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 थोर इहतहास संशोधक डॉ. यशवतं ख शाल उपाख्य आप्पासाहेब देशपाडें याचं्या जन्मशताब्दीचा 
म हूतक साधून त्याचं्या आजपयंतच्या असंकहलत व हवकीिक लेखाचंा संग्रह “यशोधन” नावाने सादर करताना 
कृतकृत्यतेचे समाधान होिे स्वाभाहवक आहे. महान भाव साहहत्याचे संशोधन, मराठीतील त्या ऐश्वयकसपंन्न 
पि अज्ञात दालनाचा मराठी वाचकानंा करून हदलेला सहवस्तर पहरचय, त्या के्षत्रातील संशोधनाची इतर 
तरुि संशोधकानंा हदलेली पे्ररिा, हशलालेख व ताम्रपटाचं्याद्वारे हवदभाच्या प्राचीन इहतहासावर टाकलेला 
प्रकाश, शारदाश्रमाची स्थापना, त्यात हवदभातील कानाकोपऱ्यातून कष्टपूवकक जमा केलेल्या 
हस्तहलहखताचंा बह मोल सगं्रह, हवहवध देशी व परदेशी इहतहास पहरषदामंधील उपस्स्थती व सहभाग, 
वा मयीन व संशोधन के्षत्रातील प्राप्त झालेले हवहवध सन्मान, साहहत्य व इहतहास समेंलनाचंी भषूहवलेली 
अध्यक्षपदे, संशोधन के्षत्रातील आजन्म तपश्चयेचा “डी. हलट.” या सवोच्च पदवीने झालेला गौरव, घरची 
देशपाडेंपिाची घरंदाज श्रीमंती व यवतमाळातील वहकलीचा व्यवसाय याचं्यावर स खास खी पािी सोडून 
संशोधन के्षत्राला वाहून घेतल्याबदल ल आय ष्ट्याला आलेली कृताथकता, क ट ंबवत्सल वैवाहहक जीवन व हनरोगी 
दीघाय ष्ट्य या हवहवध काहंतमान रंगानंी डॉ. देशपाडें याचें चहरत्र रंगून व उजळून हनघाले आहे. 
 
 डॉ. यशवतं ख शाल देशपाडें याचंा जन्म १४ ज लै १८८४ रोजी अमरावती हजल्यातील पाहपळ या 
लहान खेड्यात झाला. या इवल्याशा खेड्याने महाराष्ट्राला दोन महाप रुष हदले. सशंोधन महषी डॉ. य. 
ख . देशपाडें व हशक्षि महषी डॉ. पंजाबराव देशम ख. डॉ. य. ख . देशपाडें यानंी साहहत्य व संशोधन, तर डॉ. 
पंजाबराव देशम खानंी राजकारि, समाजकारि, कृहषकारि व हशक्षि ही के्षते्र आपल्या प रुषाथाने 
पादाक्ातं केली. वऱ्हाडातील या दोन्ही देशम ख–देशपाडें यानंी आपली सवक पहरहचत खानदानी श्रीमंती व 
अकमकण्यता सोडून सावकजहनक कायात स्वतःला झोकून हदले व आपल्या प्रहतभा, पहरश्रम व कतृकत्वाने 
हवदभाचे नाव उज्ज्वल केले. 
 
 डॉ. देशपाडें याचें प्राथहमक हशक्षि धनज येथे व माध्यहमक हशक्षि अमरावती येथे झाले. 
ज्ञानकोशकार डॉ. केतकर व कादंबरीकार बाळकृष्ट्ि सतं राम गडकरी हे त्यावळेी त्याचें सहाध्यायी व हमत्र 
होते. उच्च हशक्षिाकहरता ते म ंबईला गेले. त्यावळेी त्यानंा हमत्र म्हिून त्यावळेच्या हवद्याथीदशतेील डॉ.ग िे, 
म. म. डॉ. पा.ं वा. कािे व बाळ गंगाधर खेर याचंा लाभ झाला. वयाच्या १४ व्या वषीच पद्यरचनेने डॉ. 
देशपाडें यानंी आपल्या वाङमयीन आय ष्ट्यास स रुवात केली. “गिेशपद्यावली” हे त्याचें प स्तक डॉ. 
केतकरानंीच प ढाकार घेऊन प्रकाहशत केले. प ढे डॉ. केतकरानंी स रू केलेल्या व बाळकृष्ट्ि संत राम 
गडकरी यानंी प ढे चालहवलेल्या “महाराष्ट्र वाग हवलास” मधून डॉ. देशपाडें याचंी “माझी शातंी” ही 
प्रियप्रधान कादंबरी प्रकाहशत झाली. नाट्यरचनेचेही एक–दोन प्रयत्न त्या काळात त्यानंी करून पाहहले 
होते. पि प ढे ते रमले व स्स्थरावले ते संशोधन के्षत्रात. महान भाव संशोधनाकडे मात्र ते योगायोगाने वळले. 
सहज हाती लागलेला ज न्या पोथीचा कागद, त्यातील गूढ हलपीम ळे त्यानंा अथक लावता येईना. हव. ल. 
भाव ेयाचं्या “महाराष्ट्र सारस्वता” मध्ये त्यानंा या कूट हलपीचा उलगडा करिारी हकल्ली सापडली. हतचा 
आधार घेतला असता महान भावाचं्या प्रहसद्ध “सूत्रपाठ” या श्र हत–गं्रथाचा शोध लागला. स दैवाने त्यावळेी 
महान भावाचं्या पीठस्थ महंतानंी पंथावरील संशयाचे व अपसमजाचे हकटाळ दूर सारण्यासाठी गोपनीयतेची 
पारंपहरक वृत्ती हशहथल करण्याची आपिहून तयारी दाखवली. त्याम ळे या अनमोल साहहत्यसंपदेची 
अंधारातून म क्तता झाली. स दैवाने डॉ. देशपाडें यानंा हरद्धपूर व माहूर या दोन्ही मठातील महंत 
दत्तलक्षराजबाबा, गोपीराजबाबा व पंहडत बाळकृष्ट्िशास्त्री महान भाव यासंारख्या महंताचे भरघोस सहकायक 



           

लाभले व त्याम ळे तोपयंत अज्ञात असलेली ही रमिीय साहहत्यलेिी उघडकीस आली. त्यातून १९२५ मध्ये 
“महान भावीय मराठी वाङमय” हा डॉ.देशपाडें याचंा पहहला पहरचयात्मक गं्रथ हसद्ध झाला. या गं्रथाने डॉ. 
देशपाडें यानंा महान भाव संशोधक म्हिून व्यापक प्रहसद्धी, प्रामाण्य व प्रहतष्ठा हमळवनू हदली. प ढे १९२९ 
मध्ये ऋद्धीपूर विकन, १९३६ मध्ये चक्पािी चहरत्र व प ढे पहरहसद्धातं सूत्र पाठ हे गं्रथ डॉ. देशपाडें यानंी 
संपादनपूवकक प्रकाहशत केलेत. याखेरीज “वऱ्हाडची राजधानी एलीचपूर” चा इहतहास सागंिारे प स्तक व 
पैनगंगेच्या पहरसरातील साहहस्त्यकाचंा पहरचय करून देिारी प स्स्तकाही प्रकाहशत झाली. याखेरीज १९३३ 
मध्ये शारदाश्रम वार्षषक, १९४८ मध्ये वत्सग ल्म–महात्म्य, १९६१ मध्ये चरक ब्राह्मिाचंा इहतहास, ही 
संपाहदत प स्तके प्रकाहशत झालीत. भारतीय स्वातंत्र्य य द्धाचंा इहतहास, हवष्ट्ि दासाची कहवता, हवदभातील 
ऐहतहाहसक लेखसंग्रह खंड १ व पागंारकर गौरव गं्रथ या प स्तकाचं्या संपादनातही डॉ. देशपाडें याचंा 
महत्त्वाचा सहभाग होता. 
 
 या प स्तकावं्यहतहरक्त हवहवध इहतहास पहरषदामंध्ये वाचलेले वा संशोधन हवषयाला वाहहलेल्या 
हनयतकाहलकामंध्ये हलहहलेले अनेक शोधहनबंध व लेख १९२४ पासून इतस्ततः हवख रलेले होते. या 
शोधहनबंधामंध्ये माकंडेय, कायर, उनकेश्वर व खेरला येथील हशलालेख, वाशीम येथील वाकाटकताम्रपट, 
नंदराज राष्ट्रकूट याचें पद्यनगर–ताम्रशासन याचें संशोधन व माहूर, वाशीम, कायर, भादंक, 
कशदखेडराजा, एलीचपूर, कारंजा या हवदभातील गावाचं्या इहतहासाचा मागोवा घेऊन महाराष्ट्राच्या 
इहतहासावर प्रकाश टाकलेला आहे. हवशषेतः हवदभाची प्राचीनता, हवदभाचे उधाि वैभव व हवदभाचा 
तत्कालीन भगूोल, याचें हववचेन केलेले आहे. हवदभक हा आहदमहाराष्ट्र, आयांची पहहली वसाहत हवदभात 
झाली. इहतहास, राजकीय वैभव, पराक्म, साहहत्यहनर्षमती यासाठी हवदभाची प्रहसद्धी सवात ज नी. 
राष्ट्रकूट वाकाटक, सातवाहन, चाल क्य, यादव, व म सलमान राजवटींचा हवदभाने वळेोवळेी अन भव 
घेतला. हवदभाची व्याप्तीही वळेोवळेी बदललेली हदसते. कधी ती आजच्या महाराष्ट्राशी समव्याप्त होती. 
कधी आजचा मराठवाडा व खानदेश हतच्यात अंतभूकत होता. त्याम ळे डॉ. देशपाडें हे हवदभाबदल ल अहभमानाने 
हलहहतात, “त्यावळेी वैदभीय भगूोलाच्या इहतहासातील स्स्थत्यंतराची ही पाश्वकभमूी हवसरून चालिार 
नाही”. 
 
 डॉ. देशपाडें यानंी हशलालेख व ताम्रपट याचें जे संशोधन केले. त्या माकंडेयाच्या देवालयातील 
सभामडंपाच्या खाबंावर दोन लेख सापडले. पैकी एका लेखातील “अक्षरवाहटका” पाचव्या–सहाव्या 
शतकातील असावी. द सऱ्या खाबंावर कृष्ट्िदेवराव यादवाच्या राजवटीतील हशलालेख आहे. तत्कालीन 
हलपी व राजकारिाच्या दृष्टीने त्यातील “इ” काराची पद्धती, “ओ” चे उकारसदृशरूप, अकारातं नामाची 
उकारातं रूपे, चत थीचे अकारातं रूप, ते हा “चा” हे षष्ठीचे रूप ही रूपे लक्षिीय आहेत. उनकेश्वरला 
एकून तीन हशलालेख आहेत. त्यापंैकी एक हशलालेख हा यादव काळातील असून ज्ञानेश्वरीपूवी एक वषक 
म्हिजे शके १२११ मध्ये हलहहलेला आहे. त्यावळेी राजा श्री.रामचदं्रदेव व प्रधान हेमाहद्र होता. याखेरीज 
व्यंकदेव, सोमदेव पहंडत व सरि  या तीन अज्ञात व्यक्तींचाही उल्लखे आहे. या हशलालेखावरून बाराव्या 
शतकातील मराठी हलपी, भाषा व लेखनपद्धती याचंी कल्पना येते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस हनमाि 
झालेल्या महान भावाचं्या “सगळ” हलपीतील विाशी या लेखातील विाचे साम्य आहे. याखेरीज 
बाशीटाकळी, रोहिखेडा, नादंगाव खंडेश्वर, येथील ज न्या महंदरावंरही यादवकाळातील काही हशलालेख 
उपलब्ध झाले. हे दोन्हीही हशलालेख द सऱ्या शतकातील असावते, असे डॉ. देशपाडें याचें अन मान आहे. 
पहहल्या हशलालेखात पहहल्या ओळीतील “महासेनापती” हा एकच शब्द वाचता आला. द सऱ्या 
हशलालेखात “धरे, या, पेंड, क, ऐच्छी” एवढी अक्षरे लागली असून त्याचंा घरोघर दयेचा प्रसार करावा” 



           

असा डॉ.देशपाडें यानंी लावलेला अथक हववाद्य मानला जातो. भादंक ताम्रपटात राष्ट्रकूट पहहला कृष्ट्ि याने 
नादंीपूर येथे उदंबरमंतीच्या आहदत्य मंहदराला “िगिपूरी” हा गाव दान हदल्याचा उल्लखे आहे. या 
ताम्रपटात उल्लेहखलेली गाव ेसवक यवतमाळ हजल्यातीलच आहेत. (नादंीपूर हे सध्याचे नादं रा, उद ंबरमंहत 
हे उमरावती, िगिप री म्हिजे गिोरी) आठव्या–नवव्या शतकातील या ताम्रपटावंरून राष्ट्रकूटांच्या 
शासनाची सीमा नादंीपूरपयंत पोहोचत असल्याचे लक्षात येते. वाशीम येथे सापडलेला ताम्रपट हतसऱ्या–
चवथ्या शतकातील वाकाटकवशंीय कवध्यशक्ती राजाचा आहे. या ताम्रपटाच्या पहहल्या पत्राची भाषा 
संस्कृत असून इतर पाच पत्रावरील भाषा प्राकृत आहे. नन्नराजाचा ताम्रपट हा शके ६१५ चा असून 
एलीचपूर येथील राष्ट्रकूट नन्नराज अपरनाम य द्धास र याचे दानपत्र यावर संस्कृत भाषेत व ब्राह्मी हलपीत 
कोरलेले आहे. 
 
 वरील हशलालेख व ताम्रपटाचं्या संशोधनाखेरीज हवदभातील इहतहासप्रहसद्ध स्थळाचं्या 
भतूकाळाचा शोध घेिारे, तसेच ऐहतहाहसक दस्तऐवजाचं्या आधारे ज न्या प्रहतहष्ठत घराण्याचं्या इहतहासावर 
प्रकाश टाकिारे त्याचें अनेक लेख आहेत. वत्सग ल्म महात्म्य व चरक ब्राह्मिाचंा इहतहास या प स्तकानंा 
हलहहलेल्या प्रदीघक प्रस्तावना अभ्यासघन व अभ्यासनीय आहेत. याखेरीज हवष्ट्ि दासाची कहवता, वऱ्हाडी 
लोकगीते यासंारख्या वाङ मयीन प स्तकानंा हलहहलेल्या प्रस्तावनाही वैहशष्ट्ट्यपूिक आहेत. त्यात मान्य 
केलेली लेखनपद्धती व लेखन दोषाहवषयीचे कवीचे स्वातंत्र्य लक्षिीय आहे. लोकवाङ मय, बोलभाषा याचें 
केलेले हववचेन, या संबधंातील प्रस्तावनाकाराचे आकलन हनःसहंदग्ध असल्याची ग्वाही देतात.  
 
 महान भाव वाङ मय हे डॉ. देशपाडें याचें प्रमोदवन आहे. त्याचं्या संशोधनात त्याचें मन अहधक रमते. 
त्या के्षत्रावरील त्याचंा अहधकारही सवकमान्य आहे. त्याम ळेच या हवषयावर त्यानंी हवप ल हलहहले आहे. 
इतरासंाठी त्या हवषयावर हलहहण्याचे योगही त्यानंा बरेच आले. महान भाव पंथ, त्या पंथाचा इहतहास, त्या 
पंथाचे तत्त्वज्ञान, आचारधमक, पंथाचे समदृ्ध साहहत्य, त्या साहहत्याचे हवशषे, एकूि भारतीय हवचारधारेत 
त्या पंथातील दशकनाचें स्थान इत्यादी हवषयावंर त्यानंी प नः प नः हलहहले आहे. वगेवगेळ्या हनहमत्ताने, 
वगेवगेळ्या काळी व वगेवगेळ्या हठकािी हे लेखन झाले असले तरी त्यात काही बाबींची प नरुक्ती अटळ 
आहे. त्या के्षत्रात तद त्तरकाली झालेल्या अहधक सखोल व सवकस्पशी संशोधनाने या वाङ मयावर अहधक 
प्रकाश पडल्याम ळे पूवीच्या आकलनातील त्र टी व अभ्यासाच्या मयादाही आता लक्षात येिे साहहजक आहे. 
नवनव्या हनष्ट्पतीम ळे ज न्या गृहीताचंी फेरमाडंिीही चोख आकलनासाठी आवश्यक ठरत असते. स दैवाने 
डॉ. देशपाडेंसारख्या तपस्वी संशोधकाकडून पे्ररिा व सहकायक हमळूनच नव्या संशोधकानंी ताज्या उमेदीने 
प ढे मजल मारली आहे. त्याचं्या पहरश्रमाम ळे ज न्या प्रयत्नांच्या मयादा स्पष्ट झाल्या असल्या तरी ज्येष्ठाचं्या 
वत्सल मनाला त्याचे वैषम्य न वाटता प्रोत्साहनपर कौत कच वाटेल. त्यानंीच आखलेल्या धूळवाटेवरील ही 
प ढची चूक आहे हे कोिालाही कृतज्ञतेने मान्य कराव ेलागेल. डॉ. देशपाडें याचंा दबदबा असलेल्या या 
प्रातातं त्याचं्या साक्षीनेच प ढे ह. ना. नेने, वा. ना. देशपाडें, डॉ. हव. हभ.कोलते, डॉ. स रेश डोळके, या 
वैदभीय संशोधकानंी मारलेली आघाडी आप्पासाहेबाचं्या तळमळीचे साथकक करिारी आहे.  
 
 हवहवध पहरषदाचं्या हनहमत्ताने आप्पासाहेबानंा देशाची व परदेशाची यात्रा घडली. त्यापंकैी परदेश 
वारीवर आप्पासाहेबानंी क ठेही हलहहले नाही. पि भारत याते्रतील काही भाग त्यानंी शब्दबद्ध करून 
ठेवलेला आहे. पंजाब, हबहार, मथ रा, कशदखेडराजा, या प्रवासाचंी त्यानंी केलेली विकने तपशीलवार व 
सहवस्तर आहेत. त्या त्या स्थळाचं्या भेटीच्या हनहमत्ताने आप्पासाहेब त्या हठकािचा सवक पौराहिक, 
ऐहतहाहसक, राजकीय व सासं्कृहतक अभ्यास वाचकानंा हवस्ताराने सादर करतात. त्याम ळे हे लेखन केवळ 



           

प्रवासविकनपर न होता, इहतहास हववचेनाचेही होऊन जाते. हे सवक संदभक मनात साठवनूच आप्पासाहेब त्या 
स्थळानंा भेटी देतात. त्या भेटीम ळे याहत्रकाबरोबरच वाचकाचेही मन संस्काहरत व समृद्ध होते. सवक 
धमांबदल ल व पंथाबंदल ल आप्पासाहेबानंा आप लकी आहे. महान भाव पंथाशी तर ते एकरूपच झाले होते. पि 
बौद्ध, जैन धमकस्थळाचं्या भेटीनेही त्याचें मन श्रद्धाक ल होते. म सलमान धमातील उदार अंशाबदल लही 
त्याम ळेच त्यानंा आत्मीयता आहे.  
 
 आप्पासाहेबाचें लेखन वऱ्हाडी देशपाडं्याचं्या स्वभावाप्रमािेच मनमोकळे, ऐसपैस व अघळपघळ 
आहे. हा अघळपघळपिा क्वहचत पाल्हाळीकपिामध्ये रूपातंहरत होतो. संशोधनामध्ये अपेहक्षत असिाऱ्या 
नेमकेपिाचाही क्वहचत अभाव जािवतो. संशोधनाच्या हशफारशीने येिाऱ्या अन मानाची हशरजोरीही क्वहचत 
जािवते. त्याचबरोबर गीवाि शब्दाचं्या सहाय्याने क्वहचत लाहलत्याची कशपिही केलेली आढळते. या 
लाहलत्याला प्रवासविकनामध्ये वावही असतो. 
 
 डॉ. का. ना. दीहक्षतामं ळे आप्पासाहेबानंा संशोधनाची गोडी लागली. महान भाव महंताच्या 
उदारमनस्कतेम ळे ती वाढत गेली. प ढे या गोडीचे छंदात रूपातंर झाल्यावर आप्पासाहेबाचं्या स्स्थर व 
स्वस्थ आय ष्ट्याचे वळिच बदलून गेले. समवयस्क व समानरुची वकील वा हवदग्ध हमत्राबंरोबर आरामशीर 
काव्यशास्त्रहवनोद करण्याऐवजी आप्पासाहेब हनजीव हशलालेख, ताम्रपट वा जीिक कागद याचं्याशी संवाद 
साधू लागले व त्यातून त्याचंी भतूकाळाशी सख्यभक्ती वाढीला लागली. आपल्या त्याग व तपश्चयेपोटी 
अतीताचा हवश्वास सपंादन केल्याम ळे दगड, धातू व कागद यानंी त्याचं्या जवळ आपले दीघककालचे मौन 
सोडले. त्यातून हवदभाचा व महाराष्ट्राचा उज्ज्वल इहतहास आपल्याला सागंोपागं उपलब्ध झाला. हनळकंठ 
लक्ष्मि ढ मे व यादव माधव काळे याचंा वारसा अहधक कायकक्षमतेने प ढे चालवनू आप्पासाहेबानंी वैदभीय 
संशोधनाला प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली. 
 
 एकूि तपस्येच्या मानाने आप्पासाहेबाचंी गं्रथहनष्ट्पत्ती अत्यल्प आहे. लेख तेवढे शोधहनबधं, 
प्रस्तावना, परीक्षिे याचं्या रूपाने इतस्ततः एकाकी आय ष्ट्य घालवीत होते. जन्मशताब्दीच्या हनहमत्ताने त्या 
लेखाचंा हीरक महोत्सवी अज्ञातवास संपून त्या सवांना एकत्र प्रहसद्धीचा प्रकाश लाभतो आहे, हे स दैव. 
 
 या संग्रहातील लेख १९२४ पासूनचे आहेत. भारत इहतहास संशोधन मंडळ तै्रमाहसक, वागीश्वरी, 
वऱ्हाड शाळा पत्रक या हनयतकाहलकाचें त्यावळेचे अकं आता द र्षमळ आहेत. ज्ञानसाधनेसाठी गं्रथसंग्रह 
उपलब्ध करून देण्याची दृष्टी राखिाऱ्या संदभक गं्रथालयातच ते नेकीचे जपून ठेवलेले आढळतील. अशी 
गं्रथालये अथातच थोडीच असिार–(म ंबई मराठी गं्रथ संग्रहालय हे त्यापंैकी प्रम ख). स दैवाने हवदभक 
साहहत्य संघाने आप्पासाहेबाचं्या समग्र साहहत्य संपदेची सूची प स्स्तकारूपाने प्रकाहशत केलेली होती. 
त्यातील साहहत्याची जमवाजमव करिे एरव्ही मेटाक टीचे झाले असते. पि म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालयाचे 
श्री.अच्य त तारी व लहतका जोशी, हवदभक साहहत्य सघंाच्या हशवाजी सदभक गं्रथालयाचे श्री.चदं्रकातं 
क लकिी व क मारी खानापूरकर, प ण्याच्या महाराष्ट्र साहहत्य पहरषद गं्रथालयाच्या सौ. इंद ताई गोखले, 
विीच्या लोकमान्य हटळक महाहवद्यालय गं्रथालयाचे श्री.हकशोर साठे याचं्या आस्थेवाअीक तत्पर 
सहाय्याम ळे यापंैकी बव्हंशी साहहत्य उपलब्ध होऊ शकले. त्यापंैकी काही लेख प्रासंहगक स्वरूपाचे होते. 
प नरुक्तीच्या भयाम ळे काही लेख संपाहदत करून घ्याव े लागले व बाकीचे मागे ठेवाव े लागले. (अशा 
असंकहलत लेखाचंी यादी पहरहशष्टात हदलेली आहे.) आप्पासाहेबानंा व त्याचं्या पहरश्रमानंा अन्याय होऊ 
नये, याची आवश्यक तेवढी दक्षता घेतली जािे आवश्यक होते. अधक शतकापूवी त्यानंी केलेल्या संशोधनानंी 



           

माडंलेली त्यावळेचे काही हनष्ट्कषक त्यानंतरच्या सशंोधनाम ळे आज स धारून घ्याव ेलागतील. तथाहप त्या 
प्रयत्नाचें व त्यातील फहलताचेंही एक ऐहतहाहसक मोल आहे. यवतमाळचे “शारदाश्रम” हे तर 
आप्पासाहेबाचें एकाकी अवतारकायक होते. ज न्या साहहत्याचे संशोधन व संगोपन असे त्याचें द हेरी तप पन्नास 
वष ेअखंड चालले होते. या त्याचं्या अपार कष्टाचंा लाभ प ढे अनेकानंा घेता आला. पहरिामी आप्पासाहेबानंी 
तळमळीने जमवलेल्या संग्रहाची वाताहत झाली. वहडलोपार्षजत इस्टेटीबाबतचे वऱ्हाडी देशपाडं्याचें 
प्राक्तन त्याचं्या संचयालाही भोवल्याचे करुिाजनक दृश्य त्याचं्या शताब्दी वषात काळजात कालवाकालव 
उत्पन्न करील, यात शकंा नाही. 
 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. स रेंद्र बारकलगे यानंी “यशोधन” चे प्रकाशन 
पत्करून आप्पासाहेबाचं्या हवस्मृतप्राय पहरश्रमाची बजू राखली, हे कृतज्ञतेने मान्य केले पाहहजे. 
 
विी, रयम शेवयळकर 
१४ ज लै १९८५  
 



           

    १ :                 

१.             
 

 सनातन कहदू धमात  अनेक पंथ हनमाि झाले. त्यापंैकी एक महान भावपंथ होय. याचे मूळ नाव 
महान भाव असून त्यास समानाथकद्योतक महात्मापंथ असेही म्हितात. महान भाव या शब्दाचे अपभ्रष्टरूप 
मानभाव हे हल्ली लौहककात रूढ आहे. या पंथास ग जराथेत अच्य तपंथ आहि पंजाबात जयकृस्ष्ट्िपंथ या 
नावाने सबंोहधतात. अच्य त आहि जयकृस्ष्ट्ि ही दोन्ही नाव े या पंथीयात प्राम ख्याने रूढ असलेल्या 
श्रीकृष्ट्िभक्तीवरूनच पडली आहेत. 
 
            
 
 या पंथाचा उदय वऱ्हाडात ऋद्धपूर येथे शाहलवाहनाच्या १२ व्या शतकात झाला. तथाहप आज 
सबंध महाराष्ट्र, ग जराथ, मध्यप्रातं, इंदूर, संय क्त प्रातंाचा काही भाग व पंजाब यामध्ये पंथाचा प्रसार झाला 
आहे. एवढेच नव्हे तर, या पंथाची कृष्ट्िमंहदरे काश्मीर, काबलू येथे असून या पथंाचे अन यायी गझनी 
कंदाहारपयंतही पसरले आहेत. हा पंथ वऱ्हाडात अस्स्तत्वात आला असून या पंथाचे मूळ धमकगं्रथ मराठी 
भाषेत आहेत. 
 
पांथ स्थयपनेचय उद्दश 
 
 आद्य शकंाराचायांनी जैन, बौद्ध इत्यादी धमांचे खंडि करून सनातन ब्राह्मि धमाचे प नरुज्जीवन 
केले ते सरासरी ४ शतके राहहल्याम ळे कहदू समाजामध्ये विकभेदाची असयता भासू लागली. यातच धमकगं्रथ 
संस्कृतमधून असल्याम ळे इतर विांनी ब्राह्मिविाचे धमकसंबंधी श्रेष्ठत्व अवश्य मानाव े लागत असे. अशा 
पहरस्स्थतीत महाराष्ट्रात सवक विांच्या एकीकरिाचे आहि भेदभाव सौम्य करण्याचे प्रयत्न १२ व्या शतकात 
झाले. त्यातील हा महान भावीयाचंा पंथ होय.  
 
पांथयच्यय उपशयखय ऊर्फ  आम्नयये 
 
 चक्धराचे स मारे ५०० पेक्षाही जास्त हशष्ट्य असून तो स्वतः ग जराथी होता. तरी पंथप्रसाराचे कायक 
महाराष्ट्रात झाले. हशष्ट्यापंैकी नागदेवाचायक, मकहद्रभट्ट, जनादकन, दामोधर, भाडंारेकार इत्यादी प्रम ख होते. 
त्यात पंथप्रसाराचे कायक हवशषेतः श्रीनागदेवाचायक यानेच केले. नागदेवाच्या हशष्ट्याचं्या प्रम ख तेरा शाखा 
झाल्या. त्या शाखाचं्या परंपरा अद्यापही स रू आहेत. त्यास आम्नाय असे म्हितात. या आम्नायामंध्ये 
कवीश्वर, उपाध्याय आहि पारमाडंल्य याचंा हवशषे प्रसार आहे बसवाप्रमािेच चक्धरही ब्राह्मि होता पि 
हनराळा पंथ स्थापन करीत असताना याने वदेान याहयत्व आहि विाश्रमधमक याचंा त्याग केला नाही हे हवशषे 
आहे. 
 
महयनुभयवपांथयतील वर्फ 
 



           

 महान भावपंथास वदे प्रमाि असून चात वकण्यकव्यवस्था आहि विाश्रमधमकही मान्य आहेत. हा पंथ 
ब्राह्मिानंीच काढला असून पंथ स्थापनेपासून सरासरी तीनश ेवषपेयंत ब्राह्मि आचायकत्वाखालीच पंथप्रसार 
होत होता. महान भावाचे दोन वगक आहेत. एक उपदेशी आहि द सरा संन्याशी. उपदेशी वगक चात वकण्यक आहि 
जाहतधमक व तदन रूप संस्कार पाळिारा आहे. याचे लग्नादी व्यवहार पंथेतर सजातीयाशंी होतात; म्हिजे 
महान भावीय पंथाचा गृहस्थाश्रमी ब्राह्मि असला तर ब्राह्मिधमान रूप सोळा संस्कार पाळीत असून त्याचे 
लग्नादी व्यवहार सजातीय ब्राह्मिाशंीच हल्लीही होतात. तथाहप त्याने महान भावीय सनं्यासदीक्षा घेतली तर 
मात्र जाहतहनबधं पाळण्याची त्यास जरूर नाही. स्त्रीशदू्रादी सवास संन्यास घेता येतो व अशी दीक्षा 
घेतल्यावर मग अस्पृश्येतर संन्याशामंध्ये जाहतहनबधं पाळीत नाहीत, हा या पंथात हवशषे आहे. तसेच 
कहदंूच्या देवतापंकैी दत्तात्रय आहि श्रीकृष्ट्ि हे परमेश्वराचे पूिावतार मानतात व बाकीच्या देवताचें अवतार 
अंशरूपाने मानतात. यानंी भारतातंगकत श्रीमद भगवद गीता हा म ख्य धमकगं्रथ मानून तदंतगकत अकहसा इत्यादी 
तत्त्वाचंा अवलंब जनतेस हनवृहत्तमागास लावण्याकहरता केला व संन्यास, ब्रह्मचयक व हभक्षोपजीहवत्व इत्यादी 
साधनानंी स्त्रीप रुषादी सवक विांना मोक्षास लावण्याचा उपक्म केला.  
 
महयनुभयवयांची वेदयांतयतील मते 
 
 श्रीमद भगवद गीता हा म ख्य धमकगं्रथ मानल्याम ळे चक्धरकालापासून आजवर या गं्रथावर अनेक 
महान भावीय मराठी टीका झाल्या. त्या सवक दै्वतपर आहेत. प्रकृती आहि प रुष हे हभन्न असून जीव व हशव हे 
हभन्न आहेत. परमेश्वर हा हनग किहनराकार आहे. पि कृपावश ेतो साकार होतो. माया ही हनग किाला सग ित्व 
आिते व जीवाला जीवत्व देते, म्हिजे जीवाकडूव ती सवक व्यापार करहवते असे हे प्रहतपाहदतात. या देहात 
मन ष्ट्य आपल्या पूवककमान सार फळे भोगतो आहि कमान सारच (स्वगक, नरक, कमकभमूी व मोक्ष) या चत र्षवध 
कमकफलास पावतो अशी याची समजूत आहे.  
 
महयनुभयवयचे आद्य धमफग्रांथ 
 
 श्रीकृष्ट्ि हा अवतार मानल्याम ळे श्रीकृष्ट्िलीला विकनपर भागवताचे दशम आहि एकादश स्कंद हे 
पूज्य मानतात आहि तसेच चक्धराच्या म खातून हनघालेली उपदेशपर वाक्ये जशीच्या तशीच त्याचा हशष्ट्य 
मकहद्रभट ट याने लीळाचहरत्र या गं्रथात ग्रहथत केली आहेत. त्यांपैकी काही केशवराजसूरी याने हनवडून 
एकहत्रत केली. चक्धराच्या म खातून हनघालेल्या वाक्यासं सूत्र असे म्हितात व या संग्रहास हसद्धातं 
सूत्रपाठ असे नाव हदले आहे. ही चक्धराची सहंहता महान भावीयानंी कानामाते्रचाही बदल न होऊ देता 
जशीच्या तशीच संरहक्षत केली आहे व त्यास आहदगं्रथ मानून ते त्याचा हनत्य पाठ करतात. ही एकंदर १६०९ 
सूते्र असून त्याचंी ११ प्रकरिे आहेत. 
 
ग्रांथयची भयषय मरयठी 
 
 चक्धराने पंथाचे कायक हवदभात आहि महाराष्ट्रात केले. त्याचा हशष्ट्यसम दाय महाराष्ट्रीय होता. 
सवक विांतील स्रीप रुषाकंहरता हा पंथ स्थापन केल्याम ळे या पंथाचे गं्रथ संस्कृतमध्ये न होता मराठीतूनच 
कराव ेलागले. याहशवाय चक्धराची उपदेशसूते्र मकहद्रभट्टाहद हशष्ट्यानंी मराठीतून एकहत्रत केलेली आहेत. 
या सवक कारिामं ळे या पंथाची भाषा मराठी ठरली व या गं्रथाचा प्रसार करिारी मंडळी प्रथम तीनश ेवष े
हनव्वळ आहि नंतरही बह धा महाराष्ट्रीय असल्याम ळे या पंथाचे सवक हलखाि बह ताशंी मराठीतच हनमाि 



           

झाले आहे. मराठी बोलिाऱ्या कहदू समाजात जे अनेक पंथ आहेत त्यात महान भावीपंथाइतके मराठी 
वाङ मय कोिाही पंथात नाही. एवढेच नव्हे तर इंग्रजी अमंलापूवीच्या इतर मराठी वाङ मयाशी त लना केली 
असता महान भावीय मराठी वाङ मयाचे एकंदर वाङ मयात प्राधान्यच हदसेल. 
 
ज्ञयनेश्वरीपूवफ महयनुभयवीय मरयठी ग्रांथ 
 
 ज्ञानेश्वरी शके १२१२ त हलहहली. ज्ञानेश्वर व म क ं दराय या दोन गं्रथकाराहंशवाय अद्यापपयंत 
तत्पूवीचे मराठी गं्रथकार अथवा त्यांचे मराठी स्वतंत्र गं्रथ उपलब्ध नाहीत. ही उिीव महान भावीय मराठी 
गं्रथ उपलब्ध झाल्याम ळे भरून हनघाली आहे. ज्ञानेश्वरीपूवी सरासरी २५–३० वषांचे गद्य, ओवीबद्ध आहि 
हवहवध वृत्तातं रहचलेले महान भावीय मराठी गं्रथ आज पहावयास हमळतात. त्यात मकहद्रभट टाचे लीळाचहरत्र 
(स मारे शके ११९५) हा गद्य गं्रथ, भास्कर कवीचा ओवीबद्ध हशश पालवध (शके ११९५) आहि श्रीमद भागवत 
एकादशस्कंद (शके ११९६) तसेच त्याचे गद्य श्रीकृष्ट्िचहरत्र, भावदेेवव्यास याचंा गद्य पूजावसर केशवव्यास 
व गोपाळ पंहडत याचें हसद्धातंसूत्रपाठ (गद्य), केशवव्यास याचंा ओवीबद्ध मूर्षतप्रकाश (शके १२०६), 
गायनाचायक दामोधर पंहडत याच्या साठचौपद्या व ओवीबद्ध वत्सहरि (शके १२००), नरेन्द्र कवीचे ओवीबद्ध 
रुस्क्मिीस्वयंवर (शके १२००) हे गं्रथ भाषा व साहहत्य या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याहशवाय 
केशवव्यास, कवीश्वरव्यास, लक्ष्मींद्रभट ट देऊळवाडेकर आहि हनवहृत्तदेव वाठोडेकर इत्याहदकाचं्या 
सरासरी ७–८ भगवद गीतेवरील मराठी गद्य व ओवीबद्ध टीका उपलब्ध आहेत.  
 
महयनुभयवीय वयङ मययची नवनवधतय 
 
 ज्ञानेश्वरीनंतरही हवहवध हवषयात्मक मराठी गद्य व पद्य वाङ मय महान भावीयानंी तयार केले आहे. 
त्यात चहरत्रात्मक, स्थलविकनात्मक, प रािे, काव्ये वगैरे गं्रथाचंा भरिा आहे. समाजात धार्षमक मराठी 
गं्रथाचंा अभ्यास करावा लागत असल्याम ळे अनेक टीका, टीपागं्रथ आहि कोश व व्याकरिगं्रथ आहि 
साहहत्य व छंदःशास्त्रावरील गं्रथ हनमाि झाले आहेत. या गं्रथभाडंाराची यथाथक कल्पना प्रस्त त लेखकाच्या 
महान भावीय मराठी वाङ मय या प स्तकावरून येईल. 
 
सूत्र पयठयवरील महयनुभवीय मरयठी वयङमय  
 
 याचें वाङ मय कसेकसे वृकद्धगत होत गेले हे त्याचं्या एका गं्रथाच्या इहतहासावरून हदसून येईल. 
मकहद्र व्यासाने प्रथम चक्धराचा चहरत्रात्मक असा ‘लीळाचहरत्र’ गं्रथ हलहहला. त्यातून आहि 
चक्धरम खातून ऐहकलेल्या उपदेशातून हनवडक वाक्ये एकत्र करून केशवव्यासाने त्यास सूत्र नाव देऊन 
सूत्रपाठ तयार केला. ही सूते्र समजण्याकहरता चक्धराने जे दृष्टातं साहंगतले त्याचा केशवव्यास याने एक 
स्वतंत्र भाग बनहवला. या सूत्राचे पंहडत रामेश्वराने (श. ११९८ ते श. १२४० पयंत) हवषयान रोधाने 
हनरहनराळे ११ भाग पाडले. प ढे (शके १२४७ च्या स मारास) पारमाडंल्या आम्नायाचा मूळ प रुष जो गोपाल 
पंहडत याने त्या सूत्राची अन्वयव्यवस्था लावली. ही हनरहनराळी सूते्र चक्धराने कोिकोित्या प्रसंगी 
साहंगतली हे ‘प्रकरिवश’ गं्रथात साहंगतले आहे. तो गं्रथ परश रामाने केला असा समज आहे. ही सूते्र 
सागंण्यात चक्धराचा हेतू काय होता, हे न्यायव्यासाने शके १२७५ त ‘हेत स्थल’ या गं्रथात साहंगतले. याच्या 
पूवीच यापंैकी काही सूत्रावंर ‘लापहनक’ व ‘दृष्टाहंतक’ हे गं्रथ गर्षभताथक सागंण्यासाठी रचले गेले. यावर शके 
१४०० च्या स मारास चक्पािी याने या सूत्रात अमूक शब्द का योहजले व ते त्याच ओळीत का योहजले वगैरे 



           

स्पष्ट करून ‘लाहपका’ या नावाचा मोठा गं्रथ हलहहला. याहशवाय भाष्ट्य, महाभाष्ट्य, व्याख्या, प्रमेय वगैरे गं्रथ 
आहेतच. भाष्ट्यामध्ये शब्दाथक हवशद करून साहंगतले आहेत व महाभाष्ट्यात, भाष्ट्यात अथक हवशद करताना 
योहजलेल्या शब्दाचंाही स्पष्ट अथक केला आहे. यात अनेक व्याख्या असून हनरहनराळ्या समानाथकक शब्दाचें 
भेद दाखहवले आहेत. याहशवाय टाचि म्हिजे हटपिी गं्रथ आहेत. हे हटपिी गं्रथ सूत्रसंबधंानेच नसून 
भागवत, गीता, हशश पालवध इत्यादी काव्यगं्रथावरही आहेत. या हटपिीवरून रचलेला एक तत्कालीन अथक 
देिारा शब्दकोशही आहे. याचें जेवढे म्हिून गं्रथकार व कवी होऊन गेले ते झाडून सारे सनं्यासी अथवा 
संसारापासून अहलप्त होते.  
 
महयनुभयवीय नलपी 
 
 अनेक कारिामं ळे आपली ब्रह्महवद्या, आपली धमकमते इतरापंासून ग प्त ठेवण्याची आवश्यकता या 
पंथीयासं नागदेवानंतर ५० वषाच्या आतच भासू लागली. या कायाकहरता महान भाव पथंाच्या हनरहनराळ्या 
आम्नायानंी हनरहनराळ्या संकेत हलपी तयार करून त्यात आपले गं्रथ हलहहले आहेत. अगदी प्रथमच्या अशा 
‘सगळ हलपी’ व ‘स ंदर हलपी’ या होत. सगळ हलपी ही खळोव्यासाने शके १२७५ च्या स मारास काहढली व 
स ंदरी हलपीचा जन्म शके १२८५ च्या स मारास झाला. त्यानंतर लवकरच शके १२९० च्या स मारास 
पारमाडंल्य हलपी हनमाि झाली. आज महान भावीयाचं्या २६ हलप्या अस्स्तत्वात आहेत. हलपी हनघाल्यानंतर 
हलपीत प्रती करून पूवी सरळ मराठीतील गं्रथ नष्ट केले. हलपी फक्त महान भावीयानंाच परपरागत 
कळावयाची असल्याम ळे व आपले धमकगं्रथ इतरानंा कळू नयेत म्हिनू ग प्त ठेवण्याची प्रवृत्ती या पंथात रूढ 
झाल्याम ळे गं्रथभाडंार इतर पंथीयासं आजपयंत ग प्त राहहले असे म्हितात. सकेंत असले तरी हनरहनराळ्या 
हलपींमध्ये मूळ विास साकेंहतक विक योहजल्याम ळे तत्कालीन शब्दाचंी रूपे वगैरे आजही पहावयास 
हमळतात.  
 
 या पंथासबंंधाने परकी भाव एवढेच नव्हे पि हतरस्कारही आज कहदू समाजामध्ये का रूढ आहे 
याची मीमासंा करिे अवश्य आहे. याची कारिे महान भावीयाचं्या इहतहासातच हमळतील. शके १२७५ पासून 
आपले धार्षमक गं्रथ महान भावीयानंी ग प्त ठेवावयास प्रारंभ केला. त्यातच ते इतर कहदू समाजाशी फटकून 
राहू लागले. देवहगरीकर कन्हरराय, महादेवराय आहि रामदेवराय जाधव या हतन्ही राजानंी चक्धर आहि 
त्याचा पट टहशष्ट्य नागदेव याचं्या भेटी घेऊन त्याचंा आदर केला. त्यानंतर देवहगरीचे राज्य नष्ट होण्यापूवी 
काही वष ेअगोदर वऱ्हाड हा म सलमानाचं्या अंमलात गेला व मागून देवहगरीचे कहदू राज्यही नष्ट झाले व 
म सलमानाकंडून कहद धमाचा छळ सूरू झाला. तेव्हा अशा छळापासून आपले, आपल्या पंथाचे संरक्षि व्हाव े
म्हिून महान भावीयानंा प्रयत्न कराव ेलागले. या पंथामध्ये मूर्षतपूजा तेव्हा रूढ नव्हती. कृष्ट्ि, दत्तात्रय, 
चक्धर इत्यादी अवताराचं्या चरिस्पशाने पहवत्र झालेली स्थळे, तीथे एवढेच नव्हे पि तेथील संबधंी 
पाषािही महान भाव पहवत्र मानू लागले व अशा पहवत्र स्थळी त्यानंी आपले ओटे बाधंले. इकडे इतर कहदू 
मूर्षतपूजक असल्याम ळे अथातच न सते ओटे बाधंवनू ती स्थळे पहवत्र मानिारे लोक हे मूर्षतपूजक हहदंूपासून 
हभन्न आहेत असा म सलमानातं समज झाला. त्याचा फायदा घेऊन आपल्या पंथाचे संरक्षि व्हाव े म्हिनू 
म हनव्यास (कमळाकर अयाहचत कोठी) या क मराम्नायातील पाताळ यंत्री प रुषाने चवदाव्या शतकात 
तत्कालीन एका म सलमानी बादशहाकडून एक फमान हमळवनू सवक महाराष्ट्रभर आपल्या पंथाचे ‘ओटे’ 
बाधंले. पठैि, आपेगाव, फलटि, वरेूळ इत्यादी हठकािी प्राचीन देवालयात व हकत्येक हठकािी 
म सलमानानंी उध्वस्त केलेल्या कहदूच्या देवालयाच्या प्राकारातही हे ओटे बाधंले. त्याम ळे आधीच मूळ 
सनातन चात वकण्यापं्रमािे अशा कहद धमाहवरुद्ध शूद्रानंास द्धा संन्यासदीके्षचा अहधकार देिारा, आपले धमकगं्रथ 



           

ग प्त ठेविारा व इतर कहदंूशी फटकून वागिारा हा पंथ या ओटे बाधंण्याच्या लालसेने अहखल महाराष्ट्रीय 
कहदू समाजाचा दे्वषहवषय बनला. तसेच हजहझया कर टाळण्यासाठी आहि भगवी वसे्त्र पहरधान करिाऱ्या 
सनातन कहद धमीय संन्याशापंासून आपि हभन्न आहोत हे दाखहवण्यासाठी महान भाव संन्याशानंी भगवी वसे्त्र 
टाकून काळी वसे्त्र धारि केली आहि म सलमान स लतानाचं्या जवळून स्वतःस ज्या सनदा हमळहवल्या त्यात 
स्वतःस “शाहपोश” काळी वसे्त्र पहरधान करिारी असे उपपद हलहवनू घेतले. या सवक कारिामं ळे हा 
महान भावीय पंथ इतर कहद धमाचा दे्वषहवषय व हतरस्काराचाही हवषय झाला. हा हतरस्कार आहि दे्वष 
एकनाथ महाराज, त काराम आहि वामन पहंडत इत्यादी ऐहतहाहसक कालीन हवद्वान संताचं्या काव्यातही 
आढळून येतो. तसेच कहद धमीय जनतेच्या आचारहवचार आहि उच्चार यातंही हदसून येतो. महान भावीयाचे 
सकाळी न सते दशकनच काय पि न सते नाव घेतले तरी अपशक नच समजण्यात येतो. ‘करिी कसाबाची, 
बोलिी मानभावाची’ श द्ध मानभावीपिा . . . मानभावाची बायको, इत्यादी वाक प्रचार आहि म्हिी त्याच 
दे्वषाच्या आहि हतरस्काराच्या द्योतक होत. हा दे्वष व हतरस्कार इतका हवकोपास गेला की महान भावीयाचें 
अन यायी उपदेशी वगक जो गृहस्थाश्रमी असून आपल्या जाहतधमाप्रमािे व विाश्रमधमाप्रमािे वागतो तो 
उघडपिे आम्ही महान भावपंथाचे अन यायी आहेत असे सागंण्याचेस द्धा धैयक करीत नाही. या पंथासबंंधी 
लोकातं बरेच गैरसमज आहेत पि ते कमी होत चालले आहेत ही आनंदाची गोष्ट आहे.  
 
महयनुभयव पांथयची योग्यतय व कयमनर्री 
 
 हा पंथ एका कहदू ब्राह्मिाने स्थापन केला व या पथाचे आचायकत्व पहहली तीनश े वष े ब्राह्मि 
क लाकडेच होते. या पंथाने आपले वदेान याहयत्व सोहडले नाही. उपहनषदे, गीता, भागवत इत्यादी गं्रथ 
पूज्य माहनले. श्रीदत्तात्रय आहि श्रीकृष्ट्ि हे अवतार मानले. अकहसा तत्त्वाचा प्रसार पंजाबसारख्या 
यवनप्रधान देशात केला व महाराष्ट्रातील मानलेल्या वगातही अकहसा तत्त्वाचा उपदेश करून त्यानंा 
मद्यमासंापासून हनवृत्त केले. मराठी भाषेचा प्रसार गझनी काबलू, कंदाहारपयंत केला. यानंी काबलू येथे 
कृष्ट्िमंहदर बाहंधले असून तेथील पहहला महंत नागेंद्रम हन हवजापूरकर या नावाचा दहक्षिी ब्राह्मि होता. 
काबलू येथे याचें मराठी गं्रथ आहेत. काबूलचा अमीर दोस्तमहंमंद याचा प्रधान चरिदास आहि काश्मीरचा 
राजा ग लाबकसह याचा सेनापती सरदार भगत स जनराय जगन स वाला हे महान भावीय उपदेशी 
असल्याम ळे त्यानंी आपल्या अमदानीत मराठी ही आपली धार्षमक भाषा मानली. आजस द्धा पजंाबमध्ये 
हकत्येंक धहनक, व्यापारी, सरकारी अहधकारी व हवद्वान गृहस्थ हे महान भावीय उपदेशी असून आपली 
धार्षमक भाषा मराठीच मानतात काही द र्षमळ महान भावीय मराठी गं्रथ पेशावरकडे आढळतात. या पंथाचा 
पंजाबात प्रवशे प्रथम शाहलवाहनाच्या १५ व्या शतकात झाला व याचें गं्रथ छापण्याचा उपक्म पजंाबात 
लाहोर, पेशावर येथे सन १८९९ मध्ये झाला. अगदी प्रथम छापलेले प स्तक १५ व्या शतकातील गोपाळदास 
दयापूरकर याचें मराठी गद्यात भगवद गीतेवरील टीका हे होय. स मारे तीस वषापूवी लाहोरास मराठी 
आरत्यासगं्रह उदूक हलपीत छापहवल्या होत्या. नंतर काही गं्रथ महाराष्ट्रात छापहवले गेले पि 
महान भावीयाचंी हवशषेतः महाराष्ट्रीय महान भावीय गं्रथसंग्रहाची माहहती पंथाबाहेर प्रहसद्ध करावयाची 
प्रवृत्ती अजूनही नाही. तथाहप माहूरचे महंत दत्तराज आहि करसाल, पंजाब येथील म.हरीराज ऊफक  
गोपीराज यानंी प्रहसद्धीकरि चालहवले आहे. रा. हव. ल. भाव ेआहि रा. य. ख . देशपाडें यानंी महान भावी 
गं्रथासंंबधंी थोडीबह त माहहती प ढे आिली आहे. तसेच महान भावीय महंत मंडळीनी न कत्याच (१९२५) 
भरलेल्या महान भावीय पहरषदेत पंथातील मंडळानेच महान भावीय गं्रथ आपल्या देखरेखीखाली छापून 
प्रहसद्ध करावते असा ठराव पास केला आहे. तो अंमलात आल्यास या पंथाचे मूळ गं्रथ वाचावयास 
हमळाल्याम ळे या पंथाचे खरे स्वरूप जनतेच्या नजरेस पडेल.  



           

२.                    
 

 हवदभक साहहत्य संघाप ढे यंदाचे पहरषदेत महान भावाचंा ग प्तहलपीतील आद्य धमकगं्रथ 
“परहसद्धातंसूत्रपाठ” यासंबधंाने मी थोडीशी माहहती सादर केली होती. त्यानंतर बरोबर आठच हदवसानंी 
ठाण्याचे स प्रहसद्ध संशोधक श्रीय त हवनायक लक्ष्मि भाव े यानंी म ंबईस मराठी गं्रथ संग्रहालयाचे वार्षषक 
सभेत “सरस्वतीचे महंदरातील एक अज्ञात दालन” म्हिून महान भावाचं्या वाङमयासंबंधी अपूवक माहहतीने 
भरलेला एक हवस्तृत हनबधं वाचला. त्याचं्या हनबधंात त्यानंी म्हटले आहे की, याचंा गं्रथसमूह सरासरी 
६००० पयंत भरेल. एवढा मोठा मराठी भाषेतील गं्रथसमूह आजवर आपिास अज्ञात रहावा ही मोठी 
आश्चयाची गोष्ट आहे. आपल्या धमकपंथाची तत्त्व े इतरानंा कळू नयेत म्हिनू महान भावानंी आपले गं्रथ 
ग प्तहलपीमध्ये हलहहले व याच एका कारिाम ळे महान भावासंबधंाने हनरहनराळे गैरसमज व अपवाद 
समाजात रूढ झाले आहेत. तथाहप या पंथाकडे सहान भतूीने पाहण्याचा काल समीप आला आहे. ही गोष्ट 
हनर्षववाद आहे; व या पंथाचा इहतहास, धमकमते आहि त्याचंा गं्रथसमूह याकडे महाराष्ट्रातील हवद्वानाचे लक्ष 
वधेले आहे. याचे श्रेय जर कोिास द्यावयाचे असेल तर ते आमचे पूज्य व वृद्ध हवद्वान स्नेही महंत श्री 
दत्तलक्षराज, जे माहूर येथील श्रीदेवदेवशे्वर संस्थानचे पट्टाहधहष्ठत महंत आहेत, त्यानंाच हदले पाहहजे. 
यानंीच प्रथम आपल्या ग प्त गं्रथभाडंाराच्या हकल्ल्या संशोधनेच्छू हवद्वानाचं्या हाती हदल्या आहेत.  
 
 सदरहू पंथासंबधंाने प्रचहलत दंतकथेच्या आधारावर इंपीहरअल ग्याझीटीअरच्या बाराव्या 
व्हॉल्य ममध्ये या पंथाच्या उत्पत्तीसबंंधाने बरीच हनरगकल आहि पंथास कमीपिा आििारी हकीकत हदली 
होती. या ग्याझीटीअरमधील माहहती सर ऊइहलअम हंटर या हवद्वान साहेबानंी हदली होती. यावरून 
तत्कालीन शोधकामंध्येस द्धा या पंथासंबधंाने हकती अज्ञान व गैरसमज होता, हे हदसून येईल. ही माहहती 
खोडून सन १९०९ चे स मारास खरी माहहती इंपीहरअल ग्याझीटीअरच्या नवीन आवृत्तीत आहि 
एथ नोग्राहफकल सवे ऑफ बॉम्बे याचं्या मोनोग्राममध्ये हदली आहे. हा बदल घडवनू आिण्याचे श्रेय महंत 
श्रीदत्त लक्षराज आहि इतर महंताकंडे आहे. ही हकीकत पंथाचे इहतहासात महत्त्वाची असल्याम ळे ती येथे 
देिे अवश्य आहे. 
 
 सन १८९९ मध्ये स धारक पत्रात भारद्वाज सहीने कोिी ज्ञानेश्वर दोन होऊन गेले व एक त्यापंकैी 
महान भाव पंथी होता असा, पूवकपक्ष स रू केला. त्यास केसरी पत्रामध्ये ह. भ. प. कभगारकरब वा या वारकरी 
सापं्रदायी गृहस्थाने पूवकपक्षाचे खंडि करून ज्ञानेश्वर एकच होऊन गेले व महान भावात ज्ञानेश्वर या नावाचा 
गं्रथकार म ळीच झाला नाही, हे सोपपहत्तक हसद्ध केले. त्याच साली लौहककात महान भाव पंथासबंंधाने 
बराच गैरसमज होता, तो नाहीसा करण्याचे हेतूने लोकमान्य बा. गं. हटळक यानंी, तेव्हा प ण्यास हशष्ट्यासंह 
चात मास वास्तव्य करीत असलेले महंत हवद्वासं ब वा महान भाव या पजंाबी गृहस्थाच्या जवळून साधार 
माहहती हमळवनू ता. २१–११–१८९९ च्या केसरीमध्ये महान भाव, त्याचंा पंथ व धमकमते याबदल ल एक हवस्तृत 
लेख प्रहसद्ध केला. या पंथासंबंधाने हीच काय ती हवश्वसनीय माहहती प्रथमच पंथाबाहेर प्रहसद्ध झाली व 
तीही लो.हटळक या राष्ट्रप रुषाच्या लेखिीतून प्रहसद्ध झाली. त्यानंतर इ. स. १९०३ मध्ये ता. २८–६–
१९०३ रोजी प्रहसद्ध वाङमयसेवक कै. हरीभाऊ आपटे यानंी ठािे येथील मराठी गं्रथ संग्रहालयाचे दहाव े
वार्षषक समारंभाचे वळेी हदलेले व्याख्यान छाहपले आहे. त्यात महान भावाचें पंथाचा सहंक्षप्त इहतहास देऊन 
त्याचें म ख्य दोन गं्रथ लीळाचहरत्र व कवीश्वरकृत एकादशस्कंद या गं्रथाचंा उल्लेख केला आहे व 



           

एकादशस्कंदातील काही ओव्याचें उतारेही हदले आहेत. हा हनबधं “मराठी वाङमयाचा अभ्यास” या 
हवषयावर असल्याम ळे त्यात महान भावाचंी फारच थोडी माहहती आली आहे. 
 
 यानंतर सन १९०७ मध्ये ह. भ. प. हवष्ट्ि ब वा जोग या वारकरी गृहस्थाने महान भावाचं्या 
उत्पत्तीसंबधंाने त्यानंा कमीपिा आििारे प्रलाप काढले. ते प्रकरि शवेटी हवकोपास जाऊन महान भावानंी 
हवष्ट्ि ब वावंर फौजदारी खटला भरला. त्यात हवष्ट्ि ब वानंी इंपीहरअल ग्याझीहटअरचा आधार दाखवनू आपले 
म्हििे साधार हसद्ध केल्याम ळे ते न्यायाच्या कोटात दोषम क्त होऊन स टले. तथाहप वरील 
ग्याझीहटअरमधील आके्षपाहक मजकूर गाळून टाकण्याबदल ल आहि पंथास लागलेला वृथा कलंक ध ऊन 
काढण्याबदल ल महान भावानंी हनश्चय केला. त्यामध्ये महंत श्री. हवद्वासं ब वा महान भाव आहि महंत श्री. 
दत्तलक्षराज माहूरकर हे दोघेजि होते. त्यानी हवद्वन्महि संशोधक डॉक्टर भाडंारकर याचेंकडे जाऊन 
त्यानंा आपले प्रम ख धमकगं्रथ लीळाचहरत्र, आचायकचहरत्र, रत्नमाला स्तोत्र, हनरुक्तशषे प्रकरि, हदनकर 
प्रबंध, ज्ञानप्रबोध व गजकेसरी इत्यादी दाखहवले. डॉक्टर भाडंारकर यानंी त्या गं्रथातंील आधार घेऊन या 
धमकपंथाच्या उत्पत्तीसंबधंाने त्रोटक पि हवश्वसनीय माहहती देऊन ग्याझीहटअरमध्ये हदलेली माहहती खोटी 
असल्याचे हसद्ध करून देिारा एक हनबधं तयार करून तो ता. १५–११–१९०७ च्या “टाइम्स ऑफ इंहडया” 
पत्रात इगं्रजीत प्रहसद्ध केला. त्यावर लोकमान्यानंीही आपल्या ता. १९–११–१९०७ च्या केसरीत 
पसंतीदशकक लेख हलहून या पंथाच्या हनष्ट्कलंक उत्पत्तीबदल ल आपला हशक्कामोतकब हदला. त्याचा अन वाद 
तत्कालीन इतरही प्रम ख साप्ताहहक पते्र स धारक, ज्ञानप्रकाश, काळ इत्याहदकातूंन प्रहसद्ध झाला. 
 
 डॉक्टर भाडंारकर याचं्या टाइम्समधील लेखासह अजक इम्पीहरअल ग्याझेट ऑहफस, लंडनकडे, 
पाठवनू उपहरहनर्षदष्ट महंत यानंी इम्पीहरअल ग्याझीटीअरच्या नव्या आवृत्तीत आहि एथ नाग्राहफकल सवे 
ऑफ बॉम्बे याचं्या मोनोग्राममध्येही योग्य ती द रुस्ती घडवनू आिली. याम ळे महान भावाचं्या उत्पत्तीसंबधंाने 
प्रचहलत असलेल्या हनरगकल वल्गना शातं झाल्या. 
 
 त्यानंतर सन १९१५ चे स मारास श्री. हवनायकरावजी भाव ेयानंी आपला महाराष्ट्र सारस्वत हा गं्रथ 
प्रहसद्ध केला. त्यामध्ये महंत श्री. दत्तलक्षराज याचं्या कृपेने महान भावाचं्या ग प्तहलपींपैकी महत्त्वाच्या ज्या 
दोन हलपी सकळ हलपी व स ंदरी हलपी याचं्या हकल्ल्या प्रहसद्ध केल्या व लीळाचहरत्र वगैरे २–३ गं्रथाचा 
उल्लेख करून त्यातंील तत्कालीन मराठीचे त्या गं्रथातून २–३ उतारेही प्रहसद्ध केले होते.  
 
 तत्पूवी एका गृहस्थाच्या येथील ज न्या कागदपत्राच्या गठ्ठ्यामध्ये मला एक चमत्काहरक हलपीत 
हलहहलेली पोथी हमळाली. ती एक क त हल म्हिनू आपल्या सगं्रहात ठेहवली होती. त्यानंतर ४–५ वषांनी 
श्री. भाव ेयाचें “महाराष्ट्र सारस्वत” हे प स्तक वाचण्यात आले. तेव्हा अचानकपिे त्या प स्तकात हदलेली 
सकळ हलपीची हकल्ली मजजवळच्या पोथीस लावताच तीतील अथकज्ञान उघड झाले. पहरश्रमपूवकक त्या 
गं्रथाचे वाचन केल्यावर हा गं्रथ म्हिजे महान भावाचंा धमकहवषयक आद्य गं्रथ होय असे कळून आले. काही 
हवद्वान महान भावानंा ही पोथी दाखहवली असता आपल्या पंथाच्या पद्धतीस अन सरून त्यासबंंधाने माहहती 
देण्याचे नाकारले. तथाहप मी जेव्हा त्यानंा ही पोथी वाचून दाखहवली तेव्हा त्यानंी मग त्या पोथीसबंंधाने 
साग्र हकीकत साहंगतली. त्या पोथीस परहसद्धातंसूत्रपाठ असे म्हितात; व तीत महान भाव पंथाचा आद्य 
प्रवतकक अवतारी प रुष सवकज्ञ श्रीचक्धर स्वामी याचं्या म खातून हनघालेली सूते्र त्याचं्या हशष्ट्यानंी एकत्र 
ग्रहथत केली आहेत व त्या सूत्रावंर दृष्टातं आहि भाष्ट्य, महाभाष्ट्य इत्यादी हववरिात्मक व हवस्तृत 
टीकाप्रकारही त्यानंतर झालेले आहेत. 



           

 
सवकज्ञ श्रीचक्धर स्वामी आहि त्यानंी स्थापन केलेल्या महान भाव पंथाची त्रोटक माहहती श्री. भाव े

यानंी आपल्या म ंबईच्या हनबंधात हदली आहे. त्यावरून व महान भावाचं्या लीळाचहरत्र आहि इतर 
गं्रथप्रामाण्यावरून श्रीमच्चक्धर स्वामी हे पूवक श्रमीचे हहरपाळदेव होत. पूवी ग जराथेत हत्रमल्लदेव नावाचा 
राजा होता. त्याने सतंानहीनत्वाम ळे आपले राज्य अंतसमयी हवशाळदेव नावाचा सामवदेी नागर ब्राह्मि 
त्याचा प्रधान होता त्यास हदले. त्या हवशाळदेवास त्याच्या माल्हिदेवी नावाच्या पत्नीपासून दत्तप्रसाद प त्र 
झाला. तोच हहरपाळदेव होय व हा हहरपाळदेव मतृ झाला असता शके १०७५ मध्ये त्याचे देहात 
बदहरकाश्रमाहून नारायि अवतारानंी प्रवशे केला व तेथूनच अवतारकृत्यास आरंभ झाला. हहरपाळदेवाने 
शके ११०७ पयंत संसारस ख, राजकारि इत्यादी करून मग तीथाटिास स रवास केली व त्या साली 
वऱ्हाडात हरद्धपूर येथे त्यासं ईश्वरावतारी गोकवद प्रभ  नावाच्या काण्वशाखी साध प रुषाचे दशकन झाले व 
त्याचंा त्यानंी उपदेश घेतला. श्रीगोकवद प्रभूनंीच हरपाळदेवाचे श्रीचक्धर हे नावं ठेहवले. श्रीचक्धरानंी 
आपल्या वयाच्या ११० व ेवषापयंत संसारपथ आक्मून सनं्यासदीक्षा शके ११८५ मध्ये घेतली व तेव्हापासून 
महान भावाचा पंथ स्थापून सरासरी ८ वष ेपंथप्रसाराचे कायक केले व शवेटी शके ११९३ चे स मारास त्यानंी 
बदहरकाश्रमी प्रयाि केले.  
 
 श्रीचक्धर काली चात वकण्यक व्यवस्थेत जाहतभेदाम ळे आपसात बराच गैरसमज व यादवी 
माजल्याम ळे समाज बराच हवस्कहळत झाला होता. थोडक्यात सागंावयाचे म्हिजे श्रीमच्चक्धरानंतर पाव 
शतकातच, ज्या कारिाकहरता श्रीज्ञानेश्वरानंा भागवत धमाचा प्रसार करावा लागला, त्याच कारिाकरता 
श्रीमच्चक्धराला महान भाव पंथ स्थापावा लागला. सनातन धमास आधारभतू धरून त्यानंीही 
श्रीमद भगवद गीता हाच म ख्य धमकगं्रथ माहनला व श्रीदत्तात्रय व श्रीकृष्ट्ि या देवता उपासनेस घेतल्या व 
जनतेस हनवृहत्तमागास लावावयाकरता अकहसा इत्यादी तत्त्वाचंा अवलंब केला व संन्यासदीक्षा, ब्रह्मचयक वा 
हभक्षोपजीहवका इत्यादी साधनानंी सवक विाना मोक्षमागास लावण्याचा उपक्म केला. 
 
 श्रीमच्चक्धरानंी आपल्या आय ष्ट्यातील शवेटची ९–१० वषचे काय ती पंथप्रसाराच्या कायात 
घातली. त्या अवधीत त्याचें कायकके्षत्र जे महाराष्ट्र व हवशषेतः हवदभक–तेथे सरासरी ५०० हशष्ट्य झाले. त्यातं 
(१) नागदेवाचायक, (२) मकहद्र, (३) जनादकन, (४) रामदेव, (५) हवप्र वामदेव व (६) भाडंारकर दामोदर हे 
प्रम ख होते. त्यातं महदंबा नावाची श्रीमच्चक्धराची एक हशष्ट्यीिही प्रम ख होती. ही सवक मंडळी महाराष्ट्रीय 
असल्याम ळे पंथप्रसाराचे कायक महाराष्ट्रातच व त्यातूनही हवशषेतः मराठीतूनच झाले. म ख्यतः पंथप्रसाराचे 
कायक श्रीमच्चक्धराचा पट्टहशष्ट्य नागदेवाचायक यानंीच केले. नागदेवाचायाचेही प ष्ट्कळ हशष्ट्य होते. त्यातं १३ 
हशष्ट्य प्रम ख असून कमळाबंा नावाची एक हवद षीही होती. या तेरा हशष्ट्याचं्या तेरा हनरहनराळ्या परंपरा 
झाल्या असून त्यानंा आम्नाय असे म्हितात. बह तेक आम्नाय हल्ली परंपरागत आले असून त्याचंा 
श्रीमच्चक्धरापासून आजपयंतचा इहतहास हलहहिे श्रमसाध्य झाले आहे. 
 
 पंथाच्या स्थापनेपासून स मारे ३०० वषपेयंत सरासरी हा पंथ हवशषेतः ब्राह्मिवगाला पसरला होता 
व त्यानंतर इतर विांचाही समावशे संन्यासी वगात होऊ लागला. हल्ली या पंथाचा प्रसार मद्यमासंत्याग 
इत्यादी उपदेशमाते्रकरून अस्पृश्यवगातही झालेला आहे. मात्र या वगाची अस्पशृ्यता त्यानंी नाहीशी केली 
नाही. हा पंथ स्थापन झाल्यापासून या पंथात अनेक हवद्वान गृहस्थ होऊन गेले व अकराव्या शतकापासून 
आजपयंत अनेक गं्रथ या पंथातील हवद्वानानंी व हवद षींनी मराठी भाषेत गद्यात व पद्यात हनमाि केले आहेत. 
याहशवाय कहदी व ससं्कृत भाषेतही त्यानंी बरीच गं्रथरचना केली. महान भाव पंथ स्थापन होण्यापूवीचा 



           

एकही मराठी गं्रथ उपलब्ध नसल्याम ळे त्या पंथीयानंीच मराठीत गं्रथरचना करावयास स रवात केला, असे 
म्हिावयास आज तरी काही प्रत्यवाय नाही. श्रीज्ञानेश्वरानंीच मराठीत प्रथम गं्रथरचना केली हे मत आता 
तत्पूवीचे महान भाव पंथीय अनेक मराठी गद्य व पद्य गं्रथ उपलब्ध झाल्याम ळे बदलिे भाग आहे. 
 
 महान भावाचंा पंथ श्रीमद भगवद गीतेतील अकहसा तत्त्वावर स्थाहपलेला असून ते भगवद गीता व 
श्रीमच्चक्धर स्वामीचे म खातून हनघालेले सूत्ररूप पाठ हे आद्य धमकगं्रथ मानतात. तसेच श्रीदत्तात्रय आहि 
श्रीकृष्ट्ि हे अवतार मानीत असल्याम ळे श्रीकृष्ट्िलीलाविकनपर श्रीमद भागवत दशम आहि एकादश स्कंदही 
पूज्य माहनतात. वरील कारिाम ळे चहरत्रपर, स्थळविकनपर, टीकारूप व तदन षहंगक हवषयावंर अनेक गं्रथ 
हनमाि झाले आहेत. गं्रथ हनमाि झाल्याम ळे पूवककालीन गं्रथाध्ययनासाठी शब्दकोश व व्याकरिेही तयार 
करावी लागली आहेत. श्री.भाव ेआपल्या हनबंधात म्हितात याप्रमािे ६००० गं्रथ महान भावानंी तयार केले 
आहेत. असे म्हििे अहतशयोक्तीरूप आहे असे असले, तरी हा गं्रथसमूह बराच आहे ही गोष्ट हनर्षववाद 
आहे.  
 
 पंथातील गं्रथभाडंार ग प्त ठेवण्याचे प्रवृत्तीम ळे हे गं्रथ छापलेले व प्रकाहशत झालेले नाहीत. ते 
परंपरेने हस्तहलहखत असे पथंातील अन यायाजंवळ आहेत. महान भावाचें समग्र गं्रथ एकहत्रत केलेले हमळिे 
शक्य नाही. काही गं्रथाचं्या एकेकच प्रती आहेत. महान भावाचें प ण्यके्षत्र ऋहद्धपूर यो स द्धा हनरहनराळ्या 
मठातूंन शोध केला असता फार थोडे गं्रथ तेथे असल्याचे कळून आले. नाही म्हिावयास आमचे पूज्य स्नेही 
महंत दत्तलक्षराज यानंी गं्रथसंग्रहाचे कायास स रुवात केली अन आज आपिाप ढे महान भावाचं्या गं्रथाचंी व 
गं्रथकाराचंी माहहती देण्याच्या आधी महंत मजकूर आपयंत त्यानंी जी कामहगरी केली त्याचा उल्लेख करिे 
अवश्य आहे. 
 
 हंत श्रीदत्तलक्षराज हे मूळचे पंजाबदेशीय गौड सारस्वत ब्राह्मि होत. याचंा जन्म पंजाबात 
अमृतराजवळ बटाला या शहरी झाला. सरासरी ५–६ वषांचे असताना त्यानंा त्याचें ग रू माहूर येथील 
देवदेंश्वराचे मठाचे पट्टाहधहष्ठत महंत श्रीलक्षराज याचें स्वाधीन करण्यात आले व त्याचंा हवद्याभ्यास प्रभाव्  
महंत उफक  दादासाहेब महान भाव मठ अमृतसर (पजंाब) याचेजवळ झाला. प्रभाकर महान भाव हे हवद्वान व 
हवद्याव्यासंगी म्हिून प्रहसद्ध असून त्याचेंच सद ग ि त्याचें प्रहशष्ट्य दत्तराज यानंा लागिे हे साहहजकच आहे. 
 
 येथेनमूद करावयास पाहहजे की, महान भाव पंथाचा पजंाबात प्रथमतः उदय चौदाव्या शतकात 
झाला असून आज तेथे म ख्य म ख्य शहरी व खास काबूल अफगाहिस्थानपयंतस द्धा महान भावाचें मठ 
आहेत. त्या भागात या पंथास जयकृष्ट्िी म्हितात. मात्र त्याचे धमकगं्रथ म्हिजे महान भावाचेच धमकगं्रथ असून 
ते मराठी, संस्कृत, कहदी इत्यादी भाषात आहेत. पंथाच्या जनकत्वाचा मान हवदभास असल्याम ळे पंजाबीय 
महान भावाचा ओघ याते्रहनहमत्त हवदभातील त्याचंी प ण्यके्षते्र ऋहद्धपूर इत्यादी आहेत ते येत असल्याम ळे 
आज हमतीस बरीचशी पजंाबीय महान भाव मंडळी ऋहद्धपूर इत्यादी स्थळी स्थहयक झाली आहेत व त्याचंा 
मराठीचा हवशषेतः पूवककालीन मराठीचा व्यासंग वाखािण्यासारखा आहे. महंत दत्तराज याचें हशक्षि 
त्याचं्या हवद्याग रुपाशी परंपरागत पद्धतीप्रमािे झाले असून त्यातं संस्कृत, कहदी, ग जराथी, मराठी व 
ग रुम खी इत्यादी भाषातंील गं्रथाशंी चागंला पहरचय आहे. वदे, उपहनषदे इत्यादी गं्रथाचंा त्यानंा चागंला 
पहरचय आहे. महाराष्ट्रातील थोर थोर व्यक्तींशी त्याचंा स्नेह आहे. डॉक्टर भाडंारकर यानंी त्याचेंहवषयी 
म्हटले आहे. “हे मेधावी, बह श्र त, हवशद ब हद्धशाली प रुष आहेत. त्यानंा प ष्ट्कळ संस्कृत गं्रथाचंी, हवशषेतः 
प रािाचंी माहहती आहे. नवीन एखादी गोष्ट त्याचं्याप ढे आिली असता त्याची साधकबाधक प्रमािे ते 



           

तत्काळ समजतात आहि त्याहवषयी योग्य हनिकय कहरतात. त्याचं्यामध्ये हनरहभमानता, स जनता वगैरे ग ि 
हवशषेकरून वागतात. या सवक गोष्टींवरून ते माझ्या पूिक आदरास पात्र झाले आहेत.” वरील एकाच 
उताऱ्यावरून महंत मजक राच्या योग्यतेची कल्पना येईल. 
 
 महंत श्री. दत्तराज यानंी महान भावाचं्या गं्रथासंंबधंाने अपूवक कामहगरी बजाहवली असून त्याचें नावं 
महान भावाचं्या वाङमयात अमर झाले आहे. तथाहप ज न्या हपढीतील गौप्यग्राहक महान भाव मंडळी त्यानंा 
ग प्तरहस्यपहरस्फोटाच्या दोषात खेचण्यास कमी करीत नाहीत. तरीही ते योग्य जनास गं्रथाहवषयी माहहती 
हनरलसपिे देतात. सरासरी तीस वषांपासून धमकग्रथाचंा संग्रह करण्याचे त्यानंी कायक हाती घेतले आहे. 
जेथे गं्रथ हस्तगत होण्यासारखा नसेल तेथे त्यानंी तो स्वतः हाताने उतरून घेतला आहे. हकत्येक गं्रथ 
अडािी भाहषकाचं्या जवळून आहि कालाच्या जबड्यातून काढतान त्यानंा अत्यतं पहरश्रम कराव ेलागले. 
हवदभकस्थ पंहडत शारंगधर महान भाव प सदेकर यानंी१ व्या शतकात हलहहलेली भगवद गीतेवरील 
कैवल्यदीहपका नावाची संस्कृत टीका तृहटत अशी एक रदल ी कागदाचं्या गठ्ठ्यात हमळाली. आिखी एक 
ज नी पोथी (गोपाळ पहंडतकृत द्वाहत्रल्लक्षि यावरील पहंडत भीष्ट्माचायककृत महाराष्ट्र टीका गद्य) 
हमळहवण्याबदल लची कामहगरी हवशषे प्रशसंनीय आहे. हतच हवस्कहळत पाने एका बाईच्या घरून उतरंडीच्या 
फ टक्या मडक्यानंा साधि म्हिून लाहवलेली तर फाटक्या डाल्याच्या ब डाला अडकि म्हिून लावलेली 
अशी त्यानंा हमळाली. अशा तऱ्हेने दीघोद्योग करून महंत श्री.दत्तराज या पजंाब देशीय महात्म्यानंी गं्रथ 
हमळवनू बराच सगं्रह केला आहे. व गं्रथसंग्रहाचे कायक हल्लीही स रू आहे. त्याचें संग्रहापैकी काही गं्रथ माहूर 
येथे त्याचें श्रीव–ेदेवशे्वराचे मंहदरातील मठात आहेत, काही चादूंर बाजार, हजल्हा अमरावती येथील 
त्याच्या त–मंहदरातील मठात ब्रह्मचाहरिी श्रीमती त लसीबाई आराध्ये या पंजाब देशीय हवद षीजवळ आहेत 
व बराचसा त्याचंा गं्रथसंग्रह पंजाबमध्ये पेशावर येथे त्याचं्या गोपाल मंहदरात आहे.  
 
 महंत श्री. दत्तलक्षराज यानंी आजवर उपलब्ध झालेल्या महान भावीय, संस्कृत, कहदी आहि मराठी 
गं्रथाचं्या सूची तयार केल्या आहेत. त्या सूचीपैकी मराठी गं्रथाचंी सूची त्यानंी श्री. हवनायकरावजी भाव े
याचं्या सहाय्याने तयार करून ती प्रहसद्ध करण्याकरता श्री. भाव ेयाचें स्वाधीन केले आहे. श्री. भाव ेयानंी 
त्या सूचीस प्रस्तावना हलहहली आहे. सूची न कतीच छापून प्रहसद्ध झाली आहे. 
 
 वरील हतन्ही भाषातंील गं्रथाचं्या सूचीचा मला महंतानंी उपयोग करण्यास मोया आनंदाने 
परवानगी हदली आहे. 
 
 गं्रथसंग्रहाहशवाय आिखी एक हवशषे स्वरुपाचे कायक महंत मजकूर यानंी हाती घेतले होते. यापूवी 
महान भावीय गं्रथसमूह हस्तहलहखत असे. तथाहप महंत श्री. दत्तराज यानंी स्वपंथीकरताच का होईना, पि 
गं्रथ छापवनू प्रहसद्ध करण्याचा उपक्म केला. या कायास त्यानंी सरास इ. स. १८९९–१९०० या सालात 
स रुवात केली व या कायाकरता त्यानंी लाहोर येथे “तप्रकाश” या नावाचा छापखाना स्वतःचे पैशाने 
घातला होता व त्यातून महान भावाचे ग्रथ छापण्या स रवात केली. महान भावाचे पहहले छापील प स्तक 
म्हिजे श्रीमद भगवद गीतेवरील “गोपाळदासी” नावाची सरळाथक टीका होय. ती लाहोर येथे वरील 
दत्तप्रकाश छापखान्यात छापहवली होती. तथाहप वरील छापखान्याचे कायक व छापखानाही महंत मजक रानंा 
पंथीयाकंडून प रेसा आश्रय न हमळाल्याम ळे व पंथाबाहेर गं्रथाचा खप करण्याची इच्छा नसल्याम ळे बंद 
करावा लागला. 
 



           

 याहशवाय इतरत्रही गं्रथ छापण्यासबंंधी थोडाबह त प्रयत्न करण्यात आला. म ऱ्हारमल्लकृत 
‘दशकनप्रकाश’ आहि हदवाकर महान भावकृत ‘महतरत्नाकर’ हे गं्रथ सन १९०९ मध्ये प ण्यास हचत्रशाळा 
छापखान्यात छाहपले व पहंडत हवश्वनाथकृत ज्ञानप्रबोध सन १९०७ मध्ये छाहपला. तसेच शके ११९६ मध्ये 
म्हिजे ज्ञानेश्वरीपूवी १७ वष ेआधी हलहहलेला ‘कवीश्वर व्यासकृत ‘एकादशस्कंद’ हा मराठी ओवीबद्ध गं्रथ 
प ण्यास सन १९११ मध्ये भास्कर महान भाव प िेकर याचं्या मदतीने महंत दत्तराज यानंी ज्ञानप्रकाश 
छापखान्यात छापहवला. ही सवक प स्तके महान भावीयाकंरताच असत. एकादशस्कंद तर हवक्ीस ठेहवला 
नसून प्रकाशकाने पंथीयापकैी त्यास वाटेल त्यासच फ कट वाटण्याकरताच छापहवला होता, असे त्या 
प स्तकावर छापहवले आहे. 
 
 त्यानंतर सोलापूर येथे अलीकडेस सहच्चदानंद छापखान्यात प्रभ ूगोकवद कानडे या नावाचे गृहस्थाने 
काशीनाथ कहवकृत (शके १६००) द्रौपदीस्वयंवर, छंदीक, पाठसम दाय, तीथकमाहलकाहद गं्रथ छापहवले. 
तथाहप त्या गृहस्थाच्या कौट ंहबक आपत्तीम ळे ते कायक तसेच राहहले. त्याम ळे महानभावाचं्या 
गं्रथप्रकाशकावर आपत्ती कोसळते असा वृथा आरोप समाजात वाढल्याम ळे गं्रथप्रकाशनाचे कायात हवघ्ने 
उत्पन्न झाली. महान भावाचं्या गं्रथप्रकाशनाचे कायक अद्याहप स संगत रीतीने कोिीही हाती घेतले नाही. महंत 
श्री. दत्तलक्षराज हे वृद्धावस्थेम ळे आहि शरीराचे अस्वास्थ्याम ळे श्रमी असल्याम ळे महान भावापंकैी कोिी 
नवीन मताचा तरुि ब्रह्मचारी प ढे आल्याहशवाय हे कायक तडीस जावयाचे नाही. नाही म्हिावयास महंत श्री. 
दत्तराज याचं्या हशकविीम ळे महात्मा हहरराज पंजाबी हेही पहरश्रमपूवकक गं्रथसंग्रह करीत आहेत. हवशषेतः 
महंत मजक राचे पट्टहशष्ट्य पंहडत बाळकृष्ट्िशास्त्री, जे हल्ली पंजाब य हनव्हर्षसटीमध्ये संस्कृत वाङमयाच्या उच्च 
परीके्षची तयारी करीत आहेत ते, अभ्यासक्म प रा झाल्यावर गं्रथशोधनाचे व प्रकाशनाचे कायक हाती घेतील 
अशी उमेद आहे. 
 
 महान भावाचें धमकगं्रथ त्याचें पंथाच्या बाहेरील महाराष्ट्रीयानंा अन्य दृष्टीनेही फार महत्त्वाचे आहेत. 
हल्लीच्या समज तीप्रमािे ज्ञानेश्वरानंा आहि क्वहचत म क ं दराजानंा मराठीचे आद्य गं्रथकार म्हिून समजतात. 
म क ं दराजाचंा काळ अजून सप्रमाि हनहश्चत झाला नाही. ‘शके बारासेबारोतरे’ आहि यद क लावतंस 
रामचंद्रदेव याचंा उल्लेख ज्ञानेश्वरीत आल्याम ळे श्रीज्ञानेश्वराचा काळ हनहश्चचत ठरतो, आता महान भावाचे 
मूळ संस्थापक श्रीमच्चक्धर हे ११९ वषांचे होऊन शके ११९३–११९४ मध्ये बदहरकाश्रमी गेल्याचे 
हनश्चयात्मक ठरते. या महान भाव पंथीयाचं्या पहरश्रमाम ळे श्रीज्ञानेश्वरापूंवीचे मराठी गद्य आहि पद्य गं्रथ 
आपिास पहावयास हमळतात. महान भावानंी आपले गं्रथ द सऱ्यानंा कळू नयेत म्हिून ग प्त हलपीचा उपयोग 
करून त्यात गं्रथरचना केली, त्याम ळे मराठी भाषा आज आपिास तत्कालीन स्वरूपात पहावयास हमळते. 
नाही तर लेखकाचे हस्तदोषाम ळे अथवा कालान रोधाने भाषेत होिाऱ्या फरकाम ळे ती लेखकाकडून 
हलहहताना फरक होत गेल्याम ळे कालातंराने ते गं्रथ इतर गं्रथाप्रमािे आज बरेच हवकृत भाषेत हदसले 
असते. तेव्हा हल्लीच्या स्स्थतीत महान भावाचे तत्कालीन गं्रथ, भाषा, वाङ मय इत्याहदकाचा इहतहासाच्या 
अभ्यास करण्याचे कामी फार उपयोगी पडिार आहेत.  
 



           

३.                                 
 

प्रयस्तयनवक 
 
 वदेान्त तत्त्वज्ञान हे धार्षमक तत्त्वज्ञान असून त्याचे मूळ वदेातं आहि वदेाचंा भाग म्हिनू समजल्या 
जािाऱ्या उपहनषदातं आहे. उपहनषदातं आढळून येिारे तत्त्वज्ञान एकाच स्वरूपाचे नाही. ब्रह्मसूत्राचंा कता 
म्हिून मानण्यात येिारा बादरायि याने ब्रह्मसूत्राचंा ब्रह्मसूत्रांमध्ये २ ककवा ३ शब्द समूहाचं्या बनलेल्या 
५५० सूत्रातं उपहनषदातं आलेले हवचार एकहत्रत केले आहेत आहि ते करीत असताना उपहनषदातं 
आलेल्या तत्त्वज्ञानात हदसून येिाऱ्या हभन्नतेचे हनराकरि प्रयत्न केला आहे. श्रीमद भगवद गीता ही म ळात 
श्रीकृष्ट्िाने अज कनाला क रुके्षत्रावर साहंगतलेली. ती श्रीकृष्ट्ि दै्वपायनाने महाभारतात अंतभूकत केली आहे. ती 
भगवद गीता सातश ेछंदात असून हतचे एकूि १८ अध्याय आहेत. 
 
 बादरायि आहि व्यास या दोन्ही व्यक्ती हभन्न नसून एकच आहेत, पि त्यासंबधंाने हवद्वानामंतैक्य 
नाही. 
 
प्रस्थयनत्रयी 
 
 याप्रमािे उपहनषदे, ब्रह्मसूते्र आहि भगवद गीता ही वदेान्त तत्त्वज्ञानाची प्रम ख तीन प्रस्थाने आहेत 
श्रीशकंराचायक, रामान जाचायक आदी अनेक प्रकाडं पहंडतानंी या हतनही प्रस्थानावंर आपापली भाष्ट्ये हलहहली 
आहेत आहि म्हिूनच त्यानंा प्रस्थानत्रयी हे नाव प्राप्त झाले आहे. या हनरहनराळा हडतानंी ही भाष्ट्ये 
आपापल्या हभन्न हभन्न दृहष्टकोनातून हलहहली आहेत. त्याम ळे वदेान्त तत्त्वज्ञानाच्या हभन्न हभन्न शाखा 
अस्स्तत्वात आल्या आहेत. 
 
 या लेखात वदेान्त तत्त्वज्ञानाच्या प्रम ख अशा हभन्न शाखा कथन केल्या असून, त्यात शाखा 
प्रवतककाचंी नाव,े स्थळे, काळ इत्यादी हदली आहेत.  
 
वेदयन्त तत्वज्ञयनयच्यय प्रमुख शयखयांची सूची 
 
 या सवक शाखा वदेोपहनषदावंरून हनघाल्या आहेत आहि वदेोपहनषदे, बादरायिाची ब्रह्मसूते आहि 
श्रीकृष्ट्िाने अजूकनाला य द्धारंभी क रुके्षत्रावर साहंगतलेली आहि वदेव्यासाने महाभारतात अंतभूकत केलेली 
भगवद गीता या प्रस्थानत्रयींचा, त्याचं्या प्रवतककानंी आधार घेतला आहे. या प्रम ख शाखा, त्याचें प्रवतकक 
आहि त्याचंी नाव,े स्थळ आहि काळ याचंी येथे नोंद केली आहे. 
 
 (१) श्रीशकंराचायक याचें अदै्वत अथवा हनर्षवशषे एकात्म. आचायांचा जन्म दहक्षिेत द्रहवड देशात 
झाला. त्याचंा काळ इ.स.७९८ ते ८२० असा आहे. 
 



           

 (२) श्रीरामान जाचायक याचंा हवहशष्टादै्वत अथवा हवहशष्ट अशी एकात्मता. याचंाही जन्म दहक्षिेतच 
झाला असून त्याचंा काल इ. स. १०१६ ते इ. स. ११३७ या स माराचा आहे. 
 
 (३) “भेदातं अभेद” या मताचा प रस्कार श्री. कनबाकक  यानंी केला. याचंा जन्म दहक्षिेत झाला असून 
ते रामान जाचायक याचं्यानंतर काहंी वष ेजन्मले. त्याचं्या मतृ्यूचे सभंवनीय साल इ. स. ११६२ असे आहे. 
 

(४) श्रीमध्वाचायक यानंी प रस्कार केलेली दै्वत अथवा अनेकात्मवाद. हेही दहक्षिेतच जन्माला आले 
असून त्याचंा सभंवनीय काल इ. स. ११९७ ते १२७६ असा आहे. 

 
(५) श्रीवल्लभाचायांचा श द्धादै्वत अथवा हवश द्ध एकात्म. याचंाही जन्म दहक्षिेत झाला. परंत  त्याचंी 

कायकभमूी उत्तर कहद स्थान आहि ग जरात ही होती. याचें जन्म वषक इ. स. १४१७ असे आहे. 
 
नवनभन्न शयखयांचे तत्त्वज्ञयन 
 
 वर हदलेल्या पंच शाखा मान्यता पावलेल्या अशा प्रम ख शाखा आहेत. या पाच शाखाचं्या 
तत्त्वज्ञानाचे प्रम ख म देल  येथे थोडक्यात हदले आहेत. 
 
 (१) श्रीशकंराचायांचे अदै्वत अथवा हनर्षवशषे एकात्म. ब्रह्म हेच एक सत्य आहे. ते हनराकार, हनग कि 
असून स्थळकाळहनरपेक्ष, अनादी असे आहे. जे जे काही प्रत्यक्ष आहि अशाश्वत आहे त्याचंी एकता आहे. 
 
 जगाच्या सत्यासत्यतेबदल ल उपहनषदामंध्ये जी हवरोधाभासात्मक वचने हदसून येतात, त्याचें 
श्रीशकंराचायांनी आपल्या प्रहसद्ध अशा मायावादाने हनराकरि केले आहे. 
 
 तत्त्वज्ञानात्मक सवक समस्याचंा हवचार व्यावहाहरक आहि पारमार्षथक अशा दृहष्टकोनातून त्यानंी 
केला आहे. पारमार्षथक दृहष्टकोनातून हनराकार आहि हनग कि ब्रह्म हे आत्यंहतक सत्य आहे आहि 
व्यावहाहरक दृहष्टकोनातून ब्रह्म साकार असून अनंत ग िाने य क्त आहे. तोच सृष्टीचा हनमाता, रक्षिकता 
आहि नाशकता आहे. 
 
 तसेच पारमार्षथक दृहष्टकोनातून सृष्टी ही भासमान आहे आहि व्यावहाहरक दृहष्टकोनातून ती सत्य 
आहे. त्याचप्रमािे जगत हे व्यावहाहरक दृहष्टकोनातून भासमान आहे आहि म्हिनू त्याचे स्पष्टीकरि करिे 
अशक्य आहे. 
 
 तसेच पारमार्षथक दृहष्टकोनातून आत्मा हा ब्रह्म आहे आहि म क्ती ही साय ज्य आहे. अथवा 
नामरूपात्मक सवक उपाधीसह हवलीनीकरि आहे. या सवक उपाधी अज्ञानजन्य आहेत. व्यावहाहरक 
दृहष्टकोनातून तो कता आहि भोक्ता असून जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात सापडलेला आहे. 
 
 अहवद्या अथवा अज्ञान याम ळेच आत्म्यावर अनात्म्याच आरोप करण्यात येतो. केवळ हववकेाने 
सत्याने आकलन आपिास होऊ शकत नाही. अन भव हाच एकमात्र हनकष आहे. 



           

 
 (२) श्रीरामान जाचायांचा हवहशष्टादै्वत अथवा हवहशष्ट अशी एकात्मता. व्यस्क्तगत आत्मा अथवा जीव 
आहि अनात्मसृष्टी हे ब्रह्मन चा देह होय. ब्रह्मन  याची हचतृ आहि अहचतृ म्हिजे चेतनय क्त आहि अचेतन 
अशी वैहशष्ट्टे्य आहेत. ब्रह्म हेच सृष्टीचे साधनकारि आहि हनहमत्तकारि आहे. आहि ब्रह्मामध्ये अगहित 
चागंले ग ि आहेत आहि त्यामध्ये असद ग िाचंा अभाव (हनग कि) असा आहे. 
 
 बौहद्धक आहि अबौहद्धक तत्त्वाने य क्त असलेली सृष्टी ही सत्य आहे. कारि ती ब्रह्माचे पहरित रूप 
आहे (ब्रह्मपहरिामवाद). मायावाद च कीचा आहे, कारि ब्रह्मन –हचत्  आहि अहचत्  याम ळेच झालेली सृष्टी 
सत्य आहे. (भोक्ता, भोग्यम् , पे्रहरतारंच हत्रहतयम्  ब्रह्ममेतत् .) 
 

व्यस्क्तगत आत्मा, जीव हे ब्रह्मच नव्हे पि तत्समान आहेत. त्यानंा सजृनशक्ती नाही (जगद व्यापार 
वज्यकम् ) ते आकाराने अि समान असून असंख्य आहेत. म क्ती हमळाल्यानंतर आत्म्याचे व्यस्क्तमत्व नष्ट होत 
नाही. ज्ञानानेच केवळ म क्तो हमळत नाही. भक्ती अवश्य आहे. प्रपत्तीवर भर अथवा स्वात्मशरिागती. 
 
 (३) भेदयमध्येअभेद–भेदाभेद या मताचे प्रवतकक श्री. कनबाकक  होत. त्याचं्या मते ब्रह्मन  अथवा कृष्ट्ि 
हे अत्य च्च तत्त्व आहे. आहि त्याचंी चार स्वरूपे आहेत. वास देव, संकषकि, प्रद्य म्न आहि अहनरुद्ध 
(व्यूहवाद). सृष्टी हे एक प्रकारचे प्रत्यक्षीकरि आहे. अथवा जेअत्यंतसूक्ष्म होते त्याचे स्थूल रूपाने 
प्रकटीकरि (पहरिाम) होय. हववतकवाद अथवा दृहष्टकरि ही कल्पना चूक आहे. 
 
 ब्रह्म आहि सृष्टी याचें आत्यहंतक ऐक्य नाही, कारि तसे असले तर औपहनषहदक लेखास हवरोध 
येईल. त्याचप्रमािे ब्रह्म आहि सृष्टी यामंध्ये आत्यंहतक भेद नाही, कारि तसे असले तर प न्हा औपहनषहदक 
हलखािास हवरोध येईल. यावरून भेद आहि अभेद हे दोन्ही (अहहनक लवत) समान सत्य आहेत. धर्षमन  
आहि धमक या दोहोंमध्ये भेद आहि अभेद हे दोन्ही आहेत : 
 
 जीव हा वास्तहवक कता आहि भोक्ताही आहे. तो परमेश्वरकृपेने अज्ञानाच हनरास करतो.  
 
 कनबाकाचायांचा वदेान्त रामान जाचायांच्या वदेान्ताशी ज ळता आहे. परंत  कनबाकाच्या मताप्रमािे 
भेद आहि अभेद एकाच पातळीवर असून ते सहवास्तव्य कहरतात आहि रामान जाचं्या मताप्रमािे भेदापेक्षा 
अभेद हा जास्त महत्त्वाचा आहे. 
 
 (४) मध्वाचायांचा दै्वत. त्याचं्या मताप्रमािे जीव, जड आहि ब्रह्मन  याचं्यामध्ये संपूिक आहि 
सवककाळ भेद आहे. त्याचं्या मताप्रमािे ५ प्रकारचे संतत भेद येिेप्रमािे आहेत : 
 

(अ) ईश्वर आहि जीव 
(आ) ईश्वर आहि जड 
(इ) जीव आहि जीव 
(ई) जीव आहि जड. 
(उ) जड आहि जड. 



           

 
 ईश्वराच्या हठकािी असखं्य असे सद ग ि आहेत. ईश्वर हा केवळ सृष्टीचा हनहमत्त कारि आहे. 
साधन कारि असलेली प्रकृती ही ईश्वराहून हभन्न आहे. 
 
 जीव हे असंख्य आहेत, आहि (अ) वैराग्य, (आ) शम, (इ) शरिागती, (ई) परमात्मभक्ती आहि 
वर हदलेले ५ प्रकारचे संतत भेद या साधनानंी मोक्ष प्राप्त होतो. 
 
 मायावाद मान्य करण्यासारखा नाही, आहि म क्ती प्राप्त झाल्यावरही जीव हा ईश्वरापासून हभन्नच 
असतो. 
 
 (५) श्रीवल्लभाचायांचा श द्धादै्वत अथवा हवश द्ध एकात्म. याचं्या मताप्रमािे मायेच्या मध्यस्थीहशवाय 
ब्रह्माशी ऐक्य होऊ शकते. जीव आहि जड हे वास्तहवक ब्रह्मच आहेत. त्याकहरता मायेची कल्पना 
करण्याची जरूरी नाही. मायेची काही मदत न घेता अथवा संबधं न ठेवता. ब्रह्मच सृष्टीची रचना करते. 
 

ब्रह्मन मध्ये अगहित असे ग ि आहेत. तो जगद हवलक्षि आहे आहि तो काही एक बदल ना ंहोता 
आपल्याच स्वचे्छेने लीलावशकेरून जीव अथवा जड असा बनतो. 
 
 सृष्टी ही सत्य आहि शाश्वत आहे व ती ब्रह्मच आहे. जीवही ब्रह्मन चा एक भाग म्हिजे अंश आहे 
आहि ब्रह्मन  अंहशन  आहे. 
 
 अभेद हाच सत्य आहे आहि सवक भेद हे केवळ लीलावशकेरून हनमाि झाले आहेत. श्रीरामान ज 
आहि कनबाकक  याचं्या मताहवरूद्ध हे मत आहे. 
 
 मोक्ष म्हिजे आत्यहंतक द ःखहनरास व आत्यहंतक स खान भतूी आहि तो ज्ञान आहि भक्ती यांम ळे 
प्राप्त होतो. भक्ती हद्वहवध आहे. (अ) मयादा भक्ती या भक्तीत भक्त हा आत्मपहरश्रमाने मोक्षाचे साधन 
करतो, आहि (आ) प हष्ट भक्ती–या भक्तीत भक्त हा मोक्षाकहरता सवकस्वीईश्वराच्या कृपादृष्टीवर हनभकर 
असतो. काही हनवडक भक्ताचेंच हे भाग्य असते. 
 
 श्रीवल्लभाचायांना प्रस्थानत्रयीहशवाय भागवत प रािही मान्य आहे. 
 
महयरयष्ट्रयतील दोन महयन सांत तत्त्वज्ञ 
 
 वदेान्त तत्त्वज्ञानाच्या पाचं प्रम ख शाखा त्याचं्या प्रस्थापकासह वर साराशंरूपाने हदल्या आहेत. या 
प्रस्थापकाचा काळ आठव्या शतकापासून पधंराव्या शतकापयंत आहे. महाराष्ट्रातील हे दोन तत्त्वज्ञ तेराव्या 
शतकात होऊन गेले. 
 
 (१) श्रीज्ञयनेश्वर : श्रीज्ञानेश्वर हे भागवत संप्रदायाचे प्रवतकक आहेत. 
 



           

 श्रीज्ञानेश्वराचें तत्त्वज्ञान ज्यावर आधारलेले आहे तो त्याचंा ज्ञानेश्वरी गं्रथ त्यानंी इ. स. १२९० मध्ये 
हलहहला असे गं्रथात शवेटी नमूद केले आहे. श्रीज्ञानेश्वर याचंा जन्म महाराष्ट्रात झाला असून त्याचंी 
कमकभमूीही तीच म्हिजे गोदावरीच्या पहरसरात होती. परंपरेवरून असे ज्ञात होते की श्रीज्ञानेश्वराचंी 
अवतारसमाप्ती १८– २० वषांच्या वयातच झाली. ज्ञानेश्वरी हा गं्रथ श्रीमद भगवद गीतेवरील एक प्रम ख 
टीका आहे, आहि तशी हतला मान्यताही प्राप्त झाली आहे. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरानंी स्वतःच गं्रथात नमूद केले आहे की, भाष्ट्यकार श्रीशकंराचायक याना वाट प सत ही 
ज्ञानेश्वरी टीका हलहहली आहे. 
 
 त्यावरून श्रीज्ञानेश्वर हे अदै्वत वदेान्ताचे प रस्कते आहेत हे स्पष्टच आहे. तथाहप श्रीज्ञानेश्वर हे 
श्रीशकंराचायांच्या अदै्वत वदेान्ताचे प रस्कते असले तरी त्यानंी प्रहतपादन केलेल्या अदै्वत तत्त्वज्ञानात काही 
वैहशष्ट्टे्य आहेत. 
 
 भगद वगीतेतील गूढ प्रश्नाचें स्पष्टीकरि हे श्रीज्ञानेश्वरीतील स्पष्टीकरिाचे एकमेव वैहशष्ट्ट्य आहे. 
 
 “भगवद गीता: ईश्वरहवषयक तत्त्वज्ञान” या आपल्या इंग्रजी गं्रथात पृष्ठ ५५ वर कै. डॉ. आर. डी. 
रानडे नमूद करतात, “त्यातील तत्त्वज्ञान उच्च दजाचे आहे, यात शकंा नाही. पि त्यातील काव्य हे 
त्याहूनही उच्च दजाचे आहे. आहि जेव्हा गूढवादाला तत्त्वज्ञानात्मक अंतदृक ष्टी आहि काव्यात्मक कल्पना 
याचंी जोड हमळते, तेव्हा आपिास स्पष्ट हदसून येईल की श्रीज्ञानेश्वर याचें श्रीभगवद गीतेवरील स्पष्टीकरि 
एकमेव असे उच्च दजाचे आहे.” 
 
 श्री. महंत म रलीधर महान भाव यानंी श्रीमद भगवद गीतेवर भाष्ट्य हलहून प्रहसद्ध केले आहे, त्या 
भाष्ट्यामध्ये महंतजीने महान भाव पंथाचा धमक आहि तत्त्वज्ञान श्रीमद भगवद गीतेवर कसे आधारले आहे हे 
प्रस्तावनेच्या ८९ ते १२० पृष्ठावंर हवस्ताराने दाखहवले आहे.  
 
समयरोप 
 
 वदेोपहनषदापंासून हनघालेल्या वदेान्त तत्त्वज्ञानाच्या ज्या शाखा आहेत त्यामंध्ये महान भाव 
तत्त्वज्ञानाचे काय स्थान आहे हे दाखहवण्याकहरता खाली संके्षपाने हनवदेन केले आहे. 
 
 महान भाव हे चार हनत्य पदाथक मानतात, ते म्हिजे–(१) परमेश्वर, (२) देवता, (३) जीव आहि 
(४) प्रपंच. वरीलप्रमािे महान भाव चार हनत्य पदाथक मानीत असल्याम ळे बाकीच्या सवक वदेान्त 
तत्त्वज्ञानाचं्या शाखानंी प्रहतपादन केलेल्या सवक तत्त्वापेंक्षा ते हभन्न आहे. महान भावाचं्या मताप्रमािे परमेश्वर 
हनग कि आहि हनराकार आहे. जीवानंा म क्ती देण्याकहरता परमेश्वर अवतार घेतो आहि परमेश्वरभक्तीच्या 
साधनाने जन्ममरिाच्या फेऱ्यातूंन जीव स्वतःला म क्त करून घेतो. पाच अवतारानंा महान भाव परमेश्वराचे 
अवतार मानतात. ते म्हिजे (१) श्रीदत्तात्रय, (२) श्रीकृष्ट्ि, (३) श्रीचक्पािी अथवा द्वारावतीकार, (४) 
गोकवदप्रभ ूआहि (५) श्रीचक्धरस्वामी. पहहले दोन अवतार प रािातून घेतले आहेत. आहि शवेटचे तीन 
म्हिजे श्रीचक्धर हे स्वतः पंथ संस्थापक, श्रीगोकवदप्रभ ू हे त्याचें ग रू आहि श्रीचक्पािी अथवा 



           

द्वारावतीकार म्हिजे गोकवदप्रभूचें ग रू. या पाचानंा पंचकृष्ट्ि म्हितात आहि मोक्ष हमळहवण्याकहरता या 
पंथाचे अन यायी या पचंकृष्ट्िाची भक्ती व उपासना करतात.  
 
 महान भाव पंथ महाराष्ट्रात स्थापन झाला. आहि पंजाब–पेशावर काश्मीर काबलूपयंत त्याचा 
प्रसार झाला. त्याचें धार्षमक गं्रथ मराठी भाषेत होते आहि श्रीचक्धराचें अन यायी यानंी आपल्या पथाची तत्त्व े
इतरापंासून ग प्त ठेहवली. न कतेच ५० वषापासून महान भाव वाङमय जे म ख्यतः मराठी भाषेत आहे ते 
पंथीयेतरानंा उपलब्ध व्हावयास लागले आहे. 
 
 पंथीयाचं्या या ग प्त ठेवण्याच्या प्रवृत्तीम ळे महान भावाचंा धमक आहि त्याचें तत्त्वज्ञान हे डॉ. 
राधाकृष्ट्िन, कै. डॉ. आर. डी. रानडे आहि अन्य भारतीय आहि पहश्चमात्य प्रकाडं पंहडत अशा 
तत्त्वज्ञानाच्या गं्रथकारासंमोर, गं्रथलेखनसमयी, हवचाराथक येऊ शकले नव्हते. त्याम ळे त्याचं्या गं्रथातं या 
तत्त्वज्ञानाचा उल्लखे येऊ शकला नाही.  
  



           

४.                       
 

 महान भावाचं्या चहरत्रगं्रथाचंी एक स्वतंत्र पोथी असते जीत सपूंिक चहरते्र हलहहली आहेत. असली 
एक पोथी महंत दत्तलक्षराज यांच्या संग्रहातून त्याच्या कृपेने हमळाली आहे. ती पोथी लाहोर येथे सन १९५७ 
मध्ये मंहतजींना एका पंजाबी धमकभहगनीने दान हदली असा त्या पोथीवर उल्लखे आहे. पोथी सकळ हलपीमध्ये 
हलहहली असून १००–१२५ वषांपूवी ती प्रत हलहहली असावी. हल्ली चहरत्रगं्रथाच्या ज्या पोथ्या हमळतात 
त्यातं श्रीदत्तत्रय चहरत्र, श्रीकृष्ट्ि चहरत्र, श्रीचक्पािी चहरत्र, श्राऋहद्धपूर चहरत्र अथवा श्रीग ंडम–गोकवदप्रभ ू
चहरत्र आहि लीळा चहरत्र अशी पाचं चहरते्र असतात. क्वहचत शवेटी नागदेवाचायक चहरत्रही हदलेले असते. 
लीळा चहरत्राचे प नः (१)एकाकं, (२) पूवाधक आहि (३) उत्तराधक असे तीन भाग असतात. हे चहरत्रगं्रथ 
प्राचीन मराठी गद्यामध्ये आहेत. नागदेवाचायक चहरत्र परशराम बास यानंी रहचले असून बाकीची पाचही 
चहरते्र महीन्द्र व्यासानंी हलहहली आहेत. आजच्या लेखाचा हवषय ही पाच चहरते्र होत. महान भाव पंथात जे 
पंचकृष्ट्ि म्हिून पाच अवतार प्रहसद्ध आहेत त्याचंीच ही चहरते्र होत. महान भावोत्पत्ती आहि पंचकृष्ट्ि या 
संबंधाने कै.चादंोरकर यानंी भारत इहतहास संशोधन मडंळ इहतवृत्तात आहि अन्यत्रही जे हववचेन केले 
आहे, ते पंथातील प्राचीन वाङमयाशी संबद्ध नाही व ते पथंास कमीपिा आििारे आहे. पंथातील वाङमय 
प्रहसद्ध झाल्यावर त्याची सत्यता हदसून येईल. 
 
 भीष्ट्माचायक पाठ म्हिनू चहरत्रगं्रथाची स ंदरी हलपीमध्ये हलहहलेली एक हस्तहलहखत पोथी हमळाली 
आहे. तीत प्रथम इहतहास म्हिून भाग हदला आहे. त्यात या चहरत्रगं्रथाचं्या उत्पत्तीसंबंधाने इहतहास हदला 
आहे. श्रीचक्धरस्वामी उत्तरापथे बदरीकेदारकडे गेल्यावर नागदेवाचायक, बाईसा आहि महींद्रभट ही सवक 
मंडळी ऋहद्धपूरी श्रीगोकवदप्रभजूवळ सेवा करीत असता वळेचा हा कथाभाग आहे. तो या चहरत्रगं्रथाचं्या 
उत्पत्ती प रता याप ढे पोथीतून जसाच्या तसा उतरून घेतला आहे.  
 
 “एकदी महींभटी भटातें प हसलें  : हा भटो तूम्ही नीरंतर काइसयाचें मनन करीत असाः तूम्हाहस 
केव्हळाही मनना वगेळेया न देखोः मगः भटी भहिहतलें : सवकजे्ञ मज हीवरळीयेहूहन ऋहद्धपूरा पाठहवलेः ते 
मातें सवकज्ञें भहिहतलेः वानरेया येथौहन नीरोपीलें  बीचारः शास्त्रः अथक: ज्ञान: त्याचें श्रवि मनन नीदीध्यासन 
करावाः तेही एक स्मरिहच कीं गा. ॥ एथीची चरीत्रें आठवी जेहतः आइकीजेहतः उच्चारीजहतः ते ही एक 
स्मरिहच कीं गा : । ऐसे मज सवकजे्ञ नीरोपीलें  होतें: भािौहन ऋहद्धपूरी : श्रीप्रभ हचया केळीकीडाः हजया मीयाः 
देखीलीयाः तेतूलीया ही आठवीतूहच असेः मगः रुद्धपूरीहूहन जोगेष्ट्वरीहस मागोतेहनः सवकज्ञाचंया दशकना 
आलोः दशकन जालें : मग सवकजे्ञ संगमेश्वरी बीजे कलें : संगमेश्वरी रात्री मतः बाइसाकरवी पाचारुहि नेलें : मा 
मातें सवकजे्ञ प हसलें : काइंगा सवकज्ञ पूर देखीलें : जी देखीलेः श्रीप्रभ  देखीलेः जी देखीलें : सवकजे्ञ भहितीलें : 
श्रीप्रभ चीया केळीकीडा देखीलीयाः जीः देखीलीयाः सवकज्ञें भहिहतलेः पाहो तीया तेथ सागंा पाः मीया 
भहिहतलें : मा तीया काइ साधंो जाइजत असीजेहतः सवकज्ञें भहिहतलें : कीरु ते तैसेंहचः पहरहरः साधंा तऱ्ही पा 
पावो ऐसीया अनूभवीहचया दोहन च्यारीः मगः मीया अनूभवीहचयः साधंो आदरीलीयाः श्रीप्रभ चें नीत्य दीनी 
वतकनः आनः जीया लीळा रुपाः “बाईः प्रधानः ऐसीया अन भवीचीया पाच सात साधंीतलीयाः सवकज्ञ 
अनूकरूहि आईकीलीयाः मग मजः दाः ॥। वहर बूहद्ध होतीः ते नीरसीलीः मज सवकज्ञप्रतीहत केलीः मगः 
सवकज्ञें भहिहतलें : आबाकेंया जे नीरुपि ये ते घेइजे ते नीकें : आपूले जावो नेदीजे : :।: दूना पथ्य घेइजे :।: 
ऐसें मज नीरोपीलें  होतें: भिौहन मी जे लागौहन अनूसरलाः ते लागौहन मजः देखता जीयाः सवकज्ञाहंचया 
लीळा वतकलीया : हतया मी आवाकंीतें हच असेः जे मज पक्काड नसेः सवकज्ञाचया सेवा दास्यालागी कव्हिी 
कडे जाएः तहरः जीएः भक्तैं सवकज्ञा जवळी असेः त्यातें एऊहन पूसेः आनः मी अनूसरलो नव्हतोः तैः बाइसा 



           

देखताः हजया लीळा वतकलीयाः तीया मीया सवकज्ञातें पूसीलीयाः आनः सवकज्ञ प्रसंग प्रास्प्त नीरुपीलें  इहतहासा 
तेही आवाकंीत असेः आनः सवकज्ञ जे नीरोपीलें : परावर नीरुपि तेही आंवाकीतूहच असेः आनः 
अजळपूरीहूहनः सवकजे्ञ बीजें कलें : तेथौहन प्रतीस्टानपयंतः जीया लीळा वतकलीयाः तीया सवकज्ञ प्रसंगीः 
भक्ताप्रती साघंीतलीयाः तीया आठवीतूहच असेः आनः सवकज्ञ जै एकाकंी राज्य केलें : तीया लीळाः सवकज्ञः 
प्रसंगे भक्ताप्रहत नीरुपीलीयाः तीया ही आठवीतूहच असेः आनः सवकज्ञः द्वापरीचीया लीळाः 
द्वारावतीकाराचीया लीळाः श्रीदत्तात्रय प्रभचूीया लीळाः श्रीप्रभ चीया लीळाः प्रसंगे भक्ताप्रती नीरोपीलीयाः 
तीयाही आठवीतूहच असेः मगः महोंभटी भहिहतलें : भटोः तूम्हासीः सवकज्ञाः वरू भिौहनः सवकज्ञ नीरोपीलें  
ज्ञानः शास्त्रः आनः सवकज्ञ जीया केलीया लीळा साहंगतलीया लीळाः तूम्हाहस आठवताहतः तहरः आताः श्री 
चरि सहन्नधानीः आम्हाहस आनः पूढा जो सवकज्ञाचा मागक होईलः त्याहस तंव इत के शास्त्रः न धरेः तरीः 
सवकज्ञाचीया लीळाः तूम्ही सागंाः आनः लीहीन भटी भहिहतलें : हो का हलहीलें : तहरमागाहस उपयोगा जाइलः 
सवकज्ञाते मागाची वृहत्त असेः का पाः सवकजे्ञ भहिहतलें : शास्त्र घेईजेः धोकीजेः मगः काळें करूिी उपयोगी 
जायेः मगः महींभटी लेखन आरंभलेः भट महींभट वाजेश्वरी वीजन करीतः एक प्रहर लेखन करीतः नगरातं 
दोघे भीक्षा करीतः उरलेहन काळें: श्रीप्रभ चें सेवा दास्य करीतः ऐसें अवघे भटोवासी लीळाकथन केलें : ते 
महींभटी सा मासा लीहीलें : मग : भटी भहिहतलें : महींभटी जै मीः सवकज्ञातेः अन सरला नाहीः तै बाईसाः 
अवीधमान जीया लीळाः वतकलीया तीया त्याचीया अनूभवीचीयाः त्यातंें पूसावीयाः जानोचीया अनूभवीचीया 
जानोतें पूसावीयाः नाथोचीये अनूभवीचीया नाथोतें पूसावीयाः येल्होचीये अन भवीचीया येल्होंतें प सावीयाः 
ऐसीयाहच परी ज्या ज्याहचये अन भवीचीया लीळा त्या त्याहस पूसावीयाः ऐसे माहादाइसातें महींभटातें 
भहिहतलेः श्री प्रभ चा सहन्नधानी जे जे भक्त होतेः ते त्याचीये अनूभवीचीया लीळा त्यातें पूसावीयाः महींभटी 
त्यातें पूस पूसोनी लीहीलीयाः मग भटातें पूसोहन महींभट गंगातीरासी आले. मगः ज्या ज्या सवकज्ञाचें दशकन 
जालें  होतें: त्याहस सवकज्ञाहंचया लीळा प सतः आनः तीया ंहलहीतः ऐसे महीभट डखलेयाचीया गावाहस आलेः 
तेथः सवकज्ञाहंचया लीळा पूसेहतः डखले सेताहस आऊत वाहावया जाहतः ते आऊत वाहात आऊत वाहाताः 
तया सरीसेः महीभट सवकज्ञाहंचया लीळा त्यातें पूसोहत डखले आऊत वाहाताः सवकज्ञाहंचया लीळा साधंीहतः 
त्या महीभट नमस्करोहि येहतः मग भीक्षा अवसरी जाहतः भीक्षा करूहि गंगातीरी जेवीहतः पहरः तयाचें काही 
नैघैहतः मग एकदी महींभटी भहिहतलें  : मग महीभट तेथौहन नीगालेः ते प्रतीस्टानाहस सारंग पहंडताहस 
भेटलेः मग महींभटी सारंग पहंडताहसः सवकज्ञाहंचया लीळा पूसो आदरीलीयाः सारंग पंहडती भहिहतलेः आमचें 
काही जेवालः तरीः मी सवकज्ञाचंीया लीळा साघेंनः महीभटी भहिहतलें : जेवीनः तव ं जेवीलेः मगः सारंग 
पंडीती लीळा साघंीतलीयाः तीया महीभटी लीहीलीयाः मग तेथौहन नीगालेः बळहेग्रामाहस आलेः तेथ 
सवकज्ञाचे भक्त होतेः त्याते सवकज्ञाचीया लीळा पूसोहन लीहीलीयाः मग रावंसग्रामा आलेः तेथः दादोस होतेः 
त्याहस सवकज्ञाहचया लीळा पूसौहन लीहीलीयाः मग बीडाहस गेलेः मग पद्मनाभी देवातें पूसोहन सनकज्ञाहंचया 
लीळा लीहीलीयाः ऐसें भटा ंअवीध मानः आनः बाइसाः अवीधमानः जीया लीळा तीयाः महीभटीः जेथ जेथ 
सवकज्ञ बीजे कलें  होतें: तेथ तेथ जावोहन पूसोहन लीहीलीयाः मग महीभटः ग रूकूलातं ऋहद्धपूरा आलेः 
श्रीप्रभ चे चरिा लागलेः बाइसाते भेंटाते भेटलेः अवधी के्षमवाता साघंीतलीदः मग सारंग पंडीताची के्षमवाता 
साघंीतलीः भोजनावसरींचे प्रकरि साघंीतलेः महींभटी भटाप डा ं लीळा वाचीलीयाः भटी भहिहतलें : हे 
सवकज्ञाचे श्रीम खीचा शब्द होहतः हे नव्हेहत मग महीभटीः भटातें पूसपूसो जें श्रीम खीचे नव्हते मोडीलेः एक 
भटाचेहन संवादें अन्वयी लाहवलें : मग भटा अवीधमान जीया लीळाः वतकलीयाः तयाहस महीभटीः पूवाधक ऐसें 
नावं ठेहवलेः आन भटी जेत कीया साघंीतलीयाः तयाहस उत्तराधक ऐसें नाव ठेवीलें : ऐसे दोहन वीभाग केलेः 
महीभटी अकरा प्रकरिाचीया नीरुपिाची चहरत्रबद्ध मोकळी वगेळी लीहीलीः इहतहास वगेळें  लीहीलें : ऐसी 
च्याहर रुपें केलीः महीभटी चहू रुपाचीया आदी केलीयाः मग तीया लीळा भटाचेहन प ढें: श्रीप्रभ  संहन्नधानीः 
लक्षमींधरभटीः कोथळीबासीः २ देवताः भीः ये महादेव बासीः ३: त्रीपूरारी बासी ४ घोकीलीयाः ॥ 



           

 
 आमचेया सवकज्ञा ंबीजें केलेंया नंतरेः भटाते श्रीप्रभ चें चौदा वष ेसहन्नधानः मग श्रीप्र भ बीजें केलेंया 
नंतरें: महीभटी भटातें: पूसौहनः श्रीप्रभ चीया लीळा लीहीलीयाः भक्ताचीये अनूभवीचीयाः भक्ताः पूसीलीयाः 
जनाचीया अनूभवीचीयाः जनाहस पूसीलीयाः तयाचीया आदी केलीयाः श्रीप्रभ  मागें: सा मास ऋहद्धपूरी होतेः 
मग भटः ऋहद्धपूरी व्यवस्था करुहि मातापूरा नीगालेः ॥  
 
 वरील उताऱ्यामध्ये चहरत्रगं्रथाच्या उत्पहत्तसंबधंाने सहवस्तर हववचेन असल्याम ळे तो येथे हवस्तृत 
हदला आहे. त्यावरून हदसून येईल की, श्रीचक्धरानंी वळेोवळेी श्रीदत्तात्रय, श्रीकृष्ट्ि व श्रीचक्पािी याचं्या 
संबंधाने हशष्ट्यानंा वळेोवळेी ज्या लीळा साहंगतल्या त्या महींद्रभटानंी ग्रहथत केल्या आहेत. तसेच 
श्रीचक्धराचं्या लीळा नागदेवाचायक भटानंी व इतर हशष्ट्यानंी आठविीरुपाने साहंगतल्या त्या एकत्र केल्या 
आहेत. तसेच भटानंी श्रीगोंहवदप्रभूच्या लीळा साहंगतल्या त्याही महींद्रभटाने ग्रहथत केल्या स्वतः महींद्रभट 
श्रीचक्धरस्वामी आहि श्रीगोकवदप्रभ ू याचं्या संहन्नधानी होते तेव्हा त्याचं्या समक्ष घडलेल्या लीळाही या 
चहरत्रगं्रथात आल्या आहेत. अशा तऱ्हेने हे पाच चहरत्रगं्रथ तयार झाले व या चहरत्राच्या लीळा घोकून पाठ 
करण्याची प्रवृत्ती या पंथात स रू झाली. 
 
