातं पिण ंस्वाभाडवक होतं. यामुळं 
त्यातं सूफी, नाथ, वीरशवैादी मतािंं डवविेन केलं आहे. त्यावर सवाडधक प्रभाव नाथसंप्रदायािा व त्यातील 
योगडविारािा पिला आहे. एतद डवर्षयक पदािंी संख्याही अडधक आहे. 

 
(२) उपदेशपर पदं 

 
यातं आलमखानानंी स्वमनाला केलेला परमाथणपर बोध आहे, तो जनमानसासाठीही आहे. स्वतः 

आलमखान वीतरागी असले तरी जनसामान्द्यानंा मात्र प्रपिं करता करता परमाथण साधावा, असा प्रपंि-
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परमाथण-समन्द्वयक उपदेश केला आहे. स्वतः योगी असून आलमखानानंी जनलोकानंा मात्र भततीिा सुगम 
मागण अवलंडवण्यािा उपदेश केला आहे. त्यातून त्यािंा लोकडहतािा कळवळा प्रकटतो - [डकत्ता, पद क्र. २०.] 

 
‘नरदेह जातो रे, जातो हातोहाती । 
काही एक करा रे, करा गुरुभतती ॥ १ ॥ 
 
आयुष्ट्य मोलािे, मोलािे रे मुढा । 
अंती होसील होसील रे, काळािा वरपिा ॥ २ ॥ 
 
पुत्र-कलत्र, कलत्र, नोहे रे आपुले । 
वाया भलुले, भलुले रे, मोक्षपदा िुकले ॥ ३ ॥ 
 
ज्योती असता, असता रे, ठेवाठेवी करी । 
ज्योती मावळल्या मावळल्या रे, पिडसल अंधःकारी ॥ ४ ॥ 
 
डविार डववके, डववके रे, वैराग्य धरारे । 
मन हळु हळु, हळु हळु रे, स्वरूपी लावाव े॥ ५ ॥ 
 
सबाय अंतरी अंतरी रे, स्वसाक्षी आत्माराम जाण । 
नागेश पडरपूणण पडरपूणण रे, बोले आलमखान’॥ ६ ॥ 
 
‘मन हा बहुरंगी । िालक डतही जगी’। या पदािं डववरण िॉ. ढेरे यानंी व महाराष्ट्र-सारस्वत-

पुरवणीकार यानंी केलंि आहे. [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ५५, महाराष्ट्र-सारस्वत, पािवी आवृत्ती, प.ृ ८३१] 
 
‘जागा जागा रे गुरुबोधी । डनरसुडन उपाधी’ हे ‘नागेशदपणणा’तील क्र. १२ िं पदही या संदभात 

उल्लेडखण्याजोगं आहे. [नागेशदपणण, प.ृ १६५] त्यािप्रमाण ंक्र. ३२ ि ं(शवेटि)ं पद [डकत्ता, प.ृ १७५] ‘स्वरूपी जागा 
हो डनवाणी । सपे्रम अंतःकरणी’ ॥ हे पद आलमखान आत्मसंवादाकिून लोकसंवादाकिे कसे जातात, 
यािा मनोज्ञ प्रवास डिडत्रत करतं. त्याचं्या उपदेशपर पदातं नाममडहमाही वर्णणला आहे, त्यावरून ते सुलभ 
भक्ततमागािे पुरस्कते होते, हे स्पष्ट होतं. 

 
(३) गुरू मािात्म्यपर पदं 

 
आलमखानाचं्या गुरुमाहात्म्यपर पदािंी संख्याही डवपुल आहे. भारतीय दशणनात जसं गुरूिं महवव 

वर्णणलं आहे तसं (नागेशसंप्रदायाप्रमाण)ं सूफी संप्रदायातही वर्णणलं आहे. गुरू हा परमाथािी वाट 
दाखडवणारा मागणदशणक असल्यानं आलमखान वेळोवेळी त्यािा मडहमा वर्णणतात. 

 
‘नागेशदपणणा’तील केवळ गुरुमाहात्म्यपर पदाचं्या क्रमाकंािंी नोंद इथं करतो – 
 
१, २, ४, ७, ९, १५, १६, १९, २५, २७, २८, २९. 
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यातंील पडहले िरणदेखील त्या पदाचं्या गाभ्याि ंदशणन घिडवतात – 
 

‘आगम्य पथं गुरूिा पाहता आकळ रे ॥ (पद १) 
- आज मोठा आनंद झाला । 
 मग भेटला गुरुराय ॥ (पद २ ) 
- कासी आम्हासी गुरुमूती ॥ (पद क्र. ७ ) 
- गुरुराज दया केली । 
 अंतरकळा दाखडवली ॥ (पद ९ ) 
- तुझे स्वरूप गरुराय । 
 पाहता डनरसली माया ॥ (पद १५) 
- देणे गुरुरायािे । 
 पावन पडततािे ॥ (पद क्र. १६) 
- नमो नमो नमो गुरुवया । 
 आनंत डवभ ूकृपाडनधी । करी मज दया ॥ (पद १९) 
- या गुरूसी काय बा द्याव े? 
 आम्ही कशाने उतरायी व्हाव े? (पद क्र. २५) 
- सद गुरु दातारा, कृपेच्या सागरा । (पद क्र. २८) 

 
भारतीय परंपरेतील गुरू आडण सूफी परंपरेतील ‘पीर’ यािं ंमहवव सारखंि आहे. 

 
(४) आध्याक्त्मक अवस्थांहवषयक पदं 

 
वस्तुतः यािंं स्वरूप डत्रडवध आहे : (अ) डवरतती डन शरणागती (आ) ईशप्राप्ती होत नसल्याबद्दल 

मानडसक संघर्षण आडण (इ) साधनेिी साक्षात्काररूपी फलश्रुती, यातंील पडहली व डतसरी अवस्थाि 
आलमखानाचं्या पदातं डदसते. डति ं प्रत्येकी एकेक उदाहरण पुढं देतो, त्यावरून आलमखानाचं्या 
आध्याक्त्मक वाटिालीि ंककवा पारमार्णथक प्रवासाि ंदशणन घिेल – 

 
पडहल्या अवस्थेत आलमखानानंी केलेला ‘धावा’ असा आहे – 
 
‘भततािी लाज राखी, देवा । हरी के केशवा । 
अखंि कडरतो तुझा धावा । पाव रे माधवा ॥ धृ्र ॥ 
 
आठव ेअवतारी अवतरला । कंस वधीला । 
का गा बाणासुर मर्णदला । पुतना शोडर्षला ॥ १ ॥ 
 
पािंव रक्षीले लाख जोहरी । मुनीजन तारी । 
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रोपदी गाजंीली सभेमाझारी । वसे्त्र पुरवी हरी ॥ २ ॥ 
 
भततािा कैवारी होसी । तू हृर्षीकेशी । 
डवदारी डहरण्यकस्यपासी । राखी प्रल्हादासी ॥ ३ ॥ 
 
भततािी बहु आविी । अत्यंत गोिी । 
धमादारी उक्च्छष्ट काढी । त्यािी धूतसे घोिी ॥ ४ ॥ 
 
ऐसे कोयानुकोटी भततजन । तुज ध्याती जाण । 
ऐसे बोलतो आलमखान । गुरुकृपा पूणण’ ॥ ५ ॥ 

(पद क्र. २२) [डकत्ता, प.ृ १७०] 
 
यावरून आलमखान ‘धावा’ हा काव्यप्रकार कसा हाताळतात, यािीही कल्पना येते. 
 
त्याचं्या साधनेिी साक्षात्कारात झालेली फलश्रुती पुढं डदलेल्या पदासंारख्या रिनेत प्रकट झाली 

आहे- 
 
‘आज मोठा आनंद झाला माय । 
माझा मज भेटला गुरुराय ॥ धृ्र ॥ 
 
कूमणदृष्टी कडरता अवलोकन । 
तेणे गेले मनािे मनपण ॥ १ ॥ 
 
दृष्ट्या-दृश्य-दशणन एक झाले । 
मी-तंूपण सहज मावळले ॥ २ ॥ 
 
डखन्न झाली डत्रपुटी जया ठायी । 
तेडि भरले डदसे अंतबायी ॥ ३ ॥ 
 
स्वानंदािा भरपूर लोट झाला । 
तत्क्षणी आलमखान बुिाला’ ॥ ४ ॥ 

(पद क्र. २) [डकत्ता, प.ृ १६१] 
 
साक्षात्काराच्या अवस्थेि ं आणखी वगेळं वणणन त्याचं्या पधंराव्या पदात आलं आहे. डवस्तार-

भयास्तव त्यातील थोिाि भाग उद धृत करतो [डकत्ता, पृ. १६७] 
 
‘डिन्द्मय डिरूप घनदाट । पाहता डदसे लखलखाट ॥ 
त्यातूडन करावी वाट । मीनमागासी नीट ॥ ३ ॥ 
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स्वयंज्योडत प्रकाश । अलक्ष्य रूप अडवनाश ॥ 
कार करू डवलास । संतजन लोकास ॥ ४ ॥ 
 
नागेशकृपे वरदान । आलमखान संतिरण ॥ 
सबाय ब्रह्म पडरपूणण । मन हे झाले उन्द्मन’ ॥ ५ ॥ 
 
साधकाच्या जीवनातील दुसहेया अवस्थेिं-मानडसक संघर्षािं-(त्याला िॉ. रा. द. रानिे 

‘आत्म्यािी काळोखी रात्र’ म्हणतात) दशणन मात्र आलमखानाचं्या पदातं घित नाही. वीतराग, शरणागती 
या अवस्थेनंतर ते साधनेच्या अक्न्द्तम फलश्रुतीि ं म्हणजे साक्षात्कारािंि प्रत्ययकारी डित्र आपल्या पदातं 
रेखाटतात. 

 
(५) कूट रचना 

 
साधनेच्या अक्न्द्तम कबदूपयंत पोहोिलेले आलमखान कधीकधी कूट भारे्षतही बोलू लागतात. संत 

एकनाथाचं्या कूटात्म रिनेशी त्यािंीही रिना जवळीक साधू लागते की काय, असं वाटू लागतं, अशा कूट 
पदािंी संख्या फार नाही, ती एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीि आहे. आलमखान कधी कधी 
आपल्या या लोकगीतसदृश रिनेलाि ‘उमान’ ककवा ‘हुमान’ म्हणजे कोिं असं म्हणतात. वानगीदाखल 
त्यातलं एक ‘हुमान’ पाहू या– [डकत्ता, प.ृ १६२] 

 
‘इच्छा मूळ ओंकार डत्रगुणािे ढोली । तेथे व्याली पाि कोल्ही । 
एकेकािी पाि-पाि झाली । पाि पंिे पिंवीस डपल्ली ॥ १ ॥ 
 
कोल्यािे पोटी कसह जन्द्मला । नवल गोष्ट केव्हढी रे । 
डटवडटवी िोईवर घेऊन उि रे । 
 
एकवीस स्वगांच्या उतरंिी रे । तळी या पाळी हंस । 
बसैला गगन बाडंधला दरिी रे ॥ २ ॥ 
 
आकार-पोकळी पागुंळ नाि रे । आंधयायाने देडखल सािे रे । 
बडहहेया कानी मुका सागें गोष्टी । हासत बोडलका नािे रे ॥ ३ ॥ 
 
वाघािे वाड्यात असे एक गाय रे । मदन पोळािी माय रे । 
दातावीण डतने वाघासी डगळीले रे । आपुला वािा आपण खाय रे ॥ ४ ॥ 
 
माझे उमान इतरा नेणे । साधु-सज्जन जाणे रे । 
नागेश वरदकृपेिी बोली । आलमखान म्हणे रे’ ॥ ५ ॥ 
 
िौदा क्रमाकंाि ं‘तुज वाडणये मन माझे संबोध । आहो, संबोध’ हे पदही कटात्म आहे. ते फार मोठं 

असल्यानं इथं देत नाही. डजज्ञासंूनी ते मूळातूनि पाहाव.ं [डकत्ता, प.ृ १६६] 
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या कूटात्म पदािं ं वैडशष्ट्य असं की, त्यानंा लोकगीतािा बाज आहे आडण त्यात कुटात्मताही 
डशगेडशग भरली आहे. कूटात्म रिनेतील क्तलष्टता जाणव ूनये, यासाठी आलमखानाचं्या प्रडतभेनं घेतलेली 
ही दक्षता ! 
 
(६) रूपकात्म रचना 

 
हेही आलमखानाचं्या प्रडतभेि ं एक वेगळं, मनोहर दालन डन वळण. तववडवविेन करताना 

अध्यात्मात रमणारे आलमखान मूळ परमाथणसूत्र न सोिता रूपकात्म रिनेतही रमतात. अशी पदं थोिी 
असली तरी ती लक्षवेधी आहेत. प्रपिंाच्या मायापाशात जीव कसा गुंतत गुंतत जातो, हे आलमखान या 
पदात घोसला (कोसला), मृगजळ डन मधाि ं पोळं या डवडवध रूपकादं वारे डकती प्रभावीपणे मािंतात; 
त्यावरून त्याचं्या समृद ध प्रडतमासृष्टीिी सोनेरी जरतारी डकनार आपलं मन वधूेन घेते. [डकत्ता, पृ. १६५, पद क्र. 
११] 

 
‘घोसल्याने सायास माडंिला । घरा बाडंधला । आंत गुंतूनी मेला । 
ते परी तुज गत होईल । जीव जायील । गुरू भज रे गव्हारा ॥ १ ॥ 
 
मृगजळ देखूडन नयनी । धाव ेहडरणी । 
तेथे न डमळे पाणी । ते परी ॥ २ ॥ 
 
साके्षपे आके्षपे रडक्षती । मध बाडंधती । 
अंती कोणी एक भडक्षती ॥ तेपरी. ॥ ३ ॥ 
 
नागेशकृपेिी बोली । मज पावली । 
आलमखाना कळली ॥ ते परी ॥ ४ ॥ 
 
धेनू वळा रे वासना । [डकत्ता, प.ृ १६८] 

(पद क्र. १८). 
 
हे त्यािं ंवासनेवरील रूपकही अत्यंत प्रत्यकारी आहे. 
 
धेनू, दाव,े वळू, गोवारी ककवा घोसला, पोळं यासारख्या ग्रामीण प्रडतमािंा डविार करता 

आलमखानाचं्या भावडवश्वातील कृडर्षजीवनािा व ग्रामजीवनािा ‘देशी’ स्पशणही आल्हाददायक वाटतो. 
 
(७) पाखांडखंडनपर व प्रबोधनात्मक पदरचना 

 
आलमखान हे समाजडवन्द्मुख नव्हते तर समाजसन्द्मुख होते. याच्या खुणा त्याचं्या उपदेशपर पदातं 

आढळतात. याि समाजसन्द्मुखतेमुळं त्यानंी समाजातील अपप्रवृत्तींवरही हल्ला ििडवला आहे. जेव्हा 
परमाथाच्या के्षत्रातही दाडंभक प्रवृत्ती आढळतात, त्या वळेी आलमखान त्याचं्यावर कसे तुटून पितात, हे 
त्याचं्या सहाव्या क्रमाकंाच्या पदात स्पष्टपणे डदसतं. ईश्वरास ‘शरणागती’च्या अवस्थेतील व भक्ततपर 
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पदातंील त्यािं ं आतण मन या वळेी डकती कठोर होतं, त्यािी प्रिीती पाखािंखंिनपर पदं वािताना येते. 
त्यातंील ढोंगी साधंूिा ‘ठकपणा’ धनवंत पाहून उपदेश करण्यािी प्रवृत्ती, त्याचं्या ठायी डवरततीच्या ऐवजी 
आसततीिी असलेली ओढ, मंत्रतंत्र यािंा बडिवार माजवनू जनसामान्द्यानंा नािण्यािी प्रवृत्ती यावर 
आलमखानानंी कसा प्रखर प्रकाश टाकला ते पाहा- [डकत्ता, प.ृ १६२-६३]  

 
‘एक दाडंभक संन्द्यासी । कहितो देशोदेशी ।’ 
धनवतं पाहोडनया उपदेशी । करी बोध डशष्ट्यासी ॥ धृ्र ॥ 
 
मनी अथािी आविी । डवर्षयािी गोिी । 
मंत्र सागंोडनया अनािी । नेणती बापुिी ॥ १ ॥ 
 
साडववक पाहूनी भलूवीसी । त्यासी नागडवशी । 
ऐसे डकती एक नािीसी ? अंती पस्तावीसी ॥ २ ॥ 
 
मागण नोहे रे नोहे रे संतािंा । हा तव ठकपणािा । 
साठा करडवला नरकािा । तयासी मोक्ष कैिा ? ॥ ३ ॥ 
 
डसद ध िैतन्द्य भागले । उर उरी उरले । 
आलंखानासी कळले । नागेश्वरे जागडवले’ ॥ ४ ॥ 
 
त्यािंी पाखंिखंिनपर पदं ही समाजप्रबोधनात्मकही आहेत. आलमखानाचं्या अशा पदािंा आणखी 

शोध घ्यायला हवा. त्यातूंन त्यांच्या व्यक्ततमववाच्या एका वगेयाया पैलूवर प्रकाश पिेल. तुकोबापं्रमाणं 
आलमखान हेही ‘कुसुमाहूडन मृदु’ आडण ‘वज्रादडप कठोर’ कसे होते, यािी प्रिीती येईल. ही प्रिीती शखे 
महंमद यािंी कडवता वािताना येते. त्याडवर्षयी संबडंधत प्रकरणात डवविेन केलंि आहे. 

 
आंतरभारतीचं दशवन 

 
आलमखानानंी मराठी व दक्तखनी या भार्षातं पदरिना केली. अशी रिना संत नामदेव, एकनाथ, 

तुकोबा, डनळोबा, अज्ञानडसद ध याचं्यासारख्या संतकवींनीही केली. तथाडप आलमखान ककवा मंुतोजी 
त्यािप्रमाण ं शखे महंमद याचं्या कडवतेि ं वैडशष्ट्य असं की, डतच्यातून त्याचं्या अरबी-फासी भार्षाचं्या 
ज्ञानािी ही कल्पना येते. अनेक भार्षाकोडवदत्वाच्या संदभात मी मंुतोजींसंबधंी केलेल्या डववेिनात डविार 
केलाि आहे. आलमखान उत्तरेकिून दडक्षणेकिे आले. त्यांनी त्या त्या प्रदेशातील लोकभार्षादेखील 
आत्मसात केल्या असाव्यात, हे त्यािंं पुढील पद पाडहल्यावर लक्षात येतं. त्यात मराठी, दक्तखनी आडण 
कन्नि या भार्षािंा डत्रवेणी संगम झाला आहे- [डकत्ता, पद क्र. ३०, प.ृ १७४] 

 
‘डसधी वाट पकिो साधु । न लगे तेथे बाधु । 
या देव ेडनज गुरुबोधु । सवणदा सेवी सुखवादु ॥ १ ॥ 
 
समज िलना भायी । लक्ष्य लावुनी गुरुपायी । 
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इदु यल्ला डरगे तोडरद न्द्यासी । समज सो कोयी कोयी ॥ २ ॥ 
 
डदल सु ज्योत लागे । ज्ञानदीपा हेच्च मनदोळगे । 
अहर्णनशी जागे । डित्त स्वस्वरूपी लागे ॥ ३ ॥ 
 
कंगन वळगे कंगन तोिी । अंतरी ज्ञानदृष्टी उघिी । 
खोल दसवी डकवािी । तव कुदरत डदसे थोिी थोिी ॥ ४ ॥ 
 
अंदर बठैके देखेतो जुदा । तो व्दंव्दं नाडन व्दंव्दा । 
आलमखाना गे बहळ आनंदा । तो रावा विवाळडसद धा’ ॥ ५ ॥ 
 
या पदातील पडहल्या किव्यातील पडहला िरण दक्तखनी व दुसरा-डतसरा-िौथा मराठी आहे. 

पुन्द्हा दुसहेया किव्यातील पडहला िरण दक्तखनी, दुसरा मराठी, डतसरा कन्नि तर िौथा पुन्द्हा दक्तखनी 
आहे. यािा अथणि असा की, या लोकभार्षा बोलणारे डवडवध भार्षक आलमखानासंमोर आहेत आडण त्या 
सवांशी अनेकभार्षाकोडवद संतकवी आलमखान यानंा संवाद करायिा आहे. यातून त्यािंं या डवडवध 
भार्षावंरील प्रभतु्वही आपल्या ध्यानी आल्याडशवाय राहात नाही. 
 
समारोप 

 
संतकवी आलमखान यािंं संतत्व डन कडवत्व हे अशा प्रकारि ं होतं. नागेशसम्प्रदायािी परस्पर-

सामंजस्यािी व समन्द्वयािी भडूमका त्यानंी स्वीकारली. त्याचं्या संतत्वात डन कडवत्वात नाथसंप्रदाय, 
सूफीसंप्रदाय व वीरशवै धमातील र्षट स्थलडसद धान्द्ताच्या खुणा आढळतात. त्याचं्या प्रडतभेनं ‘पद’ हे माध्यम 
स्वीकारलं डन डतिे आडवष्ट्कार डवडवध रूपानंी प्रकटले. त्यािंी पदं आज तरी मोठ्या संख्येनं उपलब्ध होत 
नसली तरी जी पदं उपलब्ध होतात, त्यातूंन त्याचं्या आध्याक्त्मक अवस्था, त्यानंी केलेलं तववडिन्द्तन, 
समाजप्रबोधन, पाखािंखंिन, योगमागण डन भततीमागण यािं ं डववरण, ग्रामजीवनाशी झालेली त्यािंी 
एकरूपता, त्यािं ंअनेकभार्षाकोडवदत्व इ. डकतीतरी वैडशष्ट्यािंा प्रत्यय येतो. ‘आतंरभारती’िा पाया ज्या 
मराठी संतकवींनी रिला, त्यातं आलमखानािंा अवश्य डनदेश करायला हवा. त्याचं्या साडहत्याच्या 
संशोधनास महाराष्ट्रात व कनाटकात डनडित वाव आहे. 
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१०. जंगली फकीर (सैयद िुसेन) 
 
नागेशसम्प्रदायाच्या मुसलमान संतकवींमध्ये आलमखानानंंतर जंगली फकीर (सैयद हुसेन)  यािं 

नाव घ्याव ंलागत. प्रा. अ. का. डप्रयोळकर यानंी ‘मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता’ [मुसलमानािंी जुनी मराठी 

कडवता, प्रा. अ. का. डप्रयोळकर, मराठी संशोधन मंिळ, मंुबई, १९६५, प.ृ २०.] या पुक्स्तकेत त्याि ंआवजूणन उल्लेख केला आहे. 
‘विवाळडसद ध नागेशािे जंगली फकीर सैयद हुसेन नावािे डशष्ट्य होते, धुयायाच्या श्रीसमथण वाग्देवता 
मंडदरातील क्र. १६३७ च्या बािात त्यािंी त्रडुटत अशुद ध कडवता सापिल्यािा डनदेश प्रा. डप्रयोळकरानंी 
केला आहे. अनेक मराठी वाङ्मयेडतहासकरानंी या संतकवींिी आवजूणन नोंद घेतली आहे. िॉ. अ. ना. 
देशपािें’ [प्रािीन मराठी वाङ्मयािा इडतहास, भाग २, िॉ. अ. ना. देशपािें, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, प.ृ १४५.] यानंी हे आलमखानािे 
गुरुबधूं असल्यािा महववपूणण डनदेश केला आहे. िॉ. ढेरे यानंी त्याचं्या कथाकाव्यरिनेिा उले्लख केला 
आहे. गो. का. िादंोरकरानंी प.ृ ४१ व १६६ वर ‘संत कडवकाव्यसूिींत’ ‘त्यािं ंदैवत विवाळडसद ध नागनाथ 
असून त्यानंी ‘तारकासुरवध’ हे कथाकाव्य डलडहलं’ असल्यािी माडहती डदली आहे. त्यािप्रमाण ं त्याचं्या 
‘दंुदभीवध’ या कथाकाव्यािाही डनदेश केला आहे. महाराष्ट्र साडहत्य पडरर्षदेनं प्रडसद ध केलेल्या ‘मराठी 
वाङ्मयाच्या इडतहासा’च्या [मराठी वाङ्मयािा इडतहास, खंि २, सं. िॉ. स. ग.ं मालश.े म. सा. प. प्रकाशन, पुणे, प.ृ ६१५, २०.] 

दुसहेया खंिात त्याचं्या काळासंबंधी व िडरत्रासंबंधी सागंणं अवघि आहे असं म्हटल असलं तरी 
आलमखानाच्या काळावरून जंगली फकीर याचं्या काळाडवर्षयीही अनुमान करता येतं. नागेशसापं्रदाडयक 
गार्थ्यामंध्ये त्यािंी तुरळक रिना उपलब्ध होते. 

 
जंगली फकीरानंी पौराडणक कथावंर प्रदीघण ओवीबद ध कथाकाव्यं डलडहली आहेत. त्याचं्या 

काव्यातील ओव्यानंा क्रमाकं नाहीत. त्यानंी आपल्या काव्यात नागनाथािंा उल्लेख अनेक वळेा केला आहे- 
 
‘वों नमु डसरी वीद (डसद ध) विवाळ नागनाथ । 
तो मज प्रसाद जाला, डदधली ग्यान- माता । 
तयािे प्रसादे ग्यान जाले हृदयातं’ ॥ 
 
यावरून त्यािंा नागेशसंप्रदायाशी असलेला संबधं स्पष्ट होतो. 
 
त्याचं्या कथाकाव्यात त्यानंी गजासुर-डशव युद ध कार्णतकेयजन्द्म गणेश- जन्द्म इ. कथा समरसून 

वर्णजल्या आहेत. त्यािं ंप्रसंग-वणणन-कौशल्य लक्षणीय आहे. 
 
प्रा. डप्रयोळकरानंी [मुसलमानािंी जुनी मराठी, कडवता, प्रा. डप्रयोळकर, मराठी संशोधन मंिळ, मंुबई, १९६५, प.ृ २६.] 