 लीळा पाठ करण्याच्या प्रवृत्तीसंबधंाने खालीलप्रमािे हववरि आहे “एकवळेः महीभटीः पाचा रुपा 
लीळाचंी पोथी लीहीली होतीः वरुहि केशो बास लीळा घोकीत होतेः ते देखोहन भटी भहिहतलेः केशव देयाः 
हे शास्त्र काळाक्षरी घालूहन न घोकावें: काळाक्षरापासूहन वधे बोध नाहीः ग रुम खेः शास्त्रः श्रविें सबजता एः तें 
का ं पा नाः सवकज्ञें भहिहतलें : सवकज्ञ स्वयंबं्रम्हः वीध्या देहतः का अधींकरिातें अधीकरुहि देहतः । भिोहनः 
काळाक्षरापासौहन वधेबोध नाहीं आनः केशोबासीः भटातें: पूसपूसो अवधीया लीळा घोकलीयाः तैसेहच 
बाइदेवबासीं:।: अम तें बाइदेव पंडीतीः । : कवश्वरीः । : अनो बासीः । : नानी नागाइसी : । : पंहडताची 
हीराइसीः । : ऊपाध्याये कमळाइसीः । : क मरें रेमाइसी : । : मदळसा बाइसीः जयेदेव ेबासी : । : एल्हंभटी : 
। : वाक डे दायं बासीः । : भटाते पूसपूसो घोकलीया :” 
 
 प्रस्त त चहरत्रगं्रथाच्या पोथीचा इहतहास याप्रमािे हलहहला आहे. “भटी अंतकाळी बाइदेव बासाहस 
पाचारुहि केशोबासाकरवी दंडवत घालहवलें  महीभटी : जे पाचा रुपा लीळेचें प स्तक लीहीलें  होतें, ते भटी 
केशोबासा आिवीलेः प्रकरिाचें प स्तक आहिवीले आपला हातीं घेऊहन बाइदेवबासाचा हातंी दीधलें : 
आनःभटी भहिहतलें : बाइदेवया हा काळपयंत : सवकज्ञाचंया वृत्तीः मीया सवकज्ञाचंा व्यापार चालवीलाः आता 
तंूवा चालवावाः मगः पंडीत केशोबास म ख्य करुहि समस्ता ग रुक ळातें भहिहतलें : घाला गा त म्ही समस्त 
बाइदेयासीः दंडवतः आता समस्त त म्ही याचंीये आजे्ञ अनूजे्ञ वतावें: मग समस्ती बाइदेव बसाहसः दंडवते 
घातलीः भटाचें देहावसान जालें : मगः बाइदेव. पंडीती अवघी तीथे नमस्करीलीः तीथे नमस्करीताः सकळ 
स्थाने लीहीलीः मग भटाउंपरी बाइदेव बासाचें ती वषा देहावसान जालें : बाइदेव बासा उपहर वषा एक केशो 
बासाचें देहावसान जालें : केशो बासाउपहर सा मासा पंडीताचें देहावसान जालेः पडीतीदेहातंी लीळाची 
पोथी कवीश्वराचा हाती दीधलीः मग जे ग रुकूळ ये ते कवीश्वराहस लीळा पूसपूसो घोकीः ॥ 
 
 याप्रमािे भटापासून महींभटाने हलहहलेला चहरत्र गं्रथ क्माने बाइदेव बास, केसोबास, पंहडत 
इत्याहदकाचं्या हातून शवेटी कवीश्वरबास याचं्या हाती आला. त्यानंतर या चहरत्रगं्रथाचे काय झाले ते 
प ढील उताऱ्यातं साहंगतले आहे. “ऐसे असता दीलीचेहन स लतानें चाहल केलीः तेिे राजीक भिें कवीश्वर 
कोकिा गेलेः कमळाइसें वाल्हा राहीलीः अनोबास धाडी मंडळात  सीरपूराहस गेलेः दंते गोपाळबास ते 



           

कोकिा न वचतीहचः ते घाटमाथाहच राहीलेः कवीश्वर कोकि जाता मागी चोर उठीलेः तेही कोकिींचा 
घाट ऊतरता समस्त ग रुकूळ नागवीलें : पोथीयाची झोळी परसरामबासापासी होतीः त्यातूंहन परसराम बासी 
एक प स्तक काढीलें : ते भोइवहर तनात गाळीलें : एर जव ंगाळावी तव ंएिें चोरें परसरामबासाहचये हातीची 
झोळी असाडूहन नेलीः त्यातं आदी सहीत पाच रुपें चरीत्रें प्रकरिाची पोथी स्थानाची पोथी इतूकें  गेलेः मग 
कवीश्वर कोकिातं गेलेः राजक सामलें : देशी स भेक्ष जालें : मगः मागोते गंगातीराहस आलेः जें प स्तक 
वाचलें  होतेः तेथ रत्नमालास्तोत्रः ज्ञानभास्कर स्तोत्रः ज्ञानकालाहनधी स्तोत्रः नरवीलाप स्तोत्रः नरींद्र 
कवीचें रुक्मीिी सैवरः पंडीताचें वत्साहरिः सीसूपाळ वधः एकादश स्कंधः इतूके तीये पूस्तकी होतें: मगः 
स्थीर जालेया नंतरें: अनो बासः कमळाइसें: कवीश्वर बासः यासी परस्परें भेहट जाहलः मग काळातंरें: 
कवीश्वराहस देहावसान जालें : मग रामेश्वर अनोबासा पाहस आलेः मग अनोबासापासूहन रामेश्वरबासाहस 
अथकसीद्धी जालीः मग तेतूलेया एका काळा अनोबासाचे देहावसान जालें : ।:” 
 
 याप्रमािें महींद्रभटाने पाच रूपाच्या चहरत्राचंी पोथी हलहहली. ती पोथी गहाळ झाली याचा वृत्तातं 
आहे. परंत  हल्ली प्रचारात महींद्रकृत लीळाचहरत्र म्हिून प्रहसद्ध आहे; एवढेच नव्हे पि त्याचे हनरहनराळे तेरा 
पाठ आहेत म्हिून महान भावपंथात प्रहसद्ध आहे. तरी तो चहरत्रगं्रथ कसा हनमाि झाला व हे हनरहनराळे पाठ 
कसे झाले याबदल लही प्रस्त त हस्तहलहखत पोथीमध्ये खालीलप्रमािे उल्लखे आहे. थोरलें  प स्तक गेलें ल्या 
नंतरें ग रुक ळातं आदी सहीत लीळाचें तेरा पाठ जालेः अनोबाची सीक्ष्ये हीराबंीकाः ते ही अनो बासापासूहनः 
लीळा घोकीलीया होतीयाः मग हीराइसापासूहन त्याचा सीक्ष्यी हरी बासी घोकीलीया हातीया मग हरी बासी 
जया जया भीक्ष काहस लीळाचा घोक होताः तया तया मान लेंया हतया लीळा पूसीलीयाः त्या त्या वासना 
आनः हहरइसापासूहन घोकीला जो घोकः ऐसें याचें अन्वयी लावहून प स्तक केलें : तो हीराबंा पाठः (१) अनो 
बासाचे सीक्ष्य नागनाथ बासः तेही अनो बासापासूहन लीळा घोकीलीया होतीयाः तेही आपूलेया सीक्ष्याहस 
कहव मालो बासाहस धोकवीलीयाः मग मालो बासी आिीका मानलेंया आचायाची वासनातंरें मूळवहून 
अप लेंया घोकें सी अन्वयी पाहूहन प स्तक केलेः तो नागनाथ पाठः (२) अनो बासाचे सीक्ष्य हीरण्यगभकः तेही 
अनो बासा पासूहन लीळा घोकीलीया होतीयाः तेही आपूलेंया सीक्ष्यासी चक्पािी भटाहस घोकवीलीयाः 
चक्पािी भटाचे सीक्ष्य एकदेव पंडीतः तयासीः तेही लीळा घोकवीलीयाः मग एकदेव पंडीती आिीका 
वासनेंया आयांची वासनातंरें मीळवहून आपूलेंया घोकें सी अन्वयी पाहूहन पूस्तक केलें : तो चक्पािी पाठः 
(३) कवीश्वराचे सीक्ष्य रामेश्वर बासः तेही कवीश्वरापासूहन लीळा घोकीलीयाः आनः अनो बासापासूहन 
लीळा घोकीलीया होतीयाः तेही आपूलेया सीक्ष्याहस गोपाळ बासाहस घोकवीलीयाः आनः गोपाळबासी 
आिीका वासनेंया आचायांची वासनातंरें मेळवहून आपल्या घोकें सी अन्वयी पाहूहन प स्तक केलें : तो 
रामेश्वराचा (४) कवीश्वराचे सीक्ष्य परसराम बासः तेही कवीश्वरापासूहन लीळा घोकीवील्याः तेही आपूलेया 
सीक्ष्याहस पेटे हरी बासाहस घोकवीलीयः मग पेटे हहर बासी आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें 
मेळवहून आप लेया घोकें सी अन्वयी पाहूनी प स्तक केलें  तो परसराम पाठः (५) : कवीश्वर बासाची धाडंी 
नागाइसें प्रज्ञावतें सीक्ष्येही होहतःतेही कवीश्वरापासूहन लीळा घोकीलीयाः ते ही आपूले सीक्ष्यासीः म नी राघो 
वासाहस घोकवीलीया मूनी राघो बासी आपूलेंया सीक्ष्या मेया ं बासाहस घोकवीलीयाः मेया ं बासी आिीका 
वासनेंया आचायाची वासनातंरें हमळवहून आपूलेंया घोकें सी अन्वयी पाहूहन पूस्तक केलें  तो मूनीबा पाठः (६) 
मूनी राघो बासाचे सीक्ष्य नवगीऱ्हे रामदेव मूनीः तेहनी पूस्तक लीहीले तोही भीन्न पाठः ।: तीये पाठी के्षपक 
नीरुपिें पडीली असेः तो मनूीबा पाठः तोहच बाइंबा पाठः (७) म द ळसा बाइसें तीये भटाची सीक्ष्ये : तेही 
भटापासूहन लीळा घोकीलीया होतीया : तेही आपूलेंया सीक्ष्याहस वामदेव पंडीताहस घोकवीलीया होतीया: 
वामदेव पंडीती आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया धोकें सी अन्वयी पाहूहन पूस्तक 
केलें : तो मदळसा पाठ: (८) भटाचें सीक्ष्य जायदेव पंडीतः तेही भटापासूहन लीळा घोकीलीया: तेही 



           

आपूलेंया ं सीक्ष्या नृकसहदेव पंहडताहस घोकवीलीया : नृसींह देव पंडीती आिीका वासनें या आचायाची 
वासनातंरें मेळवहून आपूलीया घोकेसी अन्वयो पाहूहन पूस्तक केलें  : तो जयेदेव पाठ (९) जारवदेव पंडीत ते 
भटाचे सीक्ष्ये : तेही भटापंासूहन लीळा घोकीलीया : तेही आपूलेया सीक्ष्या नरहरी बासाहस घोकवीलीया : 
नरहरी बासी आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया घोकें हस अन्वयो पाहन पूस्तक केलें  
: तो जाखोबा पाठ (१०) एल्हंभट ते भटाचे सीक्ष्य : तेही लीळा घोकीलीया : तेही आपूलेंया सीक्ष्यासी 
वैजदेव मूनीसी घोकवीलीयाः वैजदेव मूनी बासी आिीका मानलेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया 
घोकें सी अन्वयो पाहूहन पूस्तक केलें : तो एल्होबा पाठ (११) पंडीताची ब्राम्हिी हीराइसेः तेही भटापासूहन 
लीळा घोकीलीयाः तेही आपूल्या प त्रासी महेश्वर पंडीताहस घोकवीलीयाः महेश्वर पंडीत ते बाइदेव बासोचे 
सीक्ष्यः महेश्वर पंडीती आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया घोकें सी अन्वयो पाहूहन 
पूस्तक केलें : ती हरइ पाठ : (१२) कूपरें रेवाइसें तीये भटाचंी सीक्ष्ये तेही भटापंासूहन लीळा घोकीलीया : 
त्याची महादाइसें त्याचे मूनी कमळे बास रेवाइसी मूनी कमळी बासाहस घोकवीलीया : म नी कमळी बासंी 
आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया घोकें सी अन्वये पाहूहन पूस्तक केलें  : ती क मार 
पाठ (१३) भटाचें सीक्ष्ये उपाध्ये त्याचे सीक्ष्ये कमळाइसे : तेही भटापासूहन लीळा घोकीलीया : पंडीत 
केशोबासी पासूहन नाती नागाइसापासूहन लीळा घोकीलीया कमळाइसी आपूलेंया सीक्ष्याहस अनंतदेव 
पंडीतासी घोकवीलीया : अनंत देव पंडीती आिीका वासनेंया आचायाची वासनातंरें मेळवहून आपूलेंया 
घोकें सी अन्वयो पाहूहन पूस्तक केलें : तो अम्नाय पाठ : (१४) कमलाइसाची सीक्ष्ये हीराइसें : तेही 
कमळाइसापासूहन लीळा घोकीलीया : हीराइसी आपूलेया सीक्ष्यासी पाटकूले मालो बासासी साघंीतलीया : 
तेही लीळा लीहीलीया : त्यातेही हीराई पाठ ऐसं भिहत : (१५) ऐसे थोरलें  पूस्तक गेलेंया नंतरें मखूीचेहन 
घोंके लीलेसी तेरा अन्वयो जाले : तेरा अन्वयोकारा वगेळे आनीक लीलेचे पाठ:।: तेची आइदेव बा:।: 
धाकूटे भइदेव बा:।: काइदाये:।: बाल्हदाये:।: कलगदेव बा:।: गोपाळबा ।: मया ंबा:।: रायदेव मूनी:।: म रारी 
बा:।: धाकूटे लक्ष्मीधर बा:।: पेटे ही बास :।: दायं बास:।: रूपदेव बास:।: मेइ देव बा:।: बोचरी धनाइसे:।: 
धायाळें  ल खाइसें :।: कानडी ल खाइसें:।: नामाइसें:।: लाखइसें:।: नागाइसें:।: ल खाइसें:।: लळीताइसें:।: 
धानाइसें:।: आनेः शोधका ओकंार बास आन : भटाचया सीक्ष्याची नावं ेनाही आलीः त्याची वासनातंरें: जया 
जया ग रुकूळाहस आली तयाची ओळखी एक भहिजेः एकी वासना ऐसी जाहिजे:” 
 
 याप्रमािे लीळाचहरत्राच्या हभन्न हभन्न पाठाचंा एवढा प्रपच आहे. त्यासंबधंाने इहतहास म्हिून हवभाग 
हलहहिारा लेखक त्या हभन्न हभन्न पाठासंंबधंाने म्हितो, “भटापंासूहन समस्तें ग रुक ळीं लीळा घोकीलीया : 
तीया एकी समस्ता घोकीलीया : एकी न धरतीहच एक मूळ प्रती तीचे बोल हवसरले : पहर : चहरत्राचा भाव 
आठवत होता त्या भावन रूप आपूले बोल घालूहन चरीत्रें नीरोपीत : एका आठवत होते तेहच बोलीले : एक न 
बोलतीहच : एकी चरीत्राचें व्याख्यान आइकीलें  : तेही चरीत्राचे व्याख्यान मी श्रीत बोलीलीः एकी चरीत्रातूंन 
श्रीम खीचे शब्द तेतूकें हच धरीले : एका श्रीम खीचे शब्द नाठवते : भाव आठवत होता : ते ही श्रीम खावहर 
घालूहन आपूले बोल कल्पीले : एकी जो श्रीम ख वचनाचा ग रुम खे अथक आईकीला : तो ही श्रीम खीचाहच : 
भिोहन मानीला : तो तेही चरीत्री लीहीला : एक नव गीऱ्हे रामदेव मूनी एवमादीक हो  : ते ही श्रीम खाचे 
मीषें स्वकपोल कल्पीत चरीत्रें केली : एकी परस्परें वीवादता आप लीये अथकसीद्धी लागी श्रीम खावहर घालूहन 
चरीत्री स्वकल्पीत बोल लीहीले: एकें  जे आपूलेंया बूझा न मीळे ते ही श्रीम खाचें गाळीलें  : एकी पालठीलें  : 
ऐसें प रूषा वचेेहन ब द्धीदोषे : आन : अभीमानें लीळाहस वासनातंरें जाती भटामंागक तीसरे अधीष्टान तयाची जे 
वासना ते मागकरुहढ :” 
 



           

 वरील हववरिावरून लीळाचहरत्राचे अनेक पाठ हनमाि झाले आहेत हे हदसून येईल. त्यामध्ये 
भटाचें हशष्ट्यानंी आहि कवीश्वराचं्या हशष्ट्यानंी जे पाठ हनमाि केले त्यानंा हवशषे महत्त्व आहे. लीळाचहरत्राचे 
संपादन करताना वरील पाठच म ख्यतः आधारास घेतले आहेत. खास महींद्रभटाने हलहहलेली चहरत्राची 
मूळ पोथी जरी उपलब्ध नाही तरी खास त्या पोथीवरून आहि नागेदवाचायांच्या देखरेखीखाली ज्यानंी 
लीळा पाठ केल्या त्यानंी अथवा त्याचं्या हशष्ट्यानंी नागदेवाचायांच्या मागे २५–३० वषांतच हे पाठ केले 
असल्याम ळे ते हवश्वसनीय म्हिून म्हिावयास हरकत नाही. एवढे मात्र खरे की, हनरहनराळ्या पाठामंध्ये 
लीळाचंी संख्या हभन्न हभन्न असल्याम ळे पाठीः मागून झालेल्या पाठातंील नवीन लीळाचं्या सत्यासत्यतेची 
छाननी करण्याचे जबाबदारीचे काम संपादकावंर येऊन पडले आहे. 
 
 पाच अवताराचंी चहरते्र या गं्रथात आली आहेत त्यातं श्रीकृष्ट्ि आहि श्रीदत्तात्रय हे अवतार 
पौराहिक कातील असून प्रहसद्ध आहेत. श्रीचक्धरानंी वळेोवळेी या अवताराच्या लीळा आपल्या हशष्ट्यानंा 
साहंगतल्या त्या यातं ग्रहथत आहेत. श्रीचक्पािी, श्रीगोकदवप्रभ ूआहि श्रीचक्धर हे अवतार जवळजवळ 
समकालीन असून अगदी अलीकडचे म्हिजे चाल क्य आहि यादव राजवटीच्या स मारास झाले आहेत. 
गोमतीच्या वाळवटंात श्रीचक्पािीची भेट श्रीगोकवदप्रभलूा झाली असून त्यानंा श्रीचक्पािीपासून अन ग्रह 
हमळाला. 
 
 श्रीचक्पािी चहरत्राचा आरंभ असा आहे “सवकज्ञासी प्रतीष्टानी गिपती मठी महादाईसी प हसलें  : जी 
श्रीचक्पािी राऊळी कविी ठाइ अवतार स्वीकहरला : सवकज्ञें भहिहतळें : बाइ : सवकज्ञाते जीवातंें 
उद्धरावयाचीया प्रवृत्ती : धरातळी पूना चाकि प्रदेशी फलेठािा गावो : तेथ कऱ्हाडेया ब्राह्मिाचा घरी शक्ती 
रहीत उभय शक्ती अवतार स्वीकाहरलाः तो गभीचा अवतार : चक्पािी राउळ ऐसें नाम स्वीकहरलें  :।: 
जनक नायेक पीताः जनकाइसें माताः श्रीचक्पािी राउळी फलेठािीव कीतीएक दीवस राज्य केलें , मग 
सैयाद्रीहस बीजे केले:।. तेथोहन द्वारावतीयेहस बीजे केलें :।:” या चहरत्रातं प रंदर पवकताच्या तळवटी फलटि 
नगरात जनकनायक ब्राह्मि असे. त्याचा प ण्याशी व्यापार असे. जनकनायकाच्या पत्नीचे माहेर चाकिला 
होते. जनकाईला प त्र नव्हता म्हिून चाकिला चक्पािी नावाची देवता होती. हतला नवस केला की, प त्र 
झाल्यास त्याचे चक्पािी नाव ठेव.ू पूिा नदीच्या तीरी हवख्यात चागंदेव नावाची देवता होती हतलाही 
जनकनायकानंी नवस केला की, प त्र झाल्यास चागंदेव नाव ठेव.ू या कारिाम ळे जनकनायकाच्या म लाची 
चक्पािी आहि चागंदेव ही नाव ेपडली. चक्पािीचे चाकिलाच तेराव्या वषी लग्न झाले. ससंार करून 
नंतर मग माहूरला जाऊन श्रीदत्तात्र्याचे दशकन घेतले. संसाराचा त्याग करून गोमतीच्यातीरी द्वारावतीस 
राहहले. अनेक चमत्कार करून व अनेक जीवाचंा उद्धार करून शवेटी कामाख्या नावाच्या एहलचपूर येथील 
एका योहगनी वशे्येचे कथानक चहरत्रात येऊन श्रीचक्पािी अवताराची समाप्ती झाली. असा या 
चहरत्रगं्रथाचा त्रोटक साराशं आहे. 
 
 या चहरत्रगं्रथाची भाषा तत्कालीन म्हिजे तेराव्या शतकातील आहे. याच चहरत्रगं्रथातील 
श्रीचक्धरस्वामीची वचने हनवडून सूत्रपाठ नावाचा गं्रथ केशव व्यास यानंी तयार केला आहे. तत्कालीन 
भाषा, तत्कालीन सामाहजक आहि ऐहतहाहसक वगैरे अनेक बाबींवर चहरत्रगं्रथामं ळे प्रकाश पडत आहे.  



           

५.                       
 

तेिें आबालस बोधें । ओम्  हवयेचेहन बधंें । 
बम्हरस स्वादें । आखरें ग हंफलीं ॥ ज्ञा. ।८–१७२। 

 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराजानंी शके १२१२ मध्ये ज्ञानेश्वरी पूिक केली. तत्पूवी मराठीमध्ये गं्रथलेखनाची 
प्रथा अव्याहत स रू होती असे या २५ वषांतील वाङमयसंशोधनाने हसद्ध झाले आहे. महाराष्ट्र 
वाङमयेहतहासाचे आद्य संशोधक कै. हव. का. राजवाडे आहि त्याचें सहकारी कै. मो. का. चादेंकर यानंाच 
त्याचे श्रेय आहे. म क ं दराजाचंा “हववकेकसध ” गं्रथ कोित्या शकात पूिक झाला हे हनहश्चत सागंता आले नाही 
तरी तो गं्रथ ज्ञानेश्वारीपूवी हकत्येक वष ेतयार झाला हे हनश्चयात्मक आहे. “श्रीपतींची” रत्नमाला त्यापूवीच 
हलहहली होती. नाथसंप्रदायाचे “अमरनाथ” संवाद इत्यादी गं्रथ तत्पूवीच रचले गेले असले पाहहजेत. 
महान भावीय पंथाचीही बरीचशी गं्रथरचना ज्ञानेश्वरी हनमाि होण्याच्या आधी झाली होती हे आता 
हनश्चयात्मकपिे सागंता येते. तथाहप ज्ञानेश्वरी गं्रथ हा महाराष्ट्र शारदादेवीच्या म क टावरील कोहहनूर आहे 
हीही गोष्ट हततकीच हनश्चयात्मक आहे. हा गं्रथ हनमाि होण्यापूवी महाराष्ट्रात जी गं्रथरचना झाली होती 
हतचे प्रहतकबब आपिास या गं्रथात पहावयास हमळते. त्या काली प्रचहलत असलेल्या गं्रथरचनेच्या पद्धतीस 
अन सरूनच हा गं्रथ हनमाि करण्यात आला हे तत्पूवीच्या गं्रथाचं्या पहरशीलनाने कळून येईल. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचंा जन्म शके ११९७ अथवा काहींच्या मते शके ११९४ मध्ये होऊन त्याचंी 
अवतारसमाप्ती शके १२६८ मध्ये झाली. अवघ्या २१ अथवा २४ वषांच्या वयात ज्ञानेश्वरीसारखा अलौहकक 
गं्रथ हनमाि करून आहि पढंरपूर कें द्र असलेल्या भागवत धमाची ससं्थापना करून या अलौहकक प रुषाने 
आपला अवतार संपहवला. आज ६००–६५० वषे हा भागवत सापं्रदाय अव्याहतपिे महाराष्ट्रात प्रचहलत 
असून या भागवत संप्रदायाची अथवा वारकरी संप्रदायाची जननी जी ज्ञानेश्वरी हतने असंख्य जीवाचंा उद्धार 
केला आहे. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचं्या जन्मापूवीच १–२ वष ेमहान भाव पंथाचे संस्थापक श्रीचक्धरस्वामी हे शके 
११९४–११९५ मध्ये आपले अवतारकायक संपवनू बदरीकेदारकडे हनजधामास गेले. शके ११९५ पूवी ८–९ 
वषचे जरी महान भाव पंथप्रसाराचे कायक श्रीचक्धरस्वामींनी केले तथाहप महान भावीय पंथाच्या तत्त्वाचंा 
प्रसार व्हावयास तत्पूवी १००–१२५ वषांपासून स रुवात झाली होती आहि महान भावीय वाङमय हनमाि 
व्हावयास ५०–७५ वषांपूवीपासून प्रारंभ झाला होता. शके ११९५ नंतर महान भावीय पंथप्रसाराचे कायक 
श्रीचक्धरस्वामींचे प्रम ख हशष्ट्य व प्रम ख आचायक श्रीनागदेवाचायक यानंी केले. श्रीनागदेवाचायाचा 
हनवािकाल शके १२२८ असा आहे. तेव्हा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचं्या अवतारकाळी श्रीनागदेवाचायक हे 
महान भावीय पंथाचे आचायक होते. तसेच पंथप्रसाराचे कायक जोराने स रू होते. महदंबेचे धवळे, 
श्रीचक्धरस्वामींची व रुपाइसाची “चौपदी”, भास्कर कवीश्वर याचंा “हशश पालवध” आहि 
“एकादशस्कंध,” दामोदरपहंडत याचें “वत्सहरि” आहि “६० चौपद या”, मल्लीन्द्र व्यासाचें “लीळाचहरत्रा” 
दी चहरत्र गं्रथ, केशव व्यास याचंा “मूर्षतप्रकाश” आहि “हसद्धातंसूत्रपाठ” इत्यादी मराठी गं्रथ ज्ञानेश्वरीपूवी 
हनमाि झाले असून नरेन्द्राचे “रुस्क्मिीस्वयंवर” ज्ञानेश्वरीनंतर एक वषाने तयार झाले. 
ज्ञानेश्वरमहाराजाचेंही ज्ञानेश्वरी, अमृतान भव, चागंदेवपासष्टी, योगवाहशष्ठ आहि अनेक स्फ ट अभगं आहेत. 



           

श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचें हशष्ट्य त्याचं्या हयातीत झाले असून त्याचें संतमंडळही हनमाि झाले होते. 
ज्ञानेश्वरमहाराज आहि सतंमंडळ हे याते्रहनहमत्त आपल्या भागवत धमाचा प्रसार करण्याकहरता कहडत होते. 
 
 महान भाव पंथससं्थापक श्रीचक्धरस्वामी यानंा स्फूती कशी हमळाली हा इहतहासही अद्याहप 
अप्रहसद्ध आहे. महान भावपथंात पंचकृष्ट्ि अथवा श्रीकृष्ट्िपंचक प्रहसद्ध आहे. श्रीकृष्ट्ि म ख्य करून पाच 
अवतार महान भाव पंथात पूज्य मानतात. ते, श्रीकृष्ट्िचक्वती, श्रीदत्तात्रयप्रभ . श्रीद्वारावतीकार चक्पािी 
राऊळ, श्रीगोकवदप्रभ  आहि श्रीचक्धरस्वामी हे होत. श्रीकृष्ट्िाचे नाव प्रथम म्हिनू यासं पंचकृष्ट्ि अथवा 
कृष्ट्िपंचक म्हितात. धमककसध त जसे कृष्ट्िपंचक, व्यास पंचक आहि भाष्ट्यकार शकंरपंचक माहनले आहे 
अथवा प रािात ग्रामपचंायतन, हवष्ट्ि पंचायतन वगैरे पंचायतने आहेत अथवा ज्ञानेश्वरपंचक, 
रामदासपचंायतन इत्यादी शब्द रूढ झाले आहेत तीच कल्पना पंचकृष्ट्ि या नावात आहे. या पंचकृष्ट्िापैकी 
श्रीकृष्ट्ि आहि श्रीदत्तात्रय हे पूवकय गातील अवतार आहेत. आहि श्रीचक्पािी राऊळ, गोकवदप्रभ  आहि 
श्रीचक्धरस्वामी हे कहलय गातील अवतार असून जवळजवळ समकालीन आहेत, म्हिजे श्रीचक्पािीस्वामी 
राऊळपासून श्रीगोकवदप्रभलूा ज्ञानप्राप्ती झाली आहि श्रीगोकवदप्रभपूासून श्रीचक्धरस्वामींना ज्ञान प्राप्त 
झाले. श्रीचक्पािी राऊळ–ज्यानंा चागंदेव राऊळही म्हितात–यानंा माताप री श्रीदत्तात्रयेप्रभनेू 
व्याघ्ररूपाने दशकन देऊन ज्ञानशक्ती हदली. श्रीचक्धरपािी राऊळ याचंा जन्म फलटि येथे कऱ्हाड 
ब्राह्मिक लात झाला. प ण्याच्या चागंदेव देवतेच्या नावावरून चागंदेव आहि चाकिच्या चक्पािी देवतेच्या 
नावावरून चक्पािी अशी नाव ेत्यानंा हमळाली. २५ वष ेससंार केल्यावर ससंाराचा त्याग करून माताप रास 
(माहूरास) गेले. तेथे सहा महहने राहहल्यावर मग द्वारावती येथे गेले. तेथे ६३ वष ेलोकोद्धाराचे कायक केले. 
५२ प रुषानंा ज्ञानशक्ती हदली. त्यातं श्रीऋहद्धपूर (रीतपूर) येथील श्रीगोकवदप्रभलूा त्याचं्या वयाच्या 
सोळाच्या वषी ज्ञानशक्ती हदली. नंतर वयाच्या ८९ व्या वषी एहलचपूरच्या कामाक्ष्या नावाच्या वशे्येहनहम 
देहत्याग केला. एक मत असे आहे की, यानंीच भरवस (भडोच) येथे हहरपाळ देवाचं्या मृत शरीरात प्रवशे 
केला. द सरे मत आहे की, यानंी हहमालयातील हववरात असलेल्या देहात प्रवशे केला. हा देह 
हहरपाळदेवाच्या देहात प्रवशे करिाऱ्या अवताराचा होता.  
 
 श्रीगोकवदप्रभ ू हे ऋहद्धपूरजवळील काटस रा गावच्या काण्व ब्राह्मिाचे प त्र. वयाच्या पाचव्या वषी 
माताहपतर हनवतकल्यावर ऋहद्धपूर येथें मात लगृही संगोपन झाले. वयाच्या ७ व्या वषी मौजींबंधन झाल्यावर 
वदेाध्ययन झाले. सोळाव्या वषी द्वारावती येथे श्रीचक्पािी (चागंदेव) राऊळ याचंा अन ग्रह झाला. नंतर 
ऋहद्धपूर येथे हवदेही वृत्तीने वागू लागले. तेथे श्रीहहरपाळदेव यासं याचं्याकडून ज्ञानशक्ती हमळाली. येथे 
अनेक लीला करून व लोकोद्धार करून वयाच्या सरासरी १०० व्या वषी शके १२०७ मध्ये अवतार 
पहरसमाप्ती झाली. श्रीहहरपाळदेव हे भरवस येथील प्रधान, सामवदेी नागर ब्राह्मि हवशालदेव याचें प त्र 
होत. २५ व्या वषी मृत झाल्यावर याचं्या शरीरात बदरीकेदार येथील अवताराने प्रवशे केला. तेथे प त्रोत्पत्ती 
झाल्यावर हहरपाळदेव ऋहद्धपूरी आले. तेथे श्रीगोकवदप्रभकूडून ज्ञानशक्ती हमळाली व त्यानंीच चक्धर असे 
नाव ठेहवले. पठैि येथे चक्धराने संन्यास घेतला. नंतर पहरभ्रमि करून नागदेवाचायादी अनेक हशष्ट्य 
केले. शवेटी नागदेवाचायांना आचायकपद देऊन शके ११९४ च्या स मारास बदरीकेदारकडे हहमालयात 
प्रयाि केले. श्रीचक्धरस्वामींनी महात्म अथवा महान भावीय पंथाची स्थापना शके ११८६ च्या स मारास 
म्हिजे संन्यासदीक्षा घेतल्यानंतर केली. परंत  पंथप्रसाराचे कायक त्याचं्या पश्चात श्रीनागदेवाचायक यानंीच 
केले. 
 



           

श्रीचक्पािी राऊळ, श्रीगोकवदप्रभ ू आहि श्रीचक्धरस्वामी याचंी वरील त्रोटक माहहती 
महीन्द्रभट टाच्या चहरत्रगं्रथावरून हदली आहे. या हतघाचंा ग रुहशष्ट्यसंबधं दाखहवण्याप रतीच माहहती हदली 
आहे. श्रीचक्धराचं्या प्रयािानंतर सरासरी १४–१५ वष े श्रीगोकवदप्रभ ू हयात होते. नागदेवाचायक आहि 
महीन्द्रभट्ट ् हे ऋहद्धपूर येथे श्रीगोकवदप्रभूचं्या सेवते असताच श्रीचक्धरस्वामींच्या प्रयािानंतर दोन–तीन 
वषांमध्ये श्रीनागदेवाचायक याचं्या मदतीने महीन्द्रभट टाने श्रीदत्तात्रय चहरत्र, श्रीचक्पािी राऊळ याचें 
चहरत्र, श्रीकृष्ट्िचक्वतीचे चहरत्र, श्रीगोकवदप्रभूचें चहरत्र आहि श्रीचक्धरस्वामींचे चहरत्र ही चहरते्र हलहहली. 
श्रीचक्धरस्वामींच्या चहरत्रासच लीळाचहरत्र असे म्हितात. 
 
 श्रीचक्पािी राऊळ यानंा मातापूर येथे श्रीदत्तात्रयानंी व्याघ्ररुपािे दशकन देऊन ज्ञान हदल्यानंतर 
द्वारावती येथे गोमतीच्या तीरावार पाताळग ंफा आहे तेथे ते राहू लागले व येथेच त्यानंी लोकोद्वाराचे कायकही 
स रू केले. महान भाव तत्त्वाचंा प्रसार तेव्हापासूनच स रू झाला. म्हिजे श्रीज्ञानेश्वराचं्या अवताराआधी 
१००– १२५ वष ेया पंथाच्या कायास स रुवात झाली होती. तथाहप महान भाव पंथाची स्थापना व पद्धतशीर 
प्रसार श्रीचक्धरस्वामी यानंी शके ११८६ पासून केला व पथंाचे वाङमयही त्यानंतरच हनमाि झाले. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराज याचें तत्त्वज्ञान आहि त्यानंी प्रस्थाहपत केलेल्या भागवत धमाची मते याचंी 
महान भावाचं्या तत्त्वज्ञानाशी व त्याचं्या धमकमताशंी त लना करताना तत्कालीन राजकीय, सामाहजक आहि 
धार्षमक पहरस्स्थतीचा हवचार करावयास पाहहजे. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचं्या समाधीकालापयंतचा सरासरी 
१२५ वषंचा काल आपिास हवचारात घ्यावयास पाहहजे. म सलमानाचें पाय आद्याहप महाराष्ट्रास लागले 
नव्हते. शके ११०९ पूवी महाराष्ट्रावर कल्यािीच्या चाल क्याचंी सावकभौम सत्ता होती. आहि नंतर ती देवहगरी 
येथील यादवाचं्याकडे आली. महाराष्ट्र हा अनेक लहान लहान माडंहलक राजानंी व्याहपला होता. कधी ते 
सावकभौमाची सत्ता मानीत व खंडिी देत व कधी स्वतंत्र होऊन राहात. हे माडंहलक राजे कधी आपसात 
भाडंत आहि सावकभौम सत्ता द बकल करावयास ते कारिीभतू होत. 
 
 जातीची बधंने फार दृढ असत. चात वकण्यातच धंद्याम ळे अनेक जाती बनल्या होत्या. या जाती नष्ट 
करावयाचा प्रयत्न कलगायत पंथप्रस्थापक श्रीबसवाचायक यानंी केला होता, पि तो अन भवानी हनष्ट्फळ 
ठरला. जैन धमक अनेक शतकापंासून महाराष्ट्रात प्रचहलत होता व त्यास राजाश्रयही हमळाला होता. जाती 
नष्ट करण्याचा याही पंथाचा बािा होता. पि हा पंथही प्रस्त तकाली जातीच्या जाळ्यात ग रफटावयास 
लागला होता. संन्यासोत्तर जाहतभेद नष्ट करावयाचा उपक्म महान भाव पंथाने केला. परंत  
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजानंी भागवत धमाची स्थापना करून वारकरी पंथ प्रचारात आिला आहि जाहतभेद नष्ट 
न कहरता सवक दजाच्या जातीयाकंहरता समान हक्काचें एक के्षत्र हनमाि केले. 
 
 वैहदक कमकमागांचे प्राबल्य होते. यज्ञ, दान, तीथकयात्रा, व्रते इत्यादी कमकमागक रूढ होते. धार्षमक 
वाङ मयाच्या हकल्ल्या ब्राह्मिवगाच्या हाती होत्या. आहदत्य मंहदरे कमी झाली असून हशवाची मंहदरे सवकत्र 
झाली होती. हवष्ट्ि,ू गिपती, देवी इत्यादी देवताचं्या महंदराचंा प्रसार झाला होता. चाल क्यकाळी आहि 
नंतर यादवकाळी राजाश्रयाम ळे मंहदरहवषयक हशल्पास उते्तजन हमळाले. हवहशष्ट प्रकारची म्हिनू चाल क्य 
वास्त पद्धती आहि हेमाडपतंी पद्धती प्रचारात आल्या असून त्याचें नम ने आजही महाराष्ट्रात हवद्यमान 
आहेत. तत्कालीन नाथसंप्रदायाचाही महाराष्ट्रात प्रसार होता. या पंथाचा हवशषे भर ब्रह्मचयक, योग, 
हवशषेतः हठयोग यावंर होता. महाराष्ट्रात मराठीमध्ये नाथसंप्रदायाचे वाङ मयही हनमाि झाले होते. 
ज्ञानेश्वर व महान भाव याचं्या वाङ मयातही नाथसपं्रदायाचा बराच उल्लखे आहे. महान भावाचंा या पंथाशी 



           

हवरोध होता. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज हे नाथसापं्रदाहयक असून त्यानंी या पंथातील अन यायासं सहजस लभ 
अशा भस्क्तमागाकडे वळवनू नाथसंप्रदायाचे पहरवतकन भागवत धमात केले. नाथसंप्रदायापासून हनघालेल्या 
या भागवत धमाचा इहतहास फार मनोरंजक आहि बोधप्रद आहे. योगप्रधान नाथसंप्रदाय महाराष्ट्रात 
ज्ञानेश्वरानंतरही अस्स्तत्वात होता. त्यामध्येही अनेक जाती हनमाि झाल्या असून हा पंथ आज महाराष्ट्रात 
तरी नाममात्र अस्स्तत्वात आहे. 
 
 तत्कालीन धार्षमक वाङमय गीवाि भाषेत असे व ते सवक ब्राह्मिवगाच्या स्वाधीन असे. त्यानंीच या 
हवहशष्ट वाङ्मयाचा अभ्यास करावयाचा. याचं्या माफक तच इतर विीयानंा अगर जातीयानंा धार्षमक ज्ञान 
हमळावयाचे असे. त्याम ळे ब्राह्मि हे अठरा विांचे ग रू म्हिून त्याचंा दजा समाजात वाढला. वैहदक कमाचा 
अहधकार फक्त तै्रवर्षिकानंा असल्याम ळे शदू्र म्हिून गिला जािारा मोठा समाज आपली धार्षमक तहान 
प राि गं्रथातूनच भागवनू घेत असे. ते ज्ञानही त्या समाजास ब्राह्मि म खातूनच ऐकावयास हमळे. शूद्राप्रमािे 
हस्त्रयानंाही वदेाचंा अहधकार नसे. तेव्हा हस्त्रया आहि शदू्र यानंा सनं्यास आहि ज्ञानोत्तर म क्तीचा मागक बंदच 
होता. भगवद गीतेत साहंगतल्याप्रमािे हस्त्रया, वैश्य व श द्र यानंा एकच म्हिजे भगवद भक्तीचा मागक ख ला 
होता. या गीताश्लोकावरील श्रीज्ञानेश्वराचंी टीका फारच स ंदर आहे. 
 

तैसे क्षत्री वैश्य हस्त्रया । का ंशदू्र अंत्यजाहद वैश्या । 
जाती नंवहच वगेळाहलया । जंव न भजहत मातें ॥ ९–४५६. 
मग जातीं व्यक्तीं पडे कबद लें  । जेव्हा ंभाव होती मज मीनले । 
जैमे लविकि घातले । सागरावहर ॥ ९–४५७ 

 
या गीताश्लोकातंच भागवत धमांचे आहि महान भाव पथंाचे तत्त्व भरले आहे. वदे हवहहत यज्ञयागादी 
कमकमागक आहि नाथसापं्रदाहयकाचंा योगमागक या कष्टतम मागांपेक्षा हा भस्क्तमागक स लभ असून सवांना 
साधण्यासारखा आहे. त्याम ळे जातीजातीच्या भेदाचंी तीव्रता कमी होण्याचा संभव फार. म्हिूनच या सहज 
स लभ भस्क्तमागाकडे श्रीज्ञानेश्वराचंी व महान भाव पंथप्रवतककाचंी दृष्टी गेली. ग रू हेच खरे मागकदशकक. 
म्हिून भागवतधमात आहि महान भाव पंथातं ग रूचे महत्त्व हवशषे आहे. याम ळे ग रूवर आपल्या हशष्ट्यानंा 
सन्मागास लावण्याची जबाबदारी येऊन पडते. भस्क्तमागास पोषक असे वाङ मय गीवाि भाषेत हवप ल 
आहे. पि ते स्त्रीशूद्राहदकानंा स लभ नाही. म्हिून ते वाङ मय यानंा सहज अशा मराठी भाषेत आििे अवश्य 
झाले. या लेखाच्या हशरोभागी हदलेली श्रीज्ञानेश्वराचंी ओवी हाच हेतू स्पष्ट दाखहवते. आबालस बोधत्व 
यावयास भागवत धमात श्रीज्ञानेश्वरमहाराजानंी महान भाव पंथात श्रीचक्धरस्वामींच्या प्रम ख हशष्ट्यानंी 
मराठी भाषेतून गं्रथरचना करावयास स रुवात केली. तत्पूवीस द्धा मराठीमध्ये गं्रथरचना होत असावी हे 
नाथसप्रदंायाचे गं्रथ, रत्नमालेसारखे वैद्यकीयगं्रथ इत्यादी गं्रथा ंवरून स्पष्ट होते. 
 
 भागवतधमक आहि महान भाव पंथात श्रीकृष्ट्ि अवतार हाच म ख्यतः उपासनेला घेतला आहे. 
महान भाव पंथात श्रीदत्तात्रय आहि श्रीकृष्ट्ि हे दोन अवतार उपासनेला घेतले आहेत. श्रीचक्पािी राऊळ 
यानंा श्रीदत्तात्रयाकंडून व्याघ्रवषेाने ज्ञानशक्ती हमळाली. हशवाय हवशालदेवास हहरपाळदेव म लगा झाला तो 
श्रीदत्तात्रयाचं्या कृपाप्रसादाने झाला. हाच हहरपाळदेव प ढे श्रीचक्धरस्वामी झाला. हद्वतीयाचायक भास्कर 
कवीश्वराचायक यानंा माहूर येथील ज्योहतषवृत्ती सासऱ्याकडून हमळाली. ४२ त्याम ळे ते तेथेच राहू लागले व 
महान भाव पंथात आल्यावर आहि आचायकपद प्राप्त झाल्यावर त्यानंी देवदेवशे्वर, जे श्रीदत्तात्रयाचे 
हनद्रास्थान म्हिनू प्रहसद्ध आहे तेथे आपली गादी स्थाहपली. या सवक कारिामं ळे महान भाव पंथात 



           

श्रीदत्तात्रयाची भक्ती आली. तत्काली चाकिास असलेल्या चक्पािी देवतेच्या कृपाप्रसादाने प त्ररत्न 
झाले. म्हिनू चक्पािी राऊळाच्या आईबापानंी श्रीचक्पािी असे नाव ठेहवले, हे वर आलेच आहे. चक्पािी 
हे हवष्ट्िूचे अथात्  श्रीकृष्ट्िाचे नाव आहे. श्रीचक्पािी राऊळ हे द्वारावतीस गोमतीतीरी ६३ वष े राहहले. 
द्वारावती ही श्रीकृष्ट्िचक्वतीच्या लीलानंी पहवत्र झालेली भमूी आहे हे प्रहसद्धच आहे. श्रीचक्पािी 
राऊळाचें अन ग्रहीत हशष्ट्य श्रीगोकवदप्रभ ूयाचें उपास्यही श्रीकृष्ट्ि. यानंी आपला अन गृहीत हशष्ट्य हहरपाळदेव 
याचे “चक्धर” म्हिून आवडते नाव ठेहवले. चक्धर हे श्रीकृष्ट्िचेच नाव आहे. श्रीगोकवदप्रभूनंा 
श्रीकृष्ट्िाचाच अवतार मानीत. त्याचंा लग्नासारखा सोहळा केला तेव्हा आद्य कवहयत्री महदंबाईने श्रीकृष्ट्ि 
रुस्क्मिीहववाहपर “धवळे” गाहयले. लक्ष्मींद्रभट देऊळवाडेकर यानंा ऋहद्धपूर येथे द्वारकादशकन घडले. 
इत्यादी कारिावंरून या पंथात श्रीकृष्ट्िभक्ती रूढ झाली. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरानंी प्रवर्षतलेल्या भागवतधमात श्रीकृष्ट्िभक्ती कशी आली, हाही वृतातं मनोरंजक आहे. 
नाथ संप्रदायातंील श्रीगायिीनाथानंी श्रीहनवृहत्तदेवानंा सापं्रदाहयक उपदेश देताना श्रीकृष्ट्िोपासना 
साहंगतली. श्रीहनवृहत्तनाथाकंडून ज्ञानेश्वरानंा ती उपासना अन ग्रहाच्या वळेी प्राप्त झाली. 
श्रीकृष्ट्िभस्क्तप्रधान भागवत हा श्रीज्ञानेश्वराचंा हप्रय गं्रथ. श्रीकृष्ट्िानंी गाहयलेली भस्क्तरसप्रधान 
श्रीमद भगवद गीता यावर श्रीज्ञानेश्वरानंी केलेली भावाथकदीहपका उफक  श्रीज्ञानेश्वरी. यावरून श्रीज्ञानेश्वराचंा 
श्रीकृष्ट्िभक्तीकडे असलेला ओढा हदसून येतो. श्रीज्ञानेश्वरानंा पढंरपूर येथे श्रीवामदेवाचंी भेट झाल्यावर 
भागवतधमाचे रूपातंर वारकरी सप्रदंायात झाले. ८४ च्या हशलालेखावरून श्रीहवठ्ठलाच्या महंदराचा 
जीिोद्धार होऊन पूजेअचेचा बंदोबस्त महाराष्ट्रातील हवठ्ठलभक्तानंी केला. या देवतेस रामदेवराव 
जाधवाकंडून राजाश्रयही हमळाला. आषाढी आहि कार्षतकी एकादशीस महाराष्ट्रातील दूरदूरच्या 
भागातूंनही याते्रकरू जमत. श्रीहवठ्ठलाच्या नामसकंीतकनाचा प्रचारही स रू होता. श्रीहवठ्ठल हे श्रीकृष्ट्िाचेच 
स्वरूप म्हिून नामदेवाची भेट झाल्यानंतर श्रीज्ञानेश्वरानंी हवठ्ठलभक्तीचा प रस्कार केला व ज्ञानेश्वरी, 
अमृतान भव आहि योगवाहशष्ठ इत्यादी गं्रथ रहचल्यावर या हवठ्ठलभक्तीचा प रस्कार करून वारकरी 
संप्रदायाची नावं ेबाहंधली व संतमंडळ हनमाि केले. याच कारिाम ळे वरील तीन्ही गं्रथात कोठे हवठ्ठलाचा 
उल्लेख नाही. उलट हा संप्रदाय वाढहवल्यावर श्रीज्ञानेश्वराचे हहरपाठादी अभंग हनमाि झाल्याम ळे त्यात 
हवठ्ठलभक्तीच ओतप्रोत भरली आहे. असा या श्रीज्ञानेश्वराचं्या भागवतधमातील श्रीकृष्ट्िभक्तीचा उगम 
आहे. 
 
 दोन्हीही पंथातं श्रीष्ट्कृिभक्ती प्रधान असल्याम ळे श्रीकृष्ट्िभक्तीने पहरपूिक आहे. श्रीमद भागवत गं्रथ 
आहि श्रीकृष्ट्िोपदेशाने पूिक अशी श्रीमद भगवद गीता हे दोन गं्रथ आधारभतू आहेत. वारकरी संप्रदायाची 
जननी जी भगवद गीतेची टीका ज्ञानेश्वरी हतच्यावर श्रीमद भागवताचा अनेक हठकािी संस्कार घडला आहे. 
वारकरी संप्रदायातील प्रम ख श्रीएकनाथमहाराज याची भागवत एकादश स्कंधावरील टीका प्रहसद्धच आहे. 
महान भाव पंथातही ज्ञानेश्वरकाली भगवद गीतेवर मराठी टीका झाल्या होत्या. आज या पंथात जवळजवळ 
२०–२५ टीका हवद्यमान आहेत. तत्काली रहचलेला भास्कराचायाचा एकादश स्कंध म्हिून प्रहसद्ध आहे. 
त्यातं उद्धवास श्रीकृष्ट्िाने साहंगतलेली गीता आली असून चोवीस ग रंुचे आख्यान आले आहे. 
दामोदरपहंडताचें “वत्सहरि”, “रुस्क्मिीस्वयंवर” आहि भास्कराचायांचे “हशश पालवध” हे गं्रथस द्धा 
श्रीमद भागवतातंील कथेवरून रहचले आहेत. 
 
 वारकरी संप्रदाय आहि महान भाव पंथ याचें उपास्य दैवत एक व त्याचें धार्षमक गं्रथ समान गं्रथावर 
आधारलेले आहेत. त्याप्रमािेच म क्तीची साधनेही सारखीच आहेत. दोन्ही पंथाचें गं्रथ पाहहले असता 



           

सत्संग, ग रुसेवा आहि नामस्मरि हीच म क्तीची साधने आहेत. दोन्ही पंथातंील कोिताही गं्रथ उघडून 
पहा, हे हदसून येईल. वारकरी संप्रदायाचे कें द्र पंढरपूर आहि महान भाव पंथाचे कें द्र ऋहद्धपूर येथे आपापले 
म ख्य स्थान कल्पून आपापल्या संप्रदायाचा प्रसार करण्याचा या उभय संप्रदायाच्या प रस्कत्यांनी उपक्म 
चालहवला. दोन्ही पंथातंील उपास्य, धमकगं्रथ आहि मोक्षाची साधने एकच आहेत. परंत  हनदान ज्ञानेश्वर 
काली तरी या उभय पंथाचंा कोठे एकमेकाशी संबधं आल्याचे हदसत नाही. एवढेच काय, पि प ढेही केव्हा 
संबंध आल्याचे हदसत नाही. ज्ञानेश्वर कालीस द्धा महान भाव पंथाचे आहि पंढरपूरच्या हवठ्ठलभक्ताचे के्षत्र 
महाराष्ट्रभर पसरले होते. गोदावरीतीराजवळील पैठिच्या पहरसराचा प्रदेश, खानदेश आहि वऱ्हाडचा 
मेहकराचा आहि ऋहद्धपूरीच्या पहरसराचा भाग येथे दोन्ही पंथाचंा प्रसार स रू होता; परंत  या दोन्ही पंथाचंा 
प्रत्यक्ष कोठे संबधं आल्याचे हदसत नाही. तेव्हा असे होण्याची कारिे काय असावी याचा येथे हवचार 
करावयाचा आहे. उपास्य, ध्येय आहि ध्येयसाधनाचे मागक समान असतानास द्धा दोन्ही पंथ एकमेकाहंवषयी 
तटस्थ का, याची कारिे या उभय पंथातंील हभन्न असलेल्या गोष्टींमध्ये आपिास सापडतील. 
 
 श्रीज्ञानेश्वराचंा भावगतधमक हा शाकंरमतान यायी अदै्वतपर आहे आहि श्रीमहान भाव पंथ हा 
माध्वमताहूनही हभन्न असा दै्वतमतान यायी आहे. शकंराचायांच्या अदै्वतमतानंतर रामान जाचायांचे हवहशष्टादै्वत 
हनघाले. त्यानंतर श्रीकनबाकाचायांचे दै्वतादै्वत मत हनघाले व त्यानंतर मध्वाचायांचे दै्वतमत हनघाले. 
रामान जाचायक, कनबाकाचायक आहि मध्वाचायक या हतघाचं्या मताचंा आधार घेऊन श्रीचक्धरानंी आपले 
पूिकदै्वतमत स्थापले. त्याचं्या मताप्रमािे त्यानंी जीव, देवता, प्रपंच आहि परमेश्वर असे चार पदाथक माहनले 
आहेत. रामान जाचायांच्या मताप्रमािे जीव अनेक असून ते बद्ध, म क्त आहि हनत्य असे तीन प्रकारचे 
आहेत. महान भावाचं्या मताप्रमािे जीव अनेक असून ते बद्ध, बद्धम क्त आहि म क्त असे तीन प्रकारचे आहेत. 
महाराष्ट्रात तत्काली प्रचहलत असलेल्या अदै्वतमताहून हे पूिकदै्वत फारच हभन्न आहे.  
 
 वैहदक तत्त्वज्ञानाप्रमािे तै्रविातील प रुषानंाच ज्ञानोत्तर मोक्षप्राप्तीचा मागक ख ला होता. स्त्री आहि 
श द्र यानंा तो अहधकार नाही. रामान जाचायांनी चारही विांना ईश्वरावर सवकस्वी भार टाकून मोक्ष हमळहवता 
येईल असे प्रहतपादन केले आहे. महान भाव पंथ व वारकरी संप्रदाय या दोघानंीही स्त्रीश द्रानंा मोक्षमागक ख ला 
करण्याची सोय केली होती. वारकरी सपं्रदायात विाश्रमधमक पाळून कोिाही जातीच्या मािसास 
हवठ्ठलाच्या भक्तीने आपला मोक्ष हमळहवता येतो. त्यात संसाराचा संन्यास केलाच पाहहजे असे नाही. 
महान भाव पंथात मोक्ष हमळवावयास संसाराचा त्याग करून संन्यास घेिेच अवश्य आहे. तेव्हा पंथप्रवतकक 
श्रीचक्धरानंी स्री आहि शदू्र यानंाही संन्यासदीक्षा घेऊन परमेश्वरभक्तीने मोक्ष प्राप्त करून देण्याची सोय 
केली होती. हस्त्रयानंी आहि शूद्रानंी सनं्यास घेिे ही गोष्ट तत्काली प्रचहलत असलेल्या सवक वैहदक धमांत 
अभतूपूवक होती. तत्काली नामशषे असलेल्या बौद्धधमात व प्रचहलत असलेल्या जैनधमातही स्त्रीयानंा 
संन्यास देण्याची प्रथा होती आहि    दोन्ही धमात वदेाचें प्रामाण्य मान्य नसल्याम ळे ते पाखंडी मानण्यात 
येत होते. चक्धराच्या काळी दामोदरपहंडताचंी स्त्री हीराबंा हहने नवऱ्याच्या आधीच सनं्यासाची दीक्षा घेतली 
आहि नवऱ्याला सोडून ती ग रूच्या सेवते राहू लागली. नागाबंा, माहदाइसा इत्यादी अनेक हस्त्रयानंी 
श्रीचक्धराचं्या हयातीतच दीक्षा घेतली होती. पूवकपरंपरेस हचकटून राहहलेल्या तत्कालीन सनातन धमीयासं 
हे हस्त्रयाचें सनं्यासग्रहि धमकबाय वाटिे साहहजकच आहे. सनातनधमीयातं आहि श्रीचक्धराचं्या 
अन यायातं फूट पडण्यास हे कारि झाले असल्यास असभंाव्य नाही. खास ज्ञानेश्वरीकाळी या पंथासंबधंाने 
अन्य वैहदकधमीयाचें मत कसे होते हे कळावयास मागक नाही. ज्ञानेश्वरकाळी श्रीचक्धराचंा आहि त्याचें 
हशष्ट्य नागदेवाचायक याचंा संन्यास न घेतलेला असा बराच मोठा हशष्ट्यवगक होता आहि तो विाश्रमधमक पाळी. 
श्रीज्ञानेश्वरानंतर २००–२५० वषांनी एकनाथमहाराजानंी व त्यानंतर हगहरधर, त काराम, वामनपंहडत 



           

इत्याहदकानंीही या पंथाहवरुद्ध हलहहले आहे. परंत  त्या हलखािासंबधंाने या लेखात हवचार करिे अप्रस्त त 
आहे. नामदेवाचं्या अभगंामध्ये हा मान भावासंंबधंाने काही उल्लेख असल्याबदल ल श्री. ख. हच. मेहेंदळे यानंी 
शके १८३७ च्या भारत इहतहास संशोधन मंडळाच्या इहतवृत्तात म्हटले आहे. पि १९७४ व्या अंभगाचं्या 
कडव्यातं त्याचं्यासबंंधाने काहीच उल्लेख नाही.  
 
 याप्रमािे उभय संप्रदायाचें मागक हभन्न असल्याम ळे त्याचंा आमच्या मते एकमेकाशंी संबधं आला 
नसावा. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचंा आहि भागवतसपं्रदायातील संताचंा यादव राजाशंी सबंंध आढळत नाही. 
ज्ञानेश्वरीत रामदेवरायाचा “न्यायातें पोषी हक्षतीश ” एवढाच उलेल्ख आला आहे. श्रीचक्धरस्वामींच्या 
दशकनास कृष्ट्िदेवराव आपला धाकटा बधं  महादेव यासह लोिारास आला असल्याचे लीळाचहरत्रात नमदू 
आहे. महादेवराव हाही त्याचं्या दशकनाकरीता श्रीनगर (हसन्नर) येथे गेल्याचे विकन आहे. तसेच रामदेवराय 
याचंी रािी “कामाइसा”इने नागदेवाचायांचा उपदेश घेतला होता. कवझदेव हेमाडपंहडत इत्यादी 
राजकारिी प रुषाचंा श्रीचक्धराशी संबधं असल्याचे लीळाचहरत्रात विकन आहे.  
 
 श्रीज्ञानेश्वराचं्या भागवत धमाप्रमािे महान भाव पंथही वदेान यायी आहे. परंत  हा पंथ अवैहदक 
अतएव पाखंडी असल्याबदल ल गैरसमज महाराष्ट्रात अनेक वषांपासून रूढ आहे. तसेच तो 
विाश्रमधमकहवरहहत असल्याचाही समज आहे. हा समज हल्लीच्या हवद्वानामंध्येही असल्याचे हदसून येते. प्रो. 
श.ं दा. पेंडसे याचंा महाराष्ट्राचा सासं्कृहतक इहतहास. प्रो. श.ं वा. दाडेंकर याचें लोकहशक्षि माहसकातील 
“श्रीज्ञानदेवचहरत्र” व कृष्ट्िशास्त्री घ ले याचंा वागीश्वरीमध्ये आलेला “श्रीचक्धरहसद्धातंसूत्रें” या 
प स्तकावरील अहभप्राय आहि वागीश्वरीमध्ये आलेला पांगारकराचं्या मराठी वाङ मयाच्या इहतहासावरील 
अहभप्राय इत्यादी लेखातूंन ही मते नमूद केली आहेत. हा गैरसमज व्हावयास अनेक कारिे आहेत, त्यातं 
(१) महान भावीय वाङ मयाचे अज्ञान, (२) महान भावीयाचंा अहलप्तपिा, (३) संन्यासदीक्षा घेतल्यावरस द्धा 
हस्त्रयानंी संसार करावयास लागल्याम ळे जो पहततपिा आला त्यासंबधंाने समाजात उत्पन्न झालेला 
त्याचं्यासंबधंाने उपहास इत्यादी कारिे प्रम ख आहेत. जसजसे महान भावाचें वाङ मय प्रकाहशत होऊन 
जनतेसमोर येईल तसतसा हा गरसमज नष्ट होईल. श्रीचक्पािी राऊळ, श्रीगोकवदप्रभ ूआहि श्रीचक्धर हे 
अन क्मे कऱ्हाडे ब्राह्मि, काण्य ब्राह्मि आहि सामवदेी नागर ब्राह्मि होते. त्याचें मौंजीबधंनादी वैहदक 
संस्कार झाले होते. श्रीचक्पािी राऊळ आहि श्रीगोकवदप्रभ ू याचें वदेाध्ययन झाले होते. श्रीचक्धराचंा 
हेमाबंाशी वैहदक पद्धतीने हववाह झाला होता. श्रीगोकवदप्रभ ू यांच्यासमोर ऋहद्धपूरचे नामदेवाचायांचे प त्र 
महेश्वरपंहडत व आिखी ६ बटू याचें मौजीबधंंन झाले. दामोदरपंहडताच्या स्त्रीने सनं्यास घेतल्यावर पहंडताने 
आपल्या म लाचे मौंजीबधंन केले इत्यादी अनेक उल्लेख वदेान याहयत्वाचे आहेत. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचं्या 
गं्रथात वदेाहंवषयी आदर दशकहविाऱ्या व वदेाचें श्रेष्ठत्व मानिाऱ्या ओव्या अनेक हठकािी आढळतात. 
याचप्रमािे ज्ञानेश्वरपूवक आहि त्यानंतरच्या महान भावी गं्रथामंधूनही अनेक उल्लखे आढळतात. हल्ली 
प्रकाहशत असलेले गं्रथ भास्कर कवीश्वरकृत “हशश पाळवध” आहि “एकादशस्कंध”, दामोदरपंहडतकृत 
“वत्सहरि”, नारायि व्यासकृत “श्रीऋहद्धप रविकन”, हवश्वनाथकृत “ज्ञानप्रबोध” इत्याहदकामंधून असे 
अनेक उल्लखे आहेत. “जैनधमाहचआं आडवीदी वदेगं्रथाहचआं राजदीदी भाडंवल जोडले उपहनषदासंी वदेा 
बाहाली जाली.” “ते वदे शास्त्रें,. तफे नेिती दशोपहनषदाहंचआ श्र ती,” “जे वदेींचा उगऊ ब्रम्हहवधे प्रसऊः 
पर वाचा” “जया रुपाचा प्रकाश । पाहंता आमागा नाही सौरस , वदे नेहत नेहत म्हिे” इत्यादी एक एक 
अवतरि वरील हवधानाची सत्यता पटवील. त्याचप्रमािे विाश्रमासंबधंाने उल्लखे दाखहवता येतील. मात्र 



           

“हनवृत्तीहशवाय मोक्ष नाही” असे तत्त्व प्रहतपाहदल्याम ळे विाश्रमधमाच्या आचरिापकैी सनं्यासाहशवाय इतर 
कोित्याही आश्रमात, मग तो कोिाही विाचा असो, मन ष्ट्यास मोक्ष नाही. कहरता सनं्यासवृत्ती ही महान भाव 
पंथात वहरष्ठ मानली असून विाला आहि इतर आश्रमानंा संन्यासापेक्षा गौित्व हदले आहे. तरी 
“विाश्रमधमाप्रमािे म ळीच आचरि करू नये” असा महान भावीय गं्रथाचा कोठेच उल्लेख नाही. उलट 
संन्यास न घेताच पंथान यायीवगक श्रीचक्धरकालापासून हवद्यमान कालापयंत विाश्रमधमक पाळीत आला 
आहे. 
 
 उभय पंथाचें वाङ मय भागवत आहि भारतातंगकत श्रीमद भगवद गीता यावर रहचलेले आहे. याहशवाय 
या दोन्ही पंथामंध्ये चहरत्रपर आहि प्रासहंगक असे बरेच वाङ मय हनमाि झाले आहे. श्रीज्ञानेश्वराचंी 
चागंदेवपासष्टी, स्वात्मपत्र, श्रीनामदेवाचे आहद, तीथावळी आहि समाधी यावंरील अभगं, याहशवाय 
जनाबाई, हवसोबा खेचर इत्यादी तत्कालीन अनेक संताचें अभंग प्रासहंगक आहि चहरत्रपर आहेत. या सवक 
वाङमयात श्रीज्ञानेश्वर ही मध्यवती हवभतूी आहे. श्री. आवटे याचंा सकलसतंगाथा हा मराठी अभगं–
वाङमयाचा कोश आहे. त्यामध्ये श्रीज्ञानेश्वरसमकालीन आहि नंतरच्या सतंाचं्या अभगंाचा संग्रह आहे. 
त्यातं श्रीज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई इत्याहदकाचें चहरत्रपर अभगं आहेत. महान भावीय वाङ मयात महींद्राचे 
चहरत्रगं्रथ प्रहसद्ध आहेत. त्यातं श्रीचक्पािीचहरत्र, श्रीगोकवदप्रभ चहरत्र आहि लीळाचहरत्र म्हिनू 
श्रीचक्धराचें चहरत्र हे प्रम ख आहेत. हे चहरत्रगं्रथ गोकवदप्रभूचं्या अवतारसमाप्तीनंतर एक दोन वषांनी 
म्हिजे शके १२०९ च्या स मारास ऋहद्धप र येथे श्रीनागदेवाचायक याचं्या प्रोत्साहनाने महींद्रभट टानी हलहहले 
आहेत, ती चहरते्र संवादरूपाने तत्कालीन मराठी गद्यात हलहहली असून अनेक भक्ताचं्या आठविीरूपाने 
हलहहली आहेत. 
 
 श्रीज्ञानेश्वरमहाराजानंी योगवाहशष्ठावर टीका हलहहली असल्याबदल ल नामदेवाच्या अभगंात उल्लखे 
आहे. तो असा : “वहसष्ठ गीतेची टीका । गं्रथ रहचला ंनेटका । भावाथक काहडला श्लोका । गं्रथरचना दाहवली” 
॥ त्याचप्रमािे “अमृत अन भाव करूहन हनका । योगवाहशष्ठ स्वात्मपत्र” असा हवसोबा खेचराचं्या अभगंात 
उल्लेख आहे. परंत  हा श्रीज्ञानेश्वराचंा योगवाहशष्ठ गं्रथ अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याचे ह. भ. प. लक्ष्मिराव 
पागंारकर म्हितात. मूळ योगवाहशष्ठ ज्ञानेश्वरानंी पाहहले असावे. कारि, ज्ञानेश्वरीत आहि त्या गं्रथात 
“प ष्ट्कळ स्थळी” हवचाराचें आहि दृष्टातंाहदकाचें साम्य आढळते. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजाचंा योगवाहशष्ठ म्हिनू 
कै. चादंोरकरानंा सासवड येथील सोपानदेवाचं्या सापं्रदाहयक मठात एक गं्रथ हमळाला. तो त्यानंी शके 
१८३५ मध्ये ध ळ्यास प्रकाहशत केला. “या गं्रथाच्या प ष्टीकरिाथक कै. चादंोरकरानंा गोमातंकात एक अपूिक 
प्रत हमळाल्याचे” आहि काशीस एक प्रत असल्याचे ज्ञानोबाच्या एका चहरत्रात वाचल्याचे गोकवदस तानंी इ. 
स. १९१४ च्या ता. ३०–७–१४ च्या “म म क्षू” मध्ये नमूद केले आहे. हव. का. राजवाडे यानंा कऱ्हाडात 
ज्ञानदेवकृत “वहशष्ठाबोध” म्हिून एक त्र हटत पोथी हमळाली होती. ती चादंोरकरानंी प्रहसद्ध केलेल्या 
योगवहशष्ठाहून हभन्न असल्याचे त्यानंी नमूद केले आहे. कै. चादंोरकर यानंा गं्रथ सापं्रदाहयक मठात हमळाला 
व तो त्यानंी ज्ञानेश्वराचंा म्हिूनच प्रकाहशत केला. त्या योगवाहशष्ठास जोडलेली प्रस्तावना व मूळ गं्रथास 
पानाखाली त्यानंी हदलेल्या टीपा मननीय आहेत. कै. चादंोरकर यानंी टीपेत जे श्रीज्ञानेश्वरीचे त लनात्मक 
वचेे हदले आहेत त्यावरून हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंाच असावा असे वाचिारास वाटते. परंत  गं्रथ प्रकाहशत 
झाल्यावर वारकरी सपं्रदायाचे ध रीि व अहधकारी कै. हवष्ट्ि बोवा जोग, कै. ग लाबराव महाराज आहि ह. भ. 
प. लक्ष्मिराव पागंारकर यानंी एकमताने हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा नव्हे असे अहभप्राय हदले आहेत. ते ‘म म क्ष ’ 
पत्राच्या तारीख १६–७–१९१४ च्या अंकात प्रहसद्ध झाले होते. त्यावर ता. २१–७–१४ च्या केसरीत कोिी 
संहक्षप्त सहीने (श्री. बा. ग. पराजंपे) आहि ता. ३०– ७–१९१४ च्या ‘म म क्ष ’त गोकवदस त (श्री. परशराम 



           

गोकवद कचचाळकर) यानंी उत्तरे हदली व हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा का नव्हे म्हिनू प्रमािे माहगतली. त्यावर 
कै. ग लाबराव महाराज व ह. भ. पागंारकर यानंी प नः ता. २–८–१९१४ च्या ‘म म क्ष ’मध्ये उत्तरे हदली 
आहेत. ह. भ. प. पागंारकराचं्या मते या गं्रथात ज्ञानेश्वरराव कोठे हदसत नाही. त्याचंा गं्रथ असल्यास 
त्याचंा म्हिूनच त्याची ककमत मोठी होईल. कै. हवष्ट्ि बोआ जोगाचं्या मते “हा गं्रथ महाराजाचंा असावा असा 
बनावट प रावा केला आहे. हे तोतयाचे बंड आहे. “कै. ग लाबरावाचं्या मते “योगवाहशष्ठ (प्रस्त त मराठी 
गं्रथ) मानभावाचंा आहे. त्याचंा नसून ताताचंा (श्रीज्ञानेश्वराचंा) असला तरी आमच्या (वदेातंी अथवा 
वारकरी) कहरता केला नाही.” केसरीतील लेखकाच्या मताप्रमािे हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचाच असून 
गोकवदस ताचं्या लेखाचाही महथताथक तोच आहे. ह. भ. प. पांगारकर यानंी न कत्याच प्रहसद्ध केलेल्या मराठी 
वाङमयाच्या इहतहासात म्हटले आहे की, एक योगवाहशष्ठ ज्ञानेश्वराचें म्हिनू छापले आहे. पि तो मानभावी 
गं्रथ असून ज्ञानेश्वराचंा नाही हे, देव, चादंोरकर प्रभतृींस पूवीच सागंण्यात आले होते व त्यानंाही ते 
पटल्याचे मागाहून त्यानंी मजपाशी समक्ष कबूलही केले आहे. श्री. शकंर श्रीकृष्ट्ि देव याचें म्हििे तो गं्रथ 
ज्ञानेश्वराचंा नसून कोिा मानभाव पंथीयाचा असावा असे वाटते व चादंोरकरानंाही तसे वाटू लागले होते. 
आपि काय ते ठरवा. प्रो. श.ं वा. दाडेंकर लोकहशक्षि माहसकात श्रीज्ञानदेव नावाचा लघ गं्रथ प्रकाहशत 
करीत आहेत. त्यात ते म्हितात, ‘ज्ञानेश्वरानंी योगवहशष्ठावर टीका केली हे खेर आहे. परंत  आपल्यासमोर 
असलेले “योगवाहशष्ठ” ते नव्हे हे हनर्षववाद आहे.’ ध ळ्यास प्रहसद्ध केलेल्या योगवाहशष्ठ गं्रथावर 
महाराष्ट्रातील प्रहसद्ध वारकरी सापं्रदाहयकाचें व हवद्वान साहहत्यसेवकाचें अहभप्राय वर नमूद केल्याप्रमािे 
आहेत.  
 
 कै. ग लाबराव महाराजानंी लहानपिी मात लगृही असताना महंत कारंजकर ब वा महान भाव याचंा 
मंत्र घेतला होता. त्याजंजवळ हसद्धातंसूत्रपाठातील पोथी होती व तीत गहित केलेल्या महान भावीय 
तत्त्वज्ञानाचा त्यानंा पहरचय होता. हे महाराज मोठे झाल्यावर कट्टर शाकंरमतान यायी होऊन ज्ञानेश्वरभक्त 
बनले. महान भावाचं्या हेत मतावर महाराजाचंा फार कटाक्ष होता. ध ळ्याच्या योगवाहशष्ठातील “य गधमक” 
प्रकरिात त्यानंी महान भावाचं्या य गधमाची साम्यता पाहहली. अंतराल अष्ट देवयोहन इत्यादी समान कल्पून 
पाहहल्या तेव्हा हा गं्रथ महान भावाचंा असा त्यानंा स्वाभाहवकपिेच भास झाला. त्याचं्या दृष्टीने या गं्रथात 
सापं्रदाहयक वदेान्ताच्या आहि योगाभ्यासाच्या च का आढळल्या, तेव्हा हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा नव्हे आहि 
असलाच तर तो आम्हा सापं्रदाहयकाकंहरता नव्हे असा त्यानंी हनिकय हदला. कै. हवष्ट्ि बोवा जोगानंा या 
गं्रथात महाराजाचंी भाषापद्धती, हवचारसरिी आढळली नाही. काही ओव्या ज्ञानेश्वरीतील आहि 
अमृतान भावातील तेच शब्द ठेवनू हा गं्रथ महाराजाचंाच असावा असा बनावट प रावा केला आहे असे म्हिनू 
त्यानंी याला तोतयाचे बंड असे नाव हदले. ह. भ. प. पागंारकरानंी गं्रथ वर वर चाळून पाहहला तरी 
ज्ञानेश्वराचंी भाषासरिी, हवचारसरिी, प्रसाद व ओवीची माडंिी या गं्रथात हदसली नाही. गृहस्थाश्रम व स्त्री 
याचंी कनदा ज्या गं्रथात उत्कटतेने केली आहे तो श्रीज्ञानेश्वराच्या नावाशी जोडिे यानंा अय क्त वाटते. 
म्हिून व आिखीही काही कारिाकंहरता हा गं्रथ आिखी कोिाचा असावा असें ते म्हितात. प्रो. दाडेंकर 
यानंी हा गं्रथ ज्ञानेश्वराचंा नव्हे म्हिून सागंताना (१) जगद त्पत्तीच्या रीतीची हभन्नता, (२) वहशष्ठोपदेशात 
व्यासकृत भारतीय कथेचा उल्लेख, (३) वहशष्ठ गृहस्थाश्रमी असून गृहस्थाश्रमाचे नाव काढल्याबरोबर मूच्छा 
आली याचा उल्लखे इत्यादी कारिे हदली आहेत. त्याप्रमािे प्रस्त त योगवाहशष्ठ गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा नव्हे 
असा उपहरहनर्षदष्ट हवद्वान अहधकारी गृहस्थ आपला हनिकय देतात. तो महान भावाचंा असावा असा कै. 
ग लाबराव, पागंारकर, देव याचंा अहभप्राय आहे.  
 



           

 वरील हवद्वान अहधकारी गृहस्थाचं्या मतासबंंधाने आदर व्यक्त करून आम्ही या हवषयासंबधंाने मत 
नमूद करतो. अहधकारय क्त वािीने हनिकय देण्याची आमची पात्रता नाही. तथाहप एक अभ्यासी म्हिनू 
आपले मत हवद्वान वाचकासंमोर हवचाराथक ठेवतो. त्याचाही योग्यतेन रूप हवचार व्हावा.  
 
 (१) जोपयंत महान भाव वाङमयाचा आमचा पहरचय आहे तोपयंत आम्हास महान भावीय 
वाङ मयामध्ये योगवाहशष्ठावर एकही गं्रथ आढळला नाही. कै. हवनायकराव भाव े याचं्या महान भावीय 
“कहवकाव्यसूची” मध्ये अशा तऱ्हेचा गं्रथ नाही. याचे एकच कारि की, योगवाहशष्ठ हा गं्रथ शाकंरमतवादी 
अदै्वतपर आहे आहि महान भाव हे दै्वतवादी आहेत.  
 
 (२) ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात जसा पातंजलयोग साहंगतला त्याचप्रमािे योगवाहशष्ठातही 
तोच योग साहंगतला आहे. योगमागाने म क्ती हमळवावयाचे योगवाहशष्ठाचे ध्येय आहे. महान भाव पंथाचे आद्य 
प्रवतकक श्रीचक्पािी राऊळ हे योगी होते. परंत  त्यानंी अथवा श्रीगोकवदप्रभ ूआहि श्रीचक्धर यानंी योगाचा 
उपदेश केला नाही. एवढेच नव्हे, तर महान भावाचं्या वाङ मयात योगाचे (पातंजलयोगाचे) विकन नाही. 
“अहससे हनत्सग  हनवृहत्त भस्क्तयोग” म्हिजे संन्यास घेऊन भस्क्तमागाने मोक्ष हमळवावयाचा, असा हा 
महान भाव पंथ आहे.  
 
 (३) मराठी योगवाहशष्ठातं “य गधमक” अंतराळ व अष्ट देवयोहन इत्यादी गोष्टी साहंगतल्या त्या 
महान भाव पंथात आहेत. पि महान भाव पंथातून त्या योगवाहशष्ठात आल्या हे म्हििे संय स्क्तक होिार 
नाही. या योगवाहशष्ठात प्रत्येक य गातील मन ष्ट्याचंी जी हभन्न–हभन्न तालप्रमाि उंची हदली आहे ती 
महान भाव वाङ मयात कोठेही साहंगतली नाही. मराठी योगवाहशष्ठात साहंगतल्याप्रमािे वदेातं य गधमक 
साहंगतला असे आज दाखहवता आले नाही, तरी वदे, उपहनषदे व प रािे याचं्या आधारावर रचलेल्या 
महान भावतेर गं्रथात या य गधमाचा आहि अतंराल इत्याहदकाचंा उल्लेख आहे. तो गं्रथ म्हिजे 
कृष्ट्ियाज्ञवल्की यानंी केलेला कथाकल्पतरू हा होय. त्यात मन ष्ट्याची प्रत्येक य गात तशीच तालप्रमािे 
उंची साहंगतली आहे. त्याचप्रमािे भागवतातही, मराठी योगवाहशष्ठात साहंगतल्याप्रमािे काही अंशी य गधमक 
साहंगतला आहे  
 

(४) महान भाव पंथात स्त्री आहि गृहस्थाश्रमधमक याचंा हनषेध मोक्षप्राप्तीकहरता साहंगतला आहे. मूळ 
योगवाहशष्ठाप्रमािे मराठी योगवाहशष्ठातही स्त्रीहनषेध आहि गृहस्थाश्रमहनषेध व योगसाधनाने मोक्ष 
हमळवावयास साहंगतला आहे, पि त्याचबरोबर गृहस्थाश्रमाची मराठी योगवाहशष्ठात दहाव्या अध्यायात 
महती गाहयली आहे आहि शवेटच्या भरतवाक्यात “नारीप रुष प्रीती होत  ।” म्हिून पसायदानही माहगतले 
आहे. 
 
 (५) हा मराठी गं्रथ हनवहृत्तहशष्ट्य ज्ञानदेवाने केल्याचे या गं्रथात स्पष्ट आहे. महान भावात 
हनवृहत्तहशष्ट्य ज्ञानदेव अद्याहप आढळला नाही. तसेच, गं्रथकाराने आपली परंपरा आहदपासून मच्छेंद्रनाथ, 
गहहनीनाथ इत्यादी योग्याचंी हदली आहे. या सबंध गं्रथात महान भाव परंपरेचे म ळीच नाव नाही. या सवक 
कारिावंरून आम्ही नम्रपिे स चहवतो की, हा मराठी योगवाहशष्ठ गं्रथ महान भावाचंा म ळीच नाही. कोिी 
महान भावीयाने हा गं्रथ ज्ञानदेवाचं्या नावाने दडपून हदला असावा हेही हततकेच असंभवनीय आहे. 
य गधमाची आपली कल्पना घ सडून जर ज्ञानदेवाच्या नावाने गं्रथ हलहहला तर लेखकाने कोिता हेतू साध्य 
केला ?’’ 



           

 
 “चोही य गधमी वतकता । मोक्ष नाहीं सवकथा” ही कल्पना आपिास भागवतात आहि अन्यत्रही 
वाचावयास हमळते. हीच कल्पना ज्ञानेश्वरीमध्ये हतसऱ्या अध्यायात दहाव्या व अकराव्या श्लोकावंरील 
ओव्यामंध्ये आहि अकराव्या अध्यायातील अठ ठेचाळीसाव्या श्लोकावरील ओव्यामंध्ये स्पष्ट केली आहे. तेव्हा 
महान भावाने ज्ञानदेवाचं्या नावाने हा गं्रथ हलहहला असावा याही कल्पनेला थारा नाही. प्रस्त त गं्रथ ज्ञानेश्वरी 
संप्रदायातील सोपानदेवाचं्या सासवड येथील मठात हमळाला हे वर आलेच आहे  
 
 हा गं्रथ महान भावाहंशवाय आिखी कोिी तरी ज्ञानदेवाचं्या नावावर दडपून हदला असेल याला तरी 
काय हेतू सागता येईल? प्रकाशकाला कोिी फसहवले असेल अथवा वारकरी लोकानंा फसहवण्याकहरता 
अगर त्याचं्यात हचहकत्सक ब द्धी आहे की नाही हे अजमाहवण्याकहरता हे कोिी नाटक केले असावे, ही कै. 
हवष्ट्ि बोआ जोगाचंी कल्पना हततकी म देल सूद वाटत नाही. 
 
 श्रीज्ञानेश्वर महाराजाचंी भाषापद्धती, हवचारसरिी, प्रसाद, ओवीची माडंिी इत्यादी या गं्रथात 
हदसत नाही, हा एक आके्षप या गं्रथावर आहे. पि यासंबधंाने अनेकाचंा मतभेद होण्याचा संभव आहे. 
दाडेंकरानंी जे आके्षप घेतले आहेत त्यापंैकी काही आके्षपाचें हनराकरि मूळ योगवाहशष्ठ पाहहल्यावर करता 
येण्यासारखे आहे असे वाटते. मूळ योगवाहशष्ठात भारतीय कथा आल्या आहेत. गृहस्थाश्रमहनषेधाचेंही तसेच 
हनरसन करता येईल. ३२००० श्लोकात्मक योगवाहशष्ठावर ८०० ओव्याचंा गं्रथ जरी कत्याने रहचला तरी 
त्यात मूळ गं्रथातील कल्पना या गं्रथात येिे असभंवनीय नाही. कै. ग लाबरावमहाराजानंी सापं्रदाहयक 
वदेान्ताच्या आहि योगाभ्यासाच्या च का या गं्रथात असल्याचे हलहहले आहे. त्यासंबंधाने हलहहण्याचा आमचा 
अहधकार नाही. इतके हलहूनही हा गं्रथ खास ज्ञानेश्वराचंा नव्हे असे हनश्चयात्मक ते सागंत नाहीत 
श्रीज्ञानेश्वराचंा तो गं्रथ असलाच तर तो आम्हाकहरता म्हिजे भागवतधमीयाकंहरता आहि वारकरी 
संप्रदायाकहरता नव्हे असे ते सागंतात. आमच्या अल्पब द्धीलाही असेच वाटते की हा गं्रथ ज्ञानेश्वराचंाच 
असावा, मात्र तो भागवतधमीयाकंहरता नव्हे. या गं्रथातंच गं्रथाचा हेतू– 
 

ऐसेया द जकना द ष्टा । लादावयेा स ष्टा वाटा । 
हा गं्रथ केला मऱ्हाटा । याहचलागीं ॥ अ. । ओ. ३३५ 
असा हदला आहे. हशवाय हे  
आईहकलेल्या बोलिें । स्थळाचंी जाती अवलक्षिें । 
तेया ंघडे अभ्यासिें । अध्यात्मयोग  । अ. ४ ओ. ७ 

 
असे म्हटले आहे. हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा की आिखी कोिाचा या दृष्टीने हा गं्रथ वाचीत असताना 
हवषमतेपेक्षा साम्याचेच प्राबल्य जास्त वाढून हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंाच असा मनाचा हवश्वास बसतो. आम्ही 
नमूद केलेले मत हनहश्चत स्वरूपात जरी माडंले तरी ते सवांनी ग्राय कराव ेअशी अपेक्षा नाही. ते हनहश्चत 
स्वरूपात माडंण्याचा म ख्य हेतू हा की, या गं्रथाचे हवद्वानानंी पहरशीलन करून आपला त्यासंबंधी हनिकय 
घ्यावा. हा गं्रथ त्याज्य समजून त्याचा अव्हेर होऊ नये. भागवत धमाची तत्त्व े या गं्रथात गोहवली 
नसल्याम ळेही हा गं्रथ श्रीज्ञानेश्वराचंा असून वारकरी सापं्रदायाच्या अनादरास पात्र होऊन कोनाकोपऱ्यात 
पडला असावा. 
 



           

 याप्रमािे श्रीज्ञानेश्वर आहि महान भाव पंथप्रचारक श्रीचक्धर याचं्या कालाचा, तत्कालीन धार्षमक, 
सामाहजक आहि राजकीय पहरस्स्थतीचा, त्याचं्या धमकमताचंा आहि त्याचं्या वाङमयाचा शक्य हततक्या 
संके्षपाने हवचार केला आहे. श्रीज्ञानेश्वराचंा भागवत धमक अथवा वारकरी पंथ आहि श्रीचक्धराचंा महान भाव 
पंथ याचं्यामधील साम्यतेचा आहि हवषमतेचाही हवचार केला आहे. श्रीज्ञानेश्वराचंा योगवाहशष्ठ म्हिनू 
ध ळ्यास गं्रथ प्रकाहशत झाला आहे व तो ज्ञानेश्वराचंा की महान भावाचंा यासंबधंाने आजवर हवद्वानानंी जी 
मते प्रहतपाहदली त्याचंा हनदेश करून त्यासंबधंाने आमचेही मत हवद्वत्समाजासमोर माडंले आहे. वर हनर्षदष्ट 
केलेल्या मतानंी पे्रहरत अगर पूवकग्रहदूहषत न होता, स्वतंत्रपिे या मराठी योगवाहशष्ठ गं्रथाचा हचहकत्सापूवकक 
अभ्यास होऊन या गं्रथाच्या कत्याचा आहि या गं्रथातील मताचं्या ग्रायाग्रायतेचा हवद्वान  
साहहत्यसेवकाकंडून हनिकय जाहीर व्हावा ही अपेक्षा आहे. 
 
 साराशं, भागवत धमक अथवा वारकरी संप्रदाय आहि महान भाव पंथ हे दोन्हीही पंथ वदे, उपहनषदे, 
स्मृती, प रािे यातं ग्रहथत केलेल्या तत्त्वावंर आधारलेले आहेत. उभय पंथासं विाश्रमधमक मान्य आहेत. 
श्रीकृष्ट्िावताराच्या अनन्य भक्तीने मोक्ष प्राप्त करून घेण्याचा उभय पंथाचंा मागक समान आहे, फरक काय 
तो उभय पंथातंगकत तत्त्वज्ञानाचा आहि त्याचं्या तपशीलाचा आहे. या हवहभन्नतेवरून हेच शाबीत होते की, 
उभय पंथ हे एकाच प्राचीन वदेमूलक सनातन धमाच्या शाखा आहेत. त्या बौद्ध आहि जैन धमाप्रमािे 
प रािवृक्षापासून हवहभन्न झाल्या नाहीत. तात्पयक ह. भ. प. लक्ष्मिराव पागंारकरानंी म्हटल्याप्रमािे, वारकरी 
पंथाप्रमािे आहि इतर शवै, वैष्ट्िव, गािपत्य इत्यादी अनेक संप्रदाय आहेत त्याप्रमािेच हा महान भाव 
पंथही सनातन कहद धमांतगकतच आहे. माहान भाव पंथ हा अवैहदक, विाश्रमहवरोधी अशा प्रकारची मते 
अद्याहपही हवद्वानाचं्या लेखातूंन प्रहतपाहदली जातात. या पंथाचे जे गं्रथ हल्ली प्रकाहशत झालेले आहेत आहि 
उत्तरोत्तर त्याचें वाङमय प्रहसद्ध होत जाईल, त्याच्या अभ्यासाने हा गैरसमज दूर होईल अशी उमेद आहे. 
आम्ही महान भाव पंथाचे अन यायी नाही. हगरीचा बालाजी आहि त ळजापूरची त काबाई या आमच्या 
क लदेवता आहेत. तेव्हा आम्ही महान भाव पंथाचे पक्षपाती म्हिून हे हलहीत नाही. महान भाव वामङ याचा 
जो थोडाबह त अभ्यास आम्हास झाला, त्याचाच हा हनष्ट्कषक आहे. या पंथाने मराठी वाङमयाची जी अपूवक 
सेवा केली ती महाराष्ट्र जनतेसमोर येत आहे आहि त्याम ळेच या गं्रथाकडे आप लकीच्या भावनेने 
महाराष्ट्रीय जनता पाहील, यात संशय नाही. 
 



           

६.                  
 

 शके १२७२ ते १५७२ या कालाच्या आरंभी महान भाव वाङमयामध्ये अपूवक क्ातंी घडून आली. यापूवी 
महान भावीय गं्रथकार आपले गं्रथ सरळ मराठीमध्येच हलहहत असत. परंत  याप ढे त्यानंी आपले गं्रथ 
साकेंहतक हलपीत हलहावयास स रुवात केली. असा बदल करावयास काय कारिे झाली, यासंबधंी 
महान भावीय वाङ मयात कोठे उल्लखे असल्याचा हा काळपयंत आढळ झाला नाही. त्यासंबधंी तकावरच 
हभस्त ठेविे भाग आहे. कै. भाव ेम्हितात “आपला धमक व आपली धमकप स्तके आहेत, पंथीयाहंशवाय इतरास 
स गम असू नयेत या ब द्धीने गौप्यता स रू झाली व संकेत हलपी प्रचारात आली.” परंत  हनरहनराळ्या हलप्या 
का हनमाि झाल्या यासंबधंी त्यानंी कोठे ख लासा केला नाही. आम्ही सन १९२५ “महान भावीय मराठी 
वाङमय” या गं्रथात (पृ.५०) हलहहले आहे. इतर पंथीयाकंडून या महान भाव पंथास उपसगक होत असल्याचा 
व या ककवा इतर द सऱ्या काहंी कारिामं ळे आपली ब्रह्महवद्या, आपली मते आहि धमक मते इतरापंासून ग प्त 
ठेवण्याची आवश्यकता या पंथीयासं नामदेवाचायानतंर ५० वषांच्या आतच भासू लागली. कायाकरता 
महान भावपंथाचं्या आम्नायानंी हनरहनराळ्या संकेत हलपी तयार करून त्यातं आपले गं्रथ हलहहले आहेत.” 
वरील गं्रथ प्रकाहशत झाल्यानंतर महान भावाचें अनेक गं्रथ उपलब्ध झाले आहि त्याचं्या वाङमयाचा अभ्यास 
वाढला. त्यावरून साकेंहतक हलपीच्या हनर्षमतीसंबधंाने आिखी मीमासंा करिे आवश्यक झाले आहे. 
 

इदंते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चा श श्रूषव ेवाच्यंनच मा ंयोऽ भ्यूसूयहत ॥ ६७ ॥ 

 
 या श्लोकावर टीका करताना श्रीज्ञानेश्वरानंी ज्या ओव्या हलहहल्या आहेत, त्यातंील प्रम ख ओव्या 
खाली हदल्या आहेत : 
 

तहर जें हें त वा ंपाथा । गीतशास्त्र लाधलें  आस्था । 
तें तपोहीना सवकथा । साधंावें ना ॥ ७६ ॥ 
गीता नेंदी तैसी तापसा । ग रूभक्ती हीना ॥ ७८ ॥ 
तैसे तपभस्क्त मेघा । ते याहच जाि प्रब द्धा ॥ 
जो माझयाहच का ंकनदा । माझीहच करी ॥ ९४ ॥ 
येयाकारिें धन जया । तो भक्त  मेघावी तहपया । 
तऱ्ही नको बापा शास्त्रा या । आतलों देवों ॥ ९५ ॥ 

 
 या अवतरिावरून भगवतंाने जो तपस्वी नाही, जो भक्त नाही, ग रुसेवा करीत नाहीत अथवा 
कनदक आहे अशानंा माझे गीताशास्त्र सागंू नका म्हिून अज कनाला उपदेश केला आहे. श्रीज्ञानेश्वरानंीही तोच 
अथक ज्ञानेश्वरीमध्ये हवशद केला आहे. अनहधकाऱ्यानंा आपले शास्त्र सागंू नये ही प्रथा वैहदकधमात प रातन 
कालापासून आहे. फार तर काय चाडंालाहदकाचं्या कानीही वदे जाऊ नये असा हनबधं आहे.  
 
 याच परंपरेस अन सरून आपले शास्त्र आपल्या पंथाबाहेर जाऊ नये, हे आपल्या पंथातच रहाव ेही 
प्रथा महान भावातं पडली. महान भावाचें नाथ पंथीयाशंी आहि इतर पंथीयाशंी वादहववाद होत. त्याचं्यापासून 



           

आपले शास्त्र ग प्त ठेवाव ेहा तर त्याचंा हेतू असावाच. हवहशष्ट हलपीत गं्रथ असले तर ते अन्याचं्या हाती पडले 
तरी परंपराप्राप्त साधनाहंशवाय त्याचंा उपयोग करता येऊ नेय, हाच उदेल श साकेंहतक हलपी हनमाि करून 
तीत गं्रथलेखन करण्याचा असला पाहहजे. अगदी प्रथम हलपी सयाहद्रविकन गं्रथाचे कते राघवोपाध्ये ऊफक  
खाळो व्यास यानंी शके १२७५ च्या स मारास तयार केली. हतला सकळ–सगळ हलपी असे म्हितात. आज 
बरेचसे गं्रथ याच हलपीत हलहहलेले आढळून येतात आहि ती हलपी महान भाव पंथाच्या बह तेक सवक 
आम्नायातं प्रचहलत आहे. ही हनमाि झाल्यानंतर महान भावपंथात अनेक हलपी हनमाि झाल्या. आज अशा 
हलपींची संख्या जवळ जवळ २५ आहे. त्यामंध्ये स ंदरी हलपी, पारमाडंल्य हलपी, कवीश्वरी अंकहलपी या 
प्रम ख आहेत. त्यापैकी स ंदरी हलपी शके १२८५ मध्ये, पारमाडंल्य हलपी शके १२९० मध्ये हनमाि झाल्या. 
कवीश्वरी अंकहलपी शके १३२५ च्या स मारास ग जकर हशवव्यासाने कस्ल्पली. याहशवाय वज्रहलपी, 
स भद्राहलपी, कसहहलपी याही कमीअहधक प्रमािाने प्रहसद्ध आहेत. 
 
 सगळ हलपी ही एक सवकसाधारि साकेंहतक हलपी प्रचारात आहे अशा हवहवध हलपी तयार होण्याचे 
काय कारि असाव,े हा प्रश्न स्वाभाहवकपिे उपस्स्थत होतो. त्याचे कारि आमच्या मते प ढील 
वस्त स्स्थतीमध्ये हदसून येते. नागदेवाचायक शके १२२४ च्या स मारास झाल्यानंतर कवीश्वर भास्कराचायक हे 
हद्वतीय आचायक झाले. भट्टाने तयार केलेले चहरत्रगं्रथ प्रकरिावशाची पोथी ही कवीश्रेष्ठाचायाजवळ होती. 
मध्यंतरी स लतानाची धाडी आल्याम ळे आचायक ? गेले, बरोबर गं्रथाचंी झोळी होती. हतकडे चोरानंी ल टले 
त्यातं चहरत्रगं्रथ आहि प्रकरिावश गं्रथ हे नाहीसे झाले. चहरत्रगं्रथास पहवत्र गं्रथ ग रुच्या देखरेखीखाली 
घोकण्याची प्रथा होती. मूळ गं्रथ नाहीसे झाल्यावर अथातच ज्यानंा ते गं्रथ पाठ होते अशा आपापल्या 
हशष्ट्यपहरवाराकहरता ते आठविीने हलहून गं्रथ काढले. या कारिाम ळे चहरत्रगं्रथाचें हनरहनराळे पाठ 
प्रचहलत झाले. कवीश्वराचायानंतर परशरामाचायक हे तृतीय आचायक झाले. परंत  त्याचं्यानंतर सबधं 
महान भाव पंथाला मागकदशकन अथवा हनयंत्रक कोिी प्रम ख आचायक न होता परशरामाचायक याचं्या संमतीनेच 
पंथातील तत्काळी प्रम ख अहधकरिाचं्या तेरा शाखा अथवा क ळे अस्स्तत्वात आल्या,                  
      .                                                         आम्नायातंील अहधकरिानंी 
आपापल्या हशष्ट्यवगाकहरता चहरत्रपाठ तयार केले. वरील सवक पाठ म खोद गत असलेल्या गं्रथावरून उतरले 
असल्याम ळे लीळाचं्या संख्येत, क्मात आहि ख दल  लीळातंही मेळ राहहला नाही. 
 
 चहरत्रगं्रथाप्रमािेच प्रकरिाचंी पोथी ज्याला हसद्धातंसूत्रपाठ म्हितात तीही कोकिात चोराचं्या 
ल टीत नाहीशी झाली होती. हा सूत्रपाठ केशव व्यास यानंी चहरत्रगं्रथातून श्रीचक्धराचंी वचने एकहत्रत 
करून तयास केला होता. तो नाहीसा झाल्यावर तोही म खोद गत असल्याम ळे प न्हा हलहून काढण्यात 
आला. हाच पाठ सवक महान भावीयात रूढ आहे. फक्त पारमाडंल्य आम्नायामंध्ये मात्र हभन्न पाठ आहे ? पाठ 
पारमाडंल्य आम्नायाचे प्रवतकक गोपाळ पंहडत–ऊफक  आनेराज यानंी चहरत्रगं्रथातून श्रीचक्धराचंी वचने 
उद धृत्  करून तयार केला आहे. याप्रमािे पंथातं चहरत्रगं्रथाचें आहि हसद्धातंसूत्राचें हभन्न आम्नाय हनमाि 
झाल्याम ळे आमच्या अहधकरिाने तयार केलेला पाठच अहधक शास्त्रश द्ध आहि सत्य आहे अशी भावना 
हनरहनराळ्या आम्नायात उत्पन्न झाली. त्याचबरोबर आपले पाठ श द्ध ठेवण्याची आहि ते म्हिजे पंथाबाहेर 
आहि आपल्या आम्नायाच्या क ळीच्या अन यायंाहशवाय पथंातील इतर व्यक्तींनाही पि ते कळू नयेत म्हिनू 
आपल्या  अन यायंानाच कळेल अशा साकेंहतक हलपीत गं्रथ हलहहण्याची प्रथा स रू झाली. स्वतंत्र साकेंहतक 
हलपीत फक्त चहरत्रगं्रथ आहि मंत्रपाठ एवढेच आढळून येतात; आहि बाकीचे महान भावीय धमकगं्रथ आहि 
इतर गं्रथ महान भावाचं्या सामान्य अशा सगळ हलपीत हदसून येतात. 
 



           

मुनन व्ययस आनि स्थयनपोथी 
 
 शके १२७२ च्या स मारास महान भावपंथास बरेच स्थैयक आले होते. पंथाचा प्रसार सवक महाराष्ट्रभर 
झाला होता. त्या पंथास पूज्य असलेल्या अवतारी हवभतूी श्रीदत्त, श्रीकृष्ट्ि, श्रीचक्पािी, श्रीगोकवदप्रभ ू
आहि श्रीचक्धर याचं्या लीळानंी पहवत्र झालेली स्थाने सवक महाराष्ट्रभर आहि महाराष्ट्राबाहेरही पसरलेली 
होती. त्यापंैकी हकत्येक स्थानावंर झालेल्या लीळा तर हकत्येकाचं्या आठविीत होत्या. प ढील हपढीस त्या 
समजाव्या म्हिून त्या स्थानावंर स्मृहतहचन्हे रहावी आहि ती एकहत्रत अशी एखाद्या गं्रथात वाचावयास 
हमळावी म्हिून त्या हदशनेे प्रयत्न करण्यात आला. क माराम्नाय कोठी ऊफक  म हन व्यास या महात्म्याने अशा 
पहवत्र स्थळी ओटे बाधंहवले आहि या सवक हठकािी काय काय लीळा झाल्या व ती स्थळे कोठे आहेत याचे 
विकन करून एक गद्य गं्रथ हलहून ठेवला. त्या गं्रथास स्थानपोथी असे म्हितात. शहा. शके १२७५ च्या 
स मारास हलहहला. हा गं्रथ अद्याप अप्रकाहशत आहे. परंत  त्यातील ऋहद्धपूरहवषयक स्थानाचंा भाग आम्ही 
संपादन केलेल्या श्रीऋहद्धपूरविकन नावाच्या गं्रथात पहरहशष्टरूपाने हदला आहे. त्यावरून हदसून येईल की, 
लेखकाने स्वतः त्या त्या स्थळी जाऊन स्थळे, मोजमाप, चत ःसीमा, इमारतीचे वैहशष्ट्ट्य इत्यादी हटपून 
घेऊन पहरश्रमपूवकक गं्रथ तयार केला आहे. 
 
 ऋहद्धपूर येथील प्रहसद्ध हतन्ही मठापंैकी स्त्रीप रुषाचं्या मठासंबंधी असे हलहहले आहे :– 
 
 श्रीहरधरप त नगर । तेया नगराचंा नैऋत्यकोिी । पसीमे महासीध हवसाळ । पूवाहभमूख “जगती असे 
। हतये जगतीभीतहय व्याव्य कोिी । पूवाहभमूख राजमद  असे । तेया राजमटाचा हें कोिी । उत्तराहभमूख । 
स्त्रीप रूषाचंा मट  । तेथचे हवसेख : ४ रीया । ३ ॥ तेया ं  खेळ । पूवक पसीम पटीसाळ ॥ २ ॥ ते पहटसाळेचा 
पूवीली सीरा” खातें । तेथ गिेस  । तेिेंसीं खेळ ॥ ४ ॥ भीतरी रीगता ंप वीली दार संकेसीं आसन ॥ ५ ॥ तेथ हच 
द्राव देसीयेचा ब्राह्मिाहस भेटी । देस भाषान वाद ॥ ६ ॥ तेथहच मदकना आंगिी मादनें पाइहरया खाहल पाडंा 
एका मादनें ॥ ७ ॥ पाईहरये वरवडेंयावंरहर वस्त्रें वढेिें । भीतहर पूवीली भीत भगेंसी । सनः पहरमीली ॥ ९ ॥ 
समोरीले खाबंेंसी । आसेंि ॥ १० ॥ धीला ंदोही खाबंेंसी खेळ  ॥ ११ ॥ त्रीप रुषेंसी खेळ  ॥ १२ ॥ स्त्रीप रषाचंा मट  
॥ 
 
 छोटी छोटी वाक्ये, मोजके शब्द, उपमादृष्टातंादी अलंकारीचे असे तत्कालीन गद्य हलखािाचे 
वैहशष्ट्ट्य होते. या स्थानपोथीत हरधपूर, फलटि, हसन्नर, पैठि, नाहशक, मेहकर, इत्यादी अनेक गावाचंा व 
स्थळाचंा उल्लखे असून तत्कालीन त्या त्या हठकािी असलेल्या हसद्ध स्थानाचंा, मंहदराचंा, देवताचंाही 
उल्लेख आढळतो. मात्र चहरत्रामधून वरील पचं अवतारी प रुषाशंी संबधं अशाच, स्थानासंबंंधी उल्लखे आहे हे 
वर आलेच आहे. 
 
न्ययय व्ययस ययांचय हेतुस्थळ 
 
 न्याय व्यास वाइंदेशकर हे उपाध्ये आम्नायातील होत. श्रीचक्धरापासून याचंी सहावी हपढी येते. 
जनोपाध्ये याचंी प्रहसद्ध हशष्ट्यीि आहि उपाध्य आम्नायप्रवतकक कमळाइसे इच्या हशष्ट्यीिीचा हा हशष्ट्य होय. 
शके १२७५ च्या स मारास लीळाचहरत्र या गं्रथावर हेत स्थळ या नावाचा गं्रथ हलहहला आहे. त्यामध्ये 
श्रीचक्धरानंी हनरहनराळी सूते्र कोित्या प्रसंगी व काय हेतूने साहंगतली याचे हववरि आहे म्हिनू या गं्रथास 
हेत स्थळ म्हितात. तो गद्यात आहे. न्याय व्यासाचं्या नावावर अनेक संस्कृत व मराठी गं्रथ आहेत. त्यातं 



           

स्मृहतवदृ्धाचार, लीळा य स्क्त, हसद्धातं स्थळ इत्यादी प्रम ख आहेत. यानंी वज्र हलपी आहि स ंदरी हलपी या 
दोन हलपी तयार करून प्रचारात आिल्या. सगळ हलपीच्या खालोखाल स ंदरी हलपीमध्ये हलहहलेले बरेच 
गं्रथ आढळतात.  
 
बहयळे नयरो व्ययस ययांचे ऋनिपूर विफन 
 
 बहाळे नारो व्यास यानंी आपला श्रीऋहद्धपूर विकन हा ओवीबद्ध उत्कृष्ट काव्यगं्रथ शके १२८५ मध्ये 
पूिक केला. हा गं्रथ सटीप सपंादन करून आम्ही प्रहसद्ध केला आहे. (कालान क्माने या गं्रथाचे हववरि या 
हद्वतीय खंडात यावयास पाहहजे होते. परंत  हा गं्रथ महान भाव वाङमयातील प्रम ख साती गं्रथापंकैी एक 
असल्याम ळे व साती गं्रथाचें हववरि प्रथम खंडात रा. पागंारकर यानंी केले असल्याम ळे या काव्यगं्रथाचे 
हववरिही प्रथम खंडात येऊन गेले आहे. प नरुस्क्तदोषास्तव ते येथे करीत नाही.) महान भाव पंथातील 
आरंभीचे कवी आहि ससं्कृत वाङमयाचे पहंडत, व्य त्पन्न ब्राह्मि होते. त्यानंी केलेली मराठीतील रचना 
अथात्  संस्कृत वाङमयाची रीती, वृत्ती, अलंकारशास्त्र, रस, वृते्त इत्यादी सवक प्रकार त्यानंी मराठीत जसेच्या 
तसे घेतले. एवढेच नव्हे तर अशी हनर्षमती हक्याहद सवक लक्षिे प्रारंभीच्या काव्यात आढळून येतात. भास्कर 
कवींचा हशश पालवध आहि नारो व्यास याचें श्रीऋहद्धपूर विकन हे काव्यगं्रथ संस्कृत साहहत्य शास्त्राच्या 
कसोटीस पूिकपिे उतरतात असे आढळून येईल. 
 
बोपदेवनशष्ट्य पांनडत भीष्ट्मयचययफ  
 
 महान भाव संप्रदायात भीष्ट्माचायक नावाचे ४–५ कवी आहि गं्रथकार होऊन गेले. त्यातं बोपदेवहशष्ट्य 
पंहडत भीष्ट्माचायक हे प्रम ख होत हे तेराव्या शतकाच्या उत्तराधात होऊन गेले देवहगरीच्या रामदेव यादव याचें 
दरबारातील प्रहसद्ध कवी व गं्रथकार बोपदेव हे पहंडत भीष्ट्माचायांचे हवद्याग रू होते आहि उपाध्य 
आम्नायातील हेत स्थळ कते न्यास व्यास हे त्याचें दीक्षाग रू होते. पंहडत भीष्ट्माचायांनी संस्कृत आहि मराठी 
या दोन्ही भाषेत बरीच गं्रथरचना केली आहे. हदनकर आम्नाय प्रबधं (अध्याय २४) आहि 
ब्रह्मोपहनषदावरील धाराहव कबबसाजं्ञीक भाष्ट्य हे त्यांचे प्रम ख गं्रथ होत. हदनकर प्रबंध हा कवी आम्नाय 
जयकृष्ट्िसूरी याचें वचनावरून आहि दत्तात्रय प्रबधं हा कोषाहभध. कमळाकर हवख्यात योगी याचें 
वचनावरून हलहहल्याचे उल्लखे आहेत. 
 
 पंहडत भीष्ट्माचायांच्या नावावर कै. भावकृेत कहवकाव्यसूहचमध्ये मराठी गं्रथ नमूद आहेत. त्यातं 
पदाथकदीहपका, मागकप्रभाकर, जयकोशावरील टीका, पंचवार्षतक, म क्तामाला, नामहवभक्ती, हसद्धातंस्थळ 
इत्यादी प्रम ख आहेत. याची गीत गोकवदावर “महाराष्ट्र” नावाची मराठी टीका प्रहसद्ध आहे; नामहवभक्ती हा 
गं्रथ व्याकरिशास्त्रावर असून पंचवार्षतक हा भाषाशास्त्रावरील गं्रथ आहे. पंचवार्षतक हा गं्रथ श्री. मोने यानंी 
“मराठी भाषेचे व्याकरिकार” या नावाने प्रकाहशत केला आहे. 
 
पांचवयर्ततक 
 
 पंचवार्षतक या गं्रथासंबधंाने कै. भाव ेयानंी महाराष्ट्र सारस्वतात जे हववरि केले आहे (पृष्ठ २०९) ते 
महत्त्वाचे असल्याम ळे येथे उद धृत केले आहे : “पंचवार्षतक म्हिण्याचे कारि असे की यात (१) सूत्रलक्षि, 



           

(२) सूत्र–कृहत, (३) सूत्रकारक, (४) सूत्रव्याख्याने, व (५) स्वरूप अशी पाच प्रकरिे आहेत. यात 
भाषाशास्त्राचे हनरहनराळे हनयम साहंगतले असून त्याचंी उदाहरिे, महान भावी “सूते्र” हदली आहेत. पहहले 
प्रकरि “सूत्रलक्षि” हे आहे. यात चार भेद साहंगतले आहेत : (१) वचन, (२) वाक्य, (३) प्रकरि आहि 
(४) महावाक्य. प्रथम सूत्र म्हिजे काय ? तर अव्या का ं पूवकपदान वृहत्तसमवते अल्पाक्षरें असहंदग्ध पदे 
असेहतः तेहीकरून जेिें प्रयोगे अथकज्ञान सूहत्रजे म्हहिजे, तया प्रयोगातें म्हहिजे. “आता” सूत्राचे चार भेद 
कैसे. तर सूत्राचे चार भेद (१) वचन, (२) वाक्य, (३) प्रकरि, (४) महावाक्य,” ते तर :– 
 
 (१) वचनापासौहन अथक हनफन्नला तो वचनाथक, (२) वचना वाक्य हनफन्नले, (३) वाक्यपासौहन 
प्रकरि हनफन्नले, (४) प्रकरिापंोसौहन महावाक्य हनफन्नले. 
 
 एकीं दों शब्दी आचारहवचाराचा र्षवच तें हनवकचन बोहलजे. हनवकचन नाही ते शब्द : लीलेचे दों चौं 
वचनाचंा सम च्चय तें सातंापाचंा वाक्याचंा मेळावा तें प्रकरि: संतापाचंा प्रकरिाचंा बाधंा महावाक्य बोहलजे 
आहि अवघेया महावाक्याचंा आवाकंा तो बोहलजे : अवघेया हनरुपिाचा आंवाका, प्रकिाचंा च्चय यंहत पेंडी 
बोहलजे : 
 
 या प ढे वचनप्रकरि आहे. याला “वचनीप्रहभज्ञा” असे नवा हदले आहे. यात एक हवशषे असा आहे 
की हद्ववचन साहंगतले आहे. हद्ववचनाला छाट च कून एकदाही हदली नाही. आपि संस्कृतप्रमािे गं्रथ 
हलहावा या भावनेने हे हद्ववचन आलेले हदसते. कारि हद्ववचनाची हदलेली उदाहरिे प्रायः अनेक 
वचनासंारखीच आहेत. प ढे कलगप्रकरि आहे. अव्याला अकलग म्हटले आहे. जसे आन, की, पर, मा, के, 
का एवमाहद अव्ययः हतथे कलगरहहतें म्हिे तयाहंत “अकलग बोहलजेहतत. या प ढे “सूत्र प्रकृती” म्हिून एक 
प्रकरि आहे. यात सूत्राचा अथकहनिकय तो कसा ! हे सागंताना म्हटले आहे की “हनिकय तीन प्रकारचा (१) 
शब्दाख्य, (२) संप्रदायाख्य, (३) रहस्याख्य भेदें हत्रहवध जाहिजे. शब्दाख्य हनिकय तो व्याकरिाहद प्रधानः 
छंदोलंकारसंगीत शास्त्री करून हनधारः संप्रदायाख्य तो श्रविमनन हनहदध्यासना करून हनधाहरजे 
रहस्याख्या तो सद ग रूम खें परसूत्रें हनधाहरजेः यावीि वचनाथाचें अज्ञान म्हिोहन वचनाथक अन्यथा उमटे । 
तेिें तो शास्त्रप्रतीत होयः भटटी हतलें  अगा केशवा देया हें शास्त्र म्हिजे वचनरूप ईश्वरः तें वचन अन्यथा 
दाखहिजे तर तो तया वचनरूप परमेश्वराचा पहतत बोतलजे तेि ं तो परमेश्वर द खावला गा । वचनाचा 
यथाथक उमटे । हें जै तै वाक्म हदगमाची परी होये म्हिोहन सूत्र प्रकरि बोहलजैल,” म्हिून या प ढल्या 
म्हिजे कारिप्रकरिास स रूवात केली आहे. हवभक्ती व त्याचें हनरहनराळे अथक साहंगतले आहेत. यातच 
समासप्रकरि गोवले आहे. समासाचंी लक्षिे वगैरे आहेत. पैकी एक–दोन उदाहरिे देतो. प्रथमातें पदे 
समाहसजेहत तो कमकधारय जाहिजेः यथाः महंत जें राष्ट्र तें महाराष्ट्रः महंत जो प रुष तो महा 
कमकधारयसमासी मध्यपदाची लोप आहिजे तें मध्यमपद बोहलजेः स्वस–ताअहधहष्टत जो देश तो स्वदेश.. 
आता ंव्दंद्वः अनेक प्रथामातंें एकत्र समाहसजती तो व्दंद्वसमास जाहिजे” यात काही साहंगतले आहेत. जसे. 
दं्वद्वसमासी पूज्यपद पूवी योहजलें . व्दंद्वसमासी इकारातं, उकारातं जे पद तें पूवी योहजजे यथा “हहरहर” 
व्दंव्द समासात अल्पस्वर पूवी योहजजे” इ. इ. वरील अवतरिावरून हदसून येईल की इंग्रजी अंमल 
येण्यापूवी हकत्येक शतके अगोदर मराठी व्याकरिादी शास्त्रीय संस्कार झाले होते. पहंडत भीष्ट्माचायक याचें 
भाषाहवषयक वरील दोन गं्रथ या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. असाच एक शास्त्रीय स्वरूपाचा गोपाळपहंडत 
ऊफक  आनेराज व्यास याचंा द्वाकत्रशल्लक्षि नावाचा एक संस्कृत गं्रथ आहे त्यावर पंहडत भीष्ट्माचायक यानंी 
महाराष्ट्र टीका केली आहे. याची एक प्रत मंहत दत यानंा चमत्काहरक परीस्स्थतीत हमळाली. नादूंरा 
(वऱ्हाड) येथे एका बाईच्या येथे या टीकेची त्र हटत पाने उतरंडीच्या फ टक्या मडक्यानंा साधंि म्हिनू आहि 



           

फाटक्या डाल्यानंा अडकि म्हिून लाहवलेली महंतमजक रानंा हमळाली. या शास्त्राला त्रशल्लक्षिशास्त्र हे 
नाव हदले आहे. एखाद्या गं्रथाचा सोपपहत्तक हवचार करावयाचा म्हिजे त्या गं्रथाचा ३२ लक्षिानंी हवचार 
करावयाचा असतो. ती लक्षिे म्हिजे (१) प्रहतज्ञा (२) प्रमाि, (३) दृष्टान्त, (४) उपपहत्त, (५) व्यावृहत्त, 
(६) हवषयदानता, (७) हवशषेप्रबोध, (८) उत्सगक, (९) अपवाद, (१०) हनषेध, (११) न्याय (१२) 
हवरोधपहरहार, १२–१६ काहद चत ष्टय (१३) काक , (१४) कक्षा, (१५) भावाथक (१६) प्रकरि (१७) 
अस्स्तत्व, (१८) हनदेश. (१९) हनिकय, (२०) पक्ष, (२१) प्रभेद, (२२) आशका, (२३) आके्षप, (२४) कायक, 
(२५) लक्षि, (२६) स्वरूप, (२७) कारि, (२८) हेत , (२९) संबंध, (३०) प्रतीहत, (३१) हवशषेि, आहि 
आम्नायपद्धहत अशी ही ३२ लक्षिे आहेत. वरील टीकेत या लक्षिाचंी व्याख्या देऊन त्याचें उदाहरिाने 
स्पष्टीकरि केले आहे. शारंगधर देकर या कवीने श्रीमद भगवद गीतेची देवल्यदीहपका म्हिून मराठी टीका 
सोळाव्या शतकात हलहहली आहे त्या टीकेच्या प्रारंभी ही ३२ लक्षिे देऊन या लक्षिाच्या आधारे गीतेचा अथक 
हवशद केला आहे. पंहडत भीष्ट्माचायांनी केलेल्या टीकेस लक्षिरत्नाकर हे नाव हदले आहे. टीका अद्याप 
अप्रहसद्ध आहे. 
 
र्ीतर्ोववदयची महयरयष्ट्र टीकय 
 
 महान भावीय वाङ मयात श्रीमद भगवद गीता इत्यादी धार्षमक गं्रथावंर टीका हलहहल्या नसून इतर 
गं्रथावंरही टीका हलहहल्या आहेत. पंहडत भीष्ट्माचायक यानंी हलहहलेली जयदेवकहवकृत “गीतगोकवद” या 
गं्रथावरील “महाराष्ट्रस बोहधनी” नावाची टीका अशाच प्रकारची आहे. गीतगोकवदाच्या बाराही सगांवर ही 
टीका हलहहली आहे. ती टीका गोपालदास वासीन्द्र यानंी संशोहधली आहे. 
 
 शवेटच्या समासाची टीका अशी आहे :– इहत श्रीजयदेवकहवहवरहच म्ह. ऐयेसा श्रीजयदेव एतें नामें 
जो कहव तेिें । हवरहचते म्ह. एैसा जो । गीतगोकवद सकंीिक म्ह. श्लोकाष्टपहदयाय क्त जे सपूर त्याचंा ठायी । 
स्वाधीनभातृककाविकनें म्ह. स्वाधीनपहतका जे हतयेचें आहे विकन का ंजयाचा ठायीं । ऐहसये परीचा । स प्रीत 
पीताबंर : स प्रती म्ह. प्रसन्न आहे । पीताबंर म्ह. श्रीकृष्ट्ि का ंजयाचा ठायीं ऐहसये परीचा । द्वादश सगक म्ह. 
बारावा सगक । समाप्त म्ह. संपला ॥ २ ॥  
 
मयर्फप्रभयकर 
 
 पंहडत भीष्ट्माचायक याचंा मागकप्रभाकर म्हिनू ओवीबद्ध उत्कृष्ट गं्रथ त्याचे ज्ञान, भक्ती आहि वैराग्य 
असे तीन खंड आहेत व एकंदर ८१० ओव्या आहेत. गं्रथाचे मागकप्रभाकर नाव का ठेवले यासंबधंी प्रारंभीच 
साहंगतले आहे: 
 

तयाचेंहन प्रसादें मागकप्रभाकर, । गं्रथ हनमाि  मनोहरु । 
जेिें नासे अधंःकार, । अज्ञान तमोमय ॥ ६ ॥ 
प्रभा शब्दें ब्रम्हहवद्या । जे म ख्य सकळा ंवदेहवद्या । 
हजया ंप्रभािें म ख्य हवद्या । हवद्याहवनोदें ॥ ७ ॥ 
हतयें ब्रम्हहवदेल चें साधन । परमागक द सरें हनमाि । 
तेथ वैराग्य–भक्ती–ज्ञान । हे तीन भेदें ॥ ८ ॥  



           

एक एका अतंगकत । एक प्रधान एक  अंगभतू । 
द्वादशभेदें असेहत हवख्यात । एकेका तत्त्वाचें ॥ ९ ॥ 
येथा स यकमंडळी द्वादश कळा ं। तैसें प्रहततत्त्वी भेद हनमकळ । 
म्हिोहन गं्रथातंेंहच नाम  क शळा । प्रभाकरु ॥ १० ॥ 

 
याप्रमािे प्रत्येक खंडात वैराग्य, भक्ती आहि ज्ञान याचं्या द्वादश कळा शास्त्रीय रीतीने वर्षिल्या आहेत. या 
काव्याच्या शवेटी कवीने बधंासंबंधाने प ढीलप्रमािे व्याख्यान केले आहे. 
 

गायत्री छंदापासौहन धृतीपयंत । गं्रथ ओहवशचें तीन चरि जािाव े। 
हनहश्चत । प्रहतष्टपेासौहन जगतीपयंत । चौथा ंचरिें ॥ ४२७ ॥  
बंधाचे म ख्य दोहन मागक । एक गौड द सरा वैदभक मागक । 
देववािीचे जे बधंवगक । तो वैदभकमागक ॥ ४२९ ॥ 
छप्पन भाषाचें जे बधं । तो जािावा गौडमागक हवहवध । 
गौडमागी गाथाचे दोहनभेद । बाह ल्याहभप्रायें ॥ ४३० ॥ 
एहक बोहलजे धृपदी गाथा । दजी ते श्लोकपदी गाथा । 
तीन पाचं सा एवमादी चरि बहूता ं। ते धृपदी बोहलजे ॥ ४३१ ॥ 
च्याहरचरि असेहत जेथ । ते जाहिजे हद्वधा श्लोकपदीं गाथा । 
अघृहत अजगती ऐसी नामहभन्नता । मग प्रासी भेद अिेकें  ॥ ४३२ ॥ 

 
ननवेदस्तोत्र 
 
 न्याय व्यास कवीश्वर यानंी शके १३०० मध्ये १२५ ओव्याचें स्तोत्र हलहहले आहे. त्यास हनवेदस्तोत्र 
हे नाव आहे. ते लाहोर येथे जयंतराज यानंी छापून प्रहसद्ध केले आहे. हे हनवेदस्त्रोत्र महान भावाचें नेहमी 
प्रचारात आहे. 
 
भीष्ट्मयचययफ लयसूरकर 
 
 भीष्ट्माचायक ऊफक  हभवबा लासूरकर या नावाचे एक गं्रथकार होऊन गेले. ते पारमाडंल्य 
आम्नायातील नागनाथाचे हशष्ट्य होत. त्यानंी शके १३३० च्या स मारास आनेराजव्यासकृत 
स भाहषतातंाक्षरीवर मराठीमध्ये टीप हलहहली आहे. तसेच हयग्रीव व्यासकृत दशम स्कंदावर गद्यराज म्हिनू 
श्लोकबद्ध हनयकमक काव्य आहे त्यावरही टीप हलहहली आहे. 
 
पांनडत ज्ञयनदेवकृत पांडुर्ीतय 
 
 पंड गीता या नावाचे एक छोटेसे ओवीबद्ध प्रकरि आहे. त्यात एकूि ३८५ ओव्या आहेत. 
 
 पंहडत भीष्ट्माचायक याचंी रचना गद्य, ओवीबद्ध आहि टीकात्मक अशी वर आली आहे. याहशवाय 
यानी अनेक वृत्तामंधून श्लोकबद्धही रचना केली आहे. त्यामध्ये गद्यराजस्तोत्र हे हवशषे उल्लेखनीय आहे. या 



           

स्तोत्रामध्ये श्रीकृष्ट्ि, श्रीदत्तात्रय, श्रीचक्पािी, श्रीगोकवदप्रभ ूआहि श्रीचक्धर या अवतारी प रुषाचं्या लीला 
वर्षिल्या आहेत. या रचनेमध्ये शब्दालंकाराकडे हवशषे भर हदला असून उत्कृष्ट अन प्रास साधले आहेत. या 
हशवाय या गद्यराजस्तोत्रात द सरा हवशषे  असा आहे की ज्या वृत्तात रचना केली आहे त्या वृत्ताचे नावं 
कहवतेत साथक गोहवले आहे. नम न्याकहरता पाचं श्लोक येथे देत आहे. 
 

श्रीमच्केश कीळा ंस्फ हरत हनजकळा ंउद्धरु जीवकाळंा । 
साकाराहद स्वलींळा धरुहन हनजकळा ंभतूळीं हदव्य जाला । 
तव्दीता केहलगाथा हहरजवथ्ह कथा पंचकृष्ट्िाहद नाथा । 
बाधंो बाधंी स गाथा हवहदत परपथा स्त्रग्धरा तामंपंथा ॥ ३ ॥  
मंदाक्ान्ता हवरहदहलता स्वाहम तंू रहक्ष आता ं। 
माते नेता स्वचरिगता होहस तू सवकवते्ता । 
देवाधीशा सकलकलसा केवळी केशवशेा । 
भावानाशा स दय प रुषा माधवा यादवशेा ॥ ९० ॥ 
खेळे लीळा क्षोिी हेळा केळा बाळा भक्ताशीळा । 
मोदा मोळा नंदीधूळा दंताकीळा कवध माळा ॥ २८२ ॥ 
महाशस्क्त माता हवहचत्रा अनंता । 
भवामूलहंता महाबोधकता 
स खानंद दाता समस्ता स जाता । 
भ जंगप्रयाता प्रभो रक्ष शातंा ॥ २८५ ॥ 
दयाहदशस्क्तभहूपता मयादेशस्क्तराहजता । 
कृपाहदशस्क्तशोहभता प्रमाहिकाहद भारता ॥ २९१ ॥ 

 
याप्रमािे या स्तोत्रात एकूि २९९ श्लोक आहेत. ग रुवदंनः 
 

आता नम  देवव्रतग रु जेिें मस्तकी ठेहवला अभयकरु । 
तेिें मज दहधला कहवत्व वरु । भिे ज्ञानदेवो ॥ ९ ॥ 

 
 यामध्ये देवव्रत हे भीष्ट्माचे नाव असल्याम ळे प्रस्त त ज्ञानदेव हा भीष्ट्माचायांचा हशष्ट्य असल्याचे 
हदसते. प्रकरिाच्या शवेटी “इहत श्रीभीष्ट्माचायक हशष्ट्य ज्ञानदेव हवरहचते पंड गीता संपूिकम् ” असा समास 
आहे. अन्य देवताचंी भक्ती न करता माझीच भक्ती करावी असा श्रीकृष्ट्ि अज कनास उपदेश करतात. 
त्यासंबधंी खालील ओव्या महत्त्वाच्या आहेत. 
 

माझेहन नामस्मरिें । जीवाहस होय पालटिें । 
जैसी कभगरुटी करी समलक्षिें । कीटकीयेतें ॥ २९१ ॥ 
हजयारुपाहचये बोपें । अनंता सूयाचा प्रकाश लोपे ॥ 
तेया तेजाहचयेनीये । तरळेहत डोळे मायाशक्तीचे ॥ २९२ ॥ 
आब्रहा परुता प्रकाश े। आत्माराम  होवौंहन असे । 



           

तो भक्ताचंा हृदशी असे । अखंहडत  ॥ २९३ ॥ 
जरी भिसी देव गहन  । तरी ते थोर पावले अहभमान  । 
परी काझसा ंमशक  रावि । तेचे बादंौडी घातले ॥ २९४ ॥ 

 
यानंतर राविाच्या बंहदशाळेत असलेल्या देवतागिाचें विकन केल्यानंतर प ढे म्हटले आहे :–  
 

पाहे देव तेहेतीस कोडी । राविें घातले बादंौडी । 
ते काय फेहडती साकंडी । मागतेयाचंी ॥ ४२९ ॥ 
हसिोहन गा स भद्रापती । न करावी पा ंदेवताचंी भक्ती । 
का ंजे हतथा मोक्षपदा आड येती । हवध्न करीहत साधका ं॥ ३३० ॥ 
जे तेयाहंच भस्क्त करीहत । तेया ंराज्यलक्ष्मी देती । 
परी द ःखभोगाचंी संश्र ती । लेयाचेंहन न च के ॥ ३३१ ॥ 
देवा ंराक्षसें बादंौडी घाहलजे । अिेंगे परी जाहजजे । 
आहि ते या देवाचंी भस्क्त कीजे । यापरोता मखूक नाही ॥ ३३२ ॥ 
रामें रावि बहधहलयापाठीं । देवीं साडंहलया एकमेकाचं्या भेटी । 
तेिें मया ंहरगाले हगरीकपाटीं । अधापीवऱे्ही ॥ ३३३ ॥ 
एकीं हरगाले जळी । एशी बैसले ती वडीकपपळी । 
एकी राहहले झाडातंळी । छाया धरोहनया ॥ ३३४ ॥ 
ऐकसया परी देव सूटले । ते दाहीं कदशा पळाले । 
एक हगरींपवकती राहहले । महारण्यीं ॥ ३३५ ॥ 
जरी भिों देवदेवा ं। तरी तेतीसकोडीं माजी कवि घ्यावा । 
दशावतारी ओखावा । कविेंपरी ॥ ३३६ ॥ 
जरी राम  घ्यावा कचतीं । तेयाचंी वािावी ग िसंपत्ती । 
तरी तो हस्त्रमेकारिें द ःखप्राप्ती । कहरता जाहला ॥ ३३७ ॥ 
जेयातें देवो महिजे । तेही रविें गाजंीजे । 
तेयाचंी आंतीरीत नेईजे । कपटरुपें ॥ ३३८ ॥ 
जरी हतन्ही देवो मिी सबळ  । तरी ते अन सूयें केले बाळ  । 
ऐसे ते देवो सकळ । अपयशरूपें ॥ ३३९ ॥ 

 
महयनुभयवयांच्यय धयर्तमक वयङमययचे नवभयर् 
 
 चौदाव्या शतकाच्या स रुवातीच्या वाङमयाचे हनरीक्षि करण्यापूवी महान भावाचं्या धार्षमक 
वाङ मयाच्या धार्षमक हवभागाचें हववचेन करिे प्रस्त त आहे. ते हवभाग म्हिजे (१) श्र हत, (२) स्मृहत, (३) 
वृद्धाचार, (४) आहि (५) वतकमान हे होत. श्रीचक्धराचें लीळाचहरत्र आहि श्रीदत्तात्रय, श्रीकृष्ट्ि, 
श्रीचक्पािी आहि श्रीगोकवदप्रभ ू याचंी चहरते्र श्रीचक्धरानंी प्रसगंहवशषेी आपल्या हशष्ट्यानंा लीळारूपाने 
साहंगतली आहेत. ती चहरते्र आहि तदंतगकत असलेली श्रीचक्धराचंी सूत्ररूप वचने यासं श्र हत म्हितात. 
परशरामबाबानंी जो श्रीनागदेवाचायांचा चहरत्रगं्रथ हलहहला त्याला स्महृत अथवा आचायकस्महृत असे 



           

म्हितात. स्मृतीनंतर म्हिजे परश रामाचायक इत्याहदकाचें संबंधी अथवा तत्कालीन आचारहवचारासंबधंी जो 
गं्रथसमूह त्याला वृद्धाचार असे म्हितात. परश रामाचायासमक्षच महान भाव पंथाचे तेरा आम्नाय झाले. या 
तेरा आम्नायाचें हनरहनराळे वृद्धाचार झाले. श्रीग जकर हशवव्यास इत्याहदकाचं्या काली संप्रदायासबंंधी रूढ 
झालेल्या बाबींसबंंधाने जो गं्रथसमूह झाला त्याला मागकरूढी असे म्हितात व हल्ली त्यानंतर जो 
संप्रदायहवषयक गं्रथसंग्रह झाला त्याला वतकमान असे म्हितात. हा वतकमान काळ साधारिपिे सोळाव्या 
शतकापासून अलीकडचा समजला जातो. हे हवभाग केवळ धार्षमक आहि सापं्रदाहयक वाङ मयाचेच 
मानण्यात येतात. या हवभागात ज्याचा समावशे होत नाही असे महान भावाचें अफाट वाङमय आहे. या सवकच 
वाङमयाचा आपिास हवचार करावयाचा असल्याम ळे या हवभागावरच दृष्टी ठेऊन आपले भागावयाचें नाही.  
 