उद धृत केलेल्या त्याचं्या रिनेतील पुढील भागावरून त्याचं्या प्रवाही व रसाळ शलैीिी प्रिीती येते. हा 
अश्वमेधािा भाग असावा- 

 
‘हा अस्वमेधािंा कळस जाण । 
अठरा पुराणािंा सौरस गहन । 
तो सागंता जाला व्यास आपुन । 
जन्द्मोजयाप्रती सागें डनविुन । 
तव अठरा प्रवात जान । 
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रुसी घोळती आपुन । 
भवीसपुराणािें हे कथन । 
सागंतो व्यास रुसी आपुन । 
रनी पितील महामहावीर । 
भारथीिे म्हणे जंगली फकीर 
हे कथा मज हो घोळतो । 
सावधान होवाव ेसोता । 
जंगली फकीर वीनव ेसंता ं। 
सैद हुसेन म्हणे काये वै र त ळे । 
दोही सेन्द्यासी आईक सोती ॥’ 
 
‘सैद हुसेन म्हणे । पुढें  सागेंन माडसयािी वाता ॥’ असा त्याचं्या एका पदाच्या शवेटी उल्लेख 

आढळतो. ‘माडसया’ म्हणजे ‘मसीहा’ (पैंगबर). यावरून त्यानंी काही इस्लामडवर्षयक रिना केली असावी, 
असं वाटतं. 

 
जंगली फकीर हे ‘पुराणकथािें गायक’ आहेत, असं िॉ. रा. कि. ढेरे यानी म्हटलं आहे, ते साथण 

आहे. त्यानंी अभगंपदादी स्फुट रिनाही केली असावी, असं विवळ-मोहोळ (डज. सोलापूर) येथील 
नागेशसाम्प्रदाडयक मौडखक परंपरेवरून वाटते. 

 
त्यातंील काही पदं श्री. गुंिूबुवा खगेमहाराजानंी नागनाथाचं्या पदसंग्रहात प्रडसद ध केल्याि ंमला 

स्मरतं पण आता हे पुस्तकही दुर्णमळ झाले आहे. त्याचं्या दीघण कथा-काव्यािंहंी संशोधन-संपादन होणं 
आवश्यक आहे. 
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११. जमाल फकीर 
 
नागेशसम्प्रादायाशी अनुबंध असलेल्या मुसलमान संतामंध्ये संतकवी जमाल फकीर हेही होते. 

जंगली फकीर (सैयद हुसेन) हे अज्ञानडसद धािें गुरुबंधू होते तर जमाल फकीर हे अज्ञानडसद धािें डशष्ट 
होते. त्यावरून त्याचं्या काळाि ंअनुमान करता येत. श्री. दा. का. थावरे [श्रीसकलसंतगाथा, सं. दा. का. थावरे, प्र. 

वसंतराव नागदे, उस्मानाबाद, १९९०, प.ृ ३००-०१.] यानंी ‘श्रीसकलसंतगाथे’त त्यािंं अल्प िडरत्र साडंगतलं आहे. 
त्यातही ते अज्ञानडसद धािें डशष्ट्य असल्यािा उल्लेख केला आहे. त्यािप्रमाणे त्याचं्याडवर्षयीिी िडरत्रात्मक 
माडहती पुढीलप्रमाणे डदली आहे. 

 
‘कोल्हापूर डजल्यात कंुभोज गावाच्या पडरसरात त्यािें तपस्यास्थान होते. ते स्थान अडतरम्य व 

उपासनेस योग्य होते. फडकरािंी समाधी कोल्हापूर येथे रंकाळा तलावानजीक आहे’ 
 
‘काशीस डनघाले डवश्वजन’ या िरणानं प्रारंभ होणाहेया त्याचं्या जन्द्ममृत्यिूा ‘येरझारा’ 

िुकडवण्यािा उपदेश केला आहे. श्रीहाट, गोल्हाट, औटपीठ यासारखा यौडगक पडरभार्षा या पदात त्यानंी 
वापरल्या आहेत. त्यात पद मासनािा व उन्द्मनीिा (समाडध-अवस्था) महववपूणण उल्लेखही आहे. त्यामुळं 
जीव आडण डशव यािंा ‘तुटलेपणा’ नाहीसं होऊन त्यािं ं मीलन होत, असा भाव प्रकट केला आहे. नाथ 
आडण नागेश संप्रदायास अडभपे्रत असलेलं ‘डशवत्व’ यात आढळतं मात्र सुफी संप्रदायाच्या ‘तसव्वुफ’ 
(तववज्ञाना) िे पाडरभाडर्षक शब्द आढळत नाहीत. जमाल फकीरािंी अन्द्य रिना उपलब्ध नसली तरी या 
छोटेखानी पदरिनेवरुनही त्याचं्या कडवत्वािी तववकितनािी, शलैीि, साधनेिी प्रिीती डनडितपणे येते. 
त्यािंी ही रिनाि, अनेक डठकाणी उपलब्ध होत असल्यानं ती लोकडप्रय असावी, असं वाटतं. याडशवाय 
जमालशानंी नागेश-स्तवनपर अभगंरिनाही केली आहे- 

 
‘काशीस डनघाले डवश्वजन । देखूनी हर्षणले माझे मन । 
गेलो सद गरूसी शरण । मज दाखवी काशी ॥ १ ॥ 
 
मग बोडलले सद गुरुनाथ । तीनसे साठ गाव दूर पंथ । 
ते येरझार व्यथण । फेरा िौहेयाशंीिा ॥ २ ॥ 
 
गंगा, यमुना, सरस्वती । डनत्य उफराया वाहती । 
तेथ आंघोळ कडरता । मोक्ष तयासी ॥ ३ ॥ 
 
डजकिे पाहे डतकिे उदक । मूती पार्षाणाच्या ऐक । 
त्याहीपरते नाही आडणक । डशष्ट्यापरीस ॥ ४ ॥ 
 
मग बोडलले सद गुरु । का ंडशष्ट्या धावासी दुरु? 
तीनसे साठ तीथे अपारु । तुझेपासी ॥ ५ ॥ 
डत्रवणेीसंगमी जावनूी बसैाया केलास । 
धरी तू सद गुरूिा भरवसा । 
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तेथे आंघोळी करी तू सद गुरूच्या परमपुरुर्षा । 
धरी तू सद गुरूिा भरवसा ॥ १२ ॥ 
 
धन्द्य योगी संन्द्यासी । उतरून गेले पडिमेसी । 
जाऊनी बसैले काशीसी । कडरती तप ॥ १४ ॥ 
 
तेथे आहे जीव-डशव । तुटला दुजेपणा-भेव । 
साक्षात भेटला देव । िुकली खेप ॥ १६ ॥ 
 
डजकिे पाहावे डतकिे आपण सवेश्वर । हे काय डसद धीये उत्तर । 
अखंि वर्ष ेकडपलधार । वरी सत्रावी तुर्षार ॥ १८ ॥ 
 
काशीतीर बोले जमाल फकीर । उस्ताद अज्ञानडसद ध सार । 
विवाळडसद ध नागेश्वर । ते आमुिे माहेर । 
 
त्याने दाखडवले काशीतीर ॥ १९ ॥ [नागेशदपणण, सं. डव. श.ं मोहोळकर, नागेश प्रकाशन, 

सोलापूर, १९१९, प.ृ २३१-३३.] 
 
जमाल फकीर व त्यािं ं डवखुरलेलं साडहत्य शोधण्यािी गरज आहे, त्यामुळं नागेशसाम्प्रादाडयक 

साडहत्यावर अडधक प्रकाश पिेल. 
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१२. शिामुनी 
 

हसद् धान्तबोध : स्वरूपदशवन (अध्याय १ से ५०) 
 
शहामुनींिा ‘डसद् धान्द्तबोध’ हा बृहद गं्रथ असून त्यात पन्नास अध्याय आहेत. या पन्नास अध्यायािंी 

एकूण ओवीसंख्या ९८५८ असून प्रत्येक अध्यायातील ओव्यािंा तपशील असा आहे - 
 

अध्याय  ओवीसंख्या 

१ – १५१ 
२ – १४६ 
३ – १८६ 
४ – १३४ 
५ – १७२ 
६ – १५० 
७ – ११५ 
८ – १८९ 
९ – २०५ 

१० – ११९ 
११ – १३५ 
१२ – २०१ 
१३ – १०० 
१४ – १६२ 
१५ – १३२ 
१६ – ११२ 
१७ – १५९ 
१८ – १३० 
१९ – १७६ 
२० – १५८ 
२१ – १७७ 
२२ – २२७ 
२३ – २४० 
२४ – २४७ 
२५ – २५८ 
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२६ – २९६ 
२७ – १९१ 
२८ – २५२ 
२९ – २०२ 
३० – १६३ 
३१ – २०३ 
३२ – २१२ 
३३ – २२३ 
३४ – ३०० 
३५ – २६२ 
३६ – १८१ 
३७ – २०५ 
३८ – १५२ 
३९ – १७१ 
४० – २०४ 
४१ – १३१ 
४२ – २०० 
४३ – २२० 
४४ – ३१४ 
४५ – २०१ 
४६ – २०१ 
४७ – २०२ 
४८ – २०३ 
४९ – २८२ 
५० – ४९९ 

एकूण ओवीसंख्या .... ९८५८ 
 
यातंील ३१ ते ५० या अध्यायाचं्या कत्याबद्दल वाद असून मी इथं एकूण ५० अध्यायािंा तपशील 

डदला असला तरी मूळ शहामुनींनी पडहले तीसि अध्याय डलडहले आहेत, असं माझं साधार मत 
‘स्वरूपदशणना’ं नंतर मािंलं आहे. 
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अध्याय -१ 
 
या अध्यायात गणेश, सरस्वती, दत्ताते्रय व कुळदेवत यानंा वदंन करून गुरुमाहात्म्य वर्णणलं आहे. 

मंगलािरणतील दुसरीि ओवी व्दैताव्दैतातील अव्यतत परमेश्वराला वदंन करणारी असून शहामुनींिा 
इस्लामधमण व भारतीय दशणनातील ईश्वरािं डनगुणणत्व यातंील साम्याकिे या वदंनामुळं आपलं लक्ष वेधलं 
जातं. ही ओवी अशी - 

 
‘अिळ, अढळ, अमळ डवश्वेशा । व्दैताव्दैतातील परमेशा । 
स्वयंभा सदोडदता स्वयंप्रकाशा । अव्यतत- व्यततावगेळा ।’ 

॥ ओ. २ ॥ 
 
प्रत्यक्ष परमेश्वरि आपल्या तोंिून हा गं्रथ वदवीत आहे, असंही कवी म्हणतो – 
 
‘मग हृदयी प्रकटला परमेश्वर । 
करोडन बुद डधस प्रकाश थोर । डसद धान्द्तबोध वदडवला ॥ 

॥ ओ. ११ ॥ 
 
गं्रथा नाम ‘डसद धातंबोध’ । वर श्रीदत्तकृपेिा वरद । 
मतीस फुटले सहस्त्रकंद । ज्ञानाकुंरािे ॥ ओ. १२ ॥ 
 
आपले गुरू मुनींर याच्या आजे्ञनं हा गं्रथ आपण डलहीत आहोत, हा त्यानंी केलेला उल्लेखही 

महववािा आहे – 
 
‘मुनीरस्वामी पूणण जाण । त्यािा सेवक शहा जाण । 
गं्रथ आरंडभला गुरु -आजे्ञन । बोध होईल तो पडरसा’ ॥ ओ. १५ ॥ 
 
वगेवगेयाया धमणपथंािंा, मतामतािंा, देवदेवताचं्या गलबला झाल्यानं जनमतात गोंधळ उितो. 

काही पाखंिी िुकीच्या धमणकल्पना, कमणकािं प्रसृत करतात, त्यामुळं नवससायास, गळ टोिणे इ. प्रथा व 
अंधश्रद धा रूढ होतात, याि ंसडवस्तर डवविेन करून त्यावर शहामुनी प्रखर टीका करतात. हे. अज्ञान नष्ट 
करून खरं ज्ञान देण्यासाठी या गं्रथािी डनर्णमती झाली आहे, असं सूिन करून आपण या गं्रथात ‘अध्यात्म’ -
डनरूपणािी ‘मात’ करणार आहोत, खरा डसद धान्द्त सागंणार आहोत, असं कवी या अध्यायाच्या शवेटी 
सागंतो. 

 
अध्याय-२ 
 
या अध्यायाच्या प्रारंभी श्रीकृष्ट्णवदंन आहे तथाडप पुढं पासष्टाच्या ओवीत ‘अव्यतत’ परेश्वराि ंस्तवन 

करून तो डवश्वािा सूत्रधार असल्यािं प्रडतपादन केलं आहे – 
 
‘तू अपडरडमत परमेश्वर । सुरासुरा न कळे पार । 
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अव्यतत आत्मा डवश्वंभर । सवण सुते्र तुझे हाती ॥’ 
 
श्रीकृष्ट्णमडहमा, ऋर्षीश्वरािं कौतुक, ब्रह्मलोक मडहमा इ. डवर्षयी डववरण केल्यानंतर शहामुनी 

पुढील आत्मडनवदेन नम्रतेनं करतात – 
 
‘नव्हे यातीिा ब्राह्मण । क्षडत्रय वैश्य नोहे जाण । 
शूरापरीस हीन वणण । अकवधवशंी जन्द्मलो ॥.... 
... ऐसें खाणीत जन्द्मलों । श्रीकृष्ट्णभततीस लागलो । 
तुम्ही संतािें पदरी पडिलो । अंडगकारावे’ ॥ ओ. १३०, १३२ ॥ 
 
कवीला आपल्या श्रोत्यानंा परमाथािा बोध करावयािा असल्यानं तो ‘हडरभततीिी घालूडन कास । 

मनः बुद धीस करून उल्हास । प्रसंगे डनवेदीन सावकाश’ ॥ ओ. १४५ ॥ असं सागंून 
 

या अध्यायाच्या समारोपप्रसंगी मूळ डवर्षयािें अनुसंधान साधतो. ‘शहामुनीच्या । विनाला । रहस्य ईश्वर’ या 
शवेटच्या िरणात आपण ईश्वरािं ‘रहस्य’ प्रडतपादन करीत आहोत, असंही कवी म्हणतो, परमेश्वरािं 
यथाथण ज्ञान जमसामान्द्यानंा व्हावं, ही त्यािी सुरवातीपासूनिी भडूमका डदसते. 
 
अध्याय –३ 
 

या अभ्यासात कुळस्वाडमनीवदंन, श्रीकृष्ट्णमडहमा, दत्तस्तुती, सत्यलोक, ब्रह्मदेवमडहमा इ. डवर्षय 
आले आहेत. कवी डवर्षयानुसंधान अध्यायाच्या शवेटी साधतो- ‘परमाथणभािंार श्रीगुरूिे । मी व्यापारी सेवक 
त्यािे । माझ्या बािे काय वेिे ? बोलावया गं्रथासी या ॥ ओ. १८० ॥’ 

 
अध्याय –४ 

 
श्रीकृष्ट्णािरणी वदंन करून कवीनं या अध्यायात परमेश्वरािा अगाध मडहमा वर्णणला आहे- 

‘श्रीकृष्ट्ण तुज मी शरण । माझा तोिा अडभमान ॥’ ही शरणागती/साधकािी भडूमका डवर्षयानुसंधान साधते. 
 
‘बाणासुरािा घेऊन कैवार । घेऊनी आला शकंर । 
इंर डजतेडन शाङ् गणधर । पण नेला डसद धीतें ॥ ओ. १० ॥ 
या ओवीत डशवस्तुतीकिे अभ्यासकािें लक्ष वेधावंसं वाटतं. 
 

या अध्यामातील ‘सद गुरुमडहमा’ परमाथणमागातील वाटिालीस साहाय्यभतू असल्यानंि वर्णणला आहे. 
 
अध्याय –५ 

 
या अध्यायात मानवी जीवनात उदात्त आिार- डविारािंी जोपासना कशी करावी, याडवर्षयी 

डवविेन केलं आहे. ते साधकाच्या साधनेस उपकारक आहे. यासाठी मयादापुरुर्षोत्तम रामाच्या जीवनातील 
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डनविक प्रसंगािं वणणन करून दाखले डदले आहेत. ईश्वराच्या अगाध मडहम्याि ंअन्द्तः सूत्र संपूणणअध्यायात 
दिलेले आहेत. 

 
देव शरणागताला आधार देतो, साहाय्य करतो व त्यािा उद धार करतो. (महानुभाव संप्रदायािे 

अवतार-स्वरूप- श्रीिक्रधरस्वामी यािंं ‘शरण आडलया मरण काई असे’? हे ‘ससीक-रक्षण’ लीळेच्या 
संदभातील विन इथं आठवतं.) 

 
शहामुनी या अध्यायाच्या प्रारंभीि ‘पुवानुसंधान श्रीगुरुकृपेसी । मी तो शरणागत देवासी । येडि 

भािंवल मजपाशी । शरणागतािा अडभमान हरसी’ ॥ ओ. १ ॥ 
 
असं म्हणून गरुि, मारुती, सत्यभामा याचं्या कथा सागंून देव भततािा उद धार कसा करतो,- ते 

स्पष्ट केलं आहे. 
 
अध्याय – ६ 

 
या अध्यायातही पुन्द्हा आपण देवास कसे शरण गेलो, ते सागंून त्याि ंस्तवन केलं आहे. साधकान 

डनष्ठेनं देवाला शरण जाव ंडन त्यािी भतती करावी म्हणजे देव त्याला मोक्ष देतो, हा त्यातील भावाथण आहे. 
ही पडहली ओवी अशी- 

 
‘नमन माझे देवाडधदेवा । ज्यािे नाव ेमोक्ष जीवा । 
ऐसे मानोनी अनुभवा ॥ शरण आले तुजलागी ॥ ओ. १ ॥ 
 
पण यापुढं श्रीकृष्ट्णस्तवन करताना डवठ्ठल व पंढरीिा जो उल्लेख आला आहे, तो ‘डिन्द्त्य’ आहे. 

(महानुभाव श्रीकृष्ट्णालाि ‘पूणणवतार’ मानतात, मग तोि डवठ्ठल आहे, असं शहामुनी कसं म्हणू शकतात? 
कारण ते महानुभाव आहेत. 

 
हा उल्लेख पडहल्या ओवीनंतर आला आहे- 
 
‘माझा तंूि डवठ्ठल पंढरी । तंूि रामेश्वर काशीपूरी । 
गंगा आडण ब्रह्मडगरी । हेही तंूि श्रीकृष्ट्ण ॥ 
 
या अध्यायातही हनुमान-मडहमा इ. पौराडणक आख्यानप्रसंग आले असून ज्या जालंधराने 

‘श्रीकृष्ट्णिरणी माथा ठेडवला । ते कथेि ंडनरूपण । 
 
पुढील अध्यायी, पडरसोत’ ॥ असं शहामुनी श्रोत्यानंा सागंतात. 
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अध्याय –७ 
 
या अध्यायाच्या प्रारंभी पूवीच्या अध्यायातील डविारािंी पुनरावृत्ती झाली आहे. यािा प्रारंभ असा 

‘श्रीकृष्ट्ण राजाडधराजा । करी ते्रलोतयाचं्या मौजा । 
 
पाव ेभतताडंिया काजा । संकट पिता ंडनवाणी ॥ ओ. १ ॥ 
 
महानुभाव कान फंुकून मंत्र सागंत वा उपदेश देत, असं म्हणतात, इथं श्रीदत्तानं कान फंुकून मंत्र 

डदला, व गुरूच्या मागणदशणनानुसार साधना करायला साडंगतली, त्यामुळे आपलं जीवन सफळ झालं, असं 
शहामुनी सागंतात. (ओ. १३ व १६) 

 
त्यानंी साधकानंा मनावर डनयंत्रण ठेवनू (डवकारवश न होता) साधना करायला साडंगतलं आहे- 
 
‘आनंद- तुरंगी बसैनी । मन- लगाम तरी धरुनी । 
दत्तकृपेच्या पटागंणी । कडवताछंदे नािवी ’ ॥ ओ. १७ ॥ 
 
ईश्वरािा अगाध मडहमा व सामर्थ्यण वणणन करण्यासाठी त्यानंी जालंधर-डशव-युद धाबरोरि भ्रमर-

समुर, डिमणा-डिमणी याचं्या लोककथाही साडंगतल्या आहेत. त्यातूंन त्याि ं प्रसंगवणणन-संवाद-लेखन-
कौशल्य प्रतीत होतं. 

 
या अध्यायात डशव-मडहमा वणणन करतात, याकिे मुद्दाम लक्ष वधेावंसं वाटत. ज्या शब्दात तो हा 

मडहमा वर्णणतात, तो महानुभावानंा मान्द्य होईल, असे वाटत नाही– 
 
सकळ देवांचा अहददेव । ज्यासी म्हणती महादेव । 
त्यािा सागंोन नाव-ठाव । तो पूज्य सुर-नरासंी ॥ (ओ. १०८) 
 
सकळ देवािंा मुकुटमणी । सदैव स्तडवती देव फणी । 
जयाशी अगाध करणी । कता हता ईश्वर ॥ ओ. १११ ॥ 

(ठळक टाईप माझा) 
 
कवीनं या अध्यायात ईश्वराच्या नाममडहम्यानं वणणन केलं असून ते साधकास उपयुतत कसं आहे, ते 

सूडित केलं आहे. त्याति कमणडसद धान्द्तािा आधार घेऊन त्यासाठी ‘नाम’ हेि कसं उपयुतत आहे, यािा 
‘बोध’ केला आहे- ‘असेल दैवी जे भोगावें । नातरी पूवणकमावर रुसावे । परमेश्वरािे मान घ्याव े। साथणक होय 
ज्यािेनी’ ॥ ओ. ११ ॥ 

 
शहामुनींनी जो ‘डसिान्द्तािा बोध’ करायिा आहे तो फार सावकाशीनं पुढं िालला आहे, हे आता 

जाणव ूलागतं. 
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अध्याय–८ 
 
या अध्यायात प्रारंभीि ‘श्रीकृष्ट्णिरणकमळ सकळ मंगळािे मंगळ’ होत, असा प्रारंभ करून त्यािं 

नाव उच्चारताि भवव्यथा नाहीशा होतात, ते साडंगतलं आहे. संत समाजाला त्याच्या कल्याणािा मागण 
सागंतात पण काही जण त्यािंी कनदा करतात. असं असलं तरी संत श्रेष्ठि आहेत, अशा आशयाि ंप्रडतपादन 
शहामुनी करतात व समाजाला सन्द्मागण दाखडवतात– 

 
‘करोडन अहंकारािा वध । मग ऐको डसद धान्द्तबोध ॥’ 

(ओ. ३०) 
 
असं सागंून आपला जन्द्म साथणकी कसा लावावा, त्याडवर्षयी असा डहतोपदेश करतात– ‘मानवी 

जन्द्मािे हेडि फळ । ईश्वरकाजीं वडेिजे सकळ ॥’ (ओ. ६८) 
 
या डवविेनाच्या ओघात कौडशक ऋर्षी, हडरिरं तारामती इ. डवर्षयी पौराडणक दाखलेही ते देतात. 
 

अध्याय–९ 
 
साधना केल्यानं अज्ञानािी रात्र संपून हृदयात जगदीश प्रकटतो व ज्ञानाच्या प्रकाशानं जीवन कसं 

उजळून जातं, त्याि ंवणणन प्रारंभीि केलं आहे- 
 
‘आज धन्द्य उगवला डदवस । हृदयी प्रकटला जगदीश । 
जाहला ज्ञानािा प्रकाश । दाही डदशा उजलेल्या ॥ 
सरली अज्ञानािी रजनी । अवघे मागण डदसती नयनीं ॥’ 
 
सत्पुरुर्ष नरदेहाि ं साथणक करतात. भक्ततभावानं ईशसेवा करून जन्द्ममृत्य ू याचं्या सीमारेर्षा 

उल्लंघून सायुज्यमुतती प्राप्त करतात, अशा आशयाि ंडवविेन कवीनं या अध्यायात केलं आहे. नेहमीप्रमाण ं
वृतासुर, िागुंणा यासारख्या पौराडणक कथाही येताति- 

 
अध्याय–१० 

 
या अध्यायाच्या प्रारंभी दत्त-वदंन केलं असून ‘डसद धातंबोध’ गं्रथाच्या वािनािी फलश्रुती 

साडंगतली आहे– 
 
‘डसद धान्द्तबोध’ हा गं्रथ । वाडिता ंज्ञान होईल सत्य । 
िौहेयायंशीिे आवतण । िुकती सत्य डत्रवािा ॥ ओ. २ ॥ 

(-अधोरेखन माझं.) 
 
या अध्यायाच्या शवेटी आपण कृष्ट्णोपासक असून देशवाणी मराठीत गूढाथण प्रकट करीत आहोत, 

असं म्हटलं आहे– 
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‘ते कथा श्रोतयालंागुनी । सागेंन महाराष्ट्र देशवाणी । 
कृष्ट्णउपासक शहामुनी । प्रगट करीतो गूढाथण ॥ ओ. ११९ ॥ 
 
याडशवाय या अध्यायात श्रीकृष्ट्णाच्या बालक्रीिा, डशवनाम-माहात्म्य, वाराणसी-माहात्म्य, 

अनुसूयेिी सत्वपरीक्षा इ. डवर्षयी डववरण केलं आहे. 
 
त्यातील ‘डशव डशव स्मरण ज्यासी । डनवारा कोटी डवघ्नासी ॥ १६ ॥ 
 
यासारखा भाग तसंि ‘डवश्वव्यापक डशवशकंर । अंतसाक्षी परमेश्वर’ ॥ ओ. ३२ ॥ यासारखे उल्लेख 

महानुभाव शहामुनी कसे काय करतात, असा प्रश्न मनात डनमाण होण स्वाभाडवक आहे. 
 