रु्र्फर–नशव–व्ययसयचे नतन्ही स्थळ 
 
 ग जकर–हशव–व्यास हे कवीश्वर आम्नायातंील अचलम रालीमल्ल याचें हशष्ट्य होत. ग जकर–हशव–
व्यासाचें पूवाश्रमीचे नाव हशवपाळ असून ते श्रीचक्धर याचें वशंातील सहाव ेप रुष होत. याचं्या वहडलाचें 
नाव धमकपाल. हशवपाल हे ग जराथेहून पठैि येथे आले व त्यानंी अजलम रारेमल्ल याचेंजवळून दीक्षा घेतली. 
त्यानंी आपल्या बरोबर आपला प त्र संगपाळ यासही आिले होते. संगपाळ याने आपल्या च लत्याजवळून 
दीक्षा घेतली. हशवपाल यास महान भाव पंथातं ग जकर–हशव–व्यास म्हितात आहि संगपाळ यास सोंगे 
राज–व्यास म्हितात. सोंगेराज गोकवदराज हवद्वासं हे अहत वैराग्यहनष्ट हशष्ट्य हमळाले. त्याम ळे त्याचं्या 
गादीस हवद्वासं हे नाव हमळाले. ग जकर–हशव–व्यास आहि सोंगराज व्यास या उभयताचं्याही गाद्या हवद्यमान 
आहेत. 
 
 ग जकर–हशव–व्यासानंी बरीच सापं्रदाहयक व धार्षमक गं्रथरचना केली. तथाहप आचार, हवचार आहि 
लक्षि या वरील हतन्ही स्थळाचंी बाधंिी केल्याबदल ल त्याचंी फार प्रहसद्धी आहे. त्यानंी उपाध्ये आम्नायातील 
धाराहशवकर ओकंारव्यास याचें हशष्ट्य हसद्धातें हहरव्यास याचं्या सहायाने श्रीचक्धराचं्या म खातून 
हनघालेल्या सूत्ररूप वाक्यानंा आधारास घेऊन शके १३२५ च्या स मारास हतन्ही स्थळाचंी बाधंिी केली.  
 
 या स्थळनामक गं्रथात प्रथम लक्षि, आचार, हवचार आहि हतन्ही हवभागातंील प्रथम सूत्र सागंून 
त्यावर टाचिे म्हिजे भाष्ट्य केले आहे. त्यास भाष्ट्य, लाहपका इत्यादी नाव ेआहेत. या भाष्ट्याची कल्पना 
यावी म्हिून आचारस्थळ आहि हवचारस्थळ यातंील एक एक उतारा प ढे देत आहे. हे भाष्ट्य गद्यात आहे. 
 
आचयरस्थळ 
 
 जीवाचा स्वधमक । ग रू धमक । वगेळा जीवाहस काइधमक असे । तो धमकशक्तीसहीत दीधला । आंताहंच का ं
। ब्रम्हहवदे्य अन खंहगका । भिौहन ग रु । शस्क्तमंत  जीउहह शक्तीमंत  ॥ छ ॥ स्वः महिचें जीउ । भाओ महिजे 
तेयाचें जािे । ते काई । ना । ग रु प्रकटे । भहिजे । अवतरौहन दास्य दे । ते म चे । महिजे । संसारापासौहन स टे 
॥ मग व्यास्प्त स्वभाओ । भहिजे । पूवकपके्ष । ज्ञाने । पक्षें सहन्नधान । हवपक्षें । अनंता । दास्य । द ःखीजीव 
नीराकहरले । हवषय पे्रम । महिजे । हनष्ट्पआंवडी । हवयोगी ॥ १३४ ॥ न रे तें पे्रम । सोड न शके ते प्रीती । 
साहावसें वीट  न पजे ते आवहड । पहहलें  आवहड । मग प्रीती । मग एक एकाचंी उत्तरावस्था । पे्रम हा सेवट । 
द लकभ । महिजे । द ष्ट्करी कष्टानें पेवीजे । काजें । तंव जीव हवधाचा ंठाई तव म कृत वते । ते मन ष्ट्यानंा सहसे्त्रष  । 



           

मग । द खी । हे हवयेठेले प रे । तो काकतालीय न्यावो । का ंद खी । स्तीत्व । मग हवयोग  । मान रथे हे कदाहप 
न घ्ऱे । भिौहन । द लकभ ॥ १३५ ॥  
 
नवचयरस्थळ  
 
 आता द सरे हवचारस्थळमाहलका । सखळेसहीत लाहपकासंहीत साधंीत अतीजेहत ॥ ० ॥ तेंहच कैसें । 
ना आधी सखळा । मग । लाहपका । मग । माहलका । ज्ञानमोचक । भहिजे । इश्वराचें चत र्षवध ज्ञानमोचक तरी 
। ज्ञानमोचका ंपाः भहिजे । ना । ते । दे मतीज्ञानभस्क्त वरेाग्य । एके मोचकें  । एकें  अमोचकें  । । हेंहच केहव । ना 
बाधंहल ये गाईचेहन : हनष्ठ । मग हक्या अभयेरुपा । चया । मग । सेसेयाहस साध्ये ही अमोचके । तरी ऐसा 
वीरधमी होऊली । कता । जरी साक्षी । तयाचे काई लक्षिा । ना आपि करीना । जरी आंिीका तरवीना । 
करीता । तरी । देखे । तो साक्ष । जे ॥ १० ॥ भहिजे । तो दृष्टा होऊनी । जरी । उदास । जे ॥ त । ऐसा त्रयंस 
नीरुपन अरुधा । एक कैसा नातेथ वगेळा करून ए । भिौहन एथ असं असीया । ऐसा काहंी भाव नाही । हें 
ज्ञानप्रकाशीं हनरुपावयेाहच कारि । साधीलें  ॥ ११० ॥ त्रयंस भहिजे । तीही मीळोहन । जहर । जहर । एक कैसा 
। भहिजे तीहीचा योग  । एक कैसा । भहिजे । ना तेथ वगेळें  । करंु नयें । जे काळ भइ धमक तहरहा परी हासके ॥ 
श्रीम खोंहच । अज्ञानहच । जहर जल । एराहचये पाती एर जािावें भिौहन हनरुपावया कारि ऐसा उच्चारा ॥ २१ 
॥  
 
 हा गं्रथ बराच मोठा असून त्यात महान भावीय पंथाचे तत्त्वज्ञान भरले आहे.  
 
चयल्हिनशष्ट्य नृवसहकवी 
 
 चौदाव्या शतकाच्या प्रथम पादामध्ये चाल्हिहशष्ट्य नृकसहकवी हा प्रहसद्ध गं्रथकार होऊन गेला. 
याचा ग रु चाल्हेराज उफक  चाल्हि पंहडत याने सत्त्वान वाद, ज्ञानप्रकाश आहि शास्त्रसंबोधनी टीका असे तीन 
गं्रथ हलहहले आहेत. हा फार हवद्वान असून त्याचा हशष्ट्यपहरवारही फार मोठा होता. परंत  हा स्वतःच्या 
गं्रथापेंक्षा आपल्या हशष्ट्याच्या गं्रथामं ळेच फार प्रहसद्ध आहे. नृकसहकवीने आपल्या ग रूच्या नावाने 
चाल्हनसंकेत अथवा “संकेतगीता” नावाची श्रीमद भगवद गीतेवर टीका हलहहली आहे. या गीताटीकेहशवाय 
नृकसहकवीने रुस्क्मिी स्वयंवरावरही ओवीबद्ध गं्रथ हलहहला आहे. रुस्क्मिी स्वयंवरगं्रथात कवीच्या 
परंपरेसंबंधाने खालील ओव्या आहेत :  
 

जें आचारहववकेे श द्ध । तपस्स्वया ंजालें  वृद्ध ॥ 
ते नमीन परमहसद्ध । नागाज कनाहदका ॥ ३३ ॥ 
कवी भास्कराहचया ंप्रहतकबबा । न राहेहच मोह प्रलंबा ॥ 
ते या उपदेहशले नागम्भा । परमहसद्धान्ते ॥ ३४ ॥ 
त्याचा म हनकमळाकरू प्रहसद्ध  । जो ब्रम्हान भ तीचा सौरसपद  ॥ 
तेयाचंा करी त झे अन वाद  । जनकतनया ं(सीताम्बा) ॥ ३५ ॥ 
ते सग िा चागं िा । जे प्रसन्न जाली चाल्हना ॥ 
तेयाचा नरहस कवीं जािा । वीनवीतसे ॥ ३६ ॥ 
 



           

 यावरून नागदेवाचायक, भास्कराचायक, नागाम्बा, म नी कमळाकर, सीताम्बा, चाल्हन, नृकसह अशी 
परंपरा येते. कवीच्या कालासंबधंानेही याच काव्यात उल्लेख आहे. तो गं्रथहसद्धीच्या अन रोधाने हदला 
आहे:— 
 

शर पक्ष रामचंद्र स मान नामा । शकारम्भा मध राकोत्तमा । 
ते हववाह रुस्क्मिी कृष्ट्ि परब्रम्हा । जाला श्रीदत्तवदे ॥ १३१३ ॥  

 
 यावरून गं्रथहसद्धीचा काळ शके १३२५ चैत्र श . १५ असा आहे. या रुस्क्मिी स्वयंवराचे एकूि १४ 
प्रसंग असून एकंदर २३१७ ओव्या आहेत.  
 
 गं्रथकतृकत्वासंबधंी कवी हलहहतो:—  
 

चाल्हराजाचा वशंी । मंत्र जाले नर्षसहासी ।  
तो हविहवताये संतासी । प्रबधंकरिी ॥ ६७ ॥  
कहवत्वाचेहन हमषें । गाईन देवाचंी चहरत्रें स रसें ॥ 
जे का ंभागवती श कव्यासें । कथन केलीं ॥ ६९ ॥ 
न बोलों कथहवरहहत  । पसरु नेवहेच बह त ।  
महाकवीचेहन मत  । प्रबधंीं बंदों ॥ ७० ॥ 
परी आप लेया मतीसाहरखें । काहंी एक बोलेन म खें ।  
बोबडा बोलीं बाळकें  । रंजवीत  जैसें ॥ ७१ ॥ 
आता ंअसो हे रंकवृत्ती । श्रोते असलगे भाहवतीं । 
भजहत बेडेयाहस मती । कैची स्फ रेल ॥ ७२ ॥ 
आता ंआरंभ  कथा । मान देवोहन समस्ता ं॥  
का ंजे जऱ्ही जला जािता । तऱ्ही नेिीव हे हनकी ॥ ७३  

 
 श्रीरुस्क्मिी स्वयंवराप्रमािेच संकेतगीता अथवा चाल्हिसंकेतनी ही गीता–टीका ओवीबद्ध आहे. 
त्यात एकूि १३८९ ओव्या आहेत. आजवर श्रीमद भगवद गीतेवर इतक्या टीका असता ही गीता–टीका का 
हलहहली याचे कारि सागंताना कवीने त्यापूवी होऊन गेलेल्या बऱ्याच टीकाकाराचंा उल्लखे केला आहे. 
त्याचा हवशषे हा की पंथाबाहेरील टीकाकाराचंाही उल्लखे त्यामध्ये आहे. त्या ओव्या अशा:— 
 

भषूि कवी भास्करासाहरखे । हनवृहत्तसोपानज्ञानदेवो हनके ।  
तयाचंी सरी कें हव ठाके । दैवहत ॥ 
शकंरभाष्ट्य शकंरान सारू । ज्ञानदेवो बोहलली अहत पसारु । 
तया अदै्वती भारु । भिौहन लाठा अथ क ॥ 
श्रीधराचायक पहंडत श्रेष्ठ । पदव्याख्यानी स्पष्ट  ।  
पहर पदाथकज्ञानेंहवि द्रघष्ट्ु । अथ क कहव स चे ॥ 
लाडा रामेया भाऊ स चला । पहर तो आवरोहन बोलला ।  



           

गंगाधरें अथक केला । तो पदकमेंहच ॥ 
एव ंटीकाकारा ंसमस्ता ं। गीताथाची अपूिकता ।  
तो हवल्वकाप रीं महहन्द्र पहंडता ॥ श्रीग रु हनरोहपते झाले ॥ 
पहर तोही तयेहच उन्थे । नाहीं प्रवृहत्त हेत  । 
न प रेहच माझा मनोरथ  । गीताथकहवषयीचा ॥ 
पहहहलया समस्ताहह टीका । परी शब्दाथ कहच नेटका ।  
हसद्धान्तभेट  आंवाका । तो हदसेहचना ॥ 
साही शास्त्राचंी योग्यता । तेयाहंी न कळेहच गीता ।  
मा ंशचै्या नृकसहाची पात्रता । हकती एक ! ॥ 
असो हे उभय मात  । ऋिी सहंधले कटकीचा वृत्तातं  ।  
तो अन वादेल स त  । चाल्हेराजाचा ॥ 

 
 येथे एक गोष्ट हवशषे प्राम ख्याने माडंावयाची आहे की महान भावीय वाङ मयात, ककबह ना समग्र 
मराठी वाङ मयात, श्रीमद भगवद गीता आहि श्रीकृष्ट्ि–रुस्क्मिी हववाह या हवषयावर हजतकी गं्रथरचना 
झाली हततकी अन्य कोित्याही हवषयावर झाली नाही. धार्षमक दृष्टीने आहि वण्यक हवषयाच्या उच्चतेम ळे हे 
हवषय इतके आवडीचे झाले आहेत की त्यावर अनेक मोठमोया कवींनी आहि गं्रथकारानंी आपली लेखिी 
चालहवली आहे.  
 
ययदव सयम्रयज्ययनांतर  
 
 शके ११९५ मध्ये भास्कर कवीश्वराचें स प्रहसद्ध हशश पाळवध काव्य हनमाि झाले तेव्हा महाराष्ट्रावर 
देवहगरीच्या यादवाचंी सत्ता होती. बाजारात, राजदरबारी आहि अंतःप रात मराठीचे साम्राज्य होते. स बत्ता 
आहि शातंता महाराष्ट्रात सलोख्याने नादंत होती. तो काळ वाङ मयाच्या अहभवृद्धीस फार अन कूल होता. 
राजदरबारातून कवींना आहि गं्रथकारानंा मान हमळत असे. त्याम ळे अथात् च वाङ मयवृद्धीला अवसर 
हमळाला. परंत  लवकरच महाराष्ट्राचे द दैव ओढवले. हदल्लीच्या स लतानाचं्या स्वाऱ्या दहक्षिेत व्हावयास 
लागल्या. त्याचा पहरिाम शवेटी शके १२३८ मध्ये देवहगरीचे यादवाचें राज्य नष्ट होण्यात झाला. 
महाराष्ट्रावर हभन्न धमाच्या, हभन्न संस्कृतीच्या परकी अशा म सलमानाचंा अम्मल स रू झाला. ग लबगा येथे 
शके १२६९ च्या स मारास बहामनी राज्याची स्थापना होईपयंत मध्यवती सत्ता हदल्ली येथे बरीच दूर होती 
आहि महाराष्ट्रात हदल्लीहून आलेले स भेदार कारभार चालवीत. बहामनी घराण्याचे पहहले ३–४ बादशहा 
यानंा आपला जम बसवावयाचा असल्याम ळेच त्याचंा कहदू प्रजेस फारसा त्रास झाला नाही. परंत  
महमदशहा बहामनी याच्या कारहकदीत (शके १३०८ ते १३२१) कहदू प्रजेस त्रास व्हावयास लागला. त्यातंच 
त्याच्या कारहकदीत प्रहसद्ध द गादेवीचा द ष्ट्काळ पडून अनेक कहदू घरािी परागंदा झाली. त्याप ढील 
बादशहा हफरोजशहा याने महाराष्ट्रात म सलमानी धमाचा बराच प्रसार केला. त्याचा भाऊ अहमदशहा हा 
शके १३४४ मध्ये गादीवर आला. याच्या कारहकदीत कहदूना भयंकर त्रास झाला. याने वरंगळवर स्वारी 
करून तेथील राजास ठार केले. त्याच्या बायका–म लानंा बाटवनू म सलमान केले. कहदंूची देवळे पाडून 
तेथे महशदी बाधंल्या. हा अत्यंत कू्र म्हिून ख्याती होती. याच्या व या प ढील बादशहा ह मायूनशहा याच्या 
कारहकदीत कहदू प्रजेचा अमान ष छळ झाला. या उभय बादशहाचंी कारकीदक (शके १३४४ ते १३८५) ही 
महाराष्ट्राला अत्यतं घात क झाली. कहद धमक, कहद ससं्कृती याचंी अत्यंत गळचेपी झाली. या सवक कारिाचंा 



           

अथात् च महाराष्ट्रातील धमक, भाषा आहि समाज यांवर अहनष्ट पहरिाम झाला. बहामनी घराण्याच्या प ढील 
३–४ बादशाहाचं्या कारहकदीत ख दद  त्याचंी राजधानी ग लबगा येथेच अंदाध ंदी माजली आहि खून, 
मारामाऱ्या, रक्तपात इत्याहदकानंा पूर आला. ख दद  बादशहाने नेमलेले स भेदार मध्यवती सते्तला 
ज मानीनासे झाले आहि त्याचा शवेट शके १४१२ च्या स मारास बहामनी राज्याची पाच शकले होण्यात 
झाला. ती पाच राज्य म्हिजे गोवळकोंडे, हवजापूर, हबदर, अहमदनगर आहि एहलचपूर येथे स्थापन 
झाली. यापंैकी पहहल्या तीन बादशहातीमध्ये महाराष्ट्राचा जरी काही भाग अंतभूकत होत होता तरी पि 
तेलंगि आहि कनाटक या प्रातंाशंीच प्रत्यक्ष संबधं होता. अहमदनगर आहि एहलचपूर या दोन हठकािी 
स्थापन झालेली राज्ये सवकस्वी महाराष्ट्रात होती. याहशवाय या दोन्ही बादशहातीचा हवशषे हा होता की 
त्याचें उत्पादक ब्राह्मि क ळात जन्मले असून द देवाच्या फेऱ्यात सापंडून बाटलेले होते. 
 
 एहलचपूरच्या इमादशाहीचा संस्थापक फते्त उल्लाइमाद ल्म ल्क हा मूळचा ब्राह्मिाचा पोर. परंत  शके 
१३४४ मध्ये अहमदशहा बहामनी याने हवजयनगरवर स्वारी केली त्यावळेी तो सापडला. त्याला त्यावळेीच्या 
हशरस्त्याप्रमािे म सलमानी धमाची दीक्षा देऊन एहलचपूर येथील स भेदाराच्या स्वाधीन केले. तसेच तो 
बाटला पि आपल्या कतकबगारीने प ढे आला. त्याला आपल्या कहद त्वाची जािीव होती. एहलचपूरजवळील 
गाहवलगड हकल्ल्याच्या दरवाजा बाधंताना त्यावर त्याने हवजयनगरच्या कहद राजाचें जयहचन्ह त्या 
दरवाजावर कोरले आहे.  
 
 अहमदनगरच्या हनजामशाहीचा संस्थापक महलक अहमद याचा बाप महलक हसन मूळचा ब्राह्मि 
असून हवजयनगरच्या स्वारीतल्या गदीत म सलमानाचं्या हाती लागला. यालाही पि बाटून म सलमान व्हाव े
लागले. हा पूवी वऱ्हाडात मोडत असलेल्या व हल्ली हनजाम स्टेटमध्ये अतंभूकत होत असलेल्या प्रहसद्ध पाथरी 
परगण्याचा वतनदार क ळकण्याच्या घराण्यातील होता. ही जािीव महलक महमद आहि प ढील बादशहा 
यानंा होती. हा पाथरी परगिा वऱ्हाडच्या इमादशाहीच्या अंमलात होता. परंत  तो आपल्या वतनाचा परगिा 
आहे सबब आपल्या राज्यात असावा अशी अहमदनगरच्या ब ऱ्हािहनजामशहा यास च रस लागली. या 
परगण्याबदल ल इमादशाही आहि हनजामशाही यामंध्ये झगडा होऊन लढाया झाल्या. शवेटी शके १४५० नंतर 
तो परगिा ब ऱ्हाि हनजामशहा याने हमळवला आहि तो त्याने पाथरी येथे राहिाऱ्या आपल्या ब्राह्मि 
भाऊबंदाचं्या स्वाधीन करून हदला. अद्यापही तो ब्राह्मि घराण्याकडे आहे. 
 
 या गोष्टी प्राम ख्याने नमूद करावयाचे कारि की या बादशहातीत म सलमानाचंा कहदंूहवषयी 
दृहष्टकोन थोडा बदलत चालला होता. कहदंूना नामोहरम करण्याचे बहामनी वशंाचे स्वीकारलेले धोरि 
बदलून कहदंूना पूजा म्हिनू स्वाथकदृष्टीने तरी हजवतं ठेवण्याचे धोरि या नवीन शायानंी स्वीकारले. कहदंूना 
या बादशहातीत प्रधानाच्या, सेनापतीच्या इत्यादी मोठमोया मानाच्या जागा हमळू लागल्या. कहदंूना 
स्वास्थ्य हमळू लागले. देशात स बत्ता व्हावयास लागली. कहद धमक आहि ससं्कृती याचंा महाराष्ट्रात प न्हा जम 
बसू लागला आहि शके १३५० पासून शके १४५० पयंतचा एक शतकाचा काळ कहद संस्कृतीबरोबर मराठी 
वाङ मयालाही उत्कृष्टतर गेला तो नाहीसा होऊन शके १४५० नंतर त्यास उर्षजतावस्था यावयास लागली. 
 
 वरील कारिाम ळे १३५० पासूनच्या श–ेदीडश ेवषांत मराठी वाङ मयात म्हिण्यासारखी गं्रथरचना 
झाली नाही. महान भाव वाङ मयाचीही जवळ जवळ तीच स्स्थती आहे. महान भाव वाङ मयात जी थोडीबह त 
गं्रथरचना या काळात झाली ती सवकस्वी धार्षमक स्वरूपाची होती. हतचा केवळ नामहनदेश करिेच योग्य 
आहे.  



           

 
शके १३५० ते १४५० पयंतचे ग्रांथ 
 
 कानउदय पहंडत नावाच्या गं्रथकाराचे आचारहवचारलक्षित्रयी एकादशप्रकरि स त्रभाष्ट्य म्हिून 
तयार केलेले गद्यरूप भाष्ट्य आहे. तसेच हशवाचायक–हशष्ट्य गोकवदम नी पारमाडंल्य याचंा लक्षिरत्नाकर 
भाष्ट्य म्हिून एक गं्रथ आहे. तसेच पारमाडंल्य चक्पािी याचें हसद्धातं भागवतही त्याच स माराचे आहे.  
 
 कवीश्वर आम्नाय दीहक्षत श्रीगोकवदराज ग रू बल्लाळ या कवीचा एक छोटासा भस्क्तप्रबोध नावंाचा 
स ंदर ओवीबद्ध गं्रथ आहे. त्यात भगवद भक्तीचा महहमा विकन केला आहे. यात ३२५ ओव्या आहेत. लाहोर 
येथे नंदलालका ठाक रद्वार म्हिून कृष्ट्िमंहदर आहे. तेथे जयहतराज या महान भावीय सनं्याशाजवळ तो 
हमळाला. मनःचक्ष समोर भस्क्तप्रभावाने श्रीमतूी उभी ठाकली असता हतचे मानसपूजन केले त्याचे स ंदर 
विकन कवीने प ढील ओव्यातं केले आहे :  
 

तेिें स्मरिे आकर्षपली ॥ श्रीमूर्षत प ढा उभी जाली ॥ 
मग तेने आसनी बसहवली ॥ अन तापाहचया ॥ २६७ ॥ 
आवडीचेहन उचंबळे ॥ नेत्रजळ हेलावले ॥ 
तेने उष्ट्िोदकें  केले ॥ चरिक्षाळि ॥ २६८ ॥  
ते षट कमक टाहकले झाडोंहन ॥ हवकारहवकल्पाचे संमाजकन करोहन ॥ 
मग काम क्ोध वाटोंनी ॥ भरहलया रंगमाहळका ॥ २६९ ॥ 
घासंोनहन चत ष्ट्ट्यें परेशू ॥ जे उगाळीताहत कस्तूरीचा वासू ॥ 
ते तप चंदन परेशू ॥ आर्षचले आपलेहन करे ॥ २७० ॥ 
भोगया ंचापंकेहळयाह हन पहरमळी । 
मन स मनें ओळगाहवली श्रीदेवरायासी ॥ २७१ ॥ 
श्रीकंठीं कंठमाळा कनतर ॥ गळा गळदंडा हातसर ॥ 
आवडीसहहत अन राग दोर ॥ ग ंफौनी ओंळगहवली ॥ २७२ ॥ 
क ल्लाळे चत रानने ॥ उचलोहन आहनले ध पटने ॥  
काळ साधंौहन यंत्री धहरले तेने ॥ तो काडंार सागेंन आता ं॥ २७३ ॥  
सात खि चौदा उथाळी ॥ वाहातर ओवहरया एकवीस पानतळी ॥ 
तेथ बाह ळे रेहखले तळी ॥ क मर उमेशकंराचा ॥ २७४ ॥ 
नाना पहरचे प्रकाश  ॥ सात खिी अमसीमसाहास  ॥ 
चह  वदेाचे अंशू ॥ तेथ वलेी राहखहलया ॥ २७५ ॥ 
तेतीस काडंीसहहत इन्द्र ॥ उमेसहहत ब्रम्ह रुद्र ॥ 
पहरवारेसहहत फनेन्द्र ॥ देखीले खनोखनी ॥ २७६ ॥ 
दहा दहा झ ळ बकें पाचं खानी ॥ वहरला खनी दोनदोनी ॥ 
वागवावया ग न हतन्ही ॥ एकवटले ॥ २७७ ॥ 
नव जाळंधरी तेया ं॥ केला धू कोंडेल तो जावया ॥ 
तेथ किक पहरयेळ भावाचा ॥ रत्नदीप  उजहळला जीवाचा ॥ २७८ ॥ 



           

मग ओंवाहळला स्वाहम हवस्वाचा ॥ दोही करी ॥ २७९ ॥ 
अन सरि हवडा ओळगोंनी ॥ जीव ेकनवलोि उतरौहन ॥ 
स्मरि हवस्तारौहन ॥ घाली दंडवते ॥ २८० ॥ 

 
कवी कृष्ट्िमुनीकवीश्वरयम्नययकृत ब्रह्यांडर्ोलक 
 
 हा गं्रथ ओवीबद्ध असून ओवी संख्या २४५ आहे. गं्रथकतृकत्वाच्या शककत्याचे नाव, आहि 
गं्रथकतृकत्वाचे कारि गं्रथातं तीन ओव्यातं साहंगतले आहे.  
 

ऐसा हा ब्रह्माडंगोळक  । हसद्धी पावला गा साहद्वहववके  । 
मन शताहधक हद्वज प्रमोदें हनक  । मृगशीषक राकेसी ॥ २४३ ॥ 
जो पाथा बोध करी सवेश्वरु । तेया ंनावें कहवकककरु । 
कहवक ळीं हदके्षसी हनरधारु । पहरयसा ंब धाजनो ॥ २४४ ॥ 
ऐसें ब्रह्माण्डज्ञान सपूंिक । बोलाहवया ंहेहच कारि ।  
जे हनरसाव ेअज्ञान । म्हिोहनया ं॥ २४५ ॥  

 
 म हनशताहधक हद्वज यावरून मंहत दत्तराज हे कवीचा काल शके १४३२ असा देतात. तथाहप हद्वज 
म्हिजे ब्राह्मि, क्षत्रीय, वैश्य असा अथक घेतल्यास शके १४०३ असा मानावा लागेल. 
 
 श्रीकृष्ट्िानंी पाथास अठरा अध्यायानंी गीता साहंगल्यावर पाथाच्या आिखी काही शकंा उरल्या 
त्याचें श्रीकृष्ट्िाने हा अध्याय सागंून हनरसन केले अशी कवीने कल्पना केली आहे. 
 

हत्रहवधा ंब्रह्मावगेळें । चत थक ब्रह्म नकळें । 
तें कळलेया ंमग हववळे । धमाधम  ॥ ४ ॥ 
ओब्रह्मभ वनाल्लोका । मागा ंसाहंगतला यादव हतल्लका ।  
तरी तेया ंस्वरुपाचंी स्स्थतीचा अवाका । साहधजोजी ॥ ५ ॥ 
मग घालोहन लोटागंन  । पाथक धरी श्रीचरि  ।  
जी त झें हनजधाम कवन  । ते साधें देवदेवा ं॥ ७ ॥ 
प ढहत अज कनें हविहवलें  । जी जीव  ंशद्बें काईं बोहलजे ।  
आ ब्रह्म हें नावं ठेहवलें  । कविासी जी ॥ ८ ॥ 
परमात्मा तो कवि  । सग ि कीं हनग कि  । 
त्याचें कैसे स्वरुप लक्ष ि  । ते साघं देवा ॥ ९ ॥ 
माया तें कविशक्ती । हतयेची कैसी स्वरुप स्स्थती । 
ती एकदेशीं की व्याप्ती ॥ साघें देवराया ॥ १० ॥ 
आहवद्या कविे ढाढ होती । जीवासंी लागेली कविें हरती ।  
आिीकसे हविती प ढती । तेही साधें स्वाहमया ॥ ११ ॥ 
स्थूल स क्ष्म कविें हनर्षमला । हा काईंसयाचंा जाला । 



           

जीवासंी संसारू पाठीं लागेला । काईंसेयासं्तव ू॥ १२ ॥ 
जी हें एवढे प्रचंड । कैसे रहचलें  हे ब्रह्माण्ड  । 
देवताचक् उदंड  । याचंी गिीत  असें की ॥ १३ ॥ 
हें हनरोपाचे जी श्रीकृष्ट्ि । मज श्रवि कराव ेज्ञाना ं॥ 
हविवीतसे प नः प नः । कर जोडोहनया ॥ १४ ॥ 

 
 याप्रमािे पाथाने प्रश्न केल्यावर श्रीकृष्ट्िाने त्याचंी उत्तरे हदली ती या गं्रथातं कवीने वर्षिली आहेत. 
उत्तरे वर्षिल्यावर उपसंहारात्मक प ढील हनरुपि कवींने श्रीकृष्ट्िाच्या तोंडी घातले आहे. 
 

तरी हा ब्रह्माण्डगोळक  । त ज हनरोहपला एक  । 
अनंते ब्रह्माण्डें चतैन्यदेसक  । रची सहारी माहझये इच्छे ॥ २३५ ॥ 
माझेंहन ज्ञानें पाहातंा । सकळ फळें नासीवतं  गा भारता । 
भक्ताकंारिें फळदाता । अहवनाश  मी एक  ॥ २३६ ॥ 
माझी ब्रह्महवद्या जािौंन । जे मज रीगती शरि । 
तेयाचें अवघे भवभ्रमि । च कवीन मीं ॥ २३७ ॥ 
ऐसीं पराहवद्या सारु । हनवडावयेों ब्रह्महवद्या थोरु । 
तें सकळा अतंः परु । बोहलजेगा ॥ २३८ ॥ 
चत वेदी नेहत नेहत मातें हनरुतें । येरंु शास्त्रें आगममते । 
प रािाहद ठाकैले आरुते । ते केवी मातें जािती ॥ २३९ ॥ 
षटशास्त्रें सा दशकनें । भाबंाहवली अन्ययाशातें ।  
आहि अष्टादश प रािें । माझा नेिती माग क ॥ २४० ॥ 
ऐसा आले अपरापरु । कव्हिीच नेिती माझा पारु । 
तो मी घेवोहन अवतारु । तारी जीवजातासंी ॥ २४१ ॥ 
मज भक्तावंाचंौहन ॥ सखा नाहींहचगा कव्हनीं ॥ 
तरी मज शयनासनीं भोजनीं ॥ हवसरों नको ॥ २४२ ॥ 

 
 श्रीमद भगवद गीता आहि हवशषेतः भागवत यावंर हा ब्रह्माडंगोलक गं्रथ रहचला आहे. याच 
हवषयावर ककबह ना हाच परंत  २८३ ओव्या असलेला एक गं्रथ आहे. त्यातं गं्रथाचे नाव हनष्ट्कलंकाध्याय 
असून गं्रथकत्याचे नाव शक हदला नाही. कवीने स्वतःस दास श्रीग रुचा असे म्हटले आहे. वर उल्लहेखलेला 
ब्रह्माण्डगोलक गं्रथ मंगलाचरिास द्धा जशाचा तसाच थोड्याफार शद्बाचं्या फरकाने यात आला आहे.  
 
 याच हवषयावर गोपाळराम वादीन्द्र दयापूरकर या कवीचा हवस्तृत गं्रथ असून त्याची ओवी संख्या 
१११२ आहे व त्याचे नाव हनष्ट्कलंकाध्याय ब्रह्माण्डगोलक असे हदले आहे. या वादीन्द्र गोपाळ दासाने अनेक 
गं्रथाचें शोधन केल्याचा त्या त्या गं्रथाच्या शवेटी उल्लेख आढळतो. या कवीचा काळ सोळाव्या शतकातील 
आहे. वादीन्द्र गोपाळदास आहि गोपाळदास दयापूरकर ही एकच व्यक्ती असून त्याची भगवद गीतेवरील 
मराठी गद्य टीका प्रकाहशत झाली आहे. या कवीने शोधलेल्या गं्रथापंैकी कवी लक्षधीर याचंा मागकप्रभाकर, 
महाराष्ट्र काव्यदीहपका, हदवाकर कपाटेकृत महतप्रबंध, जयदेवकवीच्या गीतगोकवदाची पहंडत 



           

भीष्ट्माचायांनी केलेली मराठी टीका हे गं्रथ प्रम ख होत. कवी लक्षधीर, हदवाकर कपाटे आहि वादीन्द्र 
गोपाळदास हे जवळ जवळ समकालीन असून हतघेही कवीश्वर आम्नायातील आहेत. 
 
 वादीन्द्र गोपाळदासाने हनष्ट्कलंक ब्रह्माडंगोलकाची पूवकपीहठका आपल्या गं्रथातच हदली आहे ती 
महत्त्वाची असल्याम ळे येथे हदली आहे. 
 

इहत हनवकचनपहनषद श्र ती । ककहचद च्चाहदली वज्रसूहचप्रती ॥ 
परी हे हसद्धान्तहनवकचती । अन्यव्यावृती महद्वाक्य ॥ १ ॥ 
एव ंहनष्ट्कलंकाहचया श्रीपती । बोहलला परावािी पाथाप्रती ॥ 
ते उपशान्ती करावी श्रोती । म्हिे देवदास  ॥ १०९९ ॥ 
ब्रह्महवदे्यचेहन हववरें । दोही अथाप्रती आधारें ॥ 
गं्रथ हनर्षमला म हनश्वरें । पूवी प रुषोत्तमे ॥ ११०० ॥ 
अन्यव्यावृत्तीचेहन क्में । गीताभागवतोक्तसंभ्रमे ॥  
नाम ठेहवले प रुषोत्तमें । हनष्ट्कळंकात्याय ॥ ११०१ ॥ 
गं्रथ संख्या सवाशत । कवन केलें  संकहळत ॥ 
तें क्मभगंें त्र हटत । देहखलें  देवदासे ॥ ११०२ ॥ 
मग ते न्य नता प रहवली । परी भ्रष्ट य क्ती हमत्र केली ॥ 
गं्रथासी नाम्रा ठेहवली । ब्रम्हाण्डगोळक  ऐसी ॥ ११०३ ॥ 
पावने तीहन रातें । ओवीसंख्या गं्रथाते ॥ 
आप लेहन य क्तपंथें । अथहपत्ती आधारें ॥ ११०४ ॥ 
परी ते न सरे व्य त्पन्नाप ढे । ऐसं देखोहन घडफ डें ॥ 
शोधन केलें  हनवाडे । गोपाळदासें ॥ 
पहहला हदःकलाध्याव े। शोहधला लावोहन अन्वयो ॥ 
तेसाहच शोहधला पहाहो । ब्रम्हाडंगोळक  हा ॥ ११०६ ॥ 
तेथें हवस्तारभयें संकहळलें  । पावने पाचंयतें संख्यामान केलें  ॥ 
परी तध क्तीने नाही साहंडलें  । कायककारिहेत  ॥ ११०७ ॥ 
नेहाहंी शोधना उपेरी । आप लेया ंहसद्धातंक सरी । 
द सरे शोधन बरवयेा परी । केलें  गोपाळदासें ॥ ११०८ ॥ 
गोपाळदासें वादीन्दे्र । शोहधलें  दरयाप रकरें ॥ 
ते पाहावें अहतचत रें । हववकेा ंदृष्टी ॥ ११०९ ॥ 
भम्रमहच होतें काव्यगं्रथन  । हनौहिन ठेहवजे द षिू । 
जें उपयोगीक  प्रमाि  । तेहच ग्रहि कीजे ॥ १११० ॥ 
अकहरश तें द्वादशहधक  । गं्रथें ओंहवया ंकळक  । 
हौनी श्रोता वाचक  । संतोषती पै ॥ ११११ ॥ 

 
 यावरून हदसून येईल की मूळ हनष्ट्कळंकाध्याय गं्रथ १२५ ओव्याचंा प रुषोत्तम म नीने केला. प ढे 
देवदास याने त्यात आिखी प्रकरिोहचत स्पष्टदशकक भर घालून तो गं्रथ २७५ ओव्याचंा केला व त्याचे नाव 



           

ब्रह्माडंगोलक असे ठेवले. त्यानंतर पंहडत गोपाळदास दयापूरकर यांनी शोध करून प्रकरिोहचत 
स्पष्टाथकदशकक आिखी २०० ओव्या घालून ४७५ ओव्याचंा गं्रथ केला. प ढे तेवढ्यानेही मध्यमप्रतीच्या 
वाचकाचं्या अंतःकरिात या प्रश्नाचे हवशदीकरि होिार नाही म्हिून उपरोक्त गोपाळदासाने त्यात स्पष्टाथक 
ओव्या घालून त्याचा हवस्तार ११२ ओव्यानंी केला. वर उल्लेहखलेल्या कृष्ट्िम नी याच्या नावाने नमूद केलेला 
२४५ ओव्याचंा ब्रह्माडंगोलक गं्रथ आहि दास श्रीग रुच्या नावाने उल्लहेखलेला १८३ ओव्याचंा हनष्ट्कळंकाध्याय 
या दोन्हीही गं्रथाचंा अंतभाव गोपाळदासाच्या हनष्ट्कळंक ब्रह्माडंगोलकात थोड्याफार फरकाने झाला आहे. 
 
 उपाध्ये आम्नायातील भीष्ट्माचायक हद्वतीय यानंा वाईदेशकर भीष्ट्माचायकही म्हितात. ते शके १४६० 
च्या स मारास होऊन गेले. यानंीही अनेक गं्रथ केले आहेत. त्याचंा उल्लेख श्री. भाव ेयाचं्या कहवकाव्य–
सूचीत आला आहे. त्यात हनरुक्तप्रकरिवश हा त्याचंा प्रम ख गं्रथ होय. 
 
 याच स मारास कवीश्वर आम्नायात म रारमल्ल हवद्वान होऊन गेले. हे चाहेव्यासाचें हशष्ट्य होत. यानंी 
गीताभाष्ट्यादी ११२ प्रमेये हलहहली आहेत. याचंा काल शके १४७६ ते १५२७ असा आहे. याचं्या गोपीभास्कर, 
कवी लक्षधीर इत्यादी हशष्ट्यानंी बरीच गं्रथरजना केली आहे. 
 
सांतोषमुनी कृष्ट्िदयस ययांचे ुमनमिी स्वयांवर  
 
 पंधराव्या शतकातील महान भावी याचंा हवशषे आवडता गं्रथकार संतोषम नी कृष्ट्िदास हा होय. हा 
कवी पारमाडंल्य आम्नायातील असून आम्नायप्रवतकक प्रहसद्ध गोपाळ पहंडत उफक  आनेराज व्यास याचेंपासून 
या कवीची सातवी हपढी येते म्हिून आम्ही महान भावीय मराठी वाङ मयात म्हटले आहे आहि त्या गं्रथाच्या 
शवेटी हहरराज करसालक याचं्या संग्रहातून जी गं्रथकाराचंी परंपरा हदली आहे हतच्यावरून या कवीची 
चौदावी हपढी येते. तथाहप महंत दत्तराज याचं्या हटपिात जी परंपरा हदली आहे तीवरून आनेराज 
व्यासापासून या कवीची दहावी हपढी येते, आहि या गं्रथकतृकत्वाचा शके १४७६ हा काळ २–३ पोथ्यावंर 
गं्रथात हदला आहे त्यावरून या दहा हपढ्या हवसंगत नाहीत. ती परंपरा अशी :–नागदेवाचायक–
गोपाळपंहडत–नागनाथ म नी–हवरक्तमल्यनाथ–भीष्ट्माचायक–बल्लाळम नी–भीवबा–त केराज–भानोव्यास–
संतोषम नी कृष्ट्िदास–महंत दत्तराज यानंी ही ग रू परंपरा या आम्नायाच्या वृद्धाचारावरून घेतली आहे. 
 
 संतोषम नी याचं्या रुस्क्मिी स्वयंवराचा पंथात बराच प्रसार असल्याम ळे याच्या बऱ्याच प्रती 
हमळतात. आम्हास त्या हरीपूर हजारी, अमृतसर, पेशावर येथेही पहावयास हमळाल्या. काही पोथींवर 
लेखन शके १५२९–३० असा आढळून आल्याचे महंत दत्तराज म्हितात. परंत  बऱ्याच पोथ्यावंर शके 
१४७५–७६ हाच शक नमूद आहे. या स्वयंवराचे २५ अध्याय असून एकूि सतंोषम नींच्या गं्रथाच्या ३२०५ 
ओव्या आहेत. तथाहप अमरावती हजल्यात माजंरी हासले म्हिून एक गाव आहे. तेथे रंगोबादादा या 
महान भावाजवळ छंदबद्ध पोथी आहे. तीवरून हा गं्रथ शके १६४१ मध्ये पौषदाख्य गोपाळम नी या 
महान भावाने हा गं्रथ शोहधला आहि त्यात भर घालून या गं्रथाच्या एकूि ३७४० ओव्या केल्या आहेत. 
 
 कवीने गं्रथरचनेच्या स्थलकालाहवषयी आहि स्वतःहवषयी खालीलप्रमािे उल्लेख केला आहे. 
  

क ं क मठािे ग्राम गंगातीरी । तेथे गं्रथारंहभला कसग्नेश्वरी ॥ 



           

तो संपूिक हसद्धी गेला श्रीनगरी । हभल्लमटीं जािा ॥ २१ ॥  
ग रूवार श द्ध फाल्ग न । हद्वतीया नंदागं स्तरवदेभ ूप नः ॥ 
शाके श्रीनगरी गं्रथ जाला पूिक । श्रीकृष्ट्ि रुस्क्मिी स्वयंवरु ॥ २२ ॥ 
ऐसा तीन सहस्त्र दोन शत पाचं गहित । हसद्धी पावला मासा ंएकातं ॥ 
कवी संतोषम हन म्हिे श्रीकृष्ट्िनाथ । पावों प्रीती स्वामी माझा ॥ ३२ ॥ 
ऐसा हा गं्रथ श्रीरुस्क्मिीस्वयवंर । अशोधीत होता हचरकाळवर ॥ 
मग शोहधला दत्ताचेहन वर । पौषदाचयम हन गोपाळे ॥ १५७ ॥ 
शके सोळाश ेएकेचाळीस । हवकारी संवच्छरा माघमासं ॥ 
प्रहतपदा हतथींस । श क्वारीं त्रय प्रहरी ॥ १७४ ॥ 
हवडकीि ग्रामाहौहन वायोकोिी । मालहवहहरे कोश प्रकािे जािो ॥ 
तेथ पौसदाख्यगोपाळे वास करौहन । गं्रथ शोहधला कथान्वयी ॥ १७५ ॥ 
पौसदाख्य कृष्ट्िराजात्मज  । ज्ञानभक्तीवैराग्ये नरेशराज  ॥ 
तत्स त म हन गोपाळ सहज  । गं्रथ  शोहधला यत्नेंकरौनी ॥ १६६ ॥ 
ऐसं हें रुस्क्मिीस्वयंवर । सातशतें आहि तीहन सहस्त्र ॥ 
चाहळसाहधक  ओव्या असेहत हनधार । शोधाचेंहन अथे ॥ १७७ ॥ 

 
 हे स्वयंवर कवीने भागवत आहि पद्मप राि याचंा आधार घेऊन आहि “बह ता ं गं्रथाचें अदोहन ” 
करून गं्रथ रहचल्याचे नमूद केले आहे. या गं्रथात कवीने भवूिकन, अष्टहदशा, राज्य नामावळी, सेनासखं्या, 
द्वारका, वनश्री, रुस्क्मिीहरि, य द्ध, हववाह आहि शवेटी सवक सोहळा इत्याहदकाचें विकन करून शवेटी 
कवी प्रसाद मागता झाला. 
 
 रुस्क्मिी स्वयंवर कथेची श्रेष्ठता वर्षिताना कवीने म्हटले आहे :— 
 

हे शब्द ब्रह्मीची म हद्रका ंआध्यावतः । तेयावरी वदे प रािे रत्ने समस्त ॥ 
तेयामाजी माहिकलें  श्रीभागवत । उत्तम श्रीकृष्ट्ि कथा ॥ १८ ॥ 
तेया ंमाहिकामाजी कीळपहडखर । तैसे श्रीभागवती कथा रुस्क्मिी स्वयंवर । 
उत्तम पहरकर पहवत्रसार । द लकभ  हतहीं लोकीं ॥ १९ ॥ 

 
 तसेच महाराष्ट्र भाषेची थोरवी कवीने प ढील शब्दात वर्षिली आहे. त्यात त्याने हवनोदही पि 
साहधला आहे :—  
 

मागंा व्यासाहदक महाम नी । कथा बोहलले संस्कृतवािी ॥ 
ते आता महाराष्ट्रभाषा करौहि । वािीजताये ॥ ४२ ॥ 
अपभं्रश हपशाच्च जािी । मागधी आहि सौरसेनी ॥ 
संस्कृत प्राकृत या पटवािी । आहिके छपन्न भाषा ॥ ४३ ॥ 
या सा ंभाषाचें प्राकहवस्तार । कराचेया मऱ्हाटी एक चत र ॥ 
हतयेचेहन प्रसादे जाहिजेहत हवचार । पद भाषाचें ॥ ४४ ॥ 



           

म्हिोहन संस्कृताची टीका । महाराष्ट्री म्हहिजताये आइका ॥ 
जैसी हेमाची म हद्रका । गरूडपाच  ॥ ४५ ॥ 
तैसी हे छप्पन भाषाचंा म क टी । शोभे स हावी स ंदर गोमटी ॥ 
आहि संस्कृता वाढहवले पोटी । वागवी करी धरौहनया ॥ ४६ ॥ 
जैसी स्नेहाळ  जननी । आपल्या वागवी करी धरौहन ॥ 
तैसी षट भाषा लागोहन । व्यापारुवीत  असे ॥ ४७ ॥ 
येिे श्रोते कोपतीं मनी । म्हिती संस्कृत तंव देववािी ॥ 
हतयेसी उपमा कहर । सानी । दीधली त वा ं॥ ४८ ॥ 
तरी साधेंन एक पहरहारु । आईका करोहि हवचारु ॥ 
हा सहजेहच शब्दोच्चारु । पदघटना ऐसीहच असे ॥ ४९ ॥ 
महाराष्ट्री स्त्रीकलगी वाक्य । आहि संस्कृत तंव नप सक ॥ 
म्हिोहन बालकत्व आईक । तेयासीचे साजे ॥ ५० ॥ 
ऐसी ते सवक भाषाचंी जननी । उत्तम पहवत्र महाराष्ट्री वािी ॥ 
का ंआहदप रुषें अहंगकाहरली म्हिौहन । अहनवार ब्रीदें जाली ॥ ५१ ॥ 
कतया महाराष्ट्रीया भाषा । रुाक्मिी स्वयंवरु आईका ॥ 
तें श्रवि जाहलया महापातका ं। क्षाळन करी ॥ ५२ ॥ 

 
 शके १४५० नंतर महाराष्ट्रात राजकीय स्थैयक आल्याम ळे आहि कहद समाजास स्वास्थ्य हमळाल्याम ळे 
स्वाभाहवकपिेच धमाकडे जनतेला लक्ष घालावयास सवड हमळाली आहि तदन षंगाने वाङ मयाच्या 
अहभवृद्धीकडे प्रवृत्ती झाली. या शतकाच्या अखेरीस दासोपंत, एकनाथासंारखे प्रहतभाशाली संतकवी 
महाराष्ट्रात हनमाि झाले. ज्ञानेश्वरीसारख्या राष्ट्रीय गं्रथाचे शोधन होऊन त्याच्या प्रसारास चालना 
हमळाली. आहि गीतािकव, एकनाथी भागवत, इत्यादी बह मोल गं्रथाचंी हनर्षमती झाली. महान भावीय 
वाङ मयातही पि असेच झाले. हनष्ट्कलंक, गीतगोकवदाची महाराष्ट्र टीका, इत्यादी गं्रथावंरही शोधकाराचंी 
लेखिी हफरून ते गं्रथ नव्याने प्रचारात आले आहि हवहवध हवषयावंर गं्रथरचना व्हावयास लागून वाङ मयात 
अत्य त्कृष्ट भर पडावयास लागली. या लेखात पंधराव्या शतकाच्या अखेरपासूनच्या महान भावीय वाङ मयाचे 
हववरि येईल. 
 
मरयठीचय पांर्यबयत प्रवशे 
 
 पंधराव्या शतकाची अखेर महान भाव पंथ आहि वाङ मय यासंबंंधाने हवशषे महत्त्वाची आहे. कारि 
याच स मारास महान भाव पथंाचा आहि वाङ मयाचा महाराष्ट्राबाहेर पंजाबात प्रथम प्रवशे झाला. पजंाबात 
सारंगकोट येथे कृष्ट्िराज या नावाचे क्षहत्रय गृहस्थ असत. त्याचंा दहक्षि देशात म्हिजे नमकदेच्या दहक्षिेस 
उंटावरून मालाची ने–आि करण्याचा व्यापार होता. एकदा व्यापाराहनहमत्त हफरत असता वऱ्हाडात 
कवीश्वर आम्नायातील “माधेराजब आ” या महान भाव सत्प रुषाची गाठ पडली. त्याचंा उपदेश कानी 
पडल्याम ळे कृष्ट्िराजाची ससंार मागावरून हनवतृ्ती झाली व त्यानंी महात्मधमाची दीक्षा माधेराजब आ 
याचं्याजवळ घेऊन त्यानंाच धमकग रू केले. परत पंजाबात गेल्यावर कृष्ट्िराजानंी एकातंवास स्वीकारून 
ब्रह्महवदे्यत काळ घालहवण्यास स रुवात केली. सारंगकोट येथे त्याचंा भाऊ राहत असे. तो शाक्तपंथी असून 
देवीचा हनस्सीम उपासक होता. प्रथम त्याच्या चार म लानंा व नंतर त्यालाही महात्मधमाची दीक्षा देऊन 



           

ग प्त ब्रह्महवदे्यचा त्यानंा पहरचय करून हदला. कृष्ट्िराजाचा हशष्ट्य हवहधचदं्रशमा याच्या एका गं्रथाचा काळ 
शके १५२७ असा आहे. त्यावरून आहि पंजाबी वृद्धाचारीवरून कृष्ट्िराजाचा काल पंधराव्या शतकाचा 
अखेर येतो. याने महान भाव पंथाची पताका पजंाबात प्रथम नेली. थोड्याच कालात या पंथाचे मठ आहि 
कृष्ट्िमंहदरे पंजाबात मोठमोया शहरी स्थापण्यात आली व हा पंथ प ढे सरहदल  प्रातं, काश्मीर आहि 
अफगाहिस्थान येथवरही जाऊन पोचला. या पंथाचा हवशषे हा की, याचे धमकगं्रथ मराठी भाषेत असून 
महाराष्ट्राबाहेरही या पंथीयानंी भाषेतील गं्रथाचा प्रसार केला. काश्मीर, काबलू येथील मठातं आहि 
कृष्ट्िमठात पूजास्तोते्र इत्यादी अद्यापीही मराठीतून होत असून मराठी गं्रथाचंा सगं्रह प्रत्येक मठात व 
मंहदरात असतो. आमच्या पजंाबातील आहि सरहदल  प्रातंातील प्रवासात असले संग्रह तपासताना प ष्ट्पपूर 
(पेशावर) आहि कालयवनप री (काबूल) येथे हलहहलेल्या अनेक मराठी हस्तहलहखत गं्रथाचं्या प्रती 
आढळल्या. मराठी वाङ मयाचा महाराष्ट्राबाहेर प्रसार करण्याची महान भाव पंथाची ही कामहगरी मराठी 
वाङ मयाच्या इहतहासात अपूवक आहे. 
 
शके १५०० ते १५७२ 
 
 या प ढे १५०० पासून शके १५७२ पयंतच्या गं्रथहवस्ताराचा परामशक घेतला आहे. या काळातील 
पहहला गं्रथ म्हिजे हदवाकर कपाटे कृत महतरत्नाकर अथवा महतप्रबधं हा होय. प्रस्त त गं्रथ आहि मयंकस त 
म रारीकृत दशकनप्रकाश हे दोन गं्रथ एकत्र असे सन १९०१ मध्ये प िे हचत्रशाळा पे्रसमध्ये छाहपले आहेत. 
महतरत्नाकर हा गं्रथ शके १५१९ मध्ये संपूिक झाला. कवीने आपली माहहती गं्रथात हदली आहे. 
 

शके पंधराश ेवष ेअष्टदश । द म कख नाम संवत्सरे आहन श्राविमास ॥ 
दीक्षावसरु आहन चत दकश । हदन देव ग रु ॥ १ ॥ 
देश  वैराट (वाई) ग्राम हभल्लवहटका (हभलवडी) । तेथ प्रवृहत्त जगदेक नायका ॥ 
म राहरमल्ल नाम योगहतळका । भेटावयासी ॥ २ ॥ 
जो नागेन्द्र  ग रुका । हसद्धान्तसौरभ्य वाफेकहळका ॥ 
नातहर प्रमयरत्नमाहलका । भोगहपळायासी ॥ ३ ॥ 
नागेन्दहशष्ट्य म राहरमल्ल जवळीका । दैवयोगे परमाथ क जोहडला हनका ॥ 
तेनं बरें मत प्रबधंगं्रहथका । म्हिे म हन हदवाकरु ॥ ४ ॥ 
शके पंधरासे वष ेएक नहवस अवधारी । हेमलंब संवत्सरी पूिावहलनगरी ॥ 
भाद्रपद श द्ध द्वादशी ग रुवारी । गं्रथ संपूिक जाला ॥ ५ ॥ 

 
 यात उल्लहेखलेला म रारीमल्ल हा कवीप्रमािेच कवीश्वराम्नायातील आहे. दशकनप्रकाशकार म रारी 
हभन्न असून तो शके १५६० च्या स मारास उपाध्ये आम्नायात झाला. हाही गं्रथ कहवसमकालीन गोपाळदासाने 
शोहधला. छापील प्रतीत ८१८ ओव्या आहेत. परंत  पेशावर येथील कृष्ट्ि महंदरात आम्हास हमळालेल्या 
पोथीवरून गोपाळदासाने गं्रथ शोधल्यावर त्यात बरीच भर घातली असे हदसते. त्या पोथीतील ओवी— 
 

हदवाकर कपाठीये मतप्रबधं  केला । तो गोपाळदासे सोधीला ॥  
आगळाही वाढहवला । सखं्या नवशते शतश्लोक ॥ १५ ॥ 

 



           

गं्रथाचा उदेल श प ढील ओळीवरून स्पष्ट होतो. 
 

हा प्रबधं सकळवाहदया त्रास  । क तकक  गवक गजा ज्ञानाकं स  ॥ 
ग िग्राहका हनमकळ उपदेश  । मतप्रबंध  ॥ 

 
तसेच शवेटच्या समासाची ओवी– 

 
एव ंप्रबंध संपूिक हमहत ॥ इहत हदवाकरम नीहवरहचत श्र ती । 
इतर मत खंडिे स्वमत प्रहतष्टाहपती ॥ मतप्रबंध रत्नाकर ॥ 
 

यावरून तोच बोध होतो. 
 
 या गं्रथात कवीने वदेश्र ती, पाडंव, राम आहि नारद या गीता, हशवप राि, भगवद गीता, भागवत 
आहि श्र हतस्मतृी यातंील श्लोक स्वमत प ष्ट्ट्यथक हदले आहेत. 
 
 कवीने आपल्या पंथीयाचें हवहशष्ट पद्धतीचे दै्वतमत प्रहतपाहदताना शकंराच्या अदै्वताचे खंडि 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच दाशकहनकमते, जैन, कलगायत (हशवाचार), नाथपंथ, इत्यादी अनेक 
मताचें खंडि करण्याचा प्रयत्न करून शवेटी नवहवधाभस्क्तचे विकन करून श्रीकृष्ट्िाच्या अनन्यभक्तीचे 
विकन केले आहे. महान भावपंथीयाचें तत्त्वज्ञान समजाव ेयातून महतरत्नाकर आहि दशकनप्रकाश या उभय 
गं्रथाचंा चागंला उपयोग होतो. 
 
कवी कृष्ट्िवडभ नवरयट 
 
 हा कवी उपाध्ये आम्नायातील हवराटदेशोपनाम (वाईदेशकर) मयंकराज याचंा हशष्ट्य असून 
कृष्ट्िम नी ऊफक  कहवकडभ हे नाव त्याने धारि केले आहे. याने भगवद गीतामहात्म्य, फलटिमहात्म्य, 
ऋहद्धपूरमहात्म्य, कृष्ट्िजन्माष्टमी इत्यादी ओवीबद्ध प्रकरिे रहचली आहेत. साधनामृतस्तोत्र चहंडकास्तोत्र, 
तीथकमाहलका इत्यादी श्लोकबद्ध रचनाही बरीच केली आहे. याहशवाय त्याचंी पदे, धाव ेइत्यादी स्फ ट रचना 
प ष्ट्कळ आहे. त्याचा हवशषे प्रहसद्ध असा गं्रथ म्हिजे रुस्क्मिी स्वयंवर हा गं्रथ होय. तो श्लोकबद्ध असून 
नवखंडात्मक आहे. म्हिून त्यास नवखंड रुस्क्मिी स्वयवंर असे म्हितात, द सरे नाव कल्पद्र म असे आहे. 
 
 फलटिमहात्म्य आहि ऋहद्धपूरमहात्म्य हे गं्रथ सैयाहद्रखण्ड आहसत देवलसंवादरूप आहेत. प्रथम 
गं्रथात श्रीचक्पािी याचें चहरत्रहवषयक विकन असून गं्रथाचे एकूि १३ अध्याय आहेत; आहि हद्वतीय गं्रथात 
म ख्यतः श्रीगोकवदप्रभ ूयाचें चहरत्रहवषयक विकन असून गं्रथाचे एकूि दहा अध्याय आहेत व ८८२ ओव्या 
आहेत. या हद्वतीय गं्रथात श्रीचक्धराचा अवतार सागंताना महाराष्ट्राची खालीलप्रमािे कवीने व्याख्या केली 
आहे. 
 

कलय गी अवतरुहन प्रशान्ते । अंहगकरोहन चक्धरनामाते ॥ 
महाराष्ट्री केले हनमाि तीथातें । क्ीडा करौनीया ॥ ६७ ॥ 



           

कवध्याद्रीपासोहन दहक्षिहदशसेी । कृष्ट्िानंदीपास हन उत्तरदेशी ॥ 
झाडी–मंडळापासोहन पहश्चमेसी । कोकिपयंत ॥ ६८ ॥ 
महाराष्ट्र बोहलजे चक्धर । क्ीडा केली जेथे जेथे ॥ 
तीये जािावीं पहवत्र माहातीथे । महात्म्य दशकनीचे ॥ ६९ ॥ 

 
 कवी कृष्ट्िकडभाचे ईशस्तवनपर पाच धाव ेआहेत. ते वाचले असता श्रीसमथक रामदासस्वामींच्या 
करूिपर स प्रहसद्ध “धावंरे रामराया हकहत अंत पहासी” या प्रहसद्ध धाव्याची आठवि होते. “धावजी 
दत्ताराजा तंूहच कैवारी माझा” “धावजी प्रभ राया रहक्ष प्रािा माझीया । भावमय नास नीयानेई मज हनजठािा” 
हे त्यापंैकी दोन धाव्याचें आरंभ आहेत. 
 
 कवी कृष्ट्िकडभाचे रुस्क्मिी स्वयंवर हा गं्रथ श्लोकबद्ध असल्याचे वर आलेच आहे. या काव्यात 
कवीने अक्षरगिात्मक आहि मात्रागिात्मक अनेक वृते्त योहजली आहेत. येथे आपिास पाच अक्षरापंासून 
सव्वीस अक्षरापंयंत एकेका चरिात अक्षरे आहेत अशी वृते्त सापडतील. महाराष्ट्रास अपहरहचत अशी, 
ककबह ना मराठीत अपहरहचत अशी, हकतीतरी वृते्त या काव्यात आली आहेत. 
 
 या कवीइतका हवहवधवृते्त योजिारा महान भावीय वाङ मयातच काय परंत  सबधं मराठी वाङ मयात 
द सरा कोिी कवी झाला नाही. या कवीचा काळ या काव्यात खालील श्लोकात हदला आहे.  
 

शाके वदे धराधरेप  क हमते मासेच श के् ग रै । 
चाब्दे मंगलकराके श भकृते द्राकू पौिकमास्या ंहतथौ ॥ 
वैराटोपसभाहभघौ म हनवरः कृष्ट्िः स्वयं चाकरोत । 
सो श्रीशः कमलास्वयंवर महाकल्पद्र मंचाहलखत्  ॥ 

 
 या वरील श्लोकावरून शके १५२४ श भकृंत नाम संवत्सरी ज्येष्ठ श क्ल पौर्षिमा ग रुवारी गं्रथ समाप्त 
झाल्याबदल ल महंत दत्तराज याचें म्हििे आहे.  
 
 कवीच्या या गं्रथासंबधंाने आहि त्याने योहजलेल्या हवहवध वृत्तासंंबधंाने कै. भाव ेयानंी आपल्या म ंबई 
मराठी गं्रथालयाच्या रौप्य ज्य हबलीप्रसंगी वाचलेल्या हनबंधात उल्लेख केला आहे. या कवीचा छंदःशास्त्राचा 
अभ्यास बराच हदसतो. प्रचहलत असलेली अक्षरगिवृते्त आहि मात्रागिवृते्त आहेतच, पि याहशवाय 
अपहरहचत अशा काही वृत्ताचंी नाव ेअशी आहेत. तरंहगिी, कल्हार, गौरी, उज्वला, चंदनवल्ली, वनमाला, 
स रती, स रल्स, स रमा, सानंद, चंद्रकळा, फकनद्रा, रामा, रमि, स म खा, हवमळा, गंधानक, मंद, 
संभोगाव्रती, हचत्रकळा, मनोहरा, पंक्ती आहि स ंदर ही काही नाव े आहेत. तसेच मात्रावृत्ताचंी काही 
अपहरहचत नाव ेआहेत ती लहलत, चौबोला, हीरक, पादाक ल अशी आहेत. याहशवाय संगीत चदं्रशखेर 
धृवकताल छंद म्हिनू तालात्मक छंदातही एक पद्य हदले आहे. ते पद खाली देतो. 
 

सद्धन हचद्धन नायक  जो ससंहृतसागर तारक  वा ॥ 
तद्विकीतकनगायक  जो तोहच जना ंहशकारक  वा ॥ १२ ॥ 
जानहत हवद्वर जानतरी सहंगत गायन  नृत्य परी ॥ 



           

सज्जन भीमनृपा मलये कृत्य स मानस  हनश्चल षा ॥ १३ ॥ 
 
तसेच मात्रावृत्तापंैकी चौबोला मात्राचे एक उदाहरि देतो.  
 

माहगल राजधरा बह ता ंबह  । धैयक उदायक कळा भरिी ॥ 
वर्षित बंदीजन प्रच रोज्वल । स ंदर मंगल कीर्षत जनी ॥ 
नास्स्त तया महत ईश्वर पत्कज । पूजन वदंन आतकजनीं ॥ 
भीमकभाग्यफलागत रुस्क्महि । दान करी हहर साय जनी ॥ २२ ॥ 

 
पयदयकुलक मयत्रय छांद 

 
हस्तक य गळे जोड हन दोन्ही । लाउहन दृष्टी हहरतन चरिी ॥  
तारस कोरस चंचळ तरळा । लहक्षत  बाळा वल्लभ  डोळा ं॥ 
न कळे वदेा ंनकळे देवा । न कळे आगमधरमा ंसखा ं॥  
जो पै तारक सृष्टी जीवा ं। तो प्रहत ॥ 

 
हीरक मयत्रय छांद 

 
कमक जहनत बधं बह त नाश कहरत, तत्क्षिीं ॥  
ज्ञानभहरत कृत्यचहरत, मोक्ष स पथ, लाह नी ॥  
सवक दहरठ हदव्य स भट, सौख्य स हपठ, पाऊनी ॥  
पे्रम स रत, भावसहहत, हनत्य रमत, रुस्क्मिी ॥ १० ॥ 

 
 उपाध्ये आम्नायात दोन मयकंराज होऊन गेले. पैकी हा कवी बह धा पहहल्या मयंकराजाचा हशष्ट्य 
असावा. द सऱ्या मयकराजाचा हशष्ट्य प्रहसद्ध दशकनप्रकाश गं्रथाचा कता म रारीमल्ल हा शके १५६० मध्ये 
हवद्यमान होता.  
 
कमळयकर–कोमरयर् अांतविफन 
 
 अनंतम नी ऊफक  आयम नी कारंजकर या नावाचा कवीश्वर आम्नायात एक कवी होऊन गेला. त्याचा 
श्रीकृष्ट्िरुस्क्मिी स्वयंवर, बाळक्ीडा, पंचकृष्ट्ि नाममाळा इत्यादी गेय ओवीछंदात अनेक गं्रथ आहेत. हा 
गेय ओवीछंद म्हिजे हल्लीचा अभगं छंदच होय. या छंदाचे उदाहरि खाली हदले आहे.  
 

लहक्षलें  कंसासी । मदोहन भमूीसी । मग वैक ं ठासी । बाललीला ॥ २ ॥ 
लवलाहे कृष्ट्िे । बादंोडी तोडून । राज्यीं उग्रसेन । स्थाहपयेला ॥ ३ ॥ 

 
या कवीचा काळ– 



           

 
शके शें पंधरा । चौऱ्याशंी बघारा । ताम सबंछरा । श भकृंत ॥ १८४ ॥ 
कारंज हवख्यात  । कमलाख्य स त  । स त्ववी अनन्त ड । आयम हन ॥ १८७ ॥ 

 
 या कवीची इतकी माहहती देण्याचे कारि या कवीचा ग रू कमळाकर ऊफक  कोमराज याचं्या 
अंताच्या विकनात्मक ओव्या उपलब्ध आहेत आहि त्या ओव्या हलहहिारा कवी कमळाकराच्या अंतसमयी 
हवद्यमान होता असे त्याहतल विकनावरून हदसते त्या ओव्यापंैकी खाली हदल्या आहेत. 
 

बोखटे पै जाले कमलाख्य  गेला धम क अंतहरला बह ताचंा ॥ ८ ॥  
परमार्षग होता । मायेबो स ंगारु गेला म नीवरु कोमराज  ॥  
कारंजपीटीये । होता भषूामिी नेला चक्पािी कोमराज  ॥ ३० ॥ 
शकेपंधराशें । आहिक  ते तीसी । साहंडले आम्हासंी कोमराजें ॥ ३१ ॥  
ब हद्धवारीं बीजे । श द्ध षषूमासी । देिे झाले त्यासी कोमराजा ॥ ४० ॥ 
हवरोध क सत । नामें पै वत्सरु । गेला म नीवरु । कोमराज  ॥ ४१ ॥ 
हदवसा साजनीं पाहारीं तीसरा । भेटी जापीश्वरा । कोमराजा ॥ ४२ ॥ 
अहवधा हदपत नासोहन सकळा ं। पावला केवळा कोमराज  ॥ ४४ ॥ 
हनत्य पदीं माये । आनंदी सौरस  । कमलख्या वास  । तेथ जाला ॥ ४३ ॥ 
प्रथ पदी पूत । खेडनामे प री । वसे सरोवरी कोमराज  ॥ ५० ॥ 
एैसा पै हवयोग  ॥ कमलाख्ये हदल्हा । चग रे गाईला सेवा भावें ॥ ५१ ॥ 

 
 यामध्ये कोमराज याचंा हनधनकाल शके १५३० असा आहे. या ओव्याही गेय आहेत. 
ओवीछंदापासूनच अभगं छंद हनघाला असावा अन मान करण्यास आिखी एक ज्ञानेश्वरपूवककालीन प रावा 
आहे. आद्य कवहयत्री महदाइसा ऊफक  महदेवा इचे मातृकी रुस्क्मिी स्वयंवर नावाचे छोटे काव्य आहे. त्या 
काव्यालाही हाच छंद योहजला आहे. त्या काव्यात त्याला ओवीछंदच म्हटले आहे. ती ओवी अशी – 
  

जालें  हें संपूिक रुस्क्मिी सैवर । मातृकी नागर । ओवीबंधी ॥ १०७ ॥  
 
लक्षधीर कवी 
 
 प्रस्त त लक्षधीर कवीचे रुस्क्मिी स्वयंवर, ज्ञानदपकि, महाराष्ट्र काव्यदीहपका आहि ज्ञानमातंड 
असे गं्रथ आहेत. या गं्रथलेखनाचा क्म कवीनेच ज्ञानमातंड काव्यात हदला आहे तो असा : 
  

प्रथम रुस्क्मिी स्वयंवरु आइका । मग ज्ञानदपकि  काव्यदीहपका ॥ 
इथें करौहन ज्ञानमातंड देखा । जाता ंशवेटीं ॥ २९७ ॥ 

 
 या कवीसबंंधाने ज्ञानदपकिकाव्यात स्वतःच कवीने माहहती हदली आहे. त्यावरून मय रहगरी म्हिजे 
खानदेशमधील हल्लीचे म ल्हेर येथे सोमवशंी राठोड क ळातील प्रतापशहा याचें म्हाबंाईचे पोटी जन्मलेले 
बहहरमशहा आहि जयदेवरािा हे राज्य करीत होते. त्याचं्याशी तत्कालीन हदल्लीवर म्हिजे अकबर 



           

बादशहा याने सख्य केले होते. या बहहरमशहाच्या आश्रयाला अनेक हवद्वान असत. त्यातं नाहशक येथील 
कृष्ट्ि याज्ञवल्की याचा हशष्ट्य मध कर हाही होता. याचे नाव महादेव हशवराम खैरकार असून तो सोमवशंी 
क्षत्रीय होता. यानेच कथाकल्पतरू नावाचा प्रहसद्ध गं्रथ हलहहला आहे. मय रहगरी म्हिजे म ल्हेर आहि 
शमैाहद्रद म्हिजे साल्हेर या दोहा गडामंधून नळगंगा वाहते. तेथून जवळच मागेंश्वर आहि त ंगेश्वर असून 
तेथे कार्षतक पौहिमेला यात्रा भरते. अशा पहवत्र स्थळी लक्षधीर कवीने गं्रथ पूिक केल्याचे कवीने हलहहले 
आहे. साल्हेर येथेच सोमवशंी क ळात इदं्रसेन आभीरराव होता. त्याचा प त्र बचराज याचेपासून अन सूया 
इचेपोटी कवी लक्षधीर याचा जन्म झाला. या कवीचा ग रू म रारीमल्ल हा असून गोपाळदास हा ग रुबंधू होता. 
या कवीला एक प त्र महल्लनाथ नावाचा असून एक कन्या जयहंतकाबाई नावाची होती.  
 
 ज्ञानदपक हा गं्रथ कवीने आपला म लागा महल्लनाथ याला ज्ञान व्हाव े म्हिून शके १५४३ मध्ये 
हलहहला. याचे ६ उल्लास असून एकूि ७२९ ओव्या आहेत. या गं्रथात अन क्मे बालत्वादी आख्याने, 
तारुण्यवृद्धत्वहनरुपि, नरकव्यवस्था, अभेदवाद, श्रृंगारसर, भस्क्तभेद, व शवेटी ज्ञान वैराग्य आहि म क्ती 
याचें विकन आहे.  
 

त मचे लाधौहन प्रसन्नत्व । करैन अपूवक गं्रथकत कत्व ॥ 
जो अभ्याहसता ये व्यत्पन्नत्व । कळाकौशल्य ॥ ९ ॥ 
हा ज्ञानापकि गं्रथ । पाहहन तो हदसे पदाथक ॥ 
साहहत्य शृगंार परमाथ क । सागं हवचक्ष्िा ं॥ १० ॥ 
इये गं्रथीचा भस्क्तरसभेद  । साघंो अन हछष्ट अन वाद  ॥  
जो साहहत्यवल्लीचा कंद  । फ लंला रच प ष्ट्पीं ॥ ११ ॥ 
जेहवला मकरंदरती । हवचक्षि भ्रमराचंा हातीं ॥ 
लागलेया होय तृप्ती । ड लती आनंदे ॥ १२ ॥ 
सरळ  आहि अथक गभ क । गं्रथ हा अहत द ल्लभ  ॥ 
आईकता न करावा हवलंब  । म्हिे लक्ष थोर कवी ॥ १४ ॥ 

 
 महाराष्ट्र काव्यदीहपका या गं्रथाच्या ५६ ओव्या असून त्यात महाराष्ट्राच्या आवडत्या अशा 
ओवीछंदाचे प्रकार वर्षिले आहेत. त्यासंबधंाने हववरि ऋहदपूरविकनच्या प्रस्तावनेत आम्ही यापूवीच केले 
आहे. या छोट्या काव्याच्या शवेटी कवी म्हितो, ऐसी हे ओवी काव्यदीहपका । महाराष्ट्र य क्ती योजोहन देखा 
। जैसी व्याकरिें ससं्कृती श्लोका । बोहलली म द्रा ॥ ५५ ॥ या छंदःशास्त्रावरील गं्रथात कवीने साडेतीन 
चरिी, साडेचार चरिी उफक  चोहड आहि पाच चरिी सलक्षि आहि सोद्धारि प्रकार सागंनू हशवाय 
साडेचार चरिी ओवीचे अक्षराचं्या न्यूनाहधक्याम ळे एकंदर श द्ध व हमश्र ६ असे बावीस प्रकार साहंगतले 
आहेत. सवांत कमी अक्षराचंी साडेतीन चरिी ओवी ती लघ चरिी अशी हतची व्याख्या हदली आहे; 
त्याचप्रमािे सवांत जास्त अतंराची साडेतीन चरिी ओवी ती अहत हदघक व –  
 

चौदा पंधरा सोळा । हतही चरिीं अक्षराचंा मेळा ॥ 
सेवटी सद एकादश हदसती डोळ्या । ते अती दीघा ॥ 

 
अशी व्याख्या हदली आहे. 



           

 
 ज्ञानमातंड या काव्याचे एकूि तीन प्रसंग असून फक्त ३०० ओव्या आहेत. हे काव्य शके १५४४ मध्ये 
पूिक झाले. या काव्यात संहारप्रकरि, शद्बहसद्धातं, रागनामभेदलक्षि आहि हसद्धातंहनिकय हे वर्षिले आहेत. 
 
 या काव्यातील नमनाच्या ओव्यातं कवीने आपल्या पंथाचे तत्त्वज्ञान फार स ंदर रीतीने गोहवले आहे. 
 
 याहशवाय या कवीचे कहवलक्षि, हनिकय–ज्ञानदपकि टीप, ग यप्रकारहनिकय इत्यादी बरीच स्फ ट 
प्रकरिे आहेत. कहवलक्षिाच्या एकूि १३ ओव्या असून दे्रशबळ आहरख , केवळ , आरज , उद्धट, सरळ, 
बरळ, होतोत्तम, तस्कर, सामान्य आहि पे्रमळ असे कवीचे प्रकार केले आहेत व त्याचंी लक्षिे साहंगतली 
आहेत.  
 
 लक्षधीर कवीची कन्या जयहंतकाबाईचीही काहंी स्फ ट पदे उपलब्ध आहेत. हतचे सास रवाहसनी हे 
पद खाली हदले आहे. 
 

मजनी सागंाहतनी माहझये । जीवीचे हहतकाहरिी ॥ 
सखेबाई स्नेह त जसी । घडहवला सोयरे ॥ 

 
 न कहरसी रागरोष  । तहर मी सागेंन सास रवास  । ज नाट माया सास  । हतने कष्ट  लाहवला सासं  । 
ध रंधरु हा सास रा । काचा नाही उस्वास  । कहठि हा भरतारु । याचंा कोप  कैसा सोस  ॥ १ ॥ अष्टागं  आटले 
कामक्ोध देरीं । आहिक  पाचं असेहत घरी । तेही बाधंोहन दौरी । सर्षपिी ठेहवली द्वारीं । चौघी निादा मज 
जाचतील परोपरी ॥ २ ॥ सहाही देराजीया जळो जळो । योहि मज देतील शाप  । अष्टही बाळ त्याचंा मज 
पडला संताष  । नव सवती मत्सर बह अंती कहरहतल कोप  । पाचं सावतर काहढताहत मज भेटवी मायबाप  ॥ ३ 
॥ आता ंमी न राहे न राहे वो सास री । माझे माहेर उत्तरप री । प्रथम ग रु लक्षधीर त्याची मी क मरी । ग रुराज 
भीष्ट्म  तेिें रहक्षले परात्परी ॥ ४ ॥ 
 
शङ र्फधर भोर्ने ययांची तीथफमयनलकय 
  
 तीथकमाहलका हा वृत्तात्मक गं्रथ आद्य आम्नायातील शङ गकधार भोजने यानंी हलहहले असून त्यात 
श्रीचक्पािी चहरत्र, लीळाचहरत्र आहि श्रीगोकवदप्रभ चहरत्र या गं्रथातं ज्या ज्या स्थळी लीळा केल्याचे विकन 
आहे त्या त्या पहवत्र स्थळाचंा त्या त्या लीळासंह उल्लेख आला आहे. या तीथकमाहलका गं्रथात सरासरी २४६ 
ग्रामनामाचंा उल्लखे आहे. ती त्यापैकी बह तेक महाराष्ट्रातच अंतभूकत आहेत. प्रस्त त गं्रथ सोलापूर येथे शके 
१८२७ मध्ये बाळकृष्ट्िदादा कानडे यानंी छाहपला आहे.  
 
नवरसी नयरययियचे महयभयरत 
 
 प्रस्त त नारायि हा कवी शङ गकधर भोजने याचंा हशष्ट्य होय. याचे ओवीबद्ध महाभारत समग्र 
असल्याचे कळते. त्यापैकी फक्त शल्यपवक उपलब्ध झाले असून त्याच्या एकंदर २३४९ ओव्या आहेत. 
भारत–कथेची स्त ती करताना कवी म्हितो, “सकळ शास्त्रामाजंी सारु । प रािा अथी महाथोरु ॥ 



           

कथाभारती स दर । हतही लोकी असे ॥ १३ ॥ आपल्या कहवतेसबंंधीची “मऱ्हाहटया भाषा हवचक्षि  । माजी 
शलै्यपवक बोलैन रत्न  नाना नवरसी सालंकरि  । भषूवीिश्रोतेयालंागी ॥ २४ ॥ 
 
 या काव्यातील विकनशलैी ओघवती असून थोड्या शब्दातं सरळ विकन करण्याची कवीची हातवटी 
फार उत्कृष्ट आहे. कवीने स्वतःच नवरस नारायि हे टोपिनाव घेतले आहे. या गं्रथात श्रीकृष्ट्िकथा 
बदलून साहंगतली असून मूळ भारतात नाहीत अशा अनेक गोष्टी नव्या घातल्या आहेत.  
 
मुरयरमल्ल कनवकृत दशफनप्रकयश 
 
 प्रस्त त दशकनप्रकाश हा गं्रथ आम्नायातंील वीडकर शाखेपैकी म रारीमल्ल कवी यानंी शके १५६० मध्ये 
तयार केला. हा गं्रथ ओवीबद्ध असून त्यात हनरहनराळे धमकपंथ आहि मते या संबधंाने माहहती हदली आहे. 
यात एकूि ७६ प्रकरिे आहेत. गं्रथरचनेच्या साहहत्याहवषयी कवी सागंतात :  
 

इतर गं्रथ नाना बह वस । तैसा हा नव्हे दशकनप्रकाश ॥ 
जे सकळाह हन सार हवशषे । तो सागंताये कवी ॥ ६०४ ॥ 
हनगम आगम वदे । प रािहवद्या बह शास्त्रभेद ॥ 
याची शोधनी प्रहसद्ध । दशकनप्रकाश केला ॥ ६०५ ॥ 
तर मग शोधनी कैसी केली । सकळाचंी म ळें  श्र हतसूत्रें गहिली ॥ 
साध्य साधनें साहंगतलीं । उपगं्रथ तेही ॥ ६०६ ॥ 
काळ पदाथक अध्याय चािा । उपहनषदें नावें गिना ॥  
घाडंोळोहन परमेश्वरहवचारिा । केली जेिें ॥ ६०७ ॥ 

 
 याप्रमािे हनरहनराळ्या संस्कृत गं्रथातंील उतारे देऊन कवीने त्यावर ओवीबद्ध हववरि केले आहे. 
षड दशकनादी हनरहनराळ्या मताचें हववरि करून शवेटी “म्हिौहन सकळ लोक उत्तम । परमेश्वरभक्ती करी 
नेम । ते पद पावती मोक्षासम । श्रीकृष्ट्ि म्हिे ॥ ११४२ ॥” असा कवीने हनिकय काढला आहे. 
 
नवश्वनयथ व्ययस वीडकर 
 
 हे कवीही उपाध्ये आम्नायापकैी असून रेवरेाज याचें हशष्ट्य होत. ते भारमल्ल याचें समकालीन होते. 
यानंी आचार, दृष्टातंस्थळ वगैरेवर भाष्ट्य केले असून श्री. हयग्रीव व्यासकृत गद्यराज स्तोत्र, दामोदरकृत 
साठी चौपद्या इत्याहदकावंर टीका हलहहल्या आहेत. याचंा हसद्धगं्रथ म्हिजे ध्यानामतृस्तोत्र होय. ते शके 
१५६३ मध्ये हहरकनगरात पूिक केले. हे स्तोत्र श्लोकबद्ध असून त्यात अनेक तऱ्हेची वृत्तें योहजली आहेत. या 
स्तोत्रावर प ढे बऱ्याच टीका झाल्या आहेत.  
 
र्ोपी भयस्कर  
 
 कवी गोपीभास्कर हे कवीश्वर आम्नायातील गीताभाष्ट्यादी प्रमेयकार म रारमल्ल हवद्वासं याचें हशष्ट्य 
होत. याचंा काल शके १५१५–१६०० असा आहे. पूवाश्रमी हे अहमदनगर येथील म धोपंत देशपाडें याचें प त्र 



           

होत. यानंा बाळपिीच ग रुच्या पायी अपकि केले होते. यानंी दीक्षा घेतल्यानंतर अनेक मराठी गं्रथ हलहहले 
आहेत. त्यातं हसद्धान्तराजभद्र, आचारमहाभाष्ट्य, हवद्यासारभाष्ट्य आहि भगवद गीता इत्यादी गं्रथ हलहहले 
आहेत. याहशवाय याचंा श कदेवचहरत्र म्हिनू एक सप्तप्रकरिात्मक ओवीबद्ध गं्रथ आहे. या गं्रथापंैकी 
श कदेवचहरत्र शके १५६९ मध्ये, भगवद गीतेवरील भास्करी टीका शके १५७२ मध्ये आहि हसद्धातं राजभद्र 
शके १६०० मध्ये हलहहल्याबदल ल त्या त्या गं्रथाचे शवेटी उल्लेख आहे. 
 
भयस्करी टीकय  
 
 संस्कृतमध्ये कभगारकरी म्हिून भगवद गीतेची टीका आहे. तीवरूनच ही भास्कर टीका मराठीत 
केल्याचे कवी सागंतात. 
 

संस्कृते पढती कभगारकरी । मराठीया य स्क्त भास्करी । 
या दोही टीकेमाझारी । अथोक्ती साहरसीच असे ॥ १ ॥  
कभगारकरी ज्ञानधेन का । त्याचे वत्स भास्करी टीका । 
श्रोते वक्तैया पाठका । अमृतप्राशन होय ॥ 

 
 यापूवी झालेल्या टीकासबंंधाने बोलताना कवी आपल्या भास्करी टीकेसंबधंाने म्हितो–  
 

सवकळा संबधं लाहपका । ज्ञानाथक हे पदटीका । 
भास्करनाम तवहतका । म्हिीजतायं यासी ॥ २ ॥ 
ब्रह्महवध्या आहश्रत  । संस्कृत शब्दाथक । 
भास्करी महाहवख्यात । टीकेमाजी ॥ ३ ॥ 
गंगाधरी लक्ष्मीघरी । रामदेवी आहि कभगारकरी । 
हवद जिी आहन चात री । शलै भाषेच्या ॥ ४ ॥ 
पद छंद पदाथ क जाि । वाक्य ग्रह धाच्य जान । 
अके्षप आहि समाधान । ससं्कृत व्यान हे ॥ ५ ॥  
ऐसी नव्हे भास्करी टीका । श्लोकान क्म असे नीका । 
हसद्धान्ताथ क शस्ब्दका । व्याख्यान हें ॥ ६ ॥ 
श्रीधराची संबोधनी । शकंरहशष्ट्य अन सरिी । 
व्रजकाचाये बाळाहनहध । बोलले असती ॥ ७ ॥ 

 
या टीकेचा लेखनकाळ–  
 

शके पंधराश ेबाहात्तरी । आहश्वन श द्ध पक्षातंरी । 
दशमी मंगळ हद्वतीय प्रहरी । भास्करी पूिक ॥ 

 
असा आहे. 



           

 
 गोपीभास्कराचा श कदेवचहरत्र म्हिून ओवीबद्ध गं्रथ आहे. त्यात सात प्रसंग असून एकूि ६२१ 
ओव्या आहेत. त्याचा “शके पंधराशते एकूि हात्तरीं । सावकहजत संवच्छरी । माहा श द्ध हत्रहतयें ब धवारी । प्रथम 
प्रहरी संपूिक जाले ।” असा लेखनकाल आहे. याहशवाय हेच श कदेवचहरत्र वाढवनू ते ८४८ ओव्याचें केले 
आहे. ते कवीने ककवा अन्य कोिी वाढहवले हे कळावयास मागक नाही. या गं्रथाची स रुवात “प्रथम नमन 
श्रीग रु समथा । त्यानंी म द्रा दीधली कहवता । तयाचेहन प्रसादें आता । इहतहासी कथा साधनै” अशी कवीने 
केली आहे. हे प्रकरि भागवत दशमस्कंदातील श काख्यानावरून रहचल्याबदल ल शवेटी समासात साहंगतले 
आहे. 
 
 स्त्रीसंगतीचे गौित्व दशकहवताना श काचायाचे म खी खालील य स्क्तवाद घातला आहे. 
 

भगे पडली राया इन्द्रा । कलंक लागला चन्द्रा ॥ 
रुखमागंदा नरींद्रा । घडला प त्रबंध  ॥ ९८ ॥ 
स्त्रीत्व जालें  नारदा । हवटंबना जाली ऋषीश्रृंगा ॥ 
रावि पावला भगंा । राक्षसासंहहत  ॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मा जाला अपमान । भस्मास रा जालें  दहन ॥ 
मृत्य  पावला द योधन । श्रापें द्रौपदीचेहन ॥ ७०० ॥ 
तोलोत्तमेकारिे । दोन्हीं दैन्या ंजालें  करिें ॥ 
प रुरवा भ लहवला उवकशीनें । ... ... ... ॥ ७०१ ॥ 
कामाचेहन अहभमान । सैवरीं आटतीं सैन्यें ॥ 
नाडले बह ताकारिें । आय ष्ट्य त टती ॥ २ ॥ 
जन्ममरिाचा ठेवा । स्त्रीसंगेंहच जोडला ॥ 
जीवा ंजन्माजन्मीं त हझया ंसेवा । गेहलया ंरंभें ॥ ३ ॥ 
त वा ंअज कना केला नप संक । पहक्षया केला वदेघोष ॥ 
तैसा नको मज देख । रंभे जाय जाय ॥ ४ ॥ 

 
कवी मांडळीक एल्हि 
 
 प्रस्त त कवी कवीश्वर आम्नायातील प्रहसद्ध प्रमेयगीताभाष्ट्यकार म रारीमल्ल हवद्वासं याचंा हशष्ट्य 
चाहेराज याचा हशष्ट्य होय. म रारीमल्ल हवद्वासं हे ऋग्वदेी ब्राह्मि असून मोगलाईत राहात असत. याचें 
उपनाव हवद्वासं असे होते. हे प्रख्यात धमोपदेशक असून याचें २५०० अन यायी होते. याचं्या नावावरूनच 
याचं्या गादीस हवद्वासं असे नाव पडले. याचें आय ष्ट्य शतमान असून याचंा अंत शके १५२७ वैशाख श  ॥ १५ 
शहनवारी अधकरात्रौ प्रहरात झाला असे एका श्लोकात नमूद आहे. या म रारीमल्ल हवद्वासंाचा एल्हि कवी हा 
नातू होय. हा कवी आपल्या कहवतेत स्वतःस म रारीनात  एल्हि कककर असे म्हिहवतो. या एल्हि कवीचे 
श्रीकृष्ट्िरुस्क्मिी स्वयंवर आहि बाळक्ीडा हे दोन गं्रथ प्रहसद्ध आहेत. रुस्क्मिी स्वयंवराच्या एकूि ५२३ 
ओव्या आहेत. परंत  बाळक्ीडा हा गं्रथ मोठा असून त्याचे एकंदर २४ अध्याय आहि ३२० ओव्या आहेत. 
काव्य या दृष्टीने रुस्क्मिी स्वयंवरापेक्षा बाळक्ीडा काव्याचा दजा उच्च आहे. 
 



           

 रुस्क्मिी स्वयंवरातील रुस्क्मिीची पहत्रका ११ ओव्यात वर्षिली आहे. त्यापंैकी खालील ५ ओव्या 
हदल्या आहेत. 
 

स्वस्स्तश्री सवकज्ञा । राया चक्धरा । नहत अवधारा । कककरीची ॥ 
तेव्हाहंच भीमके । त झेया चिासी । नग्न ऋषीकेशी । लावीएले ॥  
तैवारी रुक्मीया । त ज स्वामीसळा । मग हशश पाल । देवो केले ॥ 
कसहाची अंतौरी । नेइजे जंब के । मादवा आईके । लाज कोिा ॥ 
माझी हे हविती । पहरसोहन देव े। मनोथक प रवाव े। कककरीचे ॥ 

 
 रुस्क्मिी स्वयंवर गं्रथ केव्हा हलहहला याचा गं्रथात उल्लेख नाही. पि बाळक्ीडा हे काव्य शके 
१५८० मध्ये पूिक झाल्याचे त्या काव्यात आहे. तो श्लोक असा— 
 

शके पंधराश ेआंशीसी । हवलंबी संवत्सरे श्रावि मासी । 
श द्ध पंचमी पडत र देशी । वडाहलये हसद्ध झाला गं्रथ  ॥ 

 
 प्रस्त त काव्य भागवताच्या आधारे हलहहले असे सागंताना— 
 

श के परीहक्षता । संस्कृत हनरोहपली कथा । ते महारास्ष्ट्रया भाषा । आता साधेंन श्रोतेयासी ॥ असे 
सागंून कथेस स रुवात केली आहे. 
 
 कवीची विकनशलैी ओघवती असून थोड्या शब्दातं प ष्ट्कळ अथक आिण्याची कवीची हातवटी उत्कृष्ट 
आहे. 
 
 कंसाच्या रंगसभेत यावयास श्रीकृष्ट्ि हनघाला असता तो पाहािाऱ्यास कसा हदसला याचे तीन 
ओव्यानंी विकन केले आहे.  
 

मदनम क्ता वहनता कचती । कृष्ट्ि  देहखला मदनमृता। 
वृदे्ध हशश वच्छीपती । देहखला बाळकृष्ट्ि ॥ 
भक्ता आत्मब द्धी जािा । आत्माहच देखती जगजीवना ।  
ज्ञाहनया ज्ञानमूती जािा । प्रहतभाषता ॥  
नृपवरा हदसे नृपती । हवध्यावतंासी हवध्यामरू्षत । 
धन वहडया धन पती । कंसा काळ हच जैसा ॥ 

—एल्हिकृत अष्टनववयह विफन. 
 
 वरील काव्यापेक्षाही सरस आहि उत्कृष्ट असा श्रीकृष्ट्ि अष्टहववाह विकनपर काव्यगं्रथ एल्हि 
कवीच्या नावावर प्रहसद्ध आहे. या काव्यात प्रथमतः श्रीकृष्ट्िाच्या अष्टनाहयकाचें हववाहविकन केल्यावर नंतर 
सोळा सहस्त्र कन्याशंी श्रीकृष्ट्िाने हववाह केल्याची कथा साहंगतली आहे. याप्रमािे हववाहकथा पहहल्या 
अकरा प्रसंगातं साहंगतल्यावर शवेटच्या प्रसंगात श्रीकृष्ट्िाची वसंतक्ीडा विकन करून गं्रथाची समाप्ती केली 



           

आहे. कै. भाव ेयानंी या कवीला १४ व्या शतकात घातला आहे. परंत  हा कवी १४ व्या शतकात झाल्याबदल ल 
काही आधार हदला नाही. वरील म रारमल्ल हवद्वासंाचा नात  एल्हि कवी आहि हा एल्हि कवी एकच की 
काय हेही पि सागंावयास काही आधार देता येत नाही. कारि या एल्हि कवीने काव्यात स्वतःस न सते 
एल्हिकवी असेच म्हटले आहे. हशवाय या गं्रथाची जी प्रत हमळाली ती तृतीय असून तीत फक्त ११२५ 
ओव्या आहेत; आहि वसंतक्ीडेचे कथानक ऐन रंगात येताच मध्ये खंड पडला आहे. म्हिजे पहहल्या ११ 
प्रसंगामंध्ये ८०० ओव्या खची पडल्या असून १२ व्या प्रसगंाच्या ३२५ ओव्या आहेत. यावरून फारशा ओव्या 
गहाळ झाल्या नसाव्या असे वाटते. कवीने गं्रथारंभीचे नमनात आपले क ळ अथवा ग रूचे नाव हदले नसून 
शवेटील ओव्या गहाळ असल्याम ळे कवीचा काळ अथवा स्थळ याचाही बोध होण्यास तूतक काही मागक नाही. 
तथाहप बाळक्ीडा आहि अष्टहववाह या दोन्हीही काव्यातं प्रथम गिेश आहि नंतर शारदा यानंा नमन केले 
आहे. तसेच दोन्हीही काव्याचंी विकनशलैी आहि भाषासादृश्य यावरून दोन्ही काव्ये एकाच कवीची कृती 
मानण्याकडे मनाची प्रवृत्ती होते. काही असले तरी मंडळक एल्हि कवीच्या श्रीकृष्ट्िरुस्क्मिी हववाह आहि 
बाळक्ीडा या काव्याचंा हनदेश केल्यानंतर एल्हि कवीच्या या अष्टहववाह काव्याचंा हनदेश यथोहचत आहे 
असे कोिीही म्हिेल. 
 
 या सबधं काव्यात श्रीकृष्ट्िाच्या वसंतक्ीडेचा प्रसंग फारच बहारदारीचा वठला आहे. ककबह ना या 
प्रसंगासारखे साहत्त्वक शृगंाररसाचे द सरे उदाहरि मराठी वाङ मयात सापंडिार नाही असे म्हटले तर 
अहतशयोक्तीचे होिार नाही. 
 
 प्रस्त त काव्यात काहमनीच्या प रुषाथाचे विकन संग्रामाच्या रूपकाने प ढीलप्रमािे केले आहे— 
  

देवा मदन जाहळला जी चदं्रमौळी । तें रतीची रािीच खोमली ॥ 
आम्ही संजीवनमंते्र नादंतो केली । जोववती अनंगातें ॥ ९३५ ॥ 
कंदपे कजहतला हवरागी । आम्ही कैवारा पावलों बेगी ॥ 
महाप्रतापें रिरंगी । उहभया ठेली ॥ ९३६ ॥ 
तेथे तारुण्याहचये संग्रामभमूी । दशकनें हटहकले यम हनयमौ ॥ 
मग हतरस्कहरलें  वमककमी । पूवकप्रतीहतवा ॥ ९३७ ॥ 
हतया वहत्तता हवलासाहंचया संग्रामा । धीर न चलतीहच हवरामा ॥ 
तेव्हेली पवतकलो क्षात्र धमा । धन हवध्येहचया ॥ ९३८ ॥ 
चढवोहन भ्रभूगंाची कोदंडें । अन कारग ि टित्काहरले फ डें ॥ 
मोकलीहल सधानकाडें । हतखटांकटाक्षाचंी ॥ ९३९ ॥ 
तेिें फोहडली धैयाची वज्रागंी । द सरें संधान कडतरलें  हवरागी ॥ 
तीसरें आदळलें  अन रागी । वमी महामोक्षाचा ॥ ९४० ॥ 
हनहटी स्तनभ्राच हातग ंडें । बोडहवलें  उरस्थलाचें खेडें ॥ 
हातें पहडताहडले खाडें । स्पशकनाचें ॥ ९४१ ॥ 
तेिें मारें म सावलें  । ध्यानास्त्रमंत्रातें हवसरलें  ॥ 
हातीचें हववकेशास्त्र पहडलें  । भमूके माहाहचये ॥ ९४२ ॥ 
मग खळंबौहन रुपाचेहन अंचळे । कसपले श्रृंगार कपूकरजळें ॥ 
हवषयवासना बदन ताबं ळें  । भहरले स्स्मत हास्याचेहन ॥ ९४३ ॥ 



           

सवौहन अकलगनाची सपाटी । संयोगस खा घातली गाठी ॥ 
हवषैय राम करोहन सृष्टीं । नादंते केले ॥ ९४४ ॥ 

 
अशी हस्त्रयाचंी अहंता ऐकून “सत्य त मच्या सामथ्याची थोर ख्याहत त म्ही हस्त्रत्वाहचये येवोहन जाहत । 
जन्मेलेयाहत वाया” असा देवाने उपहास करताच एका रमिीला कोप आला आहि लगेच ती देवास म्हिते, 
“हे काईं बी बोलिे । आम्हा साळेयाहच खांहडले रािेपिे । आम हचया पवाडेयाचंी जाली प रािे । ते काई 
हवसरले देवा ।” 
 

पाहावा जेिे हवटंहबला शकंरु । तो महान दाटला कैसा लेकरु ॥ 
ते मायरािी आहदग रु । आम्हा बायलाचंा ॥ ९५१ ॥ 
हवष्ट्ि  धहरले स्त्रीरूप मोहहनी । देखोहन ब्रह्मा भ लहवला ततक्षिी ॥ 
कसा हवचळला तपापासौहन । आम चेहन बालभें ॥ ९५२ ॥ 
विास रहचहन मासें । नारायि  ब डाला न हदसे ॥ 
तो हात देवोहन अहनयासे । काहढला कमलजा देवीं ॥ ९५३ ॥ 
पहतव्रते दमयहंतचेहन अहभलाषें । देव नळ जाले तनासाहरसे ॥ 
ते सामथ्यकजवळ नेिचें कैसें । आम्हा ंबाईलाचंें ॥ ९५४ ॥ 
गौजमाहचये अहल्ये लागौनी । इंद्रें केली कपटकरिी ॥ 
तेहौहन चदं्र कलंहकया सहस्त्रनयनी । मूती इंद्राची ॥ ९५५ ॥ 
देवर्षष नारद  वाखािे तो कहडे सोळा सहस्त्र राउळगिें ॥ 
सेवटी स्त्री होऊहन जने । साठी संवच्छर प त्र ॥ ९५६ ॥ 

 
 याप्रमािे अबलाचंा प रुषाथक एक रमिी विकन करते. हततक्यात द सरी म्हिते, अग हे कशाला 
सागंावयास पाहहजे, “येथ प्रत्यक्षा नलगे प्रमाि । आता हातलें हवये दाद लेपि जािवले राउळीचे ।” अशा 
प्रकारच्या थट्टा, हवनोदाच्या पाश्वकभहूमवर एल्हि कवीने हा वसंतक्ीडोत्सवाचा प्रसंग हचहत्रत केला आहे. 
 
चक्रपयिी व्ययस वधफनस्थ 
 
 या काळातील एक महत्त्वाचा कवी म्हिजे चक्पािी व्यास वधकन हे होत. याचंा हवशषे म्हिजे कवी 
राजप ताना येथील असून याचं्या पूवीश्रमीचे नाव चाल्हि पंहडत होते व हा जातीने सारस्वत ब्राह्मि होता. 
दैववशात वऱ्हाडात उपाध्याम्नायातील सतंराज वधकनस्थ (बीडकर) महान भावमहात्म्याच्या स मारास 
झाल्याम ळे त्याचेंपासून शके १५०० मध्ये याने महान भावपंथाची दीक्षा घेतली व दीक्षा घेतल्यावर त्यानंी 
चक्पािी व्यास हे नाव धारि केले. हा कवी ब्रह्महवदे्यमध्ये हनष्ट्िात होता. त्याने संस्कृत, कहदी, मराठी 
इत्यादी भाषेत गं्रथरचना केली. त्याचें संस्कृत सम दाय सूत्रपाठ, तसेच मराठीत पाठाचं्या लाहपका, सरबळे, 
दृष्टातंस्थळ याहशवाय हनत्यहदनी लीळास्तोत्र व इतर श्लोक आहि ओवीचे कहवत्व केले आहे. हे बह धा 
ऋहद्धपूर येथे राहत असत आहि तेथेच हे शके १५६५ मध्ये देवदशकनास गेले (समाहधस्थ झाले). 
 
उपसांहयर  
 



           

 याप्रमािे शके १२७२ ते शके १५७२ पयंतच्या काळातील म ख्य म ख्य कवीसंबधंाने आहि त्यानंी 
महाराष्ट्र सारस्वतात टाहकलेल्या वाङ मय संपत्तीसंबधंाने संके्षपतः हववचेन केले आहे. याहशवाय अनेक कवी 
या काळात या पंथात हनमाि झाले व त्यानंी कमीअहधक प्रमािात मराठी वाङ मयात भर टाहकली आहे. या 
कवींच्या कृतींपैकी फारच थोड्या म हद्रत झाल्या आहेत. बरीचशी गं्रथसंपत्ती अम हद्रतच आहे, एवढेच नव्हे 
तर ती इतस्ततः हवख रलेली अशी पडलेली आहे. ती एकहत्रत करण्याचा अद्याप व्हावा तसा प्रयत्न झाला 
नाही. आज जी या गं्रथभाडंाराची थोडीबह त माहहती प ढे येत आहे त्याचे बव्हंशी श्रेय माहूरचे देवदेवशे्वर 
संस्थानचे पट्टाहधहष्ठत महंत दत्तलक्षराज यानंाच आहे. त्यानंी आज हकत्येक वषपेयंत गं्रथहनरीक्षिाचा आहि 
संग्रहाचा जो आस्थापूवकक आहि हनरलस असा उद्योग केला आहे त्याम ळेच आम्हास या कहवकृती महाराष्ट्र 
रहसकापं ढे अंशतः माडंता आल्या आहेत. या समग्र गं्रथभाडंाराचे हचहकत्सापूवकक अध्ययन करून त्याची 
फलहनष्ट्पत्ती एका छोट्याशा प्रबंधात माडंिे आजच्या पहरहरथतीत तरी एका व्यक्तीच्या आटोक्याबाहेर 
आहे. आपल्या मराठी भाषेतील हा अमोल ठेवा एका हवहशष्ट पंथाच्या मंज हषकेत ग प्त होता. तो जर म हद्रत 
होऊन सवास स लभ झाला तर त्याने आपल्या मराठी भाषेतील गं्रथभाडंारात अमोल भर पडेल आहि मराठी 
भाषेच्या आहि वाङ मयाच्या अभ्यासकासं त्याचा फार उपयोग होईल अशा प्रकारची जािीव मराठी भाषेच्या 
रहसकातं या आमच्या छोट्या लेखाम ळे उत्पन्न होईल असा आम्हास भरवसा वाटतो. 
 
 शवेटी एक गोष्ट आम्हास नमदू करिे अवश्य वाटते ती ही की, महान भावाचें वाङ मय हे एका हवहशष्ट 
पंथाचे असले तरी ते वदेान यायी पंथाचं्या वाङ मयाच्या चौकटीत बसिारे आहे. त्याने आपल्या संस्कृतीची 
पूवापार चालत आलेली उज्ज्वल परंपरा प ढे चालहवली आहे. महाराष्ट्राच्या पडत्या काळात धार्षमक 
संघटनास हातभार लाहवला आहे. स्त्रीशूद्रादी सामान्य जनतेस मागकदशकक असा भस्क्तभावाचा दीप अखंड 
तेवत ठेवला आहे. कधी काळी महाराष्ट्रास भाग्याचे हदवस आले तर त्याचे श्रेय इतर पंथीयाबंरोबर या 
वीतरागी पंथासही अंशतः हमळेल यात हतळमात्र शकंा नाही. 



           

७.                          
 
महयरयष्ट्रयचय रयर्कीय इनतहयस 
 
 महान भावीय गं्रथकारानंी शके १२७२ ते शके १५७२ या तीनश ेवषांच्या कालात मराठी वाङ मयात 
जी अत्य त्कृष्ट भर टाकली त्यासबंंधाने हवहंगमदृष्ट्ट्या हववचेन करावयाचे आजच्या प्रसंगी मी योहजले आहे. 
श्री. लक्ष्मिरावजी पागंारकर यानंी आपल्या “मराठी वाङ मयाचा इहतहास” या गं्रथाच्या हद्वतीय खंडाकहरता 
आखून घेतलेली ही कालमयादा आहे. १२७२ हा नामदेवाच्या समाधीचा शक असून १५७२ हा त कारामाच्या 
स्वगारोहिाचा शक आहे. हा तीनश े वषांचा काल महाराष्ट्राच्या सवांगीि इहतहासाच्या दृष्टीने अत्यतं 
आिीबािीचा आहे. यावळेी महाराष्ट्राच्या सौभाग्यतेचा पूिकपिे अस्त झाला होता. देवहगरीच्या 
यादवरावाचं्या राजवटीत महाराष्ट्रास पूिक स्वातंत्र्य लाभले होते. प्रासादात, राजदरबारात आहि 
लोकव्यवहारात एकच मराठी भाषा महाराष्ट्रात होती; परंत  नामदेवाच्या समाहधकाली महाराष्ट्र 
परहकयाचं्या सते्तखाली पूिकपिे चालला होता. हभन्न संस्कृतीच्या म सलमानानंी महाराष्ट्रावर आक्मि केले 
होते. नामदेवाच्या समाहधकाली देवहगरीचे राज्य नष्ट होऊन जवळजवळ एक हपढी ग जरली होती. या 
कालात मध्यवती सत्ता हदल्ली येथे असून हदल्लीच्या स लतानाचे प्रहतहनधी म्हिून स भेदार महाराष्ट्रावर सत्ता 
गाजवीत. मध्यवती सत्ता दूर असल्याम ळे हे स भेदार हनयहंत्रत कारभार करीत. या अमदानीत महाराष्ट्रीय 
समाज, धमक आहि भाषा यावंर आघात झाले. तथाहप शके १२६९ च्या स मारास ग लबगा येथे बहामनी 
राज्याची स्थापना झाली. या घराण्याच्या पहहल्या तीन बादशहाचं्या कारहकदीत महाराष्ट्रात या घराण्याचे 
आसन स्स्थर व्हावयाचे असल्याम ळे व याकहरता महाराष्ट्रातील प्रजेच्या सहान भतूीची अपेक्षा असल्याम ळे 
कहदंूना म्हिावा तसा त्रास झाला नाही. परंत  शके १३०८ मध्ये महम दशहा गादीवर आला तेव्हापासून 
महाराष्ट्रातील कहदू प्रजेस त्रास व्हावयास स रुवात झाली. कहद  धमक व कहदू संस्कृती याचंी अत्यंत गळचेपी 
झाली. बहामनी घराण्याच्या शवेटच्या तीन–चार बादशहाचं्या कारकीदीत ख दल  राजधानीमध्ये इतकी 
अंदाध ंदी माजली की, खून, मारामाऱ्या आहि रक्तपात इत्याहदकानंा पूर आला आहि शके १४१२ मध्ये 
बहामनी राज्याची शकले होऊन स्वतंत्र पाच म सलमानी राज्ये स्थापन होण्यात  त्याचा शवेट झाला. या पाच 
राज्यापंैकी गोवळकोंडे, हवजापूर आहि बेदर येथील बादशहाचं्या अंमलात महाराष्ट्राचा फक्त काही भाग 
होता. तथाहप अहमदनगर आहि एहलचपूर येथील राज्ये सवकस्वी महाराष्ट्रात होती. हशवाय या दोनही 
राज्याचें संस्थापक ब्राह्मि अथवा ब्राह्मिाचें वशंज असून पहरस्स्थतीच्या फेऱ्यात सापडून म सलमान झाले 
होते. याहशवाय या पाचही राजघराण्यातील प रुषानंा प्रजेची सहान भतूी हमळहविे अवश्य असल्याम ळे या 
पाचही बादशाहीत महाराष्ट्रातील प्रजेला इतका त्रास झाला नाही. कहदंूना मोठमोया अहधकाराच्या जागा 
हमळू लागल्या. एवढेच नव्हे तर प ढे प ढे हदल्लीच्या मोगलाचंा संबधं महाराष्ट्राशी यावयास स रवात झाली, 
तेव्हा तर धनाजी, शहाजी, उदाराम इत्यादी महाराष्ट्रातील बऱ्याच थोर प रुषानंी राजकारिात प्राम ख्याने 
भाग घेतला. तथाहप महाराष्ट्रातील धमक, संस्कृती आहि समाज याचंी हभन्न धमक आहि हभन्न संस्कृती यानंी 
य क्त अशा म सलमानी अंमलामध्ये ख दल  महाराष्ट्रात जी गळचेपी झाली ती महाराष्ट्रातील कहदू जनतेस 
असय झाली. आघात सोसूनही कहद  धमक आहि संस्कृती स रहक्षत ठेविे कठीि झाले. या तीनश ेवषांच्या 
काळातील झाडून सारे कवी आहि गं्रथकार आपली ससं्कृती, आपला धमक आहि आपला समाज स संघहटत 
ठेवण्यास कसे कारिीभतू झाले हे त्याचं्या हलखािावरून हदसून येते. या सवक कवींचे प्रयत्न, सामान्य 
जनतेस उपयोग व्हावा म्हिनू, प्रचहलत अशा मराठी भाषेतूनच झाले. महाराष्ट्र धमक, संस्कृती आहि समाज 
ही स रहक्षत ठेवावयाची असल्यास या त्रयीस अन कूल अशी राजसत्ताच महाराष्ट्रात स्थाहपत होिे अवश्य 



           

आहे, अशी भावना रामदासस्वामीसारख्या संतकवींनी महाराष्ट्रात हनमाि केली. त काराम महाराजाचं्या 
स्वगारोहिकाळापूवीच महाराष्ट्र धमक, समाज आहि ससं्कृती याचें संरक्षि करिारे आहि महाराष्ट्रात 
स्वराज्य हनमाि करण्याची आकाकं्षा बाळगिारे श्रीहशवाजीमहाराज यासंारखे प रुष हनमाि झाले होते. व 
त काराम महाराजाचं्या स्वगारोहिकाळी या प रुषाच्या प्रयत्नास गोड फळे येिार असा हवश्वास उत्पन्न 
झाला होता. असा हा महाराष्ट्राच्या इहतहासाला हनराशचे्या अधंकारमय खोल गतेतून आशचे्या उत्त ंग 
हशखरावरील उज्ज्वल उषःकालात आिनू सोडिारा तीनश ेवषांचा काल आहे. 
 
मरयठी वयङ मययचय आरांभ व प्रसयर 
 
 वाङ मय हे तत्कालीन समाज, धमक आहि संस्कृती याचें प्रहतकबब आहे आहि याच दृष्टीने आपिास 
या तीनश े वषांतील वाङ मयाकडे पाहहले पाहहजे. या वाङ मयाचे महत्त्व लक्षात याव े म्हिूनच या तीनश े
वषांचा महाराष्ट्राचा राजकीय इहतहास सकें्षपाने पहावा लागला. मराठी वाङ मयात अगदी प्रथम हनमाि 
झालेल्या ज्या कृती उपलब्ध आहेत त्या धार्षमक स्वरूपाच्या आहेत. तत्पूवीचे धमकभाडंार गीवाि भाषेत 
असून चात वकण्यकहनबद्ध सामान्य जनतेत ब्राह्मिद्वारा अथवा ग रुम खाने याचा प्रसार प्रचहलत भाषेत होत 
असे. पि कलगायत पंथात श्रीबसवाचायांनी, नाथसंप्रदायात हनवहृत्त–ज्ञानेश्वराहदकानंी आहि 
महान भावपंथात श्रीचक्धराचं्या आजे्ञवरून कवीश्वराहद अहधकरिानंी मराठी भाषेतून धार्षमक गं्रथाचंी 
हनर्षमती करावयास स रुवात केली. वारकरी सपं्रदायातील नामदेवादी संत वगळल्यास मराठी भाषेतील 
हवशषेतः महान भाव संप्रदायातील अगदी प्रथमचे उपलब्ध कवी आहि गं्रथकार ब्राह्मि होते ही गोष्ट लक्षात 
ठेवण्यासारखी आहे. या ब्राह्मिविाच्या हातीच गीवाि भाषेतील सारस्वताच्या भाडंाराच्या हकल्ल्या होत्या 
आहि त्यानंीच ते भाडंार गीवाि भाषा न जाििाऱ्या सवक विीयानंा स गम व्हाव े म्हिून प्रचहलत भाषेतून 
हनमाि करावयास स रुवात केली आहि प्रचहलत भाषेत गं्रथहनर्षमतीची प्रथा स रू झाल्यावर मराठी भाषेत 
उत्तरोत्तर अनेक गं्रथ हनमाि व्हावयास लागले व त्याचा प्रसार सामान्य जनतेत व्हावयास लागला. त्यावळेी 
महाराष्ट्रात अथवा भारतात छापण्याची कला अस्स्तत्वात नसल्याम ळे गं्रथाचं्या प्रती हातानेच कराव्या 
लागत. अशा प्रती हलहहिाराचंा एक वगकच हनमाि झाला. एकनाथाच्या हनधनकाली महाराष्ट्राच्या एका 
भागात म्हिजे गोव ेप्रातंात छापण्याची कला प्रचारात होती. पि त्याचा गधंही महाराष्ट्रीयासं होता, असे 
हदसत नाही. फादर स्स्टफन याने ब्राह्मिी मराठी भाषेत हलहहलेल्या ह्स्त प रािाच्या तीन आवृत्ती रोमन 
हलपीत अन क्मे शके १५३६, १५६८ आहि १५७५ या वषी छापून प्रहसद्ध झाल्या होत्या. परंत  मराठी गं्रथात 
कोठेही त्यासंबधंी उल्लेख नाही. बह धा पंथातील गं्रथाचा पंथाबाहेर प्रसार होत नव्हता हे त्याचे कारि 
असाव.े महान भावीय गं्रथभाडंारासंबधंानेही तशीच गोष्ट आहे. आज आपिास महान भावाचें गं्रथ उत्तरोत्तर 
जास्त उपलब्ध होत आहेत. यासंबंधाने पंथाबाहेर अज्ञान होते, याचे कारि एक तर पंथेतराचें गं्रथ आपि 
वाचाव े अशी हजज्ञासा तत्काली नसावी आहि द सरे महान भाव पंथामध्ये आपले गं्रथ इतरानंी वाचाव े ही 
प्रवृत्ती म ळीच नव्हती. उलट आपले गं्रथ इतरानंा वाचता येऊ नये म्हिून ते साकेंहतक हलपीत हलहहण्याची 
प्रथा पंथात स रू झाली. ही साकेंहतक हलपीत गं्रथ हलहहण्याची प्रथा आपि हवचारात घेतलेल्या 
कालखंडाच्या आरंभीच महान भावपंथात स रू झाली. रवळो व्यास ऊफक  राघो पाध्ये यानंी सकल हलपी 
नावाची हलपी प्रथम हनमाि केली. आपले गं्रथ ग प्त ठेवण्याची परंपरा या पंथात इतकी बोकाळली की एका 
आम्नायाचे हवहशष्ट गं्रथ द सरे आम्नायातंील लोकासं कळू नये, म्हिून स्वतंत्र साकेंहतक हलप्या हनमाि 
करण्यात आल्या. आज महान भावपंथात जवळजवळ सव्वीस हलपी  अस्स्तत्वात असल्याचे कळते. जाता 
जाता या प्रश्नासंबधंाने एवढेच नमूद करतो की, आपले गं्रथ इतराचं्या हाती जाऊ नये अथवा इतरानंा ते 
कळू नये अशी प्रवृत्ती कमीअहधक प्रमािात अनेक पंथामंध्ये आहे. रॉयल एहशयाहटक सोसायटीच्या म ंबई 



           

शाखेच्या हस्तहलहखत गं्रथसंग्रहात साकेंहतक हलपीत हलहहला असा वैद्यकहवषयावरील एक गं्रथ आहि 
वदेातंील एक भाग सगं्रहहत केलेला आहे. 
 
यय कयलयतील प्रकयनशत महयनुभयवीय ग्रांथ 
 
 या तीनश ेवषांत हनमाि झालेले महान भावीय गं्रथ बह तेक सवक अप्रकाहशत आहेत. त्यापंैकी ४/५ 
गं्रथच छापून प्रहसद्ध झाले आहेत. त्यातं भगवद गीतेवरील गोपलदासी नावाची मराठी गद्य टीका स मारे 
३०–३५ वषांपूवी लाहोर येथे छापून प्रहसद्ध झाली. हदवाकर कपाटेकृत “महतप्रबंध अथवा महतरत्नाकर” 
आहि मयंकस त म रारीमल्लकृत “दशकनप्रकाश” हे ओवीबद्ध गं्रथ १९०१ मध्ये हचत्रशाळेत छापले आहेत. 
बहाळे नारो व्यासकृत “ऋहद्धपूरविकन” हा ओवीबद्ध काव्यगं्रथ मी १९२६ मध्ये छापून प्रहसद्ध केला आहि 
भीष्ट्माचायककृत “चवार्षतक” हा व्याकरिहवषयक गं्रथ “मराठी भाषेचे व्याकरि” या प स्तकात छापला आहे. 
याहशवाय बाकीचे अद्याप छापल्याचे आढळून येत नाही. 
 
चनरत्र आनि सूत्रपयठ ययवरील वयङ मय  
 
 महान भावपंथाचे म ख्य पहवत्र गं्रथ म्हिजे “लीळाचहरत्र” आहि त्या चहरत्रातून श्रीचक्धर याचं्या 
म खातील सूत्ररूप वाक्ये एकहत्रत करून तयार केलेला हसद्धातं सूत्रपाठ हा गं्रथ होय. या दोन गं्रथावंर 
स्पष्टीकरिाथक अनेक गं्रथ या काळात झाले आहेत. न्याय व्यास वाइंदेशकर यानंी लीळाचहरत्र गं्रथावर 
“हेत स्थळ”, “लीळाप्रय स्क्त” आहि “हसद्धातंस्थळ” इत्यादी गं्रथ हलहहले आहेत. हेत स्थळ या गं्रथात 
श्रीचक्धरानंी हनरहनराळी सूते्र कोित्या प्रसंगी काय हेतूने साहंगतली याचे हववरि आहे. क माराम्नाय कोठी 
यानंी श्रीकृष्ट्ि इत्यादी पंचावतारानंी महाराष्ट्रात ज्या ज्या स्थळी लीळा केल्या त्याचंी स्मृती राहावी म्हिनू 
स्मृहतहचन्हे म्हिजे ओटे बाधंहवले व त्या स्थळाचं्या विकनाची माहहती एकत्र हमळावी म्हिून “स्थानपोथी” 
म्हिून स्थलविकनात्मक गद्य गं्रथ हलहहला. त्या पोथीतील ऋहद्धपूर येथील स्थळाचं्या विकनाचा उतारा 
ऋहद्धपूरविकन या गं्रथात पहरहशष्टरूपाने हदला आहे. ग जकरहशव व्यास यानंी हसद्धातंसूत्रपाठातील 
आचारहवचार आहि लक्षि यावंरील हतन्ही स्थलाचंी बाधंिी केली. या गं्रथात ग जकरहशव व्यास यानंी प्रथम 
सूत्र सागंून त्यावर श्रविे म्हिजे भाष्ट्य केले आहे. त्यास भाष्ट्य, हलहपका इत्यादी नाव ेआहेत. ही सवक रचना 
गद्यात आहे. चहरत्रगं्रथ, हसद्धातंसूत्रपाठ याचें यथाथक व सशास्त्र ज्ञान व्हाव ेम्हिून महान भावानंी तद न षहंगक 
व्याकरि आहि भाषाशास्त्र याचं्यावरही गं्रथ हलहहले आहेत. त्यात बोपदेवहशष्ट्य पंहडत भीष्ट्माचायक याचें 
“पंचवार्षतक”, “नामहवभस्क्त” हे गं्रथ म ख्य आहेत. पंचवार्षतकात सूत्रवार व्याख्याने असून तो 
भाषाशास्त्रावरील गं्रथ आहे. आहि नामहवभस्क्त हा व्याकरिशास्त्रावरील गं्रथ आहे. असाच एक शास्त्रीय 
स्वरूपाचा “द्वाहत्रशलक्षि” नावाचा संस्कृत गं्रथ आनेराजव्यास यानंी हलहहला. त्यावरही पंहडत भीष्ट्माचायक 
यानंी मराठीत टीका हलहहली आहे. एखाद्या गं्रथाचा सोपपत्ती हवचार करावयाचा म्हिजे त्या गं्रथाची 
प्रहतज्ञा, प्रमाि इत्यादी ३२ लक्षिानंी हवचार करावयाचा असतो. वरील टीकेत या लक्षिाचंी व्याख्या देऊन 
त्याचें उदाहरिाने स्पष्टीकरि केले आहे. शारंगधर प सदेकर या कवीने भगवद गीतेची “कैवल्यदीहपका” 
म्हिून मराठी टीका १६ व्या शतकात हलहहली. त्या टीकेच्या प्रारंभी ही ३२ लक्षिे देऊन या लक्षिाचं्या 
आधारे गीतेचा अथक हवशद केला आहे. 
 
 भीष्ट्माचायानी “मागकप्रभाकर” नामक गं्रथात बधं आहि छंद या हवषयासबंंधानेही हववरि केले आहे. 
त्यात ओवीचे प्रकार, बंधाचे म ख्य भेद, गौड व वैदभक मागक याचंी लक्षिे, तसेच धृपदी गाथा आहि श्लोकपदी 



           

गाथा असे गौडमागी गाथाचें दोन भेद आहि लक्षिे हदली आहेत. त्यानंतर शके १५४० च्या स मारास लक्षधीर 
कवी याने “महाराष्ट्र काव्य प्रदीहपका” नावाचा छंदःशास्त्रावर छोटा गं्रथ हलहहला आहे. त्यात ओवी छंदाचे 
सोळा प्रकार सोदाहरि साहंगतले आहेत. याहशवाय छंदःशास्त्रावर स्वतंत्र नव्हे पि छंदाचे प्रकार दशकहविारे 
एक काव्य मंयकराजसूत कवी कृष्ट्ि हडम्भ याने रहचले आहे. ते काव्य रुस्क्मिीहरिावर असून त्यास 
“नवखंडरुस्क्मिीस्वयंवर”अथवा “कल्पद्र म” असे म्हितात. या काव्यात कवीने अक्षरगिात्मक आहि 
मात्रागिात्मक अनेक वृते्त योहजली आहेत. येथे आपिास पाच अक्षरापंासून सव्वीस अक्षरापंयंत एकेक 
चरिात अक्षरे आहेत अशी वृते्त सापडतील. महाराष्ट्रास अथवा मराठीस अपहरहचत अशी हकतीतरी वृते्त या 
काव्यात आली आहे. इतकी हवहवध वृते्त योजिारा कवी महान भावीय वाङ मयातच काय परंत  सबधं मराठी 
वाङ मयात द सरा सापडिार नाही, अपहरहचत अशा अक्षर–वृत्ताचंी नाव े“कल्हार”, “गौरी”, “वनमाला”, 
“हचत्रकला” इत्यादी. मात्रावृत्ताचंी काही अपहरहचत नाव े“लहलत”, “चौवोला”, “हीरक” इत्यादी आहेत; 
तसेच संगीत “चंद्रशखंरध्र वक” म्हिून तालात्मक छंदात एक पद हदले आहे.  
 