अध्याय–११ 
 
या अध्यायाच्या मंगलािरणात श्रीदत्तास व डवद्यादेवीस प्रथम वंदन केलं असून देवािा अगाध 

मडहमा व त्यानं केलेली ब्रह्मांिरिना यािंा उल्लेख करून जीव व शरीर यािंा परस्परसंबधं वर्णणला आहे. 
जीवात आत्मा म्हणजे िैतन्द्य नसल्याप्रमाण ंशरीर पे्रतवत् होतं, यासाठी ‘आत्मबोध’ होण ंआवश्यक असून 
तोि सागंण्यासाठी आपण ‘डसद धान्द्तबोध’ हा गं्रथ डलडहला, हे या गं्रथािं डनर्णमतीप्रयोजनही शहामुनी 
सागंतात. यातून देहािे क्षरत्व व आत्म्यािे अक्षरत्व हेही त्यानंी संडित केलं आहे. भारतीय दशणनातील हा 
डविार वारकरी-महानुभावादी संप्रदायानंीही स्वीकारली आहे. (तो या दोन्द्ही संप्रदायातं समान आहे.) 
इस्लाम धमण व सूफीमतही डनगुणण ईश्वरतवव, त्यानं केलेली सृडष्टरिना, जीवािंी डनर्णमती, त्यात ‘रूह’ 
(आत्म्या) च्या रूपानं ओतलेलं िैतन्द्य आडद बाबी मान्द्य करतात. शहामुनींना हा समान धागा 
इस्लामदशणनात व भारतीय दशानात डनडितपणे जाणवला असावा, वरील बाबींसंबधंीि ं शहामुनींि ं
अकराव्या अध्यायातंील डववरण या ओव्यातं येतं– 

 
सृहष्टरचना 
 
‘अगाध मडहमा देवािी । केली रिना ब्रह्मांिािंी । 
पेंढी बाधंोडन पंिभतूािंी । त्यात घातले जीवमानू ॥’ 

(ओ. २) 
 
जीव : ‘क्षर’ शरीर, ‘अक्षर’ आत्मा 
 
‘जीव शरीरािी प्रीत । दोन्द्ही एकरूपे वतणते । 
घरीदारी सुखदुःखात । एकमेका ंन सोडिती ॥ ओ. ३ ॥ 
 
तुजवािून (देहा?) प्रत । लोक म्हणती, ‘पिले पे्रत’ । 
अवघे ‘उिला उिला’ म्हणत । दहन कडरता स्मशानी’ ॥ (ओ. ९) 
 
 



 

 

 अनुक्रम 

यासाठी आत्मबोधाची आवश्यकता आिे– 
 
‘जाहला बुद धीसी आत्मबोध । यालागी डनमीं ‘डसद धान्द्तबोध’ । 
सकळ देवािंा घेत शोध । मुख्य देव ओळखावा ॥ (ओ. २०) 
 
इस्लाम धमण व वारकरी-महानुभाव संप्रदाय एका मुख्य (डनगुणण) देवािी भतती करावी, अनेक-

दैवतवाद मानू नये असं प्रडतपादन करतात, हा डविारही ‘डसद धान्द्तबोध’च्या या अध्यायात आला आहे. 
 
‘परमात्मा ती डनगुणण । गुणत्रयावगेळा’ ॥ २६ ॥ 
‘डजतुके देव नामाडंकत । डततुतयास लागला कलंका 
 
हाही पुरता डववके । समजा तुम्ही’ ॥ ओ. १२० ॥ 
 
..... यानंतर या अध्यायात कवीनं एकशतेीसाव्या ओवीपासून मायाडववरणही केलं आहे. 
 
महानुभाव तववज्ञानाच्या दृष्टीनंि डविार करायिा झाल्यास या तववज्ञानातील जीव-देवता-प्रपंि-

परमेश्वर ही ितुःसूत्री या अध्यायात आली आहे तथाडप श्रीकृष्ट्णास्तवनाबरोबरि कवी डशवमडहमाही गातो, 
ही बाब खटकल्यावािून राहात नाही, एवढंि नाही तर तो बारा ज्योडतडलंगाचं्या डनर्णमतीडवर्षयीही डववरण 
का करतो (ओ. ११४-११५), याडवर्षयीही मन भोवहेयात सापितं पण शवेटच्या िरणावरून त्यािा उलगिा 
होतो. 

 
अध्याय–१२ 

 
अकराव्या अध्यायातील मायेि ंसूत्र धरून डतच्याडवर्षयी कवीनं या अध्यायात सडवस्तर डवविेन केलं 

आहे. पूवानुसंधान सागंून कवी म्हणतो, 
 
‘माडगल अध्यायीं अमूप । साडंगतला डशवािा खटाटोप । 
पुढे मायेिा प्रताप । वणी ऋर्षी तें ऐका’ ॥ ओ. २२ ॥ 
 
मायंनें रडिले ब्रह मािं । केले देश- िोंगर नवखंि । 
उभारीले कौतुकाथण कपि । बहु बिं उभडवले ॥ ओ. २४ ॥ 
 
पाखंिी, अज्ञानी, नाक्स्तक याचं्यावर या अध्यायात टीका करून ‘पाखािंखंिन’ही केले आहे, (ओ. 

५४-६५) त्यातला वानगीदाखल उल्लेख- 
 
‘काढोनी अष्टकोनी मंिळास । स्थाडपती भरैव आडण गणेश । 
मेळवोडन मद्यमासंास । तीथणशुद डध बोलती’ ॥ ओ. ५८ ॥ 
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उपासनेसाठी जे डवडवध मागण आहेत, त्यातं योगािहंी महवव आहे, ते कवी या अध्यायातील ७८ ते 
८५ या ओव्यातं डवशद करतो. यासाठी कामक्रोधावर ‘बदंी’ घालून ‘अिाट नेम’ करावा लागतो, असं कवी 
म्हणतो (ओ. ७३) यातील यौडगक प्रडक्रयेिा एक उल्लेख महववािा वाटतो– 

 
‘प्राण जातसे नासापुटीं । तया ंतोंिी देऊडनया खंुटी । 
प्राण अपान एके नेहुटी । गाठी पिली दोहोंिी ॥ (ओ. ७९) 
 
आपला हा गं्रथ आत्मबोधािी वाट दाखवील व सवण शकंािं ं डनडितपणे डनवारण करील, अशी 

गं्रथमहतीही या अध्यायात आली आहे- 
 
‘गं्रथसमाप्तीपयंत जाण । करावें गं्रथािें श्रवण । 
न होय जरी संशय-खंिण । तेव्हा दोर्ष ठेडवणें ॥ 
ज्या गं्रथी संशयािी राहाटी । गं्रथ नव्हे तो देहातंी नरोटी ॥ 
मग गं्रथ म्हणणे श्रेष्ठी । केवी डमरवी श्रोडतयां? ॥ (ओ. १९-२०) 
 

या अध्यायात कवीनं शुक-रंभा-संवादही रंगडवला आहे. 
 
अध्याय–१३ 

 
‘डसद् धान्द्तबोधा’तील तववडवविेनाच्या दृष्टीनं हा अध्याय महववािा वाटतो. त्यातील पडहल्याि 

ओवीत ईश्वराच्या डनगुणण-डनराकारत्वािा उल्लेख असून ही भडूमका इस्लामला व भारतीय आक्स्तक दशणनानंा 
(वारकरी-महानुभावादी संप्रदायातंही) मान्द्य आहे. 

 
‘जो डनराकार डनगुणण आहे । पूणण ब्रह्म सनासत । 
तोडि राजाडधराज जाण । महाराज श्रेष्ठ ॥ ओ. १ ॥ 
 
जीवसृष्टीत प्रत्येकाला काम वाटून डदल्याडवर्षयीिा उल्लेख (िातुवणण्यणव्यवस्थेतील?) 

कमणडवभागणीकिे अंगुडलडनदेश करतो, बह्मा-डवष्ट्ण-ूमहेश ‘हे सृष्टीिा जमाखिण करणारे कारकून’ आहेत, 
असं म्हणून देवतािंं गौणत्व सूडित केलं आहे ! महानुभाव देवतानंा गौण मानतात, शहामुनींिी ही भडूमका 
त्या डविाराशी जुळते. 

 
‘डतजासी डतघे कारकुन डतघे कारकुन । ब्रह मा डवष्ट्णु महेश जाण । 
सृष्टीिा जमाखिण करून । झािा देती प्रलयान्द्ती ॥ (ओ. ३) 
 
कामक्रोधादी डवकार साधनेत अिथळा डनमाण करतात. यावर डनयंत्रण ठेवण्याडवर्षयीि ं डववेिन 

१० ते १३ व्या ओव्यात आलं आहे. प्रपंि व परमाथण यािंा समन्द्वय साधावा, हा महववपूणण डविारही या 
अध्यायात आला आहे. असं करून जन्द्मयातना िुकवाव्यात व मुतती डमळवावी, असं प्रडतपादन शहामुनींनी 
केला ंआहे- 
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 ‘यालागी सावधपणे । प्रपिं साधुनी परमाथण करणें । 
इहलोकी परमाथण साधनें । साथणक तरीि जन्द्मािें ॥ 
िुकवावया । जन्द्मयातना ॥ शरण जावें नारायणा । 
नाही तरी नरक िुकेना । भोगणे लागे जीवासी’ (ओ. १७-१८) 
 
यासाठी मागील अध्यायात ‘मायेि ंडनरसन’ केलंि आहे, असं सागंून डवर्षयानुसंधान साधलं आहे. 

(ओ. २३). 
 
ईश्वर हा सवांिा स्वामी आहे. तो सगुण रूपात पाहा ककवा डनगुणण-डनराकारात पाहा, ही कवीिी 

व्यापक भडूमका सवणधमणसमभावाि ंसूिन करते. यातील ‘सवणज्ञ’ ही संज्ञा महानुभाव पथंाच्या ईश्वरकल्पनेशी 
संबद ध आहे. 

 
‘सगुण आडण डनगुणण । सत्य आपोनारायण । 
सवणसाक्षी सवणज्ञ । ईश्वर स्वामी सवांिा ॥ (ओ. ९७) 
 
शवेटी ‘माझी कडवता तुळसीदळ । कृष्ट्णापणण होतसे’ असं म्हणून या अध्यायािा समारोप केला आहे. 

यातील ‘सवणज्ञ’ ही संज्ञा श्रीिक्रधरस्वामींसाठी व परमेश्वरासाठी महानुभाव तववज्ञानात योडजण्यात येते, हे 
लक्षात घ्यायला हव.ं 

 
अध्याय-१४ 

 
ईश्वरानं मानवासाठी, त्याि ं जीवन सुखी होण्यासाठी परृ्थ्वी, आप, तेज, वाय,ू आकाशादी 

पिंमहाभतूािंी डनर्णमती केली (यातंील जलमाहात्म्य तेराव्या अध्यायात आलंि आहे) व त्यानं जीवन कस 
सुखी केलं, याि ंडवविेन या, अध्यायात आहे. (कुराणातही डवश्वाच्या डनर्णमतीिा व प्राडणजात डनर्णमतीच्या 
संदभात असंि डवविेन आहे. शहामुनी हे मुसलमान आहेत, हे लक्षात घेतलं की त्यानंा इस्लाम व भारतीय 
दशणनातील हे साम्य का जाणवलं असाव,ं यािा उलगिा होतो.) डववके बाळगून डविार केला तर हे 
धमाडधमांिे भेद गळून पितात, हे शहामुनींना सुिवायिं आहे– 

 
‘अहो, ऐका गं्रथ प्राजंळ । होय डववकेािा सुकाळ । 
जोिीन अक्षरें सुढाळ । गोिी जेंवी पीयरू्ष’ ॥ (ओ. १५२) 
 

असं त्यानंी इथं स्पष्टपणे म्हटलंि आहे. त्यािप्रमाण ं
 
‘आता कनदो की वदंो जना । आम्हासं ते अवघे समान’ ॥ (ओ. १६१) 
असं स्पष्टपणे सागंून ते मोकळे झाले आहेत. 
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अध्याय–१५ 
 
ईश्वरानं ही सृष्टी डनर्णमली व मानवाच्या सुखासाठी काय काय डदलं, यािा तपशील या अध्यायाच्या 

आरंभी आला आहे, तो कुरणाच्या एतद डवर्षयक प्रारंभीच्या तपशीलाशी बराि तंतोतंत जुळतो. शहामुनी 
यािंा इस्लामधमािा व्यासंगही यातून प्रतीत होतो. यातंील काही ओव्या उद धृत करतो (८४ योनींत जन्द्म 
आकद कल्पना मात्र इस्लामला मान्द्य नाहीत.) 

 
‘अपूवण नरदेहािी प्राप्ती । बहुता ंजन्द्म असेना । 
या मनुष्ट्याकंारणे । डनर्णमली नाना पक्वान्नें ॥ 
डकत्येक शाखािंी िवी कभने्न । िाडखती श्रीमंत आविी ॥ 
बहुत फळें बहुत मेव े। मानवासाठी केलें  देवें । 
बहु सुगंधािी नावें । कोठावर सागंावी?’ ॥ (ओ. १-३) 
 
यासाठी ‘काही साथणक करोकन घ्यावे । आयुष्ट्य आहे तंवरी ॥’ (ओ. १७) असा उपदेश शहामुनी 

करतात. समाजातले काही जण आपलं आयुष्ट्य सत्कारणी न लावता कसं वाया घालडवतात, तेही त्यानंी 
मार्णमकपणे डिडत्रत केलं असून उदात्त जीवनदशाकंिे समाजाि ंलक्ष वेधलं आहे. 

 
या अध्यायाच्या शवेटी आलेला अव्दैतडविार लक्षात घेण्याजोगा आहे. ‘महानुभाव’ शहामुनी असं 

कसं म्हणतील, हाही प्रश्न मनात िोकावणं अत्यंत स्वाभाडवक आहे– 
 
‘अहो, मुळीि अव्दैत । पुढे कोठून होईल व्दैत? 
हा साखं्यािंा डसद धान्द्त । उघि तुम्हा दाडवला ॥ 
ज्याणे सौख्य नाही पाडहले । तयािे ज्ञानी अंध िोळे । 
यालागी अभ्यास बळें  । साखं्यशास्त्रीं असावें ॥ 
अवघे एकडि ब्रह्म । ऐसें श्रुडत बोलडत वमण । 
तें नेणोडनया अधम । नसते व्दैत कक्ल्पती ॥ 
जंववरी व्दैतािे ज्ञान । तंववरी न िुके जन्द्म-मरण । 
म्हणोडन तेडि धन्द्य । अव्दैतबोधे रतला’ ॥ ओ. ९-१२ ॥ 
 
..... ‘अळंकाराते आले । तडर सोनेपण काइ गेले?’ हा ज्ञानदेवािंा अव्दैतपर दृष्टान्द्त शहामुनींनी या 

अध्यायात ८९ व्या ओवीत जसाच्या तसा साडंगतला आहे. ज्याला अव्दैतबोध झाला आहे त्याला हे जग 
डमर्थ्या वाटतं, अशा ज्ञानी माणसाला ‘जीवन्द्मुतत’ म्हणाव,ं असंही ११६ व्या ओवीत सागंतात. हा भाग 
पूवणडववेिनाशी सुसंगत नाही, तो कुणी त्यािी (म्हणजे ३१ ते ५० या अध्यायाचं्या कत्यांनं) नंतर इथं 
समाडवष्ट केला असावा. 
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अध्याय–१६ 
 
या अध्यायात ईश्वरािी अगाधता, त्यािी अगम्यता, ईश्वरािा नाममडहमा, मायेिा डवस्तार (ओ. 

३८), ज्ञान-अज्ञान-भेद, ब्रह्मस्वरूप (ओ. ६१-६४) इ. डवर्षयी डवविेन केलं आहे. आतापयंतच्या 
अध्यायातंील डवविेनािा आढावा घेताना शहामुनी म्हणतात– 

 
‘मागे हजतुकें  हनरूपण जािलें  । हततुखयाचें दशवन पुढे केले । 
अवघ्या मतांची मुळें  । जाऊन हनवहडला परमात्मा ॥ (ओ. १०५) 
 
इथपयंतिा भाग हा पूवणपक्ष वा ‘पूवाथण’ आहे, असं शहामुनी म्हणतात. 
 
आतापयंतच्या डवविेनातील डशवादी देवतािंा उल्लेख व अव्दैतमतपर डवविेन या प्रयोजन इथं स्पष्ट 

होतं. यापुढं आपण ‘उत्तराधण’ कथन करणार असल्याि ं व एक ‘नवल’ घिल्याि ं शहामुनी सागंतात. ते 
नवल असं: त्यािंी व म्हाइंभटािंी भेट होते. त्यानंी एक संवत्सर अनुष्ठान केलं होत, अशी माडहतीही ते 
देतात. म्हाइंभटाचं्या या उल्लेखामुळं व प्रत्यक्ष भेटीमुळं शहामुनींिा महानुभाव पथंाशी संबधं कसा आला, 
यािा उलगिा होतो- 

 
‘आता येथून उत्तराथण । अपूवण डनरूपणािा स्वाद । 
श्रोतया ंहोईल आनंद । तैसे वदंन गुरुकृपें ॥ 
मडहभट्टें  अनुष्ठान । केलें  एक संवत्सर जाण । 
परमपुरुर्षातें लक्षनू । डनियो धडरला परब्रह्मासी’ ॥ 
मग तेथे नवल वतणलें  । अव्यतत स्वरूप व्यततीस आलें  । 
परब्रह्म साकारलें  । मडहभट्टाकारणें ॥ ओ. ५०-५१ ॥ 
 
माहीमभट टाला ईशदशणन झाले आडण त्यानंी परमेश्वराला िार प्रश्न डविारले- 
 
‘िहंू वेदािें महाबिं । जाहलें  डत्रखंि तींठाई ॥ 
तरी न कळे तुझी व्याप्ती । मौनावली वदेािंी स्फूती । 
मग ऋर्षी-मानवािंी गती । काय वदती डमरवील,? ॥ (ओ. ८५-८६) 
 
-असं म्हाइंभट परमेश्वराला डविारतात. डअथून या गं्रथात महानुभाव संप्रदायाच्या तववज्ञानािं 

डववरण सुरू होतं. जीव, देवता, प्रपिं, परमेश्वर यासंबधंीिे हे प्रश्न व त्यािंी उत्तर ही महानुभाव 
तत्वज्ञानािी आधारभतू ‘ितुःसूत्री’ आहे. ‘डसद धान्द्तबोधा’ तील तववडववरणाडवर्षयी वा शहामुनी ‘महानुभाव’ 
असल्याडवर्षयी ज्या अभ्यासकानंी आजवर केवळ जाता जाता उल्लेख केला आहे, त्यापंैकी कुणीही आजवर 
हा तपशील का डदला नाही, ते कळत नाही. यावरून हा संपूणण गं्रथ मूळातून अभ्यासकानंी वािला की नाही, 
याडवर्षयी मनात संदेह डनमाण होतो. ‘िौपदािें हे रहस्य’ डविारणारे म्हाइंभटािे हे प्रश्न असे :  

 
‘तुजसमान पुरुष दुसरा । कवण उपमंू परमेश्वरा? 
यालागी डवनंती अवधारा । स्वरूप डनवडेदतो पायासंी ॥ 
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या ब्रह्मािंाभीतरी । देव डकती असती िरािरीं? 
श्रेष्ठ -कडनष्ठ कोणे परी । डनविोडन? सागंा, स्वाडमया ॥ 
कैसी प्रपंचाची रिना । कवणापासुडन नारायणा? 
यािी करोडनया डवविंना । माते सागंो, कृपाब्धी ॥ 
जीव हा कायण पदाथण? कीं जाहला मायेिा डनर्णमत? 
ककवा तुझ्या स्वरूपी उत्पन्न होत । ककवा आइना, अनादी? 
स्वयंज्योती परमेश्वर । सकळ व्यापक परातपर । 
तुझ्या स्वरूपािा डनधार । तोही मातें पडरसवीं’ ॥ (ओ. ९३-९७) 
 

यानंतर परमेश्वर प्रथम देवताडंवर्षयी डववरण करतात- 
 
‘जनीं, वनी, घरोघरी । देव बसैली देव्हारीं । 
यािंी बंिे परृ्थ्वीवरी । डवस्तारली बहुसाल’ ॥ (ओ. ११३) 
 
आडण ‘मुख्य जो परमेर्श्र’ तो ‘आपणि’ आहे, असं सागंतो. ब्रह्मा, डवष्ट्णू, महेश हडरहर यानंाि 

लोक देव मानू लागले व त्यािंा पसारा या परृ्थ्वीवर झाला, यातं महानुभाव तववज्ञानाला अडभपे्रत असलेला 
अन्य देवतांच्या गौणत्वाचा महववािा गाभा आला आहे. 

 
‘साडंगतले देव समस्त । परी परमेश्वरािे कतृणत्व । 
अणुमात्र असेना’  ॥ ओ. १४८ ॥ 
 
असा डनष्ट्कर्षण परमेश्वराच्या मुखातूनि साडंगतला आहे. 
 
या गं्रथात जे डवविेन केलं आहे त्यािं ंवगेळंपण कवीनं असं साडंगतलं आहे : 
 
हा गं्रथ म्हणजे कुठल्या संस्कृत गं्रथािी प्राकृत टीका नाही. 
 
‘इतर गं्रथािें ठायीं । जे डनरूपण प्रकट नाही । 
........जे नाही देडसलें -ऐडकलें  । तेडि जाईल येथे डनरूडपले’ ॥ (ओ. १५१-५२) 
 

अध्याय–१८ 
 
या अध्यायातही ब्राह्मण (म्हाइंभट) आडण ईश्वर यांिा संवाद पुढं िालू आहे. देवताडवर्षयक 

डववरणात ईश्वरानं ७२ कोटी देवता असल्याि ं साडंगतलं आहे. महानुभाव संप्रदायातील देवताडवर्षयक 
कल्पनेशी हे डववरण जुळतं. महानुभाव तववज्ञानात देवतािें ‘थोवे’ (स्तर) ही साडंगतले आहेत. डशवावर 
ज्यािंा डवश्वास आहे त्यानंा फतत कैलासािी प्राप्ती होईल, मोक्षािी नव्हे, असं कवी इथ सागंतो (आ. ७२)- 

 
‘डशवडि परमेश्वर असता । तरी रंुिमाळा । का वागडवता? 
जटा, मुगुट, कौडपन नेसता । कोण्या अथडकरणे? (ओ. ७४) 
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डशव करी ज्यािे ध्यान । तोडि शरे्षशायी नारायण । 
महाडवष्ट्णु पुरातन । क्षीराब्धीिा अडधकारी’ ॥ ओ. ७५ ॥ 
 

असं यापूवी डशवमडहमा गाणारे शहामुनी म्हणतात, 
त्यावळेी कुणीही संभ्रमात पिण ंहज शतय आहे. एवढंि नव्हे तर– 
 
‘ब्रह्माडदक हडरहर । ज्या देवािे आज्ञाधार । 
तो क्षीराब्धीिा ईश्वर । महाडवष्ट्णु जाण पां’ ॥ ओ. ८१ ॥ 
 
-असं म्हणून त्यानंी ‘महाडवष्ट्णू’ ि ं माहात्म्य वर्णणलं आहे, हे अथाति महानुभाव संप्रदायाच्या 

तववज्ञानाशी सुसंगत नाही. ‘हा महाडवष्ट्णू म्हणजेि ईश्वर,’ इस्लामधमीयािंा अल्ला अशी सागंि शहामुनींना 
घालावयािी असावी, त्यामुळं त्यानंी संकल्पनेनं या भागािा समावशे केला असावा, असं वाटतं. 

 
यापुढं शहामुनींनी इस्लामधमाडवर्षयी डववरण केलं आहे. याडवर्षयी म्हाइंभट कशी पृच्छा करतील? 

असा प्रश्न कुणाच्याही मनात डनमाण होणं स्वाभाडवक आहे. 
 
‘शेषशायी नारायणाला । यवन म्िणती ‘थोर अल्ला’ ॥ ओ. १०४ ॥ 

 
यातील नारायण व अल्ला ही दोवािंीि वगेळी नाव ं आहेत., हा समभाव आपण समजू शकतो, पण 
नारायणानं िार शास्त्र ं केली, त्याला यवन ‘कुराण’ म्हणतात, हे डवधानही इस्लामधमीयि नव्हे तर अन्द्य 
धमीयही मान्द्य करणार नाहीत. हजरत पैगंबरानंी इस्लामधमािी स्थापना केली व त्यािा प्रसार केला, हे 
ऐडतहाडसक सत्य मात्र शहामुनींनी साडंगतला आहे. 

 
‘मीि सृष्टीिा आडदकता । डवश्वामध्ये माझी सत्ता’ ॥ 
 
इ. पडवत्र कुराणडवर्षयक व ईश्वरडवर्षयक डववरण त्यानंी केलं आहे, ते सवणज्ञात आहे. 

 
शहामुनींनी इस्लामधमाडवर्षयी इथं जे डववरण केलं आहे, तसं अन्द्य कुणा मुसलमान संतकवींनी केलं नाही. 

 
‘इतर गं्रथी अन्द्यय ज्यािा । तेडि येथें माडंितसे’ (ओ. १२५) 
 
असं शहामुनी म्हणतात ते बरोबर आहे कारण या डववरणाला इस्लामधमात वा अन्द्यत्र कुठंही 

आधार नाही, डशवाय म्हाइंभटानं ईश्वराला केलेल्या डविारणेत इस्लामधमािा प्रश्नही उपक्स्थत होण ंशतय 
नाही. 
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अध्याय–१९ 
 
या अध्यायातही पुन्द्हा अल्ला, नारायण, ईश्वर हे एकि होत, हा समभाव वर्णणला आहे. (ओ. ६२). 

सवणसामान्द्य माणसातं िुकीच्या ईश्वरडवर्षयक कल्पना कशा प्रसृत होतात, यावर टीकाही केली आहे. (ओ. 
१२५). 

 
यानंतर पुन्द्हा कवी म्हाइंभट-ईश्वर-संवादाकिे वळतात व महानुभाव तववज्ञानाि ंडववरण करतात. 

म्हाइंभटानंी मोक्षािी आवश्यकता व संकल्पना याडवर्षयी डविारलेल्या प्रश्नाला ईश्वरानं उत्तर डदलं आहे. 
समाजात मोक्षाडवर्षयी ज्या िुकीच्या कल्पना आढळतात. त्यावरही शहामुनींनी या अध्यायाच्या शवेटी टीका 
केली आहे. 

 
अध्याय–२० 

 
‘डसद धान्द्तबोधा’ च्या एकोडणसाव्या अध्यायाच्या प्रारंभी श्रीकृष्ट्णवदंन व स्तवन केलं आहे तर 

डवसाव्या अध्यायाच्या प्रारंभी रुक्तमणी आडण पािुंरंग यानंा वदंन केलं आहं. (हे महानुभाव पथंाच्या परंपरेशी 
सुसंगत नसून वारकरी परंपरेशी सुसंगत आहे, हे लक्षात घ्यायला हव.ं) हा भाग कुणी नंतर तर डलडहला 
नसावा, अशी शकंा येते कारण यापुढे पुन्द्हा महानुभाव तत्वज्ञानडवर्षयक डववरण केलं आहे. या अध्यायातही 
म्हाइंभटानं ईश्वराला डविारलेल्या मोक्षडवर्षयक प्रश्नाि ंउत्तर अडधक डवस्तारानं डदलं आहे. 

 
‘मुख्य परमेर्श्र कवण? जे ओळखती ज्ञानलोिन । 
त्यासी मोक्षपदािे ठेवण । प्राप्त होय डनजभाग्ये’ ॥ (ओ. १५४) 
 
हे या डवविेनाि ंसार अध्यायान्द्ती साडंगतलं आहे. महानुभाव संप्रदायाला अडभपे्रत असलेली मोक्ष -

संकल्पना यात आली आहे. 
 

अध्याय–२१ 
 
या अध्यायात म्हाइंभटानंी डविारलेल्या इतर प्रश्नािंी उत्तरं ईश्वरानं डदली आहे. यातील संज्ञासंाठी 

तववज्ञानातील ‘पदाथण’ हा शब्द योडजला असून तो लक्षात घेण्याजोगा आहे. महानुभाव तववज्ञानातील 
सृष्टीिी डनर्णमती व डवस्तार डत्रगुणडविार, पिंमहाभतंू, प्रपिं, माया इ. डवर्षयी डवविेन केलं आहे. 

 
अध्याय – २१ -अ 

 
म्हाइंभटाचं्या आणखी काही प्रश्नािंी उत्तंर या अध्यायात ईश्वरानं डदली आहेत. त्यातं आधी 

ईशमाहात्म्य सागंून ‘प्रपिं’ या ‘पदाथा’िा महानुभाव तववज्ञानानुसार अडधक डवस्तारानं डविार केला आहे. 
‘पदाथण’ या तववज्ञानातील डवडशष्ट पाडरभाडर्षक संजे्ञिा कवीनं या अध्यायात वारंवार उपयोग केला आहे. या 
अध्यायािा समारोप असा- 

 
‘जाहला एकडवसावा प्रसंग । प्रपिं-पदाथािा योग । 
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गुरुकृपेने यथासागं । डनरूडपला भाडवकां’ ॥ ओ. १६९ ॥ 
 

त्यािप्रमाण ंकवीि ंनम्र आत्मडनवदेनही आहे.- 
 
‘मी तव ंजि पवणतापरी । कडवता-ओघ डनघे बाहेरी । 
श्रवणें श्रोता स्नान करी । पडवत्र होईल गंगेमाजी’ ॥ ओ. १७३ ॥ 
 

अध्याय–२२ 
 
या अध्यायाच्या प्रारंभी लोक मोक्षप्राप्तीसाठी कोणकोणत्या साधनािंा उपयोग करतात, ते 

साडंगतलं आहे. या अध्यायाच्या सत्ताडवसाव्या ओवीत ‘या गं्रथािे डनरूपण । उत्तराधण पडरसा सज्जना’ असं 
म्हटलं आहे. यातील ‘उत्तराधण’ हा शब्द लक्षात घेण्याजोगा आहे. हा ‘डसद धान्द्तबोधा’च्या महानुभावीय 
तववडववरणािा उत्तराधण आहे कारण यानंतरच्या डतसाव्या अध्यायापयंत हेि डवविेन केलं आहे. 

 
या अध्यायात ‘जीवा’ डवर्षयी सडवस्तर डवविेन केलं आहे व तदनुरं्षगानं पाि ज्ञानेंडरयािंा डविार 

केला आहे. ब्रह्म व जीव ंयातंील भेदाडवर्षयीशी म्हाइंभटानंी डविारलेल्या प्रश्नाि ंउत्तर ईश्वरानं डदलं आहे. 
जीवािा आयुष्ट्यािी संबंध असल्यानं शशैव, तारुण्य व जरा या आयुष्ट्याच्या डत्रडवध अवस्थािं ंवणणन करून 
साधनेनं हे जीडवत साथणकी लावावं, असा उपदेश केला आहे. तत्कालीन समाजाि ं जीवनदशणन या 
अध्यायात ओघानंि केलं आहे, ते महववपूणण आहे. या  अध्यायातील महाप्रलयािा उल्लेख (ओ. २१९) 
इस्लामधमातील महाप्रलय-संकल्पनेशी डमळताजुळता आहे. अध्यायाच्या शवेटी शहामुनींनी स्वतःिा 
नामडनदेश केला आहे. 

 
अध्याय-२३ 

 
या अध्यायात महानुभाव तववज्ञानाला अडभपे्रत असलेलं ब्रह्म, माया (अडवद्या), ईश्वर, जि, 

ििंल, वदे-पुराण, उद गम, वणणभेद इ. डवर्षयासंंबंधी प्रश्नोत्तररूप सडवस्तर डववरण केलं असून हाही 
म्हाइंभट-ईश्वर-संवादि आहे. तथाडप यात कवीन आपल्या कल्पनेनंही काही डववरण केलं आहे. 

 
वणणभेद सागंताना ‘यवनजातीिा प्रकार’ साडंगतला आहे. ज्याला यवन ‘आदम’म्हणतात तो वैष्ट्णव 

‘डदल्व ऋर्षी’ असून डशवोपासक ‘काफण  ऋर्षी’ होता. ते एकमेकाचं्या देवतािंी कनदा करीत, अशी अजब 
काल्पडनक माडहती ही कवी इथं देतो ! महानुभाव पथंडवर्षयक व तववज्ञानडवर्षयक डववरणात यवनयाती-
डववरणािा काहीही संबंध नाही, हे सागंण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
आपल्या गं्रथाि ंमहवव व वेगळंपण कवी या शब्दातं सागंतो- 
 
‘ऐका श्रोते सज्जन । या गं्रथािे डनरूपण । 
नुरे संशयािे भान । तरीि पडरसा सादर ॥ 
ज्यािी मडत अडतडनिळ । होय बुक्ध्द बहुकुशळ । 
तो तववशोधनीं पायाळ । ज्ञानाजंन लेवोनी ॥ 
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तयावािंोडन हा गं्रथ । रुडि न पिे वाडिता ंअथण । 
म्हणोडन सुज्ञ पुरुर्षासी उडित । होय लाभ श्रवणेंिी’ ॥ ओ. १-३ ॥ 
 
अन्द्य संप्रदायाचं्या तववज्ञानापेंक्षा महानुभाव तववज्ञान वेगळं असल्यानं शहामुनींना ही सूिना द्यावी, 

असं वाटलं असाव.ं त्यािप्रमाण ंआपल्या कडवत्वाडवर्षयीिा यथाथण आत्मडवश्वासही त्याचं्या लेखनातून इथं 
प्रकटला आहे.- 

 
‘भाडवकाडंस ब्रह्मािी खाणी । उघडिली पहावया लोिनीं । 
ऐसी अक्षरािंी कोंदणी । करीन गं्रथातंरी, ते ऐका ॥ (ओ. ७) 
 
अध्यायाच्या शवेटी २४१ व्या ओवीत शहामुनींनी स्वतःिा उल्लेख केला आहे. 

अध्याय-२४ 
 
प्रारंभी ‘डनर्णवकार’डनरंजनास वदंन केलं आहे. श्रीहंस ‘कसहादीिा रडहवासी’ दत्ताते्रयप्रभ,ू श्रीकृष्ट्ण, 

परमपुरुर्ष (श्रीिक्रधरस्वामी) यानंा केलेल्या वदंनातून महानुभावत्व प्रकटतं. तववकितनाच्या दृष्टीनं हा 
अध्याय महववािा असून त्यात र्षङ् दशणन, ज्ञान-कमण-भक्ततमागण, (िार आश्रमाऐंवजी) पाि आश्रम (यात 
परमहंस या पािव्या आश्रमािी भर घातली आहे) इ. ि ं डववरण केलं आहे. या अध्यायाच्या शवेटी 
शहामुनींिा नामडनदेश आहे. 

 
अध्याय-२५ 

 
प्रारंभी ‘अव्यतत िैतन्द्यपर’ परमेश्वरास नमन केलं असून आपली नमनपद धती वगेळी आहे, आपण 

इतरापं्रमाणे अन्द्य देवदवेतानंा वदंन करीत नसून केवळ ‘मुख्य देवा’ लाि वदंन करतो, हे हेतुपूवणक 
साडंगतलं आहे. हा देव ‘अडवद्याबधंछेदन’ करणारा आहे. 

 
‘इतर कवींिा अनुभव । नमनीं-स्तवनीं अनेक देव । 
माझा एकडि भाव । मुख्य देव नडमयेला ॥ ओ. ७ ॥ 
 
िार युगं, लोकप्रिडलत अवतारकल्पना व त्यािं डनरसन, समाजातील रूढ समज-अपसमज 

जीवोद धारासाठी ज्ञान-साधनेि ंमहवव इ. डववरण या अध्यायात आलं आहे. या गं्रथािी महत्ता समारोपात 
अशी वर्णणली आहे- 

 
‘ऐकावी गं्रथािी मात । कौतुक वाढेल या जगात । 
म्हणती ‘आम्ही जन्द्मात । शहामुनी देडखला’ ॥ ओ. २५८ ॥ 
 

अध्याय-२६ 
 
या अध्यायात दशावतारािंं वणणन करून त्यापेक्षा आपलं महानुभावीय मत वगेळं कसं आहे. ते 

साडंगतलं आहे. म्हाइंभटाचं्या प्रश्नावरूनि या वगेळेपणािी जाणीव होते- 
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‘अहो, डवष्ट्णूिे दहा अवतार । ऐसा पुराणातंरी गजर । 
तुम्ही तो डनविता ंडभन्नाकार । अवतारिया वगेळी’ ॥ (ओ. ७७) 
 

यानंतर मोक्षसाधनासाठी महानुभावीय आिारधमािं पालन करावं, याडवर्षयी डववेिन केलं आहे. 
 
‘कीजे गृहस्थाश्रम-त्याग । संसारािा माडनजे उबग । 
सवण डवर्षयािंा संग । वाडंतप्राय माडनजे’ ॥ ओ. २७४ ॥ 
 

महानुभाव तववज्ञानातील अकहसेि ंमहवव या शब्दातं साडंगतलं आहे- 
 
‘स्थुळ -सुक्ष्म जीवजंतु । मनुष्ट्य पक्षीयातूं । 
कोणािा करू नये घातु । हा परमाथण भततींिा ॥ (ओ. २८५) 
 

पुढील ज्ञानािी व्याख्या महानुभावीय ‘डसद धान्द्तसूत्रपाठा’तील व्याख्येशी जुळते- 
 
‘जीव, प्रपिं, देवता । जो परमेश्वर मोक्षदाता । 
या जाडणये िौ पदाथा । ‘ज्ञान’ यास म्हणाव े॥ ओ. २८८ ॥ 
 
भक्तत, ज्ञान, वैराग्य । हा स्वरूपप्राप्तीिा मागण । 
आिरेल तो सौभाग्य । होय योग्य मोक्षासी’ ॥ ओ. २९२ ॥ 
 

असं सागंून मागणदशणनही केलं आहे- 
 
‘शहामुनीिे प्राकृत विने । मान्द्य करी ईश्वर’ । 
 

असं म्हणून अध्याय-समाप्ती केली आहे- 
 
अध्याय-२७ 

 
या अध्यायात राम, वामन-परशुरामादी डवडवध पौराडणक आख्यानाबंरोबर हंसकथा वर्णणली आहे. 

समारोपात शहामुनी ‘कापिी’ झाल्यािा उल्लेख करतात- 
 
‘घेऊडन भततीिी काविी । रामेश्वरा नेतो आविी । 
शहामुनी होउडन कापिी । तोिी बेिी’ ॥ ओ. १९१ ॥ 
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अध्याय-२८ 
 
दत्तात्रयास नमन करून या अध्यायात दत्तावताराडवर्षयी डवस्तारानं डववरण केलं आहे. त्यात 

देवतािं ंअनेकत्व, दत्तडवर्षयक डवडवध कल्पना, दत्तनाम-माहात्म्य, गोरक्ष-दत्तसंवाद, दत्तमडहमा इ. डवर्षय 
आले आहेत. 

 
गोरक्षानं दत्ताला अव्दैत-व्दैताडवर्षयी जे साडंगतलं ते उले्लखण्याजोगं आहे- 
 
‘गोरख म्हणे ब्रह्म अव्दैत । तयासी साक्षी वदेातं । 
स्वरूप डनरामय अव्यतत । दै्वत तयाते साहीना’ ॥ (-ओ. २२६) 
 

या अध्यायािा शवेट असा- 
 
‘तुटे अनेक मतािंा झगिा । होय परमाथण रोकिा । 
शहामुनीिा िािा । साय जाहला सद गुरू’ ॥ ओ. २५८ ॥ 
 

अध्याय-२९ 
 
या अध्यायात दत्तवदंन, कृष्ट्णावतार व कृष्ट्णलीला, गीता-भागवताि ं थोरपण इ. डववरण केलं 

आहे. या दोन्द्ही गं्रथािं ंअडधष्ठान महानुभाव तववज्ञानात आहे. 
 
‘कृष्ट्णासमान नाही अवतार ब्रह्मािंी जाण’ हे सूत्र त्यात आहे. भतती व डवरतती यािं ंमहवव अन्द्य 

अध्यायापं्रमाणं यातंही वर्णणलं आहे. 
 

या अध्यायािा समारोप असा- 
 
‘संदेह हरीला सद गुरूनें । मालागी गं्रथ केला कवीनें । 
शहामुनीिी विनें । भरू्षणे होती भाडवक’ ॥ ओ. २०२ ॥ 
 

अध्याय –३० 
 
या अध्यायाच्या प्रारंभीही दत्तवदंनि आहे. बौद ध अवतारािाही उल्लेख केला आहे. महानुभाव 

संप्रदायाच्या संदभात या अध्यायातील डवविेन फार महववाि ं आहे. श्रीिक्रधर-नाममडहमा, ब्रह्म डवदे्यिं 
महवव, भक्तत-वैराग्य-ज्ञान यािंी लक्षणं, ईश्वराि ंगुणवणणन इ. डवर्षयािं ं डववरण यात केलं आहे. यातील 
उल्लेखण्याजोग्या ओव्या अशा- 

 
(१) ‘या िक्रधरनामािी प्रौढी । ज्यािे वािेमजी गिबिी । 
तो उभडवल मोक्षािी गुढी । कडल त्यासी बाधेना’ ॥ ओ. ६२ ॥ 
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(२) ‘माझी ब्रह्मडवद्या हे शास्त्र । काळाडस अकजक शास्त्र । 
त्वा अनुडतष्ठावें पडवत्र । परम सूत्र ईश्वरी ’ ॥ ओ. १४६ ॥ 
 
या अध्यायािा समारोप असा- 
 

‘यापरी बोधोडन क्व्दज । साडंगतले गोप्य, रहस्य, गुज । 
अवतार गुप्त जाहला सहज । तेडथला तेथें संपला ॥ 
ब्राह्मण-ईश्वर-संवाद । पडरसता ंश्रोतया ंहोय बोध । 
 
परमाथण तरणोपाय अगाध । शाहामुडन बोडलला ॥ ओ. १६२-६३ ॥ 
इडत श्रीडसध्दातंबोधगं्रथ तत्वसारडनणणये डत्रशतं्तमोध्यायः ॥ ३० ॥ ओव्या ॥ १६३ ॥ 

श्रीकृष्ट्णापणणमस्तु ॥ 
 
यानंतर पुढील पानावर ‘श्रीडसद धान्द्तबोध समाप्त’ असं म्हटलं आहे. यािा अथण या गं्रथािा उत्तराधण 

इथं संपला म्हणजे मूळ ‘डसद धान्द्तबोध’ हा गं्रथि इथं संपला, असं मानता येईल. 
 

अध्याय –३१ 
 
काही अभ्यासक या गं्रथािे अध्याय १ ते अध्याय ३० व अध्याय ३१ ते अध्याय ५० असे दोन भाग 

मानतात तर काही जण या दोन डवभागािें कते वगेवेगळे असावते, असंही मानतात. ३१ ते ५० या 
अध्यायातंील तपशील व प्रडतपाद्य लक्षात घेतल्यावर यासंबधंी डनणणय घेता येईल. 

 
या अध्यायाच्या शवेटी कवींनं आपले गरू मुनींर यािंा व स्वतःिाही डनदेश असा केला आहे- 
 
‘श्रीमुनींरगुरूिे विनें । सवांिे झाले कल्याण । 
त्या स्वामीस डवसरोन । आडण काय जोिावें ? 
वायिूा होता स्पशण । तरंग हेलाव ेसमुरास । 
तेसी गुरुकृपा शहामुनीस । उठे तकण  कडवतेिा’ ॥ (ओ. २०२-०३) 

 
एकाडवसाव्या अध्यायात १ ते ३० या अध्यायािं ंअनुसंधान असे साडंगतलं आहे– 
 

‘पडहडलया प्रसंगापासोन । डतसापयंत केले कथन । 
बहुमतािें डनरोपण । केलें  डभन्नडभन्न प्रसंगी ॥ ओ. ३३ ॥ 

 
पण त्यानंतर पुढि ंडवविेन कशासाठी ? यािा खुलासा केला आहे– 
 

‘बहुमतािंा कोठा खोडलला । अनेक मतािंा डसद धातं कडथला । 
पुढे उवणडरत भाग उरला । ज्यात बीज पारमार्णथक’ ॥ ओ. ३४ ॥ 
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आडण या मताि ंसमथणन करताना असंही म्हटलं आहे– 
 
‘येथूडन गुरुडशष्ट्यािा संवाद । कडरतां डनघेल अगाध बोध । 
तुटती संशयािे कंद । नुरे द वदं व कल्पनेिे ॥ ओ. ४१ ॥ 
 
आपण भवसागरी बुिालो आहोत, ‘बहुत केले गं्रथशोधन’ पण ‘मन, होइना, उन्द्मन’ असं डशष्ट्य 

गुरूला सागंतो. (ओ. ५०). यासाठी गुरु पुढं मागणदशणनपर उपदेश करतो. त्यानंतर पुन्द्हा दया, क्षमा, शातंी, 
वैराग्य, धैयण, स्वधमण-परधमण, स्मरणभतती दान, देवपूजा इ. डवर्षयक डववरण केलं आहे. 

 
श्रवण कसं करावं, ध्यान कसं करावं, नाम कसं उच्चारावं, इ. साधनेतील अत्यंत प्राथडमक 

स्वरूपािे प्रश्न डशष्ट्य एकडतसाव्या अध्यायात का व कसे डविारतो, यािं नवल वाटतं, त्यामुळं ३१ व्या 
अध्यायापासून ५० व्या अध्यायापयंत ‘डसद धातंबोधाचं्या’ भागािा कता मूळ शहामुनी नसावा, यािी जाणीव 
होऊ लागते. 

 
अध्याय–३२ 

 
या अध्यायात दत्तवदंनानंतर साधु-मडहमा, प्रपिं- जीव- स्वरूप, अडवद्या, पापपुण्य, अष्टागंयोग, 

डववके इ. डवर्षयी डववेिन केलं आहे. या अध्यायािा समारोप हे लेखन वगेळं वळण घेत असल्यािा डनदशणक 
आहे. त्यात डवठ्ठलािा आदरपूवणक उल्लेख आहे– 

 
‘तुळसीपते्र डवष्ट्णुसंतोर्ष । बुका लाडवता डवठ्ठल हरूर्ष । 
शहामुनीिे नमनास । सद गुरू होती कृपाळू ॥ ओ. २१२ ॥ 
 

अध्याय–३३ 
 
या अध्यायाच्या प्रारंभापासूनि कवीिा वगेळा दृडष्टकोण अडधकि जाणव ू लागतो. गुरुवंदनानंतर 

कीतणनािा मडहमा साडंगतला असून ते डशव आडण ब्रह्मा यानंाही आवितं. असं म्हटलं आहे. यानंतर प्रकृडत-
पुरुर्ष-भेद, भक्ततज्ञान, ब्रह्मडविार, सद गुरु- ‘सत् डशष्ट्य-लक्षणं’, वतणणुकीच्या खुणा (उदात्त आिारधमण) इ. 
डवर्षयक डववरण केलं आहे. ‘पूज्य-पूजक नाही दुजा । मीि देव माझी पूजा’ (ओ. ८६) यासारखं डवविेन 
कवीिी अदै्वतमताकिे वाटिाल होत असल्याि ंडनदशणक आहे. ब्रह्मडविारात ‘सकळ ब्रह्म एक’ असं म्हटलं 
आहे. (ओ. १००) तर दशावताराडंवर्षयी ‘दाहा अवतार एक डवष्ट्णु’ असं म्हटलं आहे. (ओ. ११४). 

 
अध्याय-समाप्तीच्या वळेी कवी म्हणतो 
तुम्हा संतािें आडशवाद । डलडहली अक्षरे केला डवनोद । 
शहामुनीिा हर्षानंद । पूणण कता श्रीगुरु ॥ ओ. २२३ ॥ 

 
त्यािं ं हे डनवेदन पूवीच्या डनवदेनापेक्षा काहीसं ‘बाळबोध’ वाटतं. ‘डलडहली अक्षरे, केला डवनोद’ असं 
शहामुनी स्वतःि आपल्या गं्रथाडवर्षयी कसं म्हणतील? हा प्रश्न पितो. 
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अध्याय–३४ 
 
या अध्याच्या प्रारंभी ‘डनर्णवकार’ सद गुरूला नमन केलं आहे. ब्रह्माि ं ॐकारस्वरूप, पिंप्राण, 

वदेशास्त्रमाहात्म्य, सववरजतमादी डत्रगुणभेद, मायेि ंमूळ, िार मुतती इ. डवर्षयी डववरण करून अदै्वतबोध-
मडहमा वणणन करण्यावर मुख्यतः लक्ष केक्न्द्रत केलं आहे-(ओ. ६९-९३). या अध्यायािी समाप्तीही ३३ व्या 
अध्यायाच्या समाप्तीच्या पाश्वणभमूीवर लक्षात घेण्याजोगी वाटते-‘तो जाहला गुरू कृपाळू । पडरपूणण रडसक 
कल्लोळू । 

 
वर्षणला ज्ञानशुद धी पडरमळू । शहामुनी तृप्त सदा ’ ॥ (ओ. ३००) 
 
अध्याय–३५ 

 
या अध्यायात गणेशवदंनानंतर ब्रह्मा-डवष्ट्ण,ू महेश यानंा वदंन केलं आहे. यावरून ‘या’ कवीिी 

श्रद धा कोणत्या देवतावंर होती, हे कळतं. या अध्यायातील ‘संतनामावळी’ फार महववािी असून डतच्याकिे 
आजवर कुणा अभ्यासकािं लक्ष गेलेलं डदसत नाही. यातं मर्त्स्येंर, गोरखनाथ इ. नाथसापं्रदाडयक संत 
आहेत. रामानंद, कबीर, नानक आहेत. रोडहदास आहेत, शखे महंमद, िादं बोधले, बाजीद पठाण, शहा 
हुसेन, शहा शमना आहेत. राघव केशविैतन्द्य आहेत. तुकोबा-रामदास आहेत. मीरा, जनाबाई, कान्द्होपात्रा 
आहेत. शातंीकलगसारखे वीरशवै संतही आहेत पण महानुभाव संत मात्र नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हव.ं 

 
हा कवी आपण महानुभाव परंपरा मानीत नाही, असं तर यातून सूडित करीत नाही? अशी शकंा 

स्वाभाडवकपणेि मनात येते व हे डववेिन हेतुतः अदै्वतमताकिे झुकत असल्याि ंजाणव ूलागतं. 
 
या अध्यायात कमणडसद धान्द्त, उच्चनीिभाव- डवरोध, गुरुमडहमा इ. डवर्षयािं ंडववरण केलं आहे. राम 

आडण कृष्ट्ण यातं भेद नाही, असाही डविार मािंला आहे. (ओ. ९६) 
 
‘डनगुणण सगुण जगदाकारु । 
गोठले ब्रह्म एकडि ’ ॥ (ओ. ९८) 

 
अशी भडूमका प्रडतपाडदली आहे. या संतनामावळींतील सवण संत अदै्वतवादी आहेत. हेही लक्षात घेण्याजोगं 
आहे. आपली परंपराही अदै्वतमताडधडष्ठत आहे, हे या कवीला इंथ सुिवायि ंआहे. 
 
अध्याय–३६ 

 
प्रारंभी दत्त व सद गुरू यानंा नमन केलं आहे. २ ते ११ या ओव्यातं शहामुनींिी वशंावळ डदली आहे. 

त्यातील काही भाग उद धृत करतो. या वंशावळीत शहामुनींच्या घराण्यात डशव, गणेश, डवष्ट्णू यािंी उपासना 
केली जात होती, यािे डनदेश केले आहेत- 

 
‘आता नमंू वशंावळी । जन्द्म घेतला ज्यािें कुळी । 
पणजा आमुिा मुळीं । नाव त्यािे शहाबाबा ॥ ओ. २ ॥ 
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महाराष्ट्र आडण पारशी । उभयपक्षी डवद्या त्यासी । 
आराडधलें  होते डशवासी । एकडनष्ठ उपासना ॥ ३ ॥ 
 
आडमना होती त्यािी अंगना । परम पडतव्रता सत्य जाणा । 
ती प्रसवली पुत्ररत्ना । नाम त्यािें जनाजी ॥ ४ ॥ 
 
तो करी डवष्ट्णूिी भतती । मंिुबाई तयािी प्रकृती । 
ती प्रसवली पुत्र सुमती । नाम तयािे मानकसग ॥ ५ ॥ 
 
त्यािी भाया नाम अमाई । लोक म्हणती डतला ताई । 
ती आम्हासी जाहली आई । जन्द्मडवलें  पडवत्र कुशीतें ॥ ६ ॥ 
 
डपता होता गणेश-उपासक । पोटी आजा आला नामधारक । 
हे जाणोडन कौतुक । नाम ठेडवले ‘शहाबाबा’ ॥ ७ ॥ (-अधोरेखन माझं) 
 
यानंतर गीतेच्या पडहल्या सहा अध्यायािंा ‘प्राकृताथण’ साडंगतला आहे. ‘बसेै अदै्वत-बोध-वसा । ब्रह्म 

डदसे दाही डदशा ॥’ (ओ. १७५) हे त्यातील अन्द्तः सूत्र आहे. 
 