पांथयच्यय नवनशष्ट ब्रह्ज्ञयनयवरील ग्रांथ 
 
 लीळाचहरत्र व सूत्रपाठ यावंरील गं्रथरचनेहशवाय या काळात महान भावीय तत्त्वज्ञान आहि 
पंथातील हवहशष्ट ब्रह्मज्ञान यावंरही हवहवध गं्रथरचना झाली आहे. पहंडत भीष्ट्माचायक यानंी “मागकप्रभाकर” 
म्हिून ओवीबद्ध गं्रथ केला आहे. त्यात भक्ती, ज्ञान आहि वैराग्य असे तीन खंड करून प्रत्येक खंडात 
अन क्मे भक्ती, ज्ञान आहि वैराग्य याचं्या द्वादश कला शास्त्रीय रीतीने वर्षिल्या आहेत. गोपालदासकृत 
१११२ ओव्या असलेला “हनष्ट्कलंक ब्रह्माडंगोलक” म्हिून एक गं्रथ सोळाव्या शतकातला आहे. त्याचा 
इहतहास फारच मनोरंजक आहे. श्रीकृष्ट्िाने पाथास १८ अध्यायानंी गीता साहंगतल्यावर पाथाच्या आिखी 
काही शकंा उरल्या. त्याचें श्रीकृष्ट्िाने हा अध्याय सागंून हनरसन केले अशी कवीने कल्पना केली आहे. या 
अध्यायास “हनष्ट्कलंक अध्याय” हे नाव असून तो प रुषोत्तम नावाच्या म नीने केला. त्यात १२५ ओव्या 
आहेत. प ढे देवदास याने त्यात प्रकरिोहचत स्पष्टाथकदशकक आिखी भर टाकून तो गं्रथ २७५ ओव्याचंा केला 
व त्याचे नाव “ब्रह्माडंगोलक” असे ठेहवले. त्यानंतर पंहडत गोपालदास यानंी शोध करून प्रकरिोहचत 
स्पष्टाथकदशकक आिखी २०० ओव्या घालून तो गं्रथ ४७५ ओव्याचंा केला. तेवढ्यानेही मध्यम प्रतीच्या 
वाचकाचं्या अंतःकरिात या प्रश्नाचे हवशदीकरि होिार नाही म्हिनू उपरोक्त गोपालदासाने त्यात 
स्पष्टताथकदशकक ओव्या घालून त्याचा हवस्तार १११२ ओव्यानंी केला. “अनंत ब्रह्माडें मी इच्छामाते्रहच रहचतो, 
संहाहरतो आहि माझी ब्रह्महवद्या जािनू जे मज शरि हरघतात त्याचें मी भवभ्रमि च कहवतो”, हा या 
ब्रह्माडंगोलक गं्रथाचा महथताथक आहे. 
 
 महान भावपंथीयाचं्या तत्त्वज्ञानाची ओळख व्हावयास हदवाकर कपाटेकृत “महतरत्नाकर अथवा 
महतप्रबधं” आहि मयंकस त म रारीकृत “दशकनप्रकाशन गं्रथ” हे महत्त्वाचे आहेत. पहहल्याचा रचनाकाल शके 
१५०९ असून द सऱ्याचा शके १५६० आहे. दोन्ही गं्रथ छापून प्रहसद्ध झाले आहेत. या दोन्ही गं्रथातं वदे, 
श्र ती, गीता, भागवत, इत्यादी गं्रथातील उतारे स्वमतप ष्ट्ट्यथक हदले आहेत. कवींनी आपल्या पंथाचे हवहशष्ट 
पद्धतीचे दै्वतमत प्रहतपाहदताना शाकंरादै्वताचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच दाशकहनक मते, 
जैन, कलगायत (हशवाचार), नाथपंथ इत्यादी अनेक मताचें खंडन करण्याचा प्रयत्न करून शवेटी नवहवधा 
भक्तीचे विकन करून श्रीकृष्ट्िाच्या अनन्य भक्तीचे महत्त्व वर्षिले आहे. शके १५४० च्या स मारास आिखी 
एक कवी लक्षधीर ऊफक  बचराज याने “ज्ञानदपकि” आहि “ज्ञानमातंड” हे दोन गं्रथ हलहहले आहेत. या 
गं्रथात शवेटी भस्क्तमागाचेच महत्त्व वर्षिले आहे. 



           

 
र्ीतय आनि भयर्वत ययवरील ग्रांथ 
 
 ब्रह्मज्ञानहवषयक गं्रथात उल्लखे केल्यावर ज्या धार्षमक गं्रथातील तत्त्वावंर महान भावपंथ उभारला 
आहे त्या भागवत आहि भगवद गीता या गं्रथाकडे वळले पाहहजे. महान भावपथंात अनेक कवींनी 
भगवदगीतेवर आपल्या पंथास अन कूल अशा अथाचे हववरि करण्याकहरता गीताटीका हलहहल्या आहेत. 
असल्या सरासरी २५ टीका हलहहल्या असल्याचे हदसून येते. हवचारास घेतलेल्या तीनश ेवषांच्या कालातही 
बऱ्याच गीताटीका झाल्या. त्यातं नृकसह कहवकृत “उल्हाससकेंत अथवा संकेतनी गीताटीका” ही बरीच 
महत्त्वाची आहे. ही टीका ओवीबद्ध असून तीत १३८९ ओव्या आहेत. टीकेच्या आरंभीच हनवृत्ती, सोपान, 
ज्ञानेदव याचंा सादर उल्लखे करून पूवी झालेल्या गीताटीकाचंा उल्लखे केला आहे. त्यातं शाकंरभाष्ट्य व 
ज्ञानदेव याचं्या टीका अदै्वतपर म्हिून, श्रीधराचे भाव व्याख्यानपर म्हिून, लालाराम याची टीका संहक्षप्त 
म्हिून, गंगाधरी टीका केवळ पदक्माचंा अथक म्हिून व महेंद्राची टीका असमाधानकारक म्हिून त्याचंा 
उल्लेख केला आहे. 
 
 भागवतामधील अनेक कथावंर या कालात गं्रथ झाले आहेत. त्यातं यग्रीव व्यासकृत दशमस्कंध 
“गद्यराज” म्हिून जो गं्रथ प्रहसद्ध आहे त्यावर बालास रकर यानंी टीप हलहहली आहे. तसेच 
महान भावपंथात पूिावतार म्हिून प्रहसद्ध असलेल्या श्रीकृष्ट्िाच्या चहरत्रातील हवशषेतः बालक्ीडा आहि 
रुस्क्मिी स्वयंवर यातं अनेक कवींनी काव्यरचना केली आहे. त्यातं स त कवी मंडलीक याचंी “बालक्ीडा” 
प्रहसद्ध आहे. रुस्क्मिी स्वयंवर हा तर महान भाव कवींचा आवडता हवषय आहे त्यावर अनेक कवींनी 
काव्यरचना केली आहे. या तीनश े वषांच्या कालात नृकसह संतोषम हन, कृष्ट्िदास, कृष्ट्िकवी हडम्भ, 
गोपाळदास दयापूरकर, कवी एल्हि लक्ष्मीिर या कवींचे रुस्क्मिी स्वयंवरावर गं्रथ प्रहसद्ध आहेत. एल्हि 
या कवीचा अष्टहववाहावरही ओवीबद्ध असा एक उत्कृष्ट गं्रथ आहे वरील हवषयाहशवाय कोमराज अतंविक 
चहरत्र, गीत गोकवदावरील मराठी टीका इत्यादी प्रकारची गं्रथरचना या काळात झाली. हतचा उहापोह 
करिेही द रापास्त आहे. 
 
यय कयलयतील वयङ मययचय नवस्तयर 
 
 या तीनश ेवषांतील वाङ मयाचे कालदृष्ट्ट्या  अवलोकन करताना असे हदसून येते की , महाराष्ट्रात 
झालेल्या सामाहजक क्ातंीचा पहरिाम महाराष्ट्रातंील इतर वाङ मयाप्रमािेच महान भावीय वाङ मयावरही 
झाला. शके १३५० ते १४५० हा एक शतकाचा बहामनी अमदानीचा काल महाराष्ट्राला धार्षमकदृष्ट्ट्याही 
फार कष्टाचा गेला. या कालात फार थोडी गं्रथरचना झालेली आढळून येते. आहि जी गं्रथरचना झाली ती 
केवळ धार्षमक स्वरूपाची आहे. बहामनी राज्य नष्ट होऊन पाच स्वतंत्र राज्यें हनमाि झाल्यावर महाराष्ट्रधमक 
आहि संस्कृती यानंा थोडे समाधानाचे हदवस यावयास लागले. त्याचा पहरिाम मराठी वाङ मयावर झाला. 
नवीन गं्रथरचना होऊ लागली. ज्ञानेश्वरीसारख्या उत्कृष्ट गं्रथाचे संशोधन होऊन त्याचा प नः नव्याने प्रसार 
होऊ लागला. महान भावीय कवी गोपालदास वाद्रींद्र अथवा दयापूरकर यानंीही अनेक गं्रथ शोधून त्याचंा 
त्याच स मारास प्रसार केला. अशा संशोधनासंबंधी उल्लखे त्या त्या गं्रथाचं्या शवेटी आढळतो 
“ब्रह्माण्डगोलक”, “मागकप्रभाकर” कवी लक्षधीर याचंा “महाराष्ट्रकाव्यदीहपका,” हदवाकर कपाटेकृत 
“महतप्रबंध,” गीत गोकवदावरील भीष्ट्माचायांची मराठी टीका हे गं्रथ शोहधत ग्रथातं प्रम ख आहेत. १२ व्या 



           

शतकाच्या अतापासून महाराष्ट्रात हवहवध हवषयावंर गं्रथरचना होऊ लागली. वाङ मयात अत्य त्कृष्ट भर 
पडावयास लागली.  
 
पांथयचय पांर्यबयत प्रवशे 
 
 पंधराव्या शतकाच्या अखेर महान भावपंथास एका गोष्टीम ळे हवशषे महत्त्व आहे. याच स मारास या 
पंथाचा प्रवशे पंजाबात झाला. कृष्ट्िराज पजंाबी हा पजंाबातील पहहला पंथाचा अन यायी होय. याचा हशष्ट्य 
हवहधचदं्र शमा याने शके १५२७ मध्ये गं्रथरचना केली. महान भाव पंथाची पताका पंजाबात फडकहवण्याचे 
श्रेय या ग रूहशष्ट्यासं आहे. पथं प्रसाराबरोबर वाङ मय प्रसाराचेही कायक स रू होते. 
 
 पंजाब पेशावरच्या प्रवासात प ष्ट्पप र (पेशावर), (काबूल), मूलस्थान (म लतान) येथे हलहहलेल्या 
मराठी गं्रथाच्या अनेक प्रती हमळाल्या. मराठी वाङ मयाचा महाराष्ट्राबाहेर प्रसार करण्याची 
महान भावपंथाची कामहगरी मराठी वाङ मयाच्या इहतहासात अपूवक आहे. 
 
उपसांहयर  
 
 याप्रमािे या तीनश े वषांतील वाङ मयाचा संके्षपतः हवचार केला आहे. या कालातील प्रम ख 
गं्रथाचंाच तेवढा येथे परामशक घेता आला. लहान गं्रथ, स्फ ट प्रकरिे, पदसंग्रह हे म ळीच हवचारात घेतले 
नाहीत. ज्या गं्रथासंंबधंाने शोध लागला आहे तेवढ्यातूनच ही हनवड केली आहे. महान भावीय गं्रथाचें अनेक 
संग्रह महाराष्ट्रात आहि महाराष्ट्राबाहेर पंजाब, काश्मीर आहि काबलू येथे आहेत. अद्याप ते सशंोधनाच्या 
दृष्टीने हाताळलेले नाहीत. प ढेमागे वर हनर्षदष्ट केलेल्या गं्रथाहंशवाय महत्त्वाचे असे अनेक गं्रथ हमळण्याचा 
संभव आहे. उिीव काय ती कष्टाळू आहि हनरपेक्ष अशा संशोधकाचंी आहे. जसजसा महान भाव अभ्यास 
वाढत जाईल तसतशी त्या गं्रथाचंी उपय क्तता पटत जाईल. महाराष्ट्राच्या पडत्या कालात वारकरी 
संप्रदायातील कवींनी महाराष्ट्राच्या धार्षमक, सामाहजक आहि सासं्कृहतक एकीकरिाची आहि संरक्षिाची 
जी अमोल कामहगरी केली ती महान भाव कवींनी, आपल्या अन यायापं रतीच का होईना, हनःसंशयपिे केली 
हे त्याचं्या गं्रथाचं्या अभ्यासाने कळून येईल. महाराष्ट्र कवींच्या कामहगरीचा, हवशषेतः टाळक ट्या वारकरी 
संप्रदायातील सतं कवींच्या कामहगरीचा, महाराष्ट्राच्या अभ्य दयाथक काहीही उपयोग झाला नाही. अशा 
मताचा लेखकवगक आज महाराष्ट्रात हवद्यमान आहे. तथाहप हभन्न संस्कृतीच्या म सलमान राज्यकत्यानी 
कहदूधमावर, कहदू संस्कृतीवर आहि कहदू समाजावर जो अनस्न्वत आघात केला त्याला तोंड देऊन अशा 
आपत्तीतूनही कहदू समाज स्वधमाच्या आहि स्वसंस्कृतीच्या हठकािी अढळ राहहला आहि आपल्या धमाचा, 
आपल्या ससं्कृतीचा आहि समाजाचा एक उद्धारकता हनमाि झाला हे कळताच मोगलाचं्या सते्तखाली 
पूिकपिे असिारा वऱ्हाडातील कहदू समाज हवपरीत पहरस्स्थतीतही त्याला सहायक झाला हे इहतहासज्ञास 
ज्ञातच आहे. महाराष्ट्रकवींनी कहदू धमक, संस्कृती आहि समाज याचंी उज्ज्वल परंपरा कायम ठेहवली. 
याम ळेच वरील ऐहतहाहसक घटना घडली हे हवसरून चालावयाचे नाही. या तीनश ेवषांतील महान भावीय 
हलखािातही महाराष्ट्रावर आलेल्या आपत्तीचे प्रहतकबब पडलेले आपिास आढळून येईल आहि त्या 
आपत्तीतून स टका करण्याबदल ल परमेश्वराची त्यानंी करुिा भाहकली हेही पि त्या गं्रथातूंन हदसून येईल. 
पूवक कवींनी हनमाि केलेले हे वाङ मय भाषेच्या दृष्टीनेही अभ्यसनीय आहे याबदल ल द मत होईल असे वाटत 
नाही. 



           

८.          
 

 ज्या गं्रथासंबधंाने हे हटपि आहे तो गं्रथ महान भावाचंा असून त्याचे नाव “हनरुक्तशषे” असे आहे. 
तो स ंदरी हलपीमध्ये आहे. उपाध्ये आम्नायातील वाइंदेशकर शाखेचे गं्रथ या हलपीमध्ये आहेत. पोथीवर 
गं्रथकाराचा काल अथवा प्रत करिाराचे नाव आहि काल याचंा उल्लेख नाही. गं्रथाच्या शवेटी खालील 
मजकूर आहे “हे नीरुक्तशषे दाहा पाठामंीळो अन्वइ लावीले तें हचकपािें तें श्लोकीं बोलीले ॥ ० ॥ 
नीरुक्तशषे बह धा हवशषे लीळाहवशेंष सकळावशषे ॥ घटापंथ म क्तपंथ भीस्मेि साथक लीखींत हीताथक ॥ ० ॥ 
एव ंनीरुक्तशषें पाचसंें रुप समाप्त ॥ ० ॥ स भ ंभवत् : श्रीकृष्ट्िापकिमस्त  ॥ ० ॥  
 
 यावरून हा गं्रथ कोिी भीष्ट्म–भीष्ट्माचायक नावाच्या गं्रथकाराने संकहलत केला आहे असे हदसते. 
माझ्या महान भावीय मराठी वाङमयावरून अथवा कै. भाव ेयाचं्या कहवकाव्यसूचीवरून हदसून येईल की, 
महान भाव पंथात एकूि चार भीष्ट्माचायक प्रहसद्ध होऊन गेले. पैकी एक पारमाडंल्य आम्नायात शके १३१० 
च्या स मारास होऊन गेले. त्यासं भीष्ट्माचायक लासूरकर असे म्हितात. हा गं्रथ त्याचंा असिे संभवनीय 
नाही, कारि तो द सऱ्या आम्नायाच्या हलपीत आहे. बाकीचे तीन भीष्ट्माचायक उपाध्ये आम्नायात झाले. पकैी 
न्याय व्यासाचा हशष्ट्य पहहला भीष्ट्माचायक हा शके १५५३ मध्ये झाला. शवेटच्या दोघासंही भीष्ट्माचायक 
वाइंदेशकर म्हितात. कहवकाव्य स हचमध्ये पहहला भाष्ट्माचायक वाइंदेशकर याच्या नाव े हनरुक्तप्रकरिवस 
या नावाचा गं्रथ हदला आहे. हनरुक्तशषे या नावाचा गं्रथ कोिाच्याच नावावर नाही. हा पहहल्या 
भीष्ट्माचायांचा म्हिजे शके १३१० मध्ये झालेल्या भीष्ट्माचायांचा असिे संभवनीय नाही. कारि या गं्रथात 
ज्या व्यक्तींच्या नावावर लीळा केल्या आहेत, त्या पकैी काही व्यक्ती शके १३१० च्या बऱ्याच अलीकडच्या 
आहेत. तेव्हा द सरा सबळ प रावा हमळेपयंत हा गं्रथ शके १४६० मधील भीष्ट्माचायक वाइंदेशकर यानंी 
संकहलत केला असे गृहीत धरावयास काही प्रत्यवाय नाही. 
 
 लीळाचहरत्राच्या एकाकं, पूवाधक, उत्तराधक या तीन भागाचं्या हमळून १५८० च्या वर लीळा आहेत. 
प्रस्त त हनरुक्तशषेकाराने लीळाचहरत्राच्या १०–११ पाठाचं्या पोथ्या एकत्र करून आहि हनरहनराळ्या 
मतमतातंराच्या व्यक्तींकडूनही लीळा जमवनू हा स मारे ५०० हनवडक लीळाचंा हनरुक्तशषे गं्रथ तयास 
केला आहे. 
 
 ज्या ज्या प्रम ख पाठामंधून लीळा हनवडल्या त्याचंी नाव ेप्रत्येक लीळेच्या आरंभी हदली आहेत ती 
येिे प्रमािे अनामपाठ (बह धा ख दल  भीष्ट्माचायक पाठ), भ हनबापाठ, चक्पािीपाठ, नागनाथपाठ, 
मदळसापाठ, आम्नायपाठ, जाखोबा (यक्षदेव) पाठ, हीराबंापाठ, महेश्वरपाठ, एल्होबापाठ, बोचरी 
धानाइसे पाठ आहि क मारपाठ अशी १२–१३ नाव ेहभन्न पाठाचंी हदसतात. हभन्न पाठाहंशवाय आिखी बऱ्याच 
जिाचं्या गं्रथातूंन अथवा हलखािातून लीळा घेतल्या आहेत. त्यातं अनेक स्त्रीप रुष आहेत. सवांची माहहती 
आज देता येत नाही व हततका वळेही नाही. तथाहप हजज्ञासूकरता त्याची नाव ेमात्र देतो. 
 
 श्री बाईदेवोबा (भावदेेव व्यास), शाळकर महादेवबा, कलगदेवबा, घायाळे ल खाइसे, कवीश्वरबा, 
गोपाळबा, काइदाये, हमयाबा, आउदेवबा, रुपदेवबा, ओकंारबा, दायाबा, धाक टे लक्ष्मीन्द्रदेव, नागाइसे, 
क मरे महादाइसे, कानडी ल टाइसे, आनोबा, शोधकार, कमळाइसे, नाहत नागाइसे, म राहरबा, रामदेव म हन, 
वाल्हदाये, धाकटे बाईदेवबा, बोचरी धानाइसे, अमृते वाइदेवबा, कामाइसे, केसराजबा, पंहडतबा, 



           

पोमाइसे, वाकडे दायंबा, ल खाइसे, वसेाइसे, लहळताइसे, धनाइसे, खेईभट, प्रसारामबा, याप्रमािे स मारे 
३७ जिाचं्या नावावर वरील हनरुक्तशषे गं्रथात लीळा आल्या आहेत. 
 
 लीळाचहरत्राप्रमािे याही गं्रथाचे एकाकं, पूवाधक आहि उत्तराधक असे तीन हवभाग केले असाव.े 
शारदाश्रमात या गं्रथाची जी हस्तहलहखत प्राचीन पोथी आहे. ती महंत गोपीराजब वा ऋद्धपूर याचं्या 
संग्रहातील असून तीत फक्त पूवाध आहि उत्तराधक हे दोनच भाग आहेत. पूवाधाच्याही पहहल्या पाचं–सहा 
लीळा नाहीशा झाल्या आहेत. पूवाधाच्या एकूि २७५ लीळा असून उत्तराधाच्या १७८ लीळा आहेत. म्हिजे 
गं्रथात हलहहल्याप्रमािे एकंदर गं्रथाच्या वरील ५०० लीळा धरल्या तर एकाकंाकहरता फक्त ४७ लीळा 
उरतात. द सरी एखादी या गं्रथाची संपूिक प्रत हाती आली तर या गोष्टीचा उलगडा होईल. 
 
 आता या गं्रथातील हवषयाकडे वळू. संकलनकाराने हवषयान क्माने पूवाधक आहि उत्तराधक या 
प्रत्येकाचे प न्हा तीन उपहवभाग केले आहेत. प्रत्येक उपहवभागातील लीळाचं्या सखं्येसह त्याचंी केलेली 
हवषयान संबधंाने हवभागिी खाली हदली आहे. 
 

पूवाधक 
 

उत्तराधक 

१. त्यागस्थळाचें हनरुक्त लीळा १५० १. वधेस्थळाचे हनरुक्त लीळा १३२ 
२. संन्यासस्थळाचें हनरुक्त लीळा ३४ २. शोधस्थळाचें हनरुक्त लीळा ३५ 
३. हजज्ञासस्थळाचें हनरुक्त लीळा ९१ ३. साध्यस्थळाचे हनरुक्त लीळा ११ 

  
 लीळाचहरत्रात १५०० च्या वर लीळा असताना हभन्नहभन्न पाठ एकत्र जमवनू आहि इतर वगेवगेळ्या 
गं्रथकाराचं्या हलखािातून लीळा शोधून काढून हा ५०० लीळाचंाच छोटासा गं्रथ करण्याचे या भीष्ट्माचायाना 
प्रयोजन तरी काय ही शकंा स्वाभाहवकपिेच येते. परंत  गं्रथ वाचावयास घेल्याबरोबर या शकेंचे हनरसन 
होते. श्रीचक्धराचं्या म खातून हनघालेली सूत्ररूप वचने लीळा चहरत्रात इथून हतथून हवख रलेली आहेत व 
जी सूते्र अथवा वचने हनवडून काढून केशव बासाने आहि आनेराज बासाने आपापले सूत्रपाठ तयार केले 
आहेत. त्या सवक लीळा क्मवार एकत्र करून एक स संगतवार गं्रथ हनमाि करण्याचा हा दीघक प्रयत्न आहे. 
 
 सूत्रपाठ आहि हनरुक्तशषे हे दोन्ही गं्रथ बरोबर घेऊन वाचन केले असता त्याचा खालीलप्रमािे 
हनष्ट्कषक हनघतो; हनरुक्तशषेाच्या पूवाधातील पहहल्या १५० लीळासं त्यागस्थळाचें हनरुक्तशषे असे नाव 
संकलनकाराने हदले हें वर आलेच आहे. या दीडश ेलीळामंध्ये सूत्रपाठापंैकी आचार हवभागातंील पहहली 
२८९ सूते्र अथवा वचने आली आहेत. पूवाधातील संन्यासस्थळाचं्या ३४ लीळामंध्ये पाठातील 
हवचारमाहलकेची १०० सूते्र आली असून हजज्ञासस्थळातील ९१ लीळामंध्ये हवचारमाहलकेची बाकीची 
म्हिजे १०१ ते २५५ पयंत १५५ सूते्र अथवा वचने आली आहेत. म्हिजे हनरुक्तशषेाच्या पूवाधामध्ये 
सूत्रपाठाच्या आचार आहि आचारमाहलका ज्याला आचारलक्षि पाठ म्हितात यातील सूते्र ज्या लीळातूंन 
साहंगतली आहेत त्या सवक लीळा आल्या आहेत. 
 
 त्याचप्रमािे वधेस्थळाचे हनरुक्तशषे म्हिून जो १३२ लीळाचंा हवभाग आहे त्यात सूत्रपाठाच्या 
हवचारप्रकरिातील सवक म्हिजे २८५ सूते्र अथवा वचने आली आहेत व शोधस्थळाचे हनरुक्तशषे म्हिून जो 



           

३५ लीळाचंा हवभाग आहे त्यात हवचारमाहलका प्रकरिाची पहहली १४२ सूते्र अथवा वचने आली आहेत. 
आहि उत्तराधाचा शवेटचा हवभाग म्हिजे साध्यस्थळाचें हनरुक्तशषे यात एकूि ११ लीळा असून यात 
हवचारमाहलकेची शवेटची ६० सूते्र अथवा वचने आली आहेत. शवेटच्या म्हिजे ४६ व्या लीळेत 
नागदेवभटानंी हवचारल्यावरून सवकज्ञ श्रीचक्धरानंी पचंकृष्ट्िपूजनाचा हवधी साहंगतला आहे. 
 
 याप्रमािे या हनरुक्तशषे गं्रथात सूत्रपाठातील वचने, ज्या लीळातं श्रीचक्धरानंी साहंगतली त्या सवक 
लीळा सूत्रान क्माने आल्या आहेत. त लनेकहरता मी सवक प्रहसद्ध असलेला व श्री. केशवराजसूरी यानंी 
संकहलत केलेला सूत्रपाठच घेतला होता. आनेराज व्यासाचंा सूत्रपाठ हाताशी नसल्याम ळे त्यातंील सूते्र 
तपासता आली नाहीत. 
 
 महहन्द्रभट टानी हलहून काढलेल्या मूळ लीळाचहरत्रावरून केशवराजसूरी यानंी सूत्रपाठ तयार 
केला होता आहि चहरत्राची मूळ पोथी गहाळ झाल्याम ळे अनेक अहधकरिानंी आपापल्या हशष्ट्यवगाककरता 
स्वतः घोकलेल्या लीळावरून चहरत्रपाठ तयार केले. स्मृहतहभन्नतेम ळे अथात्  प्रत्येकाचे पाठ हनराळे झाले. 
त्यात लीळाचंा क्म, लीळाचंी सखं्या हभन्न हभन्न झाली. तेव्हा सूत्रपाठातील वचने असलेल्या सवकच लीळा 
कोित्या एका पाठात न सापडल्याम ळे या भीष्ट्माचायांना लीळाचहरत्राचे हनरहनराळे प्रम ख पाठ एकत्र 
जमवनू आहि त्याहशवाय त्या सवक पाठातूंनही न सापडिाऱ्या लीळा हनरहनराळ्या गं्रथकाराचं्या गं्रथातूंन 
शोधून काढून हा हनरुक्तशषे गं्रथ तयार करावा लागला. 
 
 श्रीचक्धराचं्या म खातून हनघालेल्या या सूत्रपाठाचा अभ्यास करिारास हा हनरुक्तशषे गं्रथ फार 
महत्त्वाचा आहे. या गं्रथाहशवाय अनेक सूत्रांची सगंती बरोबर लागावयाची नाही. या गं्रथातील लीळाचंी 
कल्पना यावी म्हिून पूवाधातील एक व उत्तराधातील एक अशा दोन लीळा येथे देत आहे. 
 
सूत्रपयठ 
 
 आचार सूत्र १७७: राग, दे्वष : काम : क्ोध : मद  : मत्सर : याचंा त्यागू त्याची नाव ेसंन्याभ  कीं वाइ 
॥ १०७ यावरहल हनरुक्तशषे पूवाधक मधील लीळा ६९ वी : बाइसा सनं्यास हनरुपि :।: बेलोपूरी अवस्थान :।: 
एकवळे बाइसी प हसलें  : जी : मातें सवकजे्ञ. भिहतलें  होतें जें त म्ही वारानसाहूहन या : मा ं त म्हा संन्यास 
दीजैल : हज :हज : तहर मज सन्यास दयावाजी :।:मग सवकज्ञ भहिहतलें  : वाइ : सन्यास काइ भागवताचे या 
येसा घ्यावा लागत असे: राग दे्वश : काम के्ध मद मच्छर : याचा त्याग याहच नावं ेसन्यास की वाइ : ॥ ७७ ॥ 
तो करा मग : एक  तयाहच माहज असे : बाइसीं प हसले : हज जी : भगवताचा सन्यास तो कैसा जी : सवकज्ञें 
भहिहतलें , बाइ तें ही उरा इत केया पाहि आतंू रीगीजे माजें सन्येस्तोहं सन्यस्तोहं ऐसें भहिजें : पहर 
रागादीक न नेजे : तो काई सन्यास : तो सन्यास नव्हे की : हो का ंजी : तहर मज वषे द्यावा : मग सवकज्ञें 
याइसातें महात्मे याचा वषे दीधला : मग श्रीचरिीं लागली : ॥ ६९ ॥ 
 
सूत्रपयठ नवचयर प्रकरि 
 
 स त्रें २०४ ते २१२ कमकवश ेजीव सकलही पाव ेएक वाचोहन ॥ २०५ ॥ हक्या उभयरुप ॥ २०६ ॥ जीव  
के्षिा एकामंाजी ते एक  आपजवी आपिाहस जे जन्माचा ंसहस्त्रों हनस्तरोन सरे ॥ २०७ ॥ कमकभमूी एक करीता ं



           

एक नीमे एक हनफजे : स्वगी नरकीं असे तोहच नीमे ॥ २०८ ॥ देहखलें  गा कें  जोन्हलेयाचें पािी आहि के. 
धामोड्याची साली आहि के ब्रम्हहनन पहर हा ठावोंवे–हीं मत्त द्रव्य द हिलें  ॥ २०९ ॥ हहमासेत मध्ये पाचं शते 
कमकभहूम २१० जीव आजंक : देवता फळदाती : चैतन्य व्यापारते : परमेश्वर उद्धरीना २११ ॥ अनंते ब्रम्हाडंें : 
अनंता देवता : अनंत जीव : अनंत परमेश्वर : २१२ वरील नऊ सूत्राचें हनरुक्तशषेाच्या ७२ व्या हलळेंत 
हनरुपि आहे ती लीळा अशी : कमकगहत कथन : क मारपाठ : ॥ : सवकज्ञा प्रहतष्ठानी नागनाथी अवस्थान जाले 
: एकदा ंध इनाथक  तें सेंकठाहूहन : सवकज्ञाचेया दशकना आले : भेटहवधी सारीला : मग ते हीं प सीलें  : हज हज : 
या कमाची गहत कीं पयेत : सवकजे्ञ भहिहतलें  : नायको कमकसतें : जीव सकळही पाव ेएक वाचूंहन : ॥ ५ ॥ हज 
जी : येक तें कवि : आन अन्यक तें कवि : सवकज्ञें भहिहतले : येक ते अच्यूतपर अन्यक ते च्य हतमंतें पदें : 
हज जी तयाची सीमा कीती : सवकज्ञें भहिहतलें  चैतन्य : जीव आहदकरुहि सकळ जीवें : च्य हतमतंें भहिजेहत 
:।: चैतन्या : परमेश्वर पावीजे : ते अच्यूतपद भहिजे: हो का ंजी : । यावहर ध इनाथंी प हसलें  : हज जी : जीया 
क्ीया जीवा कमक नीफजे : तीये क्ीयेचें कैसें रुप : सवकज्ञें भहिहतलें  : क्ीया उभयेरुप : ॥ ६ ॥ हज जी : दोहन 
रुपें तीयें कविें : सवकजे्ञ भहिहतलें  : सत असत : मग मीश्र : ते तयाहच माहज : हो का ंजो : तहर जीवा वगेा ं
संत जोडे : कीं असत जोडे : सवकज्ञें भहिहतलें  : नायको : जीवा असत वगेा ंजोडे जे : जीव के्षिा येकामाहज 
तें एक आपजवी : आपिें याहंस : जें जन्माचा ंसहस्त्रींिीस्तरंुि शके :॥ ७ ॥ ऐंसे जोडे : तैसे संत न जोडे : हो 
का ंजी : तहर ऐसें कमक कविीये भमी नीफजे : नीमे : तें साधंीजो जी : सवकजे्ञ भहितलें  : कमकभमूी एक करीता ं
एक नीमें : एक नीफजे : स्वगक नरकी असे : तेची नीमे : ॥ ८ ॥ हो का ंजो : तहर ये कमकभहूममध्ये संत असतं 
काइसहन नीफजे : सवकज्ञें भहिहतले : ज्ञानें संत नीफजे : अन्यथा ज्ञानें असतं नीफजे : हज जी : तहर अन्यथा 
ज्ञान तें ते कवि : मग सवकजे्ञ भहितले : वानरेया ते छादंस पािी ब डे याचे वाक्य म्हिावी : मग भटी वाक्य 
भहितले : यत्करोहत स रापानं ब्रम्हत्यासमं भवतूे ॥ पातके तस्य लोस्स्मन  रोखं नरकी व्रजेत ॥ ऐसे वाक्य 
सवकज्ञ आइकौहन ध इनाथ याते सवकजे्ञ भहिहतले : देखीले गा जोन्हले याचे पानी : आन के धामोडे याची 
साहल आप: के ब्रम्ह हिन : पहर हा ठावो वऱे्ही मतद्रव्य द सीले ॥ ९ ॥ तैसे एथ नाही : परमेश्वर अवतारी ये 
व ंवा नाही : पयाव नाही : अभावी भाव रूप : जीव : नाही : अकरिी प्रत्यकाय नाही । हो का ंजी । या हवर 
ध ईनायकी प हसलें  : हज जी : कमकभमूी कविी संख्या सवकजे्ञ भहिहतले : हीमासेतूमध्ये पाचं शते कमकभमी ॥ 
१० ॥ हो का ंजी : तहर हेम भहिजे काइ आन : सेतू भहिजे काइ : सवकजे्ञ भहिहतले : उत्तर दीसे लोकालोक 
पवकत : तो हेम शब्दे भहिले : दक्षीि दीश े लंकापवकत असे : तो सेत शब्दे भहिले : या दोन्हींमध्ये आन 
अस्ताचला उदयाचलामध्ये सातहह सम द्र असहत : तयाची पाचं सतें दीपे असहत : तीया पचं संते भमूी ते 
कमकभमूी भहिजे : हो का ंजी : तहर भमूी मध्ये कवि आजकक : कवि जीवदाते : कवि व्यापारते कवि 
उद्धरीते : सवकजे्ञ भहिहतले : आजंक देवता जीवदाती : चैतन्य वापारते : परमेश्वर उद्धरीता हो का ंजी : तहर 
ब्रह्माडंाहस काइ संख्या : तेथ देवात जीव दाती तयाहस काइ संख्या : तेथ जीव आजकक तयाहस काइ संख्या : 
तेथ परमेश्वरु उद्धरीता तयाहस काइ संख्या : सवकजे्ञ भहिहतले : आनंते : ब्रम्हाडें : अनंत : देवता : अनंत 
जीव : अनंत परमेश्वर ॥ १४ ॥ हो का ंजी : ऐसं सवकजे्ञ अन वाद केले : ते तें हीं घोकीले : मग दंडवत करुहन 
आप लीया गावंा गेले ते लीळा बाई देवच्या म खे आली ॥ ७२ ॥ 
 
 वरील दोन उताऱ्यावंरून लीळाचंी कल्पना येईल आहि महान भावीय सूत्रपाठाच्या अभ्यासाच्या 
दृष्टीनेही या हनरुक्तशषे गं्रथाचे महत्त्व ध्यानात येईल.  



           

९.                  
 
 प्रस्त त गं्रथ य तमाळ हजल्यात फळेगाव येथे भगवतंराव बोधनकर या वृद्ध गृहस्थाचं्या संग्रहात 
हमळाला. तो ओवीबद्ध असून त्याचे एकंदर १८ अध्याय आहेत. पहहल्या अध्यायाच्या १४ ओव्या, १० ते १३ 
अध्याय संपूिक आहि १८ व्या अध्यायापकैी ११५ ओव्याप ढील भाग गहाळ झाला आहे. कागद पातळ असून 
हवलायती आहे. त्यावर पािरेषा नाहीत. प्रत्येक पानावर ७ ओळी आहेत. पो   बरीच अश द्ध अशी आहे. या 
पोथीचा कता हवठ्ठल कककर आहे. हवठ्ठल कककर याचंी समाधी प सद–वऱ्हाड येथे आहे. ज्या मठात ती 
समाधी आहे तो मठ हल्ली नाथब वा नावाच्या त्याचं्या हशष्ट्य सापं्रदाय गृहस्थाच्या वहहवाटीत आहे. 
 
 वऱ्हाडात नाथसपं्रदायाच्या ज्या प्रम ख पाच शाखा आहेत त्यापंैकी एका शाखेतील      कककर हे 
होत. या शाखेची परंपरा आहदनाथ, मत्सेन्द्र, म क्तावटेश्वर, चक्पाहि, हवमलाचागंदेव, जनादकन, नरहरी, 
वृद  नंद, हवश्वेरा, केशवराज, हहरदास, कान्हया, सदानंद, (शके १५१४) रुष्ट्ि, शामस ंदर, अनंत–
प्रल्हाद, नागया, एकनाथनाना, हवठ्ठल कककर, हचन्मआनंद, सहजानंद, सहच्चदानंद–देहश केन्द्र, 
हशवरामानंदाचे हनत्यानंद, रामानंद, वास देवानंद हवद्यमान अशी आहे. ही शाखा हचन्मयानंदाची शाखा 
म्हिून प्रहसद्ध आहे. व या शाखेचा मठ उमरखेड येथे आहे. त्या मठास गोचर स्वामीचा मठ म्हितात. 
हवठ्ठल कककर याचंा हशष्ट्य नारायि याने आरती केलेली आहे. तीत दोन कडवी आहेत ती अशी :— 
 

व्यासकृत हे संस्कृत भारत अवघड । 
केले टीपि त्यावरी नवरस अहतगोड । 
गीतेवर सम ओवी पद अन्वय गूढ । 
पठिे पावन होती सकलाहह जड मूढ । 

 
 यावरून भारतावर हटपि आहि भगवद गीतेवर सम ओवी टीका हवठ्ठल कककर यानंी केल्याचे हदसून 
येते. भारतावरील हटपि पहावयास हमळाले नाही. तथाहप गीतेवरील सम ओवी टीकेचे पहहले पाच अध्याय 
उमरखेड मठात असून बाकीचे अध्याय प सदच्या मठात आहेत. सबंध आरती हाताशी नसल्याम ळे तीत 
पाताळकाडं रामायिाचा उल्लेख आहे की नाही हे सागंता येत नाही. हवठ्ठल कककरांच्या मठात असलेल्या 
गीतेवरील टीकेस “समपदाश्रय बोहधनी” प्राकृत टीका  असे म्हटले आहे. त्या प्रतीच्या लेखकाचा व शकाचा 
उल्लेख खालीलप्रमािे आहे. “संपत नृपश्री शाहलवाहन शके १७१२ साधारि नाम संवत्सरे दहक्षिायने 
मासोत्तमे आहश्वन मासे श ॥ १० हदनी इदं प स्तके समाप्तम् . तस्य लेखक गोकवदात्मज: हशवराम 
अन शृगंीवाहसनः देशलेखक लेखन हक्या प ष्ट्या तीरे प सदास्य ग्राम हवठ्ठल कककर मंहदरे जयराम बाबा 
साहनधाने तस्य  अन मतेन समाप्ता” यावरून जयराम बाबाच्या अन मतीने हशवराम गोकवद अनकसग (वाशीम 
ताल क्यातील एक गाव) कर देशपाडें यानंी शके १७१२ मध्ये ही प्रत हवठ्ठल कककराचं्या मठात हलहहली 
असल्याचे हदसते. 
 
 हवठ्ठल कककर यानंा हवठ्ठलाची उपासना असल्याम ळे त्यानंी स्वतःस हवठ्ठल कककर हे नाव घेतले. ते 
प सद येथील देशपाडें असून त्याचें “हभकाजी” नाव होते. 
 



           

 पाताळकाडं रामायिाच्या अठराव्या अध्यायात त्यानंी आपल्या क ळातील नातलगाचंी नाव ेहदली. 
त्यात ग रु एकनाथनाना, हपता गोकवद, माता वले्हाळ, आजा हजवाजी, आजी ग जंाई, पिजा हबकेश्वर, 
हपतृश्य माधव व यादव, मामा नारायि, बधं  नागनाथ, बहीि मनैाबाई, पत्नी श भ्रपहक्षनी (हंसाबाई) वडील 
म लगा जैराम, धाकटा म लगा श्रीहनवास अशी नाव ेहदली आहेत. सम ओवी टीकेची प्रत १७१२ शकेमध्ये ज्या 
जयराम बाबाच्या अन मतीने करण्यात आली तो हवठ्ठल कककराचा म लगा हदसतो. त्याचप्रमािे हद्वतीय 
म लगा श्रीहनवास याने अष्टभावामृत नावाचा ओवीबद्ध गं्रथ केला आहे. तो गं्रथ वाशीम येथे करुिेश्वरासमोर 
शके १७६४ मध्ये पूिक केल्याचा त्याच गं्रथाच्या शवेटी उल्लेख आहे. तेव्हा हवठ्ठल कककर हे शके १७१२ पूवी 
झाले असा त्यावरून हनष्ट्कषक हनघतो. 
 
 आता आपि प्रस्त त पाताळकाडं रामायि या गं्रथाच्या कतृकत्वाकडे वळू. हवठ्ठल कककराने या 
गं्रथाच्या कतृकत्वासंबधंाने पहहल्या अध्यायात ज्या ओव्या हदल्या आहेत त्या तशाच्या तशाच येथे उद धृत 
करतो. 
 

“पूवी रामायने आहेती बह त । शतेकोटी सहंीता प्रमानाथक ॥ 
बालमीकी गीरवान उ–क । स्वगकमृत्य पाताळी ॥ २७ ॥ 
त्यात भमूंडळी प्रख्यत । स्प्तकाडें यथास्थीत ॥ 
वाल्मीकी कृत्य श्रवनाथ । पठि करीजे प रािीकीं ॥ २८ ॥  
या व्यहतहरक्त यास कृते । आध्यात्म रामायेन संस्कृत ॥ 
हान मंत नाटक फ ट गं्रथ । हान मंत वीरचीत तो ही आसे ॥ २९ ॥ 
परंत  पाताळकाडं आश्र त जनी । सेकेत म ळ या लाग नी ॥ 
नसता आकल्पीत स्थानी । प्राप्त जाले मन्हष्ट ॥ ३० ॥ 
कैसे म्हनाल तहर ते एका । प न्यवहर जाता ताम्रलोका ॥ 
चेरमगोडे माहरले देखा । नगेकत हवधीसी ॥ ३१ ॥ 
तेथे वीठलपंत प्रतापवतं । ताम्रधीपाचा प रोहहत ॥ 
त्यासी ल टी हा गं्रथ । गावाळ पत्री सापडला ॥ ३२ ॥ 
प्रधान स्वम द गोवींद धन । त्याने माग नी प स्तक जान ॥ 
घेता त्यात रामायेन । पाताळ काडं सापडले ॥ ३३ ॥ 
ते वाच ती पाहाता आत । नलगे कथेचा भावाथक ॥ 
पते्र असता आस्ताआस्त । जाली क ं ठीत महत त्याची ॥ ३४ ॥ 
मग ते आन नी आस्माकसा । दावीताडे ये ब धी क्मा ॥ 
शोध नी पाहाता कहव सत्तमा । दश आध्याय नीघाले ॥ ५५ ॥ 
अीमलदास कान्हा कवी । त्यान्हे मऱ्हष्ट भासा वोवी ॥ 
गं्रथ रचेला आथभावी । दशाध्यायी नीरमीली ॥ ५६ ॥ 
वीष्ट्िूदास नामीचा समान । गया रचीता रामायेन ॥ 
पाताळ काडं आभीधान । गं्रथ आनवड  दरसेवी ॥ ५७ ॥ 
आश्रय कींवा अनाश्रय । मीरवान कींवा प्रारुतमये ॥ 
गं्रथ रची पा कवन सोये । याची साक्ष हहर जाने ॥ ५८ ॥ 
त्यात ही पते्र हकतेक भष्टक्ष परंत  कथाप्रमय महा श्रंष्ट ॥ 



           

तेथे कवीचा मनमध लीट । ल बद्ध गं्रथ मकरदी ॥ ५९ ॥ 
तदाश्रय धरोनी चीती । ग्रथ रचीता श्लोकोस्क्त ॥ 
पचसगक गं्रथामती । कमान्ययेयी वीनीमीली ॥ ६० ॥ 
प न्ह प स्तक ज्याचे त्यास । आपकन केल श्रवनास ॥ 
मग श्रोती नीगदीले आपिास । वोवी बध कवनाथी ॥ ६१ ॥ 
पाताळ काडं प्रख्यात । जनासी परोपरी नीरमीला म्हनऊनीं हे गं्रथ ॥ 
पूवाश्रयेसी समत । रची नथे ठेवीले चौत । श्रवि कीजे भावाथक ॥ ६३ ॥ 
वीना आश्रयो कवीतावल्ली । आनादर उष्ट्िे जाये स कली ॥ 
जरी रत्ने आसती आनथक मोती । तरी आश्रय इच्छीती हेमाचा ॥ ६४ ॥ 
तदथक स्व हे प वाश्रयो । सेउनी सद ग रु पादद ये ॥ 
वीठळ रुप कहव प्रमये । वीरंचीले ते श्रवि करा ॥ ६५ ॥ 
भीकाजी गोकवद कहवनाम । लोकीकी वत्ते प वक नेम ॥ 
वीठल वर देऊन प्रनाम । वीठल कीकर आभगी ॥ ११७ ॥ 

 
 यावरून हदसते की, हनजामाची स्वारी जेव्हा प ण्यावर चाल करून गेली तेव्हा वाटेत चाभंारगोंध्यास 
ल टीच्यावळेी हनजामाचा प्रधान प्रख्यात हवठ्ठल स ंदर प्रतापवतं (साडेतीन शहाण्यापकैी एक) यास 
गळायात एक त्र हटत गं्रथ हमळाला. तो त्याचा सासरा गोकवद धन याच्यामाफक त हवठ्ठल कककर याचं्या हाती 
आला. तो गं्रथ म्हिजे हत्रमळदास कान्होकृत पाताळकाडं रामायि हा दहा अध्यायाचा मराठी ओवीबद्ध गं्रथ 
होय. त्या गं्रथावरून हवठ्ठल कककर याने श्लोकबद्ध पाच सगक रहचले व त्यावरून हा १८ अध्यायाचा ओवीबद्ध 
गं्रथ रहचला. 
 
 हवठ्ठल स ंदर हा १७६३ मध्ये राक्षसभ वनच्या लढाईत मारला गेला. त्यापूवी प ण्यावरील स्वारी आहि 
चाभंारगोंध्याची पेशव ेव हनजाम याचंी लढाई व प्रस्त त ल टमार ही ता. १३–१२–१७६१ या हदवशी (थो. 
माधवराव शकावली) झाली आहे. स. १७६१ नंतर लवकरच हत्रमलदास कान्हो याचा पाताळकाडं रामायि 
हा गं्रथ हवठ्ठल कककराच्या हाती आला असावा. त्यानंी हे पाताळकाडं रामायि रचले असाव.े कै. गो. का. 
चादंोरकर याचं्या संत–कहव–काव्यसूहचत कान्हो (हत्रमलदास) याची नोंद असून त्याचे नावावर 
पाताळकाडं हा गं्रथही हदला आहे. चादंोरकर त्याचंा काल १३८० चा स मार असा देतात. याहशवाय कै. 
चादंोरकर यानंी भा. इ. स. मंडळाच्या श. १८३६ च्या इहतवृत्तामध्ये पान ८९ वर कान्हो हत्रमलदास यावंर 
एक स्वतंत्र लेख हदला आहे. त्यात त्याचा शक १३५० हदला आहे. तथाहप तो या काळापूवीही होऊन गेला 
असावा अशी शकंा त्या लेखातच नम द केली आहे. कै. चादंोरकर यानंा कान्हो हत्रमलदास याच्या 
पाताळकाडं रामायिाची शके १६२६ मध्ये हलहहलेली एक प्रत खानदेशात एक गावी हमळाली. हतची ५८ पृष्ठ े
असून एकूि ओव्या ९७१ होत्या. 
 
 कै. चादंोरकर याचं्या लेखावरून, कान्हो हत्रमलदास आहि हवठ्ठल कककर याचं्या पाताळकाडंात 
वण्यककथा एकच होती असे हदसते. मात्र हवठ्ठल कककर यानंी त्यात उपाख्याने घालून गं्रथ वाढवनू १८ 
अध्याय केले. त्याम ळे अथात ओव्याही प ष्ट्कळ झाल्या. हल्ली त्र हटत हमळालेल्या हवठ्ठल कककराचें 
पाताळकाडंात १४०० च्या वर ओव्या आहेत. पाताळकाडं रामायिातील म ख्य कथेस गीवाि अथवा अन्य 
वाङ मयात कोठेही आधार हदसून येत नाही. हत्रमलदास कान्हो यानेही पि तो आपल्या गं्रथात हदला नाही. 



           

इंद्रहजत पत्नी स लोचना इने सती जाण्यापूवी आपला गभक सम द्रास हदला. तो कान्होच्या कथेप्रमािे 
हगलहगल व शहश या मत्स्यानंी हगळला. हवठ्ठल कककराच्या कथेप्रमािे उपहनकमगल मत्स्याने हगळला. त्याचे 
पोटी पाताळकेत  व अलोटकेत  हे दोन प त्र झाले. हवठ्ठल कककराच्या कथेप्रमािे त्याचें पालन हवतळ 
तळाच्या आहदराजाने केले व स तळ तळाच्या बळी राजाच्या तीन म लींनी यानंा स्वयंवरात वहरले. प ढे या 
बालकानंी हबभीषिास हाकून लावनू लंकेचे राज्य बळकाहवले. अन क्मे भरत, लव, क श इत्याहदकानंी 
त्याचं्याशी य द्ध केले; त्यात हे बंध  यशस्वी झाले, पि शवेटी रामचंद्र स्वतः येऊन शत्र घ्नाच्या करवी 
पाताळकेतूचा वध करहवला व अलोटकेतू यास पळहवले, तो अद्याहपही ध्र वाभोवती हफरत आहे व रामाचा 
बाि त्याच्यामागे आहे असा म ख्य कथाभाग आहे. याहशवाय बळी जन्मकथा, हत्रप रासूर, मयासूर इत्यादी 
उपाख्याने हवठ्ठल कककराच्या गं्रथात आली आहेत. 
 
 प्रस्त त हवठ्ठल कककर याचं्या गं्रथाची प्रत बरीच अश द्ध आहे. तथाहप काव्य या दृष्टीने या गं्रथाचा 
दजा बराच वर लागेल.  



           

१०.               
 
 ही महान भावीय पोथी रीतपूर वऱ्हाड येथे महंत यक्षदेव यांच्या संग्रहात हमळाली. हा ओवीबद्ध गं्रथ 
असून यात यक्षदेव आम्नायाचा इहतहास वर्षिला आहे. आम्नायाचा इहतहास ज्या पोथीत असतो तीस 
वृद्धान्वय म्हितात. मला जी प्रत हमळाली या प्रतीचा लेखनकाल पोथीच्या शवेटी असा हदला आहे. 
 
 “लेखन शक १६६१ द्वी नामसंवत्सरे अश्वीन वदी तेरस भगूृवासरे तहदने लेखन समाप्तमस्त  
हस्ताक्षर सतीपा कोंडकर हल्ली वस्ती मौजे लोिी सैदहमरा प्रातं कडेवळीत” यावरून या प्रतीला आज १९२ 
वष ेझाली आहेत. 
 
 पोथीच्या शवेटी “मेघचंद्र” कवीने स्वतःहवषयी आहि गं्रथ रचला त्याच्या शकासबंंधाने 
खालीलप्रमािे माहहती हदली आहे. 
 

कहवमेघचंद  कहर हवनविी । जीवदेही दोन्ही क रवडं   
रत्नचंदा क शी भागादेवी पोटी । के्षत्रधमक राहाटी सूयकवशंी 
आरीखा क हीना ओपील्या उपमा । सतंी कीजे क्षमा मेघचदंा 
परी संतमाळी वाहीली गोपाळी । ध्यान मान शीळी श्रोतीयासी 
झाली भपू शक  सोळासे प्रमीत । अव्द काळ संत सृष्टी वतें 
चैत्र वद  गती एकादशी हतथी । रहव हदने उक्ती संत माळी 
तेरा आचायाने स्थळ मा हदधले । अत्यंत तोषले मेघचंद्रा  

 
 यावरून मेघचंद्र हा सूयकवशंी क्षहत्रय होता व त्याने गं्रथरचना शके १६०० (इ. स. १६७८) मध्ये केली 
असे हनष्ट्पन्न होते. 
 
 स मारे २५० वषापूवी महान भाव सापं्रदायामध्ये हववकेकसध कार म क ं दराज आहि भावाथकदीहपकाकार 
ज्ञानेश्वर याचं्या संबधंाने काय कल्पना होती याचा या ओव्यानंी उलगडा होईल. यात हदलेली माहहती 
संशोधनाच्या अभावाम ळे सत्याच्या कसोटीस उतरावयाची आहे. हचहकत्सक हवद्वानानंी या दृष्टीने शोध 
करावा.  
 

“राजोरा रोहिे झाडी मंडळेसी । रावो प ण्याराशी जैतपाळ  
जेष्ट तात ब ध  नृपकत म क ं द । योगी ज्ञानकसध  ब्रह्मचारी  
नैश्वर संसारु ज्ञाने जान नीया । मग तो राघवा अन सरे  
ग रु आदनाथ हशष्ट्य हहरनाथ । तेिे रघ नाथ बोहधएला  
वैनगंगे तीरी अबंावती प री । भेटला म रारी रामदेवा  
रामासी वदेातं  नागेन्द्रा हसद्धान्त  । ग रु नागाथ  आम्हास ये 
नृकसह बल्लाळ प त्र जैतपाळ । आन ज अमळ महादेवो  
क बीराही पसी सपंती हवशषे । पोटी नसे वशं जैतपाळ  



           

धाकली अन ज महेश भ भ ज । त्याचा आत्मज  सारंंग तो 
घेवोनी पल्लवी राज्यभहर घाली । संपती ओपीली बंध प त्रा 
आपि म क ं दा पदी शरि जाला । सगंत्याग केला जैतपाळें   
म क ं दोपदेशें बािली हवकृती । जाली हचत्तवृत्ती समाहधस्त 
जैत्रपाळ रावो म क ं दा हवनवी । वदेातं  गोसावी हनरापीजो  
तंव ग रुराये महाराष्ट्रीया वािी । वदेातं  कथोनी तोखहवला  
हववकेकसध  पै नाम सबंंधीली । तोची लोकी आली (ला)ं आजवरेी 
बल्लाळा हनवृत्ता नरहहरराया । करी बोध ठेवा महात्मा तो 
हनवृत्ता पासोनी ज्ञानदेवा जालें  । हवष्ट्ि  हशव केले एक  तेिें 
हनवासा बसोनी गीताथदीपीका : बोधोहनया लाका तास्वहलले  
नमो आदनाथ नमो हरीनाथा । वदातंा हसद्धातंा हनरोपक  
नमो रामनाथा नमो श्रीम क ं दा । खंडीले द मकदा पाखंहडया 
बल्लाळ हनवहृत्त नृकसह भपूहत । जैतपाळाप्रती नमीएले 
नमो ज्ञानदेवा भागवती ज्ञाता । बोधीक  वदेातंा तोची एक   

 
 वरील उताऱ्यावरून राजूर रोहीनखेड जे मोशी ताल क्यात आहे येथील राजघराण्यातील 
म क ं दराज होत असा कवीचा आशय हदसतो. म क ं दराज हा जैतपाळाचा च लता असून याने, जैतपाळाने 
राज्य सोडल्यावर आपला धाकटा भाऊ महादेव याचा प त्र सारंग  (सारंगधर) याला आपल्या माडंीवर घेऊन 
त्याला आपले राज्य हदले. म क ं दराजाच्या ग रुची समाधी वनेगंगेचे तीरी अबंावती (अंबजय) येथे जवळच 
आहे. नृकसह बल्लाळाचा प त्र जैतपाळ याच्याकहरता हववकेकसधू गं्रथावरूनच हदसून येते. खास रीतपूर येथे ब्र 
ब्रह्मज्ञानी नावाच्या क ट ंबाच्या हस्तहलहखत गं्रथसंग्रहात एक अत्यंत जीिक व प्राचीन अशी हववकेकसध ची प्रत 
सापडली. ती हल्ली यवतमाळास शारदाश्रमात आहे. ती बह धा ४००–४५० वषांची असावी असे 
अक्षरवहटकेवरून व पोथीच्या प्राचीन स्वरूपावरून हदसते. तेव्हा मेघचदं्र याने हलहहलेले अगदीच असत्य 
असे म्हिता येत नाही. म क ं द म नी, हनवृत्ती आहि ज्ञानेश्वर याचं्या सबंंधाने आिखी प रावा हमळाल्याहशवाय 
काही सागंता येत नाही.  
 
 म क ं द म नी, हनवृत्ती आहि ज्ञानेश्वर ही मंडळी महान भावीय यक्षदेवाचं्या वृद्धाचारात कशी आली 
याचे आश्चयक वाटेल. पि तसे वाटण्याचे कारि नाही. कारि हहरनाथाने रामदेवास वदेातं सागंनू बोध केला 
व नागेन्द्राला हसद्धातं सागंनू बोधक केला. रामदेवापासून म क ं दाची वदेातं हवषयक परंपरा चालत आली 
आहि नागेंद्रापासून हसद्धातंहवषयक म्हिजे जी प ढे महान भाव पंथाच्या रूपाने प्रहसद्ध झाली ती परंपरा 
हनघाली. या नागेंद्राच्या परंपरेतच श्रीचक्धराचंा हशष्ट्य यक्षदेव हा होता आहि या यक्षदेवापासूनच १३ 
आम्नायापैकी एक यक्षदेवआम्नाय हनघाला आहि या आम्नायाचाच वृद्धाचार कवी मेघचंद याने वर्षिला 
आहे. 
 
 मेघचंदाने वर्षिलेला म क ं दराजाचा संबधं महान भाव हलखािात आिखी दोन हठकािी आला आहे. 
तोही येथे नम द करून ठेवतो. 
 
 यक्षदेवआम्नायाची एक आरती आहे ती अशी –  



           

 
“आरती आहदनाथ । माहाराज अवधूता । 
द हजया हहरनाथ । पर कैवल्य अनंता ॥ आरती ॥ 
कहडता वैनतीरी । अंबावती ए म रारी । 
भेटला रामनाथा । दाना केले मा वदेातंा ॥ आरती ॥ 
राघव ेम क ं देसी । तोची माग क हनरोपीला ।  
म क ं दे जैत पाळा । केला ज्ञानाचा सोहोळा ॥ आरती ॥ 
म क ं दा पासोहनया । तेची हनवृत्तीसा आले । 
हनवृतते हनरोपीले । ज्ञानोबासी या वहीले ॥ आरती ॥ 
हहरन्दे्र हशष्ट्य केले । म ख्य छप्पन्न गिीले । 
वडील  राम–नाथ  । धारा नागोबा मंह त  ॥ आरती ॥ 
वदेातंा या हसद्धातंा । दोन्ही मागा हनरोपीता । 
राघोबा पै वदेान्त  नागोभट्टासी हसद्धानं्त  ॥ आरती ॥ 
हवनवी यक्षदेवो । जाखो हनवृत्ती म रारी । 
च कवी जन्मवारी । त ची भक्ताचंा कैवारी ॥ आरती ॥”  

 
 तसेच भीष्ट्माचायांचे भरड म्हिून एक गीत आहे. ते समय गीत हाती आले नाही पि त्याचे 
स रुवातीचे चरि महत्त्वाचे आहे ते तेवढे देतो. 
 

वैने तीरी अबंा नगरी रामा भेट हदधली हो । 
हववकेकसध  गं्रथ बोहलला तेची अम ची माऊली वो ॥ 
अंबे रंगा येई वो ॥ धृ. ॥ 

 
 याचप्रमािे म क ं दराजासंबधंी अवहचत स त काशी यानंी केलेल्या यक्षदेवआम्नायमंजरीमध्ये मजकूर 
आहे, पि तो गं्रथ आज हाती नसल्याम ळे त्यातील उतारा हदला नाही. 



           

११.                                 
 
 खालील माहहती एका जीिक पोथीतून हदली आहे. त्या पोथीमध्ये “शके १६६१ हसद्धाथी आब्दे” असा 
उल्लेख असून ही पोथी “सतंीपा कोंडकराची असे हाली वस्ती मौजे लोिी सैदहमरा प्रातं कडेवळीत” असा 
मालकाचा उल्लेख आहे. 
 
 इतर माहहती बरोबरच खालील ओव्या आहि “रक्षतगढाच्या” लढाईचा उल्लेख आहे तो जसाचे 
तसाच देत आहे. हवशषेनामाचंा स्पष्ट उल्लखे आम्ही जाड ठशानंी दाखहवला आहे. 
 

               :              ।               :          ॥ १ ॥ 
              :           ॥             :           ॥ २ ॥ 
               :               ॥                      ॥ ३ ॥ 
                :               ॥    –    :           ॥ ४ ॥ 
           :            ।             :         ॥ ५ ॥ 
           :             ॥              :          ॥ ६ ॥ 
           :            ॥              :          . १३ 
            :             ॥             :          ॥ ७ ॥ 
           :              ॥               :          ॥ ८ ॥ 
             :            ॥             :        ॥ ९ ॥  
           :         ॥             :         ॥ १० ॥ 
           :            ॥            :         ॥ ११ ॥ 
             :            ॥             :         ॥ १२ ॥ 
            :              ।             :          २७. 
            :              ॥            :          ॥ १४ ॥ 
             :            ॥               :       ॥ १५ ॥ 

               :              ॥                        ॥ १६ ॥ 
             :            :               :           ॥ १७ ॥ 
              :              ॥             :           ॥ १८ ॥ 
            :               ॥              :         ॥ १९ ॥ 
              :              ।                       ॥ २० ॥ 
                :             ॥             :        ॥ २१ ॥ 
              :          ॥ 
                 :            ॥ २२ ॥ 
               :              ॥               :          ॥ २३ ॥ 
              :              ॥             :          ॥ २४ ॥ 
                :               ॥              :           ॥ २५ ॥ 



           

             :                ॥            :          ॥ २६ ॥ 
                  । 
                         
                   ॥ २७ ॥  
                        
                 । 
              :              
               :         ॥ २८ ॥ 
              :              ॥ 
             :         ॥ २९ ॥ 
              :              ॥ 
              :        ॥ ३० ॥ 
                :              ॥               :         ॥ ३१ ॥ 
               :              ॥              :         ॥ ३२ ॥ 
                :                ॥            :          
  (     ) 
                                                                 । 
                                                                      २ 
           –    –   –                      . । 
                                         । 
                                       ॥ 
                                          ३ 
  (       ) 
                        
                          
                ॥ ४ ॥ 
             :            ॥ 
                :       ॥ 
 
 वरील विकनावरून रक्षतगढ (रक्कस–तंगडी) च्या लढाईच्या कालासबंंधाने हनरहनराळे शककाल 
हनघतात. ते असे :  
 
 ३० वी ओवी शके १३५४ पहरधावी संवत्सर माघ श द्ध पचंमीस रामरायास भाहरले.  
 
 ३२ वी ओवी–शके १४१४ पराधावी संवत्सर माघ श द्ध पंचमी श क्वारी रामास त काहाती शातंी 
हमळाली. 
 



           

 पहहल्या व द सऱ्या श्लोकावरून शके १३४७ पराभव सवंत्सर माघ श  ॥ ५ वार श क्वार माध्यान्ह 
काळी रामराय लढाईत पडला. 
 
 हतसऱ्या श्लोकाप्रमािे शके १४०७ पराभव सवतं्सर माघ श द्ध पचंमी श क्वार माध्यान्ह काळीं 
रामाराय रिातं माहरला. 
 
 चौथ्या श्लोकाप्रमािे शके १४६७ पराभव संवत्सर माघ श ॥ पंचमी श क्वारी माध्यान्ह काळी रामराय 
रिात पडला. 
 

याप्रमािे हनरहनराळी मते वरील पोथीमध्ये उतरली आहेत. भारत इहतहास संशोधक मंडळाच्या 
तै्रमाहसकात वषक ४ व ६ मध्ये या लढाईसंबधंाने चचा आली आहे. रा. बाबंडेकर यानंी ६ व्या वषाच्या 
त्रमाहसकामध्ये एक हचटोरे छापहवले आहे, त्यात संवत्सर “रक्ताक्षी” हदला आहे. वरील सवक शक प्रचहलत 
व ग्राय मानलेल्या शकाशी  अगदीच हवसगंत आहेत. तथाहप वरील हनरहनराळी मते एकत्र केलेली हमळाली 
ती आहि हवद्यानगरच्या राजशखी रामरायापयंत ज्या ओव्यामंध्ये वशंावळ हदली ती, मंडळाच्या 
सभासदासमोर सादर केली आहे. 
 
 चचा येथे ओवी श्लोक यामध्ये दोन हभन्न संवत्सरनामे देऊन प्रत्येकी हनरहनराळे दोन व तीन शक, 
६० वषांच्या फरकाचे हदले आहेत. “माघ श द्ध ५” एवढे सवांत मूळ कायम आहे. म्हिजे शकसंवत्सराची 
जोड मागाहून देण्याचा प्रयत्न केलेला हदसतो. शकाचें उल्लेख कसे जमवीत, हे पाहण्यास या टाचंिातील 
उल्लेख फार उपयोगी आहेत. –प्रो. पोतदार. 
 
 *श्लोकात हदलला पराभवसंवत्सर तेथेच हदलेल्या शकाशी जमत नाही. ओवीत हदलेला 
शकसंवत्सर परस्पर ज ळतो, पि इतर गं्रथाशंी जमत नाही. रा. सा. बाबंडेकराचं्या हटपिातं “रक्ताक्षी” 
संवत्सर आहे तो बरोबर हदसतो. म्हिजे शके १४८६ (इ. स. १५६५) हे वषक येते. पराभव हे संवत्सराचे नाभ 
न धरता पराभवोब्दे असे तेथे वाचन पाहहजे. म.ै तै्र. व. ९ अं. २ पृ. ४१ पहा — श.ं ना. जोशी. 



           

१२.                                     
 
 वास्तहवक हवद्यानगर (हल्लीचे हवजयनगर) आहि अनागोदी ही राज्ये कानडी भाषी भागातील. पि 
त्याचं्या अथवा तेथील राजाचंा आहि प्रधानाचंा महान भावपंथाच्या पोथीत, कशाकहरता उल्लखे आला 
असावा हे गूढ वाटण्यासारखे आहे. आजवर महान भावाचं्या इतर आम्नायाचें जे गं्रथ उपलब्ध झाले आहेत, 
त्यातं याचंा उल्लखे नाही. पि यक्षदेव जी पोथी आज माझ्या समोर आहे, हतच्या मध्ये तो उल्लखे आढळला 
म्हिून, त्या संबधंाने या लेखात हनवदेन करावयाचे योहजले आहे.  
 
 पंथ प्रवतकक श्रीचक्धरस्वामी याचें पट्टहशष्ट्य आहि पंथप्रचारक श्रीनागदेवाचायक याचें अनेक हशष्ट्य 
होते. त्यापैकी प्रम ख १३ हशष्ट्यानंी आपल्या हशष्ट्य–प्रहशष्ट्याचंा एकेक गट हनमाि करून, त्याला आम्नाय 
असे नाव हदले. या १३ आम्नायापंैकीच हा यक्षदेव आम्नाय होय. आजही या आम्नायाचे महान भाव अन यायी 
आहेत. त्या आम्नायाचे म ख्य पीठ हल्ली हरद्धपूर येथे आहे. या आम्नायाचे म ख्य प्रस्थापक श्रीयक्षदेव हे होत. 
याचंा जन्म हल्लीच्या अमरावती हजल्यातीला दयापूर ताल क्यात श क्लेश्वर वाठोडे (पूवीचे वाठवडे) या 
गावी बडव ेउपनावाच्या हहरनायक या व्य त्पन्न ब्राह्मािाच्या पोटी मेघचदं्राच्या मते शके ११९१ इ. स. १२६९ 
मध्ये झाला. आहि शके १२०९ इ. स. १२८७ मध्ये हरद्धपूर येथे वयाच्या केवळ १८ व्या वषी 
श्रीनागदेवाचायांच्याकडून त्यानंा पंथाची दीक्षा हमळाली. 
 
 हवद्यानगरीचा राजा पहहला रामराय (अन्य मताप्रमािे अच्य तराय) याचा ग रु व प्रधान भान  हा 
व्य त्पन्न ब्राह्मि होता. एकदा तो राजकारिाहनहमत्त राजम द्राहंकत पते्र घेऊन शक्प्रस्थात (हदल्ली येथे) जात 
असताना वाटेत मातापूर (हल्लीचे माहूर) येथे श्रीदेवदेवशे्वर संस्थानच्या प्रागंिात आम्नायकार श्रीयक्षदेव 
याचें दशकन झाले. व त्याचं्या उपदेशाने प्रभाहवत होऊन त्यानंी पंथाची दीक्षा घेतली. मेघचंद्राच्या मते तो 
काळ शके १२४५ इ. स. १३२३ होता. हा भान महत (प वी हवद्यानगरीचा प्रधान) हा यक्षदेवानंतर आम्नायाचा 
प्रम ख झाला त्याचा हशष्ट्य अनागोदी येथील प्रधान भीमसेन हा शके १३०९ मध्ये पंथात दीहक्षत झाला. 
त्यानंतर अनागोदी येथील प्रधान हष ेभीमसेन हा हशष्ट्य झाला. तो शके १३५९ मध्ये परलोकवासी झाला. या 
भीमसेनाचा प त्र हवश्वेश्वर हा य द्धमंत्री होता, याची कन्या कमळाबंा ही सेनापती वामन याला हदली. य द्धात 
त काशी लढताना वामन रिात पडला. काही काळ त्याची पत्नी कमळाबाईने सेनापतीत्व स्वीकारून 
त काशी प्रभावी य द्ध केले. मग ती य द्ध सोडून आजोळी गेली. तेथे हतने पंथाची दीक्षा घेतली. एकाकी भ्रमि 
करीत असताना संसार सोडून भ्रमि करीत असलेला नरहर हगजरे याला हतचे दशकन झाले. कमळाबंाच्या 
प्रभावी उपदेशाने प्रभाहवत होऊन त्याने पंथाची दीक्षा घेतली व पैठि येथे श्रीदत्तराज याचें मठात परशास्त्र 
ज्ञानाकहरता राहहला. नरहर हगजरे हा रामेश्वराचा प त्र व्य त्पन्न असा कऱ्हाडे ब्राह्मि होता. शके १३३५ मध्ये 
दत्तराज समाहधस्थ झाले. त्यानंतर नरहर हगजरे हे यक्षदेव आम्नायाचे प्रम ख झाले. या हगजऱ्याचे अनेक 
हशष्ट्य होते. यापंैकी पाच हशष्ट्य आम्नायाचे प्रवतकक झाले. हवद्यानगर, अनागोदी याशंी संबंहधत हकीकत येथे 
संके्षपाने साहंगतली आहे. 
 
 प्रस्त त पोथी महान भावाचं्या इतर हस्तहलहखत पोथ्यापं्रमािे त्याच आकाराची व तशाच बाधंिीची 
असून त्याच्यावर खारल्याच्या कापडात ती हशवली आहे. त्या कापडावर वरून तेलात शेंद री लाल रंगाचे 
रोगि करून त्या कापडास वरून रंग हदला आहे. कापड ग ंडाळल्यावर वरून दोऱ्याने बाधंतात व प्रत्येक 
पोथी छोट्या रुमालात बाधंतात. तेिेकरून उष्ट्िता, सदी अथवा कीटक याचंा उपसगक पोहचत नाही. 



           

 
 या पोथीतील म ख्य गं्रथ म्हिजे नरहर हगजरे यक्षदेव कृत “गीतादपकि” ही हवहवधवृत्तातील मराठी 
श्लोकबद्ध अशी भगवद गीतेवरील टीका होय. “गीतादपकिा” च्या आरंभापासून पोथीच्या पानानंा क्माकं 
हदले आहेत. गीतादपकि हा गं्रथ पहहल्या १५९ पानावर आला असून शवेटच्या पानावर नकल करिाराने 
शक १५९३ इ. स. १६७१ असा हदला असून लेखन कनाशी (खानदेश) येथे संतदाये हगजरे यक्षदेव याचे 
असे हदले आहे. कालावरून हा संतदाये हगजरे मूळ नरहर हगजरे यक्षदेव याहून हभन्न हदसतो.  
 
 गीतादपकिाआधी प्रथम महान भावीय प्रहसद्ध ८–९ स्तोते्र हदली आहेत व नंतर अवहचत स त 
काशीकृत यक्षदेव आम्नायाची अन्वयमजंरी हा गं्रथ हदला आहे. तो हवहवधवृत्तातील मराठी श्लोकात असून 
त्याचे एकूि १०२ श्लोक आहेत. 
 
 येथे वर आलेल्या स्तोत्राचं्या आहि अन्वमंजरीच्या पानानंा क्माकं हदले नाहीत. 
 
 गीतादपकिानंतर म रारी कवी यक्षदेव हवरहचत “नरहरदेव हगजरे” याचें “त्यागान सरि” हा प्रबंध 
हदला आहे. तो क्माकं १५९ ते १७० पानावर असून त्याचे हवहवधवृत्तातील एकूि ६९ मराठी श्लोक आहेत. 
 
 यानंतर १७१ चे १९५ क्मांकावर मेघचंद्र कवीकृत ओवी प्रबंधात यक्षदेव क ळाचा वृद्धाचार हदला 
आहे. त्या प्रबधंाच्या एकूि ३७१ ओव्या आहेत.  
 
 प ढील पानावर रामराय जाधव याचंा कालहनिकय अनेक पक्षातंरासह हदला आहे. 
 
 याप्रमािे पोथीचे स्वरूप आहे. पोथी हलहून झाल्यावर अनेक वषांनी पोथीची प नबांधिी झाली असे 
हदसते व बाधंिी करताना हवलायती कागद बाधंिीकरता वापरला असून शवेटच्या हवलायती कागदाच्या 
पानावर “पींढीची पोथी दस्त र म रारी यक्षदेव” असे हलहहले आहे. पोथीचे पहहले पान उघडताच पानावर 
छापलेले इंग्रजी लेखन आहे ते Note paper Water Ruled Kikabhoy Abdulhusen, Bombay.  
 
 असे आहे. यावरून पोथीची बाधंिी बरीच अलीकडील हदसते. पि हनहश्चत काळ हदला नाही व तकक  
करावयासही साधन नाही. आरंभीच्या एका ब्राऊन पेपरच्या कोऱ्या पानावर “हदगंबर यक्षदेव दहावा” असे 
आहे. प ढील एका कोऱ्या पानावरही “म.श्री.हदगबंर दादा यक्षदेव आम्नाय महंत महान भाव” असे आहे. त्या 
प ढील एका पानावर द रेघी लाल चौकोनात “ओम्  ॥ श्री. उपाध्ये आम्नाय दीहक्षत पट्टाहधहष्ठत यहतचायक 
ज्ञानचायक श्री. जावळे महान भावाची प्रसन्नता गीतादपकि पोथी पीढी” असे हलहहले आहे आहि शवेटच्या 
कोऱ्या पानावर “पीढीची पोथी दस्त र म रारी यक्षदेव” असे हदले आहे. 
 
 या पोथीत फक्त (१) अवहचत स त काशीकृत यक्षदेव आम्नाय अन्वयमजंरी, (२) नरहरदेव हगजरे 
याचें त्यागान सरि–म रारी यक्षदेवकृत आहि (३) मेघचदं्रकृत यक्षदेव आम्नाय वृद्धाचार  
 

या तीन गं्रथातंच हवद्यानगर आहि अनागोंदी येथील राजवशं प्रधानवशं यासबंंधी उल्लेख आले 
आहेत.  



           

 
 हवद्यानगर आहि अनागोदी या संबधंी आलेल्या उल्लखेाचा साराशं येथे देत आहे. 
 
 हवद्यानगर आहि अनागोदी या संबधंी आलेल्या उल्लखेाचंा साराशं मेघचंद्रकृत वृद्धान्वयामध्ये तो 
उल्लेख हवस्तृत आला असल्याम ळे तो येथे प्रथम देत आहे. 
 

(१) मेघचांद्रकृत यक्षदेव वृियन्वय :– या आम्नायाचा प्रवतकक नागदेवाचायाचा हशष्ट्य यक्षदेव हा 
वऱ्हाडात अमरावती हजल्यातील दयापूर ताल क्यात वाठोडे हे गाव आहे, पूवी त्यास “वाठवडे” म्हिून त्या 
गावचा हहरनायक बडव े या व्य त्पन्न ब्राह्मिाच्या पोटी दोन प त्र झाले. पैकी वडील लक्ष्मीभट व धाकटा 
यक्षदेव. या यक्षदेवाचा जन्म शके ११९१ मध्ये झाला व शके १२०९ सवकहजत संवत्सरी फाल्ग न वद्य चत दकशी 
हरद्धपूर येथे श्रीनागदेवाचायक यानंी यक्षदेवाला दीक्षा देऊन अन ग्रहहत केले. 
 

हवद्यानगरी (हल्लीचे हवजयनगर) येथे शवैक्षत्रीयवशंी राजा जयशखेरावो हा राज्य करीत होता. 
त्याचा ग रु प्रहसद्ध हवद्यारण्य हा होता. शाहलवाहन शके १००७ क्षमनाम संवत्सरी (इ. स. १०८५ मध्ये) 
जयशखेरावो राजा हनधन पावला. त्याच्या पोटी प त्रसतंान नव्हते, तसेच त्याचा आप्तवगकही कोिी नव्हता. 
तेव्हा जनतेने एक हवचारे ग रू हवद्यारण्यानंा राज्यमाला अपकि केली परंत  ते ग रुला आवडले नाही. त्यानंी 
राज्याची माळ वीरक  नावाच्या प रुषास घातली. या राजाने ग रुच्या नावाने त्या नगराचे हवद्यानगर हे नाव 
ठेहवले. तेव्हापासून ती नगरी हवद्यापीठ म्हिनू प्रहसद्धीस आली. त्या राजाचा प त्र नरसनायक, त्याचा प त्र 
हहरहरराय याने दत्ताते्रयाची आराधना केली. त्याला देवराय नावाचा एक प त्र होता, तो प्रजापालन करी. 
पि कारभार घेत नसे. त्याने प त्र नरकसगराय यास गादीवर बसहवले. त्याचा पूत्र वीर नरकसग देव याने 
आपला प त्र रामदेवराव यास गादीवर बसहवले व आपि सयाद्रींस (दत्तात्रय मातापूर) येथे जाऊन 
राहहला. त्याचा प त्र कृष्ट्ि हा गादीवर आला. त्याचे मागून त्याचा प त्र अच्य त गादीवर आला. त्यानंतर 
त्याचा एक लता म लगा सदाहशव हा गादीवर आला. त्याने हवद्यानगरीह न राज्यासन तीन ठाई बदलले. 
त्याचे कारि काय याचा उल्लेख कोठे नाही. शवेटी अनागोदी येथे राज्यासन स्स्थर केले व तेथेच तो देहावधी 
राहहला. त्याचे मागनू त्याचा प त्र राम गादीवर आला. तो व्यसनी होता. त्याने ब कूरायासव ेदं्वद्व आरंहभले. 
तो कानडा राजा कोिाचेही ऐकेना. एकदा तो पवाहनहमत्त रक्षतगडी येथील कृष्ट्ि तीथकस्थानास आला. 
वार्षत्तकानंी ही बातमी त कांना हदली व त्यानंी हतघानंी एकोळा करून रामवर चाल केली व त्याला 
खङ गधारेने य द्धात ब डहवले. त्या एकोळ्यात त कक  होते ते पहहला क त बराय, द सरा हनजामशहा व हतसरा 
आहदलशहा. या हतघानंी हमळून रामरायाला रिात हनवहटले. ही सवक माहहती त्या पोथीतीलच आहे. 
 
 कवीने तो काळ शके १३५४ पराभवनाम वष ेमाघ श द्ध पचंमी असा हदला. हा काळ जीिक पोथीवरून 
हदला. परंत  तो ज ळत नाही, असे स्वतःच सागंून अन्य पाठातंर व अन्य पक्षातंर साहंगतले आहेत. 
 
 द सरा सन शके १४१४ पराधावी वषक माघ श द्ध ५ श क्वार त कांनी रामास मारले. 
 
 हतसरा पक्ष शके १३४७ पराभवाब्द माघ श द्ध ५ श क्वार माध्यान्ह रामराय रिात पडला. 
 
 चवथा पक्ष – शके १४०७ माघ श द्ध ५ पराभवाद्ब श क्वार माध्यान्ह रामराय य द्धात पडला.  



           

 
 पाचवा आिखी एक पक्ष – शके १४६७ माघ श द्ध पचंमी पराभवाद्ब श क्वार माध्यान्ह, कानडपती 
रिात पडला. 
 
 त कांनी रामाचे राज्य ब डहवल्यावर त्याचा म लगा कृष्ट्ि या गादीवर बसहवले. येथून यक्षदेव आम्नाय 
वाढीस लागला. याकहरता या पूवकजाचें वदंन केले (ओवी २२३). 
 
 ते असे–त्या रामाचा ग रु भान म नी होता, त्याच्या हशकविीम ळे त्याने राज्य सोहडले. (द सरे मत) 
रामऐवजी अच्य त राजाचा प्रधान भान म नी याच्या हशकविीम ळे त्याने राज्य साहंडले. भान म नी हाच प्रधानही 
होता. तो राजम द्राहंकत पते्र घेऊन राजकारिाकहरता शक्प्रस्थास (इदं्रप्रस्थाहदल्लीस) जावयास हनघाला । 
जाताना मागात सैयाद्री (माहूर) लागले. तेथे देवदेवशे्वरी जाऊन नमस्कार केला. तेथे रामायिात 
आसनस्थ यक्षदेवम नीचे दशकन झाले. राजाच्या प्रधानाने “हे कोि” म्हिून हवचारले. तेव्हा तेथे असलेला 
भोषा म्हिाला, हे वाठवाडे (वाठोडे) हरी नामक बडव ेयाचें हवदे्यचे सागर असे यक्षदेव प त्र होते. नंतर 
यक्षदेवाने उठून त्या हवप्राचा सन्मान केला व त्याला आपल्या सभास्थानी बसहवले. 
 
 यक्षदेवाच्या हनरुपिाने भान म नीच्या हवकल्पाचा अध्यास झाला. मग भान म नीने, राजाने 
साहंगतलेली कामहगरी पूिक करून हलहखताने राजास कळहवले. व सवकसंगपहरत्याग करून यक्षदेवाजवळ 
दीक्षा घेतली. यक्षदेवानंतर भान म नी प्रम ख झाला. हषक, भीमसेन  जो राजाचा प्रधान होता, तो त्याचा हशष्ट्य 
झाला. हवद्यानगरीचा द जा भीमसेन  हा त्याचा हशष्ट्य झाला. त्यावळेी राज्यावर सदाहशव होता. त्याने 
हवद्यानगरी सोडून अनागोदी येथे राज्यासन केले. या द सऱ्या भीमसेनचा प त्र हवश्वेश्वर हा य द्धाप्रवीि होता. 
त्याची म लगी कमळंबा ही सेनापती वामनाची कातंा होती. वामन सेनापती एकाकी त काशी लढताना या 
य द्धात पडला. मग त्याची कातंा कमळाबंा इने सैन्याचे आहधपत्य स्वीकारून त कांना जेरीस आिले. शवेटी 
हतने सैन्याचे आहधपत्याचा त्याग करून ती आपल्या आजोळी गेली. तेथे संदेवाडीला ग रुक ळाची भेट 
झाली. तेथे हतला श्रवि घडल्याम ळे ती त्यागास प्रवृत्त झाली. आजोळाहून ती अटिास हनघाली. आहि 
तीथोदेल श ेहफरत पैठिास आली. नरहर हगजरे यानंा हतची भेट झाली. हतच्याशी चचा झाल्यानंतर चचकमध्ये 
हतने त्याला त्यागान सरिास पात्र केले. व त्याने हतचा उपदेश घेतला व ग रुक ळात तो प्रम ख झाला. तेव्हा 
वर हलहहल्याप्रमािे यक्षदेव आम्नायाची परंपरा अशी आहे. पहहला म ळ यक्षदेव, द सरा भान देव, हतसरा हष े
भीमसेन , चवथा आचायक रेमक भीमसेन, पाचवा भीमसेनाची नात कमळाबंा व सहावा नरहर हगजरे. हा 
नरहर हगजरे हा आम्नायाचा प्रम ख झाला. हगजरे हा रामेश्वराचा प त्र, कऱ्हाडे आश्वलायन शाखेचा. याला 
पातशाही वतन, चावरी होते. त्याला अनेक हशष्ट्य झाले. त्यापंकैी पाच प्रम ख होते. त्यानंी यक्षदेव आम्नायाच 
प्रसार केला. 
 
 मेघचंद्राने अवहचत स त काशी याची माहहती हदली ती अशी– अनंताचा प त्र अवहचत त्याचा प त्र 
काशी ज्याने यक्षदेव अन्वयमजंरी श्लोकबद्ध केली.  
 
 (१) मेघचांद्रयने आपली मयनहती नदली ती अशी – मनीचं्रद्र हपता भगवतंती माता क ळ क्षत्रीय असे. 
पोथीच्या लेखकाने पाठातंर म्हिून शोन चदं्र क िी । भागादेवी पोटी ॥ गावो भोगवटी ॥ जन्म पीठ ॥ ३६८ ॥ 
असे हदले आहे एकूि ३७१ ओव्यात यक्षदेव वृद्धान्वय सपंला. अशीच माहहती यक्षदेव आम्नाय मंजरी ककवा 
त्यागान सरि यात आली आहे. 



           

 
 (२) अवनचतसुत कयशीकृत यक्षदेव अन्वयमांर्री मधील सांबांनधत मयनहती– हवद्यापीठ हनवासी 
हवज्ञान भान म नी हा यक्षदेवाचा हशष्ट्य झाला. त्याचा हशष्ट्य हष ेभीमसेन तोही प ढे मंहत्रपदाचा त्याग करून 
यक्षदेव महंत झाला. तो यज्ञाथक माताप री आला व यज्ञकमक सोडून त्याने अध्यात्माची दीक्षा घेतली. इकडे 
अनागोदी येथे कृष्ट्िराव राजा होता, तो नेहमी त कक रायाशी हवरोधाने असे. कृष्ट्ि स्वगकवासी झाल्यावर ग रुने 
अच्य तला गादीवर स्थाहपले. हष ेभीमदेव त्याचा मंत्री होता. त्याचा म लगा हवश्वेश्वर य द्धमंत्री होता आहि 
वामन हा सेनापती होता. हवश्वेश्वराची म लगी कमळाबंा ही वामनाला पत्नी होती. वामन य द्धात पडला. 
कमळाबंाने अध्यात्माची दीक्षा घेतली. हतने नरहर हगजरे याचें खंडि करून त्याला अध्यात्म दीक्षा हदली. 
तो प ढे यक्षदेव क ळात प्रम ख झाला (६१ वा श्लोक). 
 
 परांपरय – (१) यक्षदेव, (२) भान देव, (३) अनागोदीकर भान देव, (४) कमळाबंा, (५) नरहर 
हगजरे (रामेश्वर प त्र) शर हदपग िधात्री (वामाकतः) म्हिजे शके १३१५ श्रीम खाब्दे या वषी हगजरे यानंी 
दीक्षा घेतली. 
 
 ज ना प वकजाचंा इहतहास लेख पाहून अन्वयमजंरी हलहहली, असे अवहचत स त काशी सागंतो. या 
अवहचत स त काशी याचा आिखी एक गं्रथ म्हिजे “द्रौपदी स्वयंवर” हा आहे. दोन्ही हवहवधवृत्तात मराठी 
भाषेत श्लोकबद्ध आहे. त्याचा उल्लेख आमचा “महान भाव मराठी वाङ मय” (हद्वतीयावृत्ती) गं्रथ पृष्ठ ७८ वर 
आहे. या गं्रथाचे १४ अध्याय आहेत. गं्रथात कतृकत्वाचा शक हदला नाही. अवहचत स त काशी हा सोळंखी 
क ळाचा मराठा क्षत्रीय होता. बापाचे नाव अवहचत, आईचे नाव अन्नपूिा. अवहचत हा सैन्य बाळगून होता. 
त्यावर त कक  शत्रूंनी आक्मि केल्याम ळे शवेटी त्याने महात्म धमाची दीक्षा घेतली असे या गं्रथात नमूद आहे. 
हा गं्रथ सन १९०० मध्ये बाळकृष्ट्ि दादा कानडे यानंी छाहपला होता. 
 
 (३) “नरहर नर्र्रे ययांचे त्ययर्यनुसरन” ग्रांथकयर मुरयरी यक्षदेव ययतील सांबांनधत मनथतयथफ – 
रामेश्वराचा प त्र नरहर हगजरा हा देवरात क ळाचा कऱ्हाडे आश्वलायन शाखेचा वदेभान  असा होता. हा 
भ्रमि करता करता तीथकस्थानाला (पैठिला) आला. कमळजा ही व्य त्पन्न अशी भान ची हशष्ट्यीि होती, ती 
म नी मागक दाखहविारी अशी हफरत हफरत त्या तीथी आली. ती एकातं स्थळी काष्टी लावनू हहररूप कचतनात 
हनमग्न असे एकदा हवप्रमेळा गंगेला चालला होता, त्यात नरहर हगजरा हाही होता. त्याने मागात 
कमळजेला ध्यानस्थ पाहून ती जवळ गेला व मस्तक नमवनू हतला नमस्कार केला. हतने त्याच्या 
शकंाक शकंा याचें हनरसन करून त्याला पात्र केले व हतने त्याला अन ग्रह हदला. 
 
 प ढे कवीने श्रीचक्धरस्वामीची हकीकत सागंनू त्याचंा पट्टहशष्ट्य श्रीनागदेवाचायक याची हकीकत 
हदली. त्यानंतर त्याचे तेरा हशष्ट्य, ज्यानंी तेरा आम्नायाचें प्रवतकन केले, त्याचंी नाव ेदेऊन त्यातील यक्षदेव 
आम्नाय प्रवतकक हा माझा पूवकज आहे म्हिून कवीने साहंगतले. शालीवाहन शके १२०९ मध्ये सवकहजताब्द 
अस्ग्नक मासे वद्य चत दकशी हतथीला रुहद्धपूरला श्रीनागदेवाच्या हस्ते यक्षदेवाला दीक्षा व उपदेश हमळाला. 
त्याचा हशष्ट्य भान म नी. तो हवद्यानगरीचा. त्याने अच्य ताला गादीवर बसहवले व तो शके १२४५ आमच्या 
क ळाचा ग रू झाला. त्यानंतर अनागोदीचा भीमसेन  ग रू झाला. शके १३०९ मध्ये हगलाबदी त्याला हनजानंद 
प्राप्ती त्याचा हशष्ट्य हष े भीमसेन शके १३२२ मध्ये अहश्वन मास वद्य चत थीला हष े परलोकवासी झाला. 
त्याची नात कमळाबंा इने नरहर हगजरे याशी चचा करून त्यावर प्रभाव पाडला. हतच्याकडून त्याने सनं्यास 
दीक्षा घेतली. मग तो हगजरे पैठि येथे दत्तराज याचें मठात अध्यात्मज्ञानाकहरता राहहला. दत्तराज हा शके 



           

१३७५ मध्ये श्रावि वद्य ६ ला परगती पावला. त्याम ळे हगजरे याला फार द ःख झाले. परंत  प ढे तो 
ग रुक ळाचा महंत झाला. 
 
 याप्रमािे यक्षदेवानंतर भान देव, नंतर भीमसेन, नंतर भीमदेव, नंतर कमळाबंा इने कृपा केलेला 
नरहर हगजरा अशी म रारी यक्षदेव कवी यानंी यक्षदेव आम्नायाची परंपरा साहंगतली आहे. 
 
उपसांहयर 
 
 यक्षदेव आम्नायाशी हवद्यानगर आहि अनागोदी येथील प्रधानानंी महात्मधमाची दीक्षा घेऊन ते या 
आम्नायाचे महंत झाले. या कारिाम ळे त्याचंा उल्लखे आहि ते ज्या हवद्यानगराच्या आहि अनागोदीच्या 
राजाचे प्रधान होते त्या राजाचें अगदी आरंभापासूनच म्हिजे जयशखेरावो हा क्षहत्रय राजा आहि त्याचा 
ग रू आहि प्रधान प्रहसद्ध हवद्यारण्य याचं्या पासूनची माहहती आहि काळही वरीलप्रमािे हतन्ही गं्रथाचं्या 
आधारे हदला आहे. प्रस्त त माहहती परंपरेने चालत आली असून त्यावरून ती हदली असल्याचा मेघचंद्राने 
हनवाळा हदला आहे. परंत  आधारभतू हलखािाचे अथवा गं्रथाचे नाव हदले नाही. 
 
 अनेक वषापूवी इ. स. १९३१ मध्ये भारत इहतहास संशोधक मंडळ, प िे याचं्या तै्रमाहसकात (वषक १२ 
अंक २ पृ. ५१ ते ५४ मध्ये) मेघचंद्राच्या यक्षदेव वृद्धान्वयाच्या पोथीतून म क ं दराज व महान भावपंथ या 
संबंधाने मी माहहती प्रकाहशत केली होती. ती इहतहासाच्या हनकषावर पडताळून पाहता हवश्वसनीय अशी 
हदसून येत नाही. तसेच हवद्यानगरी आहि अनागोदी या संबंधाने जी राजाचंी नाव,े त्याचंी परंपरा आहि 
त्याचें शक हे उपलब्ध असलेल्या इहतहासाच्या हनकषावर तपासून पाहताच त्याची सत्यासत्याता कळून 
येईल. 



           

१३.                    
 
प्रयक कथन 
 
 प्रस्त त स्तोत्र श्री. चदं्रकातं कनभोरकर, “महान भाव” माहसकाचे हवद्वान आहि उद्यमशील संपादक 
यानंी माझ्याकडे श हद्धकरिाथक, मराठी अथक आहि हचहकत्सक हनवदेन हलहहण्याकहरता हदले. ते मी 
आप लकीने करावयाला संमती हदली. श्री. कनभोरकर यानंी एकूि ४ प्रती पाठहवल्या. पैकी ३ प्रती (प्र. १, 
प्र. २, प्र. ३) या सागंवी ब ., हज. जळगाव, येथील महात्मा मनने बीडकर यानंी मूळ तीन ज न्या पोथ्यावरून 
नकलून माहसकाचे सहसंपादक डॉ. अडसोड याचं्याकडे पाठहवल्या व डॉ. अडसोड यानंी त्या नकला श्री. 
कनभोरकराजवळ हदल्या व त्याचं्याकडून माझ्याकडे आल्या. त्या अत्यतं अश द्ध असून काही शब्द च कीचे 
वाचल्याचे हदसते. या मूळ पोथ्या पहावयास हमळाव्या म्हिून प ष्ट्कळ प्रयत्न केला. पि तो हनथकक ठरला. 
चवथ्या प्रतीची मूळ पोथी श्री. कनभोरकर याचं्या कडे यक्षदेव आम्नायातील व्यक्तीकडून हमळाली. हतचेही 
श द्ध लेखन अश द्ध आहे. पि त्यातंल्या त्यात ती पोथी मूळ धरून हतचे वाचन केले व बाकीच्या पोथ्यात 
असलेल्या जास्त श्लोकाचें श हद्धकरि केले. 
 
नकलयांचे शुनिकरि 
 
 हे कायक हबनचूक आहि मूळ स्तोत्ररचनाकाराचा आशय न सोडता करता याव े म्हिून माझे स्नेही 
डॉ. गोकवद जयकृष्ट्ि काळे, सेवाहनवतृ्त, याचं्या मदतीने केले आहे. ककबह ना या कामी त्याचेंच पहरश्रम 
उल्लेखनीय आहेत. डॉ. काळे हे संस्कृतचे गाढ हवद्वान असून त्याचें आजोबा महाऋषी ध ंहडराज शास्त्री यानंी 
हचत्रकूट येथे हवनायकराव पेशव्याचें आहश्रत असताना इ. स. १८५७ पूवी “भागवत व्यंजनम् ” नावाचे 
दशमावर एक अमोल असे काव्य रहचले. सामान्यतः ते द बोध आहे. परंत  डॉ. काळे व त्याचें बधं  यानंी त्या 
काव्यावर संस्कृत टीका हलहहली. त्याम ळे ते काव्य स बोध झाले. तो गं्रथ मध्यवती सरकारच्या प्रोत्साहनाने 
व अन दानाने न कताच प्रकाहशत झाला. त्या गं्रथाला माझी इंग्रजीत फोरवडक (fore ward) आहे. त्याचं्या 
सहकायाम ळेच हे श हद्धकरिाचे कायक स कर झाले. 
 
नीळभट ट भयांडयरेकर ययांचय पनरचय 
 
 हे नीळभट ट नागपूरजवळील प्रहसद्ध भडंारा येथील ब्राह्मि. याचें घर भडंारा येथे गावाच्या पूवक 
भागात होते. एकदा ते पोथी वाचीत बैठकीत बसले होते. त्यावळेी श्रीचक्धरस्वामी भडंारा वास्तव्यास होते 
ते याचें घरी पािीपात्राकहरता हातात हभक्षा घेण्यास आले. तेथेच प्रथम नीळभट टाची भेट झाली. आहि 
नीळभट ट याचेंवर श्रीचक्धरस्वामींचा प्रभाव पडला. ते त्याचं्या बरोबर हनघाले व प ढे ते स्वामीला 
अन सरले. अन सरि झाल्यानंतर एकदा नीळभट टाना कवग ळीका (वींगळीइगळी–कवचवाची मोठी आहि 
अत्यंत हवषारी जात) चावली व त्यानंा भयकंर वदेना व्हावयास लागल्या. तेव्हा “आपली स्त ती करू.” 
म्हिून स्वामीची आज्ञा माहगतली व नीळभट टानंी स्त ती करावयास स रुवात केली तेव्हा तसतशा वदेना 
कमी होऊ लागल्या व स्त ती संपताच परमेश्वर कृपेने संपूिक हवषबाधा शातं झाली. ही कथा लीळा चहरत्राच्या 
एकाकंात आली आहे–(श्री. ह. ना. नेने सपंाहदत लीळा चहरत्र, भाग १ ला एकाकं, पृष्ठ २६ ते २९ हतसरी 
आवृहत पहा.) एकाकंात नीळभट टाचें व्यावहारीक नाव हदले नाही. फक्त भाडंारेकार एवढेच, म्हटले आहे. 



           

लीळा २७ मध्ये “भाडंारेकरा भेंटी” लीळा २८ मध्ये प्रस्त त “स्त ती करिे” लीळा ३० मध्ये “एलीचपूरी 
श्रीचक्धरानंी भाडंारेकराचें हस्ते पूजा, लीळा ३१ मध्ये उभयताचें नादेंडी” भावतीथी अवस्थान व लीळा ३२ 
मध्ये भाडंारेकराचें श्रीचक्धराचं्या माडंीवर डोके ठेवनू “श्रीमतूीच्या म खकमलाकडे पाहात पाहात 
भाडंारेकराचें देहावसान गंगेत जळहनके्षप केला.” येिेप्रमािे कथाभाग आला आहे. त्यामधील स्त तीसंबधंी 
लीळा देत आहे. 
 
लीळय २८ : तथयस्तुनत करिे ।  
 
(भाडंारेकरानंा इंगळी चावली असता, श्रीचक्धराचंी स्त ती केल्याने त्याचं्या वदेना नाहीशा झाल्या.) 
 
 एकवळे भाडंारेकारा ंवींग ळी (इंगळी) चाहवले: असय पीडा हों लागली: मग म्हिीतले, जी जी : मी 
स्त ती करू : “सवकजे्ञ म्हिीतले : करा :” “मगा स्त ती करू लागले : जव ंजव ंस्त हत करीहत तव ंतव ंव्यथा 
काढली : एसी स्त ती करीता अवघी व्यथा काढली.”  
 
 त्यानंतर भाडंारेकर नीलभट्ट श्रीचक्धरस्वामी बरोबर एलीचपूरला, गेले. नंतर नादेंडला गेले व 
तेथे वर नमूद केल्याप्रमािे त्याचें देहावसान झाले, हे भाडंारकर म्हिजे नीलभट्ट असे स्थानपोथीत नमदू 
आहे. (पहा डॉ. हव.हभ.कोलते सपंाहदत स्थानपोथी : पृ. ५) “भाडंारा नीलभट्टाचा आवारु :” लौहककातं 
परपरेंने नीलभट्ट भाडंारेकराचे नाव चालत आले आहे. भडंाऱ्याची स्थाने पहात असताना मी स्वतः 
नीलभट्टाचे घर असलेले पाहहले व त्या हठकािी जेथे भाडंारेकर पोथी वाचीत होते त्या जागेचे दशकन घेतले. 
तेथेच चक्धरस्वामींना पािीपात्र झाले होते. 
 
पद्ममय सांस्कृत – ववरु्नळकय स्तोत्रयचय कता कोि ?  
 
 परमेश्वरावतार श्रीचक्धरस्वामी याचंी स्त ती नोळभट्टानी केली. ती इंगळीचा दंश झाल्यावर हनहश्चत 
प्रािहरि करिाऱ्या हवषाने त्रस्त असताना ती जी स्त ती केली ती संस्कृत पद्ममयापेक्षा मराठीचाच 
प रस्कार करिाऱ्या स्वामींची स्त ती असल्याम ळे मराठीतच करिे पहरस्स्थती लक्षात घेता सभंवनीय वाटते. 
नीळभट्टाने आिखी काही ससं्कृत गद्य–पद्य रचना केल्याचे आढळत नाही. तेव्हा संस्कृतमध्ये आहि तीही 
वृत्तबद्ध स्त ती त्यावळेी करिे अशक्य प्राय वाटते. तेव्हा हवषहरि झाल्यावर व देहास आरोग्य प्राप्त 
झाल्यावर नीळभट्टानंी अगर द सऱ्या कोिी तरी ती स्त ती संस्कृतमध्ये वृत्तबद्ध करून ठेहवली असावी. ती 
नीळभट्टानंी अथवा द सऱ्या कोिीही करिे शक्य आहे. 
 
 प्रत नं. १ ते ४ म ख्य स्तोत्राचें १३ श्लोक, थोड्याबह त फरकाने समान आहेत. त्यातील १३ व्या 
श्लोकातं म्हटले आहे. “परमेश्वराची या प्रमािे स्त ती केल्यावर भीनलेल्या हवषाचे हनवारि झाले आहि 
त्याम ळे हद्वजाला परमानंद झाला. 
 
 जर स्वतः नीळभट्टच या श्लोकबद्ध संस्कृत स्तोत्राचा कता असता तर त्याला स्वतःचा उल्लखे 
हनव्वळ “हद्वज” म्हिून करिे अन हचत वाटते. यावरून या पद्यमय ससं्कृत स्तोत्राचे गं्रथन कोिीतरी 
द सऱ्याने करिे जास्त संभवनीय आहे.  



           

 
आलेल्यय चयर प्रतींचे नवशेष 
 
 प्रत नं. ४ मूळ पोथीची कनभोरकराकडून झालेली पाने यामध्ये कवग हळका स्तोत्राचे १४ श्लोक असून 
शवेटी “इहत कवग ळीका स्तोत्र” असेच आहे. “भाडंारेकराचें अथवा नीळभट्ट भाडंारेकराचे कोठेच नाव 
नाही.”  
 

प्रत नं. १ मध्ये एकूि १६ श्लोक असून शवेटी “कवग ळी स्त्रोत्र समाप्त” म्हटले आहे. यातही 
भाडंारकराचें नाव नाही.  
 
 प्रत नं. २ मध्ये एकूि १४ श्लोक आहेत. शवेटी “कवग हलका स्तोत्र समाप्तः” एवढेच आहे. 
भाडंारकराचें नाव यातही कोठेच नाही. 
 
 प्रत नं. ३ मध्ये “अथ कवग ळीका स्तोत्र :” (वृत्त उपजाहतत) असे म्हटले आहे. यातही १६ श्लोक 
आहेत व १६ व्या श्लोकाचा उत्तराधक–  
 

श्रीमरू्षत दृष्ट्ट्या हनळभटट  त्याग । 
  कवगूहळका दंष्ट्रकंृतच्  स्तोत्र ॥ १६ ॥ 
 
असे आहे. हा उत्तराधक आहि शवेटी प हष्टका हदली आहे ती अशी–  
 
 “इहत श्री. केशराज म नी हवरहचतायाम्  : कवग हळका स्तोत्र संपूिक : श भम्  भवते : श्रीचक्धरापकन:” 
असे आहे या एकाच प्रतीवर “केशराजम हन याने ससं्कृत मध्ये हे स्तोत्र रचले,” असे हलहहलेले हदसते. 
 
 नीळभट ट भाडंारेकर याने श्लोकबद्ध असे संस्कृतमध्ये स्तोत्र मागनू तयार केले याची शक्यता 
हदसत नाही आहि केशराजम हन हा ससं्कृत तज्ज्ञ असून त्याचे संस्कृत गं्रथ आहेत व स्तोत्रकार द सरा कोिी 
असल्याचे सागंता येण्यास साधन नाही. तेव्हा केशराजम हन हाच नंतर स्तोत्र ससं्कृतात वृत्तमय रचिारा 
असिे जास्त संभवनीय आहे. 
 
हे केशरयर्मुनन कोि ? 
 
 केशराजम हन हे भट्टोवासाचें हशष्ट्य. वा. ना. देशपाडें संपाहदत “स्मृहत–स्थळ” (द सरी आवृहत्त) या 
गं्रथात पृष्ठ ६, ७, व ८. यावर त्याचंी माहहती आली. तेथे त्यानंा केशोवास म्हटले आहे. त्या पानावर क्माकं 
१२ ते १७ या लेखात माहहती आहे. हे भटोबासाचे हशष्ट्य होते. व चागंले ससं्कृत तज्ञ होते. त्यानंी “रत्नमाळा 
स्तोत्र” संस्कृतमध्ये केले. याचप्रमािे “उद्धरि” ही संस्कृत करावयाचे परंत  भटोबासानंी त्याला 
संस्कृतमध्ये ते करावयास अन ज्ञा हदली नाही. त्यानंतर मग केशोबासानंी मराठीतच गं्रथरचना केली. 
यापकैी “प्रकरिान्वयो” “दृष्टातं प्रकरिान्वय” हे प्रम ख आहेत. केशवराजम हन अथवा केशोबास यानंी जर 
“कवग हलका स्तोत्र” केले असेल तर भटोबासानी संस्कृत रचना करण्याची केशोबासास मनाई केली 



           

त्यापूवीच कवग लीका स्तोत्र रचहवले असले पाहहजे. रत्नमाळा स्तोत्राप्रमािेच “ज्ञान–कलाहनधी स्तोत्र” 
(श्लोक ८३) आहि “दृष्टातं स्तोत्र” (श्लोक १५४) ही संस्कृत स्तोते्र त्याचं्या नावावर आहेत. तेव्हा हे 
कवग लीकास्तोत्रही त्याचेंच असिे शक्य आहे. रत्नमाळा स्तोत्राचा काळ शके १२०७ असा “महान भाव मराठी 
वाङ मय (२ री आवृत्ती) पृ. १५ वर हदला आहे. साराशं काय की, प्रस्त त स्तोत्र कोिी केले याचा जोपयंत 
हनहश्चत प रावा सापडत नाही, तोपयंत केशवबासानी ते केले असाव,े व तेही भटोबासानंी मराठीत रचना 
करावयाची आज्ञा देण्यापूवीचे असाव,े असे मानिे योग्य होईल.  
 
 या नंतर प्रत नं, ४ मधील श द्ध केलेले स्तोत्र, त्यानंतर त्याचा मराठी अथक, व नंतर १ व २ मधील 
जास्तीचे श्लोक मराठी अथासह प ढे देत आहे.  
 
केशरयर्मुनन ययांनी हे स्तोत्र रचल्ययचय आिखी पुरयवय 

 
 परंत  तत्पूवी योगायोगाने घडलेली घटना नमूद करिे आवश्यक आहे. (ता. २२–९–६६) कै. 
यादव माधव काळे याचं्या चहरत्राची साधन सामग्री तपाशीत असता त्यात लोिार येथील धार केस मधील 
प राव्याच्या दस्तैवजाचे फाईल हदसले. त्यात काही संस्कृत श्लोक असलेला कागद हमळाला. ते श्लोक 
वाचावयास आरंभ करताच आपि कवग हळका स्तोत्र वाचीत आहोत. असा भास झाला, पि कवग ळी स्तोत्र 
माझ्या पूिक पहरचयाचे असल्याम ळे जरी वृत्त तेच म्हिजे उपजाती होते. कहवतेची धाटिी, शब्दाची आहि 
कल्पनाचंी धाटिी सारखीच. तरी दोन्ही स्तोत्राचंा कता एकच असला पाहहजे, ही मनाची खात्री झाली. 
नंतर त्या कागदावरील हवशषे मजकूर वाचताना हा ८ श्लोकाचंा उतारा नागदेव हशष्ट्य केहशराज यानंी 
१२१० मध्ये रचलेल्या “रत्नमाळा स्तोत्रा”तील आहे असे हदसले. यावरून रत्नमाळा स्तोत्र आहि कवग ळीका 
स्तोत्र ही दोन्ही स्तोते्र केहशराज यानंीच रहचली हे हनहश्चत हदसून येते.  
 
त्या उताऱ्यापैकी ३–४ श्लोक खाली नम न्याकहरता देत आहे. 
 
  जगाम देवो हवरंजीथक स रेश्वर : हसद्ध स सेहवताहंघ्र : । 
  तद भरैवाख्ये स्स्थत आहददेव हश्चत पर, कारुहिक : 
  परात्मातस्स्मन वस न सन  जगता ंहनवास:  
  पदमाख्य देवालय आजगाम ॥ 
 
  चैतन्य नाथम्यमसे कदाहचहद्वहत कमीश: परमो जगाम ।  
  ताराख्यतीथे परमानसनस्थो लोकत्रयानंंत ग ि प्रभाव : । 
  सवकस्य सवकस्वमनंतरुपं ददशक भपूो बटमलू ससं्थक ॥ 
 
  दृष्ट् वाथ सौन्दयक मनाथबधो सर स्स्मतान्तः करिे नयाम ॥  
 
  चके्श्वर : सवककवदा वहरष्टस्त्यक्त्वा हहरण्यं व्यचरत्प्रवृत्या । 
 



           

 याप्रमािे उपलब्ध साधनावरून कवग ळीका स्तोत्राच्या अभ्यासाचा हनष्ट्कषक हदला आहे. भाडंारेकरानंी 
भडंारा येथे श्रीचक्धरस्वामी असता त्याचें अन सरि केले. तेथेच त्याला कवग ळी चावली असता त्याने 
परमेश्वराची स्त ती अथातच मराठीत गद्यात केली. त्याम ळे हवषबाधा नाहीशी झाली व त्याला परमानंद 
झाला. माडंीवर डोके ठेऊन श्रीम खाकडे पहात पहात प्राि सोडल्याचे विकन एकाकं लीळा चहरत्रात ३२ व्या 
लीळेत आहे. भाडंारेकराचें देहावसान झाल्यावर मृत देहाचा गंगेत जल–हनके्षप केला. श्रीचक्धरस्वामी 
एकाकी पादचारी पािीपात्र हभक्षा मागत व एकटे अरण्यातंच शयन करीत तेथून हनघाले. तेथून ते झाडी 
देशात गेले. हे एकाकंामधील प ढील लीळावरून स्पष्ट होते. व हाच भाग कमीअहधक प्रमािावर चारही 
प्रतींच्या जारतीच्या श्लोकावरून स्पष्ट होतो. संस्कृत श्लोक भाडंारेकराचें नसून उपलब्ध प राव्यावरून 
केशोबास ज्यानंी “रत्नमाळा स्तोत्र” रहचले त्यानेच हे “कवग ळीका स्तोत्र” संस्कृतमध्ये केले, हे स्पष्ट आहे. 
द सऱ्या कोिी ते रहचले याचा प रावा उपलब्ध होईपयंत केशोबासाचीच ही रचना आहे असे हनहश्चतपिे 
म्हिावयास हरकत नाही.  



           

१४.              
 
१.  ती ग्रांथ  
 
 श्रीऋहद्धपूरविकन हे काव्य महान भावीय मराठी वाङ मयात साती गं्रथ म्हिून प्रहसद्ध असलेल्या सात 
काव्यापंैकी एक होय. बह धा ही सातही काव्ये एकाच पोथीत हलहहलेली आढळतात. हे सात गं्रथ प ढे हदले 
आहेत. 
 
 गं्रथ कवी शक 

१ हशश पालवध भास्करकवीश्वर व्यास ११९५ 
२ एकादश स्कंद (उद्धवगीता) भास्करकवीश्वर व्यास ११९६ 
३ वत्सहरि दामोदरपहंडत १२०० 
४ नरेंद्रऋस्क्मिी स्वयंवर नरेंद्रकवी १२१३ 
५ सयाहद्रविकन रवळो ऊफक  राघोव्यास १२२४ 
६ ज्ञानप्रबोध पंहडत हवश्वनाथ १२५३ 
७ ऋहद्धपूरविकन नारायि पहंडत १२८५ 

 
वरील सातही गं्रथ मराठी ओवीवृत्तात आहेत, या संबधंाने माहहती त्या त्या गं्रथाचं्या प्रस्तावनेत हदली 
जाईल. येथे फक्त ऋहद्धपूरविकन या काव्यासंबधंानेच हवचार करावयाचा आहे. 
 
२. श्रीऋनिपूरविफन  

 
 कालान क्माने हे काव्य साती गं्रथापंैकी शवेटचे आहे तथाहप वण्यक हवषयान क्माने पाहाता ते प्रथम 
गिले पाहहजे. कारि या गं्रथात महान भावपंथीयानंा अत्यंत पहवत्र असे जे ऋहद्धपूर के्षत्र त्याचे विकन आले 
आहे. या के्षत्राला महान भावाचं्या दृष्टीने अनेकापंैकी प्रम ख तीन गोष्टींकहरता पाहवत्र्य आले आहे.  
 
 (१) येथे श्रीगोकवदप्रभ  या अवतारी प रुषाच्या लीला झाल्या व तेथेच त्याचें अवतारकायक झाले. (२) 
पंथाचा संस्थापक श्रीचक्धरस्वामी याचंी आहि श्रीगोकवदप्रभ  याचंी प्रथमच भेट झाली आहि येथेच 
श्रीचक्धरस्वामीस उपदेश झाला. (३) महान भावपंथाची स्थापना येथेच होऊन येथूनच महान भाव ऊफक  
महात्माधमक याचा प्रसार झाला. साराशं ऋहद्धपूर हे महान भावपंथाच्या संस्थापनेपासून आजतागायत पहवत्र 
कें द्र झाले आहे.  
 
 अवतारी प रुषाचं्या चरिस्पशाने पहवत्र झालेल्या अशा ऋहद्धपूर के्षत्राचे एकदा तरी दशकन 
घेतल्याहशवाय जीहवताचे साफल्य व्हावयाचे नाही, असा महान भावांचा हवश्वास आहे आहि हकत्येक भाहवक 
तर या पहवत्र के्षत्राच्या हनत्य आहि नैमहत्तक भेटी घेऊन आहि हकत्येक तर तेथे आजन्म वास करून 
आपल्या जीहवताचे साथकक करून घेतात. असल्या पहवत्र स्थळाचे ज्यानंा वारंवार दशकन घडत नाही त्यानंा 
नवहवधा भस्क्तपैकी स्मरि, मनन इत्याहदकानंाही प ण्य लाभाव ेम्हिून या छोट्याशा काव्यगं्रथाचा उपयोग 



           

होतो. कवीने स्वतःस या पहवत्र श्रेत्राच्या दशकनास जािारा यात्री कल्पून “द रौहनया ते श्रीऋहद्धपूर देहखले” 
तेव्हापासून अगदी राजमठातील प्रभ चंी सेज पाहीपयंत कवीच्या मनात जे हवचार आहि ज्या भावना उत्पन्न 
झाल्या त्याचे विकन कवीने या काव्यात केले आहे. शवेटी “हे ऋहद्धपूरविकन जे अभ्याहसती करुहन मनन । 
तेआहंस कैवल्याचे साधन द री नौव्हे ॥” अशी प्रहतज्ञाही कवीने ठेऊन हदली आहे.  
 
३. ग्रांथयचय रचनयकयल  

 
 हे छोटेसे काव्य मराठी ओवीछंदात असून त्यात केवळ ६४५ ओव्या आहेत. या काव्याचा कता 
नारायिपहंडत व्यास ऊफक  नारो बहाहळये व्यास हो होय. या काव्याचा रचनाकाल एका प्रतीत हदला आहे तो 
असा – 
 
  “बािाष्टयमचदं्र शोभनेसी । आषाढे हनशाकर चदें्रसी । 
  गं्रथ  पावला हसद्धीसी । ऋहद्धपूरविकन ” 
 
 या ओवीवरून “अंकाना वामतो गहतः” या हनयमाने शके १२८५ हा काल येतो. ही ओवी सवक प्रतीत 
सापंडत नाही त्याम ळे ती प्रहक्षप्त असावी असे वाटते. तथाहप तीत हदलेला काळ कवीच्या प्रचहलत 
असलेल्या ग रुपरंपरेशी स संबद्ध असल्याम ळे तो खरा धरून चालावयास हरकत नाही, “महान भावीय 
मराठी वाङमय” या प स्तकात कवींची परंपरा हदली आहे, तीत श्रीगोकवदप्रभचेू हशष्ट्य श्रीचक्धरस्वामी, 
त्याचें हशष्ट्य श्रीनागदेवाचायक, त्याचें हशष्ट्य श्रीभास्करकवीश्वरव्यास, त्याचें श्रीपरशरामाचायक, त्याचें श्रीपेठे 
हहर व्यास, त्याचें श्री अचल म रार मल्ल व याचें बहाळे नारो व्यास असे हदले आहे. शक कालाची ओवी 
असलेल्या पोथीत आिखी एक ओवी आहे ती अशी –  
 
  अचल म रारीनंदने । महल्लनाथ परमागक हवहवद्धने । 
  तया स त  नारायिे । बोलीला श्री ऋहद्धपूरविकन  । 
 
 वरील परंपरेतील श्रीचक्धरस्वामीचा बदरीकेदार प्रयाि शक ११९३–९४, श्रीगोकवदप्रभ चा 
हनयािकाल शक १२०८, श्रीनागदेवाचायाचा समाहधकाळ शके १२२४, पेठे हहर व्यासाचंा गं्रथरचनाकाल 
शके १२६० यावरून नारायि व्यासाच्या ऋहद्धपूरविकनाचा रचनाकाल शके १२८५ असिे हवसंगत नाही. 
कवी हे महान भावपंथीय कवीश्वराम्नायंातील दीहक्षत होते हे गं्रथाच्या शवेटल्या समासावरून हदसून येते. तो 
समास असा – 
 
 “इहत श्रीपरमधमे महामोक्षैक साधने श्रीनागाज कनोपदेश ेकवीश्वराम्नाय दीहक्षत पंहडत नारायि व्यास 
बहाहळयेकृत श्रीऋहद्धपूरविकन संपूिकम् ” 
 
या काव्यात महान भावपथाची तत्त्व ेहनगडीत केली आहेत हे गं्रथाच्या वाचनाने हदसून येईल. 
 
४. कवीचे चनरत्र 

 



           

 कवीच्या चहरत्रासंबधंाने फारशी माहहती उपलब्ध नाही. कवीने या गं्रथात ३० व्या ओवीपासून ४२ 
व्या ओवीपयंत स्वात्महनवदेनपर ओव्या हदल्या आहेत. त्या ओव्यावंरील टीपेमध्ये टीपकारानंी वरील 
ओव्यावरून स्वात्मचहरत्राचा हनदेश केला आहे. नारायिव्यास हे कवी मूळ बाहाहळये या ग्रामाचे राहिारे 
होते. हे गाव हल्लीं पहश्चम खानदेश हजल्यात असून वाघळी स्टेशनपासून ते उत्तरेस २ कोस व नाहशककडून 
पहश्चमेस ३ कोस आहे. तेथे हल्ली वस्ती आहे या गावास कोिी रजपूत राजा त्याकाली राहात असून नारायि 
व्यास हे त्याचे आहश्रत असत. 
 
 या कवीचे वडील या माडंलीक राजाचे म ख्य जोहतहष होते. राजावर याचें फार वजन होते ते इतके 
की राजा कोितीहह गोष्ट याचंी सल्ला घेल्याहशवाय करीत नसे. त्याम ळे दरबारातंील इतर मंडळीस 
त्याचेंहवषयी दे्वषभाव उत्पन्न झाला. या दरबारी मंडळींनी नारायि पहंडताच्या वहडलाहवरुद्ध काही षडयंत्र 
(क भाडं) रचून त्यास ठार मारहवले. त्यावळेी नारायि कवी अज्ञानदशते होते. त्याचें पालनपोषि त्याचं्या 
मात ःश्रीने केले. सज्ञान झाल्यावर यानंा आपल्या वहडलाचंी हकीकत समजली. हवद्याभ्यास करून त्यानंी 
हवद्वत्ता संपादन केली व अथवकवदेाचा अभ्यास केला. जारिमारि, मंत्रतंत्र, जाद टोिा इत्यादी मागांचा 
अवलंब करून नारायि पंहडतानंी जे जे म्हिनू त्याचं्या हपत्याच्या वधास कारिीभतू झाले होते त्याचंा त्याचंा 
त्या राजाच्या समक्ष हनःपात करून आपल्या वहडलाचं्या वधाचा सूड उगहवला. नारायि कवी हे 
फलज्योहतषातंहह फार हनष्ट्िात झाले. अनेक हत्या आपल्या हातून घडल्याचा नारायि पंहडतास प ढे फार 
पश्चाताप झाला, याचाच अन वाद प्रस्त त काव्याच्या २३ व्या ओवीत केला आहे. घडलेल्या दोषाचें हनरसन 
व्हावयास नारायि पहंडतानंी महात्मधमाची दीक्षा घेऊन संन्यासाश्रम स्वीकारला आहि मग त्यानंी ऋहद्धपूर 
येथे येऊन वास्तव्य केले. सनं्यास घेतल्यावर नारायि पंहडत ऊफक  नारो व्यास याचंी आहि ज्ञानप्रबोध या 
गं्रथाचे कते श्री. हवश्वनाथपंहडत बाळापूरकर याचंी गाठ पडली. त्यावळेी हवश्वनाथपंहडतानंी कहवतामय पृछा 
केली. त्यास नारो व्यासानंाही पि कहवतामय उत्तर हदले. तेव्हा हवश्वनाथ पहंडतानंी त्यानंा त म्ही ईश्वराचे 
वाक्प ष्ट्पाचकन का केले नाही म्हिून प्रश्न केला. ती गोष्ट नारो व्यासास मान्य होऊन त्यानंी हा ऋहद्धपूरविकन 
गं्रथ हलहहला. गं्रथावरूनही असे हदसते की प्रथमतः संसारामध्ये व्यग्र असताना तारुण्यामध्ये हववकेाचा ताबा 
न राहहल्याम ळे कवीच्या हातून अनस्न्वत कृत्ये घडली व त्याम ळे स कृतक्षय झाला. अशारीतीने 
संसारतापानलाने दग्ध झाल्यावर कवीने महात्ममागाकडे (महान भावीयपंथाकडेस) धाव घेतली व त्या 
मागानेच गेल्यावर प्रभ चरिोदकाने शातंी हमळवली. कवीने हा ऋहद्धपूरविकन गं्रथ संन्यासदीक्षा घेतल्यानंतर 
उत्तरवयातच हलहहला आहे. 
 
५. कवीचे ग्रांथ 

 
 पंहडत नारायि व्यास याचंा हा एकच स्वतंत्र काव्यगं्रथ आहे. याहशवाय डंक म्हिून एक खंडकाव्य 
आहि हशवाय हकरकोळ स्फ ट पदे्य या कवीची न कतीच उपलब्ध झाली आहेत. या स्फ ट पदाचंी एक पोथी 
चादं रबाजार येथे नागेराज ब आ महान भाव याचं्याजवळ आहे. 
 