अध्याय–३६ 
 
या अध्यायात प्रारंभी दत्तवंदन करून गीतेच्या सातव्या अध्यायापासून बाराव्या अध्यायापंयंतिा 

‘प्राकृताथण’ साडंगतला आहे. त्यातही ‘अदै्वतबोध’ केला आहे- 
 
‘यापरी जो अदै्वतबोधी । श्रीकृष्ट्ण पाथासी प्रबोधी । 
ज्ञानाच्या जगी सुधाब्धी । मीही बदंी तयासी ’ ॥ ओ. ८४ ॥ 

 
अध्याय–३८ 

 
या अध्यायात आधी पंढरीिा मडहमा वणणन करून त्यानंतर गीतेच्या तेराव्या अध्यायापासून पधंराव्या 

अध्यायापंयंतच्या ‘प्राकृताथण’ साडंगतला आहे. त्यातील अदै्वताि ंसूत्र असं आहे- 
 
‘तोडि गा उत्तम पुरुर्ष । पडवत्र जगडन्नवास । 
जेथें असेना आभास । नसे लेश दै्वतािा ॥ ओ. १४०॥ 
 
अध्यायसमाप्तीत ‘शहामुनी सेवक संतािंा । सद भाव ेतुळसीपत्र वाडहलें  ॥’ असं म्हटलं आहे. या सवण 

डवविेनातून कवीिा वारकरी संप्रदायाकिील ओढा स्पष्ट होतो. 
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अध्याय-३९ 
 
कवी संत कबीरािा मडहमा वणणन करून ‘तोही माझा गुरू पूणण’ असं डवसाव्या ओवीत सागंतो व 

त्यानंतर गीतेच्या उरलेल्या १६, १७, १८ या अध्यायािंा ‘प्राकृताथण’सागंतो. ‘ब्रह्म एकवट । दै्वतातील अव्दय 
जे ॥’ (ओ. १२८) हा डविार कवीिा व्दैतडवरोध स्पष्ट करतो. 

 
अध्याय- ४० 

 
दत्त-वदंनानंतर डनराकार परमेश्वराला नमन केलं आहे. त्यानंतर धु्रव- आख्यान साडंगतलं आहे. 

िार पुरुर्षाथण, वैराग्याि ंमहवव, सत्संग-माहात्म्य इ. डवर्षयी डववरण केलं आहे. या अध्यायाच्या १८० क्र. 
च्या ओवीत गं्रथािा शवेट झाल्याि ं कवी सागंतो, तेव्हा गं्रथािा नेमका शवेट कोणता, ११ यािा संभ्रम 
पितो- 

 
‘जाहला गं्रथािा शवेट । आहे तेंडि बोडललो स्पष्ट । 
अनुभव ेउघडिल । स्पष्ट उठडवला लोट ज्ञानािा’ ॥ 
 
आपले गुरू मुनींर याचं्या आदेशावरून आपण ‘गं्रथ’ समाप्त करीत असल्याि ं डनवदेन ‘शहा’ या 

नाममुरेडनशी कवी करीत आहे. (ओ. २०२-२०४) 
 
यापूवी या गं्रथािा मडहमाही १९५ ते १९९ या ओव्यातं कवीनं स्वतःि वर्णणला आहे. त्यांतील एकि 

ओवी पुढं देतो- 
 
‘संसार-समुर गहन जाणोन । डसद धातंबोध-नौकेत बसैोन । 
सायुज्यतीरा उतरोन । सुखी नादंा, भय नाही’ ॥ ओ. १९५ ॥ 
 

अध्याय–४१ 
 
या अध्यायात प्रथम दत्त व गुरू यानंा वंदन केलं आहे. लोपामुरेिे तववकितनात्मक प्रश्न व त्यािंीं 

उत्तर अदै्वतबोधि करतात. ‘जीव ब्रह्मीिा अंश । तो कलगदेही कबबला असे? हा डविार ११६ व्या ओवीत 
प्रडतपाडदला आहे. याडशवाय मंदोदरी-सुलोिना- कथा, राममडहमा इ. डववरणही या अध्यायात आहे. 
िाळीसाव्या अध्याय-समाप्तीप्रमाणि ंयाही अध्यायाच्या शवेटी ‘शहा’ ही नाममुरा आहे, हे लक्षात घ्यायला 
हव.ं 

 
अध्याय- ४२ 

 
दत्त व डनगुणण यानंा वदंन केल्यावर अनुसूयेिी कथा सागंत तववडववरणही केलं आहे. आपल्या 

गं्रथासंबंधी वणणन करून कवीनं गं्रथाि ंमहववही १८६ ते १९५ या ओव्यातं डवशद केलं आहे. त्यािा गाभा या 
ओवीत आहे- 
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‘प्रगट केला बोध अगाध । दाडवला बहुमतािंा भेद । 
शेवटी केला अद्वयानंद । डनियािा श्रेष्ठ जो ॥ (ओ. १९१) 

 
या अध्यायाच्या शवेटीही 

 
‘पुढे समसप्तीच्या प्रसंग । ज्यातं डदसेल आत्मरंग । 
क्स्थर होईल मन-तुरंग । लागे लग्न जीवा-डशवा’ ॥ ओ. १९९ ॥ 
 
असं म्हणून अदै्वतमतप्रडतपादन केलं आहे. पण अद्याडप गं्रथ संपला नाही, अशी सूिनाही त्यातून 

डमळते. ही सूिना ‘या ’ कवीला वरिेवर का द्यावी लागते, अशी शकंा मनात येते. 
 

अध्याय- ४३ 
 
प्रारंभी सवण देश, गणेश, सरस्वती यानंा वदंन करून  मनैावती, भतृणहरी, रत्नाकर, िरंसेन इ. च्या 

कथा साडंगतल्या आहेत. शवेटी ‘शहामुनी’ ही नाममुरा आहे. 
 

अध्याय- ४४ 
 
या अध्यायात कवीनं दत्तवदंनानंतर संतसज्जनानंा वदंन केलं आहे कारण ‘सवांभतूीं समसमान । 

लडक्षती ब्रह्म एकत्र’ असा समभाव त्याचं्यामध्ये आहे. काडनफनाथ, गोरक्ष-मत्स्येंर-संवाद इ. डवर्षय या 
अध्यायात आले आहेत. प्रपंि व परमाथण यािंा समन्द्वय साधून भतती करावी, असा (वारकरी संप्रदायािा) 
संदेश या अध्यायात डदला आहे. ‘संतािे मोिे घेउनी डशरी । डनवातं राडहला शहामुडन’या शब्दानंी हा अध्याय 
संपडवला आहे. 

 
अध्याय- ४५ 

 
दत्तवदंनानंतर ‘डनरामय डनर्णवकार’ परमेश्वराला वदंन करून सद गुरुमडहमा भततमडहमा, जाडतभेद 

व वणणभेद यातंील डवर्षमतेस डवरोध इ. डवर्षयाचं्या डवविेनाबरोबरि अदै्वतमत-पुरस्कारावर डवशरे्षकरून 
लक्ष केक्न्द्रत केलं आहे. ‘हा अदै्वतबोधािा डसद धान्द्त’ (ओ. १७३), ‘हा अदै्वतबोधािा प्रताप’ (ओ. १७६), 
‘व्दैतपणािा मत्सर त्यागून राडहला पै. अदै्वती’ (ओ. १९५), ‘अदै्वतबोध गुरूिी डकल्ली’ (ओ. १९९), इ. 
डकतीतरी उल्लेखावंरून हे सहज स्पष्ट होईल. वणणजाडतभेदातंील डवर्षमतावादाला प्रखर डवरोध करताना 
कवीनं मार्णमक दृष्टान्द्त डदले आहेत- 

 
‘मिकें  महाराघरी नीि जाहलें  । ब्राह्मणाघरी उंिपण पावलें  । 
परी मिकें  उंि-नींि नाहीं जाहलें  । आपल्या स्वरूपी खपरा ॥ (ओ. १५७) 
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अध्याय- ४६ 
 
मंगलािरणात नारायण, गणेश, सरस्वती व गुरू यानंा वदंन करून लगेि कवी 

डिद डवलासवादाकिे वळतो. हा डसद धातं म्हणजे ज्ञानेश्वरीिा व वारकरी तववज्ञानािा गाभा होय. ‘हा’ 
कवी ‘व्दैतमताच्या अज्ञाना’वर अध्यायाच्या सुरुवातीच्या ओव्यातंि टीका करायला डवसरत नाही- 

 
‘सागेंन अनेक पथंािें गंुथािे । दै्वतभेदािे कल्प गाढे । 
अज्ञानािे श्रवणी भरे विेें । लाभ जोिे सज्ञान ॥ ओ. १९ ॥ 
 
आडण श्रोत्यानंा हेतुतः जी डवनंती करतो, त्यातलं ममण जाणायला हवं- 
 

‘यालागी समग्र गं्रथ शोधावा । कळेल वोळखावयािी मात । 
उिेल संशय-कल्पनाजात / डजरे ऊमी मनािी ॥ ओ. २४ ॥ 

 
त्यािप्रमाण ंही दुसरी सूिना कवीला का करावी लागली, तेही सहज लक्षात येतं.- 
 
‘रिना डसद धातंबोधगं्रथी । ज्यातं उगव ेअवघीि गंुथी । 
परंतु मध्ये डित्तातं भ्रातंी । श्रोतेजनीं न आडणजे ॥ (ओ. १८) ॥ 
 

वरिेवर ‘परमाथण म्हणजे शुद ध अव्दैत’ ॥ (ओ. ३८) असं कवीला सागंाव ंलागत आहे. डशवाय मुनींदगुरुिा 
दाखलाही द्यावा लागत आहे- 
 

‘मुनींर गुरूिा उपदेश असे । यालागीं शहामुडन नाम असे । 
कल्पना सोिून ितुर पुरुर्षें । अथण मनासी आडणजे’ ॥ (ओ. १३) 

 
अध्यायासमाप्तीत ‘शहामुनी’ ही नाममुरा आहे. (ओ. २०१) 
 
अध्याय- ४७ 

 
प्रथम श्रीदत्त व ‘ब्रह मािंकत्या’ ईश्वराला वदंन केलं आहे. गं्रथानुसंधान सागंताना कवीला हे 

स्पष्टीकरण का द्याव ं लागावं, ते समजून घ्यायला हवं. तीस अध्यायातं केलेलं’ डवडवध मतािें गंभीर व 
प्रगल्भ तववडवविेन ही त्याला ‘मौज’ कशी काय वाटू शकते, असा प्रश्न इथं मनात डनडिति येतो- 

 
‘तीस प्रसंगापयंत । सागेंन अनेक मतािें डसद धातं । 
ती मौज आणेडन मनातं । पुढे लक्ष ठेडवजे’ ॥ ओ. १२६ ॥ 
 
मध्ये मध्ये राम-कथा, कुरुके्षत्र -संग्राम इ. डवर्षय येतात ते कवीच्या गोष्टीवले्हाळपणािे द्योतक 

वाटतात. 
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व्दैतमतवाद्यानंा कवी ‘भेदवादी काल्पडनक’ म्हणतो व अव्दैतमतािा पुरस्कार करतो- 
 
‘जो स्वयें मुतत पुरुर्ष । त्याडस डवश्वडि ब्रह म डदसे । 
भेदवादी काल्पडनकास । डभन्नाकार भासत ॥ ओ. १०५ ॥ 
 

इथं पुन्द्हा कवीिी गुरुपरंपरा सागंण्यािे काहीि प्रयोजन नव्हतं कारण ती पूवी काही वळेा साडंगतली आहे 
पण गं्रथाच्या या डवभागािा तो स्वाभाडवक अंश वाटावा, यासाठी ती साडंगतली असावी, असं वाटतं- 

 
‘मुडन नाम गुरुस्वामीस । शहा शरण असे त्यास । 
म्हणोडन शहामुडन नामास । प्रडसद ध गं्रथ माडंिले ॥’ (ओ. १०६) 
 

यात प्रथम ‘शहा’ व नंतर ‘शहामुनी’ असे कवीिे उल्लेख आहेत. 
 
अध्याय–४८ 

 
दत्तनमनानंतर या अध्यायात माया-ईश्वर, धमण-अधमण, पाप-पुण्य, सगुण-डनगुणण, जीव-डशव, वणण-

जाडतभेदातंील डवर्षमता याडंवर्षयी डववरण केल आहे पण कवीिं सारं लक्ष कशावर आहे ते पाहा ‘जो 
अव्दैतबोधी जाहला डनमग्न । कोटी यज्ञािें केले साधन । भक्तत-ज्ञान- वैराग्यपूणण । सवणही त्याने जोडिले’ ॥ 
ओ. १९७ ॥ 

शकंरािायांिे सपणरज्ज ूआडद दृष्टान्द्तही डववेिनाच्या ओघात आले आहेत. (ओ. १०१) 
 

अध्याय–४९ 
 
या अध्यायात अव्दैतबोधािा उद घोर्ष जागोजाग केला आहे. त्यातील वानगीदाखल एक उदाहरण 

पाहा– 
 
‘अव्दैतबोध ठसावयािी । कोटी पुण्याच्या पाडहजेि राशी । 
डनरसे कल्पना सुखसंतोर्षी । हे ज्ञान लाभे गुरुकृपे’ ॥ ओ. २५६ ॥ 
 
आपण पूवी काही (अव्दैतमतडवरोधी वा व्दैतमतसमथणनपर) डवविेन केलं असताना कळत-नकळत 

काही दोर्ष घिला असल्यास ‘हा’ कवी क्षमाही मागतो- 
 
‘जाणता-ंनेणता ंघिले दोर्ष । क्षमा करणे डवरुद ध तुम्हास । 
शरण आडलया पायासं । दया करणे उडित’ ॥ ओ. २७ ॥ 

 
एवढंि नव्हे तर 

 
‘अहो श्रोते सज्जन । समग्र गं्रथाचे करा शोधन । 
अथण मतीस आल्या भरोन । संतोर्ष पावोल जीव आत्मा ’ ॥ (ओ. २२२) 
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असंही ‘हा’ कवी म्हणतो । एकूण समग्र गं्रथाच्या वािनावर त्यािा भर यासाठीि डदसतो की 
डतसाव्या अध्यानंतर व्दैतमतडवरोध व अव्दैतमतसमथणन केलं आहे. हा गं्रथािा अडवभाज्य एक भाग वाटावा 
म्हणून पूवी डदलेली गुरुपरंपरा इथंही डदली आहे व ‘हीि शहामुनीिी जोिी’ आहे असं सागंून पुनरावृत्ती 
केली आहे. (ओ. २४३) 

 
अध्याय–५० 

 
हा ‘डसद धातंबोधा’िा सवांत मोठा अध्याय असून त्यािंी ओवीसंख्या ४९५ आहे. या अध्यायात 

जागोजाग ‘या’ कवीनं पुन्द्हा अव्दैतमतािं समथण केलं आहे व दै्वतमतडवरोध केला आहे. 
 
‘परउपकारासाठी डसद धातंबोध केला । सोली व स्वानंद । 
ज्यात कोंदला ब्रह्मानंद । डजरे फंुद दै्वतािा’ ॥ (ओ. १९२) 
 
यातील शवेटच्या िरणावरून ‘या’ कवीिा अदै्वतमताडभडनवरे्ष स्पष्ट होतो. महानुभावािंा उल्लेख 

‘मानभाव’ असा केला आहे- 
 
‘अकवध म्हणे ‘रोटी’ देखा । मानभाव त्यास म्हणे ‘कोरका’ । 
‘भाकर’ म्हणती महाराष्ट्रा मुखा । परदेशी म्हणे ‘िुपडरया’ ॥ (ओ. ४७) 
 
अदै्वती मूळाप्रत जातात तर व्दैती मात्र फतत फादं्या व पानं धािंोळीत राहतात. असं म्हणून 

दै्वतमतसमथणकावंर टीकास्त्र सोिलं आहे. 
 
‘अदै्वती लक्षती एक बुिास । भेदी मोजी शाखापत्रासं । 
यालागी मन त्याचे फोस । गुरु-भतत ना घेती’ ॥ (ओ. ५७) 
 
या टीकेतील खोि सहज लक्षात येते, त्यािप्रमाण ं‘फोस’ सारखी शब्दरिनाही टोिणारी आहे. 
 
डतसाव्या अध्यायायंतच्या काही अध्यायातं महानुभाव पथंाि ंव दै्वतमताि ंडववरण का केलं याडवर्षयी 

समथणन करताना ‘तो कवीिा’ ‘तकण ’ आहे असं समजा’ असं ‘हा’ कवी म्हणतो, ते पाहून ‘मूळ सत्य’ काय 
असावं, ते उमजू लागतं- 

 
‘म्हाइंभटाच्या वततृत्वात । डववरोडन दाडवले अनेक पथं । 
त्यात वखतृत्वाचे साहित्य । ‘तकण ’ समजा  कवीिा ’ ॥ (ओ. ३८) 
‘तीस प्रसंगापयंत कथा । हनवेहदला मतांचा भेद पुरता । 
ऐहशया बिु सृष्टीच्या कथा । कोठवर हलिाव्या कवीने’ ॥ (ओ. ३८७) 

 
यातील ‘कवी’ हा शब्दही डिन्द्त्य आहे. दशावतारडवर्षयक कल्पनेडवर्षयी मंिन-खंिनात्मक डववेिन केलं 
असतानाही या कवीला पुन्द्हा असं समथणन कराव ंलागलं आहे ! 
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‘दहा अवतार डवष्ट्णूिे न होती । अवतार डभन्न देवािे असती । 
ही पथंवाडदयािंी मती । कवीिा बोध तो नोहे ’ ॥ (ओ. ३८८) 
 

मग पूवी (तीस अध्यायापंयंत) दै्वतमतप्रडतपादन व त्यानंतर आता त्याडवरुद ध अव्दैतमतप्रडतपादन आपण 
कशासाठी करीत आहोत? याि ‘स्पष्टीकरण’ मोठं उद बोधक आहे :– 
 

‘ऋर्षी डभन्न वंदले अठरा पुराण । हे कडथले मतभेदभार्षण । 
समजावया अभेदलक्षण । भेदप्रकार दाडवला ’ ॥ (ओ. ३८९) 
‘आता सागंो भेदािें खंिण । हतसांपासोन पहरसा सज्जन । 
मुख्य कवीचे बोलणें । जे ज्ञान गुरुकृपेिे ’ ॥ (ओ. ३९०) 
 
एवढंि नव्हे तर शहामुनींिी गुरुपरंपराही आपलीि (अव्दैतमतवादी) आहे, असंही प्रडतपाडदलं 

आहे. श्रीदत्त-मुकनर-शहा अशी परंपरा सागंताना मंुनीरानंा अिानक स्फुरण उद भवलं व त्यानंी डशष्ट्याला 
वगेळं (अव्दैमतवादी) तववडववरणपर मागणदशणन केलं. त्यामुळं डतसाव्या अध्यायानंतर गं्रथातील प्रडतपाद्यात 
पडरवतणन झालं, असं स्पष्टीकरणही ‘हा’ कवी देतो– 

 
‘मुनींरस्वामीिी कृपा पूणण । डित्तवृत्ती समाधान । 
त्यात उद भवले स्फुरण । कवण शतती वदावया ’ ॥ (ओ. ३८०) 
 
शके सत्राशते ‘या’ गं्रथािी समाप्ती झाल्यािा डनदेश शहामुनी-डशष्ट्य भगवतं नारायण पाढंरकामे 

(पािळी-धायगुिेडनवासी) यानं प्रतलेखन करताना, केला आहे. (ओ. ४९८-९९) 
 
हा या प्रतीचा लेखनसमाक्प्तकाळ असावा. 
 

‘हसद धान्तबोध’ : एक अवघड कोडं 
 
‘डसद धान्द्तबोध’ िा इतका तपशीलवार व सूक्ष्म अभ्यास इथं प्रथमि केला जात आहे. आजवरच्या 

कोणत्याही अभ्यासकानं इतका तपशीलवार डविार का केला नसावा. याि ंफार आियण वाटतं. मी स्वतः 
‘डसद धान्द्तबोधा’िी हस्तडलडखतं धािंोळण्यािा फार प्रयत्न केला. बीि डजल्यातील शहागिला शहामुनींिी 
समाधी आहे, डतथं अनेकदा गेलो. त्याचं्या डशष्ट्य/वंशपरंपरेतील लोकानंाही भेटलो. अनेक महानुभाव 
हस्तडलडखत-संग्रहात धािंोळा घेतला पण हस्तडलडखत स्वरूपातील ‘डसद धान्द्तबोध’ उपलब्ध झाला नाही. 
माझे स्नेही (व ‘महानुभाव’ माडसकािे भतूपूवण कायणकारी संपादन, पूवाश्रमीिे महंत ऋडर्षराज शास्त्री : 
त्याचं्या या कायणकाळात मी ‘महानुभाव’ माडसकािा सल्लागार- संपादक होतो-) आजिे ऋद डधपूरिे म. 
गोपीराजशास्त्री यानंी मला मंुबईिे श्री. पढंरीनाथ डवनायक पाठक यानंी प्रकाडशत केलेली 
‘डसद धान्द्तबोधा’िी पन्नास अध्यायािंी प्रत उपलब्ध करून डदली, याबद्दल मी त्यािे मनःपूवणक आभार 
मानतो. ही प्रत डलथोपे्रसवर छापलेली असावी. डतच्या आधारेि मी इंथ ‘डसद धान्द्तबोधा’डवर्षयी डवविेन करू 
शकलो. 
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हा पन्नास अध्यायािंा ‘डसद धान्द्तबोध’ म्हणजे एक भलं मोठं कोिंि होत. ते सोिडवण ंडकती अवघि 
आहे, यािी प्रिीती मी त्या गं्रथाि ं जे ‘स्वरूपदशणन’ घिडवलं आहे, त्यावरून येईलि. आजवर या 
गं्रथाडवर्षयी मराठी वाङ्मयेडतहाकार व अभ्यासक यानंी जे लेखन केलं त्यािंा सूर ‘हा कवी प्रथम दै्वतवादी 
होता (३० अध्यायापंयंत) व त्यानंतर तो अदै्वती झाला’ असाि आहे. या कोड्यािा काहीसा उलगिा 
करण्यास मला तीन महानुभाव अभ्यासकाचं्या लेखनाि ंफार साहाय्य झालं, त्यािेंही मी मनःपूवणक आभार 
मानतो. 

 
‘महानुभाव’ माडसकािे भतूपूवण संपादन श्री. तोंिोळीकर यानंी बहेयाि वर्षापूवी शहामुनींडवर्षयी एक 

लेख डलडहला होता, त्यािा मला उपयोग झाला. (श्री. योगीराज सेंवलीकर (महानुभाव) यानंी ‘दोन 
शहामुनी’ नावािा लेख प्रकाडशत केला आहे.) िॉ. अण्णासाहेब अिसोि (महानुभाव) यानंी ‘शोधबदं’ 
[शोधबदं, िॉ. अण्णासाहेब अिसोि, मीरा प्रकाशन, पुणे २००१, प.ृ ७५-७७.] नामक गं्रथात ‘महानुभावः मुसलमान संत’ या 
लेखात शहामुनींडवर्षयी माडहती डदली आहे. प्रा. अ. का. डप्रयोळकर यानंी ‘मुसलमान मराठी संतकवी’ या 
पुक्स्तकेत व िॉ. रा कि. ढेरे यानंी ‘एकात्मतेिे डशल्पकार’ या गं्रथातं शहामुनीडवर्षयी पडरियात्मक डलडहल 
आहे. तथाडप या महानुभाव लेखकानंी ‘डसद धान्द्तबोध’ च्या मूळ स्वरूपाडवर्षयी व त्याच्या कत्याडवर्षयी 
माझ्या मनात कुतूहल व आशकंही डनमाण केली. त्यामुळं मी या गं्रथाि ं सूक्ष्म अध्ययन करून त्याडवर्षयी 
मला ते आकलन झालं ते मािंण्यािा प्रयत्न इथं करीत आहे. हे आकलन गं्रथान्द्तगणत प्रमाणाचं्या आधारे 
केलं असून त्याडवर्षयी अन्द्य अभ्यासकानंीही आपली मतं स्वतंत्रपणे प्रडतपाडदली तर सवांनाि त्यातील 
वास्तवाप्रत जाता येईल, अशी माझी श्रद धा आहे, माझंि आकलन अिूक आहे. असाही माझा आग्रह नाही. 
संशोधनात असा आग्रह धरणंही योग्य नाही तथाडप या डनडमत्तानं ‘डसद धान्द्तबोध’ आडण ‘शहामुनी’ 
याचं्याडवर्षयीच्या वेगयाया डविारमंथनास प्रारंभ होत आहे, यािा मला आनंद वाटतो. 

 
दै्वतमत-पुरस्कार 

 
‘डसद धान्द्तबोध’ हा गं्रथ म्हणजे एक अवघि कोिं आहे, असं का वाटावं? या प्रश्नािें अनेक पदर 

आहेत. 
 
(१) आज उपलब्ध असलेल्या व मी डनदेडशलेल्या प्रतीत एकूण ५० अध्याय आहेत. त्यातंील पडहले 

तीस अध्याय म्हणजेि मूळ ‘डसद धान्द्तबोध’ हा गं्रथ असावा. याडवर्षयी स्वतः (मूळ) शहामुनींिाि दाखला 
देता येतो. त्यानी पडहल्या पधंरा अध्यायांना गं्रथािा ‘पूवाधण’ म्हटलं असून सोळा ते तीस या अध्यायानंा 
‘उत्तराधण’ म्हटलं आहे. 

 
(२) पूवाधात डवडवध दाशणडनक मतािंा डवशरे्षतः अदै्वतमतािा-डविार केला असून हा या गं्रथािा 

पूवणपक्ष असून उत्तराधात महानुभाव पथंास अडभपे्रत असलेल्या दै्वताडधडष्ठत तववज्ञानाि ं सडवस्तर डववरण 
केलं आहे. 