 डंक या खंडकाव्याची एकंदर १६ पदे्य आहेत. भव म्हिजे ससंार यास भ जंगाची उपमा देऊन त्या 
संसारातक स्स्थतीस डंकाची (दंशाची) उपमा या काव्यात हदली आहे व तो दंश उतरण्याकहरता माहंत्रक, मतं्र 
इत्याहदकाचं्या योजनेचे विकन करून परमेश्वरभक्तीचा महहमा या काव्यात गाहयला आहे. शवेटचे पद असे 
आहे –  
 



           

  भव भ जंगे हदठी । पाडीलेया कव्हिीही न ठी । 
  मंते्र तंते्र वीिे सृष्टी । हनज दृष्टी वाचंोनीया । 
  सकल मंगल पावना । सकळ जीवाचेया जीवना । 
  परस खाचे साधन । हक्या अवलोकन त झे देवा । 
  जयजय परमेश्वरा परात्परा । परात्परा परब्रह्मा । 
  जयजय कैवल्यदानी । प्राकृता वाचा । 
  काई जीउनी बाहाळेया । नारायि स्वामी । 
  प नभकवा पासौहन । राखै देवा । –१६–एव ंडंक संपूिक 
 
 कै. भाव ेयाचं्या कहवकाव्यसूचीमध्ये ऋहद्धपूरविकनाहशवाय अनवले, वनजारा, साइलोपद, अवाका, 
ऋस्क्मिीपहत्रका, ऋस्क्मिीस्वयंवर आहि आरत्या इतके प्रबंध कवीच्या नावावर हदले आहेत. 
 
६. कयव्ययतील प्रसांर् 

 
 आता आपि मूळ काव्याकडेस वळू. प्रथमतः कवीने परावाचेला नमन करून हतचे महत्त्व विकन केले 
नंतर नागाहंबकेची स्त ती गाइली व हतला ब्रह्मतनया शारदा कल्पून नमस्कार केला. नागाहंबका ही पैठिकर 
असून श्रीचक्धरस्वामींची हशस्ष्ट्यि होती. हहला श्रीचक्धरस्वमी बाईसा म्हित. तीथकमाहलकेत 
शाकेशास्त्रप रािभपूहरमीती म्हिजे शके ११८६ मध्ये नागाहंबकेची श्रीचक्धराशी प्रथम भेट झाल्याचे हलहहले 
आहे. नंतर महान भावसंप्रदायाचे मागकप्रसारक श्रीनागदेवाचायक यानंा नमस्कार करून कवीने परमागाचे 
महत्त्व व उपय क्तता वर्षिली. नंतर कवीने आत्महनवदेन विकन करून स्वतःच्या ससंारातक स्स्थतीचे 
कायककारिरूप विकन करून त्यातच प्रस्त त गं्रथाच्या कतृकत्वाचे कारि जे ऋहद्धप रविकन ते बीजरूपाने 
सागंून टाहकले. ती ओवी अशी – 
 
  जे आताहस कारिे । ससंार श्रमाचे हवसंबिे । 
  ते श्रीऋहद्धप र देहखले तेिे । द रौहनया ॥ ४४ ॥ 
 
कवीची संसारातक स्स्थती नाहीशी करून ससंाराच्या श्रमाचे पहरहरि करावयास श्रीऋहद्धप राचे दशकनच योग्य 
आहे, असे या ओवीने दशकहवले. कवीच्या मनाची स्स्थती ऋहद्धप रदशकनाने हकती तल्लीन झाली ही प ढील 
दृष्टातंाने हदसून येईल. 
 
  सासरवासे शीिली । हतथे भेटे जेहव माउली । 
  असो हे तैसी पहर जाली । श्रीऋहद्धप र देहखलेआ ॥ ४८ ॥ 
 
 इतका पे्रमभाव वाटावयास असे ऋहद्धप राचे महत्त्व तरी काय आहे हे कवी प ढीलच ओवीत 
सागंतात.  
 
  ढाडंोहळता तीहन लोका । मी उपमा न देखे आहिका । 
  जे जाले जगदेकनायका । क्ीडास्थान  ॥ ४९ ॥ 



           

 
 या ऋहद्धप राशी त लना करावयास हतन्ही लोक शोहधले तरी त्यासं उपमा सापंडावयाची नाही. 
कारि या प राचे वैहशष्ट्ट्यच तसे आहे, कारि ते जगदेनायकाचे हक्डास्थान झाले आहे अशा प्रकारची “ते 
देखौहन देवनगरी” तेया कवी “साष्टागं नमस्करी,” नंतर कवी म्हितात. की ते “तापासी बोहरी” कशी 
“जाली ते पहरअेसा पा”ं, असे ५४ व्या ओवीत कवीने सागंून प ढील विकनास स रुवात केली आहे.  
 
७. श्रीर्ोववदप्रभू आनि श्रीचक्रधरस्वयमी ययांची चनरते्र  

 
 तथाहप प ढील हववचेनाकडेस पहावयापूवी ज्या श्रीप्रभ चं्या चरिाहंकतानंी ऋहद्धप रास 
महान भावीयपंथात पाहवत्र्य आले त्या अवतारी प रुषाहंवषयी व तद न षंगाने महान भावपंथासंबधंाने 
साराशंरूपाने माहहती हदली असता ती अप्रस्त त होिार नाही. 
 
 ज्याचं्याम ळे या प रास पाहवत्र्य आले ते अवतारी प रुष श्रीगोकवदप्रभ  ऊफक  ग डंम प्रभ  आहि 
श्रीचक्धरस्वामी हे होत. श्रीगोकवदप्रभ  सबंंधाने माहहती प्रभ चं्या ऋहद्धप रचहरत्र नावाच्या प्राचीन ग्रथामध्ये 
हमळते व श्रीचक्धरप्रभ संबधंाने तर महींद्रव्यासाचे लीळाचहरत्र हे प्रहसद्धच आहे, या हशवाय स्थानपोथीमध्ये 
उभयता अवतारी प रुषाचं्या स्थानमाहात्म्यदशकक लीळा वर्षिलेल्या आहेत. उपहरहनर्षदष्ट गं्रथ हे बह धा या 
अवतारी प रुषाचं्या काळापासून एक शतकाच्या आतच तयार झाले आहेत. याहशवाय त्याचं्या चहरत्रावर 
आजपयंत महान भावीय पंथाचे हवस्तृत वाङमय तयार झाले आहेत. 
 
श्रीर्ोववदप्रभूांचे चनरत्र 
 
 ऋहद्धप राजंवळ काठस रे गव्हाि नावंाच्या गावी अनंत नायक नावाचे काण्वशाखी ब्राह्मि होते, 
याचं्या पोटी श्रीगोकवदप्रभूचंा जन्म झाला. मातेचे नावं नेमाइसे (नेमाहंबका) होते. त्याचंी म ले जगत नसत 
म्हिून दगड, धोंडा असे नाव ठेवावयाचा प्रचार हल्ली कोठे आहे त्याप्रमािे त्यानंी या म लाचे नावं ग ंडोबा असे 
ठेहवले. जन्मानंतर वषक दोन वषातच माताहपतर हनवतकले. त्याम ळे श्रीगोकवदप्रभूचं्या मावशानंी व मामानंी 
त्यानंा वाढहवले. सातव्या वषी त्यानंा ऋहद्धप रास आिनू मौजीबधंन केले. श्रीगोवदंप्रभूनंी अनेक चमत्कार 
केल्याम ळे व त्याचंी हवदेही वृहत्त असल्याम ळे त्याचंी अवतारी प रुष म्हिून प्रहसद्धी झाली. 
 
श्रीचक्रधरस्वयमींचे चनरत्र 
 
 श्रीचक्धरस्वामी हे पूवाश्रमी भरवस (भडोच) येथील प्रधान सामवेदी नागर ब्राह्मि हवशालदेव याचें 
प त्र हहरपाळदेव होत. हत्रमल्लदेव हे भरवसला राज्य करीत होते व त्याचं्या पदरी हवशालदेव प्रधान असत. 
हत्रमल्लदेवास प त्रसंतती नसल्याम ळे त्यानंी अंतसमयी आपले राज्य हवशालदेव प्रधानाच्या स्वाधीन केले. 
बापाच्या राजवटीत हहरपाळदेवाने राजकारि, लढाया इत्याहदकातं भाग घेतला होता. संसारस खाचा 
उपभोग घेतल्यावर आपली माता माल्हिदेवी इच्या अन जे्ञने हहरपाळदेवाने रामयाते्रस (रामटेक येथे) 
जावयाची हसद्धता केली. मागात श्रीऋहद्धप री श्रीगोकवदप्रभूंचे दशकन झाले. ऋहद्धप री उभयता अवतारी 
प रुषाचंी राधंविहाटामध्ये प्रथम भेट झाली, व तेथेच श्रीग ंडम प्रभनेू हहरपाळदेवास ज्ञानशक्ती देऊन 
अन ग्रह केला. हहरपाळदेवाचे नावं चक्धर असे श्रीगोकवदप्रभ नेच ठेहवले. त्यानंतर श्रीचक्धरानंी आपल्या 



           

वयाच्या ११० व्या वषी प्रहतष्ठान (म ंगी पैठि) येथे संन्याशाश्रम स्वीकाहरला व ऋहद्धपूर येथे महान भाव 
पंथाची स्थापना केली. श्रीचक्धरस्वामींनी नागदेवचायाहद अनेक हशष्ट्य केले. धमकप्रसाराचे कायक केवळ ९ 
वष े करून आपल्या ११९ व्या वषी शके ११९३–९४ चे स मारास श्रीचक्धरस्वामींनी बदरीकेदाराकडेस 
प्रयाि केले. यानंतर त्याचेंसंबंधी कोिी काही ऐहकले नाही. श्रीचक्धरस्वामीनंतर श्रीगोकवदप्रभ ू १६ वष े
हयात होते. श्रीचक्धरस्वामींच्या हशष्ट्यापैकी नागदेवाचायक, मकहभट, महादाबंा, कोथळोबा इत्याहद हशष्ट्य 
श्रीगोकवदप्रभूजंवळ अवतारसमाप्तीपयंत होते. ऋहद्धपूर येथे श्रीगोकवदप्रभ  प्रथम तीकोपाध्याचे येथे राहत, 
पि गावंास अस्ग्न लागनू तीकोपाध्याचे घर जळाल्यावर ते राजमढातं अवतारसमाप्तीपयंत राहू लागले. 
त्याचंा शवेट शके १२०७ व्यैं संवत्सरे भाद्रपद श . ८ मी ज्येष्टा नक्षत्र अवसी पाहारा आतं जाला असे ऋहद्धप र 
चहरत्राचं्या मजजवळील प्रतीत हलहहले आहे. कांही महताचं्या माहहतीवरून तो हनयािकाळ १२०८ आषाढ 
वद्य ७ ब धवार हा आहे असे कळते. 
 
 श्री गोकवदप्रभूचंा जन्मशक ऋहद्धपूर चहरत्रातं हलहून ठेहवलेला आढळत नाही. तथाहप त्याचंा 
जन्मशक १०८३ वृषनाम संवत्सर भाद्रपदमासे अष्टमी श. सोमवारी असा येतो असे परंपरेच्या माहहतीवरून 
समजते. शारंगधर पंहडत भोजनेकृत तीथकमाहळका गं्रथात ‘नहख शहश वरूशी श्रीऋद्धीप री हवहारी । मग हवभ  
हनजधामा वास इच्छाहंगकारी ॥’ असे हलहीतात. त्यावरून गोकवदप्रभ  यानंी ऋहद्धप रातं १२० वष े
अवतारकायक केले असे मानाव ेलागते व ५ वे वषी श्रीगोकवदप्रभ ूऋहद्धप रला आले व सातव ेवषी मौजीबधंन 
झाले. या प्रमािावरून श्रीगोकवदप्रभ चा काली शक १०८३ येतो. या दोन्ही अवतारी प रुषाचं्या 
जन्मशकसंबधंाने व अवतारशकासबंंधाने साधनाभावी ऐहतहाहसक कसोटी लावनू हनश्चय करता येत नाही. 
 
 श्रीगोकवदप्रभूचंी अवतारसमास्प्त झाल्यानंतर आऊसा खेरीजकरून श्रीचक्धराचें 
श्रीनागदेवाचायादी सवक हशष्ट्य गंगातीरास गेले आहि महान भावधमाचा प्रसार म ख्यत्वकेरून या पंथाचे 
प्रथमाचायक जे श्रीनागदेवाचायक यानंीच केला. 
 
८. महयनुभयव पांथ व त्ययांची मते 

 
 महान भावपंथाच्या धमकमतासबंंधाने आहि त्याचं्या तत्वज्ञानसंबधंाने हवस्तृत हववचेन करावयाचे हे 
स्थळ नव्हे. तथाहप साराशंरूपाने येवढे साहंगतले म्हिजे प रे आहे. महान भावपंथ श्रीमद भगवतगीतेतील 
अकहसा तत्त्वावर स्थाहपला असून महान भावीय लोक भगवतगीता व श्रीमत् चक्धरस्वामींचे म खातूंन 
हनघालेले सूत्ररूप पाठ आद्यधमकगं्रथ मानतात. तसेच श्रीदतात्रय आहि श्रीकृष्ट्ि हे अवतार मानीत 
असल्याम ळे श्रीकृष्ट्िलीलाविकनपर श्रीमद भागवत दशमस्कंद आहि एकादश स्कंद हे पूज्य गं्रथ मानतात. 
वरील कारिाम ळेच या महान भावीय पंथात चहरत्रपर, स्थळविकनपर, टीकारूप व तदन षंहगक हवषयावर 
श्रीमच्चक्धर काळापासून अनेक गं्रथ हनमाि झाले आहेत. त्यापंैकीच प्रस्त तचा “ऋहद्धप रविकन” हा 
काव्यगं्रथ होय. 
 
 नागदेवाचायांचा हशष्ट्य केशवपंडीत यानंी, मकहद्र व्यास यानंी हलहहलेल्या लीलाचहरत्र गं्रथातून 
आढळून आलेली, श्रीचक्धरस्वामींच्या म खातून हनघालेली स त्ररूप वचने एकहत्रत करून, सूत्रपाठ म्हिनू 
एक छोटेखानी गं्रथ केला आहे. त्या गं्रथात महान भावीयाचंें तत्त्वज्ञान सूत्ररूपानें गं्रहथत केले आहे. हा 
महान भावीयाचंा इतका पहवत्र गं्रथ मानला जातो की, दहक्षि महाराष्ट्रापासून थेट काश्मीर–काबलूपयंत 



           

वस्तीस असलेल्या प्रत्येक धार्षमक प्रवृत्तीच्या पंथीयास, मग त्यास मराठी भाषा अवगत असो अथवा नसो, 
तो म खोद गत आलाच पाहहजे व त्या गं्रथाचा रोज त्याने पाठ केलाच पाहहजे असा साधारि हनयम आहे. 
 
 महान भावीयाचें संस्कृत–हहन्दीमध्येही गं्रथ आहेत परंत  म ख्यतः ते मराठी भाषेतच आहेत व 
आपल्या अज्ञ अन यायाचं्या उपयोगाकहरता मराठीतूनच धमकगं्रथरचना करावयास पाहहजे अशी 
श्रीचक्धरप्रभूचंी आपल्या हशष्ट्यानंा आज्ञाही पि आहे. महान भावीय तत्त्वज्ञान हे दै्वतमताचे असून जीव, 
देवता, प्रपंच आहि परमेश्वर हे चार म ख्य पदाथक माहनले आहेत. या चार पदाथांनी चराचर दृश्यादृश्य 
हवश्वाची रचना झाली आहे. जीव हा स्वतः पंग , असमथक आहे परंत  त्याबरोबर मायास्वरूपाचा अंश, त्यास 
संलग्न म्हितात तो लावला जातो व तो सलंग्न साक्षीरूप राहून जीवास पे्ररिा करतो व त्या पे्ररिेने जीव 
कमास प्रवृत होऊन श भाश भ कमाचे फल भोगतो. हा संल्गन जीवास म क्ती हमळेपयंत त्याची साथ करतो. 
जीवास श भाश भ कमाचे फल भोगावयास लावण्याचे कायक देवता कहरतात. प्रत्येक देवतेचे कायक 
करण्याकहरता ंजीवास एक एक देह हदला जातो. देवतागहिक असंख्य देह जीवास प्राप्त होतात त्यास 
कलगदेह अथवा मल अशी महान भावीय तत्त्वज्ञानात संज्ञा आहे. वरीलप्रमािे अनेक कलगदेह अथवा सूक्ष्म 
देह हमळाल्यानंतर जीवास मन ष्ट्याहद स्थूल देह प्राप्त होतात. 
 
 परमात्माही कृपापरतंत्र होऊन अवतार धारि करून सवक जीवानंा ज्ञान–अहवदे्यपासून म क्त 
होण्याचे ज्ञान–देतो. म्हिनूच दोन प्रकारचे ज्ञान साहंगतले आहे. एक देवाताचें ज्ञान व द सरे 
परमेश्वरहवषयक. देवताहवषयक ज्ञान स्वगाहद फलप्रास्प्त करून देते पि ते मोचक नव्हे, केवळ परमेश्वरीय 
ज्ञान मोक्षप्रास्प्त करून देते. म्हिून महान भावीय तत्त्वज्ञानात परमेश्वरीय ज्ञान श्रषे्ठ गिले गेले आहे व 
देवताभक्ती ही गौि अतएव त्याज्य माहनली आहे. ईश्वरज्ञान प्राप्त झाल्यावर ज्यानंी ईश्वराजे्ञप्रमािे 
आचरि केले त्यानंा परमेश्वर अपरोक्ष ज्ञान देतो आहि त्यास ईश्वरीय स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो व मग 
त्या जीवास मल अथवा सूक्ष्म देह यापासून व तदंगभतू कमापासून म क्ती हमळते. 
 
 केवळ ज्ञान, केवळ भक्ती अथवा केवळ कमक यानंी म क्ती हमळत नसल्याने हतन्हीही गोष्टींचा मेळ 
बसहवण्याकहरता व तदन सार वतकन करून म क्ती प्राप्त व्हावी म्हिून श्रीचक्धरस्वामींनी आचार साहंगतला 
आहे. सूत्रपाठाच्या आचार प्रकरिात तो सूत्ररूपाने गं्रहथत केला आहे. 
 
 आचार प्रकरिाचा इत्यथक असा आहे की, लौहकक व्यवहारात ससं्काराहद कमक वैहदक प्रहक्येस 
अन सरून गृहस्थाश्रमीयानंी कराव,े परंत  फलाची आसक्ती न धहरता जे जे काही करावयाचे ते ते 
परमेश्वरापकि करावयाचे व त्यातहह संन्यासधमाचेच प्राधान्य हवशषे असल्याम ळे संन्यासधमाचाच 
श्रीचक्धरस्वामींनी प्राधान्येकरून आपल्या अन यायासं उपदेश केला आहे, व मोक्षप्राप्तीच पाहहजे असल्यास 
सवक देवी–देवताचंा त्याग करून अनन्य. श्रदे्धने भगवतंाचेच चरिी स्वापकि केले पाहहजे असा त्याचंा उपदेश 
आहे.  
 
 याप्रमािे महान भावीयाचें तत्त्वज्ञान स्थूलदृष्ट्ट्या सागंता येईल. हजज्ञासूस ते हवस्ताराने सूत्रपाठ 
आहि त्यावरील भाष्ट्य, महाभाष्ट्य, लाहपका इत्यादींमध्ये पहावयास हमळेल. 
 
 नागदेवाचायांच्या तेरा प्रम ख हशष्ट्याचं्या तेरा शाखा झाल्या आहेत. त्यास आम्नाय म्हितात. या 
आम्नायापंैकी कवीश्वर, हवद्वासं, उपाध्ये या प्रम ख होत. प्रस्त तच्या काव्याचा कता नारायि पहंडत हाहह 



           

कवीश्वर आम्नायाचाच होय. मन ष्ट्य कोित्याहह आम्नायातंील असला तरी त्यास श्रीऋहद्धपूर के्षत्र, 
श्रीगोकवदप्रभ  आहि श्रीचक्धरस्वामी हे पूज्य आहेत. 
 
९. ऋनिपूरविफनयवरील ग्रांथ 

 
 ऋहद्धपूरासंबधंाने सयाहद्र खंड आहि भहवष्ट्यप राि या दोन संस्कृत गं्रथामंध्ये उल्लेख आहे 
त्यानंतरचा हवशषे महत्वाचा गं्रथ म्हिजे ऋहद्धपूरमहात्म्य हा मराठी गं्रथ होय. तो गं्रथ ओवीबद्ध असून 
महेश्वरपंहडत यानी शके १२२४ च्या स मारास रचला आहे. हा गं्रथ आम्हास ऋहद्धपूर येथील श्रीगोपीराज 
महात्म गं्रथ संग्रहालयामध्ये पं. महंत गोपीराज ब आ याचं्या कृपेने हमळाला. गं्रथामध्ये कवीचा शक नाही व 
प्रहतलेखकाचाहह शक नाही, तथाहप अक्षर वाटीकेवरून ती प्रत २५० वषांची हलहहलेली असावी. गं्रथात 
अप्रहसद्ध शब्द फारसे नाहीत तथाहप शब्दाचं्या व प्रत्ययाचं्या रुपावंरून गं्रथ बराच ज ना असावा असे वाटते. 
महेश्वर पंहडत हे श्रीनागदेवाचायांचे प त्र असून श्रीगोकवदप्रभूसंमोर राजमठाच्या रायागंिात ज्या सात म जंी 
एकाचवळेी झाल्या त्यात महेश्वर पंहडतहह बट  होते. या सात म ंजीची सात बाह ली वदंनीय स्थळे म्हिनू 
अद्याहपही रायागंिात दाखहवतात. महेश्वर पंहडतानंी गं्रथामध्ये श्रीचक्धरानंा व श्रीनागदेवाचायांना नमन 
केले आहे. नागदेवाचायक हेच त्याचें दीक्षाग रू होते. या काव्याचे एकंदर ९ प्रसंग असून ओवीसंख्या ८२७ 
आहे. 
 
 मंगलाचरिाच्या ओव्या हवशषे महत्त्वाच्या आहेत त्या :— 
 
 श्रीआनंदम तकये नमः 
  जो हेमविी साहरखा । नमन करंु इहत म हन वखेा । 
  जो न विकव ेसेखाहदका ं। सहस्त्रम खी ॥ १ ॥ 
  वदे जयाचे नागारी । वर्षिता ग ि लावण्याची थोरी । 
  श्रमले तयाहच परी । नेिती म्हिोहन ॥ २ ॥ 
  श्र तीवहर रहचली प रािे । ते बोलो नेिहत अज्ञाने । 
  भाबंावली षट  दशकने । जयाहस पाहाता ॥ ३ ॥ 
  अज्ञानाचेंहन प्रसादे । आगम द हर राहहले हवसंवादे । 
  अन  वाहदतीहच उपहनषदे । भहूलकी जाली । 
  अैसा षट प्रमािी अगोचरु । श्र ती नव्हेहच हनधारु । 
  तो नमस्काहरला श्री चक्धरु । म नी महेश्वरी ॥ ५ ॥ 
  प्रभ चेंहन नाम प्रसाहदकें  । देवा आळहवती कवहतके । 
  तया नागाज कनाहस मी अमृत स खे । नमस्कारीन ॥ ६ ॥ 
 
सहाव्या प्रसंगात श्रीगोकवदप्रभूचें विकन आहे ते याप्रमािे –  
 
  प्रथम चरिी कळी । जंब हद्वप वैदभकक ळी । 
  अवतरली मरू्षतघनःशाम सावळी । परब्रह्म वस्त  ॥ २४९ ॥ 
  वैदभकक ळी मात लग्राम  । तेथ अवतरला आत्माराम  । 



           

  फेडावया भवश्रम  । जीव जाताचा ॥ २५० ॥ 
  याज्ञवल्की ऋषीश्वरु । प्रथम शाखे अवतरला ईश्वरु । 
  मेघःशाम मनोहरु । माया वषेे ॥ २५२ ॥ 
  सप्त वषा व्रतबधंन । द्वादश वषीवदेपठि ॥ 
  यावरी माया वषे ूनटि । आहद प रुषाचे ॥ २५७ ॥ 
 
या ऋहद्धपूर महात्म्याचा शवेट असा आहे. –  
 
  जी त मचेहन पसायदाने । ऋहद्धपूर महात्म्य अन संघाने । 
  वोव हंन प राि प्रबधंरत्ने । पदी प्रमेयाचा ॥ ९२१ ॥ 
  जी ते परावािीचेहन बोले । म नी नागदेवो अन वाहदन्नले । 
  त म्हा रुचलै तस्ऱ्ह भले । स्वीकाहर जो का ॥ ९२२ ॥ 
  तेिे न करुहनया सलगी । त म्हा संतांसी केली चागंी । 
  प्रसाद पसावो योग्ये । म्हिोहन ॥ ९२३ ॥ 
  जी मी अमंगळ अैसा । हनऱ्हा या पाहो नये हा भरवसंा । 
  सावधा द्याल हा हघवस । उबन्नला मज ॥ ८२४ ॥ 
  तऱ्ही मी बडबडैला भलतेउती । ते उपसाहाव ेसंती । 
  जैसे बालक घास स ये आप ला हाती । हपत्याम खी ॥ ८२५ ॥ 
  पहर हे देवाचे स्तवन । सलगी केले अन दान ॥ 
  ते उपसाहाव ेत म्ही संतजन । म्हिे महेश्वरु ॥ ८२६ ॥ 
 
 ऋहद्धपूर विकनावर प्रस्त त काव्याहशवाय श्रीगोकवदप्रभ चे ऋहद्धपूर चहरत्र आहि स्थानपोथी हे दोन 
गं्रथ आहेत म्हिून वर साहंगतलेच आहे. स्थानपोथी म्हिनू तीन हनरहनराळ्या गं्रथकारानंी गं्रथ केलेले आहेत 
त्यात वरील उभयता अवतारी परुषाचं्या लीलास्थानाचंा उल्लखे आहे. प्रथम भाव े देवव्यास उफक  भावदेेव 
पंडीत यानंी श्रीगोकवदप्रभूचं्या काळीच स्थानपोथी हलहहली होती असे कळते. ती आम्हास उपलब्ध झाली 
नाही. त्यानंतर तेराव्या शतकात कमळाकर व्यास अयाहचत ऊफक  क माराम्नाय कोठी यानंी एक हवस्तृत 
स्थानपोथी शके १२७५ च्या स मारास हलहहली. हतची शके १५१४ मध्ये हलहहलेली प्रत आम्हास हमळाली.  
 
 उपाध्ये आम्नायातील शारंगधर भोजने यानी तीथकमाहलका या नावाचा ९० श्लोकाचंा एक छोटा गं्रथ 
स मारे सोळाव्या शतकातं हलहहला आहे. त्यातं श्रीचक्धर आहि श्रीगोकवदप्रभ  याचं्या चरिस्पशाने पहवत्र 
झालेल्या ग्रामाचंी नावं ेआहेत. त्यातं ऋहद्धप र येथील तीथाचाहह उल्लेख आहे. 
 
 त्याचप्रमािे सोळाव्या शतकातंच उपाध्याय आम्नायातंील दीहक्षत हवराटदेशोपिाम (वाई देशकर) 
मयंकराजहशष्ट्य कृष्ट्िम हन ऊफक  कहव कडभ यानंी “ऋहद्धपूरमहात्म” या नावंाचा ओवीबद्ध गं्रथ हलहहला आहे 
त्यात फक्त ८८२ ओव्या आहेत. या गं्रथास सयाहद्र खंड प रािाचा आधार घेतला असल्याचे कवीने म्हटले 
आहे. पि ऋहद्धप रासंबधंी पौराहिक माहहती त्यात हदली असून भहवष्ट्यप रािातं ऋहद्धप री ग ंडमेश याचंा 
काण्वब्राह्मि क ळी अवतार होईल. असे आधीच हलहून ठेहवले असे सागंून श्रीग ंडमप्रभचेू चहरत्र आहि त्यानंी 



           

ऋहद्धप री केलेल्या लीला या गं्रथात वर्षिल्या आहेत. या गं्रथांत श्रीगोकवदप्रभूचं्या जन्मशकासबंंधाने खालील 
प्रमािे ओव्या आहेत. 
 
  जंब द्वीप भरत खंड भहूमसी । गोदावरी उत्तरे वैदभक देशी । 
  कवध्याचळ प्रदेशी । खेड नाम नगरी ॥ २१ ॥ 
  तयाजवळ दक्षीि हदश े। ऋहद्धप र नगर पट्टि असे । 
  तेथे अवतार धरीजे परेश े। काण्िव शाखी ॥ २२ ॥ 
  शालीवाहन शके एकादश शतेवरी । नव वरुषे प्लव ंसंवत्सरी । 
  भाद्रपद श द्ध अष्टमी ग रुवारी । अवतरले परमेश्वर ॥ २३ ॥ 
  श्रीग ंडमनाम स्वीकारू बाळ । लीला क्ीडे अवतारू । 
  हनरहेत  जीवोद्धार करी हवहारू । अैश्वयक सामथ्ये ॥ २४ ॥  
 
 या कवीच्या मताप्रमािे ११०० हा गोकवदप्रभ चंा जन्मशक आहे. याचा हा जन्मशक खरा मानल्यास 
श्रीगोकवदप्रभूचंी वयोमयादा १०० वषांची सरासरी येते.  
 
 याप्रमािे श्रीगोकवदप्रभ  व श्रीचक्धरस्वामी याचंी त्रोटक चहरते्र, महान भावीय तत्वज्ञानसंबधंी 
स्थूलमानाने हववरि आहि ऋहद्धप र विकनात्मक गं्रथाचंा हवहंगमदृष्ट्ट्या हवचार करून आता काव्यातील 
वण्यकहवषयाकडेस वळू. 
 
१० प्रस्तुत कयव्ययांतील व्यफनवषय 

 
 ऋहद्धप र नगर द रून दृष्टीस पडताचं कवींच्या मनातं शातंतेचा भाव उत्पन्न झाला व त्यानंी नमस्कार 
घातला. पंढरप रास हवठ्ठलाच्या दशकनास जािाऱ्या याते्रकरंुच्या प्रथमच जेव्हा पंढरपूर के्षत्र दृष्टीस पडते 
तेव्हा त्याचें हृदय आनंदाने भरून येऊन त्याचं्या म खातून “प ंडलीक वरदे हहर हवठ्ठल” ही अक्षरे पडतात, हे 
दृश्य ज्यानंी पाहहले असेल त्यानंा वरील विकनाची सत्यता पटेल. त्यानतर नगराचा बाह्मप्रदेश प्रभूचं्या 
चरिाहंकताने पहवत्र झाला म्हिून त्या प्रदेशास कवींनी नमस्कार केला. ५७ वे ओवीपासून ७० व्या 
ओवीपयंत प्रभूचंी थोरवी आठहवत सद गहदत अंत:– करिाने प ढे चालत असता वृक्षराजी अवलोकन केली 
असे विकन आहे. नंतर वृक्षराजी, यावरील हवहंगम, त्या तळी असलेले ईश्वाराचे सतंहभक्ष क याचें विकन 
करून कवीनी संताना नमस्कार केला. (ओ. ७१ ते ओ. ८२) नंतर कवींच्या दृष्टीस देवायतनाचंी आहि 
प्रासादाचंी हशखरे दृष्टीस पडली, प ढे तलाव घाट, प ष्ट्करिी इत्यादी स्थाने दृष्टीस पडल्यावर मग कवी 
नगरातं प्रवशे करते झाले. (ओ. ८२ ते १०२) तेव्हा नगरातंील प नीत जन, हाट, चौहाट, मढ, मंडप, 
धमकशाळा इत्यादी त्यानी अवलोकन केली व मागात पालाशक स मवत्  काषाय वस्त्र पहरधान केलेले हभक्ष क 
महान भाव महात्मा त्याचं्या दृष्टीस पडले. नंतर कहव राजबीदीवरून थेट महाद्वारापयंत आले. (ओ. १०२ ते 
११७). नंतर महाद्वाराचे दशकन झाल्यावर जगती आहि हतन्ही मठ याचें दशकन झाले (ओ. ११८ ते १२७). या 
मठाच्या असलेल्या सतंाचं्या ज्ञानोपदेशाने कवी म्हितात सोमकातंाप्रमािे जीव द्रवनू गेला. व प्रभसू 
आवडते असे त राजभवून याचें त्यानंी दशकन घेतले. (ओ. १२७ ते १५९) कहव आपल्या संसारातक स्स्थतीचे 
विकन करून भवबाधंौडीपासून म क्त होण्याचा उपाय आपि शोहधला असे सागंतात. (ओ. १६०–१८१). 
परमेश्वर सकल जीवाचें जीवन असून तोच सवक जीवजातानंा आधार आहे असे परमेश्वराचे ग िान वादन 



           

करून जगतीमधील रायागिाचंी स्त ती कवीनी आरंभली (ओ. १८२–२०५). नंतर परमेश्वराची स्त ती 
करून स्त ती करिाराची रंकवृहत्त प्राम ख्याने वर्षिली. आतकस्स्थतीतून उद्धार व्हावा म्हिून राजभ वनास 
आलो असे कहव सागंतात (ओ. २०६–२२६). नंतर राजमठाची स्त ती कवींनी गाहयली. (ओ. २२७–२५५). 
ईश्वर अनाहद असून याने मानव वषे घेऊन हवरुद्धाचरि केले असे कहव सागंतात. (ओ. २४६–२५७). जीव 
हा प्रपंचाने भोवहंडला म्हिून कवी परमेश्वराची करुिा भाकतात. (ओ. २५९–२८०). परमेश्वराची थोरवी व 
जीवाचे रंकपि दाखवनू रंकवृत्तीचे कारि जी हवषयलोल पता हतचा नाश करून परमेश्वर जीवाचा उद्धार 
करील म्हिून कवीस उमेद आली. (ओ. २५८–३५०). नंतर राजमठाच्या पाठशाळेच्या खाबंाचें, तसेच 
कभतीचें, राजमठ व्दाराचें आहि ऊंबरयाचे विकन करून कहव राजमठ पे्रवशाचे विकन कहरतात. (ओ. 
३५१–३७५). नंतर ककवनी राजमठप्रवशेाम ळें  उत्पन्न झालेल्या अंतःकरिातील भावनाचें विकन केले. (ओ. 
३७६–४२२). नंतर भीतभगं, देवळामधील खाबं याचें विकन करून राजमठातील नृकसहमूतीचे ककवनी विकन 
केले. (ओ. ४२२–४४९). नंतर ओटा, मदकनास्थान, रंगमाहळका, वगैरेचें विकन करून कवी आरोगिास्थान 
म्हिजे भोजनस्थानाचे विकन कहरतात. (ओव्या ४४९–५०४). याप ढे कहव पक्वान्नाचें विकन कहरतात. 
(ओ.५०४–५४३). नंतर प्रभूंच्या मंचकाचे विकन करून कहव प्रभूचं्या मूतीचे विकन कहरतात. (ओ. ५४३–
६१२). नंतर श्रीप्रभूचं्या हवरहाचें विकन करून कहव परमेश्वराची करुिा भाकतात. व प्रभनेू “उडी घाल हन 
संतथडी पावहवला ते व्हेहळ हजआवआे आस  फ डी जाली” असे सागंनू “प्रबधं कळसा आला” म्हिनू 
समारोप कहरतात (ओ. ६१२ ते ६३३). शवेटचे मंगलाचरि करून कहव गं्रथाची समास्प्त कहरतात (ओ. 
६३४ ते ६४५). 
 
 येवढाच काय तो वाण्यकहवषय प्रस्त तच्या काव्यात आहे. तथाहप तो हवषय कहवनें आपल्या 
प्रहतभाय क्त आहि साहहत्यसपंन्न क शलतेने रंगवनू हनतातं मनोहर करून ठेहवला आहे. 
 
११. ऋनिपूर नर्र 

 
 गोकवदप्रभूचंी अवतारसमास्प्त शके १२०८ मध्ये झाली असे धरलें  तर त्यानंतर अवघ्या ७५–८० 
वषाच्या अवधींतच हें काव्य हनमाि झाले आहे. ऋहद्धपूरनगर आहि महाद्वार, जगती, राजमठाहद हतन्ही मठ 
यामंध्ये या अवधीत फारसा फरक झाला नसला पाहहजे. तथाहप कहवकाळापासून आज जवळ जवळ ५६५ 
वष ेझाली आहेत. या अवधींत वरील स्थळामंध्ये फार फरक पडला आहे. क माराम्नाय कोठी यानंी शके 
१२७५ मध्ये म्हिजे कहवच्याच काळी स्थानपोथी नावाचा गं्रथ हलहहला त्यातंील ऋहद्धपूर येथील स्थळाचं्या 
विकनाचा भाग या प स्तकातं शवेटी पहरहशष्ट ‘अ’ म्हिून हदला आहे, या विकनावरून, त्याकाळी ऋहद्धपूर हे 
शहर केवढे हवस्तृत होते याची चागंली कल्पना येईल. या ५००–६०० वषाच्या अवधीत ऋहद्धपूर हे शहर 
अगदी जीिावस्थेत आले आहे. त्या काळी अस्स्तत्त्वातं असलेली देवालये, मोठमोठे वाडे जाऊन आता 
न सती खंडारी मात्र राहहली आहेत. नाही म्हिावयास त्या भग्न अवशषेामध्ये मधून मधून त रळक घरे 
नजरेस येतात ही अवस्था प्राप्त व्हावयास यवन राजसत्ताच कारिीभतू झाली. कहवने विकन केलेला तलाव 
आता गाळाने भरून गेला असून तेथे शतेे झाली आहेत. तलावाचे प्रस्तर, घाट, देवालये आहि प ष्ट्करिी या 
नाहीशा झाल्या आहेत. महाव्दारासमोर असलेली राजबीदी नाहीशी होऊन तेथे आता महाद्वारासमोर 
आवार घातला आहे. महाद्वारामध्ये हल्ली श्रीगोकवदप्रभूचंी मूर्षत बसहवलेली आहे. ती मूर्षत केव्हा बसहवली 
याचा कोठे उल्लखे नाही. महाद्वारातं मूर्षत बसहवल्याम ळें अथातच जगतीचे प्रवशे द्वार बंद झाले, त्याम ळे 
जगतीची पूवाहभम खी कभत महाद्वाराच्या उत्तरेस फोडून आंत जावयास रस्ता करावा लागला आहे. 
 



           

१२. नतन्ही मठ  
 

 श्रीगोकवदप्रभ चं्या अवतारापूवी बरीच वष ेककबह ना शतके हे महाद्वार, जागती अथवा प्राकार आहि 
आतील देवायतनें अथात स प्रहसद्ध हतन्ही मठ हे अस्स्तत्वात आले असले पाहहजेत. हे या प स्तकाच्या 
पहरहशष्ट अ मध्ये हदलेल्या श्रीगोकवदप्रभूच्या काळी असलेल्या ऋहद्धप र शहराच्या हवस्तारावरून कळून 
येईल. प्राकारामध्ये दहक्षि–पूवक कोपऱ्यात एक मंदीर आहे त्यास हत्रप रुषाचा मठ असे म्हितात. कारि या 
मंहदरात उच्चासनावर ब्रह्मा, हवष्ट्ि  आहि महेश या तीन मूर्षत होत्या असे विकन आहे. मंहदरातं तीन 
प्रस्तरासने आहेत, मूर्षत मात्र नाहीत. गेल्या वषी महाद्वार मंहदराकहरता पाया खिीत असता ंकाही मूर्षत 
सापडल्या. त्यात एक पावकतीसह हशवाची मरू्षत सापडली आहे. तीच या महंदरातील महेश मूर्षत असावी अशी 
शकंा येते. हा हत्रप रुषाचा मठ तळापासून वर सरासरी अधा दगडी बाधंिीचा आहे. तो प रातनच असावा. 
परंत  त्यावरील अधा भाग आहि वरील गोलाकार हशखर हे हवटानंी बाहंधले असून अगदी अलीकडील तरी 
तीनश ेवषांचे असाव.े महंत गोपीराज पंजाबी म्हिजे हवद्यमान गोपीराजजी महंत याचें पूवकज यानंी स मारे 
२५० वषापूवी या हत्रप रुषाचं्या मठाचा जीिोद्धार करून हे मंदीर व महाद्वारासमोरील नक्षीय क्त प्रहसद्ध 
लाकडी सभामंडप बाहंधला. त्यानंतर द सरे महत्त्वाचे मंदीर म्हिजे उंचमढ. या मंहदरास उंचमढ 
म्हिावयाचे कारि हेच की या मंहदराचे आसन (ओटा) हा द सऱ्या दोन्ही मंहदरापेंक्षा उंच म्हिजे सरासरी 
४–५ फूट ऊंच आहे. हल्ली या महंदराचा जोता तेवढा कायम आहे, इमारत नष्ट झाली आहे. खाबंाचें उथळे 
अद्याप स्थानभ्रष्ट झाले नाहीत, दगडी खाबं मात्र इतस्ततः पडलेले आहेत. या मंहदरात केशवाची मूर्षत होती 
असे विकन आहे. मूतीचा आता पत्ता नाही. महाद्वारामध्ये श्रीगोकवदप्रभूंची म्हिून जी मूर्षत बसहवली आहे तीच 
केशवमूर्षत असावी असेही म्हिावयास आधार नाही. हतन्ही मठापैकी हतसरे परंत  हवशषे महत्त्वाचे असे मंहदर 
ज्यास राजमठ ही संज्ञा प्राप्त आहे त्या मंहदराच्या हववचेनाकडे वळू. या महंदराची कथा अत्यतं उदे्वगजनक 
आहे. या मंहदराच्या जागेवर हल्ली महमंदी धमाची पताका फडकत असून त्याचे महशदीमध्ये रुपातंर झाले 
आहे. श्रीगोकवदप्रभूचं्या सहवासाने आहि करचरिस्पशाने प नीत झालेले प्रस्तर, स्तंभ आहि स्तंभासने हल्ली 
मशीदीच्या आवारात इतस्ततः पडली आहेत. या मंहदरातं पूवी नरकसहाची मूर्षत होती व हेंच मंहदर 
श्रीगोकवदप्रभचूें हनवासस्थान होते व श्रीगोकवदप्रभचू्या हनवासस्थानाम ळेच या मंहदरास हे वैभव प्राप्त झाले 
आहे. नरकसहमठासच राजमठ ही संज्ञा देण्या   प्रघात आहे. श्रीऋहद्धप रचहरत्रात हा राजमठ गोकवदप्रभसू 
कसा हमळाला याचे सहवस्तर विकन हदले आहे. श्रीगोकवदप्रभचू्या हनवासास सते्तचा मठ असावा म्हिनू 
ऋहद्धप रच्या महाजनाजंवळून म्हाइंभटानंी ६० चौथहरया आस  (आस  व चौथहरया ही दोन्ही सोन्याची नािी 
होती.) देऊन जगतीच्या आंतील सवक मंहदरासंह राजमठ हवकत घेतला होता आहि त्या संबधंाने 
महाजनानंी ताम्रपटावर हवक्ीपत्रही करून हदले होते. हा ताम्रपट जगतीमधील प्रहसद्ध कपूरबावीजवळ 
कोठेतरी प्रस्तराखाली ठेहवला अशी परंपरागत वदंता आहे असें हल्लीचे यक्षदेवब वा यानंी आम्हास साहंगतले 
आहे. या पहवत्र राजमठाचे महंमदीय महशदीत कसे रूपातंर झाले या द दैवी इहतहासाची कल्पनेवरच 
इमारत रचावयास नको. त्याचा स्पष्ट इहतहास महशदीच्या पूवक कभतीवर एका काळ्या पाषािावर फारसी 
हलपीमध्ये प्राम ख्याने कोरून ठेहवला आहे. मूर्षतभजंक आहि देवायतन हवध्वसंक म्हिून भारताच्या 
इहतहासात रक्ताक्षरानंी ज्याचे नाव हचरंतन झाले आहे त्या धमकशील औरंगजेबाचेच हे कृत्य हे सागंावयास 
नकोच. या महंदरात हवराहजत असलेल्या नरकसहाच्या मतूीस मशीद बाधंताना महशदीच्या पहश्चम कभतीच्या 
पायात घातले असल्याची अद्यापही लोकवाता आहे. पूवी या मशीदीत महाद्वाराजवळूनच पूवक बाजूस जात 
असत, तथाहप ३० वषापूवी म सलमान आहि महान भाव याचं्यामध्ये तंटाभाडंिे होऊन आता जगतीच्या 
बाजूने महशदीच्या आवाराच्या पूवकभागी कभत घालण्यात आली आहे, आहि महशदीस जावयास पहश्चमेच्या 
बाजूने स्वतंत्र रस्ता पाडण्यात आला आहे. यद्यहप राजमठाच्या जागेवर म सलमानानंी मशीद बाधंली आहे 



           

तरी राजमठावरील महान भावीयाचंा भक्तीभाव कमी झाला नाही. श्रीगोकवदप्रभ  यानंी राजमठामध्ये ज्या 
लीला केल्या त्या आठवनू अद्यापही महान भाव हल्ली मशीद असलेल्या या स्थानाचे मोया आदराने दशकन 
घेतात.  
 
 या हतन्ही मठान्या आवाराभोवती असलेली कभत ही ज नीच आहे आहि आवारामध्ये कपूरबाव, 
खोलेश्वराचे मंहदर वगैरे २–३ स्थळेही प रातनच असून त्यात काहंी फरक झालेला नाही. कपूरबाव या 
हवहहरीचा हवहहर म्हिनू उपयोग हल्ली केला जात नसून तीत पािीही पि नसते. ही हवहहर वदंनीय 
स्थळापंैकी एक असून हतचा उपयोग एका हवशषे कामासाठी केला जातो. महान भाव पंथाचें हवस्तृत वाङमय 
हस्तहलहखत पोथ्यामंधून शकेडो वषापासून स रहक्षत ठेवले आहे. कालाचा पहरिाम होऊन पोथ्या जीिक 
झाल्यावर त्याचंी पाने हवस्कळीत होऊन ती वाचावयास हनरुपयोगी होतात. अशा स्स्थतीत हवस्कळीत हजिक 
पाने इकडेहतकडे पडून त्या पहवत्र पोथ्याचंा अनादर होऊ नये म्हिून त्या हवस्कळीत जीिक पोथ्याचें या 
हवहहरीत हवसजकन कहरतात. ही हक्या आज अनेक शतकापासून स रू आहे. उन्ह आहि पाऊस याचंा 
पहरिाम होऊन या पोथ्याचंी आता माती झाली आहे. पाऊसपाण्यापासून जर रक्षि करता आले असते तर 
ज्ञानभाडंाराचा अपूवक ठेवा आपिास सहज हस्तगत झाला असता.  
 
१३. ऋनिपुरयतील आिखी अवशेष  

 
 ऋहद्धप रमध्ये हतन्ही मठाहंशवाय श्रीगोकवदप्रभूचं्या वळेचे भरैव ब रुज, केशव हवहीर, कोल्हारीदेवी 
इत्याहद अनेक अवशषे अद्याप शाबूत आहेत. तथाहप त्या सवक स्थळाचंा प्रस्त त काव्याशी संबधं येत 
नसल्याम ळे येथे त्या सबंंधाने उल्लेख करावयाची आवश्यकता नाही.  
 
१४. प्रस्तुत कयव्ययतील छांद  

 
 आता आपि ऋहद्धपूरविकन काव्याचा काव्य या दृष्टीने हवचार करंू. हे काव्य स्थळविकनपर आहे. या 
पूवी ६० वषापूवीच रवळोव्यास याचंा सयाहद्रविकन नावाचा स्थळविकनात्मक काव्यगं्रथ हनमाि झाला होता. 
प्रस्त तचे काव्य ओवीछंदात आहे. ओवीछंदात मराठी गं्रथरचना करावयाची पद्धत प ष्ट्कळ वषापासून रुढ 
झाली होती. कै.हव.का, राजवाडे यानंी “मराठी छंद” या प स्तकातं ओवीछंदासबंंधाने हववेचन केले आहे. 
अक्षरसंख्येच्या मानाने ओवीचे प्रकार अनेक होऊ शकतात असे त्यानंी साहंगतले आहे. ख दल  ज्ञानेश्वरीमध्ये 
स द्धा अक्षरसंख्येचा हनयहमतपिा राखण्यात आला नाही असे त्यानंी दाखहवले आहे. हल्लीचे काव्यस द्धा 
हनरहनराळ्या प्रकारच्या साडेतीन चरिी ओवीछंदात आहे. अक्षरमात्रागंिाच्या संबंधानें हनयहंत्रतपिा 
नसल्याम ळे ककवना काव्यें रचावयास हा छंद फार सोईचा वाटत असल्याम ळे मराठीत या छंदात बरीच 
काव्ये हनमाि झाली आहेत. हा ओवीछंद हनवळ मराठी छंद आहे. तो महाराष्ट्राचा इतका आवडता आहे 
की, महाराष्ट्रातील य वती प रातनकालापासून दळताना ककवा काडंताना ओवीछंदात गीत म्हितात. 
“महाराष्ट्रयोहषद हभरोवी गेया त  कंडने।” असा दहाव्या शतकातंील ‘अहभलहषताथककचतामहि’ या नावाच्या 
प्रहसद्ध गं्रथात उल्लखे आला आहे.  
 
 महाराष्ट्र–काव्य–प्रदीहपका या नावाचा महान भावीय कहव, कहव लक्षधीर, याचंा छंदशास्त्रावर एक 
ओवीबद्ध गं्रथ आहे. हे लक्षधीर कहव शके १५४० च्या स मारास होऊन गेले. या छंदशास्त्रावरील गं्रथात 
कहवनें महाराष्ट्राच्या आवडत्या ओवीछंदावरच हनरूपि केले आहे. त्यानंी साडेतीन चरिी, चार चरिी, 



           

साडेचार चरिी व पाचं चरिी असे ओवीचे प्रकार सोदाहरि साहंगतले आहेत व साडेतीन चरिाचे ओवीचे 
स द्धा अक्षराच्या न्यूनाहधक्याम ळें  एकंदर श द्ध १६ व हमश्र ६ एकूि बावीस प्रकार सनाम व सोदाहरि 
साहंगतले आहेत. सवात कमी अक्षराचंी साडेतीन चरिी ओवी ती लघ चरिी, हतची व्याख्या :  
 
  पाचसा सात अक्षरें गिती । हतही चरिी एती ॥ 
  शवेटी चार पाचं होती । ते लघ चरिी ॥ २ ॥  
 
 सवात जास्त अक्षराचंी साडेतीन चरिी ओवी ती अहतदीघा, हतची व्याख्या :  
 
  चौदा पंधरा सोळा । हतही चरिी अक्षराचंा मेळा ॥ 
  सेवटीं दश एकादश हदसती डोळा । ते अहत दीघा ॥ ५ ॥ 
 
 चौचरिीचें उदाहरि : 
  
  रसनेहचये चाडे । कहसा करीती कोडें ॥ 
  दाव नी देती बोकडे । देवते प ढे ॥ ४३ ॥ 
 
 चोहड ऊफक  साडेचार चरिीचे उदाहरि :  
 
  ऐैहसया एकैकें  दृष्टातंी । अनेक खंडनाहचया म क्ती ॥ 
  अभेद  दूहषजे हेत मतंी । पहर न माहनती अहंभाव े॥ ४४ ॥  
 
 पंच चरिीचे उदाहरि :  
 
  जे साडं नी ज्ञानवैराग्यभक्ती । अन्य साधनें करीती ॥ 
  यथाथक नमहवती । ते पावती । नरकगती ॥ ४५ ॥  
 
 दामोदरपंडीतानंी गीतेवर साडेचार चरिी ओवीमध्ये टीका हलहहली आहे. हतचा एक अध्याय 
हरद्धपूर येथे पं. महंत गोपीराज याचेंजवळ आहे. दामोदर पंडीतकृत संकष्टहरिस्तोत्र ही याच ओवीछंदात 
आहे. दामोदरपंडीत हे कवी तेराव्या शतकात होऊन गेले. 
 
१५. कनवची व्युत्पन्नतय 

 
 या काव्याच्या रचनेवरून हे स्पष्ट हदसून येते की, महात्मा नारायि पंडीत व्यास हे चागंले व्य त्पन्न 
असून त्यानंा संस्कृत काव्यशास्त्राची व साहहत्यशास्त्राची चागंली माहहती होती. या कहवचा एवढाच काय तो 
स्वतंत्र व संपूिक काव्यगं्रथ उपलब्ध आहे आहि या एकाच काव्यगं्रथाकहरता कहवचे नाव मराठी वाङ मयात 
अजरामर राहण्यासारखे आहे. 
 



           

१६. मरयठी वयङमययचे नवहांर्मदृष्ट्यय ननरीक्षि 
 
 प्रस्त त काव्याच्या ग िदोषासंबंधाने हववेंचन करण्यापूवी त्या काळापयंतच्या उपलब्ध मराठी 
वाङ मयाची हवहंगमदृष्ट्ट्या हवचारिा करिे अप्रस्त त होिार नाही. प्रो. एच. एच. उइल्सन यानंी महाराचें 
राष्ट्र म्हिजे महाराष्ट्र अशी जरी महाराष्ट्राची मनःपूत व्याख्या कस्ल्पली आहे तरी महावशंात 
हलहहल्याप्रमािे अशोकाच्या काळी महाराष्ट्रामध्ये रट्ट–रास्ष्ट्रक अथवा महारट्ट अथवा महारास्ष्ट्रक लोक 
राहत होते. नािेघाटाच्या हशलालेखात वर्षिल्याप्रमािे महारहथनी हे नाव प्रचहलत होते. या महाराष्ट्र 
नावाशी संबंध दाखहविारी प्राकृत भाषापंैकी महाराष्ट्री ही भाषा लोक प्रहसद्धच आहे. त्याचप्रमािे 
महाराष्ट्राचा प्रम ख आहि बीजरूप भाग जो हवदभकदेश त्या हवदभाचा संस्कृत वाङ मयाशी अगदी हनकटचा 
संबंध आहे. हवदभावरूनच संस्कृत भाषेंतील प्रम ख रीतीला वैदभीरीहत असे नाव पडले आहि हवदभाच्या 
क्थकैहशक या द सऱ्या नावावरून क्थकैहशकी असे ससं्कृतच्या एका हवहशष्ट व महत्त्वाच्या वृत्तीचे नाव 
पडले आहे, असा महाराष्ट्राचा संस्कृत भाषेशी सबंंध आहे.  
 
 संस्कृत भाषेपासून स्थलकाल माहात्म्याने ज्या प्रम ख पाच प्राकृत पोटभाषा बनल्या, त्यामध्ये 
महाराष्ट्री ही प्रम ख पोटभाषा होय. शाहलवाहन शकारंभी संस्कृत भाषा प्रचारातून जाऊन प्राकृत भाषानंा 
महत्त्व आले होते. त्या स मारास व त्यानंतर ७–८ शतकेपयंत महाराष्ट्रीमध्ये गं्रथरचना झाली, तथाहप 
सातवाहनाचें राज्य गेल्यानंतर शक ३००–४०० च्या स मारास महाराष्ट्रात अराजक माजून प्राकृत भाषाचंी 
हेळसाडं झाली. त्यानंतर काही हदवस श गं, ग प्त, चाल क्य इत्याहद सनातनधमीय राजानंी ससं्कृत भाषा व 
वाङ मय यास उते्तजन हदले. त्या अवधीत महाराष्ट्री इत्यादी प्राकृत भाषा अहशष्टाचं्या प्रचारात राहहल्याने 
अपभ्रष्ट झाल्या व महाराष्ट्री वगैरे प्राकृताचें अपभं्रश स मारे शकाच्या हतसऱ्या व चौथ्या शतकापासून प्रचारात 
आले. कै. राजवाडे, डॉ. ग िे आहि प्रा. क लकिी याचें या हवषयावरील लेखन हवचाराहक आहे. शके ३००–
४०० च्या स मारास प्राकृत भाषा प्रचारातून जाऊन प्राकृत भाषाचें अपभं्रश प्रचारात यावयास आिखी एक 
गोष्ट कारिीभतू झाली. अराजक माजल्यानंतर काही काळपयंत महाराष्ट्रात आहि नमकदेच्या आसमतंातील 
प्रातंात अहशष्ट अशा आभीर जातीचे प्राबल्य वाढले आहि सरासरी १००–२०० वष े तरी या आहभरानंी 
राजसत्ता धारि केली होती. याचं्या साहनध्याने प्राकृताचंी अहशष्ट अथात अपभ्रष्ट रूपे प्रचारातं येऊ लागली. 
हे महाराष्ट्री इत्यादी प्राकृताचें अपभं्रश नक्की केव्हा पूिक झाले यासंबधंाने अद्याप हनश्चय करता येत नाही, 
तथाहप हे अपभं्रश सहाव्या व सातव्या शतकात पूिावस्थेत आल्याचे आढळून येतात. कारि याच स मारास 
जैन पहंडतानंी आपले गं्रथ महाराष्ट्र आहि अधकमागधी या भाषाचं्या अपभ्रशामध्ये हलहावयास स रवात केली. 
वदेान यायी गं्रथकार प्रथमतः जरी लौहकक संस्कृत भाषेत गं्रथरचना करू लागले तरी प ढे संस्कृत भाषा 
प्रचारातून जाऊन प्राकृत भाषा व नंतर अपभं्रश जरी प्रचारात आले तरी त्यानंी संस्कृत भाषेत गं्रथरचना 
करावयाची आपली परंपरा कायम ठेहवली, तथाहप ब द्ध आहि महावीर यानंा आपल्या नूतन धमाचा प्रसार 
जनतेत करावयाचा असल्याम ळे त्यानंा तत्काली प्रचहलत असलेल्या लौहकक भाषाचंाच आश्रय करावा 
लागला म्हिून बौद्धानंी पाली भाषेत गं्रथरचना केली व जैनानंी तर प्रथम अधकमागधी आहि महाराष्ट्री, नंतर 
त्याचें अपभं्रश व त्यानंतर हल्ली रूढ असलेल्या मराठी कहदी इत्यादी भाषामंधून, त्या भाषा तयार होऊन 
लौहककात रूढ झाल्यावर त्यातून गं्रथरचना केली आहे. महाराष्ट्रात जैन धमाचा प्रसार शाहलवाहन 
शकारंभापासून नव्हे तर महावीरस्वामी शवेटचे तीथंकर याचं्या कालापासूनही असल्याचा उल्लखे आढळतो. 
त्याचबरोबर महाराष्ट्रात हनदान शाहलवाहन शकारंभापासून अगदी आजतागायत जैन धमीयानंी त्या त्या 
काली प्रचहलत असलेल्या भाषेत गं्रथरचना केली आहे, त्याम ळे महाराष्ट्रामध्ये जैन धमीयानंी केलेले 
संस्कृत, महाराष्ट्री, अधकमागधी, त्याचें अपभं्रश आहि सापं्रत मराठी इत्यादी भाषेतील जैन गं्रथ आज 



           

उपलब्ध आहेत. मराठी भाषेचा उत्पत्तीच्या दृष्टीने या गं्रथाचे संशोधनात्मक अध्ययन केल्यास मराठी भाषेचा 
इहतहास पूवकपीहठकेसह अवगत होण्याचा संभव आहे. असला एकहत्रत संग्रह वऱ्हाडातील प रातन प्रहसद्ध 
अशा कारंजा शहरात हवद्यमान आहे. अनेक शतकापंासून परंपरागत अशा तीन प्राचीन जैन मंहदरामंध्ये 
सरासरी २५००–३००० जैन हस्तहलहखत गं्रथ संरहक्षत आहेत व ते तज्ञ व संशोधक भाषाकोहवदाचंी  प्रतीक्षा 
करीत आहेत. 
 
 प्रा. कच. हव. जोशी यानंी हवहवध ज्ञान हवस्ताराच्या १९२८ च्या सप्टेंबरच्या अंकात देशी भाषाचें 
प्राचीनत्व म्हिनू एक स्फ ट हदले आहे. त्यात अपभं्रशकाव्यत्रयी या गं्रथाच्या पहरहशष्टात हदलेल्या क वलय–
कथामाला नावाच्या सातव्या शतकात हलहहलेल्या एका जैन काव्यगं्रथातील उताऱ्याचंा उल्लखे केला आहे. 
वरील क वलयकथामालाकाव्य अपभं्रश भाषेत आहे पि त्यात वगेवगेळ्या १८ देशी भाषाचें अस्स्तत्व 
असल्याचा उल्लेख असून मराठीला त्यात मरहट्ट (महाराष्ट्र) असे म्हटले आहे. व हदण्िले, गहहल्ले म्हिजे 
हदले घेतले, असे बोलिारे ते मरहटे्ट (महाराष्ट्रीय) असे विकन केले आहे. यावरून शाहलवाहनाच्या ७ व्या 
शतकात मराठी भाषा बनत चालली असून स्वतंत्र नाव प्राप्त होण्याइतके वैहशष्ट्ट्य हतला प्राप्त झाले होते. 
या शोधाच्या प्रहसद्धीकरिाबदल ल प्रा. जोशी यास धन्यवाद हदले पाहहजेत. जैन वाङ मयाच्या पहरशीलनाने 
मराठी भाषेच्या इहतहासास फार मदत होईल या आमच्या हवधानास वरील शोधाने प ष्टी हमळते. 
 
 अद्यापपयंत तरी संस्कृत महाराष्ट्र–अपभं्रश आहि मराठी या भाषाचंा संहधकाल हनश्चयात्मकपिे 
ठरहवता येत नाही. हवद्वानासं तकावरच हभस्त ठेवावी लागते. तथाहप त्या भाषेतील ज न्यातज ने गं्रथ 
कोित्या कालातले हल्ली उपलब्ध आहेत हे मात्र हनश्चयाने सागंता येईल. हालाची सप्तशती जरी 
शाहलवाहन शकरंभानंतर हलहहली आहे तरी त्यामध्ये पूवी होऊन गेलेल्या अनेक गं्रथाचंा संग्रह आहे. 
अपभं्रश ही शाहलवाहन शकाच्या प्रथम शतकात आभीराचंी भाषा होती, पि दहाव्या शतकात तीत वाङ मय 
हनमाि होण्याइतके प्रगल्भ स्वरूप आले व भामह व दंडीसारख्या हवद्वान कवींना त्या भाषेस व वाङ मयास 
मान्यता द्यावी लागली. अपभं्रशापासून मराठी केव्हा बनली हे हनश्चयात्मक सागंिे सशंोधकास अद्याप स कर 
नाही. मराठी भाषेतील अगदी बाल्यावस्थेतील गं्रथ आपिास उपलब्ध नाहीत. ज्ञानेश्वरी, हववकेकसध  अथवा 
तत्पूवीचे महान भावीय गं्रथ आहि नाथसापं्रदायीय अनेक गं्रथ बाराव्या शतकात रचलेले उपलब्ध आहेत, 
तथाहप ते सवक मराठी भाषा सारस्वत हनमाि करावयास समथक झाल्यावर हलहहले गेले आहेत. तत्पूवीचे 
हशलालेख शाहलवाहनाच्या बाराव्या शतकाच्या आरंभापासूनचे आहेत. केवळ श्रविबेळगोळचाच काय तो 
एक छोटासा हशलालेख दहाव्या शतकातील आहे व सोमदेवाच्या ‘अहभलहषताथककचतामिी’ नावाच्या 
अकराव्या शतकाच्या पूवाधात हलहहलेल्या मराठी गं्रथात काही मराठी पदे्य उद्धतृ केलेली आहेत. याहशवाय 
दहाव्या शतकातील मराठी हलखाि उपलब्ध नाही. अहभलहषताथककचतामिीच्या रचनाकाली महाराष्ट्रामध्ये 
मराठीमधून पद्यरचना होत असली पाहहजे व त्याकाली महाराष्ट्र योहषता दळतानंा व काडंिाच्या प्रसंगी 
मराठीचा जो ओवीछंद या छंदामधून गािी म्हित असत इतकी मराठी भाषा रूढ झाली असली पाहहजे. 
श्रविबेळगोळ हा कनाटकाचा भाग आहे. तेथील लेख इतर भाषेतील लेखाबंरोबर मराठी याते्रकरूनी 
खोदहवला असला पाहहजे. अहभलहषताथककचतामिी हा संस्कृत गं्रथ कल्याि येथील राजाने हलहहला अथवा 
हलहहवला आहे व कल्यािी हे शहरही पूिकपिे महाराष्ट्रात आहे असे म्हिता येत नाही. त्या शहराचा 
कनाटकाशीच हवशषे संबधं आहे त्याम ळे अहभलहषताथककचतामिीमधील पद्यामध्ये कानडी रुपाचंी झाक 
माहरते. याम ळे दहाव्या व अकराव्या शतकातील महाराष्ट्रात मोडिाऱ्या भागातील हलखाि अद्याप व्हाव े
तसे उपलब्ध नाही. पळसदेव येथील एकच काय तो मराठी महाराष्ट्रात ती रूढ झाली होती व हतची मजल 
तीत पदे्य, ओव्या रहचली जाण्याइतकी रूढ झाली होती हे हनर्षववाद आहे. शके ११०० ते १२०० या 



           

दरम्यानचे मराठी हशलालेख आज अनेक उपलब्ध आहेत. या शतकातील उपलब्ध हशलालेखाचं्या 
भौगोहलक हवस्तारावरून मराठी भाषेची बाराव्या शतकात केवढी व्यास्प्त होती याची कल्पना येईल. 
पहश्चमेस अगदी ठािे व परळ, पूवेस उनकेश्वर (हल्लीच्या हनजामचे राज्याची उत्तरसीमा) व चंद्रपूर 
(मध्यप्रातं), दहक्षिेस कोल्हापूर, उत्तरेस पाटि (खानदेश उत्तरभाग) एवढा मराठीचा हवस्तार होता. या 
शतकात देवहगरी येथील यादववशंीय मराठी राज्य जोमात असून तेथील राजे स्वतःस चक्वती म्हिवनू 
घेत असत. त्याचंी राजभाषा मराठी असल्याम ळे अथातच या भाषेस वैभव प्राप्त झाले होते. अकराव्या 
शतकातील पळसदेव येथील हशलालेखावरून ही मराठी भाषा पूिावस्थेस आली असल्याचे हदसून येते. 
त्यातच बाराव्या शतकात नाथसापं्रदाय व महान भावसापं्रदाय यानंी मराठी भाषेत गं्रथ हनमाि करावयास 
स रवात केली. देवहगरीच्या यादवाचं्या दरबारीही अनेक हवद्वानानंा आश्रय हमळाला असून त्यानंी मराठी 
गं्रथकारास उते्तजन हदल्याचाही दाखला उपलब्ध झाला आहे. नाथसांप्रदाय व महान भावसापं्रदायापूंवी जैन 
पंथ आहि कलगायत पंथ यानीही मराठीतून गं्रथरचना करावयास स रवात केली असली पाहहजे. या 
अन मानाची सत्यता त्या त्या पंथाच्या, वाङ मयाच्या संशोधनाने व अभ्यासाने कळून येईल. आज आपिास 
ज्ञानेश्वरीपूवीचे अमरनाथसंवाद गोरक्षगीता इत्याहद नाथसापं्रदायी व हशश पालवध, वच्छहरि, 
एकादशस्कंद, श्रीकृष्ट्िचहरत्र इत्याहद अनेक महान भावीय मराठी गं्रथ उपलब्ध आहेत. त्या गं्रथांच्या 
पहरशीलनाने एक गोष्ट हवशषे प्राम ख्याने दृष्टोत्पत्तीस येते ती ही की मराठी भाषेतील प्रथमची जी गं्रथसपंत्ती 
उपलब्ध आहे ती सवकस्व संस्कृत भाषेतील वाङ मयावर उभारलेली आहे. भाषेच्याच दृष्टीने पाहहले असता 
तत्कालीन गं्रथात हवभक्तीचे प्रत्यय व काही संस्कृत–महाराष्ट्री–अपभं्रश व मराठी या परंपरेने तयार झाले 
आहेत, तथाहप पाहू गेले असता मूळ संस्कृत शब्दाचंाच भरिा फार आहे. मूळ देशी शब्द ज्यानंा च कून श द्ध 
मराठी म्हितात त्याचंा तर भरिा फारच थोडा आहे. मराठीतील देशी म्हिनू गिले जािारे हे जे शब्द 
आहेत त्याचंी ससं्कृत भाषातून अथवा कानडी इत्याहद ज्या भाषाशंी मराठीचा संबधं होता त्या भाषेतून 
उपपहत्त लागत नाही व ते मराठीत रूढ आहेत म्हिून त्यास श द्ध मराठी शब्द म्हििे तकक श द्ध नाही. मराठी 
ही संस्कृतोत्पन्न भाषा नसून स्वतंत्र भाषा होती असा जोपयंत हनिकय होऊ शकत नाही अथवा हे शब्द 
मराठीत नव्याने प्रथमच प्रचारात आले अशी उपपहत्त लागत नाही तोपयंत या शब्दानंा श द्ध मराठी म्हििे 
योग्य होिार नाही. त्यानंा हेमचंद्र म्हितो त्या देशी अथवा देश्य नामानेच संबोधिे योग्य आहे. अद्याहप 
महाराष्ट्रात संस्कृत भाषेच्या पूवीपासून प्रचारात असलेल्या अनेक अनायक भाषा होत्या त्यापकैी अद्यापही 
कोरक , गोंड इत्याहदकाचं्या भाषा अवहशष्ट आहेत व त्याचे भाषा तौलहनक शास्त्राच्या दृष्टीने अद्याप संशोधन 
झालेले नाही. तेव्हा त्या भाषातीलही हकत्येक शब्द या देशी शब्दामंध्ये आले असण्याचा संभव आहे. 
 
 मराठीच्या वाङ मयहनर्षमतीसबंंधाने मात्र तशी गोष्ट नाही. मराठी भाषा ही वाङ मयासंबधंाने सवकस्वी 
संस्कृत भाषेची ऋिकरी आहे. उपलब्ध असलेल्या मराठीमधील गं्रथावरून पहहली गोष्ट ही हदसून येते की 
हे गं्रथ हनमाि करिारे शब्दसृष्टीचे ब्रह्मदेव संस्कृत वाङ मयात पूिक हनष्ट्िात होते आिी त्यानंी ससं्कृत 
वाङ मयाचे मराठी वाङ मयात अगदी ह बहे ब रूपातंर केले आहे. त्याम ळे मराठी भाषेतील उपलब्ध 
वाङ मयातंील अगदी प्रथमचे म्हिून मानले जािारे गं्रथस द्धा ससं्कृत सारस्वताच्या कसोटीस उतरिारे असे 
हनमाि झाले आहेत. बाराव्या शतकातंील कोिताही उपलब्ध मराठी गं्रथ घ्या व त्यास छंद, अलंकार, रस, 
ग ि, काव्यलक्षिाहदकाचं्या दृष्टीने आपि परीक्षा करून पाहा, आपिास वरील हसद्धातंाचा प्रत्यय येईल. या 
एकाच कारिाम ळे मराठी भाषेला बराच काळपयंत या उपशास्त्रांच्या हनर्षमतीची आवश्यकता भासिार नाही. 
 
 देवहगरीच्या यादवाचं्या राज्याचा अतं झाल्यावर महाराष्ट्रावर म सलमानाचंा अम्मल झाला तथाहप 
त्यानंतर १–२ शतकेपयंत म सलमानाचं्या अल्पसंख्याकंत्वाम ळे आहि केवळ राजकारि व क्वहचत 



           

अल्पस्वल्प धंदे याप रताच मराठी भाषेशी म सलमानाचं्या अरबी व फारशी भाषातंील शब्दाचंा संबधं आला. 
म सलमान आहि महाराष्ट्रवासी याचें धमक हभन्न संस्कृतीचे असल्याम ळे व त्याचें वाङमय बह ताशंी धमाशी 
संबद्ध असल्याम ळे महाराष्ट्रीयाचं्या वाङमयात हनदान प्रथमच एकदीड शतकात तरी म सलमानाचं्या भाषेचा 
काही एक पहरिाम झाला नाही असे हदसून येईल. आज आपिास तेराव्या शतकातंील बरेच मराठी गं्रथ 
उपलब्ध झाले आहेत. त्यात आपिास म सलमानाचं्या भाषेतील एकही शब्द आलेला हदसिार नाही. हे 
बाराव्या व तेराव्या शतकातील मराठी वाङमय चहरत्र, परुाण, स्थळविकन, काव्यात्मक कथा इत्याहद हवहवध 
स्वरूपाचे आहे तथाहप त्याचंा संबधं कोित्या ना कोित्या तरी धमकपंथाशी अथवा सापं्रदायाशी जडलेला 
हदसून येतो. या एकाच गोष्टीम ळे मराठी भाषेचे अहवकृत स्वरूप हनदान तेराव्या शतकाच्या अखेरीपयंतच्या 
वाङमयात हटकून राहहलेले हदसून येते. 
 
१७. कयव्ययत मुसलमयनयांचय उले्लख 

 
 हल्ली आम्ही प्रकाहशत करीत असलेला ऋहद्धपूर काव्यगं्रथ हा त्याच स्वरूपाचा गं्रथ आहे. तो शके 
१२८५ च्या स मारास हलहहला हे वर आलेच आहे. म सलमानाचंी सत्ता स्थापन झाल्यावर ५०–६० वषांनी 
हनमाि झाला आहे व तो रीतपूर येथे ऐन म सलमानाचं्या राजवटीतल्या गावी रचलेला आहे. 
काव्यरचनाकाली म्लें च्छ जे म सलमान त्याचं्या छलाची व त्यानंी चालहवलेल्या कृत्याचंी जािीव कवीच्या 
अंतःकरिात जागतृ असली पाहहजे हे प ढील ओव्यावंरून हदसून येते. 
 
  भेिे अनाहद अहवद्या अवघडी । भवम्लें च्छाहचअे वादंौडी । 
  पहडलेया बाप डी । कव्हिाते जािोंहचना ॥ १६२ ॥  
  भिौहन आम्हा कवि आहे । कविाते प सो बाप  माअे । 
  कविा बधं सोडीयाचे पाअे । धरुहन राहो ॥ १६३ ॥ 
  अैसा कव्हिी नाही सोअेरा । जो ने कृपावतंाचेआं द्वारा ं। 
  आम्हा ंबाहंधहलया मोकारा । कवि घाली ॥ १६५ ॥ 
 
 अशा भवम्लें च्छाम ळे झालेल्या आतकदशचेे विकन कवीने केले आहे. याहशवाय तत्कालीन राजकारि 
पहरस्स्थतीचा काव्यात कोठेही उल्लखे नाही. 
 
१८. सांस्कृत कयव्ययची परांपरय–मांर्लयचरि 

 
 कवीने हे काव्य ससं्कृत सारस्वतातंील काव्यशास्त्राच्या हनयमान सार हे प ढील हववचेनावरून हदसून 
येईल. काव्यनाटकाहद प्रबंधामध्ये नमनाची पहरपाठी आहे. ते नमन तीन प्रकारचे असते 
“आशीनकमस्स्क्यावस्त रूप हनदशकनम् ” या वचनाप्रमािे एक आशीवादात्मक, दसरे नमस्कारात्मक आहि 
हतसरे वस्त हनदशकनात्मक म्हिजे काव्यनाटकाचा हवषय बीजरूपाने सागंावयाचा असे तीन प्रकारचे नमन 
साहंगतले आहे. हकत्येक गं्रथात काव्याच्या आरंभीच्या नमनात या हतन्ही प्रकारच्या नमनाचा अंतभाव होतो. 
तशातऱ्हेचे नमन आपिास संस्कृतमध्ये अहभज्ञानशाक ं तलात तसेच वच्छहरि या मराठी काव्यात हदसून 
येते. या हशवाय नमनाचा आिखी एक प्रकार आहे त्या प्रकारासंबधंाने हववरि हशश पाल–वध या नावाच्या 
मराठी काव्याच्या एका ज न्या टीपगं्रथामध्ये आलेले आहे तोच भाग येथे उद धृत करतो. 



           

 
  “गन्थादौ ग्रन्थमध्ये गन्थान्ते मंगलाचरिहमती श्रेष्ठाचार । 
 
 गं्रथादौ म्हिजे गं्रथाच्या आहद, गं्रथामध्ये म्हिजे गं्रथाच्या मध्ये  
 गं्रथान्ते म्हिेजे गं्रथाच्या अंती । मंगळ म्हिजे कल्याि रुप 
 आचारिे म्हिजे बोलिे । इहत म्हिजे अैसा । श्रेष्ठा चार 
 म्हिेजे श्रेष्ठ आचार. आचार आहे तेहच प्रमाि । नमस्कारात्मक   
 द सरे वस्त  हनदेशात्मक  हतसरें आहशवादात्मक । प्रथम नमस्कारात्मक  
 ते हवघ्नहवध्वसंकारक, द सरें वस्त हनदेशात्मक ते गं्रथहसहद्धकारक, 
 हतसरे आहशवादात्मक ते गं्रथवृहद्धकारक ।  
 
 येिेप्रमािे प्रस्ताव करून टीपकाराने हशश पालवधाचा टीप आरंभ केला आहे. प्रस्त तच्या काव्यातही 
प्रथमारंभी मंगलाचरिाच्या ज्या ओव्या नमस्कारात्मक हदल्या आहेत त्यामध्ये हा काव्यगं्रथ हनर्षवघ्नपिे 
हसद्धीस जावा म्हिून परावाचेची, नागाहंबकेची, तसेच श्रीगावदेवची स्त हत करून त्यानंा नमस्कार केला 
आहे. 
 
 अगदी प्रथमचीच ओवी –  
 
  जे आतक वच्छानंदनी । तापोपशमकादंहबनी । 
  ते नमस्करंु अमृतसंजीवनी । श्रीदेववािी ॥ १ ॥ 
 
 ही पाहहली तर या ओवीवरुनस द्धा आशीनकमस्स्क्या या त्रयीचा अंतभाव तीत येतो. परावाचेस 
नमस्कार करताना उत्कंहठत अशा भक्तरुपी वत्सानंा आनंद देिाऱ्या धेनूची उपमा देववािीस हदली आहे. 
तसेच संसारतापाने पोळलेल्या भक्तास शातं करिाऱ्या मेघमाळेची उपमा हदली आहे व श्रीऋहद्धप र विकन 
करण्याचा हेत  तरी ससंारतापाने बस्त झालेला कहव अथवा कहवप्रमािे इतर भक्त यानंा ऋहद्धपूर येथील 
गोकवदप्रभ ूअवताराच्या लीलाचें कीतकन, श्रवि व लीलावस्त  व स्थळे याचें दशकन इत्याहदकानंी शाहंत अथात 
म स्क्त हमळावी हाही हेत  या द सऱ्या उपमेने गर्षभत आहे. तसेच अमृतसंजीवनी या उपमेने संसारातक भक्तास 
परमेश्वरकृपा अमृतसंजीवनीप्रमािे सद्य जीवहविारी आहे अशी आशाही पि आहे. 
 
  ते प्रसन्न नागाहंबका । प्रसन्न होअे आअेका  

तरी हसद्ध सारस्वतमूखा । प्रकटो लागे ॥ १३ ॥ 
सृष्टी परौता जेआ । सौरस  होअे बोलावआे । 

  ते नमस्करंु ब्रम्हतनया । श्रीनागाहंबका ॥ १४ ॥ 
 
 श्रीचक्धरस्वामींची हशष्ट्यीि श्रीनागाहंबका इला ब्रह्मतनया शारदा कल्पून व मूखासहह हतच्या कृपेने 
सारस्वत प्रकट होते असे सागंून स काव्य हनर्षमतीकहरता हतला कहवने नमस्कार केला आहे. 
 
 श्रीनागाज ंनास नमस्कार करीत असताना – 



           

 
  बाप कळावान कैसी । जे भास्कराते प्रकाशी । 
  जाहिवा ंपंहडताहंस । अहधकरि  होअे ॥ २४ ॥ 
 
  या श्लेषात्मक ओवीने श्रीनागाज कनाचे सामथ्यक विकन करून कहवत्वशक्ती प्राप्त व्हावयाची कहवने 
अपेक्षा केली आहे. येथे कहवने नागदेवाचायास कलाय क्त भास्कर म्हिजे सूयक, त्या सूयाची उपमा हदली. 
त्याचप्रमािे कळावान  म्हिजे इतका हवद्यासपंन्न की श्रीभास्कर कवीश्वराचायासारख्या हवद्वानासस द्धा 
हवद्यादान करी. तसेच जाहिवा ं पंहडतासंी म्हिजे जे ज्ञानी आहेत, पहंडत आहेत अशानास द्धा ज्ञानोपदेश 
करी. येथे जाहिवा ंपहंडता या पदानी श्रीनागदेवाचायाचे हशष्ट्य जनादकनोपाध्ये ऊफक  जानोपाध्ये व दामोदर 
केळावाचायाहद पंहडत याचंाही उल्लखे करण्याचा कहवमानस हदसतो. 
 
 मंगलाचरिाच्या ओव्यामंध्ये शवेटी परमागक म्हिजे हा महान भाव पंथ याची मूलभतू तत्त्वे–ज्याचंा 
या काव्यगं्रथाशी हनगहडत सबंंध आहे ती सागंनू त्यासही नमस्कार केला आहे. त्या ओव्यातील म ख्य ओवी. 
 
  आता ंअकहसे हनस्संग  । हनवहृत्त भस्क्त योग  । 
  तो नमस्करंु परमाग क । दाताराचंा ॥ २५ ॥ 
 

अशी आहे. याहशवायही परमागकदशकक ३–४ ओव्या प ढे हदल्या आहेत. या ओवीत कहसारहहत 
संगरहहत, प्रवृहत्तधमककमकरहहत अशातऱ्हेच्या परमेश्वरीय अनन्य भस्क्तय क्त असा जो परमागक अथात 
महात्ममहान भावीय पंथ त्यास कहवने नमस्कार केला आहे.  
 
 ही सवक नमने हवशषेतः मंगलाचरिरुप काव्यहनर्षमती सफलतेकहरता केलेली आहेत. यानंतर 
काव्याच्या अंतरंगात मध्यवर्षत ओवी २०६ पासून २१५ पयंत द सरे मंगळाचरि आले आहे. ते कवीने मोया 
क शलतेने योहजले आहे. कहव श्रीऋहद्धप राचे दशकन झाल्यापासून हनरहनराळ्या भागाचें विकन करीत थेट 
रायागंिामध्ये आला आहि तेथे आल्यावर  
 
  ते नव्हे हे रायागंि । जे पात्र झाले श्रीचरिा । 
  बीजें कहरता जीवोद्धारिा । हलळावश े॥ २०३ ॥ 
 
 या ओवीत श्रीप्रभनेू जीवाचंा उद्धार करण्याकहरता अवतार धारि करून राजमठ आहि रायागंि 
यात वास केला. येथे श्रीप्रभचूा प्रवशे होताच –  
 
  सवकज्ञाकहरता ंबीजें । तहर दीशाहच आनंदे फ जे । 
  तेथ जयजयशब्दी स्तहवजे । देवतागिी ॥ २०६ ॥ 
 
 यात विकन केल्याप्रमािे कहव म्हितो देवतागिानंी हवमानातून जयजयकार शब्दानंी प्रभवूर 
स्त तीचा वषाव केला. २०७ व्या ओवीपासून २०९ ओवीपयंत परमेश्वराचे ग िान वाद कथन केले असून 
मायावषेा व जीवास खहनहध या हवशषेिद्वयाने प्रभनेू अवतारधारिा करून जीवोद्धरिाचा मागक स लभ केला हे 



           

दखकहवले आहे. २११ व्या ओवीत त झ्या सहन्नधीप ढे अमृत, स्वगक इत्याहद स खसाधने बाप डी आहेत असे 
दशकहवले. अशा प्रभचूी करुिा २२२ व्या ओवीपासून २२६ ओवीपयंत कहव मोया सद गहदत अंतःकरिाने 
भाकतो व भवािकवात ब डिारा मी तू (परमेश्वर) जो तारक त्या त झ्यासाठी राजभ वनाकडेस धावत आलो 
असे कवीने स चवनू या काव्यरचनेचा बीजरुप हेत हह दशकहवला आहे. 
 
 यानंतर हतसरे मंगलाचरि कहवने या काव्यगं्रथाच्या शवेटी ६३८ व्या ओवीपासून ६४१ व्या 
ओवीपयंत घातले आहे. हे यातील पहहल्या तीन ओवींमध्ये परमेश्वराची साथक हवशषेिे देऊन त्यास 
आळहवले आहे व ६४१ व्या ओवीत –  
 
  जय अव्यक्ता हनग किा । जयमतूी सग िा । 
  वरद होई नारायिा । अनाथाहस ॥ ६४१ ॥ 
 
 याप्रमािे हनग कि आहि सग ि परमेश्वरास आळवनू अनाथ अशा नारायि कवीस वरद होई अशी 
आशी देई अशी करुिा भाहकली आहे. अशी कवीने परंपरागत काव्यरचना केली आहे. 
 
१९. वैदभी रीतीचे कयव्य 

 
 प्रस्त त काव्यगं्रथ हा संस्कृत वाङमयातंील प्रहसद्ध आहि प्रम ख असलेल्या वैदभी रीतीचा उत्कृष्ट 
नम ना म्हिून म्हिावयास हरकत नाही. “अस्पृष्टा दोषमात्राहभः समग्रग िग स्म्फता । हवपश्चीस्वरसौभाग्या 
वैदभीरीहतहरष्ट्यते ।” अशी वामनाने व्याख्या केली आहे. तसेच वैदभी रीतीचे समग्रग िग स्म्फतत्व अथवा 
सवकग िाश्रयत्व सागंताना “ओजःप्रसादश्लेषसमतासमाहधमाध यकसौक मायोदारताथकव्यस्क्तकान्तयो 
बन्धग िाःत अेवाथकग िा इहत ।” याप्रमािे ग िाचंी यादी हदली आहे. प्रस्त त ग ि हे उभक्तव म्हिजे 
शब्दरचनाचात यक आहि अथकचमत्कार यावर अवलंहबत आहेत. आध हनक मराठी साहहत्यशास्त्रकारानंी 
संस्कृत साहहत्यशास्त्रावरच आपल्या शास्त्राची इमारत उभारली आहे व त्यानंी वरील ग िापंैकी प्रसाद, ओज 
आहि माध यक या प्रम ख ग िाचेंच हवशषे हववचेन केलेले आहे. वरील सवक ग ि हे काव्यातंील रसाचें पहरपोषक 
असल्याम ळे हनरहनराळे रस साधावयास हनरहनराळ्या ग िाचंा अवलंब करावा लागतो. या हनयमास 
अन सरून प्रस्त त काव्यात शातं, करुि, उदात्त आहि मराठी शास्त्रकारंनी मानलेला दहावा भस्क्तरसाचंा 
पहरपोष करावयास कवीने प्रसाद, ओज, माध यक, सौक मायक, उदारता इत्यादी ग िाचंा अवलंब केला आहे. 
प्रस्त त काव्य एका वीतरागी हनवृहत्तमागीयाने रहचले असल्याम ळें  या काव्यातं शृगंार आहि हास्य या रसांना 
थारा हमळाला नाही, तथाहप भस्क्तरसप्रधान असल्याम ळे आहि हनवहृत्तमागाची महती विावयास आहि 
भवपंथाचा हतटकारा उत्पन्न होऊन त्यावर हवजय हमळवावयास क्वहचत भयानक आहि वीर या रसाचंाही या 
काव्यात अवलंब केला आहे. तसेच वरील रसाचंा पहरपोष व्हावयास कवीने शब्दग िापेंक्षा अथकग िाकंडेस 
हवशषे लक्ष हदले आहे, त्याम ळे या काव्यात आपिास शब्दालंकारापेक्षा अथालंकारच जास्त दृष्टोत्पत्तीस 
येतील. तरीही कवीने शब्दालंकाराकंडेस अगदीच द लकक्ष केले असे म्हिता येत नाही. या हववचेनावरून 
हदसून येईल की अलंकार, ग ि आहि रस याचंा परस्पराशंी कायककारिरूप संबधं असून या साहहत्याच्या 
आधारावर कवीस काव्याचा प्रासाद उभारता येतो. ही जािीव प्रस्त त कवीस पूिकपिे होती व तो 
साहहत्यशास्त्रज्ञ होता हे – 
  



           

  तऱ्ही आळंकारेंवीि । न हमरव ेकाव्यलक्षि 
  रत्नें नव्हहत का ंपाषाि । प न राजा योग्य की ॥ ३८१ ॥ 
  भरौहन शब्दरत्ना साहोज्वळा ं। जाउहन साहहत्याहचआ वलेाउला  
  भरौहन आिे खोळा । उन्मेषाचेंआ ॥ ३८२ ॥ 
  गं्रथ स विकम हद्रके । खेवि  भावमहिके  
  मग दरुशना दे कहवहतकें  । श्रीप्रभ राया ॥ ३८३ ॥ 
 
असे राजमठप्रवशेाचं्या विकनाच्या वळेी रूपक योहजले आहे त्यावरून हदसून येते. 
 
 प्रस्त त काव्याचा हवषय विकनात्मक असल्याम ळे हे काव्य स्वतंत्र असे कवीने रहचले आहे. या 
काव्यातं कवीचे रचनाचात यक आहि त्याची हनत्यनूतन कल्पना प्रसहविारी प्रहतभा प्रत्येक ओवीमध्ये हदसून 
येते. त्याम ळे काव्यामध्ये हनतांतरम्य आहि हृदयंगम स्थळे अनेक साहधली आहेत, त्याचे स्वारस्य घ्यावयास 
समग्र गं्रथच वाचावयास पाहहजे. कोितेही पान आपि उघडले तरी त्यातं आपिास कवीचे कौशल्य व 
प्रहतभा आढळून येईल. तथाहप प्रसाद, ओज, माध यक इत्यादी ग िाचंा आश्रय घेऊन कवीने हनरहनराळ्या 
अलंकाराचंी रचना करून रसाचा पहरपोष कसा केला याची हनदान ४–५ तरी उदारहिे, केवळ 
अंग लीहनदेश म्हिून नमूद करिे आम्हासं अवश्य वाटले.  
 
 कवीने ४४ व्या ओवीपासून ५७ व्या ओवीपयंत, ऋहद्धपूर के्षत्राचे द रूनदशकन झाल्यावर ज्या भावना 
अंतःकरिात उत्पन्न झाल्या व कवीच्या संसारातक मनास दशकनमाते्रकरून जी शातंी हमळाली, हतचे विकन 
केले आहे. 
 
  मोहळकारा घाडंोहळता ंराने । जेहव मोहळअे जोडले बावने ।  
  नातभक द मकक्षीं पकवाने । शकं  लाहे ॥ ४५ ॥ 
  दाहरद्री आड ख ळे हरद्धी । अनाचायाते वरीहत हसद्धी : 
  हनःकंचना उपाहध । टोकौहन अे ॥ ४६ ॥ 
  रोहगया अमृत पान  । लाहे तान्हैला जीवन  । 
  स्वाहम जालेया प्रसन्न  । जैसें सेवका ंहोअे ॥ ४७ ॥ 
  सास रवासें शीिली । हतयो भेटे जेहव माउली । 
  असो हे तैसी पहर जाली । श्री ऋहद्धप र देहखलेआं ॥ ४८ ॥ 
 
 या विकनातं आलेले दृष्टातं हकती समपकक आहेत व वाचताचं विकनातील अथक सहज लक्षात येऊन 
हचत्ताची कशी प्रसन्नता होते हे वाचकासं कळून येईल. त्याचप्रमािे –  
 
  तें हे कैवल्यबीजाचें के्षत्र । की हनवृताचें परत्र । 
  की परू स खाचें छत्र । माहंडले आताहस ॥ ५० ॥ 
  की धमाची उत्तर वेंठ । की हसद्धीची ओमळगबट । 
  ना तो संसतृीहस ताठ । वज्रलेप ॥ ५१ ॥ 
  ककवा समथाचें कवि जािे । उठवावआे संसाराचे ठािे । 



           

  पाळेग ि मीं भिें । देवराआचें ॥ ५२ ॥ 
  कीं संसारनगरी । वहसजे ही अनाचारी । 
  तेआ वगेळी ब्रह्मप री । केली ब्रह्मण्यदेव े॥ ५३ ॥ 
  श्र तीस्मृतीचेहन अथे । स्वधमक अन ष्ठाते । 
  जेथें सदाचार नादंते । ब्रम्हहवद ॥ ५४ ॥ 
 
 या ओव्यामंध्ये उत्पेक्षा साधून संसारतापाचा पहरहार करून हचत्तास शातंी देिारे ऋहद्धप रके्षत्र 
प्राम ख्याने वर्षिले आहे. या ओव्यातंही अथक सहज ध्यानात येऊन हचत्तास प्रसन्नता येते, त्याम ळे प्रसादग ि 
साहधला आहे व त्या सहजस ंदर विकनात दृष्टातं, उत्पेक्षा इत्यादी अलंकाराने शातंरसाचा पहरपोष झाला 
आहे. 
 
 प्रस्त त काव्य हवशषेतः स्थूलविकनात्मक असल्याम ळे यात हवहवध प्रकारचे हनसगकविकनही फार 
उत्कृष्ट साधलें  आहे. हे यातील बाह्मप्रदेशविकन, वृक्षाहद महहमा, देऊळेविकन, सरोवरविकन, 
नगरप्रवशेविकन, राजमठ, उंबरवट इत्याहद विकनावरील ओव्या वाहचल्या असता कळून येईल. 
 
 बायप्रदेशावंरील वृक्षाचें विकन :–  
 
  संवहरत  नगराची बरंव । तैसे चात दकक्ष आरव । 
  वहर स हाव ेकलरव । पहक्षयाचें ॥ ७२ ॥ 
  भवपाष छेद  । जो ब्रम्हाहलका ंवधं्य  । 
  तो पातला सबंंध  । ऊके देवरायाचा ॥ ७३ ॥ 
  आमृतें बधं सं सोहळे । पृथ वी फ जे वाअेकोळे । 
  मिौहन पाताळा गेली म ळें  । मज पाता ं॥ ७४ ॥ 
  परोपकृती लागोहन तेआ । हवनयो आहत जेया ं। 
  हनवहवती फळपत्रछाया । श्रातंातंें ॥ ७५ ॥ 
  हनऱ्हाकिक रसायिें । वहर होहत हवहंगमाचंी क ं जने । 
  तळवटी हभक्ष काचंी वजने । तेिे डोळे घाती ॥ ७६ ॥ 
 

देवाळाचें विकन करीत असतानंा –  
 
  तेथें उंचपिें कळसी । स्पशक कीजेते आकाशी । 
  देखे चात दकक्ष तैसा । स राळये ॥ ८३ ॥ 
  साखाळाहचया उहचया । पातंा दृहष्ट टाहंचया । 
  जाहलया ब हद्ध सौहचया । ते रचना पाता ॥ ८४ ॥  
  कीं प्रासादाचेंहन मीषें । आकाशा माचं बाधंले जैसे । 
  दृष्टी ओम् ळघताहत सायासें । जहर अंत लाहाहतना ॥ ८५ ॥ 
  कीं प्रासाद मेऊ । वहर कळस पूिक चंद  । 



           

  ते शरहद देवेंद्र  । क्ीडा करी ॥ ८६ ॥  
  कीं देवतावहर । प्रासाद छत्र धरी ।  
  ओळगताती ऋहद्धप री । देवरायातें ॥ ८७ ॥ 
  असीं नगर मंडीतें देऊळें । देखे गोक्षीर घाम घवळारें । 
  ना हतअे जाली उजळे । दृष्टीवहेन ॥ ८९ ॥ 
 

तसेच सरोवराचे विकन पाहहल्यास – 
 
  तया देवायतना ंजवहळके । सरोवरे देखे स लक्षहिके । 
  तेथ टाह वा करीहत चक्वाके । हवरह कातरे ॥ ९१ ॥ 
  हनदोष हनष्ट्पाप हनमकले । वोसडंत पहरपूिक जळें । 
  सवांगे जाली वाचाळे । कळरवी पहक्षयाचेंहन ॥ ९२ ॥ 
  ठाइं ठाइं बरवट । हनवृतमंडीत घाट । 
  जैसे प्रवृहत्त पाथावरी । तपोहनधी ॥ ९३ ॥ 
  मंदे मळयाहनळे । झगटले पािी हालें  । 
  ते मज पा ंस खे डोले । परम प रुषाचेंहन ॥ ९६ ॥ 
  असो हे पोखरिी बावी । जेआ श्रीचरिकमळे बरवी । 
  देओहन गोसावी । बीजे करीहत ॥ ९८ ॥ 
 

आता ंनगरातंील इमारतीचें विकन पाहता—ं 
 
  ककबह ना अन पम्ये । देखे नगहरची हम्ये । 
  जे पातंा जारी धम्ये । वीतरागाहंस ॥ १०९ ॥ 
  रचना हवशषेे हवहचत्री । हाट चौहाटे तीथरी । 
  मढमंडप चौबारी । देखे धमकशाळा ं॥ ११० ॥ 
  ते सील्पे हनप िें । क सरी रहचली जेिे । 
  तो हवश्वकमा मी मिे । आज्ञा देवाहंचया ॥ ११ ॥ 
  असीं अगिीतें रहचतें । पातंा चालेहत राजपथे । 
  तंव पदे ठेवीत  दृष्टीपूतें । देखे संतजन ॥ १२ ॥ 
 

ही व याहशवाय अनेक एकाहून एक सरस हनसगक व सृहष्टविकने आपिास या काव्यात पहावयास 
हमळतात. ही विकने अन प्रास, यमक आहि श्लेष इत्यादी शब्दालंकार आहि उपमा, दृष्टातं, उत्पेक्षा इत्यादी 
हवहवध अथालंकाराचंा उपयोग करून सजहवली आहेत व या अलंकाराचं्या साहाय्याने त्या त्या हवषयाचंी 
अन रूप विकने करून ओजग ि याकाव्यांत साहधला आहे. या विकनामध्ये अद भतू रस साहधला असून 
त्यामधून परमेश्वरहवषयक व शाहंतदायक भस्क्तरसाचा मसाला भरला आहे. 
 



           

 प्रसाद, ओज या ग िानंी य क्त असलेल्या काव्याचे नम ने दाखहवल्यानंतर माध यकग िाने पहरप्ल त 
असे मध र काव्यखंड रहसक वाचकापं ढे ठेहवतो. 
 
 कहव भक्तावरील पे्रमाचें विकन कहरतो ते असे –  
 
  बाप साधन हनरुपम । जे जािे ध रेचे वमक । 
  जेिें वालमलैें  परब्रम्ह । पाठी घावं े॥ १५६ ॥ 
  जसी औरसें धेन  । ह ंबरुत ये वच्छा लागौहन ।  
  ना तहर बाळाची आर्षत लेखौहन । जननी जेवी ॥ ५७ ॥  
  तेहव तया सदैवा सवें । जगदात्मा पाठी घावें । 
  ते श्र हत हनग कि मिता ंऐिें नाव े। लाजत  असे ॥ ५८ ॥ 
  असों हें भवमोचना । देवरायाचे लाडसपिा । 
  देहखले राजभ वना । माहज नादंते ॥ ५९ ॥ 
 
तसेच कवी परमेश्वराची करुिा भाकतो ती – 
 
  बाप समथा बापा । भिवीसी आपियातें नृपा ॥ 
  तरी लेकरुवा का ंपा । दैन्य भोग  ॥ ८९ ॥ 
  जाहितले जेया लाहग उदास  । जोंजार प्रसवलाहस बह वस  ॥ 
  भिौहन उबगैलाहस पोस  । जीवजाता ॥ ९० ॥ 
  प्रजापालहन जेहव । काइ आक्ोशें आहन कास बी ॥ 
  हतचा भीतरुहच वाढवी । तेया बाळकातें ॥ ९१ ॥ 
  तैसे सकल जीवाचें जीवन । ते अतीवस प्रसन्न ॥ 
  ते माउली का ंचोरताहे पान्हा । त झी कृपादृष्टी ॥ ९२ ॥ 
 
 वरील दोन्ही अवतरिे वत्सलरसाची उदाहरिे म्हिून सागंता येतील. हनरहनराळे दृष्टातं देऊन 
प्रभचूा भक्ताशंी मातृप त्रसंबधं मोया पे्रमळपिाने वर्षिला आहे. वाचकास काव्य वाचताना कवीच्या उच्च 
प्रहतभेची क्षिोक्षिी प्रहचती येईल. 
 
 प्रस्त त काव्यात स्थळविकनाबरोबर व्यस्क्तविकन म्हिजे श्रीमरू्षतविकनही आले आहे. त्या विकनातही 
कवीची प्रहतभा चागंलीच हदसून येते. प्रभमूूतीचें आपादमस्तकविकन कवीने ५५० व्या ओवीपासून ६१० व्या 
ओवीपयंत केले असून फारच अप्रतीम आहे. मरू्षतविकनपर ते स्वतंत्र खंडकाव्य होईल असें उच्च दजाचे आहे. 
न सत्या नाभीचेच विकन केले आहे ते पहा – 
 
  नाहभ सखोल स ंदर । ना तो मायाप रीचा भवंरा ॥ 
  दाटीत से मीत रा । तरतेयाते ॥ ५६ ॥ 
  नाना भागी सेंबी । नागहवलेयाचंी केली नाभी ॥ 



           

  तेथ जीव देवताचंा बोंबी । कवि वाचें ॥ ५६९ ॥ 
  उदैजेहत पर कबबी । कहळ कोळीगा राहहला कोंभी ॥ 
  तेथ प्रभ ते भहिजताहे नाभी । अमळ त्रयातें ॥ ५७० ॥ 
  तेआं नाहभ मंडळा अगापा । समवते ब्रम्हें पेहलला दोंदा ॥ 
  तेथ भीतहर भरलेल्या आनंदा । सामान क सायास  ॥ ५७१ ॥ 
 
 ५७० व्या ओवीचा टीपकारानंी तीन तऱ्हेने अथक केला आहे तो अवश्य पाहाण्याची तसदी घ्यावी. 
 
 ५०५ व्या ओवीपासून ५४३ व्या ओवीपयंत भोजनपक्वान्नविकन आले आहे. तेराव्या शतकातंही प्रहसद्ध 
असलेल्या पक्वान्नाचंी यादी आपिास तेथे पहावयास हमळेल. या विकनातंही कवीची सोज्वळ प्रहतमा 
दृष्टोत्पत्तीस येते. 
 
  ताटी तेहच गगन  । वहटका पूिकचंद्राचे भान  ॥ 
  भिौहन अमृतफळे तारागंि  ॥ साहरखी हदसेहत ॥ ५२२ ॥  
 
असे रुपक ताट, त्यामधील वडा आहि अमृतफळे यासंबधंाने योहजले आहे.  
 
 तसेच सरवळ्याच्या हखरीचे – 
 
  मोकळी मोहतयें जाहत पसरी । भिौहन पायसें आहळलीया सरवहळआचीया क्षीरी ॥ 
  वहरपंचधार गौरी । आळंगी चोखाळपिे ॥ ५१४ ॥ 
  हद्वजपसं्क्तची रचना । हारी हासे रसना ॥ 
  त म्हा उभयता लागद्वीलागों देना । सेहवता ंमी ॥ १६ ॥ 
 
हे विकन फार मार्षमक आहि हवनोदी आहे. 
 
२०. कयव्ययतील तत्त्वज्ञयन  

 
 महान भावीयाचें तत्त्वज्ञान सकें्षपरूपाने आरंभीच साहंगतले आहे व ते केशवराजसूहर यानंी एकहत्रत 
केलेल्या सूत्ररूपपाठात ग्रहथत केल्याचेही वर आलेच आहे. प्रस्त त कवी नारायि व्यास यानंी हे काव्य 
संसाराचा त्याग केल्यानंतर व संन्यासाश्रमाचा स्वीकार केल्यावर हलहहले आहे, तेव्हा अथात 
महान भावीयाचं्या सूत्रपाठातंगकत धमकमताचें प्रहतकबब आपिास या काव्यात पहावयास हमळते. ही धमकमते 
अथवा तत्त्वज्ञान या काव्यात जागजागी हवख रलेले दृष्टीस पडेल. व्यासंगी आहि हजज्ञासू वाचकास ते 
एकहत्रत करता येईल. हवशषेतः परमागकमहहमा, स्वात्महनरोपि, स्तावकात्म हनवदेन इत्यादी प्रकरिामंध्ये 
पहावयास हमळेल. या भवचक्ाच्या फेऱ्यातून स टावयासंबधंी हववचेन १५ व्या प्रकरिात स्तावकात्भ 
हनवदेनात केले आहे. 
 
  भिे अनाहद अहवद्या अवघडी । भव म्लें च्छाहचया बाघंौडी ॥ 



           

  पहडलेया ही बाप डी । कव्हिातें जािौहचना ॥ ६२ ॥ 
  तंव प्रवृहतचे काइं साघें । चालावलों फळ श्र तीचेहन मागे ॥ 
  आम्ही व्यसनाईत  आवघे । काहंी जािौहचना ॥ १६६ ॥ 
  तेह वळेी चत य कग भजिे । विाश्रम साधनें ॥ 
  सकल देवताचंी ज्ञानें । घाडंोहळली ॥ १६६ ॥ 
  यज्ञोपायने देओहन करी । भहजनलों नानापरी ॥ 
  पहर आवधी प्रपचंाची सोअेरी । ते जािोहचना ॥ १६९ ॥ 
  बसहवती आप लाला लोकी । देहत हनजे साहरखी ॥ 
  जवळीहच दाओहन नीकी । मेळवीहत आपिेया ॥ १७० ॥ 
  हा तंवहच आदर बह  । जंब स कृताचंा संभह  ॥ 
  मग हनगावा चक्वीह  । भाहरवा तो ॥ १७१ ॥ 
  तैसे स्वगाहदस खा । रातलेआ ंजीवा ंअशखेा ॥ 
  पहरिामीं भवद ःखा । वाचंौहन आन नाही ॥ १७३ ॥ 
  कीं ब डता ंभवसागरी । भिौहन देवताचक्ीं ॥ 
  माया मोही भवंहडता ंही परी । न जीअतेीहच ते ॥ १७६ ॥ 
  कमकभमूीहचअे घानौहड । बाधंौहन हमथ या ज्ञानाची झापंडी ॥ 
  काळे भवंहडलीं बाप डी । जीव पश वें ॥ १७७ ॥ 
  पहर जीव भोंगाचा जीनसी । नाही देवताही सौरसी ॥ 
  भिौहन आप लाला कमकलेपेसी । ओळखेहत हतया ं॥ १८० ॥  
  असो हे भवबाघंौडीचे । जे हह स हटक बोलीजेहत जीवाचे ॥ 
  ते हमया उपाय घाडंोहळले सषृ्टीचे । भिे नारायि  ॥ १९१ ॥ 
 
 याप्रमािे विकन केल्यावर कवीने भवबधंस टकेकरता परमेश्वराची अनन्य भक्ती हाच एक उपाय 
आहे असे प्रकरि १९ मध्ये आहि प ढील विकनातं स चहवले आहे. 
 
 येथवर काव्यातंील वण्यक हवषय, साहहत्य इत्याहदकासंबधंाने साराशंाने हववरि झाले.  
 
२१. रु्ने टीपग्रांथ 

 
 प्रस्त त काव्य ज्ञानेश्वरीनंतर सरासरी ७०–७२ वषांनी हलहहले आहे. त्याम ळे ज्ञानेश्वरीत येिारे ज ने 
शब्द या काव्यातं सापंडतात. याहशवाय आिखी बरेच ज ने शब्द आहि शब्दाचंी रूपे या काव्यांत आढळून 
येतात, ती हल्ली मराठी भाषेमध्ये ल प्त झाली आहेत. बाराव्या–तेराव्या शतकातील वाङ मय अद्याप व्हाव े
तसे प्रहसद्ध झाले नाही. ज्ञानेश्वरीपूवक एका शतक आहि ज्ञानेश्वरीच्या उत्तरकलीन एक शतक यामधील 
बराचसा मराठी भाषेतील गं्रथसंग्रह अद्याप अप्रकाहशत आहेत पि त्यापंैकीं बराचसा संग्रह महान भावीय 
गं्रथाचंा असल्याम ळे आहि महान भावीयानंी या गं्रथाचा अभ्यास परंपरागत असा पंथामध्ये अद्यापपयंत कायम 
ठेहवला असल्याम ळे या गं्रथात येिाऱ्या ज न्या शब्दाचंा अथक समजिे स कर झाले आहे. यावर 
महान भावीयानंी गं्रथातील शब्दाचंा अथक स गम व्हावा म्हिनू टीपगं्रथही हलहून ठेहवले आहेत. सूत्रपाठाचा जो 
गं्रथ आहे त्यावर भाष्ट्य, महाभाष्ट्य इत्यादी प्रचंड स्वरूपाचे गं्रथच हनमाि झाले आहेत. या प्रस्तावनेच्या 



           

आरंभी जे प्रहसद्ध सातीगं्रथ म्हिून साहंगतले आहेत. त्यावर तर अनेकानंी टीपा हलहहल्या आहेत. प्रस्त त 
ऋहद्धपूरविकन या प स्तकात खाली टीप हदली आहे. ती त्यापकैीच एक आहे. तथाहप त्या टीपेखाली 
टीपकाराचे नाव प्रतीत नसल्याम ळे ती कोिाची असे हनश्चयात्मक सागंता येत नाही. तथाहप ज्या प्रतीवरून 
ती टीप उतरून घेतली त्या प्रतीच्या हस्ताक्षरावरून आहि टीपेतील भाषेच्या स्वरूपावरून ती हनदान १६ 
व्या शतकातील असावी असा आमचा अंदाज आहे. एकंदर आम्हास सातीगं्रथाचे दोन टीपगं्रथ हमळाले, 
परंत  त्यातं ही बरी वाटल्यावरून येथे हदली आहे. सातीगं्रथावर एकंदर सात टीपा असल्याचे आमचे स्नेही 
पं. महंत श्री गोपीराज बावाकडून कळले आहे. त्यापंैकी हवश्वनाथ बीडकर, भीष्ट्माचायक व चाहेव्यास बागडे, 
हवनायक व्यास तळेगावंकराचे हशष्ट्य, याचें तीन स्वतंत्र टीपगं्रथ आहेत व याहशवाय अनंतम हन चोरयाचक 
याचंी सातीगं्रथावर हतसरी शोधनीची टीप आहे. हकरद्रम हन प सदेकर याचंी ५ वी टीप आहे व दत्तराज मराठे, 
जे कवीश्वर आडनावाचे असून जनादकनाचे हशष्ट्य होते. त्याचंी सहावी टीप म्हिून प्रहसद्ध आहे. येथे एकंदर 
सहा टीपगं्रथ नमूद केले असून सातव्या टीपगं्रथाचे नाव हमळाले नाही. प्रथमचे तीन गं्रथ सोडून बाकीचे 
टीपगं्रथ हे शोधनी टीपगं्रथ म्हिून गिले जातात. शोधनीचा अथक असा की, प्रथम एकाने टीप हलहहली 
त्यानंतर द सरा टीपकार तीच टीप आधारास घेऊन ती हवस्तृत करतो त्यास शोधनीची टीप म्हितात. 
त्यावरही द सऱ्या टीपकाराने जरा हवस्तृत हववरिासह टीप हलहहली तर ती द सरी शोधनीची टीप असे 
म्हिता येईल. अशा तऱ्हेने दत्तराज मराठे याचंी शवेटची शोधनीटीप म्हिता येईल. ती बरीच हवस्तृत 
असल्याचे समजते. पि आम्हास ती पहावयास हमळाली नसल्याम ळे त्याहवषयी तूतक हलहहता येत नाही. या 
गं्रथात जी टीप हदली आहे. तीमध्ये शब्दाथक हदला असून हशवाय ओवीचा अथकही अवश्य वाटला येथे हदला 
आहे त्याम ळे टीपगं्रथ फार उपय क्त झाला आहे.  
 
२२. प्रनतलेखन  

 
 प्राचीन मराठी वाङ मयाचे सशंोधन व प्रकाशन करावयास अत्यंत अडचिीची कोिती गोष्ट असेल 
तर ती प्रकाशनाकहरता प्रती हलहावयाची ही होय. आम्हास प्रथमतः हा भरवसंा वाटत होता की 
महान भावीय गं्रथ साकेंहतक हलपीमध्ये असल्याम ळे त्या श द्धाश द्धाला सवड नसेल व आपिास शब्द 
तत्कालीन (गं्रथकारकालीन) श द्ध अहवकृत स्वरूपात सापडतील. पि हनरहनराळ्या शतकातंील 
हनरहनराळ्या हलपीगं्रथाचं्या पहरशीलनाने आमची खात्री झाली की कोित्याही दोन प्रती तंतोतंत ज ळिे 
शक्य नाही. संस्कृताप्रमािे मराठी भाषेचा ऱ्हस्व, दीघक, अन स्वार इत्याहदकाचंा हनबंध नसल्याम ळे आहि 
आध हनक काळापयंतस द्धा हतला ऱ्हस्व, दीघक, अन स्वारासंबधंी अहवकल्प अशी हनयमबद्धता प्राप्त 
नसल्याम ळे एका प्रहतलेखकाची प्रत द सऱ्याच्या प्रतीशी हमळिे अशक्यच आहे. त्यातून देशहवभागपरत्वे 
मराठी भाषा बोलिारामध्ये ऱ्हस्व, दीघक, अन स्वार इत्याहदकासंंबधंाने स्वाभाहवक फरक पडत असल्याम ळे 
तर अहनयहमतपिामध्ये आिखीच भर पडली आहे. ज न्या प्रतीवरून नक्कल करिाऱ्या लेखकाची 
स्वाभाहवक प्रवृत्ती प्रचहलत भाषेशी ज ळती अशी ज न्या गं्रथाची भाषा श द्ध करून घ्यावी अशी असते. या 
पद्धतीस अन सरूनच आज छापलेले नामदेवाचे, त कारामाचे अभगंच काय पि प्रत्यक्ष ज न्यात ज नी अशी 
गाजलेली ज्ञानेश्वरीही अगदी प्रचहलत भाषेशी ज ळती व श द्ध करून छापलेली दृष्टीस पडेल. कै. राजवाडे 
[साधने खंड आठवा प्रस्तावना पान (Foot–note) हवहवधज्ञान हवस्तार १९२७] याचंा कटाक्ष प्रती जशी असेल तशी प्रामाहिकपिे 
नकलून घेिे हीच पद्धती सवोत्कृष्ट. तारतम्य पाहून पूवीच्या लेखकाचे हस्तदोष असतील ते द रुस्त करून 
घेण्याइतकी पात्रता नक्कल करिारात नसेल तर त्याने अगदी अस्सल बरह कूम नक्कल केलेली प रवले, हे 
कै. राजवाड्याचें मत. श्री. बाळकृष्ट्ि अनंत हभडे याचं्या मताने नक्कल करताना शब्दांची रूपे तर कायमच 
ठेवायची, ऱ्हस्व, दीघक, अन स्वाराहद जे असतील ते कायम ठेवावयाचे परंत  एक शब्द जर हनरहनराळ्या 



           

हठकािी हनरहनराळ्या पद्धतीने हलहहला तर त्यापकैी जो अहधक श द्ध असेल तोच सवक हठकािी द रुस्त 
करून घ्यावयाचा, अन स्वार वगैरे कोठे फाजील पडले असतील अथवा कमी हदले असतील तर 
हलखािातील शब्दाचें साम्य संपादन करावयास ते ते द रुस्त करिे अवश्य आहे. मूळ प्रहतलेखकाचा उघड 
उघड जर हस्तदोष हदसून येत असेल तर तो द रुस्त करावयास म ळीच हरकत नाही. प्रतीचे मूळ स्वरूप 
होता होईल तो कायम ठेविे हे त्यास मान्य आहे. या उभय हवद्वानाचं्या मतास मान देऊन आम्ही आमचा 
मागक प्रहतलेखनासंबधंाने स्वीकारला आहे. प्राचीन मराठी वाङ मय या गं्रथाचे खंड मराठी भाषेच्या 
अभ्यासाकहरता उपयोगी पडाव े हा आमचा गं्रथप्रकाशनाचा म ख्य हेतू असल्याम ळे आम्हास गं्रथकाराच्या 
वळेचे भाषेचे स्वरूप कायम ठेहवता याव ेहे धोरि प्रहतलेखनाकहरता आम्ही प ढे ठेहवले आहे. हलपीगं्रथामध्ये 
शब्द तोडले नसल्याम ळे आम्हास मराठीमध्ये नक्कल करताना शब्द तोडून हलहाव ेलागले. प्रस्त त काव्याची 
प्रती करताना आम्हास फक्त दोन प्रती हमळाल्या. त्यात जी प्रत ज नी वाटली हतलाच जास्त प्राधान्य आम्ही 
हदले आहे. प्रती कहरताना ऱ्हस्व, दीघक आम्ही प्रतीतीलच कायम ठेहवले, तथाहप अन स्वार वृथा आहेत असे 
वाटले ते गाळले आहेत, तथाहप अद्यापही बरेच अनाठायी कदाहचत ज न्या प्रहतलेखकाच्या हस्तदोषाने 
पडले असतील असे काही अन स्वार छापलेल्या प्रतीत राहहले असतील व पदे पाडताना दोषस्थळे राहहली 
असतील त्याचंी आम्हास जािीव आहे. १२ व्या शतकातील हशलालेखावरूनस द्धा त्याकाळी 
अन स्वारासंबधंी हनयम होते असे हदसते. हल्ली अन स्वारासंबंधाने मराठी भाषेचे जे सवकसाधारि हनयम आहेत 
ते त्यावळेीही प्रचहलत होते असे ज न्या हशलालेखावरून हदसते व त्यावरून त्यावळेचे हनयमही आपिास 
बाधंता येतील. पि त्याच्या चचेचे हे स्थळ नसल्याम ळे त्यासंबधंी आिखी हलहहता येत नाही. फक्त 
प्रहतलेखनाप रता त्याचा उल्लखे केला आहे. आमच्या मालेतील प ढील प्राचीन गं्रथाचं्या प्रहतलेखनासंबधंाने 
महाराष्ट्रातील तज्ज्ञाचं्या सल्ल्याने श द्ध प्रहतलेखनाचे हनयम ठरहवण्याची लवकरच खटपट करू. 
 
२३. पनरनशष्ट ‘अ’ स्थयनपोथी 

 
 ज्या ज्या स्थळाशी श्रीगोकवदप्रभ,ू श्रीचक्धरस्वामी इत्यादी अवतारी प रुषाचंा संबधं घडला ती ती 
स्थाने पहवत्र व वदंनीय म्हिून महान भावीयानंी पूजनीय माहनली आहेत. अशा सवक स्थानावंर क मराम्नाय 
कोठी ऊफक  म नी व्यास क मर यानंी शके १२७५ च्या स मारास ओटे बाधंहवले होते. त्या सवक स्थानाचंी आठवि 
कायम राहावी व कालमाहात्म्याने ते ओटे नष्ट झाले तरी त्याची जागा कायम करता यावी म्हिून 
स्थळविकनात्मक एक यादीही त्यानंी तयार केली होती. त्या यादीस स्थानपोथी असे म्हितात. शके १५२१ 
मध्ये हलहहलेली अशी एक स्थानपोथी आम्हास पं. श्रीदत्तराजमहंत याचं्या चादूंर येथील सगं्रहात हमळाली 
त्यावरून या गं्रथात पहरहशष्ट ‘अ’ मध्ये केवळ ऋहद्धप रमधील सबधं स्थानाचे विकन उद घृत केले आहे. ते 
तत्कालीन गद्यात आहे. क माराम्नाय कोठी यानंी स्थानपोथी हलहहली तेव्हा श्रीगोकवदप्रभ  आहि 
श्रीचक्धरस्वामी यानंा प्रत्यक्ष पाहहलेले लोक हजवतं असण्याचा संभव आहे व सबंध स्थाने तत्कालीन 
जनतेच्या स्महृतपंथात असल्याचा बराच संभव असल्याम ळे स्थानपोथीतील विकने यथातथ्य आलेली आहेत 
याचा प्रत्यय ऋहद्धपूर येथील केशवहवहीर जीस हल्ली सासू–स नेची हवहीर म्हितात व जी न कतीच ५–६ 
वषांत उकरून काढण्यात आली आहे हतच्या या पोथीतील हबनचूक विकनावरून हदसून येईल. पहरहशष्ट ‘अ’ 
मध्ये ऋहद्धपूर येथील सबधं स्थानाचं्या विकनावरून तत्काळी ते शहर केवढे हवस्तृत होते आहि त्यात देवळे 
वगैरे हकतीतरी होती याची कल्पना येईल. 
 
२४. पनरनशष्ट ‘ब’ ऋनिपूरलीळय  

 



           

 पहरहशष्ट ‘ब’ मध्ये श्रीग ंडस ऊफक  गोकवदप्रभचेू चहरत्रातील महत्त्वाच्या ३–३ लीला हदल्या आहेत. 
संपूिक गं्रथ श्रीऋहद्धपूरचहरत्र म्हिून प्रहसद्ध आहे. ते चहरत्र लीलाचहरत्राइतके हवश्वसनीय व पहवत्र माहनले 
जाते. ते गद्यात असून भाषा तत्कालीन आहे. आम्हास ते चहरत्र कोिी हलहहले याचा शोध लागला नाही, 
पि भाषेवरून तत्कालीन म्हिावयास हरकत नाही. आम्हास हमळालेली पोथी श्रीदत्तराजमहंत याचं्या 
संग्रहातील असून ती शके १५१४ मध्ये हलहहली असल्याचा उल्लखे आहे. सबधं चहरत्र प्रहसद्ध करावयाच्या 
योग्यतेचे आहे, परंत  स्थलाभावाम ळे फक्त ३–४ लीळाचं्या अवतरिावरच समाधान मानाव ेलागत आहे.  



           

    २ :                   
 

१५.                     
 
 आद्य कहवकीर्षत श्रीम क ं दराज याचंा स्थलकालहनिकय हे मराठी वाङ मयेहतहासात अद्याहप एक 
हववाद्य गढू आहे. त्याचंी समाधी काशी, खेडला, आंबजेोगाई इ. अनेक स्थळी दाखहवतात. ज्या 
जैत्रपालाच्या हनहमत्ताने “हववकेकसध ” हनमाि झाला (असे त्या गं्रथात म्हटले आहे) (प्र. ७, ओ. १५५,१५६) 
तो क ठला राजा होता हेही अहनर्षित आहे. “आबंे ही, कलच हर घराण्याचा एक माडंहलक राजा जैत्रपाल 
याची राजधानी असून तो राजा जैन होता.... त्याचा उल्लखेही जेम्स बजेस  यानें आंबजेोगाई वरील आपल्या 
लेखात केला आहे असे डॉ. श.ं गो. त ळप ळे यानंी दाखहवले आहे. (महाराष्ट्र सारस्वत, आ. ५ वी, पा. 
६५८) बजेसच्या लेखातील संबंहधत उल्लखे आर्षकऑलॉहजकल सव्हे ऑफ वसे्टनक इहंडया, व्हाल्यूम हतसरा, 
पान ४९ वर आहे. तेथे त्याने आपल्या हवधानाचा रॉयल एहशयाहटक सोसायटीचे जनकल, व्हॉल्यूम चौथा, 
पान ३२ असा आधार हदला आहे. तोही म ळात जाऊन पाहहला तरी आंबजेोगाईचा जैत्रपाल हववकेकसध त 
हदलेल्या त्याच्या वशंावळीप्रमािे (प्र. ७, ओ. १५५) बल्लाळाचा प त्र व नृकसहाचा नातू होता, असा उल्लखे 
नाही. उलट खेरल्याच्या प्रस्त त हशलालेखात नृकसह, बल्लाळ व जैत्रपाल या वशंपरंपरेचा उल्लेख आहे. 
म क ं दराजी ग रुपरंपरेतील मठ नागपूर प्रातंी अहधक असल्याने म क ं दराज या भागातील असावते, हे मी 
पूवीच दाखहवले होते. (मध्यप्रातं संशोधन मंडळ, हनवडक हनबधं खंड १, पा. ७८) आता उजेडात येत 
असलेल्या या हशलालेखाने त्या तकाला प ष्टी प्राप्त होत आहे. 
 
 हा हशलालेख बैत लपासून ५ मलैावंर असलेल्या खेरला येथील हकल्ल्याच्या तटाच्या पूवेकडील 
कभतीत बसहवलेला आहे. कै. रा. ब. हहरालाल यानंी तो तेथेच पाहहला होता. त्याची नोंद त्यानंी केली आहे. 
(इन स्स्क्प्शन इन हद सी. पी. अँड बेरार–हहरालाल १९३२, पा. ९०) स्थाहनक राजानंी वशंावळ त्यात आहे 
हेही त्यानंी नमूद केले होते. या लेखात संवत १४२० व शक १२८५ असा द हेरी कालहनदेश असल्याचे त्यानंी 
म्हटले आहे. (म्हिजे इ. स. १३६३) शक संवताचा हा मेळ ज ळत असला तरी हे शक संवत या लेखात 
आम्हास आढळले नाहीत. त्याचं्या मते लेखाच्या सातव्या ओळीत म्हटल्याप्रमािे हरदेवाने खेटकप राच्या 
उत्तरेस वापी बाधंली त्याहनहमत्त वापीवर हा लेख लावला होता. कालातंराने कोिीतरी तो हकल्ल्याच्या 
तटाच्या कभतीस आिनू बसहवला. लेख घासला असल्याने त्यानंा तो नीट वाचता आला नसावा. कारि 
त्याचं्या या म्हिण्याला प्रत्यक्ष लेखात आधार हदसत नाही.  
 
 प्रा. वाबगावकर यानंी स्वतः खेरला येथे जाऊन लेखाचा छाप आिला व हकल्ल्यातील आहि 
पहरसरातील अवशषेाचें काळजीपूवकक हनरीक्षि केले लेख काळ्या लंबचत ष्ट्कोि पाषािावर कोरलेला आहे. 
पाषाि हठसूळ असल्याने कोरतानाच अक्षरे प रेशी स्पष्ट कोरता आलेली नाहीत. काही हठकािी तर ती 
एकात एक हमसळल्यासारखी झाली आहेत. वरच्या तीन–चार ओळीतील उजवीकडील अक्षरे प सून गेली 
आहेत. द सरी ओळ तर अधकवट कोरून टाकून हदलेली हदसते. पूिक अथकबोध होईल अशा रीतीने सवक लेख 
वाचिे त्याम ळे कठीि झाले आहे. हशला उजवीकडून डावीकडे तीन फूट नऊ इंच व वरून खाली १२.८ 
इंच आहे. हतच्या डाव्या बाजूस वरून खालपयंत २ इंच रंुदीची रेघाचंी नक्षी आहे. व उजव्या बाजूस वरून 
खालपयंत ५ इचं रंुदीची रेघाचंी नक्षी आहे. डाव्या बाजूस नक्षीनंतर वरून खालपयंत २ जोड ओळी 
कोरलेल्या आहेत. पैकी पहहल्या ओळीतील अध्याहून अहधक अक्षरे हदसत नाहीत. या ओळीत “खेरूल” 



           

शब्द मात्र हदसतो. ओळ ३ ते ९ या पूिक ओळींची लाबंी डावीकडून उडवीकडे ३७७ इंच असून प्रत्येकीत 
सरासरी ७० ते ७२ अक्षरे आहेत. पहहल्या ओळीत व हतसऱ्या ते नवव्या ओळीत प्रत्येक अक्षरावर स्वतंत्र 
हशरोरेषा आहे. द सऱ्या ओळीत मात्र सवक अक्षरावंर एकच हशरोरेषा असून अक्षराखंालीही एक सलग संपूिक 
रेषा आहे. ज्याचं्यावर स्वतंत्र हशरोरेषा आहे. त्या अक्षराचंी लाबंी रंूदी (म्हिजे ओळ १ व ओळी ३ ते ९) 
०·५–०·५ इंच आहे. ज्याचं्यावर सवाहमळून एकच हशरोरेषा आहे (म्हिजे ओळ २ री) त्या अक्षराचंी लाबंी 
रंुदी ०·५–०·८ च आहे.  
 
 द सऱ्या ओळीतील अक्षरे इतर सवक ओळींतील अक्षराहूंन बरीच मोठी असून त्याचं्या हशरावर व 
तळाशी एक एक सलग रेषा आहे व त्याचंी घाटिीही हभन्न आहे. बाकीच्या सवक ओळींतील अक्षरे लहान 
आहेत. त्या प्रत्येकावर स्वतंत्र हशरोरेषा आहे व त्याचंी लेखनपद्धतीही हभन्न हदसते यावरून द सरी ओळ व 
हतसरी ओळी हे लेखाचे दोन भाग हभन्न हभन्न काळी कोरलेले हदसतात. प्रत्यक्ष वाचनावरूनही हेच हनष्ट्पन्न 
होते. द सऱ्या ओळीचे वाचन “हजिान हसहद्धः ॥ वशंमूळ पंक (च. १) केऊरस्य लाडकसद्रदाये हसद्ध नाम 
संवत्सरे शके १०७९...” याप्रमािे आहे. ही ओळ कोरहविारा “हजिान हसहद्ध : या पदावरून जैनधमी 
हदसतो व तो लाडसंप्रदायी पंककेऊन शाखेचा असावा. पंककेऊन (पंचकेयूर ।) म्हिजे का ते नीट कळत 
नाही. लाड म्हिजे देश हा ग जराथचा भाग होय. तेथे राष्ट्रकूट वशंी जैनराजाचे राज्य होते. त्याकाळी व 
त्यापूवींही लाड देशातून जैन व वैहदक घरािी कनाटकात, महाराष्ट्रात व हवदभात हवशषेतः व्यापारासाठी 
स्थाहयक झाली होती. त्याचें वशंज आजही त्या त्या भागात व हवशषेतः वऱ्हाडात हवद्यमान आहेत. ते 
आपिास लाड जैन व लाड वैहदक म्हिहवतात. ही क ट ंबे इकडे स्थाहयक झाल्यावर इकडीलही काही 
क ट ंबानंी जैनाचा लाड संप्रदाय स्वीकारला असिे शक्य आहे. तेव्हा द सऱ्या ओळीतील लेख कोरहविारा 
लाड देशातून आलेला असेल ककवा स्थाहनक असेल त्याच्या क ट ंबाने जैनधमक स्वीकारला असण्याचा संभव 
आहे. प ढे “हसद्धनाम संवत्सरे” वाचले आहे व त्याप ढे शके १०७६ हदसत आहे. अनेक प्रयत्नातंी शके १०७९ 
हे वाचन हनहश्चत केले आहे. परंत  “हसद्ध” ऐवजी रौद्र अथवा ईश्वर असण्याचा संभव आहे. शके १०७९ मध्ये 
जी द सरी ओळ हशलाखंडावर प्रथम हलहहली हतच्यात आिखी अक्षरे कोरण्याचा प्रयत्न झाला असावा. पि 
ती अधकवट टाकून हदल्यासारखी हदसते.  
 
 कालातंराने हतसऱ्या ओळीपासून नवव्या ओळीपयंत व त्यानंतर अगदी पहहली ओळ हे द सऱ्या 
ओळीपेक्षा हभन्न काळी व हभन्न पद्धतीने कोरलेले हदसते. नवव्या ओळीत शक व संवत हे दोन्ही आहेत. कै. 
रा. ब. हहरालाल यानंीही या लेखात एकाच वषाचे शक व संवत्  दोन्ही हदलेले वाचल्याचे वर दाखहवले 
आहेच. हा शक १०९४ व संवत १२२८ असे वाचन हदसते. शक व त्याच वषाचा सवंत्सर या दोहोंत १३४ 
वषांचे अंतर असते. येथील शक १०९४ यात १३४ हमळहवले म्हिजे बरोबर १२२८ संवत येतो. त्याम ळे 
दोहोंचा मेळ ज ळतो. पहहला लेख (म्हिजे ओळ २ री) १०७९ शकात हलहहलेला वाचनात हदसतो. 
त्यावरून हा नंतरचा लेख पहहल्या लेखानंतर १५ वषांनी खोदलेला हदसतो. पि पहहला भाग खोदहविारा 
तोच द सरा भाग कोरहविारा आहे ककवा नाही हे हनहश्चत सागंता येत नाही. ओळ ३ व ४ यातंील काही अक्षरे 
लागतात पि अथकबोध होईल असे वाचन कठीि आहे. चवथ्या ओळीच्या अहंतम भागात “पूवकक लउद्धरि 
द्वार सम द्रपयंत कीर्षत” असे हदसते. पूवकक लउद्धरिचा त्या मागच्या व लागिाऱ्या शब्दाशंी संबधं असावा. 
“द्वार सम द्रपयंत कीर्षत : वरून द्वार सम द्र येथील होयसळ राजापयंत ज्याची कीर्षत गेलेली आहे” असा अथक 
होतो. पाचव्या ओळीतील “....जयपाल....राजश्री नरसौदेव तस्य प   बल्होदेव तस्य  प ” हा भाग वाचता 
येतो. “प ” अक्षराने ही ओळ संपली असून प ढचे “त्र” हे अक्षर प ढच्याच सहाव्या ओळीच्या आरंभी आहे. 
जयपालाचे नाव हदल्यावर त्याच्या आजाचे व हपत्याचे नाव प ढे हदले आहे ते राजश्री नरसोदेव (नृकसह) व 



           

त्याचा प त्र बल्होदेव (बल्लाळ) व त्याचा प त्र असे म्हटले पि सहाव्या ओळीत प ढे त्याचे नाव हदले नाही. 
त्याअथी आधी आलेल्या जयतपाल नावाशीच ते संबहंधत हदसते. हा द सरा लेखाभाग कोरल्यानंतर (शके 
१०९४) सोळा वषांनी शके १११० मध्ये म क ं दराजानंी हववकेकसध  हलहून पूिक केला व त्यावळेी सारंगधर राजा 
राज्य करीत होता. सहाव्या ओळीत मागच्या ओळीतील “प ”शी संबंहधत असलेल्या “त्र”च्या प ढे 
“सूयकवशंभतूक ले सवकमान्य एकादशी व्रतेष रत देवब्राह्मिभदेूवकीतकन श्रतृ्वा सोहम् ...” ही अक्षरे स्पष्ट वाचता 
येतात. प ढे सातव्या ओळीचा आरंभ “राज” शब्दाने होऊन हशलेवर खळगा पडला आहे. जयंतपाळ, त्याचा 
हपता व आजा याचंी नाव ेआली असल्याने “व प त्र” च्या प ढे त्याचे नाव न देता एकदम क लाचे नाव हदले 
आहे, म्हिनू हे क लनाम त्याचेच असले पाहहजे. या ओळीत तो सूयकवशंभतू क ळात जन्मल्याचे नमूद आहे. 
तसेच सवकमान्य असे एकादशी व्रत करिारा देवब्राह्मि भदेूव याचें ग िविकन (कीतकन) ऐकल्यावर सोहम्  
नमूद केल्यावर त्या ओळीतील प ढच्या अक्षराचंा अथकबोध न झाल्याने लागलेल्या शब्दावंरून जयंतपाळाने 
वैहदक धमाचा अवलंब करून त्या धमाला आवश्यक अशा गोष्टी करण्यास आरंभ केला होता असे हदसते. 
 
 सातव्या ओळीत “रात्र” नंतर “खेटकप रस्य उत्तरहदहशना देवालीप रराजा उदंड वकंल 
वकंाहदत्यस्योत्सगक वरेुरौ प्रहतष्ठंन ․ ․ ․ ․ तनीरुपीत यू (कू ।) प सकहत” असे आहे. यावरून खेटकपूर 
म्हिजे खेरला याचे उत्तरेस देवाळीप रचा राजा वकंल हनर्षमत वकंाहदत्य मंहदराची द रुस्ती करून वरेूर येथे 
प्रहतष्ठापना व त्यानंी योहजलेल्या यपूासहहत (कूपासहहत ।) असे हनमाि केले असा भाषाथक हदसतो—हा 
वकंल राजा म्हिजेच एहलचप रच्या प्रहसद्ध इल ऊफक  श्रीपाल या जैन राजावर चालून येिारा महंमद 
गझनबीचा भाचा जो अबदूर रहमान त्याला ईलाहवरुद्ध मदत करिारा एहलचप रच्या उत्तरेकडील वकद 
राजा असण्याचा संभव आहे. (अमरावती गझेॅहटयटर—हफट झजेरल्ड व नेलसन १९११, पा. २१) इल ही 
ऐहतहाहसक व्यक्ती होऊन गेली याहवषयी जैन वाङ मयात दहाव्या शतकापासून एकोिीसाव्या 
शतकापयंतचे सतत येिारे १२/१३ उल्लेख हमळतात. ब्रह्मदेवसूरीच्या बृहत द्रव्यसगं्रहटीका या दहाव्या 
शतकातील गं्रथात हा इल परमार राजाचंा महामंडलेश्वर होता असा उल्लखे आहे. (तत्त्वान शासन 
प्रस्तावना—ज गलहकशोर म ख्तार) तो खेरल्याच्या हकल्ल्यात रहात असे. (आर्षकऑलॉहजकल सव्हे ऑफ 
इंहडया, न्यू सीरीज, व्हाल्यमू १९, पान ४५). खेरला हे नवही त्याच्यावरूनच पडलेले हदसते. खेटइल, 
खेड डल, खेडला व “रड्योरभेदः” प्रमािे खेरला होऊ शकते. या लेखात खेरुल व खेरटपूर ही नाव े
आलेली आहेतच. या इल राजाच्याच वशंात जैत्रपाल झाला. (हलस्टस  ऑफ ॲहटके्वहरयन  रीमेन्स  इन द 
सेंरल प्रॉस्व्हनेयेन अँड बेरार—कझेन्स, १८९७, पा. ४५ आहि बैतूल गझेॅहटयर रसेल, १९०६, पा. २६ 
अथवा बेरार गझेॅहटयर—सर आल्रेड लायल, पा. ११४ पहा) अथात तो जैनक लोत्पन्न होताच, या 
लेखातंील वकंल व इला हवरुद्ध अबद र रहमानला मदत करिारा वकद हे एकच असल्यास वकंल हा 
इलाच्या वळेी म्हिजे दहाव्या शतकाच्या शवेटी म्हिजे जयंतपाळाच्या स मारे दीडश ेवष ेआधी होऊन गेला. 
 
 नवव्या ओळीत शक व संवत हदला आहे व त्याचंा मेळ असतो, हे वर दाखहवलेच. म्हिजे मागचा 
लेखभाग पहहल्या लेखभागानंतर १५ वषांनी हलहहला असे हदसते. आधीचा द सऱ्या ओळीतील लेख कोिी 
कोरहवला याचा त्या लेखात उल्लखे नाही. पि ज्याने तो कोरहवला तो त्यावळेी जैनधमी होता हे 
“हजिान हसहद्ध” वरून हदसतेच. द सरा मागाहूनचा लेख कोरहवला त्यातील उल्लखेावरून त्यावळेी तो 
वैहदक धमान यायी होता व संदभावरून तो जयतंपालच असावा. शके १११० मध्ये हववकेकसधू प िक झाला 
तेव्हा सारंगधर राजा होता असे काही प्रतीत नमूद आहे व हववकेकसध  पूिक झाल्याचा तो काळ होय असे सवक 
पक्षाचं्या हवद्वानाचें मत आहे. तेव्हा या लेखाप्रमािे पहहला लेखभाग शके १०७९, द सरा शके १०९४ व 
हववकेकसधू पूिक झाल्याचा शके १११० म्हिजे पहहल्या लेखानंतर द सरा लेख १५ वषांनी व द सरा 



           

लेखापासून हववकेकसध ची समाप्ती १६ वषांनी असा एकूि ३१ वषांचा काळ येतो. त्यात हववकेकसधू 
समाप्तीच्या वळेी सारंगधर राज्य करीत होता. द सरा लेख कोरला त्यावळेी जयतंपाळ राज्य करीत होता. 
तो प्रथम जैनधमी होता. नंतर म क ं द राजाच्या प्रभावाने वैहदक धमी झाला. पहहल्या लेखाचेवळेी तो जैन 
असल्याने त्यानेच तो लेख (म्हिजे हजिन  हसहद्ध: इत्यादी ओळ २ री) कोरहवला हे स्पष्ट हदसते. हा पहहला 
लेख अन्य कोिी जर कोरहवला असता तर त्या  अधकवट लेखाप ढे त्याच हशलेवर आपलाही लेख व तोही 
“सवकमान्य एकादशी व्रतेष रत देव ब्राह्मिभदेूव कीतकनं श्र त्वा” इत्याहद असा वैहदक धमाचा व ज ना लेख 
कायम ठेवनू खोदहविे त्याला प्रशस्त हदसले नसते हे उघड आहे. हशवाय पहहल्या लेखात हल्ली जो मजकूर 
वाचता येतो तो जयपालाच्या क ळाची पूवकपीहठका दाखहविारा असल्याने द सऱ्या लेखाला तो पोषकच आहे. 
याम ळे तोही म्हिजे पहहला लेख जयतंपालानेच कोरला असिे जास्त सय स्क्तक वाटते. जयतंपाळाच्या 
जीवनाचा पहहला लेख (जैन असतानाचा), द सरा लेख (वैहदक झाल्यावरचा) व हववकेकसध ंची पूिकता हे 
तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत. हा हशलालेख जयंतपाळाचाच असे हनहश्चत असल्यास (व तसे बह धा हदसतेच) व 
तो इतकी वष े खरेला येथेच असल्याम ळे जयतंपाळाच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटना खेरला येथेच 
घडल्या याला हनहश्चती येते. आहे त्या स्स्थतीत प्रस्त त लेखाचे जे वाचन करता आले त्यास प्रत्यक्ष 
खेरल्याला तो लेख असल्याने व लेखात जयंतपाळ, त्याचा हपता बल्लाळ व हपतामह नृकसह याचंा उल्लखे 
असल्याने व लेखात हदलेल्या शकावरून हववकेकसधू हलहहण्याच्या फक्त १६ वष ेआधीचा हा लेख असल्याने 
खेरला येथे जयंतपाळ राज्य करीत होता व तेथेच त्याला म क ं दराजानंी ब्रह्मसाक्षात्कार घडहवला, या 
आंभोरा–खेडला पक्षाला हा समकालीन तोही हशलालेखीय प रावा हमळून जास्त बळकटी येते. सोबत 
लेखाच्या छापाचा फोटो हदला आहे. हेतू हा की तज्ञ सशंोधक हवद्वानानंी आमचे वाचन पडताळून पहाव ेव 
काही त्र ट्या असल्यास त्याचंी पूती व्हावी. आंबजेोगाई व आंभोरा–खेडला या उभय पक्षाचं्या हवद्वान 
अभ्यासकानंी या हशलालेखाचा अहभहनवशेरहहत अभ्यास करून सत्यहनर्षित कराव.े याच हेतूने आम्ही 
अभ्यास सादर केला आहे. खेरल्याच्या हकल्ल्यात उत्खनन झाल्यास या हवषयावर हनिायक प्रकाश 
पाडिारी आिखी साधन साम ग्री उपलब्ध होण्याचा फार संभव आहे. 
 

(हा लेख प्रा. म. रा. वाबगावंकर याचं्या सहकायाने हलहहला आहे.) 



           

१६.                           
 
 प्रस्त त लेखात माकंड येथील अवशषेाबंदल ल त्रोटक आहि तेथील मराठी हशलालेखाबदल ल हवस्तृत 
हलहावयाचे ठरहवले आहे– 
  
 चादंा मागाने मूळ येथे रेल्वेचा आहि मूळलहून माकंड येथे बैलगाडीचा हा प्रवास आहे. माकंड हा 
गाव चादंा हजल्यतील मूळ तहहसलीत मूळच्या पूवेस सरासरी आठ कोस आहे. हा गाव वैंनगंगा नदीच्या 
तीरावर असून चादंा हजल्याच्या ककबह ना मराठी भाषा बोलिाऱ्या प्रदेशाच्या पूवक सीमेवर आहे. अगदी 
नदीकाठी स मारे दोन एकर जागा व्यापालेला प्राचीन दगडी तटबंदीचा एक हवस्तृत आवार आहे. आहि त्या 
आवारात लहान मोठी अशी सरासरी २३ मंहदरे आहेत. त्यापंकैी माकंडेश्वर, मृकडेश्वर, मृत्य जय, 
यमधमकराज, नागऋषी, दशावतार ही देवळे प्रम ख आहेत. बऱ्याचश्या देवळात हनरहनराळी नाव े हदलेली 
हशवकलगे आहेत. त्यावरून त्या त्या ऋषींची अथवा व्यक्तींची ती समाधीस्थाने असावी, असा मनाचा कल 
होतो. या मंहदराचे प जारी ग रव आहेत. याचं्याकडून काही दंतकथात्मक माहहती हमळेल असे वाटले पि ते 
प्रयत्न व्यथक गेला. 
 
 या देवळापंैकी माकंडेश्वराचे देऊळ प्रम ख असून अगदी त्याचे मागेच मृकंडेश्वराचे देऊळ आहे. 
माकंडेश्वरासमोरच पूवेस नदीच्या बाजूस म ख्य प्रवशेद्वार होते. पि ते आता पडले आहे. द सरे प्रवशेद्वार 
दहक्षिेस गावाच्या बाजूस असून ते शाबूत आहे. हवशषे महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे माकंडेश्वराच्या देवळाभोवती 
तळापासून वरपयंत चोही बाजूस असलेल्या कोरीव प्रस्तर मूती होत. त्या मतूी वैहदक देवता, यज्ञसंस्था, 
महाभारत–रामायिातील प्रसंग आहि महंदराच्या काळातील सामाहजक प्रसंग यासबंंधी आहेत या 
मूतीसबंंधी अभ्यास होिे अवश्य आहे. जनरल ककनगहॅम यानंी या मंहदरास सन १८७३–७४ च्या स मारास 
भेट हदली होती. त्यासंबधंी आर्षकऑलॉहजकल सव्हे ऑफ इंहडया याच्या एका हवभागात सहवस्तर हरपोटक 
आला आहे. याचं्या मते खज राहो येथील महंदरापेक्षाही या महंदराचे ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्या हवशषे म्हत्त्व असून 
कहद स्थानातील मूर्षतशास्त्रावर हवशषे प्रकाश पाडिाऱ्या येथील मूती आहेत. 
 
 म ख्य देवळातील सभामंडप वीज पडल्याम ळे उध्वस्त झाला आहे. प रािवस्त  संशोधन खात्याने 
थोडी द रुस्ती केली आहे, परंत  सभामंडापाचे खाबं आवारात इतस्ततः पडले आहेत, त्यापैकी दोन खाबंावर 
संकीिक लेख आहेत. त्यापैकी एका खाबंावर तीन बाजूवर लेख आहे. त्या लेखाच्या अक्षर वाटीकेवरून तो 
लेख पाचव्या, सहाव्या शतकातील हदसतो. त्या लेखाचा छाप आहे. पि त्याचे वाचन अद्याप पूिक झाले 
नाही. द सऱ्या खाबंावर जो लेख आहे त्याचाही छाप घेतला आहे. त्या छापाची एक प्रत सभासदाचं्या 
अवलोकनाथक आहे. 
 
 जनरल ककनगहॅम साहेबानंी या लेखाचे वाचन आपल्या हरपोटात हदले आहे ते असे –  
 
  कान्हया पू ज यो त्माचाः हगमस्ती रावापकनठी 
  उपागंराजे नेहाचा त्मस्कारु श्री माडेंश्वरा 
  गाजन मजसी संगीत ग िनीधी 



           

 
हे वाचन च कीचे आहे हे मी स्वतः सोबत पाठहवलेल्या छापावरील लेख वाचनू पाहहला असता 

हदसून येईल. मी केलेले वाचन प ढे हदले आहे.  
 
  । कान्हयो प रुषोत्माचा: कसघिा रायाचा पनतो 
  उपागंराऊ तेहयाच नमस्कारु श्री माकंडेश्वारा 
  । जनमजमी संगीत ग ि वीधी । 
 
 वरील लेखात नमच्या ऐवजी न्म, त्तमाच्या ऐवजी त्मा आहि जन्मीच्या ऐवजी जमी व कैस्या ऐवजी 
कं अशा लेखकाच्या अथवा लेखिीदाराच्या च का असल्याचे हदसून येत. याचा अथक “कान्होजी प रुषोत्तम 
त्याचा व कसघि रायाचा पित  उपागंराबर याचा श्रीमाकंडेश्वराला नमस्कार, जन्मजन्मी संगीत ग िनीधी– 
ग िहनधीप ढे हवरामहचन्ह नसल्याम ळे लेख प िक झाला ककवा लेखकाला प ढे काही हलहावयाचे होते हे सागंता 
येत नाही. 
 
 आहे त्या स्स्थतीत लेखाचे हनरहनराळ्या दृहष्टने काय महत्त्व आहे. ते आपि पाहू. हसघिराय आहि 
कान्हो म्हिजे कृष्ट्िदेव ही नाव ेदेवहगरीच्या इहतहासात प्रहसद्ध आहेत. जरी या लेखात यादव हे उपनाव 
नाही आहि लेखाचा शकही हदला नाही तरी लेखाची अक्षरवाहटका कृष्ट्िदेव यादवाच्या लेखाशी सदृश्य 
आहे आहि यादव वशंाहशवाय अन्यत्र कोठेही कसघिराय व कान्हो या नावाचा आढळ होत नसल्याम ळे या 
लेखातील नाव ेयादव राजाचंीच असिे संभवनीय वाटते. कसघिरायाचा कान्हो हा नातू असल्याम ळे प ढे 
लेखात आलेला कसघिरायाचा पितू उपागंराओ हा कान्होरायाचा प त्र असिे जास्त संभवनीय आहे. परंत  
इहतहासात उपागंराओ याचें नावाचा अद्याप कोठे आढळ झाला नाही. द सरी गोष्ट लक्षात घ्यावयाची ती ही 
की कृष्ट्िदेवामागनू त्याचा धाकटा भाऊ महादेवराव गादीवर बसला आहि महादेवरायानंतर बह धा त्याचंा 
प त्र आमिदेवी काही काळ गादीवर होता व लागलीच त्याचे डोळे काढून व पदच्य त करून कृष्ट्िदेवाचा 
म लगा रामदेवराय गादीवर बसला (लीला चहरत्र पूवाधक लीला ५२५ वी) तेव्हा या उपागंरायाचे काय झाले, 
की तो रामदेवरायाचा धाकटा भाऊ होता ही गोष्ट कळावयास काही साधन नाही. 
 
 कृष्ट्िदेव यादवाचा हनधनकाल शके ११८२ हा इहतहास संमत आहे. त्यापूवी तो वऱ्हाडात आला 
असल्याचा उल्लेख महान भावाचं्या लीलाचहरत्रात आहे. अमावास्या सोमवती पवाच्या वळेी कृष्ट्िदेव 
यादवाचंी श्रीचक्धरस्वामींशी लोिार के्षत्री भेट झाल्याचा लीलाचहरत्र एकाकंात उल्लेख आहे. 
सापं्रदाहयकदृष्ट्ट्या त्या भेटीचा शक ११७८ मानला जातो. वऱ्हाडात उमरावती हजल्यात नादंगाव काजी 
येथे खंडेश्वराच्या देऊळात कृष्ट्िदेव यादवाचं्या राजवटीतील एक मराठी हशलालेख आहे. त्या लेखाचा 
शक ११७७ असा त्या लेखातच हदला आहे. तेव्हा माकंड येथील प्रस्त त मराठी हशलालेखाचा कालही शके 
११७७–७८ मानिे असंभवनीय नाही. माकंड येथील माकंडेश्वराच्या दशकनाथक कृष्ट्िदेव आहि उपागंदेव 
गेल्यावळेी त्या गोष्टीच्या स्मरिाथक मंहदरातील सभामंडपाच्या खाबंावर हा लेख खोदिे संभवनीय वाटते. 
महाराष्ट्राच्या या अगदी पूवेकडील एका टोकाला असलेल्या के्षत्रातील महंदराला राजाची भेट होिे तशीच 
महत्त्वाची गोष्ट समजिे त्या काळी शक्य वाटते. यादवाचं्या राजवटीतील महाराष्ट्राच्या अगदी पूवक टोकाचंा 
मराठी हशलालेख म्हिनू या लेखाला जास्त महत्त्व आहे. रामटेक येथील लक्ष्मिाच्या मंहदरातील 
रामदेवराव यादवाचं्या ससं्कृत लेख हाहीपि माकंड येथील लेखाच्या मानाने तत्कालीन महाराष्ट्रास 
जवळचाच आहे. 



           

 
 तत्त्कालीन मराठी हलपीच्या दृष्टीनेही हा लेख महत्त्वाचा आहे. इकाराची पद्धहत, तसेच ऊ सारखे 
काढलेले ओ चे रूपही लेखाच्या प्राचीनत्वाची साक्ष देतात. तसेच महान भाव हलपीच्या गं्रथात एकावर एक 
काढलेली दोन हवराम हचन्हे: या लेखात आढळतात. तशीच हचन्हे उनकेश्वर येथील शके १२११ च्या 
लेखात आहि भादंक येथील नागनारयिाच्या सरासरी तेराव्या–चौदाव्या शतकातील आहि तत्कालीन 
अन्य लेखातही आढळतात. 
 
 व्याकरिाच्या दृष्टीनेही या लेखाचे महत्त्व कमी नाही. अकारातं नामाची उकारातं रूपे, तो या 
सवकनामाचे तेहाचा हे षष्ठीचे रूप आहि चत थीचे आकारातं रूप ही लक्षात घेण्यासारखी आहेत.  
 
  याप्रमािे या छोट्या मराठी हशलालेखाचा मराठी व्याकरिज्ञानंा, हलपीशास्त्रज्ञानंा आहि लेखात 
यादवकालीन इहतहासाच्या अभ्यासंूना उपयोग होण्यासारखा आहे. 



           

१७.                         
 
उनकेश्वरयचय मयर्फ 
 
 उनकेश्वर ऊफक  उनकदेव हे स्थळ हनजाम सरकारच्या हदल ीत आहसफाबाद हजल्यातील हकनवट 
तहहसलीत आहे. ते यवतमाळ हजल्याच्या सीमेवर पाहूनगंगा नदीपासून ४/५ मलैावर आहे. रेल्व े
स्टेशनपासून अथवा सडकेपासूनही ते स्थळ लाबं असल्याम ळे तेथे फारशी रहदारी नाही. तेथे जावयास 
अगदी जवळचा रस्ता म्हिजे विी स्टेशनहून अथवा यवतमाळ स्टेशनहून पाढंरकवड्यास जाव ेव तेथून हे 
स्थळ सरासरी १२ कोस आहे, पाढंरकवड्याहून बलैगाडीची व्यवस्था करावी लागते. 
 
उष्ट्ि पय्ययचे झरे 
 
 हे स्थळ साधारिपिे डोंगराळ भागातच आहे पि डोंगर फारसा नाही. हा डोंगर सयाहद्र पवकताचा 
भाग असून स प्रहसद्ध माहूर ऊफक  मातापूर के्षत्र येथून पहश्चमेस दहा कोस आहे. या भागात उनकदेव खेरीज 
करून गरम पाण्याचे झरे आिखी कोठेही नाहीत. या हठकािीस द्धा फक्त दोनच झरे आहेत. त्यापैकी एक 
उनकेश्वर मंहदराच्या दहक्षिेस व एक पहश्चमेस, मंहदराच्या कभतीपासून पाचंसहा फ टाचं्या अंतरावर आहेत. 
हे झरे डोळ्याने हदसत नाहीत, तथाहप जेथे झरे आहेत त्या हठकािी दगडी क ं डे बाधंली आहेत. क ं डामध्ये 
जहमनीच्या पृष्ठ भागापयंत पािी भरलेले असून त्या क ं डातील पािी गायम खाच्या आकाराच्या दगडी 
पन्हाळा  न शजेारीच बाधंलेल्या द सऱ्या क ं डात पडते व तेथून ते पािी नाली बाधूंन प्राकाराच्या बाहेर 
काढून हदले आहे. महंदराच्या पहश्चमेस असलेले क ं ड लहान आहे. ते सरासरी सहा फूट लाबं व सहा फूट 
रंुद असून सरासरी ७/८ फूट खोल असेल. क ं डाच्या कभती दगडानंी बाधंल्या आहेत पि तळ मात्र 
स्वाभाहवक खडकाचेच बनले आहेत. त्या खडकातूनच पािी येत असले पाहहजे पि येताना समजत नाही. 
क ं डातून पािी ज्या गायम खाने शजेारीच बाधंलेल्या द सऱ्या लहान क ं डात पडते, त्या गायम खाची धार 
साधारिपिे दोन इंची नळाची धार असावी तेवढी आहे. क ं डाशजेारीच एक छोटेसे दत्ताचे देऊळ बाधंले 
आहे. त्यावरून त्यास दत्ताचे क ं ड म्हितात. या क ं डातील पाण्यात अंघोळ करू देत नाहीत. पािी प जेस 
घेतात व या क ं डाशजेारी असलेल्या लहान क ं डात क ष्ठाहद रोग्यानंा आंघोळ करण्याची परवानगी आहे. 
 
कुां डयचे विफन 
 
 मंहदराच्या दहक्षिेस असलेले क ं ड त्यापेक्षा मोठे असून तेच म ख्य आहे. ज्या क ं डात प्रथम 
जहमनीतून पािी येते त्या क ं डाचा पृष्ठभाग वरून दगडच न्यानंी बंद केला आहे. ते क ं ड सरासरी १० फ ट 
लाबं व १० फूट रंुद आहे. या क ं डातून पािी शजेारीच असलेल्या द सऱ्या तेवढ्याच क ं डात खालूनच येते व 
या द सऱ्या क ं डातील पािी पृष्ठभागावर बसहवलेल्या गायम खाने लागनूच असलेल्या मोया क ं डात पडते व 
या मोया क ं डातून नंतर ते पािी नाली बाधूंन आवाराच्या बाहेर असलेल्या द सऱ्या क ं डात काढून हदले 
आहे. आवारातील मोठे क ं ड ज्यात गायम खाने पािी पडते ते सरासरी २० फूट लाबं व १५ फूट रंुद असेल. 
हे क ं ड सरासरी ५ फूट खोल आहे. मधले क ं ड दहा फूट खोल असेल. गायम खाने सरासरी एका मोटेचे 
पाण्याची धार वाहते हततके पािी सतत वाहते. 
 



           

 
तीथफस्नयन 
 
 साधारिपिे आपि आंघोळीला जेवढे गरम पािी घेतो त्यापेक्षा हे पािी थोडे अहधक उष्ट्ि आहे. 
पाण्यास गंधकाचा वास येतो. आहि पाण्यातून सारखे गसेॅसचे ब डब डे येत असतात. द पारच्या वळेेस स यक 
मध्यान्ही आला म्हिजे क ं डातील तळ स्वच्छ हदसतो. त्या वळेेस तळापासून हनघालेले गॅसचे ब डब डे 
मोस्क्तककबद प्रमािे पृष्ठ भागावर येऊन हवलीन झालेले हदसतात. तो देखावा मोठा चमत्कृहतजनक आहि 
आल्हाददायक वाटतो. याते्रकरंूना प्रथम मोया क ं डात आंघोळ करावी लागते आहि नंतर मधल्या क ं डात 
आंघोळ करू देतात. पहहल्या क ं डाचे तोंड बाधूंन बंद केल्याचे वर साहंगतले आहे. त्या क ं डाचे पािी हवशषे 
उष्ट्ि आहे असे म्हितात. एकदा मलू त्या क ं डात पडून भाजून हनघाले तेव्हापासून त्या क ं डाचे तोंड बंद 
केले अशी आख्याहयका आहे. द सरे असे सागंण्यात येते की, जेव्हा या क ं डाचे तोंड उघडे होते तेव्हा अशी 
पद्धती होती की, याते्रकरंूने तादूंळ ध ऊन त्याची प रच ंडी करून या क ं डात ब डवून ठेवावी व आपि स्नान 
करावयास जाव.े स्नान, पूजा वगैरे होईपयंत क ं डात टाकलेल्या प रच ंडीतील तांद ळ हशजून भात तयार होत 
असे. इतके ते पािी उष्ट्ि होते. तसेच या उष्ट्ि पाण्यात खरूज, क ष्ठ इत्यादी रोग बरे करण्याची शक्ती आहे 
असे म्हितात. व या क ं डात स्नान केले म्हिजे भकू सडकून लागते असा लोकाचंा हवश्वास आहे. 
 
शरभांर् ऋषी 
 
 या क ं डासंबधंाने प्रचहलत दंतकथा  अशी आहे की, जेथे हल्ली झरे आहेत तो पूवी दंडकारण्याचा भाग 
होता व या भागात या काली बरेच ऋषीचे आश्रम होते. या हठकािी या वळेी शरभगं ऋषींचा आश्रम होता. 
हे शरभगं ऋषी क ष्ठाहद रोगाने हपडीत होते. श्रीरामचंद्र वनवासात हनघाल्यावर त्यानंी पहहले मोठे 
अवतारकायक केले ते हे की दंडकारण्यात यज्ञयाग व तपश्चया करीत असलेल्या ऋहष–ब्राह्मिानंा राक्षसाहद 
अनायापासून जो त्रास होत होता त्याचे त्यानंी राक्षसाचंा हबमोड करून हनराकरि केले. दंडकारण्यात 
प्रवशे केल्यानंतर श्रीरामचदं्र प्रथम अहत्र ऋषीच्या आश्रमात आले. अहत्र ऋषीचा आश्रम सयाहद्र पवकतात 
हल्ली ज्यास मातापूर–माहूर म्हितात तेथे होता हे प्रहसद्धच आहे. अहत्र–अनसूया याचंा पाह िचार 
घेतल्यानंतर श्रीरामचदं्र दंडकारण्यात हशरले. त्यानंी प्रथम हवराध नावाच्या राक्षसाशी य द्ध करून त्याचा वध 
केला, नंतर ऋषींचे आश्रम पहात शरभगं ऋषीच्या आश्रमास श्रीराम आले. तेथे शरभगं ऋषीस श्रीरामाचे 
दशकन झाल्यावर शरभगं ऋषींनी यासं स त्तीष्ट्ि आश्रमास जावयास साहंगतले व आपि अस्ग्नक ं ड पेटवनू 
त्यात प्रवशे केला व अस्ग्नक ं डातून हदव्य देह प्राप्त होऊन शरभगं ऋषींनी ब्रह्मलोकी गमन केले. जेथे 
शरभगं ऋषींचा आश्रम होता तेथे ऋषीच्या प्राथकनेवरून श्रीरामाने उष्ट्िोदकाचे झरे हनमाि केले तेच हे 
हल्लीचे उनकेश्वर येथील झरे होत अशी लोकवाता आहे. 
 
रयमययि, रयमनवर्य ग्रांथयतील कथय भयर् 
 
 श्रीरामचंद्र वनवासात असताना शरभगं ऋषीच्या आश्रमात आले व श्रीरामाचे दशकन झाल्यावर 
ऋषीने अस्ग्नक ं डात प्रवशे करून हदव्य देह धारि केल्यावर ब्रह्मलोकास प्रयाि केले, ही कथा वास्ल्मकी 
रामायिात आहे तथाहप ऋषीप्रीत्यथक श्रीरामाने उष्ट्िोदक हनमाि केले ही कथा त्यात हदल्याचे आढळत 
नाही. श्रीधरकृत मराठी ओवीबद्ध रामहवजयात श्रीधरानंी हा कथाभाग हदला आहे व शरभगं ऋषीच्या 



           

प्राथकनेवरून श्रीरामाने बाि मारून हे झरे उत्पन्न केले असे वर्षिले आहे. रामहवजय गं्रथास वास्ल्मकी 
नाटकाधार आहे असे श्रीधराने गं्रथात म्हटले आहे. असो. 
 
 हे थंड पाण्याचे झरे उनकेश्वराच्या पहश्चमेस ५/६ कोसाचं्या टापूत आहेत. उनकेश्वर हे स्थान 
रामायिकालीन शरभगं ऋषीच्या आश्रम असिे असंभवनीय नाही. हल्लीस द्धा उष्ट्ि झऱ्याच्या क ं डाजवळ 
असलेल्या उनकेश्वराच्या मंहदरातच सभामंडपाला लागूनच दहक्षिेच्या अंगास शरभगं ऋषीचे आसन म्हिनू 
एक स्थळ राखून ठेहवले आहे व सभामंडपास लागनू पहश्चमेच्या बाजूस असलेल्या महंदरात उनकेश्वर कलग 
आहे आहि पूवेच्या बाजूस असलेल्या मंहदरात वनवासी वशेात श्रीरामाची कोंदंडधारी मूती लक्ष्मि सीतेसह 
बसहवलेली दृष्टीस पडते. 
 
शीतोदकयचे कुां ड 
 
 सभामंडपाच्या मधोमध एक छोटेसे क ं ड आहे. ते सरासरी तीन फूट रंुद तीन फूट लाबं व चार–
पाच फूट खोल आहे व हे क ं ड मोया उष्ट्ि पाण्याच्या क ं डापासून सरासरी ७–८ फूटावर आहे. पि 
नवलाची गोष्ट ही की, त्यातील पािी थंड आहे व ते पािी देवाच्या पूजेस वगैरे घेत असतात. 
 
तीन नशलयलेख 
 
 उनकेश्वर मंहदर, क ं ड इत्यादी उत्तम घडहवलेल्या कळाशीदार दगडाने बाधंले आहे. याहशवाय या 
मंहदराभोवती मोठा आवार बाधंला असून भोवताली घमकशाळा वगैरे बाधंल्या आहेत. हे उनकेश्वराचे मंहदर 
केव्हा व कोिी बाधंले, हे उष्ट्िोदक कोिी व कसे व का हनमाि केले याबदल ल माहहती देिारा एक हशलालेख 
उनकेश्वर सभामंडपाच्या दहक्षिेच्या दरवाज्याजवळ पहश्चमेच्या अंगास कभतीत बसहवलेला दृष्टीस पडतो. व 
द सरा हशलालेख याच दरवाज्याच्या वर कभतीत बसहवलेला हदसतो, तो या मंहदराचा जीिोद्धार केल्या 
बदल लचा आहे. हतसरा एक हशलालेख उनकेश्वराच्या मंहदराजवळच पूवेच्या बाजूस असलेल्या दीपमाळेवर 
बसहवला असून दीपमाळ कोिी बाधंली याचा त्यामध्ये उल्लेख आहे. या हतन्ही हशलालेखापंैकी शवेटचे दोन 
आध हनक आहेत. दीपमाळे वरच्या हशलालेखात एका कोमट्याने दीपमाळा बाहंधली असा उल्लखे आहे. 
त्यात सरासरी ५० वष े झाली. उनकेश्वराच्या मंडपाच्या दहक्षि दरवाज्याच्या हशरोभागी असलेल्या 
हशलालेखात व्यंकटराव देसाई कशदखेडकर यानंी शके १८२२ मध्ये देवालयाचा व मंडपाचा जीिोद्धार केला 
असा उल्लखे आहे. या व्यंकटरावाचें नातू हल्ली हवद्यमान असून त्याचं्याचकडे हल्ली या उनकेश्वर संस्थानची 
व्यवस्था आहे व त्याचं्याच पहरश्रमाने धमकशाळा वगैरे येथे बाधंल्या आहेत. 
 
ययदवकयलीन नशलयलेख 
 
 वर नमदू केलेल्या लेखापंैकी हतसरा हशलालेख हवशषे महत्त्वाचा आहे आहि तो हशलालेख 
दहक्षिेच्या दरवाजाच्या पहश्चम बाजूस कभतीत बसहवला असल्याचे वर हदलेच आहे. हा दगड पूवी तेथेच 
जवळ पडलेला होता. तो शके १८२२ मध्ये व्यंकटराव देसाई यानंी मंहदराचा जीिोद्धार केला तेव्हा या 
हठकािी बसहवला. दगड काळा ग ळग ळीत असून रंुद १ फूट व लाबंी २ फूट आहे. या दगडावर एकंदर १८ 
ओळी आहेत. अक्षर देवनागरी असून दगडावरील अक्षरे प सट आहेत. ती वाचण्याच्या प्रयत्न झाला होता 



           

पि अक्षरे लागली नाहीत असे हल्ली तेथे असलेले श्री. ख शालपूरी गोसावी सागंतात. आम्ही तेथे एक हदवस 
राहून हशलालेखाचा कागदावर छाप घेतला आहे व यथादशकन कागदावर अक्षरेही उतरून घेतली आहेत. 
छाप घेतला तो अजून संपूिक वाचला नाही कालावधी लागेल. हशलालेखाची पहहली ओळ दगड कभतीत 
बसहवताना हसमेंटमध्ये दबली होती ती आम्ही म दल ाम हसमेंट काढून मोकळी केली. प्रथम ओळीमध्येच शक 
हदला आहे. तो शके १२११ असा आहे म्हिजे हा लेख ज्ञानेश्वरीचा हल्ली मान्य असलेला काळ शके १२१२ 
त्याचे आधी एक वषापूवी हलहहलेला आहे. प्रस्त त लेख मराठीमध्ये हलहहला आहे या लेखावरून आपिास 
मराठी भाषेच्या हनरहनराळ्या अंगाचंा बोध होतो. त्या बाबींचे हववचेन क्मान रोधाने प ढे देत आहे. यद्यहप 
संपूिक लेखाचें वाचन झाले नाही तरी यातील मजकूर साराशंरूपाने आपिास कळतो. 
 
नशलयलेखयतील मर्कूर 
 
 प्रथमच्या ती ओळीवरून हा लेख शके १२११ मध्य हलहहला असून त्यावळेी प्रताप चक्वती 
श्रीरामचंद्रदेव राजा होता व त्याचा व्यंकेदेव हा म ख्याहधकारी अथवा प त्र असावा. हेमाहद्रपंहडत म्हिजे 
प्रख्यात हेमाडपंहडत हा प्रधान होता व सोमदेव पहंडत हा बह धा कोषाहधकारी असावा. या व्यक्तींच्या 
कारकीदीत हा लेख हलहहला आहे. ४–५ व्या ओळींमध्ये, तै्रताय गी श्रीरामचदं्र वनवासप्रसंगी शरभगं 
ऋषीच्या आश्रमास आल्याचा व त्याच्या प्रीत्यथक श्रीरामचदं्राने उष्ट्िोदक हनमाि केल्याचा उल्लखे आहे. ६, ७ 
वा ८ या तीन ओळींत या देवतीथाच्या ठायी हहरहर प्रसादेकरून मातापूरहनवासी कोडण्य गोत्रातील सरि ू
नायकाने हा देवप्रसाद आरंभ करून रामप्रसादे संपूिक केला. त्यानेच सवक देवतास नमस्कार करून जो हा 
लेख वाचील तो हवजयी होवो अशी प्रहतज्ञाही नमूद केली आहे. ९, १०, ११ व १२ या चार ओळी बरोबर 
लागल्या नाहीत. तथाहप त्यामध्ये प जारी, ब्राम्हि पाथंस्थ व जीिोद्धार इत्याहदकाकरता जमीन लावनू 
हदल्याचा उल्लेख असावा. त्यानंतर १३ ते १८ व्या ओळींपयंत उनकेश्वर येथे असलेले दोन्ही देव म्हिजे 
हहरहर (उनकेश्वर महादेवाचे कलग) आहि कोदंडधारी श्रीराम या उभयता देवाताकडेसच हनरहनराळ्या 
गावी जमीन लावनू हदली त्याचा उल्लेख आहे. १८ वी ओळ फूटलेली असून प्रथमची ७ अक्षरे शाबूत आहेत. 
लेख अपूिक हदसतो. जी ग्रामनामे हशलालेखात आली आहेत हतची सापं्रतची प्रचहलत नाव े व 
उनकेश्वरापासून त्याचंी अंतरे खाली हदली आहेत. 
 
लेखयत आलेली ग्रयमनयमे 
 
        –                           . 
          –      ,                     २    . 
      –            . 
        –                  . 
          –             . 
       –     ,                               २११    .  
       –     ,        २११    .  
       –     ,              . 
     –                     ३    . 
 



           

याहशवायही आिखी ग्रामनामे या लेखात आली आहेत. पि त्यापैकी काही अस्तीत्वात नसल्याम ळे वळेेच्या 
अभावी या गावाचें अवशषे उनकेश्वराच्या कोित्या बाजूस व हकती अतंरावर आहेत हे सागंता येत नाही. 
 
नशलयलेखयचे ऐनतहयनसकदृष्ट्यय महत्त्व 
 
 या हशलालेखाचे ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्या फारसे महत्त्व नाही रामदेव, हेमाहद्रपहंडत याचंा काल 
आपिास माहीत आहे. व्यकंदेव, सोमदेव पहंडत व सरि  नामक या तत्कालीन तीन व्यक्ती प्रथमच 
आपिास कळतात. व्यंकदेव हा रामदेवराव याचंा म ख्याहधकारी ककवा पट्टाहधकारी राजप त्र असावा. 
रामदेवाच्या एकाच प त्राचे नाव इहतहासात माहीत आहे.                                       
        .                                                                         
               .                                                                           
                                         .              म लाचे नाव बकंदेव असल्याचे स्मरते 
(सापं्रत हा लेख हलहहताना भान हवजय गं्रथ हाताशी नसल्याम ळे त्यातील प्रमािवचने देता येत नाहीत). 
 
 २. या हशलालेखावरून असे हदसते की शके १२११ च्या स मारास हा हवदभाचा भाग चागंला 
वसलेला होता व आज भोवताली वसलेली गाव ेया वळेीही अस्स्तत्वात आली होती. 
 
 ३.वरील हशलालेखावरून तत्कालीन मराठी भाषेचे अहंकत स्वरूप मूळातून पहावयास हमळते.  
 
 ४. बाराव्या शतकाच्या अखेरीस देवनागरी विकमाला कोित्या स्वरुपाची होती हे कळते. न, ज, च, 
(च), ष्ट्ल (ष्ट्ि), (ओ), घ (ब), त (भ), क (क), ए॥ (ि), य (थ) या विांतील फरक हवशषे लक्षात 
घेण्यासारखा आहे. महान भावीय सगळ हलपी ही तेराव्या शतकाच्या अखेरीस हनमाि झाली. त्या हलपीमध्ये 
संकेताचे जे विक योहजले आहेत ते विक वरील हशलालेखातंील विाशी ज ळतात. महान भावीय हलहपतील 
गं्रथ १५ व्या व १६ व्या शतकातील हलहहलेले उपलब्ध आहेत. त्यातील सगळ हलपीमध्ये वरील 
हशलालेखातंील विासारखे विक योहजलेले दृष्टीस पडतात. 
 
नवरयमनचन्हे 
 
 मराठी लेखात हवरामहचन्हे हल्ली जी प्रचारात आहेत ती इंग्रजी अमलानंतर प्रचारात आली १५ व्या 
शतकानंतरच्या हलखािात वाक्य पूरिाथक क्वहचत शब्दपूरिाथक गद्यातून । एका अगर ॥ द हेरी रेघाचंा उपयोग 
करण्यात येत असे. प्रस्त त हशलालेखाकंाळी वाक्यपूरिाथक, शब्दपूरिाथक अथवा वाक्यखंड पूरिाथक : दोन 
उभ्या कटबाचंा उपयोग गद्यात करीत असत. हीच पद्धती महान भावीयाचं्या बाराव्या व तेराव्या शतकातील 
गद्य लेखनात दृष्टीस पडते. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन ओवीबद्ध गं्रथातील/ रेघेच्या हठकािी : हीच दोन 
कटबाचंी खूि दृष्टीस पडते. ही पद्धती महान भावीयानंीच आपल्या वाङ मयात कायम ठेहवली आहे. 
 
वयक्यपूरियथफ नचन्हे 
 



           

  या हशलालेखात योहजलेली कटब,े अन स्वार अथवा वाक्यपूरिाथक योहजलेली दोन उभी कटबे ही 
पोकळ ख िेने दाखहवली आहेत. उदाहरिाथक, “उष्ट्ण्ल केले:” (उष्ट्ि), “पंहडतः” वगैरे. हीच पद्धहत 
महान भावाचं्या ज न्या लेखात दृष्टोत्पत्तीस येते. 
 
तत्कयलीन अनुस्वयरपिती 
 
 तत्कालीन म्ह. श. १२०० चे स मारास अन स्वारासंबधंाने काय पद्धती होती हे उत्तम रीतीने वरील 
हशलालेखावरून हदसून येते. नप सककलगी सवकनामावर आहि नप सककलगी हक्यापदाचे अंत्य रुपावर 
अन स्वार देण्याची पद्धती त्या वळेीही प्रचहलत होती. जसे “देव रहचत तीथक हे”, “उदक उष्ट्ल कलें” 
तृहतयात व सप्तमातं नामाच्या शवेटी अन स्वार देण्याची पद्धती प्रचहलत होती. जसे “हरीहरा प्रसादे”, 
“कलगी दोहह देवा ंमला”, “वाटंा” –हवभागिी. वाटंा या शब्दातंील वा वर अन स्वार देण्याची पद्धती हदसते. 
यासारखे अन स्वारासंबंंधी काय हनयम होते हे या लेखावरून कळेल. अन स्वाराची पद्धती वरील 
हनयमान सारच महान भावीयाचं्या ज न्या हलखािातही हदसून येते.  
 
तत्सम, तद भव व देशी शब्द 
 
 तत्कालीन मराठी भाषेत ससं्कृतोद्वव शब्द दोन्ही तऱ्हेने म्हिजे तत्सम, तद भव असे योहजलेले 
हदसून येतात. जसे, चक्वती, प्रधान, वनवास इत्यादी आहि स्त्री (श्री), पद मोपाहजहव (पकमोपाहजहव), 
आस्त्रम (आश्रम), हवजेया (हवजयी) इत्यादी. याहशवाय वरील लेखात देशी अथवा शूद्ध मराठी असेही शब्द 
आले आहेत. जसे – (मळा), कामत  (कामठा), आघाळी (ओहोळ–ओढा) वगैरे.  
 
नवभक्तीचे प्रत्यय 
 
 हवभक्तीचे प्रत्ययाचाही इहतहास आपिास या हशलालेखामध्ये पहावयास सापंडतो. हल्लीच्या 
अकरातं नामाचे प्रथमेचे एकवचन उकारातं असावयाचे, जसे–राम , प्रासादारंभ , कहटग्राम  वगैरे, षष्ठीचे चा 
अथवा च्या हे रूप त्या काली तयार झाले नव्हते. तेव्हा “सरभगंाच आ” असे रूप होते. प ढे पंधराव्या 
शतकात ते सरभगंाहचया असे झाले व हल्ली ते शरभगंाचा–च्या असे झाले आहे. 
 
ययदवकयलीन आिखी लेख व इतर ऐनतहयनसक सयनहत्य 
 
 येिेप्रमािे वरील हशलालेखावरून स चलेले हवचार आम्ही हवव्दज्जन सभेप ढे माडंले आहेत. 
हशलालेखाचे संपूिक वाचन झाल्यावर हवचार प्रदर्षशतकहरता येतील. वऱ्हाडात यादवकालीन हशलालेख 
आिखी सापडण्याचा संभव आहे. बाशी, टाकळी येथील कसघि यादवाचं्या लेखाचा उल्लेख सरकारी 
हरपोटात आहे, पि त्याचे अद्याप वाचन झाले नाही. येथील देवीच्या मंहदरातील लेखही वाचला गेला नाही. 
नादंगाव खंडेश्वर येथील यादवकालीन खंडेश्वराचे देवालयातील हशलालेखाचे वाचन अद्याप व्हावयाचे 
आहे. यथासमय त्यासंबधंी आमचे प्रयत्न सभेस सादर करू. यादवाचें राज्य वऱ्हाडात बराच काळ होते. 
हेमाडपंथी देवळाच्यारुपाने यादवाचंी स्मारके सबधं हवख रलेली आहेत. देवहगरीच्या राजदरबारी प्रहसद्धीस 
आलेले हेमाहद्र पंहडत, बोपदेव, नरेंद्र इत्यादी अनेक हवद्वान वऱ्हाडातूनच जन्मास आले. महान भावीय 



           

मराठी वाङ मयात जे यादवकाळी हनमाि झाले व ज्या लीलाचहरत्र, नागदेवाचायक चहरत्र, भान हवजय, 
स्थानपोथी, ग ंडमचहरत्र इत्यादी मराठी तत्कालीन गद्य गं्रथातून यादवाचंा अप्रहसद्ध इहतहास हवख रलेला 
आढळून येतो. ते गं्रथ वऱ्हाडातच हनमाि झाले. यावरून वऱ्हाडातील भागात या द ष्टीने संशोधन केल्यास 
महाराष्ट्राच्या यादवकालीनच नव्हे पि संप िक इहतहासास कशी मदत होईल हेही दाखहवण्याचा या लेखाचा 
उदेल श आहे.  
 
उनकेश्वर येथील ययदवकयलीन मरयठी नशलयलेख 
 

(यथयदशफन प्रनत) 
 ओळ— 
 

१. ओम्  नमो र्ए ॥ धीपतये नमः स्वस्ती स्त्री सके ॥ १२११ वीक्रम सवत्सरे आ स्व 
२. प्रतयप चक्रवर्तत: स्त्री नयमचांद्रदेवः नवर्योप्रत पयद पदुमोपनर्नवः हयनच सयहयस्सीमय वकदे 
३. वः प्रधयन हेमयनड पांनडत तांनननोपीत नयएकु टकत्त ुसोमदेयो पांनडतः तस्स्म कयले वतफमयने  
४. ते्रतय युर्ी नयमुः वनवयस प्रसांर्ीः सनभांर्चआ आस्त्रमय आलेः सनभांर् नप्रत्यथफः हे उद  
५. दक उप्ल केलेः तदय कयल्ये स्स्स देव तनचत नतथफ हें: हनी हनय प्रसयदें मयतयपुत ननवयसी  
६. ष्ट्यः कौड्य र्ोत्रः सनिुनयएकः ुमतेमे वृफ तेवें: सकल प्रयसयदयनांतु केलः तो नयम प्रसयदां सांपुिफ 
७. र्यलयः तेययचय नमस्कयनुः हनी हन देवतय सकां लयनस 
८. नमस्कयनुः नत्रकयलः । वयचीतय नवरै्यय लनट ग्रयमु ॥ २ ॥ 

  म नुल धोती वट ॥ २ ॥ त ॥ 
९. यय ग्रयमयदी दे पयछयद्वयय स्थलः ॥ १ ॥ वनडननल यय बय 
ठमयते ध्ययनव प्रनत व छय स्थळ ॥ १ ॥ यय कुनळवयनचः तथय पद 
१०. स्थल्लः ॥ १ ॥ तयव मेह सांतः तययची ब्रयम्हियः पळे मयर्तर्नचः तथय चे भांर्ले लेः कनोवेयय  

 स्थलेः  
११. वय वांक ॥ २ ॥ ल हे नथतय वयांटयः ॥ २ ॥ 
१२. वीकनयांवः नर्नयषउरे्तः कोनठ मयचएययः तथयग्रयनमः उन्दय पदे वीतनयर्ीः र्तेः ॥ २ ॥ 
दषीिे । पुवफ । 
१३. बोंचीयेः दोनहदेवयां मलय । सयांर्नवयें दोनहदेवयां मलय । वलर्ीं दोनहदेवयां मलय ॥ कुवफलीये मलय । 
तथय  
१४. लः नयव बोपीः वलर्ी स्थलः । सयांव वपपल सेंडयः करांनद स्थलः। कयमनुः बोनधये ये स्थलः। व 
१५. सतय सयांर्वीय स्थलः। नीधवेर् । पटवदें स्थलः। तले षलः नचचवली स्थलः। वपपळरे्ः 
स्त्रयांर्नतस्थल 
१६. चोमतुः रु्ढय स्थलः। तले स्थलः कयप सकय तयांचे स्थलः कयमतु वपपलयवयः ओम् बयली स्थलः 
पयपन्थ 
१७. चेस्थलः पीपत्ळसेंडयः सयहे पन पड डनी सेतः उतयरे स ल २ तयवनर् खनर्र वनटः मह सवः टे 
चीव े
१८. पनडत करय वोतय  
(एकां दर ओळी १८ दर्ड एक रू्ट उांच व २ रू्ट ुमां द)  



           

१८.                              
 
 लोथेल हजल्हा अहमदाबाद (ग जराथ) येथे आहि तेथून दहक्षि आहि पहश्चम बाजूस ५० 
हकलोमीटर असलेले रंगपूर या हठकािी जे उत्खनन झाले, त्यामध्ये कसध  संस्कृहत सबंंधाने कहद  ससं्कृतीस 
पोषक असे अवशषे सापडले, ते येथे थोडक्यात घ्यावयाचे आहे. लोथेल येथील उत्खनन श्री. एस. आर. 
राव याचं्या मागकदशकनाखाली १९५४ ते १९५९ पयंत सहा वष ेचालू होते व दरवषीच्या उत्खननाचा हनष्ट्कषक 
सरकारी अहवालामध्ये नमूद आहे. त्याचप्रमािे रंगपूर येथेही श्री. एम. आर. राव या तज्ञाने उत्खनन सन 
१९५३ व १९५४ या दोन वषात केले असून त्याचाही सरकारी अहवाल प्रहसद्ध आहे. या दोन्ही हठकािी 
उत्खननात कसध  संस्कृतीवर काय प्रकाश पडतो ते नमदू करण्यापूवी कसध  संस्कृतीच्या उत्खननाची व 
त्यापासून उजेडात आलेल्या बाबींची संके्षपाने नोंद करिे अवश्य आहे. 
 
इांग्रर्यांचे कययफ 
 
 कसध  संस्कृती उत्खननाद्वारे उजेडात आिण्याचे श्रये प्रथमतः इंग्रज राजवटीतील भारतीय 
प रािवस्त खात्याला आहे. सर जॉन मारील या तज्ञाचं्या मागकदशकनाखाली प रािवस्त खात्याने सन १९२८ 
च्या स मारास कसध  नदीच्या पहरसरात मोहेंजादारो येथे प्रथम संशोधन स रू केले आहि हराप्पा येथे सन 
१९३४ च्या स मारास माधवस्वरूप याचं्या मागकदशकनाने स रवात झाली. हराप्पा येथील उत्खननाचा अहवाल 
माधवस्वरूप यानंी प्रहसद्ध केला आहे. हे कसध  ससं्कृतीचे उत्खनन सन १९४६ पयंत चालले. मोहेंजादारो 
येथील उत्खननाचा हनष्ट्कषक सर जॉन माशकल यानंी प्रहसद्ध केलेल्या ४ व्हॉल्यूममध्ये आहे व हराप्पा येथील 
उत्खननाचा हनष्ट्कषक व्हीलर आहि माधवस्वरूप यानंी प्रहसद्ध केलेला आहे. सन १९४७ साली भारताचे 
कहद स्थान आहि पाहकस्तान अशा दोन भागात हवभाजन करून इंग्रज परत गेले व हा कसध  संस्कृतीचे 
अवशषे असलेला उत्खहनत असलेला भाग पाहकस्तानात गेला. पि स दैवाने तेथे सापडलेल्या ऐहतहाहसक 
महत्त्वाचे अवशषे, मरू्षत आहि अपूवक असे खापरावरील हशके्क आहद सामग्री उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्य 
प्राप्तीनंतरच्या प रािवस्त  संशोधन खात्याने भारताच्या इतर भागात पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजप ताना, 
ग जराथ इत्याहद भागात प्राचीन अवशषे असलेल्या भागाचे उत्खनन करावयास सन १९५२ पासून स रवात 
केली. त्यातच ग जरातमधील लोथेल आहि रंगपूर येथील उत्खननाचा समावशे होतो. या उत्खननाम ळे 
एक महत्वाची गोष्ट नजरेस आली, ती ही की ही ससं्कृती फक्त कसध  पहरसरातीलच नसून ती भारताच्या 
इतर भागातहह होती. हे तेथे कसध  ससं्कृतीचे अवशषे सापडल्याम ळे दृष्टोत्पत्तीस आले. सापडलेल्या 
अवशषेावरून म्हिजे तटबंदी, शहरे, धान्याची कोठारे, सोने, शतेकी इत्याहदकावंरून ते लोक समदृ्ध होते; 
ते नग्नदेवाचे उपासक होते व त्याचं्या खापरावरील म द्रावंरून त्यानंा भाषा व हलपी होत्या हे स्पष्ट झाले. 
 
 या कसध  संस्कृतीची हवशषे महत्वाची गोष्ट म्हिजे ५ हजार वषापूवी म्हिजे आयांचे वदे हनमाि 
होण्यापूवी कसध  ससं्कृतीत खापरावरील म द्रा उत्खननात सवकत्र सापडलेल्या आहेत. त्या म द्रावंरून त्याचें 
देव, भाषा यावर प्रकाश पडेल व ही कसध  संस्कृती तत्कालीन आयांच्या संस्कृतीपेक्षा हकती श्रेष्ठ दजाची 
होती हे कळेल. ती आयांनी कशी नष्ट केली हे ऋग्वदेावरूनहह स्पष्ट होते. या म द्रा भारतात उत्खननातच 
नव्हे तर स मेरमध्येही सापडल्या आहेत. त्या म द्राचंी हलपी व भाषा हीहह अद्याप अज्ञात अशीच आहे. अनेक 
पाश्चात्य आहि भारतीय हवद्वानानंी ही भाषा आहि हलपी उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंत  अद्याप 
कोिालाहह यश आले नाही. या दृष्टीने यवतमाळचे श्री. प्र.रा. देशम ख याचें संशोधन उल्लेखनीय असून 



           

आजवर त्यानंी ६० म द्रा वाचल्या आहेत आहि त्याचंा असा हवश्वास आहे की थोड्याच काळात भारतात 
प्रचहलत असलेल्या ५ हजार वषांपूवीची भाषा आहि हलपी हस्तगत होईल. या म द्रावरून कसध  संस्कृतीतील 
त्वष्टा आहि त्याचा प त्र हे देव आयांनी आत्मसात केले हे ऋग्वदेातून हदसून येते. या म द्रावरील हलपी आहि 
भाषा याचंा उलगडा झाला तर जगातील व हवशषेतः भारतातील ज्या अनेक हलपी आहि अनेक भाषा आज 
प्रचारात आहेत त्याचेंवर प्रकाश पडून भारतीय येवढेच नव्हे तर जगातील भाषावंर व हलपीवर नवा प्रकाश 
पडेल. तथाहप कसध  संस्कृतीच्या भाषेवर आहि हलपीवर प्रकाश पाडण्यास या खापरावरील म द्राहशवाय अन्य 
साधन नाही. आहि आजवर जो जो या म द्राचा अभ्यास झाला, त्यावरून या म द्रा फार त्रोटक असून त्यावर 
बह ताशंी सम द्रावरून व्यापार करिाऱ्या पिींचे व्यापारहवषयक करार त्यात नमूद केले आहेत असे हदसते. 
या म द्रा संपूिकपिे उलगडल्यास भारताच्या इहतहासावर आहि परंपरेने चालत आलेल्या भारतीय 
संस्कृतीवर क्ाहंतकारक प्रकाश पडेल आहि त्या प्रकाशनाम ळे भारतात हवद्यमान असलेले अनेक धमक व पंथ 
यातील अन यायामंध्ये मातृभाव हनमाि होिे भारतीयाचें ऐक्य साधण्यास फार महत्वाची मदत होईल. 

  
भारतातील ऋग्वदे हाच सवात ज ना, काही तज्ञाचं्या मते तो ह्स्तपूवक ३१०० वष े म्हिजे ५१०० 

वषांचा ज ना आहे. ऋग्वदेात आयांचा दास, दस्य  अथवा पिी याचं्याशी ८–९ हपढ्यापंयंत संघषक झाला, 
त्याचे विकन आहे. ते दास आहि पिी म्हिजे हेच कसध  संस्कृतीचे लोक आहि आयांनी उध्वस्त केलेली 
तटबंदीची शहरे म्हिजेच मोहेंजोदारो, हराप्पा, लोथेल आहद हठकािची तटबदंीची शहरे होत, हे 
ऋग्वदेवरूनही या उपलब्ध झालेल्या साम ग्रीम ळे हनहश्चत सागंता येते. हल्लीचे हराप्पा याचें विकन ऋग्वदेात 
हहरय हपया या नावाने आले आहे. या सवक कारिावरून ऋग्वदेाचा संशोधनपूवकक अभ्यास करिारानंी हसद्ध 
केले आहे की वदे हनमाि होण्यापूवीच आयांचा भारतीय जमातीशी संघषक येऊन त्याचें सवकस्व ल टले व 
त्याचंी शहरे जाळली. आयांचे हे शत्र ूहीन दजाचे लोक नसून सवक दृष्टीने समृद्ध होते. त्याचंा जहाजावरून 
अरबी सम द्रातून दूरवर स मेर, मध्य एहशयापयंत व्यापार होता. पिी हे नाव पाण्यावरून व्यापार करिारे या 
अथी आहे. या सवक उत्खननात उपलब्ध सामग्री आहि ऋग्वदेाच्या ऋचा याचंा संशोधनात्मक अभ्यास करून 
तज्ञानंी हनष्ट्कषक काढला आहे. त्यात शारदाश्रम, यवतमाळ या संस्थेचे एक हवश्वस्त श्री. प्र.रा. देशम ख 
अॅडव्होकेट हे प्रम ख आहेत. त्यानंा आपल्या अभ्यासाचे फल म्हिून “कसध  संस्कृती, ऋग्वदे आहि कहद  
संस्कृती” या नावाचा गं्रथ प्रकाहशत केला आहे. तो हजज्ञासूंनी अवश्य पहावा. 

 
लोथेल (ग जराथ) येथील उत्खननात प्राम ख्याने नजरेस पडिारी गोष्ट म्हिजे, शहराच्या वैभवात 

भर टाकिारा भाग म्हिजे ३७ मीटर रंुद आहि २१८ मीटर लाबं असा बाधंलेला धक्का (डॉक याडक) होय. तो 
७ मीटर रंुद अशा कालव्याने जवळची नदी भोगवी हहच्याशी जोडलेला आहे. या मागाने लोथेल येथील 
पिी हे परदेशाशी व्यापार करीत. परदेशातून आिलेल्या मालाच्या नावा (जहाजे) सम द्रातून भोगवपेयंत 
आिनू या कालव्याने लोथेल येथे आिीत. इराकमध्ये सापडलेल्या कसध संस्कृतीच्या म द्रा व लोथेल येथे 
उत्खननात सापडलेल्या बहराईन म द्रा यावरून ४–५ हजार वषापूवी कहद स्थानचा पहश्चम एहशयाशी चालत 
असलेला सम द्रावरील व्यापार स्पष्ट होतो. कसध  संस्कृतीच्या उत्खननात सापडलेल्या काही म द्रावंर नावाची 
हचते्र आहेत. त्यावरूनहह पिीच्या सम द्रावरील व्यापारास प ष्टी हमळते. आिखी एक गोष्ट लोथेल येथे दृष्टीस 
आली. तेथील मृताचं्या स्मशानात उत्खननात दोन पे्रते एकत्र असलेली आढळली. हतचे तज्ञाकडून 
हनरीक्षि झाल्यावर असे आढळून येईल की, ती पे्रते प रुष आहि स्त्रीची असल्यास सतीची चाल तेव्हापासून 
असल्याचे हदसून येईल. 

 



           

आता शवेटी रंगपूर येथील उत्खननात काय हवशषे हनष्ट्पन्न झाले ते पाहू. तेथे (२ अ) प्रथम या 
खालच्या भागावर प्रारंभीच्या कसध संस्कृतीचा थर आहे. त्यावरचे थर (२ ब) हा लोथेल येथील बी स्तरा 
सदृश आहे. (२ क) या स्तरात लहान पाती, चकचकीत ताबंड्या मातीची भाडंी हवशषे हदसून येतात. रंगपूर 
येथील ३ ऱ्या स्तरामध्ये सरासरी ह्स्त पूवक १००० वषाच्या काळाचा अंतभाव होतो. इतका फरक हदसून 
येतो की मधले स्तर जर तेथे नसते तर शवेटचे स्तर हा मूळ असलेल्या कसध  संस्कृतीचाच अंश आहे की 
काय ही शकंा वाटली असती. या मूळ कसधू संस्कृतीतील प ष्ट्कळशा गोष्टी आजच्या कहद  संस्कृतीत तशाच्या 
तशाच अथवा थोड्या फार फरकाने हदसून येतात. जैन धमातील हदगंबर मूतीची पूजा कसध  संस्कृतीचीच 
देि आहे. लग्नात बाकशगे (२ कशगे) बाधंण्याची प्रथा ककवा बंजाऱ्यामधील बायकानंा अथवा माडे 
लोकामंधील कशगे बाधंण्याची प्रथा कसध  संस्कृतीतील देवाना कशगे असत यावरून हनघालेली आहे. या 
संस्कृतीचे मूळ ५ हजार पूवीचे असले तरी त्यातील अनेक गोष्टी आजही कहद  संस्कृतीत हदसून येतात. या 
प्राचीन स्थळाच्या उत्खननानेच स्पष्ट झाल्या व त्याम ळे ऋग्वदेाच्या ऋचाचंा वास्तहवक अथक स लभ झाला 
आहि भारताची वदेपूवक भारतीय संस्कृती उजेडात आली हे मोठे कायक या उत्खननाम ळे झाले यात शकंा 
नाही. 



           

    ३ :                 
 

१९.             
 
शके ११०९ म्हिजे इ. स. ११८७ हे वषक महाराष्ट्राच्या इहतहासात स विकक्षरानंी हलहून 

ठेवण्यासारखे आहे. हभल्लम यादवाने कृष्ट्िा नदीच्या उत्तरेकडील म लखावर राजसत्ता स्थाहपत करुन, 
स्वतःस महाराष्ट्राचा स्वामी म्हिून, राज्याहभषेक करवनू घेतला आहि देवहगरी हे महाराष्ट्राचे कें द्र म्हिून 
त्या हठकािी आपली राजधानी प्रस्थाहपत केली. प्राकृत आहि अपभं्रश भाषा प्रचारातून नाहीशी होऊन, 
आज त्याला आपि मराठी भाषा म्हितो, ती भाषा त्या काळी चागंली प्रचारात आली होती. ज्ञानेश्वरीचा 
लेखनकाळ यावयास अद्याप एक शतक लोटावयाचे होते. मराठी भाषा ही व्यवहाराची भाषा म्हिून सरसहा 
स रू झाली होती. त्याच्याहह पूवीपासून म्हिजे हनदान ६०–७५ वषापासून महाराष्ट्राचा आवडता जो 
“ओवी” छंद, त्यातून महाराष्ट्रातील हस्त्रया जात्यावर बसून गािी म्हित असत, असा तत्कालीन गं्रथात 
उल्लेख आहे. धार्षमक गं्रथरचना संस्कृतमध्ये होत असे, ती हळूहळू मराठीतून व्हावयास लागली होती. 
देवहगरीस राज्य स्थापन झाल्याम ळे तर मराठी भाषेस राजवैभव प्राप्त झाले. व्यवहाराची भाषा तीच 
महाराष्ट्र जनतेची भाषा, तीच ग्राहंथक भाषा, तीच राजप्रासादातील भाषा आहि तीच राजदरबाराची भाषा, 
असा अपूवक योग आला. देवहगरी येथील यादव राजवटीमध्ये मराठी भाषेला कसे सौभाग्य प्राप्त झाले हलहू 
लागल्यास एक मोठा गं्रथ होईल. साम ग्री हसद्ध आहे; कायकक्षम तज्ज्ञाचंी मात्र उिीव आहे. 

 
मराठी भाषेचा एवढा प रस्कार करिारे आहि मरायाशंी तादात्म्य पावलेले हे यादव आले तरी 

कोठून आहि महाराष्ट्राशी इतके समरस झाले तरी कसे, याचा साराशंरुपाने इहतहास हनवदेन करावयाचे 
योहजले आहे. हभल्लमापूवीच्या यादवाचंी इहतहासज्ञास माहहती आहे, तथाहप साधारि वाचकास हा पूवीचा 
यादवाचंा इहतहास हवशषे अवगत नाही. त्याचप्रमािे देवहगरीस येण्यापूवी ते कोठे रहात असत. त्या 
स्थळाबदल ल इहतहासज्ञात हनिकय झाला नाही. त्या संबंधानेहह थोडे हववचेन या लेखात यावयाचे आहे. 

 
देवहगरीस येण्यापूवीचा यादवाचंा इहतहास समजावयास दोन साधने आहेत. एक तर हेमाहद्र 

पंहडताने हलहहलेल्या चत वगक कचतामिीतील “व्रतखंडा” मध्ये यादवाचंी राजप्रशस्स्त हदली आहे, तीवरून 
त्याचंी माहहती कळते व द सरे हभल्लमाहद यादव राजानंी वळेोवळेी दाने हदली त्या संबंधाची जी दानपते्र 
हलहहली आहेत, त्यामध्येहह वरील पशस्तीस प हष्टदायक हनवदेन आले आहे. राजप्रशस्ताचंा आहि काही 
दानपत्राचंा उपयोग कै. डॉक्टर भाडंारकर यानंी आपल्या दहक्षिेच्या पूवककालीन इहतहासाकहरता केला 
आहे. डॉक्टर साहेबानंी उपलब्ध साधनाचंा उपयोग करून, फार पहरश्रमपूवकक इहतहास हलहहला आहे 
आहि तो अद्यापही प्रमािसूद वाचण्यात येतो. डॉक्टरसाहेबानंी प स्तक हलहहल्यावर अनेक यादवकालीन 
आहि यादवपूवककालीन हशलालेखाहद साम ग्री उपलब्ध झाली आहे, हतचा उपयोग करून यादवाचंा 
हशस्तवार इहतहास अद्याप हलहावयाचा आहे. आमचे म ंबईचे हवद्वान स्नेही, श्री. केशवराव पाध्ये हे 
अशातऱ्हेचा इहतहास इंग्रजीत हलहीत आहेत. आजवर उपलब्ध झालेल्या साम ग्रीचा ते उपयोग करीत 
आहेत. त्याम ळे तो गं्रथ फार उपय क्त होईल असा अंदाज आहे. 

 
व्रतखंडास जोडलेल्या राजप्रशस्तीवरून व ताम्रशासनावरून आपिास माहहती हमळते ती अशी : 

काकलदीच्या काठी असलेल्या प रािप्रहसद्ध मथ रा राजधानीमध्ये यादव राज्य करीत असत. श्रीकृष्ट्िाच्या 



           

कारहकदीत राजकारिाकहरता मथ रा सोडून द्वारकेला राजधानी करावी लागली. द्वारका येथे स बाह  
नावाचा यादवाचंा राजा राज्य करीत असता याने आपले राज्य आपल्या चौघा म लातं वाटून हदले. त्या 
म लापंकैी “दृढप्रहार” यास दहक्षिेतील हवभाग हदला. त्याने आपली राजधानी चंद्राहदत्यपूर येथे केली. 
याचा म लगा सेविचदं्र; याने सेविपूर या नावाचे नगर वसवनू तेथे आपली राजधानी केली. हा ज्या 
प्रदेशावर राज्य करीत होता, त्या प्रदेशास याच्या नावावरून सेिदेश असे नाव पडले. तो प्रदेश साधारिपिे 
नाहशकपासून देवहगरी हल्ली दौलताबाद–पयंत होता. सेविचदं्रापासून, ज्याने देवहगरी येथे आपली 
राजधानी करून सावकभौमत्व जाहीर केले त्या हभल्लमापयंत सरासरी १५ हपढ्या झाल्या व सरासरी २० प रुष 
गादीवर बसले. या राज वशंातील अनेक प रुषानंी पराक्म गाजहवल्याचा उल्लेख ताम्रशासनातून हदसून 
येतो. तसेच याचंा शरीरसंबंध राष्ट्रक ट, उत्तरचाल क्य, हशलाहार इत्याहद राजवशंाशी झालेला हदसून येतो. 
काही काळपयंत हे यादव घरािे आपिास राष्ट्रकूटाचे माडंलीक म्हिवनू घेत असत व त्याचंी सत्ता संप ष्टात 
आल्यावर चाल क्याचे माडंहलक म्हिवनू घेत असत. उत्तर चाल क्याची सत्ता अंतःकलहयाम ळे आहि 
कतकव्यशनू्य राजाम ळे डळमळीत झाल्यावर, कनाटकात द्वारसम द्र येथील होयसळ आहि महाराष्ट्रात 
सेविदेशचे यादव प्रबळ झाले; व हभल्लम यादवाचे कारहकदीत कल्याि येथील चाल क्याचे राज्य नष्ट 
होऊन, प्रमािे शके ११०९ म्हिजे सन ११८७ मध्ये स्वतंत्र राज्य स्थाहपले. 

 
देवहगरीस राजधानी करण्यापूवी महाराष्ट्रात यादवानंी शके ७१७ पासून शके ११११ पयंत सरासरी 

३९४ वष ेराज्य केले. या कालावधीमध्ये द्वारावती ऊफक  द्वारका येथील हे यादव राजे पूिक महाराष्ट्रीय बनले 
होते. देवहगरी येथेहह या यादव राजानंी शके ११०९ पासून शके १२३४ पयंत म्हिजे १२५ वषपेयंत राज्य 
केले. असा या यादवाचंा महाराष्ट्राशी स मारे ५१९ वषाचा संबंध आहे. या देवहगरीच्या आसमंतात राहिाऱ्या 
कशदखेड येथील जाधव–यादव घराण्यातील एका भाग्यवान कन्येच्या पोटी, तेथून ३१५ वषांनी महाराष्ट्रात 
मरायाचें स्वतंत्र राज्य स्थापन करिारा प्रभावशाली वीर हनमाि झाला. कशदखेडचे जाधव घरािे हे 
देवहगरीच्या यादवाचंीच एक शाखा होय, असा इहतहासज्ञाचंा समज आहे. 

 
महाराष्ट्राचे हे ऋिान बधंी यादव घरािे प्रथम चंद्राहदत्यपूर, नंतर हेमाहद्रपंताचं्या राजप्रशस्तीत 

ज्यास श्रीनगर म्हटले आहे ते सेविपूर अथवा सेविनगर, स्थूननगर आहि नंतर देवहगरी येथे राज्य करीत 
होते. ही तीनही शहरे आज महाराष्ट्रात आपल्या पूवक वैभवाची साक्ष देत हवद्यमान आहेत. देवहगरी या 
नगरावर काळाचा संस्कार होऊन, हल्ली ते दौलताबाद या नावाने प्रहसद्ध आहे. महाराष्ट्राचा प न्हा 
उदयकाळ व्हावा अशी इच्छा बाळगिाऱ्या प्रत्येक महाराष्ट्रीयाने या प ण्यके्षत्राचे एकवार अवश्य दशकन घ्याव.े 
या के्षत्रातील प ण्यभमूीने महाराष्ट्राच्या स खद खाचें अनेक प्रसंग पाहहले आहेत. त्या प ण्यभमूीस हवचारून 
महाराष्ट्रीयानंी आपल्या प नरभ्य दयाचा मागक चोखाळावा. 

 
कै. डॉक्टर भाडंारकर याचं्या मते चंद्राहदत्यपूर म्हिजे नाहशक हजल्यातील चादंोर असाव;े परंत  

आमच्या मते ते चादंोर नसून नाहशक हजल्यातील चादंवड असाव.े कारि चादंवड येथे प्राचीन अवशषे 
प ष्ट्कळ आहेत व याहशवाय सेविचंद्राने वसहवलेले सेविनगर अथवा श्रीनगर हे चादंवड पासून १५–१६ 
कोसाचं्या टापूमध्ये आहे. व्रतखंडातील राजप्रशस्तीमध्ये दृढप्रहाराने श्रीनगर येथे राजधानी केल्याचा उल्लेख 
आहे, पि डॉ. भगवानलाल इंद्राजी यानंी प्रहसद्ध केलेल्या ताम्रशासनावरून, त्याने चंद्राहदत्यपूर येथे गादी 
स्थाहपली असे हदसून येते. ते ताम्रशासन सेविचंद्र द सरा याच्या कारहकदीत, म्हिजे देवहगरीच्या 
हभल्लमाच्या आधी १००–१२५ वष ेतयार झाले आहे आहि व्रतखंड हा गं्रथ महादेव यादव याच्या कारहकदीत 
म्हिजे हभल्लमानंतर सरासरी ७०–७५ वषांनी हेमाहद्र पंहडताने हलहहला आहे. सेविदेशचे यादव श्रीनगर 



           

येथे राहत असले पाहहजेत, हे हेमाहद्र पंहडताच्या राजप्रशस्तीवरून स्पष्ट हदसते. दृढप्रहारानंतर त्याचा 
म लगा सेविचंद्र याने चंद्राहदत्यपूर सोडून, आपल्या नावाने सेविनगर या नावाचे शहर बसवनू, तेथे 
राजधानी केली. याच सेविचंद्राच्या नावावरून त्याच्या अंमलातील प्रदेशास सेविदेश हे नामाहभधान 
हमळाले. या सेविनगरास अथवा स्थूननगरासच हेमाहद्र पंहडताने संस्कृत भाषेचा संस्कार देऊन श्रीनगर 
असे नाव हदले असले पाहहजे. 

 
हे श्रीनगर म्हिजे नाहशक हजल्यातील हसन्नर म्हिून जे ताल क्याचे हठकाि आहे तेच होय. हसन्नर 

हे गाव नाहशक–प िे रोडवर नाहशकहून १८ मलैावर आहे. तेथून संगमनेर पलीकडे त्याच सडकेवर आहे. 
देवहगरीच्या यादवाचं्या राजवटीत महान भावीयाचंा लीलाचहरत्र हा मराठी गद्य गं्रथ मकहद्र व्यास यानंी 
हलहहला आहे. या गं्रथामध्ये हभल्लम यादव हा पूवी श्रीनगर येथे रहात असे आहि त्याने श्रीनगरास हभल्लममठ 
बाधंला असल्याचा उल्लखे आहे. ही गोष्ट आमच्या “महान भावीय मराठी वाङमयातं” नमूद केली आहे. 
प रातज्ज्ञ श्री. य. रा. ग प्ते यानंी आमच्या प स्तकात जे यादवकालीन ऐहतहाहसक उल्लेख आले, त्यावरून 
डॉ. कृष्ट्िस्वामी अय्यंगार याचं्या “जनकल ऑफ इंहडयन हहस्टरी” या माहसकामध्ये एक नोट प्रहसद्ध करून 
हसन्नर हे श्रीनगर कसे, अशी शकंा प्रदर्षशत केली आहे. त्यानंी आम्हासही हलहहले की, म ंबई 
ग्याहझटीअरमध्ये हसन्नरचे नाव कसदीनगर असे हदले आहे, श्रीनगर नव्हे; याहशवाय हसन्नर येथे हसन्नर हे 
यादवाचें श्रीनगर होय, अशी लोकवाताहह नाही. महान भावीय वाङमयात श्रीनगरचा उल्लेख लीलाचहरत्र, 
स्थानपोथी, तीथकमाहलका इत्यादी गं्रथात आला आहे. महान भाव पंथाचा संस्थापक श्रीचक्धर यानंी काही 
महहने श्रीनगर येथे हभल्लममठामध्ये वास केल्याचे नमूद आहे. हा हभल्लममठ हल्ली हसन्नर येथे आहे व तो 
महान भावीयाचें वदंनीय पहवत्र हठकाि म्हिून गिला जातो. आमचे “महान भावीय मराठी वाङमय” प्रहसद्ध 
झाल्यानंतर हेमाहद्रच्या व्रतखंडातील यादवाचंी राजप्रशस्स्त आमचे अवलोकनात आली; त्याम ळे हसन्नर हेच 
यादवाचें श्रीनगर ही कल्पना हनर्षववाद पटली. परंत  प्रत्यक्ष हसन्नर येथे जाऊन खात्री झाल्याहशवाय ठाम 
हनिकय होईना. गेल्या शारदोत्सवाच्या प्रसंगी नाहशकच्या वाङमयहवहार मंडळातफे आम्हास हनमंत्रि आले, 
त्यासंबधंीचा फायदा घेऊन जाण्याचे ठरहवले. नाहशक येथे गेल्यावर आमचे स्नेही प्रो. पाटिकर, प्रो. 
ओत रकर इत्यादी मंडळीसमोर ही कल्पना माहंडली, ती त्यानंा पसंत पडून १०–१५ जिानंी ऐहतहाहसक 
दृष्ट्ट्या हसन्नरचे हनरीक्षि करण्याची योजना हनहश्चत केली. त्याप्रमािे वरील मंडळीच्या साहचयात हसन्नर 
येथील अवशषेाचें ऐहतहाहसक दृष्ट्ट्या हनरीक्षि करण्याचा अपूवक योग आला; व हनरीक्षिानंतर हसन्नर हीच 
यादवाचंी देवहगरीपूवीची श्रीनगर राजधानी होय असा हनश्चय झाला. 

 
हसन्नर येथे गेल्यावर यादवकाळची स्मृहत जागृत करिारा पहहला अवशषे म्हिजे त्या गावाभोवती 

असलेला तट आहि नगराचें प्रवशेद्वार हा होय. तट जीिक आहे व नगरद्वार म सलमान संस्कृतीपूवीचे असून, 
हनःसंशय कहदू पद्धतीचे आहे. गावात प्रवशे केल्यावर प्रथम हभल्लममठ पाहहला. गावाच्या मध्यभागी एक 
मोया वाड्याचा प्राकार आहे. त्यास हल्ली देशम खाचा वाडा म्हितात. त्या वाड्यास १६ चौक होते अशी 
दंतकथा आहे. या वाड्याच्या पहश्चमेकडच्या एका भागात एक हवस्तीिक आवार आहे. त्या आवारात एक 
चाल क्यकालीन वनछी मंहदर आहे. त्या मंहदरासच हभल्लममठ म्हितात. तो हल्ली महान भावाचं्या ताब्यात 
असून, त्याच आवारात प जारी वगैरे राहतात. पूवी हे हशवाचे मंहदर असाव.े हल्ली तेथे हशवाचे कलग नाही, हे 
फक्त श्रीचक्धरस्वामी यानंी लीला केल्या व वास केला त्या त्या हठकािी वदनाथक ओटे बाधंले आहेत. 
आवारात ज नी हवहीर आहे. हभल्लममठ पाहहल्यावर या हवस्तीिक प्राकाराच्या पूवकद्वाराने आत प्रवशे केला. 
पूवकद्वार हे वाड्याचे म ख्य द्वार आहे, प्राकाराच्या उत्तर कभतीस मध्यभागी सज्जा असल्याचे अवशषे हदसतात. 
हल्लीही लाकडाच्या त ळईचे जीिक अवशषे कभतीवर दृष्टीस पडतात. हवापाण्याचा पहरिाम होऊन जीिकता 



           

यावयास त्यावरून हकत्येक शतके लोटली असतील. म ख्य प्रवशेद्वारातून आत गेल्यावर आवाराची 
हवस्तीिकता, ज नी हवहीर, इमारतीचे अवशषे इत्याहदकावंरून या वाड्याची प्राचीनता हनःसंशय दृष्टीस पडते. 
या वाड्यात हल्लीच्या देशम खाचें पूवकजही राहहले असाव.े कारि आतील काही इमारतीचे अवशषे 
म सलमानोत्तर पद्धतीचे हदसून येतात. हा वाडा म्हिजेच श्रीनगर येथील यादवाचं्या वस्तीचे स्थळ असाव े
असा तकक  होतो आहि वाड्याची हवस्तीिकता व त्यात पूवी १६ चौके होते अशी प्रचहलत असलेली दंतकथा 
यावरूनही या तकास प ष्ठी येते. या वाड्याहशवाय हवशषे महत्त्वाचा आिखी एक अवशषे म्हिजे गावाच्या 
उत्तरेस असलेले गोंदेश्वराचे देऊळ होय. हे देऊळ हेमाडपंथील पद्धहतपेक्षाहह प रातन असून ते 
चाल क्यपद्धतीचे आहे. हशवाय भव्य मंहदर भोवती असलेला तट, तटाचें भव्य प्रवशेद्वार इत्याहद पाहून हा 
एवढा खटाटोप राजाश्रयाहशवाय होिे शक्य नाही असे वाटते. श्रीनगर येथील राजाच्या वशंावळीत 
गोकवदराज नावाच्या प रुषाचंा उल्लेख आहे. डॉ. भाडंारकर यानंी हदलेल्या वशंावळीत त्याची दृढता 
प्रहारापासून सोळावी हपढी येते. या गोकवदराजाच्या नावावर हे गोंदेश्वराचे मंहदर बाधंले, असे म्हििे 
तकास सोडून होिार नाही. या मंहदराच्या प्राकारात एक भ यार आहे, तेथून गावातील वाड्यापयंत आतून 
वाट असल्याची लोकवाता आहे. हसन्नर गावात आहि भोवतालही प्राचीन संस्कृतीचे अवशषे, कहदूच्या आहि 
जैनाचं्या काही मूती हदसून येतात. यावरूनही हसन्नरची प्राचीनता हसद्ध होते. 

 
श्रीनगर येथील यादव राजानंी हदलेले ताम्रावरील दानपत्र हसन्नर जवळपास असलेल्या संगमनेर व 

कळेस ब द्र क येथे सापडले आहे. नाहशक हजल्हातच अजंनेरा येथे जीिक हशवालयावर सेविदेवाचा एक 
हशलालेख सापडला आहे. यावरूनहह हसन्नर हेच यादवाचें श्रीनगर होय, या हवधानास प ष्ठी येते. 

 
हसन्नरपासून देवहगरीपयंतच्या प्रदेशावर यादवाचें अव्याहत ५०० वषपेयंत राज्य होते. या प्रदेशासच 

सेविदेश–स्थूनदेश व आज खानदेश म्हितात. हा प्रदेश अस्सल महाराष्ट्रात मोडतो. आजही या भागात 
मराठी भाषा बोलिाराचंीच वस्ती आहे. यादवाचंी सत्ता नाहीशी होऊन आज ६००–६२५ वषे झाली आहेत. 
म्हिजे दृढप्रहार यादवास राज्य स्थापून सरासरी ११०० वषे झाली. त्याच स मारास मराठी हे नाव ज्या 
भाषेस प्राप्त झाले, ती भाषा अपभं्रश भाषेपासून हभन्न होऊन, स्वतंत्र स्वरूपात येऊ पहात होती, असे 
तज्ज्ञाचें मत आहे. येवढेच नव्हे तर हदण्हल्ल ेगहहल्ल ेअसे बोलिारे ते मरहटट, असा जैन पंहडताचं्या सातव्या 
आठव्या शतकातंील गं्रथातूनहह उल्लखे आढळतो. असा हा मराठी भाषेच्या जन्मापंासून तो देवहगरीच्या 
यादवाचं्या आमदानीतील महान भावीय सारस्वताच्या आहि हववकेकसध , ज्ञानेश्वरी इत्यादी उत्तमोत्तम 
मराठी गं्रथाचं्या हनर्षमतीपयंतचा, महाराष्ट्रातील यादवाचं्या राजवटीचा हजार–अकराश ेवषांचा काळ आहे. 
या काळातील मराठी भाषा, मराठी लोकसमाज, राजवशं, धार्षमक, सामाहजक आहि राजकीय वृत्तातं 
इत्याहदकाचंा इहतहास आजच्या उदयोन्म ख महाराष्ट्रास बोधप्रद आहि उते्तजक होईल अशी आम्हास पूिक 
खात्री आहे. 



           

२०.                   
 
रामायि–महाभारताहद प रािात ज्या प्राचीन देशास हवदभक असे म्हित असत, त्यासच प ढे त्याच्या 

हवस्तारावरून महाराष्ट्र असे संबोधू लागले. यादवकालीन हवदभासबंंधाने बोलावयाचे म्हिजे, त्यावळेी 
यादवाचं्या एकछत्री राज्यकारभाराखाली असलेल्या हवदभास महाराष्ट्रच म्हििे जास्त शोभेल. 

 
म सलमानाचंा पाय कवध्यपवकताच्या अलीकडेस लागण्यापूवी महाराष्ट्रावर इ. स. ११८७ पासून इ. 

स. १३१८ पयंत १३१ वष ेयादवाचें, हवशषेतः देवहगरीच्या यादवाचें राज्य होते. महाराष्ट्रीयाचं्या दृष्टीने 
यादव राजवटीचा काळ इहतहासामध्ये अत्यतं महत्त्वाचा आहे; कारि याच राजाचं्या आमदानीत मराठी 
भाषेला पहरितावस्था प्राप्त झाली. प्रजेची जी भाषा तीच राजवाड्यातील भाषा व तीच राजदरबारची भाषा 
असा योग आला. महाराष्ट्रातील थोर हवद्वानंाच्या हाती राज्यसूते्र आली आहि याच कारिाम ळे हवद्वते्तला 
राजाश्रय हमळून, महाराष्ट्रातील हवद्वान देवहगरीला–महाराष्ट्राच्या कें द्रस्थानी–एकहत्रत झाले. आज 
आपिास मराठीमधील उत्तमोत्तम गं्रथ यादव राजाचं्या राजवटीमध्ये तयार झालेले दृष्टीस पडतात, याचे 
श्रेय तरी या यादव राजवटीसच आहे ककबह ना यादव राजवटीतच मराठी भाषेतील गं्रथ रचनेला स रवात 
झाली, असे म्हटले असता फारसे चूक होिार नाही. 

 
प ढील हववचेनावरून हे लक्षात येईल महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेरील देशात अनेक हशलालेख 

ताम्रपट उपलब्ध झाले आहेत. मराठी भाषेत यादवकाली तयार झालेले महान भवाहद पंथामधील अनेक गं्रथ 
उपलब्ध झाले आहेत. तसेच ग जकर, कन्नड इत्याहद भाषामंध्ये आहि जैनाचं्या अधकमागधी अथवा महाराष्ट्री 
भाषेमध्ये अनेक गं्रथ तत्काली अथवा तत्पूवी हलहहलेले उपलब्ध आहेत; त्या सवांचे आस्थापूवकक पहरशीलन 
व्हावयास पाहहजे. अन्य भाषातंील गं्रथामधून कशी महत्त्वाची माहहती कळते याचे उदाहरि देतो. प्रो. 
कच.हव. जोशी, एम.ए. यानंी सप्टेंबरच्या हवहवध ज्ञानहवस्तारात “देशी भाषाचं्या प्राचीन तत्वावर एक टीप 
प्रहसद्ध केली आहे; तीत ते हलहहतात : इ. स. ७७८ मध्ये हलहहलेल्या एका क वलयकथामाला नावाच्या 
अपभं्रश भाषेमधील काव्यगं्रथात तत्कालीन वगेवगेळ्या १८ देशी भाषाचंा उल्लखे केला आहे व त्यात 
महाराष्ट्रीयासंबंंधाने उल्लखे करताना “दृढमंडहसामलंगे (द ढलघ श्यामलागंान) सहहरे 
अहहमािकलहसीलेय (सहमानानात् अहभमानकलहशीलाशं्च) । हदण्िल्ल ेगहहल्ल ेउल्लहवरे तथ मरहठठे (हद. 
गं. डलपतस्तत्र महाराष्ट्रीयान) ॥ म्हिजे बळकट, ठेंगण्या, सावळ्या अंगाच्या, काटक, अहभमानी, 
भाडंखोर, “हदण्िले (हदले) गहहल्ल े (घेतले)”, असे बोलिाऱ्या मरहायासं (त्याने पाहहले)” असे विकन 
आले आहे. यात आठव्या शतकातंील मरायाचं्या देहस्वभावाचे विकन येऊन, न कत्याच बनत असलेल्या 
मराठी भाषेतील शब्दाचं्या पूवक स्वरूपाचेहह हदग्दशकन झाले अशा अनेक गोष्टी पहहल्यानेच आपिास 
पहरश्रमपूवकक शोध केल्याने कळतात. 

 
यादवाचं्या उपलब्ध माहहतीसंबंधाने पाहहले तर देवहगरीचा संस्थापक हभल्लम यादव याने इ. स. 

११८७ मध्ये देवहगरीस राज्य स्थाहपले व त्याने इ. स. ११९० मध्ये कल्यािचा चाल क्य राजा सोमेश्वर 
चवथा, याची सत्ता संप ष्टात आहिली. अवघ्या एक वषातच म्हिजे इ. स. ११९१ मध्ये दहक्षिेकडील 
द्वारसम द्राच्या होयसळ राजाने हभल्लमास लढाईत ठार केले. हभल्लमानंतर त्याचा प त्र जैत गी ११९१ मध्ये 
गादीवर बसला. जैत गीनंतर त्याचे तीन प त्र कसघि, कृष्ट्ि व महादेव हे अन क्मे इ. स. १२११, १२४७ व 
१२६० या वषी राज्यारूढ झाले. कसघि हा पराक्मी होता; त्याच्या अमदानीत ग जराथ वगैरे देशावर स्वाऱ्या 



           

होऊन, यादवाचे राज्य चाल क्य, राष्ट्रक ट, याचं्या राज्याप्रमािे हवस्ताहरत झाले. रामदेवराव याचं्या 
कारकीदीत यादव राजाचे वैभव कळसास पोहचले आहि त्याचं्याच राजवटीत म सलमानाचंा पाय दहक्षिेत 
पडला व इ. स. १२९४ मध्ये त्यानंा जबर खंडिी देऊन परतवाव ेलागले. रामदेवाचा म लगा शकंरदेव व 
जावई हरपालदेव याचंा उदे्वगजनक इहतहास आहि इ. स. १३१८ मधील यादव राजवटीचा अंत हा सवांस 
हवहदतच आहे. 

 
लीळाचहरत्रामध्ये श्रीचक्धराचं्या लीला वर्षिल्या आहेत व श्रीचक्धरानंी यादवापंैकी कृष्ट्ि, महादेव 

आहि रामदेव या हतघाचं्याहह राजवटी पाहहल्या आहे. लीळाचहरत्र हा गं्रथ श्रीचक्धराचंा हशष्ट्य मकहद्रव्यास 
याने प्रत्यक्ष ग रुच्या सहवासात काळ घालवनूच तयार केला आहे. या चहरत्रास या कारिाम ळे बॉस्वलेने 
हलहहलेल्या जॉनसनच्या चहरत्रापेक्षाहह जास्त महत्त्व आहे. महाराष्ट्रीयानंा या गं्रथात तत्कालीन राजकीय, 
सामाहजक, धार्षमक इत्याहद अनेक प्रकारचा महाराष्ट्राचा इहतहास मूळ तत्कालीन मराठीतून पहावयास 
हमळेल. (या लीळाचहरत्र गं्रथाच्या १५ हलहखत प्रती जमवनू श द्ध तयार करण्याचे कायक म. दत्तराज ब आ 
याचं्या देखरेखीखाली स रू झाले आहे व ते १–२ वषात पूिक होऊन गं्रथ प्रकाहशत होण्याची हसद्धता होईल 
असा अंदाज आहे.) 

 
लीळाचहरत्राइतकाच माहहतीने भरलेला व श्रीचक्धरानंतर थोड्याच काळात हलहहलेला, 

श्रीनागदेवाचायक चहरत्र म्हिून गं्रथ आहे. त्यात परश रामव्यासाने श्रीचक्धर हशष्ट्य श्रीनागदेवाचायक याचें 
चहरत्र वर्षिले आहे. 

 
कृष्ट्िराव ऊफक  कन्हारदेव हा आपला धाकटा भाऊ महादेवराव १२ ककवा १६ वषांचा याजबरोबर 

वऱ्हाडात श्रीके्षत्र लोिार येथे सोमवती पवकिीकहरता आला होता व त्यावळेी श्रीचक्धर याचं्या भेटीकहरता 
काही आस  (म्हिजे तत्कालीन नािी) अपकि केल्या असता; त्यानंी त्या न घेतल्याम ळे या द्रव्याने 
कमळजादेवीचा मंडप, घाट व पोळी बाधंण्यात आली. याहशवाय हवशषे महत्त्वाचा उल्लेख म्हटला म्हिजे, 
रामदेवराव गादीवर बसले त्या वळेचा आहे. त्यावळेी “नरकसह देवो पळाला, आमिदेयाचे डोळे काढले, 
रामदेवराओ राज्यी बैसला, एसिे राज्यातंर जाले” अशातऱ्हेचा लीलाचहरत्रातं उल्लखे आहे. कै. हव. का. 
राजवाडे यानंी इहतहासाच्या साधनाचं्या खंडास हलहहलेल्या प्रस्तावनेत यादवाचंी वशंावळ हदली त्यात 
आमिदेव हा महादेवरायाचा म लगा दाखहवला आहे. रामचदं्रराय यानंा श्रीज्ञानेश्वरासारख्या साध  
प रुषाकडून “सकलकला हनवास”, “न्यायाते पोषी हक्षतीश” असे प्रमािपत्र हमळाले आहे. परंत  महादेवराय 
मरि पावल्यावर त्याचे पश्चात त्याचा म लगा आमिदेव याचें डोळे काढण्यात येतात, नरकसगदेव हाहह 
राजघरण्यातील वारसापंैकी एक असावा व म्हिूनच त्यानंा पळ काढावा लागला व राज्यातंर कराव े
लागले, तेव्हा हा प्रकार का झाला याचा साधनाभंावी ख लासा होिे शक्य नाही. 

 
महादेवरायाचंी स्त्री वैजाई इच्याहह नावाने वैजनाथाचे मंदीर बाधंण्यात आले. रामदेवराय याचंी 

पस्त्न कामाई यानंी श्रीचक्धरस्वामींचा उपदेश घेतला. राजघराण्यातील हस्त्रयाचंी नाव ेप्रथमच कळतात. 
 
महादेवराय, रामदेवराय याचं्या पदरी, हेमाहद्र पंडीत, बोपदेव या स प्रहसद्ध हवद्वानंाहशवाय आिखी 

अनंतकृची हे कोषाहधकारी होते. नरेंद्र कहव यानंी केलेला ‘रुस्क्मिी स्वयंवर” हा ओवीबद्ध गं्रथ रामदेवराय 
यानंा फार आवडला. वऱ्हाडात एहलचपूर येथे यादवातंफे रामदेव राम दरिा म्हिून अहधकारी असे, त्याने 
झाडीमंडळावर स्वारी केली होती. वऱ्हाडात जगळदरिा म्हिून राजूर रोहहिखेड येथे एक माडंलीक राज्य 



           

करीत होता. त्याजवर शजेारच्या माडंहलकानंी चढाई करून त्याला नामोहरम केले, इत्याहद ऐहतहाहसक 
भाग महान भावीयाचं्या तत्कालीन गं्रथात आढळून येतो. 

 
देवहगरीच्या यादवाचं्या राज्यामध्ये जेवढा महाराष्ट्र होता, त्याचा हवस्तार आजचा जो मराठी 

बोलिारा महाराष्ट्र आढळून येतो, त्यापेक्षा कमी नव्हता. डॉक्टर हग्रअसकनने आजच्या महाराष्ट्राची व्याप्ती 
पहश्चमेस अरबी सम द्रापासून पूवेस ओहरसा प्रातंापयंत, म्हिजे पूवक सम द्रापासून पूवेस ओहरसा प्रातंापयंत, 
जेथे हलबी (मराठीचा पोट भेद) भाषा चालते, तेथवर दाखहवली आहे. उत्तरेस अथात ग जकर व कवध्य 
पवकतापयंत रेषा काहढली आहे व दहक्षिेस कनाटक, आधं्र, तेलंगिाच्या हदल ीपयंत मयादा आहिली आहे. 
यादव कालात महाराष्ट्रासंबधंाने पहावयाचे असता महाराष्ट्राची मयादा नक्की अशी कोठे हलहहलेली नाही. 
कसघिाच्या कारकीदीत उत्तरेस ग जकर देशावर स्वारी करून आपली मयादा यादवानंी कायम केली तसेच 
दहक्षिेच्या बाजूस चाल क्य सत्ता ल प्तप्राय झाल्याम ळे मराठी भागाची सत्ता यादवाकडेस आली. अरबी 
सम द्रापासून नागपूर झाडी प्रातंापयंतचा म ल ख यादवाचं्या राजवटीत होता, हे हनरहनराळ्या हठकािी 
यादवाचें, त्यातून हवशषे म्हिजे मराठी भाषेत हशलालेख सापडल्यावरून हनश्चयात्मक ठरते. 

 
इ. स. ११५७ मधील गारदोंडा जवळील पळस देवाचा मराठी हशलालेख व वऱ्हाडातील 

बाशीटाकळी येथील इ. स. ११७६ मधील यादव राजाचंाही हशलालेख हे यादवानंी देवहगरीस राज्य 
स्थापण्यापूवीचे असले तरी, देवहगरीच्या आमदानीतील अनेक हशलालेख उपलब्ध आहेत. बाशीटाकळी 
येथील लेख, हभल्लम यादव देवहगरीस आला त्यापूवी केवळ ११ वषाचा आहे. 

 
कालान क्माने पाहहले असता इ. स. ११८७ मधील म ंबईच्या परेल येथील मराठी हशलालेख हभल्लम 

यादवाच्या कारकीदीत येतो. पि हा भाग त्यावळेी यादव वशंीयाकडेस होता, हे म्हिता येिार नाही. 
त्यानंतरचा हशलालेख खानदेशातील पाटि येथे इ. स. १२०६ मधील उपलब्ध आहे. त्यावळेी जैत गी यादव 
म्हिजे हभल्लमाच्या म लाचे राज्य होते. हाच हशलालेख प्रहसद्ध ज्योहतषी भास्कराचायक याचा नात  चागंदेव 
याचा म्हिून प्रहसद्ध आहे. हा हशलालेख मराठीत आहे. यानंतरचा हशलालेख म्हिजे वऱ्हाडातील अमडापूर 
येथील इ. स. १२११ मधील होय; तो प्रहसद्ध कसघि यादवाच्या काळचा असून, त्यावळेेस “श्रीमत् प्रौढ 
प्रताप चक्वर्षत” हे हबरुद्ध यादव राजानंी केले होते. कसघि यादवाच्याच वळेचा वधा हजल्यातील ठािेगाव 
येथे इ. स. १२२३ मधील एक हशलालेख उपलब्ध झाला आहे. त्यानंतरचा अगदी नवीन उपलब्ध झालेला 
हशलालेख म्हिजे उमरावती हजल्यातील नादंगाव येथील खंडेश्वराचे देवळावरील इ. स. १२५५ चा लेख 
होय. तो प्रहसद्ध कृष्ट्िदेव यादव याच्या राजवटीतील आहे. या हशलालेखाची नक्कल आमचेकडेस रा. ब. 
हहरालाल याचेंमाफक त आली आहे. यानंतरचे तीन हशलालेख रामचंद्र यादव याचं्या कारकीदीतील असून 
त्या हशलालेखाचं्या स्थळाचं्या भौगोहलक स्स्थतीवरून रामचंद्र यादवाचं्या राज्याचा केवढा हवस्तार होता 
याची कल्पना येईल. यापैकी एक हशलालेख ठािे येथे इ. स. १२७४ मधील सापंडला आहे. द सरा पंढरपूर 
येथील श्रीपाडं रंगाचे देवळातील प्रहसद्ध चौऱ्याशीच्या हशळेवरील लेख इ. स. १२७३ ते १२७८ पयंतचे 
आहेत; आहि हतसरा हशलालेख हनजामच्या हदल ीत पथ यवतमाळ हजल्यास लागनू असलेल्या प्रहसद्ध 
उनकेश्वर तीथावर, इ. स. १२८९ मधील आम्हास न कताच उपलब्ध झाला आहे. हतन्ही लेख मराठीमध्ये 
असून त्यात रामचंद्रदेव यादवास “श्रीमत्प्रौढप्रताप चक्वर्षत” हे हबरुद लावले आहे. चौऱ्याशंीचा हशलालेख 
आता अगदीच प सून गेला आहे; तथाहप त्याचे वाचन कै. राजवाडे यानंी केले आहे. उनकेश्वर येथील लेख 
आम्ही गेल्या वषी भारतेहतहास संशोधक मंडळाच्या तै्रमाहसकात प्रहसद्ध केला आहे. या हतन्ही लेखावंरून 
यादव राजाचा आहि त्याबरोबरच मराठी भाषा बोलिाऱ्या महाराष्ट्राचा हवस्तार, ठािे म्हिजे थेट पहश्चम 



           

सम द्रापासून तो पूवेस चादंा हजल्यापयंत होता असे हदसून येईल. पंढरपूर आहि उनकेश्वर येथील 
हशलालेखात प्रहसद्ध हवद्वान व प्रधान हेमाहद्र ऊफक  हेमाड पंहडत याचंा उल्लेख आहे. हशलालेखाहशवाय 
यादवाचें ताम्रपटही २–३ उपलब्ध झाले आहेत. 

 
वरील हववचेनावरून हे हनर्षववाद आहे की, यादव राजाचंा मराठी बोलिारावंर एकछत्री अम्मल 

होता व राजा आहि प्रजा याचंी एकच मराठी भाषा असल्याम ळे ते मराठीचे पहहले साम्राज्य होते. असे 
म्हिावयास हरकत नाही. यापूवीचे बदामीचे उत्तर चाल क्य अथवा कल्यािीचे पूवक चाल क्य याचं्या 
अमदानीत मराठीसंबधंी हवशषे उल्लेख येत नाही. उत्तर चाल क्यापकैी सोमेश्वर राजा याचं्या नावावरच्या इ. 
स. ११२९ मधील ‘अहभलहषताथक कचतामिी’ या नावाच्या गं्रथात मराठी पदे हदली असून मराठी ओवीचा 
छंदाचा उल्लखे आला आहे. हा गं्रथ आजवर अप्रकाहशत होता. त्याची एक प्रत भाडंारकर रीसचक 
इंस्स्टटू्यटमध्ये असून एक इंहडया ऑहफसमध्ये आहे. या प्रतीवरून बडोदा ओहरएटंल हसरीजमध्ये हा गं्रथ 
छापावयास घेतला आहे. प्रथम भाग प्रहसध्द झाला असून द सरा भाग हल्ली छापत आहे व द सऱ्या भागातच 
मराठी पदे आलेली आहेत. 

 
स रवातीसच प्रो. जोशी यानंी हवहवधज्ञान हवस्तारात प्रहसद्ध केलेला, सातव्या शतकातील जैन 

गं्रथातील मराठे लोकाचंा व त्याचं्या हववहक्षत भाषेचा उल्लेख आला आहे याहशवाय अकराव्या शतकातील 
एका जैन गं्रथामध्ये मराठीची वाक्येच्यावाक्ये भाषि रूपाने आली असल्याचे बडोद्याचे प्रोफेसर कच.हव. 
जोशी हे येथे हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशनला आले होते त्यावळेी त्यानंी साहंगतले होते. या संबधंाने 
हवहवधज्ञान हवस्ताराच्या अंकात सहवस्तर हववचेन आले आहे. गोमतेश्वराचे देवळावरील जैन याते्रकरंुचे 
“चाम ंडराये करहवयले” हे दहाव्या शतकातील मराठी वाक्य तर प्रहसद्धच आहे. 

 
उत्तरचाल क्यापूवीच्या राष्ट्रकूट राजाचं्या अमदानीत महाराष्ट्रीय आहि अधकमागधीमध्ये अनेक जैन 

गं्रथ हनमाि झाले; खास राष्ट्रकूट राजाचं्या पदरी अनेक जैन पंहडत होते, याचं्या गं्रथातील उल्लेखावरून 
त्यावळेी मराठी भाषा बनत असावी असा ग्रह कायम होतो. हे राष्ट्रकूट सहाव्या शतकापासून ८–९ व्या 
शतकापयंत हवदभक महाराष्ट्रात अहधकारसंपन्न होते. यापूवीचा मराठीचा उल्लखे अद्याप आढळला नाही. 

 
मराठीचे उल्लेख सातव्या शतकापयंत जरी उपलब्ध असले, तरी मराठीचे आद्यगं्रथ यादव 

राजवटीतच झाले आहेत. त्यापूवीचे मराठी गं्रथ अद्यापपयंत उपलब्ध नाहीत. नाथसापं्रदाय, महान भाव 
सापं्रदाय इत्यादी पंथातील गं्रथ व ज्ञानेश्वर याचं्या भागवत सापं्रदायातील आदी प्रथमचे गं्रथ याच 
अमदानीतील आहेत. या सवक गं्रथावंरून एक गोष्ट हदसून येते ती ही की, यादवकालीन सारे गं्रथ संस्कृत 
वाङमय आहि साहहत्य समोर ठेवनू, त्यावरून मराठीमध्ये अवतीिक झाले आहे. मराठी भाषेमध्ये संस्कृत–
महाराष्ट्री–अपभं्रश–मराठी या परंपरेने शब्द उतरले आहेत, तरी तत्कालीन मराठी गं्रथामध्ये संस्कृत 
तत्सम शब्दाचंा प ष्ट्कळसा भरिा हदसून येतो. ओव्या, अभगं इत्यादी हनव्वळ मराठी छंद जरी त्यावळेी 
प्रचारात होते, तरी संस्कृतातील हवहवध वृत्तामंध्ये प्रबंधरचना होत असे. अलंकार, रस, ग ि इत्यादी ससं्कृत 
साहहत्य साम ग्रीचाच अवलंब तत्कालीन मराठी गं्रथकार करीत असत. साराशं, संस्कृत भाषा ही शब्द 
व्य त्पत्तीच्या मानाने मराठी भाषेची प्रमातामही आहे, असे जरी असले तरी गं्रथ हनष्ट्पत्तीसंबधंाने मातृपदावर 
आहे, हे स्पष्ट आहे. 

 



           

यादवकालीन मराठी भाषेचा आिखी एक हवशषे आहे. तो हा की, तत्कालीन मराठी गं्रथामध्ये 
यावनी भाषेचे शब्द म ळीच नाहीत. पोतास, तेजी इत्यादी दोन–चार सापडलेच तर त्याने हनयमच हसद्ध 
होतो. यादव कालानंतर म सलमानी राज्य आले, परंत  म सलमानी अमदानीतील पहहल्या शतकात हनमाि 
झालेल्या मराठी गं्रथामध्येस द्धा यावनी शब्द आलेले हदसत नाहीत. यास कारि राज्यव्यवहारात जरी 
म सलमानी (अरबी व फारसी) भाषेचा प्रवशे झाला तरी धार्षमक वाङमयीन के्षत्रास त्या भाषाचंा संसगक झाला 
नाही. व्यवहारामंध्येस द्धा म सलमानाचंा संबधं आला तो राज्यव्यवहार, लष्ट्कर, आहि हशकलगर इत्यादी 
हकरकोळ धंद्याच्या रूपानेच आला; याम ळे मराठी भाषेवर आहि हतच्यातील गं्रथावर यावनी भाषेचा पगडा 
आला नाही. जसजसा याचंा संबधं वाढत गेला आहि म सलमानी लोकसंख्या वाढत गेली, तसतसे यावनी 
भाषेचे शब्द मराठीमध्ये जास्त आले; आहि १५ व्या शतकापासून यावनी शब्द धार्षमक वाङमयातही हशरू 
लागल्याचे हदसून येते. यादवकाली मराठी भाषा पूिकत्वास पोहचून तीत गं्रथ हनमाि होण्याइतकी ती प्रगल्भ 
झाली होती हे ज्ञानेश्वरी, हववकेकसधू आहि तत्पूवीचे अनेक नाथसापं्रदायीय व महान भावीय गं्रथावरून 
हदसून येते. मराठी भाषा ७ व्या शतकात बनत चालली होती, इतकेच नव्हे तर मऱ्हायाचंी हवशषे भाषा 
म्हिून जैन गं्रथकारास नमूद करण्याइतकी हवहशष्ट झाली होती. ८ व्या व ९ व्या शतकातील उल्लेख जरी 
उपलब्ध नाहीत तरी १० व्या शतकात हतची मजल बायकानंी ओवी छंदात जात्यावर तीतून गािी गावीत, 
इतकी रुढ झाली होती. इतकेच नव्हे तर, सोमदेवाच्या गं्रथात हतचे उतारे घेण्याइतके पद्यगं्रथही पि तीत 
रहचले जात असत. अकराव्या शतकात जैन नाटकाहद गं्रथातून मराठीमधून भाषि प्रसंग हलहहले 
जाण्याइतकी ती प्रौढ झाली असली पाहहजे व हशलालेख ताम्रपत्रामंध्ये हतचा उपयोग करण्याइतकी ती 
राज्यवहारपटू झाली असली पाहहजे. बाराव्या शतकात म्हिजे यादवकाली तर उच्च कोटींचे वाङमय 
हनमाि होण्याइतकी प्रौढता मराठी भाषेत आली होती हे आपि पाहतो. मराठी भाषेच्या तत्कालीन 
स्वरूपाची ओळख आपिास कै. राजवाडे यानंी “ज्ञानेश्वरीचे व्याकरि” या गं्रथात करून हदलीच आहे. त्या 
भाषेची प्रचहलत भाषेशी त लना करावयास व शब्दाचंी व प्रत्ययाची रूपे कसकशी बदलत गेली, याचा 
अभ्यास करावयास आपिास त्या गं्रथाचा फार उपयोग होईल. 

 
यादवकालीन मराठी भाषेचे श द्ध स्वरूप पाहावयास हमळिे जवळ जवळ अशक्यच आहे. कारि 

तत्कालीन तयार झालेले गं्रथ जरी आपिास उपलब्ध आहेत, तरी त्या गं्रथाचं्या तत्काली हलहहलेल्या प्रती 
अद्याहप उपलब्ध झाल्या नाहीत. ज्या प्रती उपलब्ध आहेत, त्या अलीकडच्या म्हिजे पंधराव्या शतकातील 
आहेत. आमचे येथील शारदाश्रमात ज न्यात ज नी पोथी शके १४९८ ची म्हिजे इ. स. १५७६ ची आहे. व 
तत्कालीन मराठी भाषेचे स्वरूप पहावयास, नाही म्हिावयास, तत्कालीन मराठी हशलालेख उपयोगी 
पडतील. आमचे संग्रहात ज्ञानेश्वरीच्या १ वष े आधी खोदलेल्या हशलालेखाची प्रत आहे व द सरी 
ज्ञानेश्वरीच्या स मारे ४५ वष ेआधी खोदलेल्या हशलालेखाची प्रत आहे. हे दोन्ही हशलालेख वऱ्हाडात व 
वऱ्हाडाच्या सरहदल ीस लागनू असे आहेत. त्या लेखातील हलखािावरून ऱ्हस्वदीघक, हवरामहचन्हे आहि 
अन स्वार, यासंबधंी तत्कालीन हनयम सागंता येतील व हल्लीच्या श द्धलेखनाबाबत चाललेल्या 
मतमतातंराच्या गलबल्यात हनयमबद्धता आिावयास पूवकपरंपरेचा थोडाबह त उपयोग होईल. 

 
येथवर मराठी भाषा व तीमधील वाङमयासंबधंाने हवहंगमदृष्ट्ट्या हववचेन केले. आता तत्कालीन 

समाजस्स्थती ज्या गं्रथातून पहावयास हमळेल, त्या गं्रथाकंडे अंग ली हनदेश मात्र करावयाचा आहे. 
ज्ञानेश्वरीमध्ये सामाहजक पहरस्स्थतीचे उल्लखे बरेच आले आहेत. त्याहशवाय महान भावीय गं्रथभाडंारात 
लीळाचहरत्र, नागदेवाचायक चहरत्र, ऋहद्धपूरचहरत्र आहि श्रीकृष्ट्िचहरत्र या चार गं्रथातूंन तत्कालीन 
सामाहजक पहरस्स्थतीचे प्रहतकबब पूिकपिे पहावयास हमळेल. यातंील पहहली तीन चहरते्र तत्कालीन प रुषाचंी 



           

असून, तत्कालीन एवढेच नव्हे तर, त्यातील पहहली दोन चहरत्रनायकाच्या सहवासात काही काल 
घालहवलेल्या लेखकानंीच हलहहली आहेत. या गं्रथातूंन अनेक ऐहतहाहसक व सामाहजक प्रसंग, राज्यातंर, 
लढाया, लग्ने, पंचायती इत्यादी वर्षिलेल्या आहेत. या दृष्टीने ही चहरते्र अभ्यास योग्य आहेत. 

 
या चहरत्रगं्रथातूंन तत्काली रूढ असलेले महाराष्ट्राचे २–३ देशहवभागही नमूद केलेले आढळून 

येतात, त्यापैकी लीळाचहरत्रात झाडीमंडळावर एहलचपूर येथील देवहगरीचा माडंलीक रामदेवराव दरिा, 
यानंी स्वारी केल्याचा उल्लखे आहे व ऋहद्धपूरचहरत्रात हवदभाच्या वराड आहि गंगातीर अशा दोन भागाचंा 
उल्लेख आहे. वराड हे प्रचहलत वऱ्हाड शब्दाचे मूळ स्वरूप होय व याच शब्दावरून म सलमानानंी आपल्या 
स भ्यास बरार स भा असे नाव हदले असण्याचा संभव आहे. गंगातीर हे नाव अथात गोदावरी काठच्या मराठी 
भागास अन लक्षून हलहहलेले आहे व हल्लीही त्या भागास गंगातीर हे नाव प्रचारात आहे. झाडीमंडळ हे नाव 
हल्ली प्रचहलत असलेल्या झाडी नावाने संबोहधल्या जािाऱ्या म लखास उदेल शून आहे. हे गं्रथ शाहलवाहन 
शकाच्या तेराव्या शतकाच्या पूवकचरिात हलहहलेले आहेत. 

 
असा हा यादवकालीन महाराष्ट्राचा थोडक्यात इहतहास आहे. यादव राजाचं्या आमदानीत 

महाराष्ट्राचा केवढा हवस्तार होता, हे वर आलेच आहे व एवढ्या हवस्तृत महाराष्ट्राचे एकीकरि होऊन, तो 
देश महाराष्ट्रातील राजवशाचं्या आमदानीखाली एकछत्री होता. यादव राजवशंातील राजानंा “श्रीमत् 
प्रौढप्रताप चक्वती” ही चक्वर्षतत्वाची हबरुदावली होती. राजसूते्र चालहविारे मंत्री, हेमाडी पंहडतासारखे 
हवद्वान, महाराष्ट्रातील, हवशषेतः वरदातीरस्थ हवदभातीलच होते. या राजाच्या राजवटीत स बत्ता होती. 
हवद्वानानंा राजाश्रय हमळून, बोपदेव, हेमाडपंहडत, नरेन्द्र इत्यादी अनेक हवद्वान मराठीचे व महाराष्ट्राचे 
पंहडत, देवहगरी राजधानीच्या कके्षत जमा झाले होते व मराठी गं्रथकाराला राजदरबारातून उते्तजन हमळत 
असे. गं्रथसमृद्धी होिे, हे स बते्तचेच द्योतक आहे, असे म्हिावयास हरकत नाही. ज्ञानेश्वरासारखे हवरक्त 
साधूही “न्यायातें पोषी हक्षतीष ”, असे आपल्या राजास प्रमािपत्र देतात आहि “माझा मऱ्हाटाहच बोल” 
म्हिून आपल्या मायभाषेचे गोडव ेगातात. “माझ्या स्वामीचा भाहवक जन नागवले” म्हिून, श्रीनागदेवाचायक 
आपल्या हशष्ट्यास संस्कृतमध्ये गं्रथरचना न करता, “मराठीतच गं्रथरचना कर”, म्हिनू कळकळीने उपदेश 
करीतात. तो मराठीच्या व महाराष्ट्राच्या भाग्यरवीचा माध्यान्ह काळ होता. महाराष्ट्र असा स खाने नादंत 
असता, म सलमानाचंा पाय कवध्यपवकताच्या अलीकडेस आल्यावर, महाराष्ट्राच्या भाग्यरवीस खग्रास ग्रहि 
लागले. इतर हठकािी इहतहासात हदसून येत आलेल्या हवश्वासघातानेच देवहगरीच्या साम्राज्याचा अंत 
झाला व म सलमानी सत्ता प्रस्थाहपत झाल्यावर, एक छत्राखाली स संघहटत असलेल्या महाराष्ट्राची 
राज्यकारभाराच्या सोयीकहरता हनरहनराळी शकले झाली व इतक्या वषाच्या पारतंत्र्यावरील अलग 
राहण्याने हा नागपूर प्रातं, हा वऱ्हाड, हा खानदेश, हा कोकि, इत्यादी एकाच महाराष्ट्राचे अवयव 
आपआपसात हभन्न असे भासू लागले. अद्याप म्हिजे पारतंत्र्यातही हे हभन्न हवभाग एकाच महाराष्ट्राचे 
अवयव आहेत, अशी जािीव व्हावयास आपली एक मराठी भाषाच कायम आहे. हनरहनराळ्या राजभाषाशंी 
आहि देशभाषाशंी व्यवहार झाल्याम ळे, हकत्येक भाषातंील शब्द, प्रत्यय, वाक्यरिी नव्हे तर 
हवचारसरिीही, भाषेत घ सडून सरहमसळ झाली आहे. तथाहप ज्ञानेश्वरकाळी एकछत्री महाराष्ट्र जी भाषा 
बोलत होता, तीच आपली मराठी भाषा, त्याच महाराष्ट्रीयाचे आपि वशंज बोलत आहोत, ही जािीव 
आपि पे्रमभावाने जागतृ ठेवली, तर एकम खी महाराष्ट्राची कल्पना कबबेल व महाराष्ट्र भाषा व महाराष्ट्र 
देश आहि पयायाने महाराष्ट्रीय, याचं्या उन्नतीचे ध्येय सफल होईल अशी उमेद आहे. 

 



           

महाराष्ट्रासंबधंाने आपले पे्रम उत्कट व्हावयास यादवकालीन स्वतंत्र महाराष्ट्राचे वैभव 
महाराष्ट्रीयाप ढे माडंण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्यामागे स्वतंत्र हवभवाची परंपरा आहे, असे 
यादवकालीन महाराष्ट्राकडे पाहून, आपिास उन्नतीचा मागक आक्मण्यास उते्तजन येईल, असा भरवसंा 
आहे व हे ध्येय गाठण्यास ह रूप यावा, या हेतूनेच ल प्तप्राय झालेल्या इहतहासावर उजेड पडावा म्हिून 
आपिास यादवकालीन महाराष्ट्राच्या संशोधनाकडेस लक्ष द्यावयास पाहहजे. एवढी जािीव जरी आमच्या 
तरूिहपढीत झाली, तरी प ष्ट्कळ काम झाले, असे होईल. 