 
(३) त्यात पूवाधातील अव्दैतमतािं ंखंिन केलं आहे. त्यानंतरच्या ३१ ते ५० या अध्यायातं पुन्द्हा 

दै्वतमताि ंखंिन करून अदै्वतमतािी पुनःप्रडतष्ठापना केली आहे. 
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(४) या एकाि डविारक्रमात ठळकपणे तार्णकक डवसंगती डदसते. प्रथम अदै्वतमतडववरण -
दै्वतमतप्रडतपादन व पुन्द्हा अदै्वतमतप्रडतपादन असा स्थूल मानानं हा डविारक्रम व वैिाडरक प्रवास मािंता 
येईल. 

 
(५) शहामुनी हे महानुभाव संतकवी होते, ते महानुभावि नव्हे तर अन्द्य सापं्रदाडयकही मानतात व 

त्यािंी मराठवाड्यातील बीि डजल्याच्या शहागि येथील महानुभाव परंपराही सवणमान्द्य आहे. महानुभाव 
संप्रदाय दै्वताडधडष्ठत संप्रदाय असताना महानुभाव शहामुनी आपल्याि गं्रथात दै्वतमतािं व महानुभावीय 
परंपरेिं खंिन कसे करतील? डशवाय गं्रथात पूवणपक्ष मािूंन त्यािंं खंिन उत्तरपक्षात स्वमतप्रडतपादन 
करून पुन्द्हा पूवणपक्षाि ंप्रडतपादन/समथणन कोणताही संतकवी कशासाठी करील? 

 
(६) श्री. योगीराज सेवलीकर यानंी आपल्या लेखात हाि मुद्दा फार िागंल्या प्रकारे उपक्स्थत केला 

असून तो मलाही योग्य, तकण संगत व औडित्यपूणण वाटतो. मुसलमान शहामुनीनं केलेले पडहले तीस 
अध्यायि महानुभावीयानंा प्रमाण आहेत; हे त्यािं ं मत यासाठी मान्द्य करायला हव.ं हा कवी पधंराव्या 
शतकाच्या अंती व सोळाव्या शतकाच्या आरंभी असावा, अशीही मूळ शहामुनीिा काळ दशणडवणारी माडहती 
योगीराज सेवलीकर यानंी डदली आहे. 

 
(७) वारकरी संतपरंपरेत शहामुनींिा उल्लेख कुठंही आढळत नाही, हीही यासदंभात लक्षात 

घेण्याजोगी फार महववाच्या बाब आहे. 
 

मिानुभावीय नमन-परंपरा 
 
महानुभावीय नमनपरंपरेबद्दल माडहती देऊन ‘डसद धान्द्तबोध’ च्या पडहल्या तीस अध्यायातं डतिं 

वगेळंपण कसं डदसतं, ते श्री. योगीराज सेवलीकर यानंी साधार स्पष्ट केलं आहे. (मीही ‘स्वरूपदशणन’ 
डवभागात यािा डविार केला असून त्यामुळं या डविारास पुष्टी डमळते.) श्री. सेवलीकर म्हणतात, ‘या 
कवीिी नमनपरंपरा महानुभावीपथंीय नमन-परंपरेप्रमाणिं आहे. महानुभावीय ज्येष्ठ -श्रेष्ठ कवींनी गं्रथारंभी 
पिंावतारानंा व श्रीगुरूस वंदन केलं आहे तर काहींनी श्रीदत्त, श्रीकृष्ट्ण व श्रीगुरुसही वदंन केलं आहे. हीि 
परंपरा शहामुनीने स्वीकारली आहे, असे स्वतः शहामुनीने मान्द्य केले आहे. (अ. ४, ओ. ३-४-५). तो 
म्हणतो ‘इतर कवींच्या नमनाहून माझी प्रथा डनराळी आहे.’ (अ. २५, ओ. ७). 

 
पडहल्या अध्यायापासून सोळाव्या अध्यायापयंतिा पूवणपक्षािा डसद धान्द्त दाखवनू ‘पूवाधण.’ पूणण केला 

आहे. या सोळा अध्यायातंील नमनािंा आढावा पाहू-अ१ ते ११ व १४ अध्यायामंध्ये श्रीकृष्ट्णालाि नमन 
केलेलं आहे. अ. १२, १३, १६ पैंकी १२, १३, १६ या तीन अध्यायामंध्ये डनराकार परमेश्वरास वदंन केले 
असून १, ९ व १२ या तीन अध्यायातं श्रीगुरूस वदंन केले आहे, तसंि अ. १, ७, १०, ११ व १४ या पाि 
अध्यायातं ६ वळेा नमन केलं आहे. डनराकार परमेश्वरास व गुरूस तीन वळेा वदंन केलं असून 
श्रीदत्ताते्रयास सहा वळेा तर श्रीकृष्ट्णास १३ वेळा नमन केलं आहे, यावरून शहामुनी श्रीकृष्ट्ण-उपासक 
होता. हे डनडित. 

 
पूवाधात नमनािी जी प्रथा आहे तीि उत्तराधाच्या प्रारंभी डदसते. अ. १७ च्या पडहल्या ओवीपासून 

एकडतसाव्या ओवीपयंत पुढीलप्रमाण ंवणणन केलं आहे : 
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पडहल्या ओवीत कृपावतं परमेश्वराला आश्रय मागून माडहमभट्टानं अनुष्ठानानंतर प्राप्त केलेल्या 
मोक्षदात्या नामािा अनुभवी जगद गुरू दत्ताते्रय-परमेश्वरािा मुख्य अवतार-त्यानं माझा अंगीकार करून 
माझ्या मस्तकी, हात ठेवला, त्याच्या कृपेनं जो बोध झाला तो अनुभव ‘डसद धान्द्तबोध’ गं्रथात डवस्तारला. 
ज्या गुरु-आजे्ञनं हे केलं, त्या गुरूस नमन केलं आहे. 

 
अव्यतत परमेश्वर, श्रीदत्ताते्रय व श्रीगुरू या डतघास पूवीप्रमाणिं नमन केलं आहे. उत्तराधातील 

माडहमभट्ट-आख्यान अध्याय १७ ते ३० या १४ अध्यायातं साडंगतलं आहे. आता त्यातंील नमनािा आढावा 
पाहू- 

 
अ. १८-१९ मध्ये श्रीकृष्ट्णास नमन केलेलं आहे. अ. २० मध्ये ‘श्रीदत्तात्रय सद गुरूच्या कृपेिा अंकुर 

माझे हृदयी प्रकट झाला, असं साडंगतलं आहे’. 
 
अ. २१-२२ व २३ मध्ये परमेश्वरािं वणणन केलेलं असून अ. २४ डनराकारासह श्रीदत्ताते्रय, श्रीहंस, 

श्रीकृष्ट्ण व परमपुरुर्ष जेणे भट्टास उपदेश केला ते श्रीिक्रधर या िार परमपुरुर्षासं नमन केलं आहे. 
 
अ. २५-२६-२८-२९-३० या सहा अध्यायािंा आरंभ अव्यतत परमेश्वराला नमस्कार करून केला 

आहे. 
 

तीस अध्यायांपयंतची एकसंधता 
 
‘डसद धान्द्तबोध’ च्या अध्यायापंयंत एकसूत्रता व एकसंधता जाणवते. पूवाधण-उत्तराधण हा मध्ययुगीन 

गं्रथलेखन-परंपरेस अनुकूल असाि आहे. मध्ययुगीन तववडवविेनपर गं्रथातं बहुधा पूवाधात ‘पूवणपक्ष’ सागंून 
आपल्या मताखेरीज प्रिडलत असलेल्या अन्द्य मतािंा डविार केला जातो. त्यािं ं खंिन केलं जातं व 
उत्तराधात ‘उत्तरपक्ष’ मािूंन स्वमत-प्रडतपादन केलं जातं. ‘डसद धान्द्तबोध’च्या पडहल्या तीस अध्यायातं हेि 
घित आहे. 

 
श्री. योगीराज सेवलीकर महानुभाव यािंही हेत मत असून त्यानंी ते ‘दोन शहामुनी’ या आपल्या 

लेखात प.ृ २६ वर नमूद केलं आहे. 
 
‘पूवाधािे’ १६ व उत्तराधािे १४ असे एकूण ३० अध्याय होतात. यावरून डतसाव्या अध्यायापयंत 

उत्तराधण समाप्त होणिं इष्ट आहे. पूवाधात अनेक डठकाणी खंिन-मंिन व दै्वतादै्वत तववज्ञानािा परामशण 
घेतल्याि ंअ. १६ वरून समजेल- 

 
‘ती परमेश्वरािी विने । रवतील मुततपदीिी रत्ने । 
तुम्ही श्रोते िातक होऊन । वरच्या वरी झेलावी ॥’ (१०७) 
 
या ओवीनं उत्तराधात शहामुनीला अडभपे्रत असलेल्या ‘महात्मपथंा’ि ंप्रडतपादन करून उत्तराधािी 

इडतश्री करावयािी असणं उडित आहे; परंतु या गं्रथािे एकंदर ५० अध्याय आहेत. तथाडप शवेटि ं २० 
अध्याय पडहल्या ३० अध्यायाशंी सुसंगत नाहीत. 



 

 

 अनुक्रम 

गं्रथान्द्तगणत प्रमाण ंव महानुभावीय परंपता यािंा मेळ घातला की पडहल्या तीस अध्यायािंा गं्रथ हाि 
मूळ गं्रथ असून त्यािा कता महानुभाव मुनींर यािंा डशष्ट्य शहामुनी आहे, या डनष्ट्कर्षाप्रत आपण येतो. 
‘डसद धान्द्तबोध’ या गं्रथाला व शहामुनी यानंा महानुभाव पथं मानतो त्याि ंकारण या दोहोंि ं ‘महानुभावत्व’ 
हेि आहे. ३१ ते ५० या अध्यायातं अदै्वतमप्रडतपादन व अन्द्य देवतािंी उपासना (- डवशरे्षतः वारकरी 
संप्रदायास अडभपे्रत असलेली डवठ्ठलािी उपासना) असल्यानं डतला महानुभाव संप्रदायािी मान्द्यता 
लाभण्यािा प्रश्नि उद भवत नाही. आजिे ‘शहामुनी’ हे पथंीयातं व पथंीयेतरातं महानुभाव कवी म्हणूनि 
मानले जातात, हे वास्तव आपण ध्यानी घ्यायला हव.ं 

 
३१ ते ५० िे अध्याय कुणाचे? 

 
या प्रश्नािा डविारही गं्रथान्द्तगणत प्रमाणाचं्या आधारेि करायला हवा. त्यातील प्रडतपाद्य महानुभाव 

तववज्ञानानुसार व परंपरेनुसार नाही. उलट त्याडवरोधाति हे प्रडतपादन केल्याि ं जाणवतं. या 
वीसअध्यायािंा कता मूळ शहाममुनी नसावा, हे उघि आहे. श्री. योगीराज सेवलीकर महानुभाव यानंीही 
हीि भडूमका मािंली असून ‘अध्याय ३१ ते ५० या वीस अध्यायािंा कता तसंि पूवाधातील अध्याय २ मधील 
१२७ ते १३२ या ओव्यामंधून पडरडित होत असलेला शहामुनी हा आम्हाला अडभपे्रत असणारा शहामुनी नव्हे’ 
असं त्यानंी स्पष्टपणे म्हटलं असून त्यािं ंहे मत गं्रथान्द्तगणत प्रमाणावंरूनही डसद ध होतं. 

 
त्यानंी या शवेटच्या वीस अध्यायातंील नमनप्रथेच्या ‘अ-महानुभावत्वाडंवर्षयी त्यािप्रमाण ंत्यातील 

डवविेनाडवर्षयी जो मतभेद व्यतत केला आहे व त्याच्या वगेयाया कत्याडवर्षयी जो डविार मािंला आहे, 
त्याच्याशी मी सहमत आहे. ते प.ृ २९ वर म्हणतात, ’३१ ते ५० या २० अध्यायातं पडहल्या ३० अध्यायाचं्या 
नमनपद धतीहून डनराळी पद धती आहे. ..... (ती) इतर गं्रथकाराचं्या नमनप्रथेप्रमाणिं आहे. ही प्रथा 
महानुभावािंी नाही कारण ते अन्द्य देवीदवतानंा नमन करीत नाहीत. 

 
कोणत्याही गं्रथकारानं आपलं मत त्या डवडशष्ट गं्रथात प्रथमपासून शवेटपयंत सारखेि ठेवलेलं 

असतं परंतु या गं्रथात, पूवाधात खंिन करून उत्तराधात जे मंिन केले आहे त्यािंि पुन्द्हा खंिन करून ४० 
व्या अध्यायानं गं्रथसमाप्ती केली असता पुन्द्हा दहा अध्याय डलडहले आहेत. वस्तुतः िाळीसावा अध्याय हा 
३१ वा कळसाध्याय असणं सुसंगत आहे कारण ४० या अध्यायात ओवी २०२ व २०३ मध्ये गं्रथसमाप्तीिा 
उल्लेख आहे. परंतु लाबंडवलेल्या गं्रथािी संपादणी करण्यािा दुसहेया कवीनं जो प्रयत्न केलेला आहे तो 
सफल झालेला नाही. संपादणी डठकडठकाणी उघिी पिली आहे.’ 

 
पडहल्या तीस अध्यायातंही काही उल्लेख घुसिल्याडवर्षयी मी काही डठकाणी (‘स्वरूपदशणनातो’) 

साशंकता व्यतत केली आहे. डतिा उलगिा या ‘संपादणी’त होतो. वरील प्रमाणाचं्या महानुभाव परंपरेच्या 
आधारे मूळ शहामुनी हेि पडहल्या तीस अध्यायािें डनमाते असून मूळ ‘डसद धान्द्तबोध’ हा पडहल्या तीस 
अध्यायािंाि आहे. असा डनष्ट्कर्षण काढणं क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळंि ३१ ते ५० अध्यायामंधील कुळकथा व 
आत्मपर उल्लेख हे मूळ शहामुनींि ं डकतपत असतील, याडवर्षयीही साशंकता व्यतत करता येते. ते मूळ 
शहामुनीिे नसतीलि, असं ही ‘संपादणी’ सागंत असल्यामुळं मी मूळ शहामुनींच्या िडरत्राडवर्षयी अडधक 
‘शहाडनशा’ करीत बसलो नाही. 

 



 

 

 अनुक्रम 

वरील डनष्ट्कर्षामुळं आता शहामुनी व ‘डसद धान्द्तबोध’ याचं्या अभ्यासकानंा व मराठी 
वाङ्मयेडतहासकारानंाही पुनर्णविार करावा लागेल. 

 
‘डसद धान्द्तबोध’च्या ३१ ते ५० या अध्यायातं शहा, शहामुनी, गुरु मुनींर यािें उल्लेख आले असले 

तरी ‘संपादणी’मुळं या अध्यायािंी डवश्वासाहणता संपली असून त्यािंा कता अज्ञात असावा. या 
अव्दैतसमथणक कवीडवर्षयी स्वतंत्र संशोधन करायला हव.े तो मुसलमान आहे की नाही, याडवर्षयीही 
डनियात्मक असं काही सागंता येत नाही. योगीराज सेवलीकर महानुभाव तर त्याला ‘कहदू शहामुनी’ असं 
म्हणतात ! 

 
मूळ शहामुनी मुसलमान असेल तर सूफी संप्रदायाशी त्या ं डकतपत संबधं होता याबद्दलही काही 

माडहती उपलब्ध होत नाही. त्यािं ं ‘महानुभावत्व’ मात्र अबाडधत आहे ! मुसलमान मराठी संतकवींपैकी हे 
जवळपास एकमेवि असावते. 

 
शिामुनींचं समाजद्धचतन व समाजप्रबोधन 

 
शहामुनींि ं समाजडनरीक्षण व समाजकितन अत्यंत सूक्ष्म डन बारकाव्याि ं तसंि डिडकत्सक डन 

मार्णमक आहे. स्थलमयादेस्तव डतिा फार डवस्तारपूवणक डविार इथं करता येत नसला तरी काही ठळक 
मुदयािंा डविार अवश्य करता येईल. धमण हे समाजाि ं श्रद धास्थान आहे, त्यामुळं धमाच्या मूलभतू 
तववज्ञानाडवर्षयी समाजात भ्रामक कल्पना नसाव्यात. या तववज्ञानाि ं यथाथण व डववकेडनष्ठ, तकण शुद ध, 
बुक्ध्दडनष्ठ अडधष्ठान समाजमनात ठसायला हवं, म्हणजे समाजाच्या मनात वैिाडरक गोंधळ राहात नाही. 
नाही तर मतामताचं्या गलबल्यात समाजमन भाबंावनू जातं डन अनेकदैवतवादाच्या िक्रव्यहूात सापित. 

 
‘यापडर बाजार भरला । अवघा गलबलाडि जाहला । 
कोण डनविील खहेया खोयाला? बहुत वाढला बबंाळ’ ॥ (अ. १, ओ. ६१) 

 
अशी समाजक्स्थती असल्याि ंडित्र शहामुनी पाहतात. 

 
‘एक म्हणती येमाई । एक म्हणती तुकाबाई । 
एक म्हणती सटवाई । तेडि रक्षील आमुतें ॥ 
एक म्हणती खंिोबा । एक म्हणती बडहरोबा । 
एक म्हणती हाजगोबा । म्हाळसािा भाडवती’ ॥ 

 
परमात्मतवव तर एकि आहे. देवदेवतािंी नावं वगेवेगळी असली तरी देव एकि आहे. ही एकेश्वरवादािंी 
बुडिडनष्ठ व तकण शुद ध भडूमका मािूंन शहामुनी आपल्या समाजप्रबोधनािा पडहला, महववपूणण पायाभतू टप्पा 
गं्रथाच्या पडहल्याि अध्यायात गाठतात. धमांच्या तववज्ञानाडवर्षयीच्या संकल्पना धूसर नसून सुस्पष्ट 
असाव्यात, म्हणजे समाज अनेकदैवतवादाच्या भोवहेयात गरगरत नाही व त्यािा बुद डधभेदही होत नाही, ही 
शहामुनींिी डनष्ठा आहे. 
 



 

 

 अनुक्रम 

धमाच्या डनडमत्तानं काही रूढी समाजात डनमाण होतात. त्यानंा अंधश्रद धाही कारणीभतू असतात. 
त्यामुळं मूळ िागंल्या धमणसंकल्पनावंर एक प्रकारि ंसावट येतं व भोळा अज्ञ समाज अंधश्रद धाचं्या मागे धाव ू
लागतो. त्यामुळं समाजािं एक प्रकारे नुकसानि होतं. देवदासींिी प्रथा, गळ टोिण्यािी रूढी, अंगात वारं 
संिारण्याच्या कल्पना इ. वर शहामुनींनी पुढील शब्दातं प्रखर टीका केली आहे- 

 
‘गरती वडनता नवस कडरती । ‘पोटीिी कन्द्या देवदासी’ वदती । 
त्या मुरयाया होऊन व्यडभिार कडरती । धन्द्य नवस त्यािें ॥ 
एक पाकठसी गळ टोंडिती । उफराटा टागंोडन डफरवीती । 
तो म्हणे, ‘मी धन्द्य जगती । कसीं उतरलो देवािे’ ॥ 
एक नागव ेकनब नेसती । एक खोिे बेड्या लेती । 
एक मस्तकी भळंदें घेती । घुमो लागती मंिपीं ॥ 
एकािे अंगे वारें भरत । धावोडन लोक पाया ंपित । 
दात िावोडन आसुिे देत । हािें मोिीत किाकिां’ ॥ (अ. १, ओ. ३८-४१) 
 
व्रतवैकल्यं व तीथणयात्रा यािं ं मूळातील प्रयोजन व ममण लक्षात आल्यानं त्यािं ं रूपातंर याडंत्रक 

कमणकािंात झालं तर त्यािा इष्ट असा पडरणाम समाजमानसावर होत नाही व समाज कमणठपणात, 
कमणकािंात गुंतत गंुतत जातो.- 

 
‘एक म्हणती, तीथे करावी । एक म्हणती, व्रतेंडि बरवी । 
एक म्हणती, अवघी वाया गेली । नामस्मरण िागंलं । 
एक म्हणती, कीजे तप । एक म्हणती, होम- जप । 
एक म्हणती, देऊळ, मंिप । केलीया कीतण राडहल ॥ (अ. १, ओ. ५७-५८) 
ऐसी ऐसी जनािंी प्रकृती । घरोघरी लोक बरळती । 
सारासार न डविाडरती । नुसती कडरती वळवळं’ ॥ १-६० ॥ 
 
या ओवीत सारासार डविारािा म्हणजेि डववकेडनष्ठेिा डविार आला असून तोि तर 

समाजप्रबोधनािा खरा पाया ककवा अडधष्ठान आहे. जोवर हे समाजाच्या लक्षात येत नाही तोवर 
समाजमानस भरकटलेल्या व गोंधळलेल्या अवस्थेत राहील. यासाठी या समाजाला योग्य (बुद डधडनष्ठेिी) 
डशकवण द्यायला हवी व अशा प्रकारे त्यािं ंप्रबोधन करायला हवं, असं शहामुनींना वाटतं, म्हणून या संपूणण 
गं्रथात त्यानंी डववकेडनष्ठ जीवनदृष्टींिा पुरस्कार केला आहे. समाजाच्या यथोडित धारणेस ही भडूमका 
उपयुतत व मागणदशणक अशीि आहे. 

 
मूळात काळ हा अखंि आहे, अमयाद आहे. तो आपल्या बुद धीच्या कवते यावा म्हणून आपण 

आपल्या आकलनासाठी त्यािी डवभागणी युगं, शतकं, दशकं, मास, सप्ताह, वार इ. त केली पण त्या 
बाराचं्याभोवतीही शुभाशुभाि ंवलय काही जणानंी डनमाण केलं डन त्यातही समाज घोटाळू लागला- 

 
‘एक म्हणती अनंतव्रत । एक एकादशीि करीत । 
एक म्हणती, सोमवारािा गुयाथण । प्रकट न कळे कवणासी ॥ 
एक कडरती िारंायण । एक म्हणती, डशवरात्री धन्द्य । 



 

 

 अनुक्रम 

एक म्हणती, नारायण । कोण कडरतो खटपट? ॥ 
एक मंगळवार कडरती । एक शडनवार-रडववार धडरती । 
गळा ंसाकळी वाघे होती । भुकंो लागती श्वानाऐसे’ ! ॥ (अ. १, ओ. ३५-३७) 
 
ऐडहक जीवन कसं जगावं, ते जगण्यासाठी कोणते जीवनादशण आपल्यासमोर ठेवावते, यािाही 

डविार शहामुनींनी ‘डसद धान्द्तबोधा’ त जागोजागी केला आहे. याि ं कारणही त्यानंी पडहल्या अध्यायाच्या 
शवेटी साडंगतलं आहे- 

 
‘दुलणक्ष मनुष्ट्यदेह पावोन । परमेश्वराच्या भततीवीण । 
जळो जळो ते बोखटें जाण । कोण भोगील तलेशाते?’ (१-१४६) 
 
कोणताही समाजप्रबोधनकार ज्यात समाजािे डहत आहे, अशा आदशण जीवनमूल्यािंा पुरस्कार 

करतो. ज्यामुळं समाजात असंतुलन डनमाण होतं, अशा बाबी देखीलही तो नाकारतो, यासाठी 
शहामुनींनीही जाडतभेदासारख्या नकारात्मक बाबींवर टीका केली आहे. 

 
अज्ञान ककवा ‘अडवद्या’ हे समाजात िुकीच्या कल्पना पसरण्याि ंआडदकारण आहे, या वमावर ते 

नेमकेपणानं बोट ठेवतात. यासाठी अडवद्याि समाजातून नाहीशी व्हायला हवी, महात्मा ज्योतीबा फुले यानंी 
एका अडवदे्यमुळं डकती अनथण होतात, याि ंजे मार्णमक वणणन केलं आहे, ते या संदभात आठवतं. समाजािी 
घिी नीट बसायिी असेल तर क्षमा, शातंी, वैराग्य धैयण परमतसडहष्ट्णुता यासारख्या उदात्त जीवनमुल्यािं 
महवव समाजाला पटायला हवं, हे लक्षात घेऊन त्यािंा सडवस्तर डविार शहामुनी ‘डसद धान्द्तबोधा’त अनेक 
डठकाणी करतात. हे जीवनादशण आिरणात आणून आपण सवांनी ‘सज्जन’ व्हाव ं म्हणजे संपूणण समाजािं 
कल्याण होईल, असा डहतोपदेशही ते करतात. 

 
शहामुनींच्या ‘डसद धान्द्तबोध’ या गं्रथाच्या नावति ‘बोध’ आहे. त्यातील प्रबोधनािा उदे्दश स्पष्ट आहे 

आडण त्यािी फलश्रुती त्यानंी अशीि अपेडक्षलेली आहे. 
 