           

२१.         :        
 

वत्स–तया जगत्सवकम दयलंयमेष्ट्यहत । 
तमाहदकारि ंदेव ंनौहम सद्धोधलक्षिम् ॥ 

 
वऱ्हाडात वाशीम हे एक फार प्रहसद्ध शहर आहे. अमानी म ल क म्हिून वऱ्हाड इंग्रजाकडे आल्यावर 

वाशीम हे हजल्याचे म ख्य हठकाि झाले. परंत  इंग्रजाकडे १९०२ साली नेहमीच्या करारावर आल्यानंतर, 
हजल्हा त टून ते शहर अकोला हजल्यात आले. हल्लीही तेथे तहसील असून सब–हडस्व्हजनचे म ख्य हठकाि 
आहे. शहरातून अथवा शहराच्या पहरसरातं अथवा पंचक्ोशीत फेरफटका केला, तर कोठे कोठे जीिक, 
पडकी अथवा स स्स्थतीत अशी मजबूत बाधंिीची मंहदरे, दगडी घाट बाधंलेले स स्स्थतीत अथवा पडके आहि 
गाळलेले तलाव, हवहहरी आहि बारवा, हवशाल पि पडक्या वाड्याचें भग्नावशषे, ज न्या वस्तीची झालेली 
पाढंरी, त्याचप्रमािे पूवककाळच्या वसाहतीच्या खंडहराचं्या (भग्नावशषेाचं्या) बनलेल्या टेकड्या अशा 
हजकडे हतकडे हदसून येतील. या अवशषेावंरून फार प्राचीन काळापासून वाशीम हे शहर अस्स्तत्वात आहे, 
हे सामान्य हनरीक्षकासदेखील कळून येईल. 
 
वयशीमच्यय पनरसरयतील प्रयचीन अवशेष  

 
वाशीमच्या पंचक्ोशीत असलेली तळी, हवहहरी, मंहदरे, या प्रत्येकाला हवहशष्ट नाव असून ती सवक 

तीथकस्थाने म्हिून आहि वाहशम हे के्षत्र म्हिून हवद्यमान काळीही धार्षमक कहदू जनतेच्या आठविीत आहे. या 
के्षत्राला वत्सग ल्म के्षत्र म्हितात. वत्सग ल्म या शब्दाचा अपभं्रश होत होत वाशीम हा शब्द तयार झाला आहे. 
वररुचीच्या “प्राकृत–प्रकाशा”ं त हदलेल्या हनयमाप्रमािे “त्स” चा “च्छ’ होतो व ग ल्म शब्दातंील ग व ल ्
चा लोप होऊन वच्छ + उम + वच्छेम, आहि वच्छोमपासून वाशीम हा शब्द तयार झाला. वत्सग ल्म 
के्षत्रातंील तीथकस्थानापंैकी करुिेश्वर महादेव ही आद्य ग्रामदेवता आहि पदमतीथक तलाव ही प्रम ख 
तीथकस्थाने म्हिून हल्लीही मानण्यात येते. 
 
पदमतीथफ प्रकरियचय त्रोटक इनतहयस 

 
या पदमतीथावर ग्रहिपवकिीसमयी, ककबह ना हनत्य स्नान, श्राविी, हक्याकमक, अस्स्थहवसजकन 

इत्यादी हवहवध धार्षमक काये कहदू प्राचीन कालापासून करीत आले असून या तीथाची द रुस्ती वगैरे व्यवस्था 
करण्याकहरता कहद तफे एक पंचमंडळही नेमण्यात आले आहे. हे पदम्तीथक पक्क्या घडलेल्या दगडानंी 
प्राचीन काळापासून बाधंलेले असून त्याला पायऱ्या असलेले दहा घाट अथवा पाळू आहेत, अलीकडे काही 
वषांपासून दोन पाळंूवरून हहदंूच्या उदारपिाम ळे म सलमान लोक आपले ताजे पदमतीथात ब डवावयास 
लागले. इ. सन १९२५ पासून त्यानंी अहतक्मि करून सवक घाटावरून ताजे टाकण्यास प्रारंभ केला. 
तीथावर आवळी इत्यादी कहदू लोकानंी पहवत्र मानलेली झाडे आहेत. त्या झाडाचं्या फादं्या ताज्याचं्या आड 
येतात म्हिून त्याही म सलमानानंी तोडावयास स रुवात केली. कहदू लोकानंा ते सहन झाले नाही. त्यानंी 
हवरोध केला. म सलमान लोक पदमतीथक हे सावकजहनक आहे व सवकच पाळंूवरून ताजे हशरहवण्याचा त्यानंा 
हक्क आहे असे म्हिू लागले. तेव्हा दोन्ही समाजात तेढ उत्पन्न झाली. सरकारी अहधकाऱ्यानंी शातंता 
राखण्याकहरता सामोपचाराने तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. परंत  दोन्ही समाजात समेट न होता या 



           

तेढीचा पहरिाम इ. सन १९२७ मध्ये दोन्ही समाजामध्ये भयंकर स्वरूपाच्या दंग्यात झाला. या दंग्यात एक 
म सलमान मरि पावला. त्या घटनेचा लाभ घेण्याचे ठरवनू म सलमानानंी कै. भाऊसाहेब साने वकील, श्री. 
श.ंगो. डबीर वकील, श्री. रु. ह. देशपाडें वकील, श्री. मध राव शषेराव हवालदार, श्री. महादेव गिेश 
दातार, कै. चत भ कज धनराज चरखा, श्री. बन्सीलाल धनराज चरखा, श्री. पन्नालाल रामनारायि नेत्रवैद्य 
या प्रम ख कहदूवर ख नाचा आरोप रचला व त्यावरून त्या आरोपाखाली त्यानंा अटक झाली. परंत  पोलीस 
चौकशीतच तो आरोप खोटा ठरला. प ढे दोन्ही पक्षातंील लोकावंर दंगा व मारामारीबदल ल सरकारने 
फौजदारी खटले भरले. कहदू आरोपीत इतरासह वरील लोकानंाही गोवण्यातं आले. दोन्ही पक्षातंील 
मंडळींना हशक्षा झाल्या, अपीले वगैरेही झाली. नागपूर कोटात म सलमान आरोपी चागंल्या वतकि कीच्या 
जामीनावर स टले. कहदू आरोपींचा खटला कहनष्ठ कोटात प नः परत चौकशीकहरता पाठहवण्यात आला. तो 
प नः चालून कहदू आरोपींना प नः हशक्षा झाल्या. परंत  या हशके्षहवरुद्ध केलेल्या सेशन्स कोटातील अपीलात 
इ.सन १९३० मध्ये ते हनदोष स टले. मध्यंतरी एस्क्झक्य हटव्ह अहधकाऱ्यामंाफक त म सलमानाचें पद
मतीथावरील आक्मि दूर करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंत  त्यात यश आले नाही. उलट कहदंूनी आपले 
पदमतीथावरील हक्क हदवािी कोटात हसद्ध करून घ्यावते असा ह कूम झाला. शवेटी हदवािी कोटात 
जाऊन या प्रश्नाचा कायदेशीर रीतीने हनिकय व्हावा या तीथकस्थानावर म सलमानानंी ताजे ब डव ूनयेत आहि 
त्यानंा नेहमीकहरता मनाई व्हावी असा फैसला व्हावा म्हिून इ.सन १९२९ सालात वाशीमच्या सबजज्ज 
कोटामध्ये काही कहदंूचे प्रहतहनधी म्हिून काहंी म सलमानावंर म सलमान समाजाचे प्रहतहनधी म्हिून दावा 
दाखल केला. त्या म कदम्यात वादीप्रहतवादीतफे आपापले म्हििे माडंल्यावर कोटाकडून म देल  काढण्यात 
आले. त्यावर वादीकडून “वत्सग ल्म माहात्म्य” हा संस्कृत गं्रथ व इतरही बराच लेखी प रावा दाखल 
करण्यात येऊन तोंडीही बराच प रावा सादर करण्यात आला. प्रहतवादीकडूनही बऱ्याच साक्षी देण्यात 
आल्या. शवेटी कहनष्ठ कोटाने दोन्ही पक्षाचं्या प राव्याचा हवचार करून इ. सन १९३३ मध्ये हनिकय हदला की 
सदरहू पदमतीथक हे प्राचीन कालापासून कहदंूचेंच तीथकके्षत्र असून त्यावर त्याचंीच मालकी व कब्जा आहे. 
आहि म सलमानाचंा काहीएक हक्क नसून त्याचंी वहहवाटही नाही. सबब म सलमान समाजाला पदमथक 
तलावात ताजे ब डहवण्याची आहि अन्य तऱ्हेने वहहवाट करण्याची नेहमीकहरता मनाई व्हावी असा कहदंूना 
ह कूमनामा हदला. त्यावर म सलमान पक्षातफे, ॲहडशनल हडस्स्रक्ट जज्ज, अकोला याचें कोटात पहहले 
अपील दाखल करण्यात आले.                                                           
            . त्यावर म सलमान पक्षातफे नागपूर हायकोटामध्ये द सरे अपील सन १९३५ मध्ये दाखल 
करण्यात आले. उभय पक्षाचे म्हििे ऐकल्यावर हायकोटाने सन १९३७ सालात हनकाल हदला. त्यात 
म सलमान समाजाला पदमतीथाच्या कोित्याच पाळूवरून ताजे ब डहवण्याचा कायदेशीर हक्क नाही; तथाहप 
आग्नेय कोपऱ्याच्या दोन पाळंू (घाट नं. १ व २) यावरून ताजे ब डहवण्याचा त्यानंा वहहवाटीने हक्क प्राप्त 
झाला आहे, असा ठराव देण्यात आला. या हनकालाम ळे असंत ष्ट कहद समाजातफे इंग्लंडात हप्रव्ही 
कौस्न्सलकडे अपीलाची कारवाई इ. सन १९३८ मध्ये करण्यात आली. त्या अपीलाचा हप्रव्ही कौस्न्सलने 
तारीख १५–४–१९४३ रोजी हनकाल हदला. त्यातं कहद समाजास पूिक यश आले. या हनकालान्वये पदमतीथक 
हे सवकस्वी कहदूचे असून त्याचंाच त्यावर कब्जा आहे व म सलमान समाजाचा त्या तीथावर काहीही संबधं 
अथवा हक्क नाही असा हनिकय देण्यातं आला व कहदंूचा झालेला कोटकखचक म सलमान प्रहतवादीवर बसला. 
 
पदमतीथफ प्रकरियचय उपसांहयर 

 
याप्रमािे सन १९२५ मध्ये उत्पन्न झालेला पदमतीथासबंंधीचा झगडा कहद म सलमानामंध्ये दंगा, 

फौजदाऱ्या होण्यात पहरित झाला व कहदूसमाजातफे शहरातील प्रम ख कहदू नागहरकानंी प ढाकार घेऊन, 



           

अखेर हनकालाकहरता इ. स. १९२९ मध्ये प्रकरि हदवािी कोटात नेले व तो म कदमा पहहले कोटक, मधली 
दोन अपील कोटे आहि शवेटी हप्रव्ही कौस्न्सल येथपयंत हचकाटीने लढवनू शवेटी हप्रव्ही कौस्न्सलचा 
अखेरचा, सवकस्वी कहद समाजाला अन कूल असा हनिकय हमळहवला. या म कदम्याकहरता हजारो रुपये 
कहद समाजातफे खचक करण्यात आले हे यश संपादण्याकहरता वाशीम शहरवासी आहि प्रातंातील उदार, 
धहनक आहि सामान्य पहरस्स्थतीतील कहदूबाधंवानंी सढळ हाताने द्रव्यद्वारा मदत केली आहे व शहरातंील 
आहि प्रातंातील प्रम ख कहदू वहकलानंी मनःपूवकक म कदमा चालहवण्यात भाग घेतला आहे. त्याचंी नाव ेनमूद 
करिे अवश्य असूनही स्थलाभावी नाव े देण्याचा मोह आवरावा लागत आहे. तथाहप ज्यानंी आपले तन, 
मन, धनस द्धा सवकस्वी या कायास वाहहले आहि स्वतःस या कायास अपकि करून व हचकाटीने प्रयत्न करून 
यश हमळहवले अशा थोर व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख करिे कतकव्य वाटते. ती व्यक्ती म्हिजे वाशीमचे वकील 
श्री. श.ं गं. डबीर हे होत. हमळालेल्या यशाचा फार मोठा वाटा त्याचं्या जमेस आहे. 
 
वत्सरु्ल्ममयहयत्म्य प्रकयशनयची योर्नय 

 
या म कदम्यात पदमतीथाच्या मालकीचा आहि वहहवाटीचा प्रश्न प्राम ख्याने उपस्स्थत झाल्याम ळे 

त्यासंबधंाने शक्य असेल तो लेखी व तोंडी प रावा शोधून काढून तो म कदम्यात दाखल करण्यात आला. 
पद्मतीथक व पदमेश्वराचे मंहदर केव्हा व कोिी बाधंले, यासबंंधीचा प रावा उपलब्ध होऊ शकला नाही. पद
मतीथक केव्हा केव्हा द रुस्त करण्यात आले व कोिी द रुस्त केले, तीथाभोवती असलेली धमकशाळा, समाध्या, 
सतीची वृदंावने, इतर देवाचंी मंहदरे, कोिी केव्हा बाधंली याबदल ल माहहती व प रावा गोळा करण्यात आला. 
व्यापारी लोकाचें जमाखचक, कचेरीत पूवी दाखल केलेले अजक, जबान्या, ह कूम इत्यादी ह डकून त्याचं्या 
नकला दाखल करण्यात आल्या. सवात प्राचीन असा प रावा म्हिजे “वत्सग ल्ममाहात्म्य” हा संस्कृत 
के्षत्रविकनात्मक उपप रािात्मक गं्रथ होय. या गं्रथाचें प राि भाहवक लोक के्षत्रमाहात्म्य म्हिून भाहवकतेने 
ऐकीत. त्यात विकन केलेल्या १०८ तीथकस्थानाचें दशकन, तीथांची स्नाने, देवताचें पूजन आहि 
के्षत्रपंचकोशीची पहरक्मा, भाहवक व धार्षमक लोक श्रदे्धने करीत. तथाहप या म कादम्याच्या हनहमत्ताने हा गं्रथ 
प्रथमच बह जन समाजाच्या नजरेसमोर आला आहि त्यातं असलेल्या माहहतीकडे लक्ष वधेले गेले. पद
मतीथक हप्र. कौ. अपील सहमती–हजने पदमतीथक प्रकरिामध्ये पहरश्रम करून हप्रव्ही कौस्न्सलमध्ये म कदमा 
लढहवला, त्याहनहमत्त हनधी गोळा केला व अंहतम यश संपादन केले – त्या सहमतीने हा गं्रथ कहदू जनतेच्या 
उपयोगाकहरता छापून प्रकाहशत करण्याचे योहजले. प ढे संस्कृत न जाििाऱ्या लोकानंा त्या गं्रथाचंी 
कल्पना यावी म्हिून त्याचा मराठीत साराशंरूपाने अथक द्यावा, त्याचप्रमािे त्या गं्रथाची आहि 
वत्सग ल्मासंबधंी जी माहहती अन्यत्र गं्रथहनहवष्ट आहे ती व इतर माहहती हमळवनू व त्या साधनाचंा अभ्यास 
करून या गं्रथावर एक हवस्तृत आहि हचहकत्सक प्रस्तावना हलहहण्यात यावी असे ठरले व ते कायक 
माझ्याकडे सोपहवण्यात आले व ते मी मोया आनंदाने अंहगकाहरले, या दोन–तीन वषांत जी माहहती 
हमळहवली व अभ्यास झाला, त्याचाच हनष्ट्कषक प ढे देण्यात आला आहे. 
 
वयशीम शब्दयची व्युत्पत्ती 

 
वत्सग ल्म या शब्दापासून हल्लीचा वाशीम अथवा वासम हा शब्द तयार झाला आहे. या शब्दाच्या 

व्य त्पत्तीमध्ये मराठी भाषेच्या पूवकपीहठका हदसून येतात. मूळ शब्द वत्सग ल्म, त्यापासून बच्छोम, त्यापासून 
वाशीम अथवा बासम, वत्सग ल्म संस्कृत, बच्छोम हा प्राकृत, वाशीम हा मराठी आहि बासम हे त्या शब्दाचे 
फारसी स्वरूप आहे. सवात प्राचीन प्राकृत व्याकरिकार वररुहच यानंी आपल्या “प्राकृतप्रकाश” या 



           

व्याकरिगं्रथात विकहवषयाबदल ल हनयम हदले आहेत. त्यास अन सरून प ढीलप्रमािे रूपे बदलतात. वत्स–
वच्छ (सूत्र ३–३९ श्रच्–त्स–प्सा ंछ:); ग ल्मउम (सूत्र २.१ अय त्कस्वानादी ॥ सूत्र २.२ क–ग–च–ज–
त–द–प यवा ंप्रायी लोप : ॥ आहि सूत्र ३.३ सवकत्र लवराम् …..) या हनयमाप्रमािे ग आहि ल चा लोप 
होऊन ग ल्मचे उम होऊन वत्सग ल्माचा “वच्छोम” हा शब्द तयार झाला. प्राकृत वाङमयात वत्सग ल्माबदल ल 
वच्छोम शब्द आढळून येतो. प्राकृतमधून मराठीत वाशीम हे रूप होताना जोडाक्षरापूवीच्या “अ” चा “आ” 
होतो आहि च्छ चा श होतो. याप्रमािे वत्सग ल्म शब्दापासून वाशीम हा शब्द तयार झाला. वाशीम शब्दाचे 
रूप फारसी सरकारी कागदपत्रात बासम असे आहे. 
 
वयशीमच्यय इनतहयसयभ्ययसकडे लक्ष वेध्ययचे कयरि वयकयटकयांचय तयम्रपट 

 
वत्सग ल्मासंबधंी उल्लखे प्राचीन व अवाचीन ग्रथातं वाचताना नजरेस येत असत. तथाहप 

वत्सग लमाच्या प्राचीनतेकडे प्राम ख्याने माझे लक्ष वधेण्यास हवशषे कारि झाले, ते असे. जागहतक इहतहास 
पहरषदेस य रोपमध्ये इ. स. १९३८ साली गेलो असताना, लंडन येथे ईस्ट इंहडया ऑहफस (स्टेट सेके्टरीचे 
ऑफीस) च्या प्रहसद्ध लायब्ररीत दीड महहना अभ्यासाकहरता जात होतो. त्या वळेी लायब्ररीमध्ये असलेल्या 
ताम्रपटाचें हनरीक्षि करीत असता एक एकपानी छोटासा ताम्रपट आढळून आला. त्या ताम्रपटाचा छाप 
घेऊन वाचल्यावर आढळून आले की त्यात उल्लहेखलेले आज्ञापत्र वाकाटकवशंीय देवसेन राजाने वत्सग ल्म 
येथून हदले आहे. हा ताम्रपट संपादन करण्याचा माझा हवचार होता व त्याप्रमािे इंहडया लायब्ररीचे 
त्यावळेचे डायरेक्टर डॉ. रॅडले यानंी तशी परवानगीही हदली होती. पि अनेक कारिामं ळे ते काम मागे 
पडले. शवेटी तो ताम्रपट डॉ. रॅडले यानंीच न्य ूइंहडअन ॲटीकेरी (भाग २, पान १७७ इ. स. १९३९–४०) 
मध्ये प्रहसद्ध केला त्या लेखाची एक प्रत डॉ. रॅडले यानंी माझ्याकडे पाठहवली होती. हा ताम्रपट इंहडया 
ऑहफसकडे कोठून गेला याचा उल्लेख नाही. तथाहप त्याम ळे वत्सग ल्मासंबधंाने आिखी माहहती हमळावी 
अशी हजज्ञासा उत्पन्न झाली. 
 
वयकयटकयांचय आिखी एक तयम्रपट 

 
त्यानंतर स दैवाने वाकाटकाचंा आिखी एक ताम्रपट खास वाशीम येथेच हमळाला. श्री. द.बा. 

महाजन, बी. ए. याचं्याकडे तो पाहावयास हमळाला. हा ताम्रपट श्री. नारायिराव धनागरे वकील वाशीम व 
त्याचें वडील बंधू श्री. वास देवशास्त्री या उभयताचें पहरश्रमाने उजेडात आला त्या ताम्रपटाचा छाप घेऊन 
त्याचे वाचन केले आहि त्या ताम्रशासनावरील लेख मी कलकत्ता येथे इ. स. १९४० मध्ये ऑल इंहडया 
हहस्टरी काँगे्रसच्या अहधवशेनामध्ये हवद्वत्सभेसमोर वाचला. प ढे तो लेख, आज्ञापत्राची नक्कल, त्याचे इंग्रजी 
भाषातंर आहि मूळ ताम्रशासनाची छायाहचते्र हहस्टरी काँगे्रसच्या त्या वषाच्या अहधवशेनाच्या अहवालाच्या 
गं्रथामध्ये प्रहसद्ध करण्यात आली आहेत. ताम्रशासनामध्ये वाकाटकवशंीय हवन्ध्यशस्क्त राजाने वाशीम 
(वत्सग ल्म) येथील हवद्वान ब्राह्मिानंा वत्सग ल्म येथूनच दाने हदल्याचा उल्लखे आहे. या ताम्रशासनाच्या 
आधारे जी अन माने हनघतात ती प ढे येतीलच. या ताम्रशासनाचा काल साधारिपिे इ.सनाच्या ३ ऱ्या, ४ 
थ्या शतकाचा येतो. त्यावळेी वाकाटकाचंा या वत्सग ल्माशी घहनष्ठ संबंध होता व त्यावळेी हभन्न हभन्न गोत्राचंी 
अनेक हवद्वान ब्राह्मि घरािी या हठकािी वास करीत असत एवढे हे वत्सग ल्म शहर हवस्तृत आहि महत्त्वाचे 
होते हे हनहश्चत हदसून येते. 

 



           

वत्सग ल्म माहात्म्यात वत्सग ल्म के्षत्र आहि त्याच्या पंचक्ोशीत १०८ तीथे असल्याचे विकन आहे व 
आजही बरीचशी तीथकस्थाने माहात्म्यात नमूद केलेल्या नावानीच हवद्यमान असून ती स्थाने वाशीम येथील 
धार्षमक कहदू जनतेस पहरहचत आहेत. 
 
सयतवयहनयांचय नवदभाशी सांबांध 

 
सातवाहन (शाहलवाहन) वशंाचे राज्य महाराष्ट्रातं इ. स. पूवक २५० वषांपासून इ. स. २५० पयंत 

म्हिजे ५०० वष ेहोते. त्यापकैी बराच कालपयंत हवदभावरही त्याचें राज्य होते. त्या वशंाच्या नाण्याचंा एक 
संग्रह ६० वषापूवी चादंा हजल्यात सापडला होता. तसेच ५–६ वषांपूवी एक मोठा संग्रह वाशीम सब–
हडस्व्हजनमध्ये मंगरूळनाथ ताल क्यात तऱ्हाळे या गावी सापडला आहे. तसेच सातवाहनकालीन दोन 
हशलालेख यवतमाळ हजल्यात विी ताल क्यात कायर येथे सापंडले आहेत. त्यापैकी एक यवतमाळ येथील 
शारदाश्रम संस्थेच्या संग्रहात आहे. वाशीम सब–हडस्व्हजनमध्ये सापडलेल्या नाण्याचंा संग्रह तर वाशीम 
शहरापासून काही मलैावंरच सापडला. राजवशंाचा हवदभाशी व वत्सग ल्माशी संबधं होता हे 
दाखहवण्याकहरताच वरील गोष्टीचा उल्लेख केला आहे. 
 
रु्ियढ्ययची वृहत्कथय  

 
सातवाहन राजाचंी राजधानी महाराष्ट्रात पैठि येथे होती. इसवी सनाच्या पहहल्या अथवा द सऱ्या 

शतकात जो सातवाहन राजा राज्य करीत होता त्याचे पदरी ग िाढ्य नावाचा प्रधान होता. या ग िाढ्याने 
पैशाची भाषेत बृहत्कथा या नावाचा एक हवस्तृत गं्रथ हलहहला होता. तो हल्ली उपलब्ध नाही. तथाहप 
काश्मीरी पंहडत के्षमेंद्र आहि सोमेश्वर यानंी अकराव्या शतकात अन क्मे वृहत्कथामंजरी आहि 
कथासहरत्सागर नावाचे दोन गं्रथ, पैशाची भाषेतील बृहत्कथेच्या आधारावर संस्कृतमध्ये हलहहलेले प्रहसद्ध 
आहेत. याहशवाय वास देवकहडीनामक एका जैन प्राकृत गं्रथात आहि एका ज न्या तामील गं्रथातही 
बृहत्कथेतील काही कथा आल्या आहेत. वृहत्कथामजंरी आहि कथासहरत्सागर या दोन्ही गं्रथात 
ग िाढ्याच्या उत्पत्तीची कथा आली आहे. 
 
रु्ियढ्ययच्यय उत्पत्तीची कथय 

 
वृहत्कथामजंरीच्या कथापीठातं तृतीय ग च्छामध्ये आहि कथासहरत्सागराच्या षष्ठ तरंगातं 

कथापीठलम्बकात ही ग िाढ्य कथा आली आहे. त्या कथेपैकी प्रस्तृत हवषयास आवश्यक असा कथाभाग 
साराशंरूपाने देतो. कथामंजरीत म्हटले आहे की, सोमशमा नावाच्या दाहक्षिात्य ब्राह्मिास वत्स आहि ग ल्म 
नावाचे दोन प त्र झाले. कथासहरत्सागरामध्ये प्रहतष्ठान प्रातंात स प्रहतहष्ठत नावाचे नगर होते, तेथे सोमशमा 
यास हे दोन प त्र झाले, असे हलहहले आहे. हतसरी त्याला श्र ताथा नावाची एक कन्या झाली. काही 
हदवसानंी आईबाप वारल्यावर बहीिीचे या दोघा भावानंी पालनपोषि केले. ती उपवर झाल्यावर दोघा 
बंधंूस हतच्या हववाहाची कचता प्राप्त झाली. चमत्कार असा झाला की ती गर्षभिी झाली. बंधूना हतच्या 
चाहरत्र्याबदल ल शकंा वाटू लागली तेव्हा श्र ताथाने कळहवले की, नागराजा वास हक याचा प तण्या कीर्षतसेन 
माझ्यावर कामासक्त होऊन क ल व नाव सागंनू त्याने माझ्याशी गाधंवक हववाह केला व त्यापासून मला गभक 
राहहला. त्याची सत्यता पटहवण्याकहरता हतने स्मरि कहरताच कीर्षतसेन प्रकट झाला व त्याने झालेला 
वृत्तातं साहंगतला; व आिखी म्हिाला की, त म्ही व त मची बहीि ही गंधवक क लातील आहात व काही 



           

कारिाने शापभ्रष्ट होऊन येथे जन्मास आलात. इच्या पोटी हनःसंशय म लगा होिार व तो जन्मला म्हिजे 
त म्ही हतघेंही शापम क्त व्हाल असे सागंनू तो नागक मार ग प्त झाला. प ढे हतला म लगा झाला तोच शापभ्रष्ट 
माल्यवान गंधवक प्रहसद्ध ग िाढ्य म्हिून प ढे प्रहसद्धीस आला. कथासहरत्सागरात म्हटले आहे की, 
ग िाढ्याचा जन्म स प्रहतहष्ठत नावाच्या नगरात झाला. हे नगर त्यावळेी प्रहतष्ठान प्रातंात होते. 
सहरत्सागराप्रमािे सोमशमा तेथेच राहत होता. वत्स आहि ग ल्म याचंा, श्र ताथाचा, ग िाढ्याचाही जन्म 
तेथेच झाला. प्रहतष्ठान (पैठि) सातवाहनाचंी राजधानी वाशीमहून ६०–६५ कोसावंर आहे. वाशीमचा भाग 
त्यावळेी सातवाहनाचं्या अमलात असावा असे, वर अवशषे सापडल्याचा उल्लखे केला त्यावरून शक्य 
वाटते. सबब वत्सग ल्म (वाशीम) हेच ते स प्रहतहष्ठत नगर असिे संभवनीय आहे. ग िाढ्यनंतर दहक्षिेत 
हवद्याभ्यासास गेला व हवद्वान म्हिून प्रहसद्धीस आला. त्याला सातवाहन राजाने आपले प्रधानपद हदले. प ढे 
वृहत्कथा रचण्याला काय कारि झाले व जे सात भाग रहचले त्यापैकी ग िाढ्याने सहा भाग कसे जाळले व 
एक भाग हशल्लक राहहला तीच हल्ली प्रहसद्ध असलेली, पि आता ल प्तप्राय झालेली वृहत्कथा होय, वगैरे 
कथेशी प्रस्त त आपिास कतकव्य नाही; हजज्ञासूंना हा कथाभाग अन्यत्र वाचावयास हमळेल. (शारदाश्रम 
वार्षषक कै. कहवमयूर लक्ष्मिशास्त्री गाडगे रा. वाशीम याचंा लेख). वत्स आहि ग ल्म हे स प्रहतहष्ठत येथे 
राहत असल्याम ळे आहि बह धा त्यानंी त्या भागात राज्य स्थाहपल्याम ळे त्या नगरास वत्सग ल्म आहि त्या 
प्रातंास वत्सग ल्म प्रातं अशी नाव ेप्राप्त झाली असावी असा अंदाज बाधंावयास, वृहत्कथेच्या काळानंतर 
सरासरी ४–५ व्या शतकातं हनमाि झालेला “वात्स्यायनाची कामसूते्र” म्हिून जो प्राचीन संस्कृत गं्रथ 
आहे, त्यात आधार आहे. 
 
वयत्स्यययनयची कयमसूते्र 

 
प्रस्त त गं्रथात वैदभक, कोंकि, अश्मक, वानवास्य, आधं्र, कनाटक . . . . ., लाट, महाराष्ट्र इत्यादी 

देशातंील स्त्रीहवषयक चालीरीतीचे विकन आले आहे. सातकिी सातवाहन आहि त्याची रािी मलयवती 
इचीही कथा आली आहे. या गं्रथात हवदभाचा आहि वात्सग ल्मक देशाचा दोन–दोनदा उल्लेख आला आहे. 
वात्सग ल्मकाचा उल्लेख येिेप्रमािे :– 

 
महामाते्रश्वरािामन्तःप राहि हनहश सेवाथक राजानम पगच्छस्न्त वात्सग ल्मकानाम् ॥ ५–५–३३ ॥ 
पे्रष्ट्याहभ. सह तदे्वषान्नगरकप त्रान्प्रवशेयस्न्त वात्सग ल्मकानाम् ॥ ५–६–३५ ॥ 
 
या कामसूत्र गं्रथावर यशोधराने “जयमंगल” टीका हलहहली आहे. त्या टीकेत हवदभक आहि 

वात्सग ल्म या शब्दाचंी टीका केली आहे; ती अशी :– 
 
वैदभीिाहमहत कालाव्जरादहक्षिे हवदभो नाम देशः तत्रभवानम् । वात्सग ल्माकानाहमहत ॥ दहक्षिापथे 

सोदयो वत्सग ल्मी ताभ्यामध्याहसतो देशो वत्सग ल्मक इहत प्रतीतस्तत्रभवानाहमय ंप्रवृहतः । 
याप्रमािे वात्सग ल्मक देशाचा वात्सायनाच्या कामसूत्रात उल्लेख आला आहे. 

 
पदमपुरियतील उले्लख 

 



           

यानंतरचा हवशषे महत्त्वाचा वत्सग ल्मासंबधंी उल्लेख पदमप राि सृहष्टखंड अध्याय १४ मध्ये आहे. 
पदम्प राि आहे त्या स्स्थतीत केव्हा झाले हे हनहश्चत नाही. तथाहप अगदी जास्तीत जास्त ३ ऱ्या, ४ थ्या 
शतकाचं्या अलीकडे त्याचा काळ जात नाही, म्हिून येथे तो उल्लेख केला आहे. त्यात अशी कथा आली 
आहे की, ब्रह्मदेव चार म खानंी वदेाचंी स्त ती करीत असे; व पाचंव्या म खाने हहरहराचंी कनदा करीत असे. 
त्याम ळे हशवाला राग येऊन त्याने ब्रह्मदेवाचे पाचव ेमस्तक तोडले. तेव्हा जी ब्रह्महत्या घडली, ती नाहीशी 
करण्याकहरता हशवाने अनेक तीथे आहि के्षते्र याचें पयकटन केले. पदमप रािात या तीथकके्षत्राचंी यादी हदलेली 
आहे. ते लोक असे :– 

 
 कपालपाहिदँवशे । पयकटन वस धाहमया ं। 
 हहमवन्तं समनैाकं मेरुिा च सहैव त  ॥ १६२ ॥ 
 कैलास ंसकलं हवन्ध्य नीलं चैव महाहगकर । 
 कान्चीं काशीं ताम्रहलप्ता ंमगधान्मालकंस्तथा ॥ १६३ ॥ 
 वत्सग ल्मं च गोकिक तथा चैवोतरान क रुन । 
 भद्राश्व ंकेत मालं च वषक हैरण्यंकस्तथा ॥ १६४ ॥ 
 
या श्लोकात वत्सग ल्माचे नाव आल्याम ळे हे हनहश्चत म्हिता येईल की पदमप रािाच्या रचनाकाळी 

वत्सग ल्म हे तीथकके्षत्र म्हिनू प्रहसद्ध होते. वत्सग ल्ममाहात्म्य हे पदमप रािातंगकत आहे असा उल्लखे 
माहात्म्यातच असल्याम ळे माहात्म्य पदमप रािानंतर रचले गेले हे स्पष्ट आहे. माहात्म्यापूवी अनेक शतके 
वत्सग ल्म हे के्षत्र प्रहसद्ध असाव,े असे यावरून वाटते. 
 
र्ोदयमयहयत्म्ययतील नशवयच्यय ब्रह्शयपयची कथय 

 
ही हशवाची ब्रह्मपाशाची कथा गोदामाहात्म्यात पंचवटीमध्ये असलेल्या कपालेश्वर देवतेसंबधंी 

आहे. ब्रह्मदेवाचे मस्तक तोडल्यावर ते मस्तक ब्रह्मदेवाच्या दोषाम ळे हशवाच्या हातास हचकटले. म्हिूनच 
वर उदधृत केलेल्या पदमप रािातील श्लोकात हशवाला कपालपाहि असे म्हटले आहे. हशव हफरत हफरत 
गोदावरीतीरी सावरगाव नावाच्या गावी रात्री एका ब्राह्मिाच्या पडवीत म क्कामास राहहले. तेथे ब्राह्मिाची 
गाय व गोऱ्हा बाधंले होते. त्याचं्यात संभाषि झाले. त्यात गोऱ्हा म्हिाला, “आई उद्या धनी माझी नाथ 
टोचिार आहे तरी मी त्याला कशग ख पसून मारिार”. आई म्हिाली, “असे करू नये, तो आपला धनी आहे 
हशवाय त ला ब्रह्महत्येचे पाप लागेल”. गोऱ्हा म्हिाला, “पातकाची मला हभती नाही. त्याचा उपाय 
मजजवळ आहे”. हे संभाषि हशवाने ऐकले. गोऱ्हा सकाळी काय करतो ते पाहण्यास हशव तेथे थाबंले. 
सकाळी धनी नाथ टोचावयास आला, तेव्हा गोऱ्हाने पोटात कशग खपसून ब्राह्मिाचा वध केला. हे 
झाल्याबरोबर ब्रह्महत्येच्या पातकाने गोऱ्हा श भ्र होता तो काळा झाला. तेथून धावत पंचवटीत येऊन 
अरुिा–गोदासंगमी रामक ं डात एकदम त्याने उडी मारली. त्याम ळे बाहेर हनघाला तेव्हा ब्रह्महत्येच्या 
पातकाचे हनरसन होऊन तो पूवकवत् पाढंरा श भ्र झाला. हे पाहून हशवानेही अरुिा–गोदासंगमी रामक ं डात 
स्नान केले. त्याम ळे त्याचेही ब्रह्महत्येचे पातक नाहीसे होऊन हाताला हचकटलेले कपाळ (मस्तक) खाली 
पडले. ते ज्या हठकािी पंचवटीत पडले, तेथेच कपालेश्वर महादेवाच्या कलगाची स्थापना केली. तेच हे 
कपालेश्वर मंहदर. या हठकािी महादेवाप ढे नंदी नाही हे या मंहदराचे वैहशष्ट्ट्य आहे. या हठकािी नंदी 



           

महादेवाला ब्रह्महत्या पातक हनरसनाथक ग रू झाल्याम ळे त्याची स्थापना हशवासमोर केली नाही. वरील 
कथाभाग पौराहिक आहे. त्याच्या सत्यासत्यतेबदल ल हचहकत्सक दृष्टीने पाहिे अयोग्य आहे. 
 
पौरयनिक कथयांची सत्ययसत्यतय 

 
हनरहनराळ्या प रािात, उपप रािात आहि के्षत्रमाहात्म्यात त्याच त्या कथा प नः प नः आल्या आहेत. 

त्या कथाचंा भारतात सवकत्र असा अनेक शतकापंासून प्रसार आहे, एवढ्याच प रते त्याकडे पाहावयाचे आहे. 
लोिार के्षत्राचे हबरजमाहात्म्य म्हिून के्षत्रविकन आहे. तीही स्कंदप रािातंगकतच म्हिून त्यात उल्लेख आहे. 
 
वयकयटकयांचे वत्सरु्ल्मस्थ दोन तयम्रपट 

 
यानंतरचा हवशषे महत्त्वाचा असा ऐहतहाहसक उल्लेख म्हिजे वाकाटक वशंाच्या कवध्यशस्क्त आहि 

देवसेन या दोन राजाचं्या ताम्रशासनातील उल्लेख होय. हे दोन्ही ताम्रशासन वत्सग ल्माहून हदले आहेत. हे 
उल्लेख ऐहतहाहसक दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. पहहला ताम्रपट (पहरहशष्ट २) खास वाशीम येथे सापडला 
असून, हल्ली श्री. नारायिराव धनागरे वकील, वाशीम याचं्याजवळ आहे; आहि द सरा अस्सल ताम्रपट 
(पहरहशष्ट ४) लंडन येथे ईस्ट इंहडया ऑहफसच्या प्रहसद्ध लायब्ररीत आहे. पहहल्या ताम्रपटात कवध्यशस्क्त 
वाकाटक राजाने वत्सग ल्म येथील हनरहनराळ्या गोत्राचं्या हवद्वान ब्राह्मि मंडळीस वत्सग ल्म येथील भमूी 
दान केली आहे. त्या ब्राह्मिाचंी गोत्रासह नावहेी हदली आहेत. वत्सग ल्म हे नंहदकट (नादेंड) च्या उत्तर 
मागावर असल्याचा त्यात उल्लेख आहे. आहि या ताम्रशासनाचा द सरा हवशषे हा आहे की, या 
ताम्रशासनाच्या पहहल्या पानाची भाषा संस्कृत आहे; व बाकीच्या पाच पानाचंी भाषा तत्कालीन प्राकृत असून 
त्यावरून ४ थ्या शतकात येथे प्रचहलत असलेल्या भाषेचे स्वरूप लक्षात येते. व त्या भाषेत आपिास मराठी 
भाषेचे पूवकस्वरूप हदसून येते. तत्कालीन सामाहजक, राजकीय वगैरे इहतहासावर प्रकाश पाडण्याच्या 
दृष्टीनेही या ताम्रशासनाचे महत्त्व आहे. वाकाटक वशंाचे जेवढे ताम्रपट आहि हशलालेख आजवर उपलब्ध 
झाले आहेत, ते सवक संस्कृत भाषेत आहेत, हा एवढचा वाकाटकाचंा ताम्रपट प्राकृत भाषेत आहे. द सरा 
ताम्रपट वाकाटक वशंाचा शवेटचा राजा देवसेन याचा आहे. तोही वत्सग ल्म येथून हदला असून त्याचे एकच 
पाने उपलब्ध असल्याम ळे तो अपूिक आहे. वाशीम येथे वास्तव्य करिाऱ्या चौथ्या शतकातील ज्या हवद्वान 
ब्राह्मिानंा कवध्यशक्ती वाकाटक राजाने दान हदले, त्या भालंदायनगोत्री हसत ज्ज इत्यादी सोळा ब्राह्मिाचंी 
गोत्रासह नाव ेताम्रपटात हदली आहेत. या नावात “ज” हे अन्त्याक्षर हदसून येते. तो आयक शब्दाचा अपभं्रश 
आहे. जसे–हशवज्ज–हशवायक. त्याचेच मराठीमध्ये हशवाजी असे रूप झाले. हे वाकाटक घरािे ब्राह्मिात 
होते. कारि, ताम्रपटात विकन केल्याप्रमािे त्यातील एक प रुष प्रवरसेन याने बृहस्पहतसव वगैरे 
ब्राह्मिानंीच करावयाचे यज्ञ केल्याचे विकन आहे व त्या वशंाचे गोत्र हवष्ट्ि वृद्ध आहे. ज्याचं्याम ळे हे 
ताम्रशासन उजेडात आले ते श्री. नारायिराव धनागरे याचेंही गोत्र हवष्ट्ि वृद्ध आहे हा योगायोग नमूद 
करण्यासारखा आहे. 
 
पौरयनिक कथयांची उपयुक्ततय 

 
प रािे, उपप रािे ककवा के्षत्रमाहात्म्ये, यामंधून ज्या पौराहिक स्वरूपाच्या कथा आलेल्या आहेत, 

त्या सवकच ब द्धीस पटण्यासारख्या नाहीत, ही गोष्ट जरी खरी असली, तरी त्या सवकच्या सवकच टाकाऊ 
म्हिता येत नाहीत. प रािे म्हिजे हनव्वळ भाकडकथा, असा पाहश्चमात्य पद्धतीने हशकलेल्या स हशहक्षताचंा 



           

एके काळी समज होता. पि तो आता बदलत चालला आहे. प रािातील बह तेक कथा प रािे तयार 
होण्यापूवी जनतेत प्रचहलत होत्या. त्याम ळे सवकच कथा टाकाऊ नाहीत. प रािाचें सामाहजक, ऐहतहाहसक 
इ. दृष्टींनीही बरेच महत्त्व आहे; असे आता पटू लागले आहे. वैहदकाचं्या संस्कृतीचे ती प रािे म्हिजे अमोल 
असे भाडंार आहे. श्री. पार्षटजर या पाहश्चमात्य हसस्व्हहलयनाने हनरहनराळ्या प रािाचं्या स मारे ८० प्रती 
जमवनू त्याचंा सूक्ष्म अभ्यास केला व त्यानंी ‘कहलय गातील राजवशं’ या नावाचा गं्रथ हलहहला. व 
याहशवायही त्या हवषयावर त्यानंी अनेक लेख हलहहले आहेत. त्यामध्ये त्यानंी प्रस्थाहपत केले की, 
प रािामंध्ये आलेल्या राजवशंावली या काल्पहनक नसून त्या सत्यावर आधारलेल्या आहेत. 
 
तऱ्हयळय नय्ययवरून अनुमयने 

 
प रािातून औंध (सातवाहन) वशंातील राजाचंी कोठे २८ व कोठे ३० अशी नाव े हदली आहेत 

सातवाहन वशंाचे जे हशलालेख आहि नािी बऱ्याच हठकािी उपलब्ध झाली आहेत, त्यावरून बऱ्याच 
राजाचं्या नावाचा पडताळा हदसून आला आहे. वाशीम सबहडव्हीजनमधील तऱ्हाळा गावी सातवाहन वशंाची 
सरासरी १५०० नािी सापडली आहेत. ती तपासून पाहहल्यावर प्रा. वा. हव. हमराशी यानंी असे प्रहसद्ध केले 
आहे की, सातवाहन वशंातील राजाचं्या प रािातील यादीपैकी १४ राजाची नाव े त्या नाण्यावर आढळली 
आहेत व २–३ राजाचंी नािी पहहल्यानेच या संग्रहाच्या द्वारा उजेडात येत आहेत. (न्य हमस्म्याहटक 
सोसायटी जनकल, इंहडया; व्हा. २, पा. ८३; हमराशी याचंा लेख) 
 
वयकयटक रयर्वांशयच्यय शयखय 

 
वाय प रािात आहि ब्रह्माण्डप रािात हवन्ध्यशक्ती हा मूधाहभहषक्त राजा होता व त्याला प्रवीर 

नावाचा वीयकवान प त्र होता म्हिून विकन आहे. (वाय प राि; अ. १९, श्लो. ३७१, ३७१) व प्रवीराला ४ प त्र 
होते व त्याचे पश्चात त्याचे राज्य त्याच्या चार म लानंा वाटून देण्यात आले. या घराण्याचे (वाकाटक) जे 
आजही हशलालेख आहि ताम्रपट सापडले आहेत त्या बह तेकात घराण्याचंा प्रारंभ हवन्ध्यशक्तीपासून झाला 
असल्याचे विकन आहे. त्याचा म लगा प्रवरसेन (प्रवीर) हा फार पराक्मी हनघाला व त्याने बरेच यज्ञ केले. 
त्या प्रवीराला (प्रवरसेनाला) चार म ले होती असे विकन आहे. अथात त्या राज्याच्या चार शाखा झाल्या असे 
प रािे सागंतात. वाशीम येथील हवन्ध्यशक्तीच्या ताम्रशासनात प्रवरसेन, सवकसेन व हवन्ध्यशक्ती अशी परंपरा 
आलेली आहे. या ताम्रशासनासबंंधी ऑल इंहडया हहस्टरी काँगे्रसच्या कलकत्ता येथे इ. स. १९३९ मध्ये 
भरलेल्या हतसऱ्या अहधवशेनात प्राचीन सहमतीप ढे जो हनबंध वाचण्यात आला त्यात हवन्ध्यशक्ती पहहला 
याचे दानपत्राचा उल्लेख आहे. तथाहप डॉ. डी. सी. सरकार, कलकत्ता आहि प्राचायक वा.हव. हमराशी, हवदभक 
महाहवद्यालय, अमरावती यानंी स चहवल्याप्रमािे या ताम्रशासनातील प्राथहमक उल्लखेावरून हवन्ध्यशक्ती 
हा प्रवरसेनचा पौत्र व सवकसेनाचा प त्र होत असे हदसते. म्हिजे या वाकाटक वशंात दोन हवन्ध्यशक्ती झाले 
असून वाशीम येथून दान देिारा द सरा नंबरचा हवन्ध्यशक्ती होता असे स्पष्ट हदसते. यासंबधंी प्रा. हमराशी 
यानंी हैद्राबाद आर्षकऑलॉहजक हसहरज नं. १४ मध्ये आहि सयाहद्र वषक ११, अंक ७ (ज लै १९४५) मध्ये 
हववचेन केले आहे. आजवर वाकाटकाचें जे ताम्रपट प्रहसद्ध झाले आहेत त्यापकैी काही रामहगरी रामटेक), 
नंहदवधकन (नागप रकडील नागरधन), प्रवरपूर व वाशीम येथून हदलेले आहेत. आजवर वाकाटकाचं्या 
प्रहसद्ध झालेला ताम्रपट अथवा हशलालेखात हवन्ध्यशक्तीचा ताम्रपट सवांत ज ना आहि देवसेनाचा ताम्रपट 
या घराण्यातील शवेटचा असा आहे. व हे दोन्ही ताम्रपट वाशीमवरूनच हदले गेले आहेत. ही वाशीमच्या 
इहतहासासंबधंाने हवशषे उल्लखेनीय गोष्ट आहे. प रािात प्रवरसेनानंतर त्याच्या राज्याच्या चार शाखा झाल्या 



           

असे नमूद आहे. तथाहप त्यासंबंधाने काही माहहती उपलब्ध नाही. प्रवरपूर कोठे आहे त्याचा अद्याप शोध 
नाही. कै. रा. व. का. ना. दीहक्षत माजी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्षकऑलॉजी, इंहडया व मी जेव्हा १९३० 
सालात मध्यप्रातं वऱ्हाडातील प्राचीन अवशषेाचें हनरीक्षि करावयास दौरा काढला तेव्हा वध्याजवळील 
पवनार येथील अवशषे पाहहले असता हे प्राचीन वाकाटकाचें प्रवरपूर असिे संभवनीय असल्याचे कै. 
दीहक्षत म्हिाले. पि अद्याप हनहश्चत प रावा हमळाला नाही. 
 
वयकयटकयांची वत्सरु्ल्म शयखय 

 
प्रा. हमराशी आपल्या ‘सयाद्री’ मधील कालीदासाचे “क ं तलेश्वर दौत्य” या लेखात पान ४५३ वर 

म्हितात, “गोदावरीच्या उत्तरेस हवदभात–वाकाटकाचंा अंमल होता. इ. स. च्या चौथ्या शतकात 
वाकाटक वशंाच्या दोन शाखा गोदावरीच्या उत्तरेस राज्य करीत असलेल्या आढळतात. वडील पातीची 
राजधानी नागपूर जवळचे नंहदवधकन असून हतच्या अंमलाखाली उत्तर वऱ्हाड–मध्यप्रातंाचे नागपूर, वधा, 
भडंारा, कछदवाडा, बैतूल, बालाघाट इत्यादी हजल्हे होते. धाकट्या पातीची राजधानी वत्सग ल्म (हल्लीचे 
अकोला हजल्यातील वाशीम) असून हतच्या राज्यात अकजठा पवकतराजीच्या दहक्षिेचा व गोदावरीच्या 
उत्तरेचा म ल ख अंतभूकत होत होता असे हदसते. वाकाटकाचंी धाकटी पाती व राष्ट्रकूट याचंी राज्ये 
एकमेकास लागून असल्याम ळे त्याचं्यामध्ये कटकटीचे प्रसंग उदभवत असले तर त्यात आश्चयक नाही. त्याचे 
प्रत्यंतर या दोन्ही राजवशंाचं्या कोरीव लेखात आढळते. वत्सग ल्माच्या वाकाटकाचंा एक कोरीव लेख 
अकजठा येथील १६ नंबरच्या ग हेत कोरला आहे. त्यात कवध्यसेन नामक राजाने क ं तलेशाचा पराभव 
केल्याचा उल्लेख आहे. याच्या उलट राष्ट्रकूटाचं्या, कोल्हाप रजवळ सापडलेल्या ताम्रपटात मानाडक 
नृपतीने हवदभक व अश्मक देश कजकल्याचे नमूद केले आहे. अश्मक हे गोदावरीच्या तीरावरील प्रदेशाचे नाव 
होते. द सरा देश हवदभक हा वत्सग ल्म वाकाटकाचं्या अंमलाखालचा दहक्षि हवदभक असावा. वत्सग ल्म 
वाकाटकाचं्या वशंावळीचा मूळ हवन्ध्यशक्ती, नंतर प्रवरसेन, नंतर सवकसेन, नंतर हद्वतीय हवन्ध्यशक्ती अथवा 
हवन्ध्यसेन आहि मध्ये काही हपढ्या जाऊन शवेटी देवसेन असा क्म लागतो. यापंैकी सवकसेन याचे वळेीच ही 
वत्सग ल्म येथील शाखा स्थाहपत झाली असावी. हवन्ध्यशक्ती याच्या ताम्रपटावरून आिखी एक गोष्ट 
हनहश्चत होते. त्यात वत्सग ल्माला धमकस्थान असे म्हटले आहे. म्हिजे चौथ्या शतकातही वत्सग ल्म के्षत्र 
म्हिून मानण्यात येऊन तेथे चारही वदेाचं्या ब्राह्मिाचें वास्तव्य होते व राजाकडून त्यानंा दान हमळाले होते 
हे त्या ताम्रशासनावरून हदसून येते. 
 
वत्सरु्ल्म शयखेसांबांधयने प्रय. नमरयशी ययांची सांकनलत अनुमयने  

 
प्रा. वा. हव. हमराशी यानंी नागपूर य हनव्हर्षसटी हहस्टॉहरकल सोसायटीच्या ॲन्य अल ब लेटीन (स. 

१९४६) मध्ये मध्यप्रातं वऱ्हाडमधील वाकाटक वशंासंबधंाने शोधपूवकक हवस्तृत लेख हलहहला आहे. त्याध्ये 
वत्सग ल्म येथील वाकाटक राजवशंासंबधंाने काही माहहती हदली आहे व उपलब्ध प राव्यावरून काही 
अन माने केली आहेत त्याचा इत्यथक असा :– वत्सग ल्म–शाखा प्रवरसेन–प त्र सवकसेन याने स्थाहपली 
असावी. त्यानेही बापाप्रमािे “धमकमहाराज” अशी पदवी धारि केली होती. तो स्वतः हवद्वान होता. त्याने 
प्राकृतमध्ये “हहर हवजय” काव्य हलहहले होते. ते उपलब्ध नाही; पि संस्कृत कवी व साहहत्यकार यानंी 
त्याचा उल्लेख केला आहे. त्याने रहचलेल्या काही गाथा हल्लीच्या गाथासप्तशतीतही आढळून येतात. त्या 
मागाहून त्या गं्रथात समाहवष्ट करण्यात आल्या असाव्यात. वाकाटकाचं्या राजवटीत वत्सग ल्म हे हवदे्यचे 
आहि संस्कृतीचे कें द्र बनले होते आहि उत्कृष्ट संस्कृत काव्यरीतीला या शहराच्या नावावरून (वत्सग ल्मी) 



           

बच्छोमी रीहमन असे नाव प्राप्त झाले होते. सवकसेनाचा काळ साधारिपिे इ. सन ३३० ते ३५५ येतो. 
त्यानंतर हवन्ध्यशक्ती अथवा हवन्ध्यसेन गादीवर आला. त्याने राज्याच्या १७ व्या वषी वत्सगल्म 
ताम्रशासनातील उल्लहेखलेले दान हदले. अकजठा हशलालेखावरून त्याने क ं तलेशाचा पराभव केला असे 
कळून येते. क ं तलेश मान्तडक राष्ट्रकूट याच्या हशलालेखात त्यानेही हवदभक आहि अश्मक येथील राजाचंा 
पराभव केला असे आहे. हवदभशे म्हिजे वत्सग ल्माचे वाकाटंक असाव ेतसेच अश्मक (गोदावरी काठचा 
भाग) हे वत्सग ल्म वाकाटकाचें माडंहलक असावते. हवन्ध्यसेन यानंी इ. सन ४०० पयंत राज्य केले असाव.े 
त्यानंतर त्याचा प त्र प्रवरसेन द सरा याने सरासरी इ. सन ४०० ते ४१५ पयंत राज्य केले असाव.े त्यासंबधंाने 
फारशी माहहती नाही. अकजयातील लेखावरून त्यानेही उत्तम प्रकारे राज्य केले असे कळते. हा राजा 
मेला त्यावळेी त्याचा म लगा आठ वषांचा होता. अकजठा लेण्यातील हशलालेखात त्याचे नाव घासून गेले 
आहे. त्या राजाचा म लगा देवसेन हा स. ४४० च्या स मारास गादीवर बसला. इंहडया ऑहफसमध्ये असलेले 
ताम्रशासन या देवसेनाने वत्सग ल्म येथून हदले होते. हे ताम्रपत्र वाशीमच्या बाजूला कोठेतरी सापडले 
असाव.े देवसेनाचे वळेेसही वत्सग ल्म राजधानी असावी. हस्स्तभोज नावाचा देवसेनाचा प्रधान होता. 
त्याच्यावर राज्यभार टाकून देवसेन सौख्याधीन झाला होता या हस्स्तभोजाची स्त ती त्याचा म लगा वराहदेव 
याने अकजठा आहि घटोत्कच लेण्यात खोदलेल्या हशलालेखात केली आहे. इ. स. ४७५ च्या स मारास 
देवसेनाच्या नंतर हहरषेि हा गादीवर बसला. या शाखेच्या राजामधील ज्ञात असलेला हाच शवेटचा प रुष. 
ज्यामध्ये त्याच्या पराक्माचे विकन होते त्या अकजठा लेखातील चौदा व पंधराव्या ओळी घासून गेल्या आहेत. 
रहहलेल्या ओळींवरून हवदभाच्या चारही बाजंूस असलेले म ल ख त्याने पादाक्ातं केले होते असे हदसते. हे 
म ल ख म्हिजे अवतंी (मालवा), कोसल (छत्तीसगढ) कर्षलग (उत्तरसरकार), आंध्र (गोदावरी व 
कृष्ट्िामधील प्रातं), लाट (ग जरात), हत्रकूट (नाहशक) आहि क ं तल (दहक्षि महाराष्ट्र). हहरषेिाचा प्रधान 
वराहदेव होता. त्यानेच अकजठा लेिे नं.१६ मधील हशलालेख खोदला व हवशषेतः त्यातूनच वत्सग ल्म 
शाखेची माहहती हमळते. हहरषेिानंतर एक–दोन राजे झाले असाव.े वाकाटकाचे राज्य इ. स. ५५० च्या 
स मारास माहहष्ट्मती (हल्लीचे महेश्वर) येथील कलच री राजानी घेतले असाव.े वत्सग ल्मासंबधंी महत्त्वाची 
म्हिून प्रा.हमराशी याचं्या लेखातून वरील माहहती घेतली आहे. नवीन प रावा जसजसा उपलब्ध होईल 
तसतशी त्या आधारावर ऐहतहाहसक अन माने बदलावी लागतील. उपलब्ध साधनावरून प्रा.हमराशी यानंी 
वाकाटक वशंाचा स संबद्ध इहतहास सागंण्याचा प्रयत्न केला आहे व मी त्याचा या प्रस्तावनेत साभार उपयोग 
केला आहे. 
 
वत्सरु्ल्म शयखेच्यय अांतयसांबांधी अनुमयने 

 
या वत्सग ल्म शाखेचा अंत कसा झाला असावा यासंबधंीही वरील लेखातच प्रा.हमराशी यानंी 

अन मान केले आहे, ते संके्षपाने देत आहे. प ढे मागे नवीन प रावा उपलब्ध झाल्यास त्याची सत्यता पडताळून 
पाहता येईल. दंडीकवीचे पूवकज हवदभातीलच होते. वाकाटकाचें राज्य नष्ट झाल्यावर सरासरी १०० 
वषांच्या आतच दंडीने आपला प्रहसद्ध दशक मारचहरत्र हा संस्कृत गं्रथ रचला. त्या गं्रथात आठव्या 
उच्छवासात हवश्र तचहरतम् म्हिून भाग आहे. या उच्छवासात हवश्र त या क माराने आपल्या साहसय क्त 
प्रवासाचा वृत्तातं साहंगतला आहे. त्यामध्ये हवदभक देशाच्या राजप त्राची कथा आली आहे. दंडीचे पूवकज 
हवदभातील असल्याम ळे आहि वाकाटक राज्य नाहीसे झाल्यावर १०० वषाच्या आतच हा गं्रथ रच   
असल्याम ळे वत्सग ल्म शाखेच्या शवेटाचीच कथा दंडीने नाव े बदलून संरक्षून ठेहवली असावी, असे 
प्रा.हमराशी याचें अन मान आहे. 
 



           

दांडीने सयांनर्तलेली नवश्रुत कुमयरयांची कथय 
 
हवश्र त या क माराने साहंगतलेली हवदभकहवषयक कथा थोडक्यात येथे देत आहे. हवदभावर एक राजा 

राज्य करीत होता. क न्तल, अश्मक, ऋहषक (खानदेश), म रल (गोदावरी जवळील), नाहशक्य आहि 
कोंकि हे त्याचे माडंहलक होते. एवढ्या बलवान राज्याचा अहधपती मेल्यावर त्याचा तरुि म लगा गादीवर 
बसला. तो ब हद्धमान असून कलाहनप ि होता. वृद्ध अमात्याने त्याला दण्डनीती वगैरे हशकहवण्याचा प्रयत्न 
केला. पि हतकडे द लकक्ष करून तो हवलासात हनमग्न झाला. त्याम ळे राजाप्रमािे प्रजाही द व्यकसनात हनमग्न 
झाली व राज्यात अव्यवस्था माजली. त्याचा फायदा घेऊन अश्मकाच्या राजाने आपल्या प्रधानाच्या म लास 
हवदभक राजाच्या दरबारी पाठहवले. अव्यवस्थेचा फायदा घेऊन अश्मक राजाने वनवासी (कनाटकाचा एक 
भाग) च्या राजाला हवदभावर स्वारी करावयास उद्य क्त केले. त्याने स्वारी करून दकक्षि हवदभाचा काही 
भाग ताब्यात घेतला. हवदभाच्या तरुि राजाने आपले सैन्य सज्ज करून वनवासी राजाच्या प्रहतकाराथक 
हसद्धता केली. त्याने वर हनर्षदष्ट केलेल्या आपल्या माडंहलक राजानाही सैन्य घेऊन मदतीस बोलाहवले 
आहि वधेच्या काठी लढाई घ्यावयाचा हनश्चय केला. परंत  अश्मकें द्र आधीच वनवासी राजास हमळाला होता. 
त्याने बाकीचे माडंहलकही हफतहवले. हवदभाहधपती, वनवासी सैन्याशी लढाईत ग ंतला असता या 
माडंहलकानंी हवदभाहधपतीवर मागून हल्ला केला व त्या य द्धातं हवदभाहधपती पडला. अश्मकें द्राने 
भेदनीतीचा अवलंब करून इतर माडंहलकातं तंटे उपस्स्थत केले आहि त्यानंा कजकलेल्या भमूीपैकी काही न 
देता त्याचं्या तोंडास पाने प सली. वनवासीच्या राजास कजकलेल्या भमूींपैकी काही अंश देऊन त्याला रवाना 
केले. आहि संबंध हवदभक आपिाच हगळकंृत केला. हवदभाहधपतीचा एक अज्ञान म लगा, १३ वषांची कन्या व 
पत्नी यानंा रक्षिाथक हवश्वासू लोकाचं्या स्वाधीन करून वृद्ध अमात्याने आपला देह ठेवला. त्या लोकानंी 
त्यानंा महहष्ट्मती येथे हवदभाहधपतीचा सावत्र भाऊ राज्य करीत होता त्याचेकडे आश्रयाथक नेले. तेथे 
महहष्ट्मतीच्या राजाने हवदभाच्या रािीवर वाईट नजर ठेहवली. व राजप त्रालाही मारण्याचा बेत केला. तेव्हा 
रािीने हवश्वासू अन चराकंरवी ग प्त रीतीने त्यानंा कवध्यावटींत पाठहवले. तेथे अकस्मात हवश्र ताची व त्याचंी 
भेट झाली त्याने त्याचंी सवक हहककत ऐकून हवदभक राजक माराला मदत करून व महहष्ट्मतीच्या राजाचे आहि 
अश्मकें द्राचे पाहरपत्य करून हवदभकराजक माराचे राज्य परत हमळवनू त्याला कसहासनाहवहष्ठत करण्याची 
प्रहतज्ञा केली. त्याप्रमािे य क्ती करून त्याने महहष्ट्मतीच्या राजाचा वध केला आहि हवदभक राजक मारास 
माहहष्ट्मतीच्या गादीवर बसहवले. येथवर दशक मार चहरत्राच्या अष्टम उच्छवासात कथा आहे. हततकीच 
कथा प्रा.हमराशी यानंी आपल्या लेखात हदली आहे व हवश्र ताने प ढे हवदभक कजकून राजक माराला हवदभाच्या 
कसहासनावर बसहवले की नाही हे साहंगतले नाही. 
 
दशकुमयरचनरतयची उत्तरपीनठकय 

 
तथाहप दशक मारचहरताची उत्तरपीहठका म्हिून शवेटी प्रकरि आहे त्यात प ढील कथाभाग आहे. 

तो असा: हवश्र ताने मालव व हवदभक या देशाचं्या दोन्ही सैन्याचं्या बळावर अश्मकें द्राचा नाश करून हवदभक 
क माराला हवदभाच्या गादीवर बसहवण्याचा ब्यूह रचला. त्याने अश्मकें द्राच्या सैन्यातच नव्हे, तर त्याच्या 
अंतगृकहातही भेदनीतीचा अवलंब करून, आपल्या कायास अन कूलता हनमाि केली. ही गोष्ट अश्मकें द्राच्या 
लक्षात आल्यावर त्याने हवश्र तक माराच्या सैन्यावंर चाल केली. हवश्र ताने त्यास तोंड देऊन लढाई हदली व 
त्या लढाईत अश्मकें द्राचा पराजय झाला व त्याचा लढाईत हशरच्छेद झाला. प ढे हवश्र ताने क माराला 
हवदभाच्या राजधानीत नेऊन कसहासनाहधहष्ठत केले, हवश्र ताशी राजक माराच्या भहगनीचे पाहिग्रहि झाले. 
हवदभाच्या प्रधानाच्या हाती सोपवनू राजप त्र राजवाहनाच्या शोधाकहरता हवश्र त हनघाला. त्याला 



           

उत्कलाहधपतीचे राज्य हमळाले. त्याचा बंदोबस्त करून तो गंगनाथ कसहवमा याजकडे सहायाथक गेला. तेथे 
राजप त्र राजवाहनाची व त्याची भेट झाली. 
 
वयकयटकयांची प्रथम शयखय आनि नतच्यय रयर्धयन्यय 

 
मागे उल्लहेखलेल्या प रािात साहंगतल्याप्रमािे पहहल्या प्रवरसेनानंतर राज्याचे चार हवभाग झाले. 

पि शवेटच्या दोन शाखाबदल ल कोठे लेख अथवा काहीच माहहती उपलब्ध नाही. बह दा या दोन शाखा, 
प्रा.हमराशी म्हितात त्याप्रमािे, गोदावरीच्या जवळपास असतील आहि त्या लवकरच नामशषे झाल्या 
असतील. पहहल्या प्रवरसेनाचा वडील प त्र गौतमीप त्र हा त्याच्या हयातीतच मरि पावला व त्याचा नातू 
पहहला रुद्रसेन स मारे इ. स. ३३० ला गादीवर आला. हीच वडील शाखा. वाकाटकाचंी राजधानी चनका 
आहि पूहरका येथे होती. चनकाचा पत्ता नाही. हहरवशं व हवष्ट्ि  प रािात साहंगतल्याप्रमािे पूहरका ही 
ऋक्षवतं पवकताजवळ होती आहि त्याच प रािात साहंगतल्याप्रमािे ऋक्षवन्त पवकत म्हिजे जेथून तापी, 
पयोष्ट्िी आहि हनर्षवन्ध्या या नद्या हनघाल्या ते यावरून ऋक्षवतं म्हिजेच सातप डा आहि म्हिून एलीचपूर 
(अचलपूर) हीच पूहरका असिे असंभवनीय नाही. या वडील शाखेची राजधानी पूहरका येथून नन्दीवधकन, 
प्रवरपूर इत्यादी हठकािी चालली होती असे हदसते. तथाहप सवकसेनाची जी द सरी शाखा हतची राजधानी 
प्रथमपासून अखेरपयंत वत्सग ल्म येथेच होती हे हनहश्चत. 
 
वरील अनुमयनयांची र्लश्रुती 

 
दशक मारचहरतात हवश्र ताने जी हवदभक राजाची कथा साहंगतली ही जर वाकाटक राज्यातील 

घटनेवरूनच रचली असेल, तर ती वत्सग ल्मशाखेसबंधंीच असिे जास्त संभवनीय आहे. कारि त्या 
स मारास वडील शाखेचा लोप होऊन ती या शाखेतच ल प्त झाली होती असे हदसते आहि अकजठा लेखात 
हलहहल्याप्रमािे त्या शाखेच्या राज्याचा हवस्तारही बराच मोठा असून वर उल्लहेखल्याप्रमािे शजेारचे बरेच 
राजे त्याचे माडंहलक होते. 
 
वत्सरु्ल्म शयखेचय र्ौरव 

 
याप्रमािे वाकाटक वशंाच्या राजानंी वाशीम (वत्सग ल्म) येथे जवळ जवळ दोनश ेवष ेराज्य केले. 

त्याचं्या राजवटीत हवद्वानानंा आश्रय होता. संस्कृत व प्राकृत वाङमयाचंी भरभराट होती. तेथे दोन्ही भाषेत 
अनेक काव्ये हनमाि झाली असली पाहहजेत. प्राकृत काव्यावरून तर खास असे म्हिता येईल की, वच्छोम 
(वत्सग ल्म) त्या शहराच्या नावावरून, उत्कृष्ट अशा वैदभी रीतीच्या काव्यास “वच्छोमी रीतीचे काव्य” असे 
साहहत्यात नाव पडले. आज वाशीम येथे वाकाटकाचें राजवाडे अथवा तत्कालीन इमारती नामशषे झाल्या 
आहेत. शहरात अनेक हठकािी वस्तीचे उंचवटे झालेले दृष्टीस पडतात. उत्खननाने तत्कालीन प्राचीन 
अवशषे सापडिे असंभवनीय नाही. वत्सग ल्माची के्षते्र म्हिून प रािकाळापासून प्रहसद्ध आहेत. आज 
वत्सग ल्म माहात्म्यात वर्षिलेली तीथकस्थाने के्षत्राच्या पंचक्ोशीत दाखहवता येतात. त्यापंकैी बरीचशी ल प्त 
झाली. पि त्याचंी स्थळे दाखहवता येतात. वाकाटककालीन काही जीिकशीिक असे अवशषे वाशीम येथे 
आजही असिे असंभवनीय नाही. तत्कालीन वस्तंूच्या पद्धतीचा अभ्यास करून तत्कालीन अवशषे ठरहविे 
हे त्या त्या हवषयाचं्या तज्ज्ञाचें काम आहे. 



           

 
महयरयष्ट्रीय कवी रयर्शेखर 

 
ज्याच्या बह तेक सवक संस्कृत व प्राकृत गं्रथातूंन वत्सग ल्माचा वारंवार मोया आदराने उल्लेख येतो, 

असा कवी राजशखेर होय. हा नवव्या शतकात होऊन गेला. राजशखेराने केलेल्या वत्सग ल्महवषयक 
उल्लेखासबंंधी वाशीमचे कै.कहवमयूर लक्ष्मिशास्त्री गाडगे यानंी एक अभ्यासपूिक असा “महाकहव राजशखेर 
आहि वत्सग ल्म (वाशीम)” हा लेख इ. स. १९३३ सालात हलहहला होता; पि शारदाश्रम वार्षषक 
छापहवण्याचे रहहत झाल्याम ळे तो लेख मज जवळ तसाच पडून होता. राजशखेरहवषयक अभ्यासाला त्या 
लेखाचा बराच उपयोग झाला याबदल ल मी वरील हदवगंत हवद्वानाचंा कृतज्ञ आहे. 

 
राजशखेर कवीने साधारिपिे ज्या अन क्माने गं्रथरचना केली असे हवद्वानाचें मत आहे. 

(कपूकरमंजरी :– डॉ. मनमोहन घोष प्रस्तावना पृष्ठ. ५२) ती येिेप्रमािे :– १) हरहवलास (हे अद्याप 
सापडले नाही. पि हेमचंद्राच्या काव्यान शासन गं्रथात त्याचा उल्लखे आहे.), २) बालरामायि (बह धा 
राजशखेराचे हे पहहले नाटक असाव.े), ३) बालभारत अथवा प्रचंड पाडंव (हे महीपालाच्या कारहकदीत 
हलहहले गेले), ४) कपूकरमंजरी, ५) हवद्वशालभहंजका (ही नाहटका हत्रप रीचा य वराजदेव पहहला याच्या 
दरबारात हलहहली गेली), ६) काव्यमीमासंा (या गं्रथाची एकूि १८ अहधकरिे आहेत. त्यापंैकी फक्त 
कहवहृदय नावाचे पहहले अहधकरि उपलब्ध असून ते बडोदा “ओहरएन्टल हसरीज” मध्ये प्रकाहशत झाले 
आहे.) 

 
राजशखेर कनौजच्या प्रहतहार महेंद्रपाल राजाचा उपाध्याय असून त्याचा म लगा महीपाल याचाही 

आहश्रत होता. हशलालेखाचं्या आधारे महेंद्रपालाचा काल इ. स. ९०३ ते ९०७ व महीपालाचा इ. स. ९१७ 
असा येतो. हशवाय काश्मीरचे राजे जयापीड (इ. स. ७१९ ते ८१३) व अवतंीवमा (इ. स. ८५० ते ८८४) 
याचं्या दरबारात अन क्मे असलेले उद्धट आहि आनंदवधकन याचंा उल्लखे काव्यमीमासेंमध्ये आला आहे. 
त्याचप्रमािे सोमदेव (इ. स. ९६०) व सोढ्वल (इ. स. ९८०) याचं्या गं्रथात राजशखेराचा उल्लेख आहे. 
यावरून राजशखेराचा काळ इ. स. ८८० ते ९२० असा येतो. राजशखेराचा काळ कनौज आहि हत्रप री येथे 
गेला. पि त्याचे पूवकज महाराष्ट्रीय होते. राजशखेराने आपल्या बालरामायि गं्रथाच्या प्रस्तावनेत स्वतः 
संबंधाने “तदाम ष्ट्यायिस्य महाराष्ट्रचूडामिेरकालजलदस्य चत थी दौदृक हकः शीलवतीसून रुपाध्यायः 
  राजशखेर इहत,” असे म्हटले आहे. यावरून या कहवच्या हपत्याचे नाव द दृकक, आईचे नाव शीलवती व 
आजाचे नाव महाराष्ट्रचूडामहि असा अकालजलद असे होते, असे हदसून येते. बालरामायि (१–६, १३) 
आहि हवद्धशालभहंजका (१–५) यात साहंगतल्याप्रमािे राजशखेर हा यायावर क लाचा होता. एका हठकािी 
न राहता पृथ्वी पयकटन करिाऱ्या ऋषींना प्राचीनकाली यायावर हे नाव होते व आहतस्क ऋषीचा हपता 
जरत्कारू म नी हा यायावर क लातील होता असे महाभारतात आहदपवात साहंगतले आहे. याच आस्स्तक 
म नीने जनमेजयाचे सत्र बंद केले होते. हे यायावर क ल ब्राह्मि विाचे होते. यावरून यायावर क लात 
जन्मिारा राजशखेरही ब्राह्मि असावा. हशवाय तो कनौजच्या महहपालाचा उपाध्याय होता. मात्र त्याने 
चौहान क लातील क्षहत्रय कन्या अवहंतस ंदरी इच्याशी हववाह केला होता. तीही हवद्वान होती. 
काव्यमीमासंागं्रथात हतचा बराच उल्लेख आला असून कपूकरमंजरी सटटक तर हतच्याच सागंण्यावरून 
हलहहले असा त्या गं्रथात उल्लेख आहे. राजशखेराच्या या यायावर क लातं अकालजलद, स रानंद, तरल, 
कहवराज इत्यादी कवी व गं्रथकार झाले म्हिून बालरामायिामध्ये एका श्लोकात (१–१३) म्हटले आहे. 



           

राजशखेराने “भ वनेकेश” नावाचा एक भगूोलहवषयक कोशही रचला होता असे काव्यमीमासेंमधील 
उल्लेखावरून हदसून येते. 
 
रयर्शेखरयचे ययययवरकुल 

 
यायावर हे ब्राह्मि क ल होते. यायावरक लासबंंधाने प्रत्यक्ष वत्सग ल्ममाहात्म्यातच उल्लेख आहे. 

माहात्म्यात ३१ साव्या अध्यायात पापहरतीथक (हसद्वल्य) यासंबधंाने कथा आहे. त्या कथेत द्र हहिी नामक 
यायावर क लातील ब्राह्मिीची आहि हतच्या बालापत्याची गोष्ट साहंगतली आहे. त्या गोष्टीत “ब्राह्मिी 
काहचदत्रागद बालापत्या मनस्स्वनी । हवधवा द्र हहिी नाम यायावरक ला सती” असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
यावरून डॉ. घोष यानंी कपूकरमंजरी सटटकाच्या प्रस्तावनेत (पृष्ठ ६९) राजशखेराच्या ब्राह्मित्वाबदल ल 
अहनहश्चतपिाची शकंा घेतली, हतचे हनरसन होते. 
 
रयर्शेखरयचय महयरयष्ट्र कोितय 

 
राजशखेराचे पूवकज ज्या महाराष्ट्रातील होते तो महाराष्ट्र कोिता याबदल लही डॉ. घोष यानंी 

कपूकरमंजरी गं्रथाच्या आपल्या प्रस्तावनेत शकंा प्रदर्षशत केली होती. तथाहप डॉ. स्टेनकोनो यानंी तो 
महाराष्ट्र म्हिजे हवदभक आहि क न्तल होय असे हनहश्चत केले आहे. तथाहप राजशखेराचा महाराष्ट्र म्हिजे 
हवदभकच यासंबधंी राजशखेराच्या गं्रथातच अनेक हवश्वसनीय उल्लखे आहेत. बालरामायि नाटकामध्ये 
हवदभाच्या हवद्वतेबदल ल फार गौरवपूवकक हलहहले आहे ते येिेप्रमािे :– 
 
 स ग्रीव :– भरताग्रज, अयमगे्र महाराष्ट्रहवषयः । 
 राम : – यत्के्षम ंहवहदवाय वत्मक हनगमस्यागं ंच यत्सप्तम ं। 
   स्वाहदष्ट ंच यदैक्षवादहप रसाच्चक्ष श्र यदवाङमयम् ॥ 

  तद्यस्स्मन्मध कर प्रसाहद रसवत्कातं च काव्यामंृतं । 
   सो ऽ य ंसूभ्र  प रो हवदभकहवषयः सारस्वतीजन्मभःू ॥ 

(बालरामायि नाटक अं. १०–७४) 
 
वरील अवतरिात स ग्रीवाने रामाला प ढे असलेला महाराष्ट्र देश पहा म्हिून साहंगतले असता, 

रामाने सीतेला उदेल शून म्हटले आहे की, उसापेक्षाही मध र, प्रासाहदक, सरस काव्यपीयूष ज्या देशात आहे, 
तो हा सारस्वताची जन्मभहूम हवदभक देश आपल्यासमोर आहे. वस्त तः भाषिात स ग्रीव ज्याला महाराष्ट्र देश 
म्हितो त्याच देशाला राम हवदभक (वऱ्हाड) म्हितो, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. बालरामायिातच 
हतसऱ्या अंकात हवदभातील क ं डीन नगराचे विकन आहे. तेही असेच उदबोधक आहे. 

 
  प्रहतहारी :– (अन्यतो लोक्य स्वगतम् ।) कथमय ंक्थकैहशकाहधपहत: (प्रकाशम) 

   वाग देवता वसहत यत्र रसप्रसूहत । 
    लीलास्पदं भगवतो मदनस्य यच्च ॥ 

   पे्रडखहद्वदग्धवहनतास्न्चतराजमागक । 
    तत्क ं हडनं नगरमेष हवभ र्षवभातें ॥ ३–५० ॥ 



           

 
 
 हेमप्रभा :–हसहिद्वस्ामलविक हडलक न्दले क न्दलेस्सरी एसो । ता 
   इमस्स दंसिेि सहलीक रु पसइसमप्पमािं िअि हिम्मािम् । 
   (स्स्नग्धश्यामलधनक हटलक न्तले क न्तलेश्वर एषः । तदस्य 
   दशकनेन सफलीक रू प्रसृहतसमप्रमाि ंनयनाहनमािम् ।) 
 
 सीता :– जो मरहटटवहरठठो (यो महाराष्ट्रवहरष्ठ: ।) 
 
सीतास्वयंवर प्रसंगी हनरहनराळ्या देशाचें राजे उपस्स्थत होते. त्यात क्थकैहशक या हवदभक 

राजासंबधंी बोलताना याचे जे क ं हडनपूर नगर त्याचे विकन आले आहे. क ं हडनपूर नगराला वाग्देवतेचे 
वसहतस्थान आहि मदनाचे लीलास्थान म्हटले आहे. त्यानंतर हेमप्रभा दासीने क न्तलेश्वर राजसंबधंाने 
विकन केले असता सीतेने त्या विकनास “हा महाराष्ट्राचा वहरष्ठ राजा” अशी प ष्टी हदली आहे. बाकीच्या 
अनेक राजाचंी नावहेी तेथे आली आहेत. पि विकन फारच थोडक्यात हदले आहे. काव्यमीमासंा गं्रथाच्या 
हतसऱ्या अध्यायात कैहशकी वृहत्त आहि वैदभी रीतीचे विकन केले आहे. 

 
याप्रमािे राजशखेराने हवदभक देश व क ं हडनपूर याचं्यावर असलेल्या सरस्वतीच्या प्रसादाबदल ल, 

आहि वैदभी रीतीबदल ल म क्तकंठाने स्त ती केली आहे. 
 
रयर्शेखरयने वर्तिलेली वच्छोमी रीती 

 
आता वत्सग ल्माबदल ल त्याच्या गं्रथात काय हलहहले आहे, पाहू. वत्सग ल्माच्या सवक उल्लेखावरून 

असे हदसून येईल की, राजशखेराने भारतीय साहहत्यात वत्सग ल्माचे नाव हचरंतन करून ठेहवले आहे. 
 
कपूकरमंजरी या प्राकृत सटटकात अगदी प्रथमच श्लोक आहे तो असा :– 
 
    भइ ंभोद  सरस्सईअ कहिे िन्दन्त  वासाइिो । 

     अण्िाि ंहवपरं पअटटट  बरा वािी छइल्लस्प्पआ ॥ 
   वच्छोमी तह माऊही फ रद  िो सा कक च पन्चहलआ । 

     रीदीयो हवहलहन्त  कव्यक सला जोहा ंचओरा हबआ ॥ ॥ 
 

या श्लोकाची संस्कृत छाया :– 
 
    भदं्र भवत  सरस्वत्याः कवयो नंदन्त  व्यासादयः । 
    अम्येशामहप परं प्रवकतता ंवरा वािी हवदग्धहप्रया 
    वत्सग ल्मी तथा मागधी स्फ रत  नः सा कक च पाञ्चाहलका । 

     रीहतका हवहलहन्त  काव्यक शला ज्योत्स्ना ंचकोरा इव ॥ 
 



           

याचा अथक :– 
 
सरस्वतीचे मंगल असो, व्यासाहद कवींना आनंद होवो व इतर कवींच्या वािीचाही जोराने प्रसार 

होवो; त्याचप्रमािे वत्सग ल्मी, मागधी आहि पाचंाली या तीन रीतींचे आम्हासं स्फ रि होवो. चकोर पक्षी 
जसा चंद्रप्रकाशाचा आस्वाद घेतात तसा काव्यचत र लोकानंी (रीहतत्रयय क्त कपूकरमंजरीचा) रसास्वाद 
घ्यावा. 

 
या श्लोकात राजशखेराने वच्छोमी, मागधी आहि पाचंाली या तीन रीती साहंगतल्या आहेत. यापकैी 

पहहल्या दोन रीती साहहत्य–दपकि इत्यादी प्रहसद्ध गं्रथात अन क्मे वैदमी व गौडी या नावानी प्रहसद्ध आहेत. 
तथाहप राजशखेर कपूकरमंजरीत वैदभीबदल ल वच्छोमी (वत्सग ल्मी) व गौडीबदल ल मागधी अशी नाव े देतो 
म.म.पा.ंवा.कािे यानंी आपल्या लेखात (हवहवधज्ञानहवस्तार पृष्ठ. ४३ अं. ११) साहंगतल्याप्रमािे वच्छोमी ही 
वैदभी रीती होय, हे हनःसंशय आहे. 
 
वच्छोमी आनि वैदभी यय दोन रीतीमधील भेद 

 
तथाहप वैदभी आहि वच्छोमी या दोन्हींमध्ये साहहत्यज्ञानंी वरील भेद दाखहवला आहे. 

वाग्भट्टालंकार या प्रहसद्ध गं्रथाचा एक टीकाकार कसहदेवगिी याने आपल्या टीकेत वत्छोमी रीतीचा उल्लखे 
केला आहे, तो येिे प्रमािे :– 

 
 लाटी हास्यरसे प्रयोगहनप िे रीहतः प्रबंधे कृता । 

  पाचंाली करुिाभयानकरसे शाहंत रसे मागधी ॥ 
 गौडी वीररसे च रौद्रज रसे वत्सोमदेशोद्धवा । 
 “बीभत्साम्द तयोर्षवदभकहवषया शृगंारभतेू रसे ॥ । ॥ 

 
तसेच, 
 

 हद्वहत्रपदा पाचंाली लाटीया पंच सप्त वा यावत् । 
 शब्दाः समासवतंो भवहत यथाशस्क्त गौडीया ॥ 
 प्रथमपदा वच्छोमी हत्रपदसमा च मागधी भवहत । 
 उभयोरंहप वैदभी म ह म ह भाषिं क रुते ॥ 
 
पहहल्या श्लोकातं वच्छोमी आहि वैदभी या रीती कोिकोित्या रसास अन कूल आहेत हे साहंगतले 

असून द सऱ्या श्लोकातं वच्छोमी व वैदभी रीतीचे समास हकती हकती पदाचें होतात, हे साहंगतले आहे. 
वच्छोमी रीतीमध्ये समास म ळीच नसतो; आहि वैदभी रीतीमध्ये दोन ककवा तीन पदाचंा समास असतो. 
पहहल्या श्लोकातं “वच्छोमी देशोदभवा” आहि “हवदभकहवषया” हे शब्द योहजले आहेत. 
 
वच्छोम, वत्सरु्ल्मक ही देशनवषयक नयवे 

 



           

वर वच्छोम हे देशाचे नाव योहजले आहे, हे हदसून येईल. नामसूत्रकार जसा वत्सग ल्मक हा देश 
मानतो तसा कसहदेवगिीही वत्सोम देश मानतो. तथाहप वत्सग ल्मक अथवा वत्सोम देश हवदभाचेच भाग 
आहेत. राजशखेर यानंी काव्यमींमासा गं्रथात “हवदभषे  वत्सग ल्म नाम नगरम्” असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
(काव्यमीमासंा कहवरहस्य अ. ३) 
 
वत्सोमी रीतीचय प्रयरांभ 

 
वस्तोमी रीतीचा उल्लेख प्रथम राजशखेराच्या गं्रथात आढळून येतो आहि बह धा त्यानंतरचा 

वाग्भट्टालंकाराचा टीकाकार कसहदेवगिी याच्या टीकेत आढळून येतो. कनोजला राहिाऱ्या राजशखेर 
कवीने ही रीती प्रथमच काढली असे हदसत नाही. पूवीच वाकाटकाचं्यावळेी संस्कृत वाङ मयाला वत्सग ल्म 
येथे उते्तजन हमळाल्याम ळे वत्सग ल्म हे वाङ मयाचे कें द्र झाले होते व तेथे एका हवहशष्ट रीतीचे वाङ मय 
हनमाि झाल्याम ळे वत्सोमी (वात्सग ल्मी) ही रीती अस्स्तत्वात आली असल्याचा जास्त संभव आहे. तथाहप 
रीतीचा इहतहास पहहला असता भामह (शतक ७ व)े आहि दंडी (शतक ७ व)े यानंी वैदभी आहि गौडी या 
रीती साहंगतल्या आहेत. वामन (स. ७५०–८२५) यानंी पाचंाली ही आिखी एक हतसरी रीती हदली आहे. 
रुद्रट हा आपल्या काव्यालंकारात लाटी ही चौथी रीती देत आहे. हा गं्रथकार राजशखेराच्या पूवीचाच आहे. 
राजशखेर आपल्या काव्यमीमासंामध्ये वैदभी, पाचंाली व गौडी याच तीन रीती देतो. राजशखेर यानें 
आपल्या कपूकरमंजरीच्या पहहल्या श्लोकात वत्सोमी हे नाव वैदभीच्याच ऐवजी योहजले आहे असे हदसते. 
कारि वत्सोमीबरोबर पाचंाली आहि मागधी म्हिजेच गौडी एवढ्याच रीती राजशखेर वरील पहहल्या 
श्लोकात देत आहे. राजशखेरानंतर होऊन गेलेला वाग्भट्टालंकार गं्रथाचा टीकाकार कसहदेवगिी हा वर 
नमूद केल्याप्रमािे वत्सोमी आहि वैदभी यामध्ये थोडा भेद दशकहवतो. 
 
कयव्यमीमयांसेतील कयव्यपुुमषयचे रूपक 

 
या काव्यमीमासंा गं्रथात राजशखेराने कहवरहस्य या प्रथम अहधकरिाच्या तृतीय अध्यायात जी 

काव्यप रुष आहि साहहत्यवधू याचं्या गाधंवक हववाहाची कथा हदली आहे त्या कथेमध्ये वत्सग ल्माचे नाव अमर 
केले आहे. ती कथा थोडक्यात अशी आहे :– 

 
प त्र व्हावा म्हिून सरस्वतीदेवी हहमालयात तप करीत होती. ब्रह्मदेव संत ष्ट होऊन त्यानंी हतला प त्र 

हदला. त्याचेच नाव काव्यप रुष. ही कथा अथात रूपकात्मक आहे. त्या काव्यप रुषाचे शब्द आहि अथक हे 
शरीर, संस्कृत भाषा ही म ख, प्राकृत भाषा ही बाह , अपभं्रश भाषा ही जघन, पैशाची भाषा ही पाय व 
हमश्रभाषा उरुस्थल असून ती सम, प्रसन्न, मध र, उदार आहि ओजस्वी आहे. काव्यविी त्याचे भाषि, रस 
हा आत्मा, अनेक वृते्त ही शरीरावरील केश होत; प्रश्नोत्तररूप प्रवृहत्तका हा वास्ग्वलास व अन प्रास उपमाहद 
अलंकार हे त्याचे अलंकार होत. याप्रमािे काव्यप रुषाची स ंदर कल्पना राजशखेराने केली असून, ती 
संस्कृत साहहत्यात अपूवक आहे. एकदा श्र त्यथाचा हनिकय करण्याकहरता सरस्वती ब्रह्मलोकी जात असता 
काव्यप रुष हतच्यामागे लागला. हतने येऊ नको म्हिून म्हटले असता, त्याचा हमत्र क मार (कार्षतकस्वामी) 
रडू लागला. तेव्हा काव्यप रुषाला वश करण्याकहरता पावकतीने साहहत्यवधू स्त्री हनमाि केली व हतला 
साहंगतले की, हा त झा पती रुसून जात आहे, तरी त्याच्या मनाप्रमािे वागून त्याला परत आिाव.े 
पावकतीच्या आजे्ञप्रमािे ती म लगी त्याचेबरोबर राहू लागली. ते दापंत्य सवक देशातून हफरू लागले. ज्या 
देशात काव्यप रुष, ज्या वषेाने राहील तो वषे तेथील प रुष करीत व साहहत्यवधू ज्या वषेात राहत असेल 



           

तसा तेथील हस्त्रयाचंा वषे होऊ लागला. त्या वधूवराचंी जी वषेधारिा करण्याची पद्धती हतला प्रवृती 
म्हितात. ते दापंत्य नृत्यवाद्य हवलासाहद जे करीत हतला वृत्ती असे नाव आहे. कोित्याही देशात केलेल्या 
नृत्य–हवलासाहदकानंी तो हतला वश झाला नाही. नंतर तो काव्यप रुष हवदभात आला असता, 
साहहत्यवधूने हवहचत्र नृत्य, गीत, वाद्यहवलासाहद प्रकट केले, ती कैहशकी (शृगंाररसात्मक वैदभी) वृत्ती 
होय. समासरहहत, अन प्रासय क्त व जीमध्ये हचत्ताकषकि करण्याची कला आहे, अशा ज्या पद्धतीने ती बोलू 
लागली, त्या पद्धतीला वैदभी रीती (भाि पद्धहत) म्हितात. “स्थानान प्रासवदसमास योगवृहतगभक च जगादं 
वैदभी रीहतः ।” 

 
साराशं, भाषिचात यक व शृगंाहरक हवलासाचे प्रकार या ग िाचंा उपयोग करून हतने काव्यप रुषाला 

अगदी वश करून घेतले. हवदभात असलेल्या वत्सग ल्म नगरात या उभयताचंा गाधंवक हववाह झाला; व नंतर 
ते दोघे हहमालयावर गेले. सरस्वती व उमा यानंा उभयताना आशीवाद देऊन साहहत्यवधू व काव्यप रुष 
यानंा कहवमानस सरोवरात हवहार करण्यास लाहवले. 

 
अशी ही थोडक्यात कथा आहे. या कथेत राजशखेराने वत्सग ल्माबदल ल “तत्रास्स्त मनोजन्मनो 

देवस्य क्ीडावासो हवदभषे  वत्सग ल्मं नाम नगरम् । तत्र सारस्वतेयस्तामौमेयी गंधवकवत्पाहरहिनाय ।” (तेथे 
हवदभात मनोजन्मा जो मदन त्याचे क्ीडास्थान असे वत्सग ल्म नावाचे नगर आहे तेथे सरस्वतीचा प त्र 
काव्यप रुष आहि पावकतीची कन्या (साहहत्यवधू) याचंा गाधंवकहवधीप्रमािे हववाह झाला) असे म्हटले आहे. 
 
रयर्शखरयने वत्सरु्ल्म येथे र्यांधवफ नववयह कय लयवलय ययची उपपनत्त 

 
राजशखेराला साहहत्यवधू आहि काव्यप रुष याचंा हववाह लावावयास वत्सग ल्म (वाशीम) हेच नगर 

का पसंत पडले, यासंबधंी तीन कारिे संभवतात. एकतर ९ व्या शतकातील राजशखेराला पद्मप राि 
बृहत्कथा, कामसूत्रें इत्यादी गं्रथातं उल्लेहखलेले प्राचीन वत्सग ल्म नगर याचंी चागंली माहहती असली 
पाहहजे. द सरे, वाकाटक, राजवशंाच्या अमदानीत म्हिजे ३ ऱ्या शतकापासून पाचंव्या शतकापयंत 
वत्सग ल्म हें साहहस्त्यकाचें आहि हवद्वानाचें कें द्र बनले होते आहि अनेक गं्रथ तेथून हनमाि होऊन ते 
राजशखेराच्या काळी प्रहसद्ध असले पाहहजेत. आहि हतसरे, ही सवक माहहती असावयास राजशखेर कवीचे 
स्वतः हवद्वान  म्हिून प्रहसद्ध असलेले पूवकज आहि स्वतः राजशखेरही या वत्सग ल्माचेच असले पाहहजेत. 
व्यवसायाकहरता कनोज, हत्रप री, वगैरे प्रदेशातं स्थलातंर केले असले, तरी आपल्या मूळस्थानाची स्मृती 
अथवा आदर तो हवसरिें शक्य नव्हते. 
 
कपूफरमांर्रीची नयनयकय ही वत्सरु्ल्म येथील रयर्कन्यकय 

 
राजशखेर हा काव्यमीमासंा गं्रथातं काव्यप रुष आहि साहहत्यवधू याचंा न सता गाधंवक हववाह 

वल्सग ल्म येथे लावनू स्वस्थ बसला नाही, तर त्याने वत्सग ल्म येथील एका राजकन्येला नाहयका कल्पून 
एक कपूकरमंजरीसटटक म्हिून प्राकृत भाषेत स्वतंत्र नाटकच रहचलेले उपलब्ध आहे. चंपावती (बंगाल) चा 
राजा चण्डपाल आहि हजला राजा दहक्षिापथनरेंद्रनस्न्दनी असे म्हितो अशी त्याची रािी हे हवदूषकासह 
बसले असता, भरैवानंद नावाचा ताहंत्रक पथाचा एक हसदं्धप रुष तेथे येतो. राजाने हवदूषकास तू एखादे 
अपूवक महहलारत्न पाहहलेस का ं म्हिून हवचारले असता तो म्हितो “दहक्षिापंथामध्ये एक वच्छोम नावाचे 
नगर आहे. तेथे एक कन्यारत्न मी पाहहले (अस्त्थ एत्थ दस्क्खिावहे वच्छोमिाम िअरम् । तहह मए एकं 



           

कण्िारअि हदठठ म् ।)” तेव्हा राजा भरैवानंदास म्हिाला, “हतला येथे आपल्या हवदे्यने आिवा.” तेव्हा 
त्याने मंत्रसामथ्याने हतला तेथे बोलाहवले. त्यावळेी ती स्नान करीत होती. भरैवानन्दनाच्या मंत्रसामथ्याने 
तशीच ओलेल्या वस्त्राने हतला तेथे आिले. राजाने व रािीने हवदूषकामाफक त हतला कोि, क ठली वगैरे 
हवचारलें , तेव्हा हतने साहंगतलें , दहक्षिापथमध्ये क न्तलदेशातं सवक जनाचंा हप्रय असा वल्लभराज नावाचा 
राजा आहे (अस्त्थ एत्थ वच्छोमिामिअर क न्तलेस  तकह सअलजिवल्लही वल्लहराओ िाम राआ ।) तेव्हा 
रािी स्वगत म्हिते, “तो तर माझा मावसा होतो,” नाहयका कपूकरमंजरी म्हिते, त्याची भाया शहशप्रभा. 
तेव्हा रािी म्हिते, “ती तर माझी मावशी”. तेव्हा नाहयका म्हिते, “त्याचं्यापासून माझा जन्म झाला”. तेव्हा 
रािी म्हिते, “ती तंूच का कपूकरमंजरी?” या प्रमािे ओळख पटल्यावर रािीने हतला राजवाड्यात नेऊन 
ठेहवले. हतच्या सौंदयाने राजा मोहीत न व्हावा म्हिून हतला अगदी बंदोबस्तात ठेहवले. प ढे चण्डपाल 
राजाला हतच्या बदल ल अहभलाषा उत्पन्न झाली व कपूकरमंजरीही राजावर अन रक्त झाली. प ढे भरैवानन्द या 
हसद्धप रुषाच्या प्रयत्नाने मोया अदभ त रीतीने त्या उभयताचंा हववाह झाला. 
 
रयर्शेखरयचय वत्सरु्ल्मयशी नवशेष पनरचय 

 
कपूकरमंजरीच्या हनिकयसागर प्रतीत “वच्छोमं िाम िअंर” असे हवदूषकाचे वाक्य आहे; व कलकत्ता 

प्रतीत “वच्छोम” च्या जागी “वैदभ्भ”ं असे आहे. हनिकयसागर प्रतीत त्या वाक्याची छाया देताना “वच्छोम”ं 
च्या जागी “वत्सग ल्मं” असे पाहहजे; परंत  हनिकयसागर प्रतीत आहि कलकत्ता प्रतीतही “वैदभक” नगर 
म्हटले आहे. तेही वास्तहवक वरील अथाला धरूनच आहे. कारि वच्छोम हे हवदभातच आहे. पि दोन्ही 
प्रतीतील टीकाकारानंा “वत्सग ल्म” हे नाव माहीत नसल्याम ळे एका प्रतीत “वच्छोम”च कायम असून 
द सऱ्या प्रतीत हवदभक (वैदभ्भ)ं असा पाठ हदला आहे. प्रस्त त सटटकातंील कथा कदाहचत काल्पहनकही 
असण्याचा संभव आहे. तथाहप चण्डपाल राजाची रािी दहक्षिापथ नरेंद्राची म लगी होती व वत्सग ल्माचा 
राजा वल्लभराज व रािी शहशप्रभा याचंी कन्या कपूकरमंजरी हहची ती मावस बहीि होती, हे नाते 
दाखहवल्याम ळे राजशखेर कवीला या प्रातंासंबधंाने हवशषे पहरचय होता असे हदसते. या सटटकात वच्छोम 
हे नगर क ं तल देशात होते असे म्हटले आहे. यावरून हनदान राजशखेराच्या काळी म्हिजे नवव्या शतकात 
हवदभक आहि क ं तल या प्रदेशाची व्यास्प्त सारखीच होती असे हदसते. याप्रमािे राजशखेर कवीच्या गं्रथामध्ये 
हवदभक आहि वत्सग ल्म याचं्या संबंधी उल्लखे आले आहेत. त्यावरून राजशखेर कवी हा वत्सग ल्माचा 
राहिारा होता, असे जरी म्हिता आले नाही तरी वत्सग ल्माशी त्याचा घहनष्ठ सबंंध असला पाहहजे, हे 
हनर्षववाद आहे. त्याने संस्कृत वाङ मयात आहि प्राकृत वाङ मयात वत्सग ल्महवषयक कथा गोवनू 
वत्सग ल्माचे नाव हचरंतन करून ठेहवले आहे. राजशखेर हा वैदभी रीतीचा प रस्कता होता. तो स्वतःला 
वाल्मीकी, भतृकमेंठ व भवभहूत याचंा अवतार समजतो, हे प ढील बालभारत (अं. १) मधील श्लोकावरून 
उघड हदसते. तो श्लोक असा :– 

 
 बभवू वल्मीकभवः प रा कहव 

  स्वतः प्रपेदे भ हव भतृकमेंठताम् ॥ 
 स्स्थतः प नयो भवभहूतरकखया 

  स वतकते संप्रहत राजशखेरः ॥ १२ ॥ 
 
रयर्शेखरयचय आिखी एक ग्रांथ  

 



           

राजशखेराचा संस्कृतप्राकृतहमहश्रत आिखी एक गं्रथ म्हिजे हवद्वशालभस्न्जका नावाची एक 
नाहटका आहे. त्या नाहटकेत हवदभाचा अथवा वत्सग ल्माचा कोठे नामहनदेश आलेला नाही. तथाहप त्या 
नाहटकेतील कथानकाचा एक प्रसंग हवदभात पयोष्ट्िीच्या तीरी घडलेला आहे. क ं तलेश त्याच्या दायादानंी 
स्थानभ्रष्ट केल्यावर त्याची कन्या क वलयमाला हहला कलच रीराजा कपूकरवषक याच्या प्रासादात आश्रय 
हमळाला. त्याचप्रमािे लाटेन्द्र चंद्रवमा नृपहत याने आपली एक लती एक कन्या मृगाकंवती हहला प त्रवत् 
पाळले होते. कपूकरवषाची खंडिी थकल्याम ळे त्याने प त्रवषेाने हतला कलच री राजाकडे ओलीस पाठहवले. 
वास्तहवक ती कपूकरवषाची महहषी मदनवती हहची मात लकन्या होती. परंत  हतला प त्रवत् पाळल्याम ळे ती 
मात लप त्र आहे असेच समजत होती. नाटकातील नाट्यचमत्कारानंतर प ढे राजश्री मदनवतीच्या अन मतीने 
दोन्ही राजकन्याचे हववाह झाले. क ं तलेश वीरपाल याचं्या हवनंतीवरून कलच री राजाने आपला सेनापती 
श्रीवत्स याला सैन्यासह त्याच्या मदतीस पाठहवले होते. शवेटच्या अंकात लाटदेशच्या राजाचे कलच री 
राजास पत्र आले की त्याला राजाचा वारस प त्र झाला व प त्र म्हिून पाळलेल्या त्याच्या कन्येचा योग्य 
वराशी हववाह करावा. त्यावरून मदनवती हतला ही म लगी असल्याचे कळले. त्याचवळेी श्रीवत्स सेनापतीचे 
राजास पत्र आले ते असे की, “राजाजे्ञने पूवक, पहश्चम व उत्तर राजानंा कजकल्यावर क ं तलाहधपहत वीरपाल, 
याचं्यासह आम्ही पयोष्ट्िी तीरावर आलो. तेव्हा कनाटक, कसहल, पाण्ड्य, प रल, आंध्र, क ं तल, कङकि 
इत्यादी देशाचे नरपहत एकत्र झाले. त्याचं्याशी आमच्या सैन्याचे य द्ध झाले. त्या सवांना कजकून वीरपाल 
याला स्वराज्यावर स्थाहपत केले आहे.” याप्रमािे कलच री नृप हा सवक भारताचा चक्वर्षत राजा झाला असा 
हा कथासाराशं आहे. हे कथानक ऐहतहाहसक सत्य आहे की काय हे सागंिे अशक्य आहे. कलच री राजाची 
राजधानी नमकदेवर होती असे नाहटकेत आहे. पि राजधानीचे नाव नाही. क लच रीची प्राचीन राजधानी 
हत्रपूरी (हल्लीचे तेऊर) होती. तीच राजधानी राजशखेराला अहभपे्रत असिे अशक्य नाही क ं तलेशाच्या 
राजधानीचेही पि नाव नाहटकेत आले नाही. कपूकरमंजरी सटटकात राजशखेराने वच्छोम हे नगर 
क ं तलदेशात होते असे म्हटले आहे. व वच्छोम येथील राजाची कन्या कपूकरमंजरी ही त्या सटटकातील 
नाहयका होती. हे वर आलेच आहे. यावरून राजशखेर वत्सग ल्म अथात वच्छोम, ही क ं तलेशाची राजधानी 
होती असे मानतो असे हदसते, हे मानिे तकास सोडून नाही. द सरे असे की, कलच री सेनापहत श्रीवत्स, 
क ं तलेश वीरपालासह शत्रूशी तोंड देण्याकहरता पयोष्ट्िी तीरावर सैन्यासह उपस्स्थत होता व तेथून 
वत्सग ल्मजवळच म्हिजे फार तर ६० मलैाच्या अंतरावर असेल. तेव्हा शत्रूंच्या संय क्त सैन्याची गाठ 
राजधानीच्या जवळपासच पडली असण्याचा संभव असल्याम ळे राजशखेराच्या कल्पनेप्रमािे क ं तलेशाची 
वत्सग ल्म येथेच परत स्थापना करिे असंभवनीय नाही. या तकाला म ख्यतः पयोष्ट्िी (हल्लीची पूिा) नदी 
हहचा नाहटकेत आलेला उल्लखेच फार मोठा आधार आहे. कथानक हे ऐहतहाहसक सत्य म्हिावयास आधार 
नाही. पि राजशखेर कोित्या ना कोित्या रूपाने वैदभीय स्थलाचंा संबधं आपल्या गं्रथात आितो हे स्पष्ट 
आहे. याप्रमािे राजशखेराकडून आपिास हवदभक आहि वत्सग ल्मासंबधंाने माहहती हमळते. 
 
दांडी कवीची नवदभफनवषयक कथय 

 
दंडी कवी हा सातव्या शतकाचे स मारास होऊन गेला. त्याने दशक मारचहरताच्या आठव्या 

उल्लासात हवदभकहवषयक राजाची कथा हदली आहे. त्यासंबंधाने वर उल्लेख आलाच आहे व त्यात वर्षिलेल्या 
राजसबंंधाने जी कथा आलेली आहे ती हनव्वळ काल्पहनक नसून वत्सग ल्म येथील वाकाटक वशंासंबधंाने 
असावी अशाबदल ल प्रा.हमराशी याचंी जी कल्पना आहे तीही वर नमूद केलीच आहे. 
 
वत्सरु्ल्मयचे ज्योनतषशयस्त्रनवषयक महत्त्व 



           

 
ज्योहतषशास्त्राच्या दृष्टीने वत्सग ल्माचे महत्त्व हवशषे उल्लेखनीय आहे. ज्योहतषानंी पृथ्वीची जी 

मध्यरेषा कस्ल्पली आहे ती वत्सग ल्मावरून जाते. त्या संबधंाने भास्कराचायाच्या “हसद्धातंहशरोमिी” नामक 
गं्रथात खालीलप्रमािे श्लोक आहे :– 

 
 प री रक्षसा ंदेवकन्याय काचंी । 

  हसवः पवकतः पयकली वत्सग ल्मम् ॥ 
 प री चोज्जहयन्याहया गगकराटं । 

  क रुके्षत्रमेषा भ वो मध्यकरेषा ॥ 
 

याचप्रमािे ख दल  वत्सग ल्म माहात्म्यात अकराव्या अध्यायात मध्यमेश्वर कलगाचे विकन आहे त्यासंबंधी 
श्लोक असा :– 

 
तद तेसस्स्त राजेंद्र कलग जगमनोहरम् । 

  मध्यमेश्वरसंज्ञ ंच मध्यरेखाप्रदशककम् ॥ १ ॥ 
 
पूवी कालज्ञान नव्हते. तेव्हा ऋषींनी ब्रह्मदेवाची प्राथकना केली, त्यानंा वदेागं ज्योहतषावरून 

कालज्ञान होईल म्हिून ब्रह्मदेवाने साहंगतले. मध्यरेखेसंबधंी माहात्म्यात अकराव्या अध्यायात खालील 
श्लोक आहेत :– 

 
 देशातंरपहरज्ञानं तदथक देशलक्षिाम् । 

  लंकामेवास्स्ततो मध्ये मध्यरेखा ंहवहनमकम ः ॥ १८ ॥ 
 लंकाप रीतः हकल देवकन्या ंकाचंी तथा श्वेतेहगरं च पयकलीम् । 

  यदवत्सग ल्मं पहरकल्प्प मध्यस्तयोज्जहयन्याहदकम त्तराधककम् ॥ १९ ॥ 
 स मेरुपवकतहमदं यथासं्स्थतं चक् म कनीन्दाः सहसा कृहभज्ज्ञः । 

  यथाहंचतो मध्यमदेशभावस्ततै्रव जातः शहशमौहलरीशः ॥ २० ॥ 
  कलगास्वरुपी म हनमानवाना ंसंतारिायैव स मध्यमेशः ॥ 

 
या श्लोकात विकन केल्याप्रमािे लंकेपासून मेरुपयंत जी मध्य रेषा जाते ती वाशीम शहरातून जाते. 

त्या मध्य रेषेवर मध्यमेश्वर नावाच्या कलगाची स्थापना केली होती पि ते कलग आज हवद्यमान नाही. 
माहात्म्यामध्ये इतर तीथकस्थानाचं्या हदशा वगैरे हदल्या आहेत त्यावरून ते स्थान हनहश्चत करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. ती जागा एक म सलमान काजी घराण्याच्या ताब्यात आहे. त्या जागेवर हल्ली एक पडके आवार 
आहे. मध्य रेषा दशकहवण्याकहरता पूवीच्या शास्त्रज्ञानंी खूि म्हिून कलगाची स्थापना केली होती. त्या कलगाचे 
मध्यमेश्वर हे नावही साथकच होते. 
 
श्रीकुमिेश्वर महयदेव 

 



           

वाशीम येथील प्रम ख देवता म्हिजे श्रीकरुिेश्वर महादेव. या संबंधाने माहात्म्यात कथा आहे. ती 
प ढे उत्तराधात येईलच. श्रीकरुिेश्वराची माहहती “श्रीकरुिेश्वर प्रासाहदक वाशीमकर संगीत मंडळी” या 
नाटकमंडळीच्या द्वारे सवक महाराष्ट्रभर झाली आहे. ही मंडळी प्रहसद्ध बाळशास्त्री हरदास वाशीमकर यानंी 
काढली होती व बरीच वषे ती महाराष्ट्रभर आपले खेळ करीत होती. आजही श्रीकरुिेश्वर ही वाशीमची 
प्रम ख ग्रामदेवता मानण्यात येते. वाकाटकाचं्या राजवटीत या देवतेला हवशषे महत्त्व आले असले पाहहजे. 
कारि वाकाटक राजे हे शवै होते व महेश्वराबदल ल त्यानंा असलेला आदर त्याचं्या ताम्रशासनावरून हदसून 
येतो. 
 
बयलयर्ीच्यय मूतीचय इनतहयस 

 
बालाजीच्या मंहदरात हवष्ट्िचूी जी प्रम ख मूती अहधहष्ठत आहे हतचा इहतहास हवशषे उल्लखेनयीय 

आहे. वाशीमच्या वृत्तातंात तो नमूद करिे अवश्य आहे. स मारे १७० वषांपूवी वाशीम येथे एक रजपूत स्त्री 
मरि पावली. हतची मौतमाती करण्याकहरता चंद्रतीथाचे पहश्चमेस हल्ली जेथे क ं पि घालून जागा राखून 
ठेहवली आहे त्या हठकािी रजपूत मंडळींनी खडडा खोदला. तो खिीत असताना आतून प्रथम महादेवाची 
कपड व काही मूती हनघाल्या. ही हकीकत गावात पसरली व त्यावळेचे नवाब हश्मत जंग बहादूर आहि 
तेथील देशम ख वगैरे जमीनदार मंडळींनाही ती कळली. तेव्हा त्यानंी आिखी खिावयास साहंगतले. 
त्यानंतर आतून हल्लीची बालाजीची हवष्ट्ि मूती, लक्ष्मी, गिेश, शारदा वगैरे मूती हनघाल्या. त्या मंडळींनी 
वाजत गाजत समारंभाने काटेवशेीवरील हन मानाच्या पारावर त्या मूती आिल्या. प ढे त्या मूती हल्लीच्या 
मोया मंहदरासमोर एक छोटेसे घर बाधूंन ठेहवल्या. प ढे कारंजा येथील श्री.परशरामपंत देशपाडें यानंी त्या 
आम्हास द्या, आम्ही कारंजा येथे मंहदर बाधूं म्हिून म्हटले. पि हश्मतजंग आहि जमीनदार व गावकरी 
मंडळींनी ते नाकारले. प ढे नागप रहून सरदार भवानी काळू आहि हचमिा राजे भोसले हे लष्ट्करासह वाशीम 
येथे आले. त्यानंी मूतीचे दशकन घेतले. तेथून ते बंगालकडे स्वारीवर जािार होते. भवानी काळू हे 
नागप रकर भोसल्याचें सरदार, पि मूळ वाशीम सबहडस्व्हजनमधील खडीधामिी येथील पटवारी आहि 
वाशीमच्या बाळक्याचें नातेवाईक. त्यानंी हनश्चय केला की बंगालची मोहीम यशस्वी झाल्यास देवाचे भव्य 
देवालय वाशीम येथे बाधंीन. त्याप्रमािे ते यशस्वी होऊन परत आले. त्यानंतर हल्लीचे बालाजीचे असलेले 
भव्य मंहदर, पटागंि, बाहेरील ऊंच प्राकार, ओवऱ्या आहि भव्य प्रवशेद्वार हे बाधंले गेले. त्याचवळेी 
देवपेठेची वस्ती झाली व देवतलावही दगडी बाधंला गेला. बालाजी मंहदरासमोर जो दगडी खाबं रोहवला 
आहे, त्यावर त्यावळेचा फारसी व मराठी हशलालेख आहे. तो हल्ली प सट झाला आहे. त्या लेखाचा छाप 
घेऊन तो महत्प्रयासाने वाचला आहे. त्या लेखात देऊळ बाधंल्याचा शके १७०० असा हदला आहे. त्याला 
आज १७० वष ेझाली. मंहदर बाधंल्यानंतर मंहदरातं मूतीची प्रहतष्ठापना फार समारंभाने झाली, त्याच्या 
झालेल्या खचाचा हहशबे भवानी काळंूचे वशंज, मंहदराचे व संस्थानचे सध्याचे वहहवाटदार श्री.बाबासाहेब 
काळू याचेंजवळ आहे. मूतीची स्थापना झाल्यावर पूजाअचा, हशपाई–पहारे, घड्याळ, नगारखाना, 
हनत्यनैहमहत्तक उत्सव इत्याहदकाचंी व्यवस्था सरदार भवानी काळू यानंी केली. प ढे हनजाम सरकारकडून 
देवस्थानाला १०–११ गाव ेजहागीर हमळाली ती गाव ेहल्लीच्या वहहवाटदाराचं्या ताब्यात वशंपरंपरेने आहेत. 
बालाजीची मूती म्हिून जी म्हितात ती हवष्ट्ि ची जनादकन मूती आहे. हगरीच्या बालाजीच्या मूतीचे 
(व्यंकटेशाचे) जसे वरदहस्त असलेले ध्यान आहे तसे हे ध्यान नाही. अहभलहषताथक कचतामिीत अथवा 
मूतीशास्त्रात हवष्ट्ि च्या केशव, नारायिाहद चोवीस अवताराचें जे विकन आहे त्यापंैकी जनादकन अवताराचे हे 
ध्यान आहे. या हवष्ट्िू अवताराच्या मूती शखं, चक्, पदम व गदा ही चार आय धे मतूीच्या चारही हातात 
असतात. पि हनरहनराळ्या हातात हनरहनराळी आय धे बदलून असल्याम ळे मूतीस हनरहनराळी नाव ेदेण्यात 



           

आली आहेत. वाशीमची ही जनादकन मूती सापंडली; त्यावळेी अनेक मूती सापंडल्या. त्याचंीही स्थापना याच 
मंहदरात गभागारातंच जनादकन मूतीशजेारी केली आहे. त्यापंैकी गिेश आहि सरस्वती याच्या मूतीच्या 
आसनावर हशलालेख खोदले आहेत. त्या दोन्ही लेखामंध्ये शक हदलेला नाही. मूतीची नाव ेआहि काही 
मजकूर वाचता येण्यासारखा नाही. मात्र त्या लेखाचं्या अक्षरवाटीकेवरून ती आठव्या शतकातील 
देवनागरी अक्षरे असावीत असे अन मान बाधंता येते. 
 
मयहयत्म्ययत उले्लनखलेली र्नयदफन मूती 

 
तथाहप या जनादकन मूतीचा पत्ता प्रस्त त वत्सग ल्म माहात्म्यात लागतो. त्या गं्रथामध्ये २८ व्या 

अध्यायात “जनादकनाहभषतीथक” म्हिून साहंगतले आहे. “चंदे्रशाद्वाय हदगभागे” म्हिून त्या तीथाची हदशा 
दाखहवली आहे. त्यासबंंधी माहात्म्यात जी कथा आली आहे, ती थोडक्यात अशी आहे: वैखानस म नी एकदा 
वत्सारण्यात आला. तेथे चोराने त्याची देवाचकन करंहडका चोरली. त्यात जनादकन मूती होती तीही गेली. 
तेव्हा वैखानसाला फार शोक झाला. तीन उपवास घडले. मग श्रीजनादकनाने प्रत्यक्ष दशकन हदले. त्याने 
तीथात स्नान करून प्रत्यक्ष पूजा केली व तो म नी म क्त झाला. प ढे भक्ताकंहरता तेथे जनादकनाने आपली 
चत भ कज प्रहतमा स्थापन केली. ते तीथक जनादकनतीथक म्हिनू प्रहसद्ध आहे. माहात्म्य हलहहले गेले त्या काळी, 
तेथे प्रहतमा होती असे हदसते. प ढे काही काळानंतर (बह धा म सलमानाचं्या आगमनानंतर) केव्हातरी ती 
मूती आहि हतच्या बरोबर आिखी काही मूती रक्षिाथक भहूमगत कराव्या लागल्या असतील. औरंगजेबाच्या 
कारकीदीत कहदंूच्या मूती भजंनाचे एक स्वतंत्र खातेच त्याने हनमाि केले होते. तसा तर कहदंूच्या मूती 
ध्वसंनाचा उपक्म, म सलमानाचें ६००–६५० वषांपूवी वऱ्हाडात प्रथम आगमन झाले, तेव्हापासूनच झाला 
आहे. इतकी मात्र गोष्ट खरी की वरील मूती ज्या वळेेस सापडल्या, त्या वळेेस जनादकन मूतीची स्मृती 
जनतेतून नष्ट झाली होती. म्हिूनच बालाजी म्हिून त्या मूतीची लौहककात प्रहसद्धी झाली व केवळ 
माहात्म्यातंच जनादकन तीथक हे नामाहभधान राहहले. अशा तऱ्हेच्या हजारो भहूमगत करण्यात आल्या आहेत व 
हल्ली त्या केवळ यदृच्छेने खिताना आढळून येतात असाच प्रकार मेहेकरच्या बालाजीसंबधंाने आहे. ७५ 
वषांपूवी, ती व्यवस्स्थतरीतीने जहमनीत म दल ाम प रलेली सापंडली. तीही मूती शारं्ङ्गधराची म्हिून पूवी प्रहसद्ध 
होती. त्या मूतीचा उल्लेख ६५० वषांपूवीच्या महान भावाचं्या “लीलाचहरत्र” गं्रथात आहे; व मूती 
सापडण्यापूवीही लोकात शारं्ङ्गधराच्या अस्स्तत्वाची जािवी अंशतः कायम होती व काही घराण्यातूंन (मूती 
सापंडली त्या भागाकडे) क ळाचार म्हिून शारं्ङ्गधरास नैवदे्य दाखहवत असत. वाशीमच्या बालाजीचा 
पूवकइहतहास अशाचप्रमािे आहे. आमचे क लदैव म्हिजे हगरीचा व्यंकटेश अथवा बालाजी. पि ते स्थळ दूर 
म्हिून आमचे पूवकज वाशीमची मूती सापंडल्यापासून बालाजीसबंंधी क लधमक वाशीमच्या मंहदरात येऊन 
करीत व तीच प्रथा अद्याप स रू आहे. लग्नानंतर वधूसह देवाचे दशकन करण्याचा क लधमक आमचे घराण्यात 
आहे. ४८ वषांपूवी म्हिजे इ. स. १९०० मध्ये सपस्त्नक असे देवाचे दशकन घेण्याचा आम्हास योग आला होता 
हीच प्रथा आमच्या म लाचं्या हववाहानंतरही स रू आहे. वत्सग ल्मके्षत्र म्हिून के्षत्रोपाध्यायाचंीही घरािी 
वाशीमला आहेत. पि त्याचं्या यजमानाचें हलखाि त्याचं्या येथील वयामध्येही मूती सापंडल्यानंतरचेच 
हदसून येते. त्या पूवीचे हलखाि त्याचं्या वयातूंन आढळले नाही. 
 
ययदवयांच्यय अनधपत्ययखयली वत्सरु्ल्म 

 
वाकाटकाचें राज्य नाहीसे झाल्यावर वाशीमची राजधानी म्हिून कोठे उल्लेख आढळला नाही. 

एवढेच नव्हे तर तेव्हापासून म सलमानाचंा दहक्षिेत प्रवशे होईपयंत वाशीमच्या ऐहतहाहसक घटनेसंबधंानेही 



           

कोठे उल्लेख आढळला नाही. मात्र देवहगरीच्या यादवाचं्या अंमलात, हा भाग होता असे हशलालेखाचं्या 
आधारावर म्हिता येईल. कृष्ट्िदेव यादव हे लोिार के्षत्रात पवकसमयी स्नानास आल्याचा आहि त्यावळेी 
हदलेल्या दानाच्या रकमेतून धारेचा घाट, कमलजा देवीचे मंहदर इत्यादी बाधंल्याचा उल्लेख महान भावाच्या 
लीळाचहरत्रात आहे. त्याचप्रमािे शके ११७७ चा नादंगाव खंडेश्वर येथील खंडेश्वराच्या देवळावरील लेख, 
माकंड (चादंा हजल्हा) येथील कृष्ट्िदेव यादवाचंा, लेख, त्याचप्रमािे उनकेश्वर येथील रामदेवराव यादव 
आहि श्रीकरिाहधप हेमाहद्र पंहडत याचंा उल्लखे असलेला, त्याचं्या कारहकदीतील शके १२११ (ज्ञानेश्वरी 
पूिक झाली त्याच्या एक वषक आधीचा) मराठी लेख, रामटेक येथील लक्ष्मिाच्या मंहदरावरील संस्कृत लेख 
यावरून पाहता यादवाचं्या राज्याचा हवस्तार अगदी रामटेकापयंत आहि पूवेस वनेगंगेच्या तीरापयंत होता, 
असे हदसते. प्रत्यक्ष वाशीमच्या पंचक्ोशीत काटा या गावातील कंठेश्वर महादेवाच्या मंहदरात हल्ली जी 
देवीची मूती बसहवली आहे, त्या मूतीच्या आसनावर शके १२२५ चा मराठी हशलालेख असून त्यात 
रामदेवराव यादव याचंा उल्लखे आहे. त्यावरून वाशीम यादवाचं्या अहधपत्याखाली होते, हे हनहश्चत हदसते. 
 
मुसलमयनयांचय वऱ्हयडशी प्रथम सांबांध सुलतयन महमुदयच्यय कयळयत 

 
म सलमानाचंा संबंध वऱ्हाडशी गझनीच्या स लतान महंमदाच्या वळेेपासून आलेला हदसतो. 

एहलचपूरला शहाअबद ल रहहमान, त्याची आई, त्याचप्रमािे त्याच्याबरोबर आलेले वीर याच्या गंजी वहीद 
नावाच्या ज्या कबरी आहेत व त्याभावतेी ईल राजासंबधंीच्या दंतकथा प्रचहलत आहेत, त्यावरून स लतान 
महंमदाचा भाचा व त्याची आई हे एहलचपूरला आले होते व शहाअबद ल रहहमान आहि ईल नावाचा जैन 
राजा याचंी लढाई झाली व त्या लढाईत दोघेही मरि पावले असे हदसते. तेव्हा ईलच्या काळी म्हिजे १० 
व्या शतकात म सलमानाचंा या बाजूस प्रवशे झाला होता असे म्हिता येईल. वाशीमलाही ज न्या मशीदी, दग े
आहि कबरी आहेत. त्याचंा इहतहास शोधून काढला गेल्यास वाशीमशी प्रथम म सलमानाचंा कधी संबंध 
आला आहि वाशीमसंबधंाने त्याचंा काय इहतहास आहे हे आपिासं स्पष्ट करता येईल. वाशीम येथे हदगंबर 
जैन पंथीयाचंीही दोन प्राचीन मंहदरे आहेत या मंहदराचं्या स्थापनेच्या काळाची हनहश्चती होऊ शकल्यास 
वाशीमसबंंधी जैनाचं्याही इहतहासावर प्रकाश पडण्यासारखा आहे. पि हे प्रश्न स्वतंत्र अभ्यासाचे हवषय 
असल्याम ळे ते सोडून देिे भाग आहे. वऱ्हाडवर बहामनी राज्याचा अंमल होता, त्यावळेेपासून परगिा, 
सरकार, स भा हे राज्य व्यवस्थेचे हवभाग, त्याचप्रमािे देशम ख, देशपाडें हे परगण्याचे अहधकारी अस्स्तत्वात 
असले पाहहजेत. ज न्या कागदपत्रावरून वाशीम, परगिा आहि सरकार व देशम ख, देशपाडें हे अहधकारी 
तीनश ेवषांपासून तरी अस्स्तत्वात आहेत हे हनहश्चतपिे सागंता येते. 