गं्रथाची थोरवी 
 
शहामुनींनी आपल्या गं्रथािी थोरवी ज्या शब्दातं वर्णणली आहे, त्यावरून या गं्रथाच्या वैडशष्ट्यावंर प्रकाश 
पितो, तो मुद्दामि डवस्तारानं देत आहे- 

 
१) डवदुराच्या घरीिे भोजन । श्रध्देनें स्वीकारी श्रीकृष्ट्ण । 
तेसी शहामुनींिी विने पूणण । पडरसता तृप्ती  श्रोतया ं॥ (१ x १५०) 
 
२) ‘डसद धातंबोध’ हा गं्रथ । वाडिता ंज्ञान होईल सत्य । 
िौहेयायशीिे आवतण । िुकती सत्य त्रीवािा ॥ १० x २ ॥ 
 
३) अहो, ऐका गं्रथ प्राजंळ । होय डववकेािा सुकाळ । 
जोिीन अक्षरें सुढाळ । गोि जेवीं पीयरू्ष ॥ १४ x ५२ ॥ 
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४) इतर गं्रथािे ठायी । जें डनरूपण प्रगट नाही । 
तेंडि डवस्तारले येथे पाहीं । तरीि कौतुक देवािें ॥ १४ x ५३ ॥ 
 
५) येथील तीथणवासी श्रोतीयासंी । भततीिे अन्नसत्र । 
घालूडन त्यासंी वाढी । शहामुनी ब्रह्मरसासी । 
तृप्त होतील मोक्षमागी ॥ २०-१५८ ॥ 
 
६) या गं्रथािे शोधन । करो डन राहाटे ज्यािें मन । 
त्यािें िुके जन्द्म-मरण । सत्य साक्षी परमात्मा ॥ २४ x २४६ ॥ 
 
७) करोनी अंतःकरण पैस । धरा गं्रथािी दृढ कास । 
संसार-कसधु पैलतीरास । उतरील माझा सद गुरु ॥ २४ x २४५ ॥ 
 
८) अद भतु अध्यात्मडनरूपण । पुढें येईल अडतगहन । 
जोिेल मोक्षपदीिे ठेवण । ऐसी गोिी वर्षेल ॥ २५ x २५७ ॥ 
 
९) ऐकोडन गं्रथािी मात । कौतुक वाढेल या जगातं । 
म्हणती आम्ही जन्द्मातं । शहामुनी देडखला ॥ २५ x २५८ ॥ 
 
१०) अगा, गवडंियािा वोळंबा । त्याआधारे करी घर उभा । 
गगनीं प्रगटत िरंकबब । भरती दाटे समुरी ॥ २६ x १३७ ॥ 
 
११) कणगीआतून वीज काढून । कृर्षीवल पेडरती शतेी नेऊन । 
डफरोनी त्यािी सवगंणी करुन । मली आणोडन खळीयात ॥ (२२-२२४) 
 
१२) वासनेिे बलै जंुपून । कामनेिी डतफणी धरून । 
डशस्निाडियातून । सोिी कबदू बीजासी ॥ २२-१४६ ॥ 
 
यावर आणखी वगेळं भाष्ट्य करण्यािी आवश्यकता आहे काय? 

 
कवी, तववज्ञ, भाष्ट्यकार, समाजप्रबोधनकार, एकात्मतेिा पुरस्कता अशा शहामुनींच्या डवडवध भडूमकािंा 
प्रत्यय त्याचं्या या तीस अध्यायाचं्या गं्रथातून आल्याडवना राहात नाही. पागंारकर-डप्रयोळकरानंी त्यािंी जी 
प्रशसंा केली आहे, ती यथाथणि आहे, यािी ही प्रिीती त्याचं्या या गं्रथातून येते. (एकतीस ते पन्नास हे 
अध्याय इथं हेतुतः डववेिनासाठी घेतलेले नाहीत.) 
 
ग्रामीण शब्दकळा व प्रहतमासृष्टी 

 
बरेि मुसलमान संतकवी महाराष्ट्रातल्या खेिोपाड्यातं राडहले. त्यामुळं ते इथल्या ग्रामजीवनािाि 

एक अडवभाज्य घटक झाले होते. ग्रामजीवन आडण कृडर्षजीवन यातंील शब्दकळेि ंवगेळंपण आडण सौंदयण 
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त्याचं्या लेखनातुन प्रकटतं. शहामुनी हेही याि ग्रामजीवनात जन्द्मले-वाढले असल्यानं त्याचं्या 
‘डसद धान्द्तबोधा’तही या ग्रामीण शब्दकळेचं आगळंवगेळंपण जाणवतं. वानगीदाखल काही उदाहरण ं देत 
आहे (ही उदाहरण ं पडहल्या ३० अध्यायातंीलि आहेत).- परिी, जोगवा, िोंिके, संबळ, मसणवटा, 
कोरायंा, शीव, लिबि, पेटारा, खबदुर, कोयता, गोंधळी, भरािी, धुमारे, वाघे, मुरळी, डकिाटे, पेरणी, 
आठरापगि, वोळंबा, गविंी, जाईफुले, वैराग्यपट्टा, झािा, छापा, सुगरणी, खैर, इंगळ, शूळ, तािातोिी, 
झापंिी, गुंढी, माटी, कोिा, डबिाल, डदढी इ. 

 
‘डसद धान्द्तबोधा’तील ग्रामीण प्रहतमासृष्टीचं वैभवही अत्यंत देखण ंआहे. पडहल्या तीस अध्यायातील 

असंख्य उदाहरण ंइथं देता येतील पण स्थलमयादेस्तव फतत डनविक उदाहरणं देतो- 
 
१) वोखटे पाखरू जन्द्मले । जैसी हरभहेयािंी टरफले । 
डनमाडलयािे नेत्र पसरे । कवण्या पदाथण लडक्षती ॥ १ x १०१ ॥ 
 
२) मोटेिा नािा गेला तुटोन । पुढे पाट वाहील कशाने? । 
पुरुर्षािें सरडलया व्यसन । संतती कोठून होय ? ॥ ३ x ८९ ॥ 
 
३) पडक्षयािे पर उपडिले । उिावयािे स्फुरण गेले । 
भाजले बीज शतेी पेडरले । धान्द्य डपके कासयाने? ॥ ३ x ९० ॥ 
 
४) अधोलीच्या मापाने । धान्द्य मोडजती शाहाणे । 
तैसे माझ्या सुखाने । माप घाली सद गुरु ॥ ५ x १६७ ॥ 
 
५) िुन्द्यािे डटमणे शतेात । पाहोनी पळती मंृग तेथ । 
ते काय शतेात राखणाइत । मृर्षाकल्पना कुरंगािी ॥ ९ x ४८ ॥ 
 
६) पानकोंबिा लपनिाई । वळल्या कडरसी िारसी गाई । 
खासी िोडरसी दुग्ध, साई । हस्त पुशीसी डटरीशी ॥ १० x ५ ॥ 
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१३. लतीफशिा 
 
‘महाराष्ट्र-सारस्वता’च्या पािव्या आवृत्तीत लतीफशहािंा उल्लेख नसावा, याि ं आियण वाटतं. 

अन्द्य वाङ्मयेडतहासकारानंी सोळाव्या शतकातील कवींमध्ये त्यािंा उल्लेख केला आहे. त्यात [प्रािीन मराठी 

वाङ्मयािा इडतहास, भाग दुसरा, िॉ. अ. ना. देशपािें, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९७३, प.ृ १४६-४७.] िॉ. अ. ना. देशपािें, [मराठी 

वाङ्मयािा इडतहास, खंि २, म. सा. पडरर्षद, पुणे प्रकाशन, १९८२ पृ. ३८५, ६२०.] िॉ. स. गं. मालश,े [संतकडवकाव्यसूिी, प.ृ ९५] 

संतकडवकाव्यसूडिकार िादंोरकर यािंा उल्लेख करायला हवा, [सकलसंतगाथा, संपा. दा. का. थवरे, प्रका. वसंतराव 

नागदे उस्मानाबाद, प.ृ २७०-७२.] श्री. दा. का. थावरे यानंा संपाडदलेल्या ‘सकल संत-गाथे’ तील ‘संतािंी 
जीवनगाथा’ या संपादकीय डववरणातही लतीफशहाडंवर्षयी िागंली माडहती डमळतें. एवढं असूनही 
लतीफशहािं ंिडरत्र डन त्यािं लेखन यावर फारसा प्रकाश पित नाही; ते काहीसं धूसर वाटत. उपलब्ध 
सामग्रीच्या आधारे त्याचं्याडवर्षयी डवविेन करण्यािा प्रयत्न करीत आहे. 

 
लतीफशिांचा काळ 

 
श्री. थावरे यानंी लतीफशहािंा जन्द्म इ. स. १६८९ मध्ये झाल्याि ं व त्यािंी जीवनयात्रा इ. स. 

१७५२ मध्ये संपल्यािा डनदेश केला आहे. तथाडप त्याला आधार डदलेला नाही. मोरोपतंाचं्या ‘सन्द्माडणमाले’ 
त त्यािंा असा उल्लेख आढळतो- 

 
‘ख्यात तुकारामस्तुत, साधुसभा प्राणवल्लभ, लतीबा हृदया । 
स्मर त्याडस असे श्रीभगवद भतत जाडत भलडत बा’ ॥ 
 
यातील ‘ख्यात’ आडण ‘तुकारामस्तुत’ हे शब्द मला महववािे वाटतात. श्री. थावरे याचं्या मतानुसार 

लतीफशहािंा काळ सतराव्या शतकाच्या उत्तराधण व अठराव्या शतकािा पूवाधण असा येतो. ज्या अथी ते 
‘तुकारामस्तुत’ आहेत, त्याअथी ते इतके उत्तरकालीन नसावते. मडहपतींनीही ‘भततडवजया’त त्यािंी 
िडरत्रकथा वर्णणली आहे. स्थूल मानानं त्यािंा काळ सोळाव ंशतक असावा हे मानण्यास हरकत नाही. 

 
चहरत्र 

 
लतीफशहा यािंा जन्द्म हाला गावी झाला. ते पुढं हाला गाव सोिून कोटिीत आले, असा उल्लेख 

श्री. दा. का. थावरे यानंी केला आहे. त्यािं ं घराणं ‘सैयद’ नूरमहम्मद नावाच्या मौलवींकिे त्यािें 
इस्लामधमांिं डशक्षण झाल. त्यािंा सूफी संतपरंपरेशी संबंध असावा, असं श्री. दा. का. थावरे यानंी 
केलेल्या डववेिनावरून जाणवतं. ते म्हणतात, [डकत्ता, प.ृ २७०.] ‘लतीफजी मोठे तववज्ञ होते आडण कमालीिे 
प्रभपेु्रमी होते. सूफी संताचं्या माडलकेत ते सवोच्च भततभागवत होते.’ याि डवविेनात श्री. थावरे म्हणतात, 
‘लतीफजी थोर संत होते, तथाडप संमग्र िडरत्र उपलब्ध नाही. कहदू-यवनामंधील भेद-मतभेद दूर 
करावयािे फार मोठे कायण त्यानंी केले.’ 

 
मडहपतींनी ‘भततडवजय’ या गं्रथात लतीफशहािंा मडहमा अशा प्रकारे वर्णणला आहे- 
‘लतीफशहा मुसलमान । परमभाडवक वैष्ट्णवजन । 
गीता-भागवत करी श्रवण । श्रीरामभजन अहर्णनशी ॥ 
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सािंोडन आपुला यवनधमण । डकतणनी लाडवले अद भतु पे्रम । 
अिणन-पूजा डनत्य नेम । करी डनःसीम आविी’ ॥ 
 
यातील ‘सािंोडन आपुला यवनधमण’ ॥ हा भाग वाच्याथानं घेता येणार नाही कारण तसे ऐडतहाडसक 

उल्लेख आढळत नाहीत. त्यानंी आपला धमण सोिला नव्हता, मात्र ते वारकरी संप्रदायाशी समरस झाले 
होते, असा यािा भावाथण होय. 

 
‘ते अखंि भजन करीत ....... लतीफजींच्या जीवनात साधुलक्षणे अवतरलेली होती, असे 

म्हणतात. लतीफजींना शाडंतब्रह्म एकनाथािंा अनुग्रह लाभला होता.’ असा िडरत्रात्मक तपशीलही श्री. 
थावरे यानंी डदला आहे. [डकत्ता, प.ृ २७१.] 

 
ते रामभतत होते. असं काही वाङ्मयेडतहासकारानंी म्हटलं असलं तरी वरील माडहतीच्या आधारे व 

उपलब्ध असलेल्या त्याचं्या एकुलत्या एका पदाच्या आधारे ते डवठ्ठलभतत असावते असं फारतर म्हणता 
येईल. हे पद धुयायाच्या समथण वाग्देवता मंडदरात उपलब्ध झाल्यािा डनदेश िॉ. ढेरे यानंी ‘मुसलमान मराठी 
संतकवी.’ या पुस्तकात केला आहे. ते पद असं आहे- (पण यातील डवठ्ठल म्हणेजे ईश्वरि होय.) 

 
‘आता पूजा कोठे वाहू ? पाहता देहीि झाला देवु । 
भाव ेपूजन कडरता । देडह देव जाला तववता ं॥ 
तािू गेली तुळसीपाण । तेथे अवघा मधूसुदन ॥ 
अन्न, गंध, पुष्ट्प, धूप । अवघे डवठ्ठलस्वरूप । 
फळ, ताबंळू, नैवद्य । पाहता ंअवघाडि गोकवद ॥ 
म्हणे लतीफ ब्रह्मज्ञानी । अवघा पाहता िक्रपाणी’ । 
 
यातील ‘अवघे डवठ्ठलस्वरूप’ ‘तुळसीपान’, ‘गोकवद’ इ. उल्लेखावंरून लतीफशहािंा वारकरी 

संप्रदायाशी असलेला अनुबंध स्पष्ट होतो. डशवाय त्यानंी घेतलेला एकनाथािंा अनुग्रह ही बाब या डविारास 
पूरक ठरते. या अभगंातील अव्दैतडविार, ईश्वराशी एकरूप होण्यािा डविार व सूफीमतातील एतद डवर्षयक 
डविार यातंील साम्यही आपण लक्षात घ्यायला हव.ं यासाठी त्यािं ंदक्तखनी भारे्षतील उपलब्ध असलेलं. 
पुढील पद उपयुतत वाटतं. [डकत्ता, प.ृ १४८-४९.]- 

 
‘बजारगीर देख नकह उपजता नकह गावदी । आंख्या होके दुडनया आंधी ॥ 
आजब आजब हंू इस तनका । घिी पहेर खेल है नहीं गारुिका ॥ १ ॥ 
राजा और रंक एक रहा । सबकी मट्टी हो जाय घिी पलख तनकी ॥ २ ॥ 
कहे तलीबशा गुरु डमला जब हमकू । संसार झटूा गारुि हो गया तबकू’ ॥ ३ ॥ 
 
हे भारूि ‘गारूि’ या डवर्षयाि ं असुन संत एकनाथानंाही ‘गारूि’ नावाि ं भारूि डलडहलं आहे, 

याि ंइथं स्मरण व्हाव.ं त्यातील गुरुमडहमा, सवण प्राडणमात्रातंील समानतेिी भावना, डवश्वाि.ं अशाश्वतत्व, 
त्यामागील आत्मतववािा शोध म्हणजेि आत्मज्ञानािा शोध इ. बाबी सूफींच्या ‘तसव्वुफ’ मध्ये आडण 
वारकरी तववज्ञानात समानि असल्याि ं आढळतं. लतीफशहा यानंी कहदू-मुसलमानातं एकात्मता 
प्रस्थाडपत करण्यािे प्रयत्न यासाठीि केले असावते. अशा प्रकारे धमणप्रबोधनाबरोबर समाजप्रबोधनािे व 
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परस्परसामंजस्य प्रस्थाडपत करण्यािे प्रयत्न करून लतीफशहासंारख्या संतानंी केलेलं सासं्कृडतक कायण 
डनडिति लक्षात घेण्याजोगं आहे. 

 
साहित्य 

 
‘संतकडवकाव्यसुिीकार’ श्री. िादंोरकर [संतकडवकाव्यसूिी, प.ृ ९५.] ‘लतीफशहाचं्या नावानर ‘गं्रथ व 

पदे’ असल्यािा डनदेश करतात व आजवर त्यािंा कोणताही गं्रथ उपलब्ध झालेला नाही. धुयायाच्या समथण 
वाग्देवता मंडदरातदेखील िॉ. रा. कि. ढेरे यानंा लतीफशहािंी केवळ तीन डहन्द्दी पदं डमळाली व एकि 
मराठी पद डमळालं एवढ्ा लोकडप्रय संतािी रिना इतकी अत्यल्प असण ं शतय नाही. डतिा शोध 
महाराष्ट्रात डठकडठकाणी डवखुरल्या गेलेल्या हस्तडलडखतातं घ्यायला हवा.  



 

 

 अनुक्रम 

१४. शेख सुलतान 
 
अठराव्या शतकातील मुसलमान संतकवींपैकी शखे सुलतान हे एक लक्षात घेण्याजोगे संतकवी 

होत. त्यानंा ‘शाहीर’ म्हणाव ंकी ‘संतकवी’ म्हणाव,ं असा संभ्रम पािणारी त्यािंी रिना व शलैी आहे. खरं 
तर, शखे सुलतान हे मुळातले शाहीरि पण डत्रपुटी येथील गोपाळनाथ याचं्या साडन्नध्यामुळं डन अनुग्रहामुळं 
या शाहीराि ं ‘रूपान्द्तर’ संन्द्तकवीत झालं. गोपाळनाथािं ं एक िडरत्र डत्रपुटी मठािे श्री. डव. भा. घोलप 
यानंी तेथील श्रीनाथ सेवा मंिळाच्या वतीनं इ. स. १९७० मध्ये प्रडसद ध केलं. िॉ. रा. कि. ढेरे यानंी 
‘एकात्मतेिे डशल्पकार’ [एकात्मतेिे डशल्पकार, िॉ. रा. कि. ढेरे मंजुल प्रकाशन, पुणे, १९९४, प.ृ ६०] या गं्रथात याि ं
िाडरत्र्याच्या आधारे शखे सुलतानंाडंवर्षयाि ंडववेिन केलं आहे. सातारिे श्री. द. व्यं. देशपािें यानंीही पुढं 
‘श्री. नाथ गोपाळ’ हे गोपाळनाथ िडरत्र डलडहलं. या गं्रथाला माझा पुरस्कार आहे. [श्रीनाथगोपाळ, द. व्यं देशपोिे, 
श्रीनाथ सेवा मंिळ, डत्रपुटी, १९८२.] 

 
मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी व अन्द्य लेखकानंी शखे सुलतान यािंी जी दखल घेतली, डति ं

स्वरूप असं आहे- 
 

मराठी वाङ्मयेहतिासतील व अन्य नाँदी 
 

(१) मिाराष्ट्र-सारस्वतकार हव. ल. भावे  
[मिाराष्ट्र-सारस्वत, पाचवी आवृत्ती, हव. ल. भावे- शं. गो. तुळपुळे, पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई, १९६३, पृ. ६१८.] 

 
‘गोपाळनाथाचं्या डशष्ट्यातं शखे सुलतान व गोकवदराव हे दोघे प्रडसद ध आहेत. शखे सुलतान हा 

पढंरीिा वारकरी असून त्यािंी अभगंरिना त्यािी समाधी गोपाळनाथाचं्याि गावी म्हणजे डत्रपुटी येथे आहे.’ 
 
याि पानावरील तळटीपेत शखे सुलतान हे डशवकालीन नसल्यािा उल्लेख सारस्वताच्या 

पुरवणीकारानंी असा केला आहे- 
 
‘मागे शखे सुलतान हा तुकारामािा समकालीन होत, असे िुकीनें म्हटले आहे, ते रद्द समजाव.े’ 
 
पुरवणीकारानंी प.ृ ८३३ वर त्यािंा केवळ नामोल्लेख समकालीन मुसलमान संतकवींत करून या 

सवणि कवींिी कडवता अनुकरणात्मक असल्यािा शरेाही मारून टाकला आहे. शखे सुलतानाचं्या कुठल्याही 
रिनािंं अवलोकन वा वािन न करता असा अडभप्राय देणं हे अन्द्यायकारि होय. िॉ. तुळपुळे यािंी या 
संदभातील मूळ डवधानं अशी [डकत्ता, प.ृ ८३३]- 

 
‘शखे महंमद, शखे सुलतान, कजदा फकीर दादू कपजारी, शहा बेग वगैरे ज्ञात व अज्ञात असे एकूण 

पािपन्नास मुसलमान कवी मराठी भारे्षत काव्यडनर्णमती करीत असें डदसतें, परंतु यापंैकी बहुतेक सवण कडव 
डवठ्ठलभतत असल्यानें भागवतधमीय संतकवींिे अनुकरण करून डलडहलेली त्यािंी कडवता मराठी भार्षेंत 
असली तरी तींत मुसलमानाचं्या िालीरीतींिे व संस्कृतीिे प्रडतडबब ं पिलें  नसल्याने ही मुसलमानािंी 
जातीय कडवता होय, असें म्हता येणार नाही. ककबहुना या कडवतेतील कवीिी नाममुडरका काढून टाकली 
तर ती मुसलमानी कडवता आहे हे कळुनही येणार नाही, इतकी ती कहदू वळणािी आहे.’ 
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इथं सारस्वतािे पुरवणीकार या मुसलमान संतकवींिी प्रशसंा करताहेत. की त्याचं्यामधील (त्यानंा 
वाटणाहेया) उणीवावंर बोट ठेवाताहेत, हे उमजेनासं होतं! डशवाय सारस्वतकार व पुरवणीकार म्हणतात 
त्याप्रमाण ंशखे सुलतान हे वारकरी संप्रदायािे नसून त्यानंी डवठ्ठलभक्ततपर अभगंलेखनही केलं नाही. 

 
(२) मुसलमानांची जुनी मराठी कहवता 

 
या पुक्स्तकेत प्रा. अ. का. डप्रयोळकर यानंी क्र. ८ वर एका पषृ्ठाति का होईना, शखे सुलतानािंं 

एक मराठी पद उद धृत करून बहेयापैकी नोंद घेतली आहे [मुसलमानािंी जुनी मराठी कडवता, प्रा. अ. का. डप्रयोळकर, 

मराठी संशोधन मंिळ प्रकाशन, मंुबई, १९६५, प.ृ २९.]- 
 

(३) प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इहतिास –डॉ. अ. ना. देशपाडें 
 
दोन पषृ्ठामंध्ये िॉ. देशपािें यानंी शखे सुलतान यािंं िडरत्र व साडहत्य याडवर्षयी साररूपानं िागंली 

माडहती डदली आहे. तीि इथं उद धृत करतो म्हणजे या कवीच्या जीवनािी व कायािी कल्पना येईल. शखे 
सुलतानािंा प्रारंभीि केलेल्या ‘अकवध संत’ हा उल्लेख मात्र काहीसा खटकतो. ते म्हणतात [प्रािीन मराठी 

वाङ्मयािा इडतहास, भाग दुसरा, िॉ. अ. ना. देशपािें, व्हीनस प्रकाशन, पुणे १९७३, प.ृ १२२-२३.] ‘हा अकवध संत शाहू छत्रपतींच्या 
काळातला. त्यािंा आश्रय लाभलेला. वहेहािजवळच्या कावे गाविा राहणारा. हा मूळिा तुरेवाला शाहीर. 
शृगंाडरक लावण्याबंरोबर भेडदक लावण्या रिण्यातही प्रवीण. साताहेयाच्या गोपाळनाथ नामक सत्पुरुर्षािा 
सत्संग त्याला लाभला व त्याच्या शृगंारसततीिा ओघ आटून तेथें ईश्वरी पे्रमािा वृक्ष वाढीस लागला. रंगेल 
शाहीर गुरूिा अमृतरूप अनुग्रह होताि कळवयायाने हडरकथा गाणारा कीतणनकार बनला. गुरूिी सेवा, 
गुरूने दाखडवलेल्या मागाने साधना आडण वदेान्द्ताच्या आधारे कीतणनरिना अशा डत्रडवध प्रवाहानंी शखे 
सुलतानािा जीवीतौघ संपन्न झाला. एक मुसलमान वदेान्द्तावर कीतणन करतो म्हणून कमणठ ब्राह्मणािंा 
तळतळाट झाला. पेशव्यापंुढे तक्रार नोंदली गेली व पेशव्यानंी स्वतः शखे सुलतानािे कीतणन ऐकले व त्यानंी 
त्याच्यावर संतोर्षािी फुले उधळली.’ 

 
यानंतर त्यानंी त्याच्या काव्यरिनेिा संके्षपात एका पडरच्छेदात तपशील डदला आहे, तोही उपयुतत 

आहे.- 
 

(४) एकात्मतेचे हशल्पकार  
[एकात्मतेचे हशल्पकार, डॉ. रा. द्धच. ढेरे, मंजुल प्रकाशन, पुणे, १९९४, पृ. ६०.] 

 
‘एकात्मतेिे डशल्पकार’ या पुस्तकात िॉ. ढेरे यानंी शखे सुलतानाडंवर्षयी िागंलं डवविेन केलं आहे 

पण त्यािंा क्रम शखे महम्मदाच्या आधी त्यानंी कसा लावला, ते कळत नाही. त्यािं ं िडरत्र सागंताना 
आख्याडयकावंर अडधक भर डदल्याि ं जाणवत असलं तरी शखे सुलतानाचं्या जीवनाच्या व काव्याच्या 
आकलनास त्यािें डवविेन उपयुतत आहे. डत्रपुटीच्या श्रीनाथ मंिळानं प्रडसद ध केलेल्या ‘श्रीनाथाडिये 
द वारी’ या श्री. डव. भा. घोलप याचं्या गं्रथािा व डत्रपुटीच्या काही बािािंा त्यानंी उपयोग केला आहे. 
त्याप्रमाण ं प्रा. अ. का. डप्रयोळकर यानंी ‘मराठी संशोधन पडत्रके’च्या अंकातून प्रडसद ध केलेल्या शखे 
सुलतानडवर्षयक सामुग्रीिाही उपयोग केला आहे. [डकत्ता, प.ृ ७६.] 
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(५) श्रीनाथ गोपाळ [श्रीनाथगोपाळ, द. व्य.ं देशपाडें, पृ. १४३ ते १४७.] 
 
याचं्या ‘श्रीनाथ गोपाळ’ या गं्रथािा यापूवी मी उल्लेख केलाि आहे. श्रीगोपाळनाथाचं्या डशष्ट्याडवर्षयी 

ॲि. द. व्यं. देशपािें यानंी आपल्या गं्रथात िागंली तपशीलवार माडहती डदली आहे. १९८२ साली मीि 
‘पुरस्कार’ डलडहलेल्या या गं्रथातील माडहतीिा मला आजही उपयोग झाला, यािा फार आनंद वाटतो. 
त्याप्रमाण ं मध्ययुगीन भक्ततकडवतेतील नाथ वे सूफी संप्रदायाचं्या प्रभावाडवर्षयीिी जी अनुमानं मी १९८२ 
साली केली होती, ती २०११ साली का होईना डसद ध झाली, यािाही आनंद वाटतो. श्री. देशपािें याचं्या 
गं्रथात शखे सुलतानाचं्या िडरत्रडवर्षयक भागावर अडधक भर डदला आहे. 

 
१९९४ पयंतिा शखे सुलतानडवर्षयक अभ्यासकािंा प्रवास हा असा आहे. 
 

शेख सुलतान व त्यांचा काळ 
 
शखे सुलतानाचं्या जन्द्मडतथीडवर्षयी उल्लेख आढळत नाही. वर उल्लेडखलेल्या सवणि गं्रथातं 

त्याडवर्षयी काही साडंगतलेलं नाही व कवीच्या काव्यातून त्यासंबंधीि ंकुठलंही प्रमाण उपलब्ध होत नाही. 
त्यानंा छत्रपती शाहंूिा आश्रय होता व पेशव्यानंीही त्यािंा सत्कार करून पुण्याजवळच्या मंुजेरी हद्दीतली 
बाग मठासाठी इनाम इनाम डदली. ही घटना [डकत्ता, प.ृ १४५.] शके १६५० िी -म्हणजे इ. स. १७२८ मधील 
आहे. 

 
राजाराम प्रासादी या संतिडरत्रकारानं ‘भततमंजरीमाले’ च्या ४७ व्या अध्यायातील ८० ते ८७ या 

ओव्यातं शखे सुलतानािंं वणणन 
 
‘सक्च्छष्ट्य महाभाडवक । ज्ञातीिा यवन होता येक । 
येककवध जो उपासक । सुलतान शखे नाम तया ॥ 
गोपाळनाथस्वामीपायीं । डनःसीम भतती ज्यािी पाही ॥’ 

 
या शब्दातं केलं आहे. या संतिडरत्रकाराकिून जन्द्मडतथी इ. िीही अपेक्षा होती पण ती पूणण झालेली नाही. 
त्यानंी शखे सुलतानाचं्या घरीि डवहीर खणल्यावर कृष्ट्णामाई कशी प्रकटली, या िमत्कारावर भर डदला 
आहे. डत्रपुटी मठािे उत्तराडधकारी श्री. घोलप यानंी डदलेल्या पारंपडरक माडहतीच्या आधारे िॉ. ढेरे यानंी 
शखे सुलतानािंा ‘समाडधडदन’ -डनयाळकाळ- ‘श्रावण वद्य ३०, शके १६९१-’ म्हणजे इ. स. १७६९-असा 
नोंदडवला आहे. [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ६५.] या माडहतीला डत्रपुटी मठ-परंपरेिा आधार असल्यामुळं 
त्यािप्रमाण ं शखे सुलतानािंा पेशव्यानंी केलेल्या सत्कारिा काळ-शके १६५० (इ. स. १७२८)- हाही 
उपलब्ध असल्यानं शखे सुलतानं-िडरत्राच्या काल-डनडितीस मोठंि साहाय्य झालं आहे. यावरून 
अठराव्या शतकाच्या पूवाधात शखे सुलतानािंा जन्द्म झाला असून या शतकािा उत्तराधण हा, त्यािंा 
डनयाणकाळ आहे असं स्थूल मानानं म्हणता येईल. पण अशी कालडनडितीही मराठी वाङ्मयेडतहासकारानंी 
केली नव्हती, ती इथं प्रथम केली जात आहे. 
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गुरुपरंपरा व संप्रदाय 
 
गोपाळनाथाचं्या गुरुपरंपरेच्या आधारे शखे सुलतानािंी गुरुपरंपराही ठरडवता येते. यासाठी श्री. द. 

व्यं देशपािें [श्रीनाथगोपाळ, प.ृ १५७.] याचं्या गं्रथािा फार उपयोग झाला. ही परंपरा मुळात िॉ. रा. कि. ढेरे यानंी 
‘श्रीगोरक्षनाथः िडरत्र आडण परंपरा’ या गं्रथात नाथसंप्रदायाच्या ‘एकनाथोत्तर परंपरे’ िा तपशील सागंताना 
प.ृ १८४ वर डदली आहे. ती अशी आहे. 

 
िादं बोधले- जनादणनस्वामी- एकनाथ- डनत्यानंद- कृष्ट्णानंद- डवसोबानंद (डवश्वंभर)- मल्हारनाथ 

(मुरारनाथ)-रंगनाथ-गोपाळनाथ-शखे सुलतान. 
 
गोपाळनाथाचं्या अन्द्य डशष्ट्यपरंपरेमध्ये 
 
१) परमहंस- सहजनाथ- सुभाननाथ 
२) गोकवदनाथ- देवनाथ- दयालनाथ आडण 
३) (शाहीर) हैबती यािंाही उल्लेख आढळतो. 
 
त्यातून शखे सुलतान व नाथसंप्रदाय यािंा अनुबधं स्पष्ट होतो. गोपाळनाथानंी लािणभाई टकारी 

नावाच्या मुसलमानास गुरुपदेश डदला होता, तो उत्तम लावणीकार होता [डकत्ता, प.ृ ७९.] व मराठवाड्यातील 
बाभळुगावी सरदार नासरजंग यानंी ‘पीर’ म्हणून त्यािंा आदरसत्कार केल्यािे उल्लेख आढळतात. [डकत्ता, प.ृ 

८१.] यावरून गोपाळनाथािंा प्रभाव अन्द्य धमीयावंर होता आडण काही लावणीकारावंरही होता, असं डदसत. 
लािणभाई, शखे सुलतान व हैबती हे डतघेही लावणीकार होते. 

 
शेख सुलतानांचं साहित्य 

 
शखे सुलतान हे शाहीरािे कीतणनकार झाले व पुढं त्यािं ंसंतात रूपान्द्तर झालं. त्याचं्या लेखनावर 

लावणीच्या व स्त्रीगीताचं्या, डवशरे्षतः डस्त्रयाचं्या लोकगीताचं्या, शलैीिा प्रभाव डदसतो. 
 

(अ) पाच कथाकाव्यं 
 
छोटेखानी ओवीबद ध रिना हे शखे सुलतानाचं्या लेखनाि ं वैडशष्ट्य आहे. त्याचं्या या छोटेखानी 

काव्यािा आकारप्रकार १७ ते ४९ ओव्यािंा असून त्यािं ंडनर्णमडत-प्रयोजन संके्षपात कीतणनोपयोगी पौराडणक 
आख्यान-कथनाि ंअसावं, असं वाटतं. 

 
त्याचं्या पाि कथाकाव्यापंैकी एकि सामाडजक स्वरूपाि ंआहे आडण ते आहे ‘कोल्हायािे िडरत्र.’ 

या कोल्हायातही स्वतः शखे सुलतानापं्रमाण ंपडरवतणन घितं. शृगंाररसाकिून तोही भक्ततरसाकिे वळतो. 
त्याचं्या अन्द्य िार कथाकाव्यामंध्ये दोन पौराडणक जन्द्मकथा (‘गणपडतजन्द्म’ व ‘हनुमंतजन्द्म’) असून त्यािंी 
‘सती अनसूया’ ही सतीत्वािा तर ‘डशवराडत्रकथा’ ही डशवरात्रीिा मडहमा गाते. 
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(आ) आरत्या 
 
त्यानंी काही आरत्या व पदंही डलडहली आहेत. त्यानंी डलडहलेली तुकाईिी व पदमावतीिी आरती 

प्रडसद ध आहे. आरतीतही केवळ इष्ट देवतेिी स्तुती न करता डतच्यामध्ये आपल्या नाथसंप्रदायाला अडभपे्रत 
असलेला आध्याक्त्मक डविार व नाथसाम्प्रदाडयक तववज्ञान शखे सुलतान डकती कौशल्यानंं मािंतात, ते 
पाहा- 

 
‘आरती डनजानंदे । ब्रह्माई तुकाई । 
तुळजापुरी राहे । योगध्यान जे ठायी ॥ 
ॐकार नाही जेथें । तेथें डनमाण माया । 
ॐकार मूळ बीज । तववे पािं पंिकाया ॥ 
डत्रगुण रेडखयले । वस्तु आडणली ठाया ।  
नादकबदु ज्योडतरूप । देहसाडक्षणी तुया ॥ 
ब्रह्माडद देव डतन्द्ही । तुझ्या पोटी बाळें  । 
डनमाण डवश्वकता । झाले डत्रदशा पाळे ॥ 
ब्रह्माि ब्रह्माशतती । केली सप्तपातळें । 
इक्च्छले डवश्वमाये । दृश्य ब्रह्माच्या खेळे ॥ 
भक्तत ज्ञान वैराग्य । तुझी कृपा जयासी । 
नातळे कामक्रोध । मळ धुतला काशी ॥ 
अद्य नाम पातकाच्या । सवण जाडळल्या राशी । 
पाहता सुलताना । गुरु गोपाळ अडवनाशी ॥’ 
 
शखे सुलतानाचं्या या ‘तुकाईच्या आरती’ त्याचं्या नाथसंप्रदायाच्या खुणा कशा आढळतात ते’ 

‘योग’, ‘ध्यान’, ‘ॐकार’, ‘नाद’, ‘कबदु’, ‘ब्रह्मािं’ (नाथ-संप्रदायातील कपि-ब्रह्मािं-डविारं सवणज्ञात 
आहे.) याचं्या उल्लेखावरून हे लक्षात येईल. त्याचं्या ‘पद मावतीच्या आरती’तदेखील डवश्वशततीि ं वा 
डवश्विैतन्द्यािं ‘ब्रह्मािंा’त भरून उरलेलं रूप वर्णणलं आहे. आरतीसारख्या छोया वणणनात्मक व स्तुडतपर 
काव्यप्रकाराला शखे सुलतानाचं्या प्रडतभेमुळं तेजस्वी नाथसाम्प्रदाडयक आध्याक्त्मक तववज्ञानािी सोनेरी 
डकनार लाभली. 

 
(इ) पदरचना 

 
आरत्यापं्रमाणंि त्यािंी उपलब्ध अल्पस्वल्प पदरिनाही लक्षणीय आहे. एका पदात त्यानंी ‘डत्रशूळ, 

िौरा, कशगी’ असलेल्या भरैव जोग्यािं महवव वर्णणल आहे. हाही त्याचं्यावरील नाथ संप्रदायाच्या प्रभावि 
नाही का? िॉ. ढेरे [एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ७२.] यानंा उपलब्ध झालेल्या या संतकवीच्या इन डमन तीन पदािंहंी 
महवव कमी नाही. त्यातंील एक पद ‘डनजयोग्याच्या शोधािं, दुसरं संसाराि ं‘हुताशन डित्रीिा धिके जैसा’ 
असं वणणन करणारं तर डतसरं ‘हुमान’ म्हणजे कोिं हे डसद ध पुरुर्षाच्या कूट वाणीतलं आहे. पडहल्या व 
डतसहेया पदावरील नाथसंप्रदायािंा प्रभाव अगदी स्पष्ट आहे. इथं शखे सुलतानामंधला तुरेवाला शाहीरि 
िोकावत नाही का? 
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शखे सुलतानाचं्या मराठी पदािंी त्याचं्या ‘जोगी’सारख्या दक्तखनी पदाशंी तुलना करण्याजोगी 
आहे. त्यातही ‘सहज खेिरी मुरा’ ‘डनरंजन’ ‘जोगी’ हे शब्द आपल्या नाथसाम्प्रदाडयक खुणा जपतात. 
त्यातून एका ध्यानमग्न/आत्ममग्न योग्याि ंशब्दडित्र अत्यंत रेखीवपणे साकारतं- 

 
‘धंुद भया जब नयन डफरावे । देख रहे अडवनासी । 
सहज खेिरी मुरालागी । डनरंजनका रडहवासी ॥ 
बठैा आपे आप अकेला । जोगी सदा झुले मतवाला’ ॥ 
 

सूफी मताचा प्रभाव? 
 
शखे सुलतान मुसलमान संतकवी असूनही त्याचं्यावर सुफी मतािा प्रभाव कसा नाही, यािा डविार 

मी करीत होतो. महाराष्ट्रातील व कनाटकातील (आळंद, गुलबगा वगैरे भागातंील) नाथसाम्प्रदाडयक संत 
व सूफीसंत यािंा परस्पराशंी असलेला संबंध सवणज्ञात आहे. शखे सुलतानाचं्या एकनाथ-परंपरेतील पूवणसूरी 
िादं बोधले हे सूफीच्या कादरी शाखेिे तर शखे महंमद हेही ‘डसजरा-जडद-कादरी’शी नातं सागंणारे. 

 
तुरेवाले शाहीर शखे सुलतान यािं ं रूपान्द्तर संतकवीत झाल्यावर त्याचं्यामध्ये या दोन्द्ही 

संप्रदायापंैकी नाथसंप्रदायाच्या खुणा स्पष्टपणे जाणवतात तर सूफींच्या खुणा अस्पष्टपणे जाणवतात. 
त्याचं्या पुढील [समथण वाग्देवता मंडदर, धुळे, क्र. १७३३.] पदातील ‘साहेब’ हा शब्द स्वामी/परमेश्वर याअथी 
नाथसापं्रदाडयक व सूफी हे दोघेही दक्तखनी पदातं नेहमी वापरतात- 

 
‘मूर्णत येकली मी देडखली । मसुरेपडर रेडखली । 
आरतत पीत वणीं । श्वेत भडरत कारणी ॥ 
कृष्ट्णवणण सावंळी । जे का ंब्रह्मािंातें डगळी । 
साहेबनाथ गुरुडकल्ली । शखे सुलतान दाखडवली’ ॥ 
 
शखे सुलतानानंी लाल रंगानुभाव काही कहदी कडवतामंध्ये अडभनव पद धतीनं साडंगतल्याि ंिॉ. ढेरे 

[एकात्मतेिे डशल्पकार, प.ृ ७३-७४.] यानंी म्हटलं आहे पण त्यात सूफींि ं एक लक्षणीय वैडशष्ट्य दिलं आहे, हे 
ध्यानात घ्यायला हव.ं िॉ. ढेरे यानंा सूफींिी ही शलैी जाणवली की नाही, हे कळत नाही पण अशा प्रकारिी 
शलेी अमीर खुसरो, जायसी याचं्याप्रमाणिं डकतीतरी सूफी संतकवीच्या डहन्द्दी व दक्तखनी काव्यात 
आढळते. साधक परमात्म्याशी डकती एकरूप होतो, हा मधुराभततीिा प्रीडतभावही त्यातून ओसंितो. िॉ. 
ढेरे यानंी उद धत केलेली ‘सुनो जी देखे प्यारी लाल’ ही शखे सुलतानािंी पदरिना याि प्रकारिी आहे- 

 
‘सुनो जी देखो प्यारी लाल । सािी पहेली लाल । 
गोद में डलया गुलाल । लालगी के करना ॥ 
नैना लाल ही लाल । सुमा डदया री लाल । 
गले मे तो मोहनमाल । िली लाल देखने ॥ 
मुख मे तंबोले लाल । लालस करे खयाल । 
होरी खेलत लाल । बाधें बन में झलू ने ॥ 
भर सब रंग लाल । लाल ही खेले धुमाल । 
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ितुराई डकये लाल । शखे सुलताना’ ॥ 
 
यातील पे्रयसी (साधक) आपल्या ‘लाल’ ला-डप्रयकर (परमात्म्या) ला-पाहून ‘तरूप’ होते. 

वाच्याथण व लक्ष्याथण हे दोन्द्ही समातंर प्रवाह या पदात आहेत व सूफी संतकवींच्या कहदी व दक्तखनी 
रिनामंध्ये ते प्रामुख्यानं आढळतात. मराठी संताचं्या मधुराभक्ततपर लेखनातही ते आढळतात. 

 
शखे सुलतान हे काही फार असामान्द्य संतकवी नाहीत. त्यािं ं सामान्द्यत्व त्याचं्या लेखनातुन 

प्रकटतं, हेही मान्द्य करायला हव.ं वाङ्मयाच्या प्रवाहात िढउतार हे येति असतात पण हे आहेत म्हणून तो 
प्रवाह डजवतं राहतो व पुढं गडतमानही होतो. शखे सुलतानािें मराठी भक्ततसाडहत्याला योगदान हे अशा 
प्रकारि ंआहे. 
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१५. ‘हरवायत’ कार गरीब अब्दुल 
 
फासीतून मराठीत ‘गजल’ हा काव्यप्रकार आला त्यािप्रमाणं मराठी सन्द्तसाडहत्यात ‘डरवायत’ हा 

गीतप्रकारही आला. ‘डरवायत’ हा इस्लामधमीयािंा शोकगीत-प्रकार असून त्यात हजरत इमाम हसन व 
हुसेन याचं्या जीवनाच्या दुःखद अन्द्ताबद्दल शोक प्रकट केला जातो. अहमदनगरच्या कभगार भागात आजही 
‘डरवायती’ मौडखक परंपरेनं रूढ आहेत. मोहरममध्ये त्या म्हटल्या जातात. अशी माडहती प्रडसद ध 
इडतहाससंशोधक व अहमदनगर डजल्हा वस्तुसंग्रहालयािे माजी संिालक श्री. सुरेश जोशी यानंी मला 
डदली. 

 
अठराव्या शतकातील गरीब अब्दुल या संतकवींनी अनेक ‘डरवायती’ डलडहल्या. ते कुणा राजे 

भास्करािें आडश्रत असावते कारण त्यािंा उल्लेख गरीब अब्दुल यानंी आपल्या डरवायतींच्या शवेटी केला 
आहे. डरवायतींच्या बािािंा शोध घेण्यािा मी प्रयत्न केला पण त्याडवर्षयी फारशी माडहती डमळाली नाही. 

 
गरीब अब्दुल याचं्या दोन डरवायती उपलब्ध आहेत, त्या पुढं देत आहे. पडहल्या डरवायतीत सवांना 

वदंन केलं असून आपण ‘मोहरम’ िे फकीर आहोत, असं म्हटलं आहे- 
 
“प्रथम सलाम सवाला । लहानथोर साहेया सभेला ॥ 
डित्त देऊन ऐका याला । सत्तगुरूच्या विनाला ॥ १ ॥ 
 
फकीर झालों मी मोहरमिा । प्रवरते शाहे हुसेनीिा ॥ 
डनवरडत आहे डनरंजनािा । फकीर मी सात डदवसािंा ॥ २ ॥ 
 
घालून डवरशािा लंगोटा । घेऊन कहमतीिा होती सोटा ॥ 
ध्यानं नामािा आहे मोठा । भक्तत जपमाळ घेऊन बोटा ॥ ३ ॥ 
 
... सयाडल आमुिी । पंिरंगी झोळी हजार डठगळािंी ॥ 
लाअुडन राख दशणनािी । धुडन लाडवली मी पिंी ॥ ४ ॥ 
 
मोिून घेतल्या सात शडेन । पंि राख करुडनया अगनी ॥ 
डनरंकार पेटडल धुनी ॥ ५ ॥ 
 
इरादा एक आहे आमुिा । डनघुन करबला जाण्यािा ॥ 
हुकूम घेऊन नबाबािा । अंतडर भेद समज यािा ॥ ६ ॥ 
 
गडरब आबदूल असे म्हणी । घ्याव ेगुरुपुत्र समजोडन ॥ 
आरे हे लोकाचं्या हो मदैाडन । येऊ आला वा खेळुडन ॥ ७ ॥” 
 
आरे हे लोकाचं्या हो मदैाडन । येऊ आला वा खेळुडन ॥ ७ ॥” 
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दुसहेया डरवायतीत मातेिी पुत्रडवयोगािी व्यथा गरीब अब्दुल यानंी डिडत्रत केली आहे. 
 
“रंडगत पाळना हौसेनं केला । रेसमी दोहेया लाऊनी त्याला ॥ 
माझा झुलणार डनघुन गेला । आता हालऊन बगु कुणाला? ॥ १ ॥ 
 
माझ्या बाळािी हौस मोठी । दाडगना मोिून केली पेटी ॥ 
माझा झुलणार डनघुन गेला । आता हालऊन बगु कुणाला ? ॥ २ ॥ 
 
आंगिे-टोपिे आसगराला । डपपळंपान शोभे कपाळाला ॥ 
माझा लेनार डनघुन गेला । आता हालऊन बगु कुणाला ? ॥ ३ ॥ 
 
आसगर माझा लहान होता । पौर्णणमेिा िरं डदसत होता ॥ 
माझा झुलणार डनघून गेला । आता हालऊन बगु कुणाला ? ॥ ४ ॥ 
 
पोतत डरवायत गमाडि झाली । गडरब आबदुल यानें केली ॥ 
राजे भास्करािी दया झाली । गडरब आबदंुल यानें केली ॥ ५ ॥ 
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१६. उपसंिार 
 
गेल्या पाि दशकाचं्या कितन-संशोधनाि ं फडलत म्हणजे प्रस्तुत गं्रथ होय. जवळपास 

बहमनीकालापासून पेशवाईच्या अखेरपयंत म्हणजे जवळजवळ िार दशकामंधील मुसलमान (सूफी) 
संताचं्या मराठी साडहत्यािा डविार या गं्रथात केला आहे. मंुतोजी (डखलजी) सारख्या ‘वजीरुलमुल्का’ 
पासून डरवायतकार ‘गरीब’ अब्दुल याचं्यापयंतिा हा अखंि प्रवास आहे. यात मंुतोजी बामणी (बहमनी), 
अंबर हुसेन, शखे महंमद, शहामुनी, आलमखान, शखे सुलतान हे महाराष्ट्रातील प्रमुख मुसलमान (सूफी) 
मराठी संतकवी असल्यानं त्याचं्या लेखनावर मी डवशरे्ष लक्ष कें डरत करून त्याचं्या साडहत्यािा, 
तववज्ञानािा व कायािा सूक्ष्म डविार केला आहे. यापंैकी अनेक संतांच्या सूफी परंपरेिा व डतिा 
त्याचं्यावरील प्रभावािा सडवस्तर डविार मराठी संशोधनके्षत्रात प्रथमि या गं्रथाच्या रूपानं होत आहे. 
त्यािप्रमाण ं यापंैकी अनेक संतानंी वारकरी, महानुभाव, नागेशादी संप्रदायाशंी व त्याचं्या डविारसरणीशी 
कशी सागंि घातली, एकात्मतेच्या डविाराला कशी गती डदली, अंधश्रद धाडनमूणलन करून डववकेडनष्ठ 
जीवनसृष्टी देण्यािा कसा प्रयत्न केला. पाखािंखंिन कसं केलं यािहंी साधार डवश्लेर्षण या गं्रथात 
पडरश्रमपूवणक करण्यािा कवनम्र प्रयत्न मी केला आहे. 

 
यातंील अनेक संतानंी महाराष्ट्रािी ग्रामसंस्कृती आपल्या ग्रामीण शब्दकळेद वारा व ग्रामीण 

प्रडतमासृष्टीद वारा कशी जपली, यासंबंधीिा डविारही इथं प्रथमि होत आहे. या संतािंी प्रभावकक्षा केवळ 
महाराष्ट्रापुरतीि सीडमत नसून ती कनाटकपासून तंजावरपयंत कशई डवस्ताडरत झाली होती, यािी साक्ष 
या सवण डवभागातं डवखुरलेल्या त्याचं्या रिनािंी हस्तडलडखतं देतात. लोकमानसावर त्याचं्या उदात्त 
आधारडविारािंा एकात्मतावादी व समन्द्वयवादी ठसा उमटल्याडवना राडहला नाही. 

 
सगनभाऊ हे लावणीकार होते, संतकवी नव्हेते म्हणून त्यािंा डविार इथं केला नाही. मराठी 

वाङ्मयेडतहासातील मुसलमान मराठी संताडंवर्षयीिा आजवरिा डविार डकती अपुरा, तोटका होता, यािी 
प्रिीती या गं्रथातून येईलि. त्याचं्या अनेक रिना दुलण डक्षत राडहल्या होत्या, त्यािंा डविार या गं्रथात साधार 
केला आहे. आजवर ज्या संशोधकानंी या संताकंिे व त्यांच्या साडहत्याकिे लक्ष वधेलं, त्या सवणि 
संशोधकािं ऋण मी इथं आदरपूवणक प्रकट करतो. 

 
महाराष्ट्रातील मुसलमान (सूफी) संतानंी धावे, डरवायती, उपाख्यानं, कथाकाव्यं, अभगं, भारुिं, 

रूपकं, कूटरिना, तववडववरणात्मक प्रकरणं, भाष्ट्यगं्रथ, अनेकभाडर्षक दाशणडनक पडरभार्षाकोश, 
संतनामावयाया इ. डकतीतरी आकृडतबंधाचं्या माध्यमातून आपलं लेखन केलं. त्यातंील डवडवधताही 
डवलोभनीय आहे, लक्षणीय आहे. 

 
मुसलमान (सूफी) मराठी संताचं्या रिनािें त्याचं्या व्यक्ततत्वािे व संतत्वािे अनेक पदर डन आयाम 

शोधण्यािा मी यथाशतती प्रयत्न केला. या डवर्षयाकिे यापुढंही संशोधक-अभ्यासक अडधक आस्थेनं लक्ष 
देतील, अशी अपेक्षा व्यतत करतो. 

 
त्याचं्या ‘सहवासात’ व साडहत्यात मला जे आनंदािे सुवणणक्षण लाभले, ते मी आयुष्ट्यभर कसे 

डवसरेन ?  
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शासकीय मुिंणालय, औरंगाबाद 
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पद मश्री डॉ. य.ू म. पठाण 
 
ते्रसष्टाव्या अ. भा. मराठी साडहत्य संमेलनािे अध्यक्ष पद मश्री िॉ. य.ू म. पठाण यानंा सन्द्त- 

साडहत्यािे भाष्ट्यकार म्हणून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्द्यता डमळाली आहे. भारतीय 
साडहत्याच्या संकल्पनेत भक्ततसाडहत्यािा प्रामुख्यानं अन्द्तभाव केला जातो. महाराष्ट्रीय धमण व पथं याचं्या 
साडहत्यडिन्द्तनाबरोबरि त्यानंी भारतीय सूफी सन्द्तसाडहत्यािेंही सखोल डिन्द्तन, मनन, संशोधन केलं 
आहे. त्यािं ंबहुभार्षाकोडवदत्व त्यानंा या मौडलक वाङ्मयीन व सासं्कृडतक कायात साहाय्यभतू ठरलं आहे. 
इ. स. २००४ िा फासीिा राष्ट्रपडत पुरस्कार व म. रा. डहन्द्दी साडहत्य अकादमीिा सवोच्च श्रीछत्रपती 
डशवाजीमहाराज एकता राज्यपुरस्कार या त्याचं्या बहुभार्षाकोडवदत्वावरील राजमुरा म्हणता येतील. 
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