           

२२.       :                               
 
दहक्षिापथातील आयांची प्रथम वसाहत—जेथे बह संख्य मराठी भाषा बोलतात तो एकसंघ प्रदेश 

फार हवस्तृत आहे. उत्तरेस कवध्य पवकत आहि नमकदा नदी, दहक्षिेस तामील प्रदेश, तसेच पहश्चमेस सौराष्ट्र 
आहि ग जराथ आहि पूवेस आंध्र प्रदेश. या सवक प्रदेशाला सामान्यतः महाराष्ट्र म्हिता येईल. त्या हवस्तृत 
प्रदेशाचे तीन स्वतंत्र हवभाग झाले आहेत. नमकदा नदीपासून थेट गोदावरीपयंतचा प्रदेश याला हवदभक असे 
म्हितात. हल्ली मूळ हवदभाचा मोठा हवभाग जो नागहवदभक प्रदेश तोच हवदभक म्हिून मानण्यात येतो, द सऱ्या 
हवभागाची सीमा पहश्चमेस अरबी सम द्र, पूवेस नाहशक, प िे, कोल्हापूर वगैरे हजल्हे अशी आहे. या हवभागास 
सामान्यतः अपरान्त अथवा कोकि असे म्हितात. हा प्रदेश उत्तरेस सौराष्ट्रापासून थेट तामील अथवा 
द्रावीड प्रदेशाच्या सीमेपयंत पसरला आहे. आहि कोकि या दोन हवभागामंध्ये असलेल्या हवभागास देश 
अशी संज्ञा आहे. या तीन हवभागासं ऐहोळे येथील सहाव्या शतकातील एका प्रहसद्ध हशलालेखात आधार 
आहे. त्या लेखात म्हटले आहे की त्या राजाने तीनही महाराष्ट्रास पादाक्ातं केले आहे. यास आिखी एक 
आधार हत्रहवक्म भटटाने नवव्या शतकातं संस्कृतमध्ये रचलेल्या “नलचम्पू” नामक काव्यातंही सापडतो. 
त्या गं्रथावरून असे हदसते की हवदभात वास्तव्य करिाऱ्या प्रम ख जनतेला महाराष्ट्रीय असे संबोहधले आहे. 
हवदभातील वरदा अथवा वधा, तापी अथवा ताप्ती आहि गोदावरी या हतन्ही नद्याचंा नलचम्पूमध्ये उल्लेख 
केला आहे. हा उल्लखे गं्रथाच्या हनरहनराळ्या हठकािी असला तरी त्या नद्याचें विकन करताना महाराष्ट्रीय 
हस्त्रयाचंा उल्लेख केला आहे व त्या हस्त्रयाचें विकनाकहरता एकच उपमा कवीने योहजली आहे. महाराष्ट्र हस्त्रया 
त्या नद्यामंध्ये जमावाने स्नान करीत असताना त्याचें नेत्र म्हिजे नीलकमल आहि त्याचं्या नेत्रावरील भ वया 
म्हिजे नीलकमलावर हवहार करिारे कृष्ट्ि भ गें याम ळे त्या स्थळाला नीलकमलाचं्या उद्यानाची शोभा 
आली. कवीच्या या विकनाचा इत्यथक की या हतन्ही नद्याचं्या पहरसरात महाराष्ट्रीय लोक प्राम ख्याने वास्तव्य 
करीत होते. साराशं, प्रादेहशक भेद वगळला असता या हतन्ही भागातंील संस्कृती वैहदक संस्कृतीवर 
आधारलेली आहे. या हतन्ही भागातं राहिाऱ्या लोकाचंी देवस्थाने आहि तीथकस्थाने या हतन्ही भागातं असून 
या हतन्ही भागातंील लोक त्याचें भक्त व उपासक आहेत. यावरून या हतन्ही भागातं वास्तव्य करिारे मराठी 
लोक या भागातं जे वैहदक आयक प्रथम वास्तव्य करून राहहले त्याचेंच वशंज आहेत, हे स्पष्ट आहे. प्रश्न काय 
तो असा आहे की हे या हतन्ही मराठी बोलिाऱ्याचें आयक पूवकज केव्हा, कोिीकडून याही हवस्तृत भागातं 
वसाहत करून राहहले? पहहला हसद्धातं असा आहे की हे आयक लोक दहक्षिापथात (भारताच्या दहक्षि 
प्रदेशातं) कवध्य पवकत आहि नमकदा नदी ओलाडूंन आलेत व त्यानंी आपली वसाहत प्रथम सातप डा पवकताच्या 
पठारावर केली. या हसद्धातंाला आधार महाभारतात आलेल्या अगस्त्याचं्या कथेत सापडतो. काही 
हवद्वानानंी द सरी एक कल्पना प ढे माडंली आहे की आयांची द सरी एक शाखा उत्तरेकडून सौराष्ट्र आहि 
ग जराथ या प्रदेशातून प्रथमतः उत्तर कोकिात उतरली आहि ती शाखा खाली सरकत सरकत थेट 
सध्याच्या तामील प्रदेशाच्या सीमेपयंत वस्ती करीत गेली. तथाहप हवशषेतः दहक्षि कोकिात प्रचहलत 
असलेल्या कोकिी आहि कारवारी पोटभाषाचंा अभ्यास केला असता हदसून येते की पोटभाषातं तामील 
आहि शजेारच्या इतर द्राहवड भाषेतील शब्दाचें हमश्रि असले तरी या पोटभाषानंा महाराष्ट्राची सवकसाधारि 
जी मराठी भाषा हतचाच मूळ पाया आहे. आहि त्या भागातंील बोली जरी कोकिी ककवा कारवारी असली 
तरी त्या भागातंील वाङ मय मराठी भाषेतून असून गं्रथही त्याच भाषेत छापले जातात. 

 



           

या पहहल्या हसद्धातंाला रामायि, महाभारत आहद इहतहास गं्रथात, काही प रािगं्रथात आहि काही 
अंशाने ऋग्वदेातंही थोडा आधार सापडतो. तो येथे खाली नमूद केला आहे; शक्यतोवर पाल्हाळ देण्याचे 
टाळले आहे. 

 
या हसद्धातंाला आधारभतू असे प रािातील उल्लेख महाभारतात नमूद आहे की अगस्त्य ऋहष कवध्य 

पवकत आहि नमकदा नदी ओलाडूंन दहक्षिेस सातप ड्याच्या पठारावर आपल्या पहरवारासह उतरला. तेथे जी 
रूपकात्मक कथा हदली आहे. त्यात म्हटले आहे की हवन्ध्याने अगस्त्याला दहक्षिेस जाऊ हदले आहि तो 
परत येईपयंत तेथे तसाच आडवा पडून राहण्याचे त्याने कबूल केले. अगस्त्य ऋहषने तो सातप ड्याचा पठार 
आपिास व आपल्या अन यायी पहरवारास वसाहत करण्यास योग्य जागा आहे असे पाहून तेथे त्याने आपला 
आश्रम आहि आपल्या पहरवाराचे आश्रम बाधंावयास आज्ञा हदली व याप्रमािे तेथे वसाहत केली. 

 
सातप ड्याचे मदैान झाडी आहि वनस्पती यानंी समृद्ध होते आहि तेथे पािीही म बलक होते. या 

पठारावरून एकूि चार नद्या हनघाल्या आहेत. त्याचंा क्म येिेप्रमािे–पहश्चमेकडून पूवेस जाताना प्रथम 
ताप्ती अथवा तापी लागते नंतर पयोष्ट्िी अथवा पूिा, त्यानंतर वरदा अथवा वधा आहि शवेटी विेा अथवा 
विेगंगा. या चार नद्यापंैकी पहहल्या दोन नद्या पहश्चमेकडे वाहात जाऊन शवेटी अरबी सम द्रात हमळतात 
आहि शवेटच्या दोन नद्या पूवेकडून वाहात जाऊन शवेटी बंगालच्या उपसागरात हमळतात. त्या प्रदेशातं 
पूवी आयक पूवकलोकाचंी वस्ती होती. त्या लोकानंा आयांनी केलेले अहतक्मि पसंत पडले नाही. त्यानंी 
आयांना त्याचं्या गृहयज्ञाहद कायास उपद्रव देण्यास स रवात केली. तेव्हा त्याच्या प्रहतकाराथक आयक क्षहत्रयानंा 
तेथे जाऊन स्थाहयक व्हाव ेलागले. जसजशी लोकसंख्या वाढत चालली तसतशी आयांनी आपली वसाहत 
वर हनदेहशलेल्या चार नद्याचं्या काठाकाठाने दहक्षिेस थेट गोदावरी नदीच्या काठापयंत वाढहवली. 
याप्रमािे वसाहत झालेला सवक प्रदेश आयांचा राजा भरत याचं्या राज्यात समाहवष्ट झाला. ज्या वळेेस त्या 
राजाने आपल्या म लामंध्ये राज्याची वाटिी केली त्यावळेी हा नवीन वसलेला भाग हवदभक नामक प त्राच्या 
वाट्यास आला. आहि त्याच्याच नावावरून या देशाला हवदभक असे नाव पडले. हाही प्रदेश जेव्हा वाढत्या 
लोकसंख्येला अप रा पडू लागला तेव्हा हल्ली जेथे मराठी बोलली जाते तो सवक एकसंघ प्रदेश त्यानंी 
गाठीला. यावरून स्पष्ट होईल की हवदभक प्रदेश हीच आयांची पहहली वसाहत होती. 

 
ऋग्वदेातंील सूत्रावंरून हे स्पष्ट हदसते की ऋग्वदेातंील सवक स्तोते्र एकहत्रत होण्यापूवी हवदभात 

आयांची वसाहत झाली होती. या सूत्रातं अगस्त्य ऋषी आहि त्याची पत्नी लोपाम द्रा आहि ग त्समद ऋषी 
यानंी रचलेली स्तोते्र ग्रहथत केलेली आहेत. अगस्त्य ऋषी हाच हवदभाचा पहहला वसाहतकार मानण्यात 
येतो. त्याची पत्नी लोपाम द्रा ही हवदभाच्या राजाची कन्या होती. राजाची राजधानी क स्ण्डनपूर येथे होती. 
हीच हवदभाची प्राचीन राजधानी होती. ग त्समद ऋषीच्या माताहपतराचंी कथा गिेशप रािात आहि 
म दगलप रािात आली आहे. त्या ऋषीचा आश्रम हवदभात होता. कथेत साहंगतल्याप्रमािे क स्ण्डनप रचा 
राजा हचत्रागंद याला ग त्समदाच्या आईने त्वचारोग होईल म्हिून शाप हदला होता. राजाने हल्लीच्या 
यवतमाळ हजल्यात कदंब (कळंब) के्षत्रात श्रीकचतामिी गिपतीचे अन ष्ठान केले आहि तेथील तीथात स्नान 
केले, त्याम ळे राजाचा त्वचारोग नाहीसा झाला, हल्लीच्या चादंा हजल्यातील भादंक गावात ग त्समद ऋषीने 
यौवनाश्व टेकडीवर तपस्या केली होती. अशी अद्यापही जनश्र ती लोकातं प्रसृत आहे. 

 
या हवदभक प्रदेशात आयेतर लोक पूवीपासून रहात होते, हे वर आलेच आहे. महाभारतात आलेल्या 

अगस्त्याच्या कथेवरून हदसते की हवदभात आयेतराचंी संपन्न राज्ये होती आहि त्याचंी स्वतंत्र संस्कृती 



           

होती. अगस्त्य आहि लोपाम द्रा याचंा हववाह झाल्यावर ते उभयता हवदभातच आश्रम बाधूंन राहू लागले. 
लोपाम द्रा राजकन्या हीही आश्रमवाहसनीप्रमािे राहू लागली. काही हवहशष्ट मयादेइतका द्रव्यसंग्रह 
केल्याहशवाय लोपाम दे्रने अगस्त्य ऋषीला पती या नात्याने संसारोपभोग घेण्यास हरकत घेतली. अगस्त्य 
ऋषीने द्रव्योपाजकनाचा प्रयत्न केला. प्रथम आयक राजाकडे मागिी केली, परंत  त्याचं्याकडून इस्च्छत द्रव्य 
हमळिे अशक्य हदसले. आयक राजाने अगस्त्याला आताहप, वाताहप आहि इत्बळ या हत्रवगक धहनक आयेतर 
राजबधूंकडे जाण्याचा सल्ला हदला. अगस्त्याला आपला हेतू साध्य करण्याकहरता डावपेच कराव ेलागले 
आहि कथेत साहंगतल्याप्रमािे या हत्रवगक बंधंूचा पराजय व नाश केल्यावर त्याचंी अगहित संपत्ती 
अगस्त्याच्या हाती लागली व त्याचा सासंाहरक हेतू साध्य झाला. 
 
नवदभाशी सांबि अशय पुरयियतील आनि इतरत्र असलेल्यय कथय 

 
(१) रामायिावरून असे हदसते की रामाची हपतामही आहि दशरथाची माता इन्द मती ही 

हवदभाच्या राजाची म लगी होती. काहलदासाने आपल्या स प्रहसद्ध रघ वशं काव्यात रामाचा हपतामह अज 
याने इन्द मती एकाएकी मृत झाली असता जो शोक केला त्याचे हृदयद्रावक विकन करून हतला अजरामर 
केले आहे. वनवासात असताना रामाचे भ्रमि हवदभातून झाले होते. हवदभात पेनगंगेच्या तीरावर उनकेश्वर 
म्हिून गरम पाण्याचे झरे आहे. तेथे शरभगं ऋषीचा आश्रम होता व वनवासात शरभगं ऋषीच्या आश्रमास 
श्रीरामाने भेट हदली होती व ऋषीकहरता उष्ट्ि उदकाचे झरे हनमाि केले होते, अशी जनश्र ती आहे व 
अद्यापही ते त्या कारिाकरता तीथकस्थान मानण्यात येते. तेथे मंहदरात श्रीरामाची वनवासातील मूती आहि 
ऋहषच्या पाद का आहेत. तसेच श्रीरामाने ऋहषच्या आश्रमात भेट हदली ही कथा सागंिारा शके १०५१ 
मधला श्रीरामदेवराव यादवाच्या कारकीदीतील व हेमाहद्र पंहडताचा नामहनदेश असलेला तत्कालीन एक 
मराठी हशलालेख आहे. 

 
हवदभाची द सरी एक महत्त्वाची कथा म्हिजे नलदमयंतीची कथा होय. ती कथा प्रथमतःच 

महाभारताच्या अरण्यपवातील नलपवक या उपपवात सहवस्तर आली आहे. त्या कथेचा उपक्म असा की 
एकदा धमकराज वनवासात ऋहषमंडळी समवते बसले असता त्यानंी ऋषींना प्रश्न केला की, द्यतूामध्ये 
राज्यासह सवकस्व गमावनू आम्हाला अरण्यावास स्वीकारावा लागला तरी आमच्यासारखी ज्याची द दकशा 
झाली, असे उदाहरि इहतहासात कोठे आढळले आहे काय? त्यावर ऋषींनी ही नलदमयतंी कथा 
साहंगतली. ते म्हिाले, ही कथा फार प्राचीन काळाची आहे. ती त मच्यापेक्षाही फार कष्टप्रद आहे असे म्हिून 
ती कथा साहंगतली. नळराजा हनषध देशाचा राजा आहि दमयंती ही हवदभकराजाची कन्या. हनषेध देश 
मध्यभारतात चंदेरीच्या जवळपास होता. तेथून दहक्षिेस हवन्ध्य पवकत आहि नमकदा ओलाडंल्यावर 
दहक्षिापंथातील हवदभक देश लागतो. या उभयताचें स्वयंवर हवदभात क स्ण्डनपूर येथे झाले व प ढे राज्य 
करीत असता द्यतूामध्ये सवकस्व गमावनू पहतपत्नी यानंा अंगावरच्या एका वस्त्राने अरण्यावास करावा लागला 
असे सागंून सहवस्तर कथा साहंगतली. ही नलदमयतंीची कथा भारतीय जनतेत फार लोकहप्रय आहे. 
संस्कृतमध्ये नैषध काव्य आहि नलचम्पू हे दोन काव्यगं्रथ प्रहसद्ध असून अनेक भारतीय भाषातं या कथेवर 
काव्यरचना झाली आहे. 

 
कृष्ट्ि आहि रुस्क्मिीची कथा भागवताच्या दशमस्कंधात व हहरवशंप राि व महाभारत यातं 

प्राम ख्याने आली आहे. श्रीकृष्ट्ि मथ रेच्या राजवशंापैकी आहि रुस्क्मिी ही हवदभक देशाच्या भीमक राजाची 
कन्या याचें स्वयंवर हवदभाची राजधानी क स्ण्डनपूर येथे झाले. श्रीकृष्ट्िअवतारी प रुष म्हिून समज 



           

असल्याम ळे भारतवासीयानंा ही कथा फार हप्रय आहे. भारतातील सवक भाषातं या कथेवर काव्य झाले, 
येवढेच नव्हे तर ग्रामीि असा सामान्य स्त्री प रुषातंही कृष्ट्िकथेवर लोकगीते प्रचहलत आहेत. 

 
महाभारतात नमूद केल्याप्रमािे सातवाहन राजवशंाच्या २९–३० प रुषानंी राज्य केले आहि त्याचंी 

राजधानी बराच काळ गोदावरी तीरी हवदभात होती. हशलालेख ताम्रपटावंरून या राजवशंाचा बराच 
इहतहास प्रकाहशत झाला आहे. त्याचें राज्य साधारिपिे इ. स. पूवक २५० ते इ. स. २५० पयंत सरासरी ५०० 
वष े होते. महाभारतात व इतर प रािातं नमूद केलेल्या सातवाहन राजापंैकी काहींची नािी मंगरूळ 
ताल क्यात सापडली. त्यावरून प रािात हदलेल्या राजाचं्या वशंावळी ऐहतहाहसक आहेत. 

 
ताम्रशासने आहि हशलालेख उपलब्ध झाले त्यावरून हवदभात वाकाटक नावाचा ब्राह्मि वशं 

सरासरी इ. स. २५० ते ५०० इ. स. पयंत राज्य करीत होता. वाकाटक वशंाचा इहतहास उजेडात येण्याचे 
श्रेय डॉ. म. म. वा. हव. हमराशी याचं्याकडे बव्हंशी आहे. 

 
साराशं, वर हदलेल्या थोडक्यात उदाहरिावरून हे हनहश्चत म्हिता येईल की प्राचीन आयाच्या 

काळात, पौराहिक काळात आहि तद त्तर ऐहतहाहसक काळात हवदभाला स्वतंत्र देश म्हिून अस्स्तत्व होते. 
 
सातप ड्याच्या पठारावर उगम पावलेल्या वर हनदेहशलेल्या चारही नद्या आहि हवदभाची दहक्षि 

मयादा गोदावरी या पाचही नद्या अद्यापही लोक पहवत्र मानतात. त्या सवक नद्याचंी संस्कृतमध्ये माहात्म्ये 
आहेत. त्या माहात्म्यात या नद्याचं्या पाहवत्र्याबदल ल कथा असून त्याचं्या काठी असलेल्या तीथकस्थानाचंी विकने 
आहेत. ती तीथकस्थाने कोित्या ना कोित्या प्राचीन ऋषीशी संबद्ध आहेत. त्यापंैकी काही ऋग्वदेसूक्ताचें 
कते आहेत. 

 
महाभारताच्या वनपवात नमदू केले आहे की तीथकयात्रा करीत असता धमकराज आपल्या पहरवारासंह 

आहि ऋहषगिासंह पयोष्ट्िी नदीचा उगम जे   राहतीथक, त्या हठकािी स्नानास आले होते. तेथे त्यानंी 
तीथकहवधी करून ऋषींना दहक्षिा हदली. हा पयोष्ट्िीचा उगम व वाराहके्षत्र हल्ली बैतूल हजल्यात भेसदेही येथे 
आहे व उमगावर प्राचीन मंहदरे आहि मंहदराचें अवशषेही आहेत. 

 
दण्डकारण्य हनमाि झाल्याची प्राचीन कथा वदेवाङमय, जैन वाङमय आहि बौद्ध वाङमय या 

हतन्ही प्रम ख धमांच्या वाङमयात आली आहे. परंत  त्या धमातील मताशंी आहि तत्त्वाशंी ती ज ळती होईल 
अशा रीतीने त्या कथेत फरक केला आहे. 

 
वैहदक धमामध्ये पूजापाठ, धमकसंस्कार यानंा प्रारंभ करताना देश, कालहतथी याचंा उच्चार करून 

अद्यापही संकल्प करण्याची प्रथा आहे. त्यामध्ये कहलय ग हे य ग दण्डकारण्य हा देश असा उच्चार करण्यात 
येतो आहि देशाच्या मयादा नमकदा नदीच्या दहक्षिेस आहि गोदावरीच्या उत्तरेस असा हवदभक देशात उच्चार 
करण्याची प्रथा आहे. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की हा दंडकारण्याचा ज्या देशातं दहक्षिेत आयांची प्रथम 
वस्ती झाली तो हवदभक देश होय. 

 



           

दहक्षिापथात आयक जेव्हा प्रथम आले त्यावळेी ते जी भाषा बोलत असतील तीच भाषा हल्ली बोलली 
जात असलेल्या मराठी भाषेंचे मूळ असिे संभवनीय आहे. वदेाचं्या भाषेत काही असे शब्द आहेत की जे वाङ
मयीन संस्कृत भाषेत आढळत नाहीत. तथाहप ते शब्द हल्ली हवदभात जी मराठी भाषा बोलली जाते त्या 
बोलीमध्ये आढून येतात. 

 
ही जी उदाहरिे हदली आहेत त्यावरून स्पष्ट होईल की वर दाखहवलेल्या चत ःसीमेचे आतील 

हवदभक देश हाच दहक्षिापथातील आयांची प्रथम वसाहत होय आहि ते आयं या हवदभक देशातूंनच सलग अशा 
ज्या ज्या भागातं सापं्रत मराठी बोलली जाते त्या भागातं अगदी द्राहवड देशापयंत, म्हिजे जेथे हल्ली द्राहवड 
भाषेपासून हनघालेल्या हनरहनराळ्या भाषा बोलल्या जातात त्या प्रदेशाच्या सीमेपयंत वसाहत करीत गेले हे 
स्पष्ट हदसून येईल. 



           

२३.          :        
 
हेतू : चरक ब्राह्मि नावाने ओळखल्या जािाऱ्या अल्पसंख्याकं अशा छोट्या समाजाचे 

वास्तव्यस्थान, त्याचे सामाहजक जीवन आहि वदेाचं्या शाखाहवस्तारामध्ये त्याचे कोिते स्थान आहे, हे या 
गं्रथात साधार दाखवावयाचे आहे. आहि ते सागंोपागं दाखहवण्याकहरता वदे, त्याचंी हनर्षमती तदाश्रयीय 
भारतीय आयाची यज्ञसंस्था, यज्ञाचं्या सौकयाथक हनमाि झालेले वदेहवभाग, नंतर त्या हवभागाच्या हभन्न हभन्न 
शाखा, त्याचंा झालेला हवस्तार आहि तदंगभतू असा प्रचंड वाङमयसंभार इत्यादी हवषयाचे साधार पि 
संके्षपाने या गं्रथात विकन यावयाचे आहे. 

 
‘ना मूलं हलख्यते कककचत’ हे या गं्रथाच्या लेखकाचे सूत्रवाक्य आहे. पि त्याबरोबरच याही गोष्टीची 

त्याला जािीव आहे की, ज्या काळाचा इहतहास द्यावयाचा तो काळ हवस्तृत आहे. त्या काळाची गं्रथसाम ग्री 
हवप ल आहे. या इहतहासासंबंधी अनेक पाश्चात्य आहि पौवात्य हवद्वानानंी अभ्यासपूवकक हलहहले आहे. 
शक्यतोवर ते सवक हलखाि हवचारात घेऊन हे प स्तक हलहावयास घेतले आहे. 

 
भारतातील वदेहवद्या आहि वैहदक संस्कृती अत्यंत प्राचीन आहे. याबदल ल कोिाही हवद्वानानंा शकंा 

नाही. मतभेदाचा प्रश्न एवढाच की, त्याला कोिती कालमयादा द्यावयाची. महाभारतकाळापूवीच 
कृष्ट्िदै्वपायन व्यासाने वदेसमूहाच्या (ऋग्वदेाहद–वदेाचं्या) चार संहहता तयार करून आपल्या चार चार 
हशष्ट्यानंा साहंगतल्या आहि त्या चार हशष्ट्यानंी आपल्या हशष्ट्यानंा हशकवनू वदेाचंा सवक भारतात प्रसार केला. 
तेव्हा भारतीय य द्धाचा जो काळ तोच संहहताकरिाचा काळ असे मानण्यात येते. महाभारतकाळासंबधंाने 
पाश्चात्य आहि पौवात्य हवद्वानानंी जे पहरश्रम केले, त्याचे फळ म्हिून कालहनहश्चतीचे दोन पक्ष हनमाि झाले. 
पैकी एक पक्ष ज्यामध्ये बह ताशंी पाश्चात्य हवद्वान आहेत, त्याचं्या मते महाभारत य द्धकाळ साधारिपिे इसवी 
सन पूवक १५०० वषक येतो आहि द सरा पक्ष ज्यामध्ये पौवात्य पंहडत बह ताशंी आहेत, त्याचं्या मते ह्स्तपूवक 
तीन हजार वष ेअसा येतो. वैहदक परंपराही पि या द सऱ्याच पक्षाशी सहमत आहे. महाभारत य द्ध संपताच 
थोडक्याच काळात द्वापारय ग संपून कहलय गास प्रारंभ झाला. वैहदक परंपरेच्या भारतीय पंचागंात आज 
नमूद केलेले गत कहलवषक ५०५८ असे हदले आहे. आज ह्स्ताब्द १९५७ आहे. तेव्हा हा ंकाल द सऱ्या 
पक्षाशी सहमत आहे हे स्पष्ट आहे. 
 
भयरतीय आयांचे मूळ वसनतस्थयन आनि त्ययांचय भयरत प्रवशेकयळ 

 
आयांच्या मूळ वसहतस्थानाबदल ल आहि प्रथम भारत प्रवशेाबदल ल हनहश्चत आहि हनःसशंय असे कोठेच 

नमूद नाही. प्रत्यक्ष वदेवाङमयातही त्यासबंंधाचे कोठेच हनवदेन केलेले नाही. महाभारतकाळाच्या स मारास 
कृष्ट्िदै्वपायन व्यास यानंी पूवी वदे एकच होता, त्याचे यज्ञसौकयाथक ऋक, यज ष्, साम आहि अथवक असे 
चार हवभाग केले. यासबंंधी प रािात विकन आहे. वदेाचं्या ऋचा आहि सूते्र हभन्न हभन्न ऋषींनी हभन्न हभन्न 
काळी प्रगट केली आहेत. त्याचें ऋषी, छंद, देवता याही हभन्न हभन्न आहेत. संपूिक वदे तयार होण्यास अनेक 
सहस्त्राकाचंा काल व्यतीत झाला असला पाहहजे. भारतकाळापूवीचा अनेक शताद्बीचा क्मबद्ध इहतहास 
महाभारत आहि प रािे यातून हदलेला आहे. यावरून महाभारतकाळापूवीचा सात आठ हजार वषांचा 
इहतहास ज्ञात होतो असे म्हििे चूक होिार नाही. 

 



           

आयकलोक भारतामध्ये केव्हातरी बाहेरून आले हे अन मान पाश्चात्य हवद्वानानंी वदेवाङमयाचा 
अभ्यास स रू केल्यानंतर प्रथम जाहीर केले आहे. ते आता बह ताशंी सम्मत झाले आहे. तथाहप, वदेामध्ये 
आहि तदंगभतू इतर वदेवाङमयातून याबदल ल अवाक्षरही नाही. एवढेच नव्हे तर कै.नानासाहेब पावगी 
याचं्यासारखे प्राचीन परंपरेचे हवद्वान आयांच्या भारताबाहेरून येिाऱ्या कल्पनेला जोराचा हवरोध करतात. 
आयाच्या भारतप्रवशेाबदल लचे अन मान दृढमूल होत चालले असले तरी, भारतामध्ये आयक कोित्या 
स्थानावरून आले, आहि केव्हा आले, यासंबधंी पौवात्य आहि पाश्चात्य अशा हवद्वानामंध्ये तीव्र मतभेद 
आहेत. पौवात्य हवद्वानापंकैी लोकमान्य हटळकाचें नाव प्राम ख्याने नमूद करण्यासारखे आहे. या 
हवषयावरील त्याचें गं्रथ ‘ओरायन’ आहि ‘आस्क्टकक होम इन हद वदेाज’ हे दोन गं्रथ प्रहसद्ध आहेत. त्याचें 
अन मान असे आहे की, आयक हे मूळ उत्तर ध्र वावरून भारतामध्ये स मारे ह्स्तपूवक ६ हजार वषांपूवी आले. 
पाश्चात्य हवद्वानानंी आयांच्या मूळ वसहतस्थानाबदल ल हभन्न हभन्न अन माने केली आहेत. त्यामध्ये उत्तर एहशया, 
गोबीचे मदैान, एहशयामायनर, पहश्चम जमकनी इत्यादी स्थाने सूहचत केली आहेत. तसेच आयांच्या भारत 
प्रवशेाचा काल ह्स्तपूवक २५०० वषापासून ६०० वषापयंतचा अन मानीत आहे. प्रस्त त गं्रथाच्या हववचेनामध्ये 
आयांचे मूलस्थान आहि त्याचंा भारतप्रवशेकाल यासंबधंीची साधकबाधक प्रमािे देऊन हववचेन करण्याची 
आवश्यकता नाही. तथाहप या हवद्वानाचं्या चचेचा एक हनहश्चत हनष्ट्कषक हनघतो की, आयांची वदेहवद्या, 
आयांची वदेसंस्कृती आहि वैहदक समाज भारतामध्ये हनदान ७–८ हजार वषापासून सतत हवद्यमान आहे. 
 
वेदयांचे अपौुमषेयत्व 

 
वदे हे अपौरुषेय आहेत. ते मानवानंी रचले नाहीत. महाभारत आहि प रािे यामंध्ये याचंा उल्लेख 

आहे. त्यात ब्रह्मदेवाच्या चार म खातूंन चार वदे हनघाले, ज्या ऋषींच्या नावावर ऋचा आहि सूक्ते नमूद 
आहेत, ते त्याचे कते नसून ते प्रथम त्यानंा स्फ रले व त्यानंी ते प्रहसद्ध केले. ब हद्धप्रामाण्यावर हभस्त 
ठेविाराचंा या प रािातील कथेवर हवश्वास बसावयाचा नाही. वदेाचें अपौरुषेयत्व मान्य नसले तरी ही गोष्ट 
हनहश्चत आहे की, भारतातील शाखोपशाखानंा आहि हभन्न हभन्न दशकनाचं्या प रस्कत्यांना वदेासंबधंी आदर 
आहि त्याचे प्रामाण्य मान्य आहे. 

 
वदेाचें द्रष्ट े ऋषी हेच त्या त्या ऋचाचें आहि सूक्ताचें कते आहेत, असे ब हद्धप्रामाण्यवाद्याचं्य 

मताप्रमािे गृहीत धरले तरी हे हदसून येते की, ते हभन्न हभन्न ऋषींच्या नावावर आहेत. तेव्हा सवक वदे एकदम 
एकसमयावच्छेदेकरून या ऋषींनी हनमाि केले हे मानता येिार नाही. त्याला बराच कालावधी लागला 
असला पाहहजे. ऋचाचं्या आहि सूक्ताचं्या भाषाभेदाम ळे आहि हवषयाच्या हववचेनावरूनही हनमािकालाची 
पूवापरता दाखहवता येिे शक्य आहे. पासी लोकामंध्ये प्राचीन काळापासून अस्ग्नपूजा हवद्यमान असून 
अथवकन हा अस्ग्नपूजक आहेत. तेव्हा अथवकवदेातील अस्ग्नसंबधंी ऋचा प्रारंभीच्या म्हिता येतील. 
ऋग्वदेातील ऋचाचें आहि सूत्राचेंहह पौवायकत्व दाखहवता येईल. ऋग्वदेातील प्रारंभीच्या ऋचा आहि सूते्र 
ही हनसगकशक्ती या देवता कल्पून त्याचं्या स्त हतपर अशी रहचली आहेत. देवताचंी प्राथकना व्यक्तींनी 
करावयाची असे. त्यानंतर प्रत्येक घरी एकास्ग्न रक्षि करून तो देवतेचा प्रहतहनधी कल्पून त्याच्या द्वारा 
देवतेला जे अपकि करावयाचे ते त्या अस्ग्नत हवहधय क्त अपकि करीत हा होम प्रत्येक घरी होत असे व त्याचा 
सवक हवधी यजमानच करीत असे. कधी कधी हवहधज्ञ अशा ब्राह्मिाचंी मदत घेत. या अग्नीला गृयास्ग्न 
म्हित. त्यानंतर काही काळाने सावकजहनक यज्ञाची प्रथा स रू होऊन यज्ञसंस्थेचा हवकास झाला. यज्ञ 
अनेकानंी हमळून करावयाचा असल्याम ळे त्याकहरता तीन अग्नींची प्रसंगी जास्त अग्नीचीही आवश्यकता 
भासू लागली व या यज्ञाला ते्ततास्ग्न म्हित असत. त्या यज्ञातं अनेक ब्राह्मिाचंी जरूरी हनरहनराळ्या 



           

कामाकहरता लागत असे. त्यात चार जि प्रम ख असत. यज्ञकता यजमान आहि त्याची पत्नी याहशवाय 
आिखी चार जिाचंी प्राम ख्याने जरूरी होती. त्याना ऋस्त्वज म्हित. हनरहनराळ्या यज्ञात देवतानंा 
आवाहन करण्याकहरता ऋग्वदेाच्या ऋचानंी प्राथकना करीत. हे कायक करिाराला ‘होता’ हे नाव होते. हा 
ऋग्वदे जाििारा असे. हवहधय क्त यज्ञ करिारा जो वदेवते्ता असे त्याला अध्वय क हे नाव होते. हे सवक हवहध 
यज वेदात आहि तंदगभतू ब्राह्मिाहद गं्रथात आहेत. हे सवक त्या ऋस्त्वजानंा येिे अशक्य होते. यज्ञ स रू 
असतानंा मध्यंतरी आवाहन केलेल्या देवतानंा संत ष्ट करण्याकहरता ऋग्वदेातून हनवडून घेतलेल्या ऋचाचें 
साम पद्धतीने गायन करीत. या ऋचानंा सामदेव म्हित आहि ते जाििारा व गािारा ऋस्त्वज यास 
“सामवदेी व उदगाता” म्हित. हा यज्ञ स रू असतानंा तो हबनचूक व्हावा, त्यात काही त्र टी अथवा दोष राहू 
नयेत म्हिून सवक हवधीकडे काळजीपूवकक अवधान ठेविारा आहि च कीची ताबडतोब द रुस्ती करिारा हा 
जो ऋस्त्वज असे त्याला ‘ब्रह्मा’ म्हित. याला ऋक , यज ष, साम या हतन्ही वदेाचंा पहरचय अवश्य होता. 
प ढे कालातंराने ही जागा अथवकवदेीयानंा देण्यात येऊ लागली आहि या सावकजहनक यज्ञामध्ये चारही 
वदेाचं्या ऋस्त्वजानंा स्थान हमळू लागले. या यज्ञसंस्थेचा हवकास होत होत बहलयज्ञ, त्यात पश यज्ञ, 
अश्वमेघ, सोमयाग, इत्यादी अनेक यज्ञाचें प्रकार हनमाि झाले. त्याबरोबर चार वेदाचंा आहि तदंगभतू 
वदेवाङमयाचा हवकास होत होता शवेटी महाभारतकाळाच्या स मारास कृष्ट्िदै्वपायन व्यासानंी चारही वदेाचंी 
व्यवस्था लावनू त्यानंी तो आपल्या पैल, वैशपायन (चरकाचायक) जैहमनी आहि स मंत  या चार हशष्ट्यानंा 
अन क्माने प्रत्येकी एक एक वदे याप्रमािे साहंगतले आहि या चार वदेाचंा प्रसार करण्याची त्यानंा आज्ञा 
हदली. त्यात पैल याला ऋग्वदे, वैशपंायन याला हनगदाख्य यज वेद, जैहमनी याला सामवदे आहि स मंत  
याला अथवकवदे साहंगतला. 

 
या चारही हशष्ट्यानंी आपि हशकलेल्या वदेामंध्ये आपले अनेक हशष्ट्य पारंगत केले. ही 

हशष्ट्यप्रहशष्ट्याचंी प्रथा स रू असताना त्याचा पहरिाम असा झाला की, या चारी वदेाचं्या अनेक शाखा झाल्या. 
या शाखाचें हववचेन म ख्य गं्रथात त्या त्या वदेाचं्या शीषककाखाली असलेल्या प्रकरिात केले जाईल. 
 
वेदनवषयक वयङमययची वयढ 

 
वदेाचं्या संहहताबरोबर प्रत्येक वदेाचे अन षहंगक वाङमयही तयार झाले. ते म्हिजे ब्राह्मि, 

आरण्यक आहि उपहनषदे हे होय. याहशवाय वदेागं म्हिून हशक्षा, छंद, व्याकरि, कल्पसूते्र (श्रौतसूते्र, 
गृयसूते्र, धमकसूते्र आहि श ल्बसूते्र) इत्यादी हनमाि झाली. त्यासंबधंाने विकन गं्रथात सहवस्तर देण्यात 
येईल. वदेवाङमयाची वाढ प्रम खत्वाने यज्ञसंस्थेहनहमत्त झाली असल्याम ळे अन षंहगक वाङमयही बरेच 
झाले आहे. हशवाय मूळ गं्रथाच्या स्पहष्टकरिाथक अनेक टीकागं्रथ हनमाि झाले आहेत. 
 
शयखय–वयङमययच्यय नववेचनयची आवश्यकतय 

 
प्रस्त त गं्रथात चरक ब्राह्मिाचंा इहतहास द्यावयाचा हेतू आहे. तथाहप त्यापूवी चरक ब्राह्मि हा वगक 

कसा हनमाि झाला, चरक शाखा ही कोित्या वदेाची शाखा आहे, वदेाचे चार हवभाग कसे झाले, त्या 
प्रत्येक हवभागाचे कायक कोिते, परस्पराचंा संबधं काय, इत्यादीचे संके्षपतः हचत्र नजरेसमोर आल्याहशवाय 
चरक ब्राह्मिाच्या महत्त्वाचे आहि प्राचीनतेचे यथाथकपिे आकलन होिार नाही. याच उदेल शाने प्रत्येक वदेास 
एक एक प्रकरि देऊन त्यात वदेाचे कायक, त्याचं्या शाखा, उपशाखा, त्याचें वाङमय इत्यादी थोडक्यात 
सागंण्याचे ठरहवले आहे. चरक शाखा ही ज्या हनगद अथवा आद्य यज वेदाची शाखा आहे, त्या 



           

यज वेदासंबधंाने थोडे हवस्तृत विकन हदले आहे. ज्या हनगद अथवा आद्य यज वेदाच्या शाखानंा मागच्या रागेंत 
लोटिारी वाजसनेय य जवेद संहहता आहि ती हमळहविारा प्रभावी याज्ञवल्क्य व त्या वाजसनीय शाखा, 
उपशाखा इत्याहदकाचंाही हवचार करावा लागिार आहे. त्याकहरता एक स्वतंत्र प्रकरि हदले आहे. 
 
चरक शयखेसांबांधी नववेचन 

 
चरक शाखा हा प्रस्त त प स्तकाचा प्रम ख हवषय असल्याम ळे चरकोत्पत्ती, चरकाचें आद्य 

यज वेदातील स्थान, त्याचें वाङमय, त्यानंा जवळच्या अशा इतर शाखा, यासंबधंी हववचेन एका स्वतंत्र 
प्रकरिात करावयाचे ठरहवले आहे. हनगद अथवा आद्य यज वेदाचे प्रथम प्रचारक वैशपंायन यानंा चरकाचायक 
पदवी कशी हमळाली व त्याचें हशष्ट्य ज्यानंी आद्य व यज वेदाचा प्रचार केला त्यानंा चरकाध्वय क हे नाव कसे 
प्राप्त झाले? याज्ञवल्क्य हा वैशपंायनाचा भाचा आहि हशष्ट्य. त्यानेही मूळ यज वेदाचा वैशपंायनापासून 
स्वीकार केला. पि प ढे वैशपंायनाचा याज्ञवल्क्यावर का रोष झाला, याज्ञवल्क्याला तो वदे वमन करून 
परत का द्यावा लागला, काही हशष्ट्यानंी तो हतहत्तरी पक्षाच्या रूपाने ग्रहि का करावा लागला. त्याम ळे 
स्वतंत्र तैहत्तरीय शाखा कशी झाली हेही त्याच प्रकरिात येईल. तसेच चरक शाखेचे जे बारा भेद आहेत, 
त्या भेदात चरक ही प्रथम शाखा असून अवातंर ११ शाखा आहेत. त्यापकैी एक मतै्रायिीय नावाची शाखा 
आहे. हतचेही सात भेद आहेत. या मूळ यज वेदाच्या ज्याला हनगदाख्य यज वेद नाव आहे. त्याच्या एकूि ८६ 
शाखा असल्याचे चरिव्यूहात साहंगतले आहे. 

 
त्यानंतर तपश्चया करून याज्ञवल्क्याने सूयापासून बाजी (अश्व) रूपाने वैशपंायनापासून जो वदे 

हमळहवला होता, त्यापेक्षा हभन्न असा यज वेद हमळहवला. त्याला वाजसनीय यज वेद हे नाव प्राप्त झाले. 
त्याच्याही एकूि पंधरा शाखा झाल्या, हा सवक कथाभाग त्या प ढच्या प्रकरिात येईल. 

 
आद्य हनगदाख्य यज वेदाचे अध्वय क, ज्यानंा चरक अथवा चरकाध्वय क म्हितात, त्याचं्याशी आहि 

याज्ञवल्क्य संपाहदत वाजसनेय यज वेदाचे अध्वय क याचं्याशी यज्ञकमामध्ये प्रम ख ऋस्त्वजाचें जे अध्वय कपद 
आहे, ते हमळहवण्याबदल ल धंदेवाईक अशी च रस हनमाि झाली. याज्ञवल्क्य एक दीघकजीवी ब्राह्मि होता असे 
हदसते. महाभारताप्रमािे य हधहष्ठराच्या राजसूय यज्ञात याज्ञवल्क्य हा अध्वय क होता. तसेच य हधहष्ठराच्या 
अश्वमेध यज्ञातही त्याने अध्वय कचे काम केले. यानंतर ३६ वष ेराज्य करून य हधहष्ठराने पहरहक्षतीला अहभषेक 
करून आपि महाप्रस्थान केले. महाप्रस्थानाच्या वळेीही याज्ञवल्क्य उपस्स्थत होता. य हधहष्ठरानंतर 
पहरहक्षतीने ६० वष ेराज्य केले. त्यानंतर जनमेजय आहि त्याचा प त्र शताहनक यानंी ८० वष ेराज्य केले. त्या 
शताहनकाने याज्ञवल्क्यापासून वदेहवद्या ग्रहि केली असे विकन आहे. हमहथलाहधपहत जनक याचंी 
याज्ञवल्क्याशी मतै्री झाल्याम ळे तो बह धा हमहथलेमध्येच राहात असे वर दशकहवल्याप्रमािे तो दीघकजीवी 
असल्याम ळे प्रम ख राजाचं्या यज्ञात अध्वय कचे काम केल्याम ळे आहि हवद्वान, प्रभावी व मोठमोयाशंी स्नेह 
असल्याम ळे त्याची आहि त्याने प्रसृत केलेल्या वाजसनेय वदेाचा फार प्रसार झाल्याम ळे मूळ हनगदाख्य वदे 
आहि त्याचा प रस्कार करिाऱ्या हनरहनराळ्या शाखा या मागे पडल्या. मूळ हनगदाख्य, वदे, त्याचे वाङमय, 
त्याचे चरकाध्वय क यानंा कमीपिा यावा म्हिून याज्ञवल्क्य आहि त्याचा वाजसनेय श क्ल अध्वय कवगक यानंी 
व्यवस्स्थत मोहीमच काढली आहि तशा प्रकारचा उल्लखे जागजागी मूळ संहहता, ब्राह्मि आहि तदंगभतू 
हनमाि झालेल्या वाङमयातही हदसून येतो, हे मूळ गं्रथात दाखवनू देण्यात येईल. प ढच्या हवस्तृत 
काळातही जेथे जेथे श क्ल वाजसनेय यज वेदाचे प्रसाराधी होते, तेथे तेथे चरकाध्वय क जवळ जवळ नामशषेच 



           

झाल्यासारखे आहेत. पि जेथे त्याचें प्राबल्य म ळीच नाही, अशा भागात हनगदाख्य यज वेद आहि त्याच्या 
शाखा या आजवर कायकप्रवि राहहल्या आहेत हे सोदाहरि व साधार असे दाखहवण्यात येईल. 

 
यानंतर एका स्वतंत्र प्रकरिात ब्रह्मदेवाच्या म खातून हनघालेला आद्य यज वेद, ज्याला हनगदाख्य 

यज वेद म्हितात व ज्याचे कृष्ट्िदै्वपायन त्यास त्यानंी सहंहतीकरि करून तो वैशपंायनाला साहंगतला, त्या 
वदेाच्या प ढे अनेक शाखा झाल्या. परंत  त्या हनगदाख्य वदेाच्या आज केवळ तीन आद्य यज वेद संहहता 
उपलब्ध आहेत. त्या म्हिजे काठक संहहता, मतै्रायिीय संहहता आहि तैहत्तरीय संहहता या होत. त्यापंैकी 
आिखी एक चौथी कहपष्ठल कठ संहहता त्र हटत अशी प्रकाहशत झाली आहे. या हतन्ही संहहताचें सामान्य 
स्वरूप विकन करून त्यात साम्य आहि हभन्नता कोठे कोठे आहे हे दाखहवण्यात येईल. त्याचप्रमािे ब्राह्मि, 
आरण्यक, उपहनषद, षडंगे यासबंंधी हववरि करण्यात येऊन आद्य यज वेद आहि त्याचे वाङमय याचंी 
यथाथक कल्पना देण्यात येईल. चरक शाखा ही आद्य यज वेदाच्या ज्या बारा शाखा आहेत त्यापंैकी पहहली 
आहे. या चरक शाखेचे स्वतंत्र असे वाङ मय उपलब्ध नाही. चारही वदेाचं्या अनेक शाखा आहेत. तथाहप त्या 
प्रत्येकाचीच संहहता अथवा तदंगभतू वाङ मय अस्स्तत्वात आहेच असे नाही. जेव्हा वाङमय उपलब्ध नसते 
तेव्हा त्या शाखेचे ब्राह्मि नजीकच्या शाखेची जी संहहता अथवा तदंगभतू वाङमय उपलब्ध असते, त्यावर 
काम भागहवतात, हे उदाहरिाने स्पष्ट करता येईल. चरक शाखेला काठक, मतै्रायिीय आहि तैहत्तरीय या 
तीन संहहता जवळच्या आहेत. काठक संहहतेला चरक संहहता म्हटले आहे. पि ती पूवी महाराष्ट्रात 
उपलब्ध नव्हती. पि न कतीच एक काठक संहहता पं.सातवळेकर यानंी प्रकाहशत केली आहे. हतची मूळप्रत 
जमकनीत प्रकाहशत झाली असून तीवरून ही प्रत संपादन केली आहे. काठक संहहता काश्मीरमध्ये प्रचारात 
असून ती उपलब्ध आहे. मतै्रायिीय शाखेचे ब्राह्मि नाहशकचा भाग व ग जराथ या भागात आहेत. ते ब्राह्मि 
मतै्रायिीय संहहता आहि तदंगभतू वदे वाङ मयाचा उपयोग करतात. नागपूर, वऱ्हाड, मराठवाडा इत्यादी 
भागात वास्तव्य करिारा चरक ब्राह्मि समाज त्या संहहतेचा आहि तदंगभतू वदे वाङ मयाचा अवलंब करीत 
आहे ते स्वाभाहवकच आहे आहि आज वस्त स्स्थती तशीच आढळून येते. नागपूर येथे वास्तव्य करिारे चरक 
ब्राह्मि आपली कमे कोित्या संहहतेप्रमािे आहि सूत्राप्रमािे करतात यासबंंधी प्रत्यक्ष माहहती व्हावी म्हिून 
म दल ाम श्री.हवश्वनाथराव नरके यानंी आपले येथे मंत्रजागराचा कायकक्म ठरहवला. त्यावळेी ५–६ वैहदक 
चरक ब्राह्मि उपस्स्थत होते. त्यानंी मतै्रायिीय संहहता आहि मानव सूत्र यातंील ऋचाचंा पाठ केला. 
मतै्रायिीय संहहतेचे आहि मानव सूत्राचें अध्ययन करिारे ५–६ तरी चरक वैहदक ब्राह्मि नागप रात 
हवद्यमान असल्याचे पाहून आम्हास समाधान वाटले. 

 
आहि जो चरक समाज आढळून येतो महाराष्ट्रीयच आहे व त्याचे वास्तव्य नागपूर प्रदेश, वऱ्हाड, 

मराठवाडा इत्यादी भागात प्राम ख्याने आढळून येते. त्यापंैकी फार थोडा समाज शहरातून आढळून येतो. 
पि बह जन समाज खेड्यापाड्यातून हवख रलेला आहे. हकत्येक हठकािी तर एकाद–द सऱ्या घरानेच 
असतो. त्याचंा हपढ्यानहपढ्या व्यवसाय म्हिजे ग्रामजोशीपि आहि क लकिीपि. त्याबदल ल हकत्येकानंा 
पूवापार चालत आलेल्या सनदा आहि इनामपते्र आहेत. खेड्यातील जोश्याचंी वृत्ती म्हिजे म ख्यत्वकेरून 
ब्राह्मि नसिारे यजमान बव्हंशाने असल्याम ळे एकट्याद कट्या ब्राह्मि घर असिाऱ्या खेड्यामध्ये 
रहािाऱ्या चरक ब्राह्मिाला वदे–हवद्या ही उदरभरिाचे साधन म्हिून हशकण्याला प्रोत्साहन हमळत नसे. 
त्याचंी वदेोक्त कमे शहरातून अथवा मोया गावातून वास्तव्य करिारे स्वजातीय वेदहवद ब्राह्मि करीत. 
जेव्हा असा स्वजातीय वदेहवद ब्राह्मि कमे करावयास हमळत नसे, तेव्हा मतै्रायिी शाखीय हवद्वानाकडून 
आपली कमे करीत. तेही ब्राह्मि हमळिे शक्य नसे तेव्हा बह संख्येने वास्तव्य करिारे श क्ल यज वेदीय 
ब्राह्मि याचेंकडून आपली वदेोक्त कमे करून घेत. चरक समाज फार लहान असल्याम ळे त्यातील एखाद्या 



           

ब्राह्मिास आपिास उपय क्त अशा एखाद्या संहहतेचा व तदंगभतू वाङमयाचे अध्ययन करून आपले संस्कार 
चालहवण्यास त्याने पत्र व्हाव,े अशी प्रवृत्ती खेड्यात वास्तव्य करिारास शक्य नव्हती. कारि पहरश्रम 
करूनही त्यावर आपला व्यवस्स्थत योगके्षम चालेल अशी शाश्वती नव्हती. परंत  नागरपूरसारख्या शहरातून 
वस्त स्स्थती हनराळी होती. तेथे चरक शाखेच्या ब्राह्मिाचंा समाज बराच असून तो स हवद्य आहि स स्स्थतीत 
आहे. तेव्हा चरक शाखेस जवळ असलेल्या मतै्रायिी संहहतेचा, मानव सूत्राचंा आहि तत्संबधंी वाङमयाचा 
अभ्यास करून त्याचे गृयसंस्कार चालहवण्यास चरक ब्राह्मिातून याहज्ञक हनमाि होिे संभवनीय आहे. 
आहि तशी वस्त स्स्थतीही आहे. आजही नागपूरास त्याप्रमािे अध्ययन केलेले स्थाहनक आहि बाहेरून 
येऊन येथे स्थाहयक झालेले व मतै्रायिी संहहता आहि मानव सूत्र याचें अध्ययन केलेले चरक ब्राह्मि 
हवद्यमान आहेत. 

 
याप ढे चरक ब्राह्मि समाजाचा सामाहजक व शकै्षहिक इहतहास द्यावयाच्या पूवी एका हवहशष्ट 

म द्द्याचा उहापोह करिे अवश्य आहे. तो म दल ा म्हिजे चारही वदेाचं्या शाखा–उपशाखाचें जे ब्राह्मि आहेत, 
त्याचें ब्राह्मित्व समान दजाचे आहे की कमीअहधक श्रेिीचे आहे? परंत  आजच्या या जाहतहवध्वसंक 
प्रवृत्तीच्या य गात अशा प्रकारच्या म द्द्याचे हववचेन करिे हनरथकक आहे असे वाटण्याचा संभव आहे. तथाहप, 
साराच भारतीय समाज सबगोलंकारी प्रवृत्तीचा आहे असे मानण्याचे कारि नाही. हशवाय हेही लक्षात 
ठेवावयास पाहहजे की, एखाद्या समाजाचा इहतहास देताना काय पहरस्स्थती होती, ती शास्त्रसंमत होती की 
नाही अथवा ती कसकशी बदलत गेली हे सागंिेही अवश्य आहे. म्हिून या प्रश्नाचा हवशषेतः चरक 
ब्राह्मित्वाच्या दजाचा येथे ऊहापोह केला आहे. 

 
चारही वदेाचं्या संहहता आहि तदगंभतू इतर वदेवाङमय यात एखाद्या शाखेचे ब्राह्मि कमी श्रेिीचे 

आहेत असा उल्लेख कोठे असल्याचे आढळून आले नाही. तथाहप महर्षष शौनकोक्त चरिव्यूह सूत्राचे भाष्ट्य 
महीदास याने संवत् १६१३ मध्ये केले आहे. त्यात महीदासाने अस्ग्नप रािातला उतारा उदघृत केला आहे. 
त्या उताऱ्यात कमकहनष्ठ हद्वजाती यज्ञाहद कमात ग्राय आहेत आहि हीन हद्वजाती यज्ञाहद कमात त्याज्य 
आहेत असे म्हटले आहे. कूमकप रािातही वानप्रस्थाश्रम धमक सागंताना ‘आरूढपहतत’ याची व्याख्या हदली 
आहे. या सवक उल्लखेावरून एखादी हवहशष्ट शाखा हीन आहे असे कोठेच हदसत नाही. अस्ग्नप रािातस द्धा 
शाखा आहि देश याचं्या भेदाम ळे अनेक हद्वजाती हनमाि झाल्या आहेत आहि त्यापैकी कमकहनष्ठ तेच यज्ञाहद 
कमात ग्राय आहेत असे म्हटले आहे. जे कमकहनष्ठ नाहीत ते त्याज्य आहेत हा हनयम तर सवकच शाखाचं्या 
ब्राह्मिास लाग ूआहे. 

 
कोकिच्या बाजूस क्मवतं आहि पळसे ब्राह्मि आहि इकडे वऱ्हाडच्या बाजूस चरक, माळवी आहि 

नामकद ब्राह्मि याचं्याकडे साधारिपिे ४०–५० वषांपूवी इतर ब्राह्मि भोजन करीत नसत. परंत  धान्य 
फराळ करीत असत. आज हा हनबंध जवळजवळ नष्टच झाला आहे. ही समाधानाची गोष्ट आहे. परंत  यापूवी 
तरी ही रूढ कशी, केव्हा व का पडली याचा कोठेच दाखला सापडत नाही. वदेाध्ययन करीत नाहीत, हे 
गृहीत धरले तरी आपापल्या शाखेच्याप्रमािे जर त्या जमाती आपापले गृयसंस्कार करीत असतील तर 
त्यानंा कमकहनष्ठ नाहीत असे कसे म्हिता येईल? 

 
चरक ब्राह्मि समाजासंबधंानेच बोलावयाचे झाले तर त्याचे गृयसंस्कार स रू होते. अशा 

पहरस्स्थतीत भोजन हनबधंाच्या रूढीचे वैय्यथ्यक हदसून येते. यासबंंधात चरक ब्राह्मिसंबधंाने उदभवलेले 
प्रसंग शकंराचायांनी हदलेले हनिकय आहि कोटक–कचेरीतील हनिकय यथासमय मूळ गं्रथात हनवदेण्यात 



           

येतील. या हवषयाचा समारोप करताना नमदू करिे अवश्य आहे की ब्राह्मि जाती, पोटजाती यामध्ये रूढीने 
घेतलेली बंधने या ५० वषांत हशहथल झाली आहेत. हभन्नवदेीय आहि हभन्न शाखाध्यायी ब्राह्मिामध्ये आता 
मोया प्रमािावर हववाहसंबधं व्हावयास लागले आहेत. वास्तहवक याला धमकशास्त्रापेक्षा रूढीचाच हनबधं 
होता. भोजन हनबंध आहि न सता फलाहार हा प्रश्न तर शहरवाहसयाचं्या दृष्टीने ल प्तप्राय झाला आहे. 
खेड्यातून क्वहचत दृष्टीस पडत असल्यास नवल नाही. सामाहजक संघटनेच्या दृष्टीने जे होत आहे ते 
स्पृहिीय आहे यात संशय नाही. 
 
चरक ब्रयह्ि समयर् 

 
(सामाहजक भाग) वास्तहवक आद्य यज वेद प्रचारक वैशपंायन याना चरकाचायक आहि त्याचं्या 

अन यायी हशष्ट्यानंा चरकाध्वय क ही संज्ञा असली तरी, हनगदाख्य यज वेदाच्या ज्या शाखा आहेत, त्यातील 
पहहल्या शाखेलाच चरक हे नाव आहे. महाराष्ट्राबाहेरील चरक शाखा असल्याचे वदेवाङमयात उल्लेख 
आहेत. तथाहप महाराष्ट्रात ती वर उल्लहेखल्याप्रमािे नागपूर, वऱ्हाड, मराठवाडा इत्यादी भागात पसरलेली 
आहे व ती मराठी भाषी आहे. या चरक शाखीय ब्राह्मि समाजाची संख्या आज उपलब्ध नाही. पि ती इतर 
ब्राह्मिाचं्या मानाने फारच थोडी आहे. ढोबळमानाने पाहहले तर ती संख्या पाच हजाराचे वर जाऊ नये असे 
वाटते. पत्त्याचं्या अभावी, सवक क ट ंबीयाकंडे जाहीर हवनंतीपते्र पाठवनू माहहती गोळा करिे शक्य झाले 
नाही. तथाहप तशा प्रकारची हवनंतीपते्र हनरहनराळ्या भागात पाठहवण्यात आली. त्यानंा बह तेकानंी उत्तरे 
पाठहवली. यावरून माहहती संकहलत केली आहे. ग्रामहनवासी चरक ब्राह्मिाचंा म ख्य व्यवसाय म्हिजे 
पौरोहहत्य आहि शतेी. पि बऱ्याच क ट ंबाकंडे हपढ्यानहपढ्या पटवारीपिाची वतने चालत आली आहेत हे 
वर आलेच आहे. या समाजात हनगदाख्य वदेाची चरक संहहता नाही त्याम ळे ते मतै्रायिीय संहहतेच्या 
आधारेच व मानव आहि क्वहचत वाराह सूत्राचे आधारे आपले गृयसंस्कार करतात. मतै्रायिीय संहहतेचे 
आहि मानव सूत्राचे आधारे अध्ययन केलेले चरक ब्राह्मि क्वहचतच हमळतात. परंत  हमळतील तेव्हा 
मतै्रायिीय शाखेच्या ब्राह्मिाच्याद्वारे आपली कमे करतात. जेथे तेही ब्राह्मि हमळिे शक्य नसेल तेथे ते 
श क्ल माध्यहंदनीय याहज्ञकाकंडून अथवा त्या शाखेचे अध्ययन केलेल्या स्वशाखीय प रोहहताकडून आपले 
संस्कार करहवतात. संस्कारहीनता मात्र प्राप्त होऊ हदली नाही. 
 
आमदयनी 

 
आर्षथक पहरस्स्थतीम ळे आहि हशक्षिाहभरुची वाढल्याम ळे इंग्रजीबरोबर खेडे सोडून शहरात 

वास्तव्य करण्याची प्रथा हदवसेंहदवस सवकसाधारिपिे वाढत आहे. तोच पहरिाम चरक समाजावरही झाला 
आहे. अनेक क ट ंब ेअथवा क ट ंबातील सदस्य शहरात येऊन स्थाहयक झाले आहेत. जहमनदारी व सावकारी 
करून द्रव्यसंचय आहि प्रहतष्ठा काही क ट ंबानंी हमळहवली आहे. आंग्लहवद्या प्राप्त करून घेऊन सरकारी 
अहधकारी, ॲडव्होकेट, वकील, डॉक्टर, इत्यादी के्षत्रात नाव हमळहवले आहे. हकत्येकानंी सरकारी 
महकाम्यातून कारकूनीचा पेशा स्वीकारला आहे. हवहशष्ट अध्ययन करून वैद्य, शास्त्री, प राहिक, याहज्ञक, 
ज्योहतषी इत्यादी अनेक व्यवसायात बरेचजि पडले आहेत आहि हा समाज उन्नतीच्या पथावर आहे. 



           

२४.                  
 
भरतखंडात भगवान ब द्धाचा अवतार आहि बौद्धधमाची स्थापना होऊन आज अडीच हजारावंर वष े

होऊन गेलीत. सामान्य जनतेपेक्षा बौद्धधमाला राजाश्रय आहि धहनकाश्रय हमळाल्याम ळे या धमाचा भारतात 
सवकत्र प्रसार झाला, इतकेच नव्हे तर भारताशजेारील पूवक एहशयाई देशात शकेडो वषांपासून बौद्धधमक हा 
राष्ट्रधमक मानण्यात येऊ लागला. परंत  काही कालानंतर भारतात ती स्स्थती पालटली. अनेक शतकापासून 
बौद्धधमक भारतात अगदी नामशषे झाला. इतका की सामान्य जनतेत बौद्धधमाची स्मृहतही नष्ट झाली. 
बौद्धधमाशी हनगहडत असलेली पहवत्र स्थाने नष्टप्राय होऊन त्याचंी जािीवही जनतेत राहहली नाही. 
बौद्धाचें वाङमयस द्धा नष्टप्राय होऊन प्राचीन बौद्ध वाङमयाची माहहती करून घ्यावयास आपिास शजेारच्या 
बौद्धधमी देशाकंडे धाव घ्यावी लागते. 

 
भारतातून बौद्धधमक नामशषे व्हावयास अनेक कारिे आहेत. त्यात प्रम ख कारि म्हिजे भारताचा 

कपड ईश्वराचे अस्स्तत्व मानिारा आहे आहि बौद्धधमक हा हनरीश्वरवादी आहे. राजाश्रय आहि धहनकाश्रय 
असूनही सामान्य जनात बौद्धधमाने मूळ धरले नाही. ईश्वरवादी वैहदकधमक आहि हनरीश्वरवादी बौद्धधमक 
आहि जैनधमक याचं्या संघषाम ळे हजतके न कसान झाले नाही हततके, ककबह ना त्याहूनही जास्त या हतनही 
धमावर आक्मि करिाऱ्या भारताबाहेरील हूि आहि म सलमान आक्मकाचं्या अत्याचाराम ळे घडून आले. 
इमारतींचा हवध्वसं, गं्रथाचंी जाळपोळ आहि हभक्षूंची प्रािहानी याम ळे बौद्धधमाचे भारतातून जवळजवळ 
समूळ उच्चाटन झाले. 

 
जी स्स्थती सबधं भारताची झाली तीच स्स्थती हवदभातही झाली. हवदभात बौद्धधमाचा प्रसार 

हकतपत होता, त्याचा प्रसार हकतपत आहि कसा झाला आहि आज बौद्धधमाचे काय अवशषे आढळून 
येतात हा प्रस्त तच्या लेखाचा हवषय आहे. 

 
या हवषयाकडे लक्ष वधेावयास या वषात तीन प्रम ख घटना घडून आल्या. त्याचंा पहरिाम म्हिून 

असा अंदाज हदसतो की, भारतात बौद्धधमाचा प न्हा प्रसार होईल. त्या घटना म्हिजे या होत. (१) या वषी 
चीन देशाचे सासं्कृहतक मंडळ भारतात आले होते. हा सासं्कृहतक संघ नागपूरासही आला होता. त्या वळेी 
हवदभक साहहत्य संघात त्या संघाचा सत्कार करण्यात आला. त्यावळेी भारताचे चीन, जपान आहद देशावंर 
सासं्कृहतक ऋि काय याचे हचटिीसानंी सत्कार करताना हववचेन केले होते. ऐहतहाहसक दृष्ट्ट्या ते फार 
महत्त्वाचे होते. 

 
(२) द सरी घटना जवळजवळ जागहतक महत्त्वाची आहे. भगवान ब द्धाचा जन्म होऊन जवळजवळ 

२५०० वषे झाली. त्याबदल ल पूवक आहशयाई बौद्धधमीय राष्ट्रामंध्ये या वषी महोत्सव करण्यात आला. भगवान 
ब द्धाचा जन्म भारतातच होऊन धमक–चक्–प्रवतकनही प्रथम भारतातच झाले. या भावनेने पे्रहरत होऊन 
त्याचवळेी भारतातही मध्यवती सरकारच्या पे्ररिेने हा उत्सव अनेक प्रम ख हठकािी समारोहाने पार 
पाडण्यात आला. (३) त्यानंतर घडलेली हतसरी घटना ही हवशषे खळबळजनक आहे. ती घटना म्हिजे 
डॉ. आंबेडकर याचें आपल्या पूवी अस्पृश्य गिल्या जािाऱ्या हजारो अन यायासंह न कतेच नागपूर येथे घडून 
आलेले कहद धमातून बौद्धधमात धमांतर. डॉ. आंबेडकर यानंी आपल्या अन यायाचें साम दाहयक धमांतर 
करावयाचे इतरत्रही चालू ठेहवले आहे. 



           

 
भगवान ब द्धाचा जन्म वैहदक आयक धमांतच झाला. त्यानंी आपला बौद्धधमक स्थापन केला. त्याला 

मूळ पाया वैहदक धमातूनच हमळाला. त्या दृष्टीने पाहता वैहदक धमाच्या अंतगकत जे अनेक पंथ आहेत 
त्यापैकीच हा एक हनरीश्वरवादी पंथ आहे, असे म्हिावयास हरकत नाही. धमान्तराम ळे आंबेडकरी 
समाजास काही हवशषे लाभ होईल की काय हे एक काळच ठरवील. भारतातील काही हवद्वान व्यक्तीचेही 
लक्ष बौद्ध धमाकडे वधेले आहे. गौतम ब द्धाच्या हशकवि कीचा आहि तत्वज्ञानाचा त्यानंी अभ्यास स रू केला 
आहे. एवढेच नव्हे तर काहींनी सावकजहनकपिे बौद्धधमाचा स्वीकार केला आहे त्या दृष्टीने पाहहले असता 
बौद्धधमाचा भारतात प न्हा प्रसार झाला तर ती गोष्ट देशाच्या दृष्टीने म ळीच हाहनकारक नाही. 

 
पि त्याबरोबरच हीही गोष्ट लक्षातं घ्यावयास पाहहजे की, भारतात आहि भारताबाहेर बौद्धधमाचा 

प्रसार व्हावा म्हिून अशोकासारख्या प्रभावी भारतीय सम्राटाने आपली शक्ती, य क्ती आहि संपत्ती खची 
घातली आहे. त्याच्या आय ष्ट्यात राजकीय छत्राखाली बौद्ध धमाचा प्रसार झाला. पि तो सामान्य जनतेचा 
धमक असा केव्हाही झाला नाही. जोवर राजाश्रय ककवा धहनकाश्रय होता तोवर तो भारतात जीव धरून होता. 
आक्मक वातावरि हनमाि होताच तो भारतातून नामशषे झाला. भारताच्या प्रत्येक भागात बौद्ध धमाचा 
प्रसार कसा होता हे बौद्ध वाङमयावरून आहि त्या त्या हवभागात कसे आहि हकती अवशषे हवद्यमान आहेत 
त्यावरून हवस्ताराने सागंण्याइतकी साम ग्री उपलब्ध आहे. आजच्या लेखात हवदभात होऊन गेलेला धमक 
प्रचार, हवदभाने बौद्ध वाङमयात घातलेली भर आहि आज हवद्यमान असलेले बौद्ध धमाचे अवशषे यासंबधंी 
सागंावयाचे ठरहवले आहे. 

 
भगवान ब द्धाचं्या जन्माच्या आधीच हवदभक देश हनमाि झाला होता. सातवाहन वशंाच्या राजानंी 

तीस हपढ्या राज्य करण्यापूवी तेथे त्या भागात अश्मक वशंाच्या राजानंी पंचवीस हपढ्या राज्य केले होते, 
अशी प रािे साक्ष देत आहेत. भगवान ब द्धाच्या काळी हवदभावर अश्मक राजवशंाचाच अहधकार असण्याचा 
संभव आहे. तथाहप आपल्या आय ष्ट्यात भगवान ब द्धाला हवदभात अथवा सबधं दहक्षिा पथात येण्याचा योग 
आला होता असे हदसत नाही. त्याचप्रमािे, भगवान ब द्ध असताना हवदभात बौद्ध धमाची पताका फडकली 
होती असेही पि बौद्ध वाङमयातून हदसून येत नाही. धमानंद कौशाबंी यानी आपल्या “भगवान ब द्ध’ या 
गं्रथात नमूद केल्याप्रमािे गोदावरीच्या पहरसरात वास्तव्य करिारे बावरी नावाचे एक ग रू आहि त्याचें 
काही हशष्ट्य याचं्या कानावर भगवान ब द्धाची हकती आली. त्याम ळे पे्रहरत होऊन त्यानंी आपल्या हशष्ट्यानंा, 
काही प्रश्न ब द्धानंा हवचारण्याची आज्ञा देऊन पाठहवले होते, असे ‘स त्तहनपात’ नामक एका प्राचीन बौद्ध 
गं्रथात नमूद आहे. दशकन झाले की नाही, त्यानंा भगवान ब द्धाचंा उपदेश ऐकावयास हमळाला की नाही, 
याबदल ल कोठेच नोंद उपलब्ध झाली नाही. भगवान ब द्धाचं्या हयातीत त्याचें कायकके्षत्र जे मगध, काशी 
इत्यादी प्रदेश, त्या भागातच बौद्ध धमक दृष्टीस पडतो. 

 
त्याचं्या पश्चात प्रम ख हशष्ट्यानंी पहरषद भरवनू ब द्ध, संघ आहि धमक या त्रयीवर हवचारहवहनमय 

करून बौद्ध धमाचे हनयम केले. परंत  धमक प्रसाराचे यशस्वी कायक मगधाहधपहत सम्राट अशोक यानंी केले. 
ब द्धाचंी हशकवि आहि धमक याचंा प्रचार करण्याकहरता त्यानें आपल्या राज्यात, राज्याच्या बाहेरील देशातं 
आहि भारताशजेारच्या देशातंही महापात्राहद अहधकारी पाठहवले. महाराष्ट्रातंही महापात्र धमकरहक्षत 
(धम्मरस्ख्खत) याचंी हनय क्ती केली होती, असे हसलोनमध्ये रचलेल्या महावशं या गं्रथात नमूद आहे. परंत  
अशोकाच्या वळेी हवदभात प्रसार हकतपत झाला, हे कळावयास साधन उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात 
म ंबईजवळ सोपारे (प्राचीन श पारक) येथे अशोकाच्या आज्ञा कोरलेले त्र हटत लेख सापडले. हवदभाच्या 



           

शजेारी महाकोशलमध्ये अशोकाच्या आज्ञा कोरलेल्या अशरूपनाथ येथे आजही संरहक्षत आहेत. हवदभाच्या 
चादंा हजल्यात देवटेक येथे जो हशलालेख आढळून आला त्यावर अशोकाच्या आज्ञापंैकी काहंी मजकूर 
खोदलेला आहे. तथाहप तो त्यानंतर बऱ्याच काळानंतर हलहहला असावा. 

 
महाराष्ट्र आहि हवदभक या भागावंर प्रहतष्ठानच्या सातवाहन राजाचें इ. स. पूवक २५० ते इ. स. २५० 

पयंत, सरासरी ५०० वष ेराज्य होते. हे सातवाहन राजे स्वतः वैहदकधमी होते आहि ते यज्ञसंस्थेचे फार मोठे 
प रस्कते होते. त्याचं्या काळचे अनेक लेख उपलब्ध झाले आहेत, त्यावरून माहहती हमळू शकते. त्यानंी 
वैहदक धमान्तगकत अनेक यज्ञ केल्याची लेखातूंन नोंद आहे. हे सातवाहन राजे वैहदकधमी होते तरी त्याचंा 
जैन धमक आहि बौद्ध धमक यानंा फार मोठा आश्रय होता. आज महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेली बौद्ध हवहार, 
चैत्यादी जी पहाडातून कोरलेली आढळून येतात त्यापंकैी बह तेक सातवाहन काळातच तयार झाली, असे 
लेखाचं्या आधारे सागंता येते. अशा प्रकारची चैत्य आहि हवहार लेिी, मराठवाड्यात अजंठा, वरेूळ, 
औरंगाबाद इत्यादी हठकािी आहेत. पि ती सातवाहनकाळानंतर वाकाटक, चाल क्य, राष्ट्रकूट इत्यादी 
राजवशंाच्या आमदानीत हनमाि झाली आहेत. खास हवदभातही भादंक (भद्रावती) माहूर, पातूर, 
सालबडी, रामटेक (नागाजूकनी ग हा) इत्यादी हठकािी प्राचीन कोरलेली लेिी आढळून येतात. पि त्या 
सवकच ग हा आहि लेिी बौद्ध धमाची आहेत असे म्हिावयास काहीच साधन नाही. त्यापंकैी रामटेक आहि 
भादंक येथील ग हा हनहश्चतपिे बौद्ध धमाच्या आहेत, असे म्हिता येईल. रामटेक येथील छोटी ग हा प्रहसद्ध 
माध्यहमक मताचा प रस्कता नागाज कन याच्या नावाने प्रहसद्ध आहे आहि भादंक येथील कवध्यासन टेकडीतील 
चौफ लीच्या आकाराचे जे लेिे आहे त्यामध्ये समोरील तीन भ जाचं्या शवेटी आसनावर असलेल्या ब द्धमतूी 
आजही हवराजमान आहेत. नागाज कनाचा काळ पहहले द सरे शतक असा येतो. नागाज कनाच्या बौद्धधमीय 
कामहगरीसंबधंाने बौद्ध महापहंडत राह ल साकृंत्यायन यानंी इंग्रजीतून एक मोठा गं्रथ हलहहला आहे, त्यात 
त्याच्या संबंधाने माहहती हमळते. भादंक येथील कवध्यासन लेण्यात प्रवशेद्वाराजवळ काही छोटे लेख 
कोरलेले आहेत. त्या लेखाचंी हलपी साधारिपिे पहहल्या द सऱ्या शतकाची हदसते. तो काळ सातवाहन 
वशंाच्या आमदानीचा आहे. त्यावरून त्याचं्या काळात हवदभामध्ये बौद्ध धमाचे अस्स्तत्व होते हे स्पष्ट हदसते. 
(नानासाहेबाचें) पातूर, माहूर, सालबडी येथे जी लेिी आहेत, ती प्राचीन आहेत. परंत  आज ती वैहदक 
धमाची म्हिून मानण्यात येतात. एके काळी ती लेिी बौद्ध धमाची होती की काय हे या लेण्याचे शास्त्रीय 
संशोधन केल्याहशवाय समजावयाचे नाही. पातूर येथील लेण्यातंही छोटे छोटे लेख कोरलेले आढळून 
येतात. त्याचंाही काळ अक्षरवहटकेवरून भादंक येथील लेण्याचं्या वळेचाच हदसून येतो. 

 
इ. सनाच्या पहहल्या द सऱ्या शतकातं हवदभावर सातवाहन राजाचे राज्य होते. याचे एक गमक 

उपलब्ध झाले आहे. त्या काळातील त्याच हलपीत कोरलेले दोन हशलालेख यवतमाळ हजल्यात कायर येथे 
उपलब्ध झाले आहेत. त्यापंकैी एका लेखात प्रातंाचा अहधपहत सातवाहन राजाचंा महासेनापती यानंी दान 
हदल्याचा उल्लेख आहे आहि द सऱ्या लेखातं “घरोघर दयेचा प्रसार करावा” असे प्राकृत भाषेत साहंगतले 
आहे. कायर हे प्राचीन काळी तीथकके्षत्र होते, असे तेथील हवद्यमान अवशषेावंरून हदसून येते. 

 
माहूर आहि सालबडी येथील लेिी वैहदकच म्हिून मानण्यात येतात. माहूर येथील लेण्यानंा पाडंव 

लेिी म्हिूनच जनश्र तीमध्ये म्हितात. तेथे हल्ली हन मान, शकंर इत्यादी मूती स्थाहपल्या आहेत. 
महान भावाचें अवतारी प रुष श्रीचक्धर याचंा त्या लेण्यातं ७/८ महहने म क्काम होता असे लीलाचहरत्र 
नावाच्या देवहगरीच्या यादवाचं्या काळच्या गं्रथात उल्लखे आहेत. सालबडी येथील लेण्याचा जनश्र तीने 



           

रामचहरत्राशी संबधं लाहवला आहे. वरील दोन्ही लेण्याचंा बौद्धधमाशी संबंध होता की काय हे कळावयास 
काहीच साधन नाही. वरील लेण्याचंी शास्त्रीय दृष्टीने हचहकत्सक पाहिी होिे अवश्य आहे. 

 
हवदभामध्ये ग प्त वाकाटक काळापयंत म्हिजे पाचंव्या शतकापयंत बौद्ध धमाचे अस्स्तत्व होते असा 

स गावा लागतो. स्वतः वाकाटक राजे वैहदकधमाचे होते. तथाहप त्याचं्या आमदानीतील एका चैत्य हवहाराचे 
जीिक अवशषे नागपूर हजल्यात मनसार येथे आढळून येतात. त्या हठकािी खडकावंर कोरलेला आहि 
अद्यापपयंत वाचन न झालेला एक हशलालेख आहे. या मनसारजवळच मगॅनीज खािीच्या ठेकेदारानंा 
वाकाटक वशंाचे एक ताम्रशासनही उपलब्ध झाले होते. त्याचा एकच पत्रा हाती आला असून बाकीचे 
अफरातफर झाले आहेत. त्या पत्र्यावरील मजकूर प्रकाहशत झाला आहे. आज जे जीिावशषे हतथे पडले 
आहेत, त्याचं्या हनव्वळ टेकड्या बनल्या आहेत. त्याचे उत्खनन केल्याहशवाय या चैत्य हवहारासंबधंाने 
अहधक हनहश्चत माहहती हाती येिे अशक्य आहे. 

 
हवदभातील सामान्य जनतेत भगवान ब द्धाचें नाव देखील ज्ञात नाही. एके काळी त्याचं्यामध्ये बौद्ध 

धमाचा प्रसार होता की काय याचा लेशही त्याचं्या जीवनात आढळून येत नाही. तथाहप हजने बौद्ध 
तत्त्वज्ञानासंबधंाने फार मोठी कामहगरी केली अशी एक थोर व्यक्ती हवदभाने बौद्ध धमास स मारे द सऱ्या 
हतसऱ्या शतकात हदली आहे. ती व्यक्ती म्हिजे नागाज कन होय. तो एक महान रसायनज्ञ होता. त्याने 
रचलेला “कक्षप हट” म्हिून गं्रथ प्रहसद्ध आहे व नागाज कनाला हसद्ध नागाज कन असेही म्हितात. या 
नागाज कनाचा जन्म हवदभात झाला. रामटेक येथे असलेली एक ग हा आहि टेकडी नागाज कनाच्या नावाने 
अद्यापही ओळखली जाते. हकत्येक हवद्वानाचें मत आहे की हा हसद्ध नागाज कन माध्यहमक तत्त्वाचा प रस्कार 
करिाऱ्या नागाज कनाहून हभन्न आहे. तथाहप ‘कक्षप हट’ गं्रथारंभी जो नमनाचा श्लोक आहे त्यावरून दोन्हीही 
व्यक्ती एकच होत असे वाटते. 

 
नागाज कनाचा जन्म हवदभात झाला तरी त्याचे हशक्षि मगध देशातंील प्रहसद्ध नालंदा हवद्यापीठात 

झाले. नालंदा हे बौद्ध पंहडतानंी चालहवलेले जगप्रहसद्ध महाहवद्यालय होते. तेथे भारतातूंनच नव्हे, तर 
चीन, हतबटे, सीलोन इत्यादी बौद्धराष्ट्रातूंनही हवद्याथी हशकावयास येत. तेराव्या शतकात म सलमानाचं्या 
अत्याचारास बळी पडल्याम ळे त्या हवद्यापीठाचा हवध्वसं झाला. २६ वषांपूवी पाटिा येथे डॉ. हहरालाल 
याचं्या अध्यक्षतेखाली रेकॉडकस कमीशनची बैठक भरली होती, तेव्हा म.म.दत्तोपतं पोतदारानंी व मी बैठक 
आटोपल्यावर मगध देशातंील भगवान ब द्धाचं्या कायकके्षत्रातंील प्राचीन स्थळे, पाटलीप त्र, हवहारशरीफ, 
राजगृह, नालंदा, बावाप री इत्यादी हठकािी प्रवास केला होता. ही सवक स्थळे जवळ जवळ उध्वस्त 
स्स्थतीतच होती. या वषाच्या (१९५६ च्या) आरंभी प न्हा पाटिा येथे इंहडयन हहस्टॉहरकल कमीशनची बैठक 
झाली, त्यावळेी मला ही सवक स्थळे प न्हा पाहण्याचा योग आला. २५ वषांपूवीपासून प रािवस्तू खात्याकडून 
नालंदा येथील ध्वस्तावशषेाच्या जागेवर उत्खनन स रू होते. आता सवक भाग उघडा झाल्याम ळे 
हवद्यापीठाच्या पहरसराची चागंली कल्पना येते. म ख्य प्रवशेद्वारातूंन प्रवशे केल्यावर मन ष्ट्य एका चौकोनी 
आवारात येतो. तेथून हवद्यापीठात प्रवशे करण्याकहरता द सरे द्वार आहे. हवद्याथ्याला हवद्यापीठात प्रवशे 
हमळहवण्याकहरता या चौकात चाचंिी परीक्षा द्यावी लागे. परीक्षक सहमती त्या चौकात भरत असे. हवद्याथी 
त्या परीके्षत उत्तीिक झाला म्हिजे त्या हवद्याथ्याला आंतल्या भागात प्रवशे हमळे. हवदभासारख्या लाबंच्या 
देशाहून आलेला हवद्याथी नागाज कन याचीही याच हठकािी परीक्षा झाली असेल. त्याचे हचत्र मनःच  समोर 
आत प्रवशे करताच उभे राहहले. अनेक वष ेनागाज कन हवद्याथी म्हित या नालंदा हवद्यापीठात राहहला. 
अनेक हवषयातं त्याने पारंगतता हमळहवली. तो प ढे इतका प्रकाडं पंहडत झाला की त्याच हवद्यापीठाचा 



           

क लग रू म्हिून अनेक वष ेतेथे त्याने काहढली. मोठमोठे महापहंडत त्याचे हशष्ट्य म्हिून प्रहसद्धीस आले व 
त्यानंी बौद्ध वाङमयातं भर टाकली. स्वतः नागाज कनाची कामहगरी अपूवक आहे. हीनयान आहि महायान या 
दोन्ही मताचंा समन्वय करिारा जो माध्यहमक हसद्धातं त्याचा नागाज कनाने प्रथम प रस्कार केला व त्यावर 
अनेक गं्रथ रचले. आज त्याच्या गं्रथाची भारतापेक्षा इतर बौद्ध देशातं फार चाह आहे. त्याचं्या गं्रथाची इतर 
भाषातूंन भाषातंरे झाली आहेत. आक्मकाचं्या अत्याचाराम ळे भारतातील अनेक हठकािचा बौद्धगं्रथ संभार 
अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडला आहि त्याम ळे अशी स्स्थती प्राप्त झाली की, ते गं्रथ हमळवावयाचे तर अन्य 
देशातूंन आिाव ेलागतात, ककवा भाषातंहरत कराव ेलागतात. नागाज कनाच्या अमोल कामहगरीम ळे हवदभाचे 
नाव बौद्ध धमाशी हनगहडत झाले आहे. 



           

२५.               
 
यवतमाळ ताल क्यातील एकूि सात गावाचंा उल्लेख भादंक येथे सापडलेल्या ताम्रपटात आहे आहि 

तो ताम्रपट इ. स. ६९४ चा असल्याम ळे ही हवदभातील गाव ेहनदान १२०० वषांइतकी हनहश्चत ज नी आहेत. 
 
भयांदक तयम्रपटयतील ग्रयमनयमयांचय शोध 

 
हा ताम्रपट अनेक वषांपूवी चादंा हजल्यातील भादंक ऊफक  भद्रावती येथे जहमनीत खिताना 

सापडला. आहि त्याचे वाचन, संपादन आहि प्रकाशन झाले. ताम्रपटात एकूि ७ ग्रामनामे आहेत परंत  या 
ताम्रपटाच्या संपादकास हवदभाचा पहरचय नसल्याम ळे ग्रामनामे ओळखता आली नाहीत. इ. स. १९२२ च्या 
स मारास मी उन्हाळ्याच्या स टीत कलकत्त्याला प्रवासास गेलो. तेथे मी व माझे हमत्र रा.ब.का.ना.दीहक्षत 
याचेंकडे उतरलो. त्यावळेी रा.ब.दीहक्षत हे प राि वस्त  संशोधन खात्याचे प्रम ख होते व कलकत्ता 
म्य हझयमचे डायरेक्टर होते. मी त्याचं्याकडे गेल्यावर द सऱ्या हदवशी सकाळी त्यानी भादंक ताम्रपटाचे पते्र 
दाखहवले व पूवी संपादन केलेल्या छापील लेखाची प्रतही वाचावयास हदली व म्हटले की, ‘त म्ही 
हवदभातच राहता तर या ताम्रपटात उल्लेहखलेली ग्रामनामे ओळखता येतात काय?’ प ढे ते म्हिाले 
‘रायबहाद र हीरालाल याचें मते हजल्याचे प्रहसद्ध स्थान अमरावती हे ताम्रपटात उल्लेहखलेली उद ंबरमंती 
असावी. परंत  ताम्रपटात आिखी उल्लेहखलेल्या ग्रामनामाशंी हनदेहशलेल्या सीमा ज ळत नाहीत.’ मी तो 
ताम्रपट आहि त्याचे भाषातंर वाचले. अनेक वषांचा या ग्रामनामाचंा व ग्रामाचंा प्रत्यक्ष पहरचय असल्याम ळे 
सातही गाव े पहरचयाची हदसली. रा.ब.दीहक्षतानंा ताम्रपटातील संस्कृत ग्रामनामे आहि आज प्रचहलत 
असलेली ग्रामनामे व त्याचं्या सीमा समजावनू सागंताच त्यानी आपि ग्रामनामे बरोबर ओळखली असे 
साहंगतले व कलकत्ता येथे लवकरच सायन्स काँगे्रसचे अहधवशेन आहे त्या अहधवशेनात भादंक 
ताम्रपटातील ग्रामनामाबंदल ल मी पेपर वाचीन म्हटले. मी त्यानंा हटपि करून हदले आहि यवतमाळला परत 
गेल्यावर यवतमाळ तहहसलीतील ताल क्याचा नकाशावरून या सातही गावाचंा हनदेश करून नकाशाची 
एक नक्कल पाठवीन असे साहंगतले. त्याप्रमािे यवतमाळहून नक्कल पाठहवल्यावर रा.ब.दीहक्षत यानंी तो 
हनबधं अहधवशेनात माझा उल्लेख करून वाचला. त्यानी त्या लेखाचे ऑफकप्रट माझ्याकडे पाठहवले, ते 
अद्याप शारदाश्रम संग्रहात संरक्षून ठेवले आहे. 
 
भयांदक तयम्रशयसनयतील ऐनतहयनसक उले्लख 

 
हे ताम्रशासन मान्यखेत (मालखेड) येथील राष्ट्रकूट नृप कृष्ट्िदेव प्रथम याने इ. स. ६९४ च्या जून 

महहन्यात उंद बरमन्ती येथील आहदत्याच्या देवळास पूजामहंदराची द रुस्ती इत्यादीकहरता उद ंबरमंती 
येथील १०० हनवतकन जमीन िगिप री हा गाव दान हदला. त्यावळेी राजा म दल ाम उन्हाळ्याचे हदवस 
असल्याम ळे ‘नाहंदप हर द्वारी समावाहसतः’ म्हिजे नंहदपूर गावच्या प्रवशेद्वारासमोर होता. गावच्या उत्तरेस 
पहश्चम ते पूवक बेंबळा नदी वाहते व ती काही मलैावरच वधा नदीला हमळते. बेंबळा नदीस उन्हाळ्यातही पािी 
असते. तेथे हवस्तृत वाळवटं आहे व उत्तरेस ऊंच मदैान आहे. या हठकािी प्रवाशी हल्लीही हवसावा घेतात. 
येथे उतारूकरता धमकशाळा व अहधकाऱ्याकरता डाकबंगले आहेत. मी वहकली करीत असताना 
अहधकाऱ्याचंा म क्काम येथे असताना मी अनेकदा फौजदारी म कदमे चालहवले आहेत. राष्ट्रकूट कृष्ट्िदेव 
राजाने या हठकािी लष्ट्करासह उन्हाळ्यात नदीकाठी म क्काम केला, हे स्पष्ट हदसते. 



           

 
उले्लनखलेल्यय ग्रयमयांची आर्ची नयव े: एकमेकयशी असलेलय सांबांध 
 

राजाच्या म क्कामाचे गाव ताम्रपटातं नंहदपूर–हल्ली रूढ नाव. नादूंर–आहदत्य मंहदर असलेले म ख्य 
गाव उद ंबरमंती–हल्ली प्रचहलत नाव उमरावती त्याला रािी उरमावती म्हितात. या गावाचे देशम ख 
औरंगजेबाच्या काळी म सलमान झालेले रािेरजप त आहेत. यावरून उमरावतीला रािी उमरावती 
म्हितात. दान हदलेले गाव िगिप री असे ताम्रपटात आहे व प्रचहलत नाव गिोरी असे आहे. पहहला ि 
कोरिाराच्या च कीन जास्तचा पडला असावा. 
 
दयन नदलेल्यय िर्िपुरी र्यवयच्यय चतुःसीमय 

 
पूवेस नागामा–लेखात व हल्ली त्या गावाला नायगाव म्हितात. दहक्षिेत लेखात उद ंबरग्राम–

हल्ली. त्याला उमरी म्हितात. पहश्चमेस अलेरे–ग्राम–असे लेखात आहे. हल्ली त्याला अंतरगाव म्हितात. 
िगिप रीच्या उत्तरेस कहपत्थग्राम असे हलहहले आहे, पंरत  गावाचे प्रचहलत नाव बाभ ळगाव म्हिून एक 
वृक्ष–हवशषेच आहे. लेखाला १२०० वषांचा काळ झाला तेव्हा मूळ कहपत्थ नाव बदलून बाभ ळगाव म्हिजे 
तोही वृक्षहवशषेच असे पडले आहे. याप्रमािे हनस्संदेह १२०० वषे ग्रामे अस्स्तत्वात आहेत. 
 
रयिी उमरयवती येथील रु्ने अवशेष 

 
हल्लीच्या गावास उत्तरेस एक फार मोठा नंदी आहि कपडी व शाळ ंका आहे. सोळा सोमवारचे हशवाचे 

व्रत आहे. त्याच्या ज्या कथा आहेत त्या. पैकी एक कथा उमरावतीस घडली असे कथेत आहे. ती उमरावती 
म्हिजे रािी उमरावती असा व्रत करिाराचंा हवश्वास आहे. हल्लीच्या रािी उमरावतीच्या पहश्चमेस एक 
हवस्तृत, एके काळी चागंल्या बाधंिीच्या घराचें रीठ आहे त्याला लोक ब्राह्मिप रा म्हितात. रािी 
उमरावतीस फार हवद्वान वैहदक ब्राह्मि राहात असत असा लौहकक आहे. आज त्या रीठावर एकही द रुस्त 
घर नाही. येथील ब्राह्मि घरािी यवतमाळ, वधा वगैरे हजल्यातं अनेक हठकािी वस्तीस गेली. त्यापंैकी 
प ष्ट्कळानंी उमरावती येथे पूवी वास्तव्य करीत असत ही स्मृती रहावी म्हिून स्वतःच्या घराण्यास 
उमरावतीकर हे नाव घेतले. असेच एक घरािे नागप रास स्थाहयक झाले होते. शवेटचे प रुष हडस्स्रक्ट जज्ज 
म्हिून हरटायडक झाले होते. ते कळंबच्या कचतामहि गिेशाचे उपासक होते. त्याचंी माझी कळंबला भेट 
झाली असता त्याचं्याकडून कळले की, ते मूळचे रािी उमरावतीचे, त्याचे घर तेथल्या ब्राह्मिप ऱ्यात होते व 
त्याचे वडील तेथून देवळीला स्थाहयक झाले. 

 
भादंक ताम्रशासनात ज्या आहदत्य मंहदराला दान हदले ते मंहदर हनहश्चतपिे या गावच्या पहरसरात 

कोठे होते हे हनहश्चत सागंता येत नाही. ब्राह्मिप ऱ्याचा दहक्षि–पहश्चम भागात भग्न इमारतीचे रीठ आहे व 
त्यावर म सलमानानंी हनमाजग्याची कभत बाधंली आहे व तेथे ते ईदचे नमाज पढतात. त्या ओट्यावर 
हनमाजग्याच्या कभतीत आहि भोवती इतस्ततः देवळाचे घडीव दगड, नकशी कोरलेले दगड आहि भग्न 
मूर्षतचे अवशषे आढळतात, यावरून तेथे कोिते तरी देऊळ पूवी असाव.े ताम्रपटावरून उमरावतीस 
आहदत्याचे देऊळ होते हे हनहश्चत, तेव्हा द सरे स्थळी आहदत्याचे देऊळ होते याची जोपयंत हनहश्चती होत 
नाही तोपयंत येथेच आहदत्याचे देऊळ होते, असे मानिे योग्य होईल. रािी उमरावतीच्या हल्लीच्या 



           

वस्तीच्या पहश्चमेस सरासरी एक मलैावर ऊंच असे देवीचे देऊळ हदसते, त्याचे मी हनरीक्षि केले नाही परंत  
ते बरेच प्राचीन असाव ेयादृष्टीने त्याचे हनरीक्षि करिे अवश्य आहे. 

 
गावाच्या दहक्षिेस गावापासूनच शतेजहमनी लागतात. ताम्रपटात दोन तळ्याचंा उल्लेख आहे. 

एकाचे नाव राहजनी तटाक आहि द सऱ्याचे देव तटाक. परंत  आज तेथे एकही तळे नाही व ग्रामवासी 
तळ्याची आठविही हवसरले. तळी गाडली असून तेथे शतेे झाली आहेत. जेथे तळी होती तेथील शतेाचंी 
जमीन इतर जहमनीपेक्षा खोल आहे. तसेच त्या शतेाचं्या भोवती भग्न मूती, देवळाचे घडीव दगड मधून 
मधून नजरेस पडतात. यावरून त्या भागात तळी होती याची जािीव होती. 

 
गावात एक तळघर हदसले. त्या कोिी अलीकडे मूर्षत बसहवली. तसेच गावात पायऱ्याच्या हवहीरी 

असल्याचे कळले. यावरून या गावाचे प्राचीनत्व स्पष्ट आहे. 
 
धामिगाव रेल्वे स्टेशनहून दहक्षिेस हजल्याचे हठकाि यवतमाळपयंत २९ मलै पक्का असा 

रहदारीचा रस्ता आहे. त्या रस्त्यावर सरासरी मध्यावर वाहात असलेली बेंबळा नदी आहे. त्याच्या दहक्षि 
तीरावर नादं रा गाव वसलेले आहे, नादं ऱ्याहून सडकेने गेले असता बाभ ळगाव बसस्टॉपच्या पूवेस एका 
मलैावर बाभ ळगाव आहे. बाभ ळगावच्या दहक्षिेस दीड दोन मलैावंर दान हदलेले गाव आहे. गिोरीच्या 
पूवेस दोन मलैावंर नाथगाव, दहक्षिेस दीड मलैावंर उमरी आहि पहश्चमेस दोन मलैावंर अंतरगाव आहे व 
अंतरगावच्या पहश्चमेस दोन मलैावंर रािी उमरावती आहे. 

 
ही गाव ेमाझ्या पूवक पहरचयाची होती. मी म ंबईस कॉलेजमध्ये हशकत असताना स टीमध्ये बाभ ळगाव 

येथे महहना–महहना तेथे माझे वडील बंधू रेव्हेन्य ूइन्स्पेक्टर होते त्याचेंकडे राहात असे. जवळच असलेले 
गिोरी गावचे देशपाडें माझे नातलग होते. त्याचेंकडेही मी गिोरीस जात असे. सन १९०६ साली माझे 
प्रहसद्ध स्नेही व सहाभ्यासक डॉ. पाडं रंग दामोदर ग िे मी बाभ ळगावला असता माझ्याकडे आले होते व 
आम्ही दोघे हमळून बैलगाडीने गिोरीला गेलो. तेथील देशपाडं्यापंैकी श्री.बाळकृष्ट्ि गोकवद उफक  बाळाभाऊ 
देशपाडें माझे लॉ कॉलेजचे सहाध्यायी होते व डॉ. ग िे याचें स्नेही होते. त्याचेंकडे आम्ही दोन हदवस होतो. 
रािी उमरावतीला माझ्या एका स्नेयाचे लग्न ज ळहवण्याकरता त्याचे वहडलाचें बरोबर गेलो होतो व एक 
हदवस म क्काम होता. हा सवक भाग माझ्या पूवक पहरचयाचा असल्याम ळे कलकत्त्यास डॉ. दीहक्षत यानंी ताम्रपते्र 
दाखहवताच नाव ेवाचल्याबरोबरच ओळख पटली. 

 
भादंक प्लेट ही इ. स. ६९४ ची असल्याम ळे रािी उमरावतीची प्राचीनता १२०० वषांची ठरते. आता 

द सऱ्या चार हशलालेखावंरून ६५० वषांची ऐहतहाहसक माहहती हमळते. जोगाबाईचे आबंे येथे चार हशलालेख 
हमळाले. ते कसधि यादव याचंा सेनापती खोलेश्वर आहि त्याची कन्या लक्ष्मी यानी दान हदल्याचे आहेत. 
एक दान खोलेश्वराने शक ११५० इ. स. १२२८ मध्ये सक लेश्वराच्या हवशषे भोगाकरता हदल्याचे हलहहले 
आहे. कसधि यादवाची राजवट इ. स. १२१० ते १२४७ अशी आहे. खोलेश्वर हा कसधि यादवाचा 
उत्तरेकडील सेनापती होता. त्याने सकलेश्वर देवाप्रीत्यथक दान हदले. त्या लेखात खोलेश्वराने आपल्या 
म दगल वशंीय हपतृवशंाच्या तीन हपढ्याचंा व कश्यपगोत्रीय मातृवशंाचा उल्लखे केला तो असा— 

 
  हपतृवशं :– माइदेव–स्वाहमदेव–हत्रहवक्म 



           

  मातृवशं :– गोकवद–वास देव–कलबदेव–चंद्रा 
     खोलेश्वर 

 
पैकी खोलेश्वराचा हपता हत्रहवक्म याने उद ंबरपंस्क्तकाला शोभा आिली असा उल्लखे आहे. याचा 

अथक उद ंबरपंस्क्तक म्हिजे उमरावती येथे राहात होतो असे मानावयास काही बाधा नाही. ही उमरावती 
म्हिजेच हल्लीची रािी उमरावती, हे आजही प रातन ब्राह्मि वस्तीचे भव्य रीठ हदसते यावरून स्पष्ट होते. 
ती उद ंबरपंस्क्तकाही हल्लीचे हजल्याचे हठकाि अमरावती हे हनहश्चत नव्हे कारि ती अमरावती तेथे 
असलेल्या प्राचीन दोन देवींच्या मंहदराकहरता प्रहसद्ध आहे व त्या देवींच्या नावंावरूनच अमरावती हे नाव 
हमळाले असाव ेअसा समज आहे. शहराच्या तटालंा असलेल्या पूवक दरवाजाला देवीच्या नावानेच अंबा 
दरवाजा हे नाव हदले आहे. बाराश े वषापूवीपासून अस्स्तत्वात असलेले हे यवतमाळ ताल क्यातंील 
उमरावती हे ऊद ंबरवती अथवा ऊद ंबरपंस्क्तक ज्याला हल्ली उमरावती म्हितात तेच हे ऊद ंबरपंस्क्तक 
लेखात म्हटले आहे ते असिे शक्य आहे. 

 
खोलेश्वराला एक म लगा रामदेव व कन्या लक्ष्मी अशी अपत्य होती. रामदेवही खोलेश्वराप्रमािे 

कसधि यादवाचा उत्तरेचा सेनापती होता. त्याने नमकदा ओलाडूंन ग जकरावर स्वारी केली आहि य द्धात तो 
मरि पावला. त्याचे स्मरिाथक लक्ष्मी हहने ब्रम्हप रीमध्ये रामनारायिाचे देऊळ स्थाहपलें . त्याचा हशलालेख 
शक ११६२ इ. स. १२४० चा आहे. खोलेश्वर हाही शूर होता, त्याने ग जकराचंा व मालवाचंा पराभव करून 
आभीर नृपानंाही कजकले. 

 
खोलेश्वर हा हनहश्चत हवदभाचाच हे खालील उल्लेखावंरून स्पष्ट होते. ते उल्लखे असे: खोलेश्वराने 

पयोष्ट्िी (पूिा) हहचे काठी खोलेश्वर महादेवाची स्थापना करून मंहदर बाधंले. गावाचे नावही त्याचे 
नावावरून खोलापूर हे पडले. या मंहदराच्या साहन्नध्यातच पयोष्ट्िीला घाट व मोया दगडाचा पाण्यापयंत 
पायऱ्या असलेल्या घाट २०–२५ वषापूवी ब जलेला असा उघडकीस आला. तो उघडा झाल्यावर मी त्या 
मंहदराचे, घाटाचे आहि गावातील इतर प्राचीन अवशषेाचें हनरीक्षि केले. माझे च लते कै.बापूराव देशपाडें 
खोलाप रला राहात असत. त्याचें गावाला लागूनच २–२½ एकराचें शते होते. त्या शतेात ग प्तकालीन 
हवटाचें हढगारे असल्याचे जमीन सपाट करताना हदसून आले. याहशवाय खोलेश्वराने एहलचपूरला 
नारायिाचे मूर्षतची स्थापना केली असल्याचा लेखात उल्लेख आहे. ते देऊळ व मूती मी स्वतः पाहहली. ती 
तळघरात गावच्या उत्तर–पहश्चम भागात असून ती फार स ंदर आहे. याहशवाय वरदातटावर अनेक प्रपा 
हनमाि केल्याचा लेखात उल्लेख आहे. नंहदपूर (नादं रा) येथे असलेली बेंबळा नदी तेथून वाहात जाऊन 
वरदा (वधा) नदीला संगम सावगंी येथे हमळते. वऱ्हाडात पाण्याची टंचाई असल्याचे प्रहसद्धच आहे. तेव्हा 
वरदेच्या पहरसरात पाण्याच्या सोयीकरता प्रपा म्हिजे सहज पािी हमळेल अशी व्यवस्था म ददाम त्या 
भागात करण्याचे कारि रािी उमरावती हीच लेखातील उद ंबरपंस्क्तक असिे शक्य आहे. हजल्याचे स्थळ 
असलेली अमरावती या नावाची उत्पत्ती अमरा म्हिजे देवी या नावावरून झाली हे स्पष्ट आहे व आजच्या 
रािी उमरावतीची उत्पत्ती उद ंबर (उमर) यापासून आली आहे. 

 
रािी उमरावतीचे प्राचीनत्व १२०० वषांपूवीचा भादंक ताम्रपट आहि जोगाईचे आबंे येथील ६५० 

वषांचे हशलालेख यावरून दाखहवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो अभ्यासकासं मान्य होईल असा हवश्वास 
वाटतो. 



           

२६.                           
 
कहद  धमक हा व्यापक स्वरूपाचा आहे. यातं परधमीय लोकानंा आत्मसात करून घेतले आहे. त्यातंच 

जन्मतः म सलमान धमाचे असून त्याचंा कहद धमात समावशे केला आहे. यापंैकी काहंी संतपदवीस पोहचनू 
कहद धमीयासं माननीय झाले आहेत. या मंडळींपैकी कबीराचे नाव सवकप्रथम मनात येते. महाराष्ट्रातही संत 
पदास पोहचलेले म सलमान साधू होऊन गेले. यामंध्ये श्रीगोंद्याचे शखे महमंद हे प्रहसद्ध संत होऊन गेले. ते 
कृष्ट्िभक्त होते. त्यानी मराठीत अभगं आहि पदे केली आहेत. त्याचें एक पद “ऐसे केले या गोपाळें” हे मी 
माझ्या सायभंजनात रोज म्हित असतो. त्या पदाचे शवेटचे कडव े “शखे महमद अकवध । त्याचे हृदयीं 
गोकवद” असे आहे. त्यावरूनच त्याची कृष्ट्िभक्ती हदसून येते. 

 
द सरे प्रहसद्ध महान भाव संत शहागडचे शहाम नी हे होत. हे महान भावपंथी असून त्याचें उपास्य 

दैवत श्रीकृष्ट्िच होते. त्यानंी मराठीत गं्रथरचनाही केली आहे. त्याचंा “हसद्धातं बोध” नावाचा मराठी 
ओवीबद्ध गं्रथ छापून प्रहसद्ध झाला आहे. त्या गं्रथात अनेक पंथाचें हसद्धान्त हवशद केले आहेत. तसेच समग्र 
भगवदगीता साररूपाने ओवीबद्ध केली आहे. 

 
महाराष्ट्राप्रमािे हवदभातही म सलमान संत होऊन गेले आहेत. त्यापंैकी दोघा सतंाचंी माहहती 

वाचकासं व्हावी म्हिून म दल ाम हा लेख हलहहला आहे. 
 
यवतमाळ हजल्यात “अडगावं” नावाचे एक गाव दारव्हा ताल क्यात आहे. या गावास “खाकीशाचे 

अडगाव” म्हितात. या गावात स मारे ५०–५५ वषांपूवी रोहहले साधू म्हिून एक दत्तभक्त अफगाि रोहहला 
होऊन गेला. स मारे ६५–७० वषांपूवी मी त्याला पाहहले आहे. तेव्हाच्या उमरावती हजल्यात धनज बाजार 
म्हिून पेठवजा गाव होते. हल्ली ते अकोला हजल्यात आहे. तेथे आमचे वडील सबरहजस्रार होते. त्याम ळे 
स.१८९० ते १८९४ पयंत माझे मराठी हशक्षि तेथे झाले. धनज बाजार पासून दहक्षिेस सरासरी १० मलैावंर 
अडगाव आहे. धनजला मंगळवारी बाजार भरत असे. या आठवडी बाजाराच्या हदवशी हे रोहहले साधू बह धा 
नेमाने येत असत व तेथे आले म्हिजे द पारी आमच्या घरी येत. माझे वडील त्यानंा मोया आदराने 
बैठकीवर बसवीत. तेव्हा आम्हा म लानंा त्याचें दशकन होई. त्याचेंकडे पाहहले असता ते साधू रोहहले जातीचे 
आहेत अशी कल्पनाही होत नसे. त्याचंा पोषाख म्हिजे कमरेस स्वच्छ पाढंरे आखूड धोतर. त्याचा सोगा 
समोर सोडलेला असे. अंगात क डते, कोट काही नसून ते उघडे असे. गळ्यातं रुद्राक्षाची माळ, त्यावर 
पाढंरेश भ्र उपरिे माळेसारखे गळ्यात अडकहवलेले, त्यावर एका दोरीने दोन अलग जे गळ्यात 
अडकहवलेले असत. दाढी राखलेली तसे व डोक्यावर पाढंराश भ्र फेटा. पाय अनवािी असून जोडा अगर 
चप्पल नसे. दृष्टी अगदी शातं. समाधानी असे. तोंडाने नेहमी श्रीदत्त, दत्त, दत्त असा नामघोष स रू असे. 
मधूनमधून अलग जे तोंडाने न वाजहवता दोन्ही नाकप ड्यातूंन वाजवीत. मराठी शाळेत असता दर मंगळवारी 
रोहहले साध चे याप्रमािे घरी दशकन घडत असे. साध ब वा आले म्हिजे ब वानंा ४–८ आिे देऊन त्यानंा 
नमस्कार करीत व साध ब वाही श्रीदत्त, दत्त म्हिून आहि अलग जे वाजवनू त्याचा समाधानाने स्वीकार 
करीत. १८९३–९४ साली मराठी चवथी परीक्षा झाल्यावर इंग्रजी हशक्षिाकहरता उमरावतीस गेलो. 
त्यानंतर साध ब वाचें मला दशकन घडले नाही. 

 



           

प ढे १९०८ अखेर हशक्षि आटोपल्यावर यवतमाळला वहकली करण्याकरता आलो. तेव्हा कळले की 
अडगावंचे रोहहले साध  यवतमाळला सन १९०५–०६ च्या स मारास वारले आहि त्याचंी समाधी तेथे 
कपपळगाव रोडवर हमालप ऱ्याजवळ आहे. ते वारले तेव्हा कहद  आहि म सलमान याचं्यामध्ये ब वाचंा 
अंत्यससं्कार कोिी करावा याबदल ल तेढ हनमाि झाली होती. पि दोन्ही जमातीने सलोख्याने साध ब वाचंी 
शवयात्रा कहदंूनी टाळमृदंगाच्या घोषात आहि म सलमानानंी आपल्या पद्धतीने एकत्र काढली आहि ब वाचंी 
वर दशकहवलेल्या हठकािी समाधी बाधंली. पहहली ८–१० वष े साध ब वाचें मृत्य हदनी समाधीजवळ 
कहद म सलमानाचंी यात्रा भरत असे. अशी रोहहले साधंूची हकीकत आहे. ते आडगावला केव्हा व क ठून 
आले, त्याचें नाव काय, त्याचंा पहरवार, त्याचंा व्यवसाय इत्यादी–संबंधाने माहहती इतकी वष ेतरी प्रयत्न 
केला असता हमळण्यासारखी आहे. 

 
द सरे एक प्रहसद्ध म सलमान संत म्हिजे देवळीचे मीरन महाराज. हे वारकरी संप्रदायाचे असून 

त्यानंा समाहधस्थ होऊन ८०–९० वषे झाली. त्यानंा पाहहलेले लोक मला भेटले. पि आता कोिी हवद्यमान 
असतील असे वाटत नाही. वध्याहून वधा–यवतमाळ रोडने बसने गेले असता देवळी हे शहर वाटेत लागते. 
बसमधून गावंच्या दहक्षिेस आले म्हिजे डाव्या हाताच्या गावंाच्या शवेटी एका भव्य चौहदवालीच्या आंत एक 
ऊंच हशखराचे मंहदर लागते. हेच मीरन महाराजाचें समाधीमहंदर होय. आंत हवठ्ठलरुखमाईच्या मूती आहेत. 
देवस्थानास काही इस्टेट आहे. त्याचे आहि मंहदराचे व्यवस्थेकरता एक पंचकहमटी आहे. स मारे 
वीसपंचवीस वषापूवी त्या कहमटीचे एक व्यवस्थापक श्री.फ टािे हे यवतमाळला माझ्याकडे आले होते. हे 
वृद्ध गृहस्थ भावसार क्षहत्रय असून पोस्टातं नोकरी करून सेवाहनवृत्त झाले होते. त्यानंा कहवता करण्याचा 
नाद होता. त्यानंी भगवदगीतेवर अभगं रचना केली होती. हे हलखाि दाखहवण्यास ते म दल ाम माझ्याकडे 
आले होते. त्यावळेी त्यानंी मला मीरन महाराजासंबंधी माहहती साहंगतली. हें देवस्थान कहदंूच्याच ताब्यात 
असून देवास व समाधीस ब्राह्मिाकरवी अहभषेक होतो. भजनपूजन, वार्षषक उत्सव, नामसप्ताह, अन्न 
संतपकि, ब्राह्मिभोजन इत्यादी कायकक्म होत असतात. 

 
प ढे काही वषांनी जळक्याचे वारकरीब वा यवतमाळला श्रीकेदारेश्वराचे हशवरात्रीच्या उत्सवात येत 

असत तेव्हा ते माझ्याकडेच उतरत. एकदा त्यानंी त्या भागातील संतचहरते्र वर्षिली आहेत अशी एक मराठी 
ओवीबद्ध ् छापील पोथी आिून मला दाखहवली. त्या पोथील मीरन महाराजाचें चहरत्र आहे. ही पोथी 
सीताराम ग जराती या नावाच्या आवी येथील ग जकरबंधूने हलहहली होती. त्या पोथीवरून आहि 
वारकरीब वानंी स्वतः साहंगतल्यावरून मीरन महाराजासबंंधी हकीकत साराशंाने देत आहे. 

 
वऱ्हाडात चादूंर ताल क्यात जळके म्हिून गाव आहे. तेथील वारकरीब वाचंा उल्लखे वर आलाच 

आहे. त्याचें आजोबाचें ग रु बाबाजी ब वा हे जवळच दोन कोसावर गाव आहे येथे राहत. 
 
हेही वारकरी सापं्रदायाचे असून पंढरीची आषाढी यात्रा पायी करीत व कार्षतकीचा उत्सव घरींच 

करीत. त्या वळेी भजन, पूजन, कथा–कीतकन, काल्याचे भजन दहहहंडी, अन्नदान इत्यादी होत असे. 
ब वाजवळ एक घोडे होते. ते घरासमोर जवळच गोयात बाधंीत याच गावात म सलमान कपजारी जातीचे 
एक जोडपे होतें. त्यानंा एक म लगा झाला तोच हा मीरन महाराज. मीरन ५–६ वषांचा झाल्यापासून 
बाबाजीब वाच्या घोड्याजवळ येऊन बसू लागला. हदवसभर तेथे बसून घोड्याची सेवा करू लागला. तेथे 
असल्याम ळे अनायासेच भजन कीतकन ऐकावयास हमळाले. त्याम ळे त्याचे मन हवठ्ठलभक्तीकडे ओढले गेले. 



           

अभक्ष्य भक्षिाचा त्याला बाळपिापासून हतटकारा होता. समजू लागल्यापासून तर ते त्याने अहजबात वज्यक 
केले. मोठा झाल्यावर तो भजनातही भाग घेऊ लागला. 

 
एकदा बाबाजीब वाचंी हपकदािी साफ करावयाची होती. जवळ द सरे कोिी नव्हते. तेव्हा ब वानंी 

मीरनलाच ती साफ करावयास साहंगतली. त्याने ती एकीकडे नेऊन त्यातंला पीक प्राशन केला व 
हपकदािी स्वच्छ करून परत आिली. हे कृत्य ब वास समजताच त्यानंी म्हटले, “अरे मीरन, हें तू फार 
वाईट केले. असो परमेश्वराची मजी ।” तेव्हापासून मीरन ब वाचंा हशष्ट्य झाला. त्यानेही ब वाबंरोबर पंढरीची 
वारी स रू केली. जातीने म सलमान म्हिून पंढरप रच्या हवठ्ठलमंहदरात प्रवशे हमळिे द लकभ म्हिून तो 
बाहेरूनच समाधान मानीत असे. 

 
घरी एकदा असा प्रसंग आला की ब वाचें येथे उत्सव होता. काल्याचे कीतकन व्हावयाचे होते. 

कीतकनकार हशष्ट्य बाहेरगावंी गेला होता. त्याला उशीर झाला. तेव्हा ब वानंा कचता वाटली इतक्यातं ब वानंी 
मीरनला आज्ञा केली “आजचे काल्याचे कीतकन तंूच कर.” मीरनने ब वाचं्या पायावर डोके ठेवले व तो 
कीतकनाला उभा राहहला. ग रुआजे्ञम ळे मीरनला स्फूती होऊन त्या हदवशींच्या काल्याच्या कीतकनात खूपच 
रंग भरला. ब वाचें पश्चाताहह मीरनची पंढरीची आषाढीची वारी कधीही च कली नाही. तो हवठ्ठलाचे भजन, 
कीतकन करीत असे. गळ्यात त ळशीमाळ असे. पेहराव कहदंूचा, धोतरवगैरे असे व अशा रीतीने वारकरी 
संप्रदायाचा प्रसार करी. चहरत्रकार विकन कहरतात की मीरनची भक्ती पाहून ख दल  हवठ्ठलाने ब्राह्मिाचे रूप 
घेऊन त्याला पंढरप रास मंहदरात नेऊन पाडं रंगमूतीचे दशकन घडहवले. त्याचप्रमािे चहरत्रकार त्याच्या 
जीवनातंील अदभ त कथाही सागंतात. एका कीतकनप्रसंगी एका बाईचे मूल वारले होते. त्याला मीरन ब वाने 
आपल्या स्पशाने सजीव केले. मीरन शवेटपयंत ब्रह्मचारीच होते. बरीच हशष्ट्यमंडळी मीरन ब वाचें भजनी 
लागली. ब वा शवेटी देवळी येथे समाहधस्थ झाले. त्याचें सवक अंत्यसंस्कार कहदंूनी केले. देवळी गावच्या 
दहक्षिेस त्याचं्या समाधीवर भव्य देऊळ बाधंले. ऊंच कभतीचा प्राकार घालून भव्य प्रवशेद्वार बाधंले. 
पाडं रंगाची मूती तेथे स्थाहपली. देवस्थानला लोकानंी इस्टेटही अपकि केली व त्याचे व्यवस्थेकरता एक 
पंचकहमटी हनमाि केली व देवावर समाधीवर अहभषेक, पूजा, अन्नदान, तसेच नामसप्ताह, भजन, कीतकन, 
प ण्यहतथी इत्यादी हनयहमतपिे होत असतात. अद्यापही ती व्यवस्था स रू आहे. 

 
याप्रमािे वऱ्हाडात हे दोन म सलमान सत्प रुष संत होऊन गेले. अद्यापही ते जनतेस पूज्य आहेत. 



           

२७.                   
 
आजच्या प्रसंगी आपल्या समाजाचा जो अत्यंत हजव्हाळ्याचा प्रश्न म्हिजे सामाहजक समता, त्या 

संबंधाने माझे हवचार थोडक्यात नमूद करावयाचे योहजले आहे. वस्त तः माझी भहूमका आयकधमक, आयकसमाज 
व्यवस्था आहि आयकसंस्कृहत या संबंधाने हनतातं आदर बाळगिारी आहे, आहि विाश्रम व्यवस्थेवर 
आधारलेल्या हजारो वषांच्या अन भवाने पहरितावस्थेत पावलेल्या समाजव्यवस्थेच्या अहभमान 
बाळगिारापंैकी मी आहे. तथाहप त्या बरोबर हीही गोष्ट प्राजंलपिे कबूल करिे अवश्य आहे की, 
समाजामध्ये अन भवाने चागंल्या गोष्टी पहरितावस्थेत आल्या आहेत. त्याबरोबरच काल पहरस्स्थतीम ळे 
समाजामध्ये अशा काही गोष्टी घ सल्या आहेत की, त्याम ळे समाज हवस्कळीत झाला असून सामाहजक 
हवषमता पराकोटीला गेली आहे. आहि आजची समाज घटना नष्ट होऊन पूवी हलहहलेली पाटी साफ प सून 
नव्याने हलहावयास स रूवात करावी त्याप्रमािे आजची समाज व्यवस्था नष्ट करून समाजाची प नरकचना 
समतेच्या तत्त्वावर नव्याने करावी. तशा तऱ्हेचे हवचार आपल्या देशाच्या आहि राष्ट्राच्या कल्यािाकहरता 
अहर्षनश झटिाऱ्या नामवतं प ढाऱ्यानंाही प्रामाहिकपिे वाटावयास लागले आहे. 

 
तथाहप विाश्रम धमावर अहधहष्ठत झालेल्या आपल्या या आयकसमाजात ज्या हजारो जाती, उपजाती 

हनमाि होऊन समाजात हवषमता हनमाि झाली आहे व ती पराकोटीला गेली आहे आहि अनपढ अशा 
बह जन समाजात बद्धमलू झाली आहे. ती हवषमता, यहक्षिीची काडंी हफरहवल्याप्रमािे एका क्षिात नाहीशी 
होऊन, समाज समतेच्या पातळीवर येिे हकतपत व्यवहायक आहे याचाही हवचार करावयास पाहहजे. अशा 
प्रकारची समाजाची नवीन घडी बसहवण्याचे कायक कायद्याचा आधार घेऊन व राजदंडाचा बाग लब आ 
दाखवनू घडवनू आििे केव्हाही शक्य नाही. आज एका मतप्रिालीच्या प रकत्याच्या हाती राज्यशासन 
असल्याम ळे, बह मताच्या भरवशंावर एखादी घटना घडवनू आिली व समाजात मतैक्य नसले, तर उद्या 
द सऱ्या मतप्रिालीच्या पक्षाच्या हाती राज्यशासन गेल्यास घडवनू आलेली घटना नाहीशी होिे, अगदीच 
अशक्य नाही. तेव्हा तात्पयक काय की, समाजात जर काही पहरवतकन घडवनू आिावयाचे झाल्यास, 
समाजातील जनतेत मत पहरवतकन घडवनू आििे एवढाच एक मागक सोयीचा वाटतो. 
 
ययदवकयलीन समयर्रचनय  

 
आज अशी सामाहजक हवषमता बोचक झाली आहि समाज अत्यंत हवस्कळीत झाला तशा प्रकारची 

पहरस्स्थती पूवी हनमाि झाली होती की काय आहि तशी स्स्थती प्राप्त झाली असता त्यावर तत्कालीन 
हवचारवतं घ रीिानंी ती स्स्थती स धारावयास कोिते उपाय योहजले व ते हकतपत यशस्वी झाले हे आपिास 
आपल्या देशाचा सामाहजक इहतहास पाहहला असता समजून येईल. 

 
सातश ेवष ेझाली, तेव्हा महाराष्ट्रात देवहगरीच्या यादवाचें राज्य होते. राष्ट्रभर मराठीचेच राज्य 

होते. परकीयाचं्या कोित्याच प्रकारच्या आक्मिाचा गंध नव्हता. विाश्रमाहधहष्ठत वदेान यायी आयकधमाथक 
प्राम ख्याने प्रचहलत होता. वैहदक धमाचा आत्मा जी यज्ञसंस्था हतचे प्राबल्य कमी झाले नव्हते. तथाहप 
तीथकके्षत्र महात्म्य आहि व्रते वैकल्ये याचंा समाजावर फार मोया प्रमािावर पगडा बसला होता. वषाचे 
हजतके हदवस त्यापेक्षा हकतीतरी पट व्रते प्रचहलत होती. देवहगरीचे प्रधान पंहडत हेमाहद्र यानंी आपल्या 
चत यकगककचतामहि या प्रहसद्ध गं्रथात व्रतखंड या नावाचा एक स्वतंत्र हवभाग रचला होता. वदेामध्ये आढळून 



           

येिारी, भगवदगीतेमध्ये वर्षिलेली आहि मन स्मृतीने प रस्कृत केलेली ब्राह्मि, क्षहत्रय, वैश्य, शूद्रही 
चात वकिाचेही हवहशष्टीकरि झाले होते. ते हवहशष्टीकरि इतके अहतरेकास गेले होते की, प्रत्येक विात 
हभन्नहभन्न ग ि असलेल्या आहि हभन्न हभन्न व्यवसाय करिाऱ्या शकेडोजाती हनमाि झाल्या होत्या. विातील 
अनेक जातीमध्ये परस्परातं अन्नपान, लग्न व्यवहारही बंद झाले होते आहि विक आहि जाती याचंी अगदी 
पोलादी चौकट हनमाि झाली होती. यादवकालीन समाजात ऐहहक व्यवहारास ही गोष्ट इतकी बोचक 
वाटत नव्हती. तथाहप धार्षमक के्षत्रात मात्र ती जाचक व्हावयास लागली होती. पहहल्या तीन विाला जरी 
वदेाहधकार होता तरी त्या काळी तो ब्राह्मिाकडेच होता. शूद्राचं्या कानावर तर वदेाचंी अक्षरे ही पडू नये 
असा तेव्हा हनबंध होता. ज्ञानाच्या हकल्ल्या सवकस्वी ब्राह्मि वगाच्या हाती असल्याम ळे, ज्ञानोतरम क्ती ही 
इतरानंा द ःसाध्य होती. स्त्रीशदू्रानंा तर ती म क्ती शक्यच नाही असा समज प्रचहलत होता. 
 
समयर्धयरिेवर योर्लेले उपयय 

 
वदेहवहहत चात वकण्यक व्यवस्था जर मोडावयाची नाही आहि ग िकमाच्या हभन्नतेम ळे आहि 

हवहशष्टीकरिाम ळे बनलेल्या जाती उपजाती होऊन हनमाि झालेल्या समाज व्यवस्थेला, ब हद्धभेद करून 
बाधा आिावयाची नाही. तेव्हा जाती उपजातीम ळे समाजात हनमाि झालेली हवषमता बोचक होऊ नये 
आहि समाजात भेदामध्ये अभेद व्हावा, अशी काहीतरी योजना आखण्यात यावी, इकडे समाजध रीिाचें लक्ष 
वधेले. त्याचाच पहरिाम म्हिून महान भावीय गं्रथ आहि भागवत धमक याचा त्या काळी समाजात प्रसार 
करण्याचे कायक लोक कल्यािाची कळकळ बाळगिाऱ्या काही सत्प रुषाकडून करण्यात आले. दोन्ही पंथाचे 
आद्य प रस्कते वैहदक आयक धमात वाढलेले ब्राह्मि होते ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. 
 
महयनुभयव पांथ 

 
महान भाव पंथाने प्रवतकक श्रीचक्धर याचं्याही समाजातील धार्षमक हवषमता प्रथम लक्षात आली. 

भगवद्गीतेतील “हस्त्रयो वैश्यास्तथाशदू्रा स्तेऽहप याहंत परागंहतम्” या वचनाचा आधार घेऊन स्त्री–
शूद्रानंास द्धा ज्ञानोत्तरम क्ती प्राप्त होऊ शकते, या तत्त्वाचा त्यानंी प रस्कार केला व सवक विाच्या स्त्री–
प रुषानंा आपल्या पंथात प्रवशे करण्याची परवानगी हदली. स्त्री–शूद्रानंा संन्यास घेण्याची वैहदक धमात 
परवानगी नसल्याम ळे त्यानंी आपल्या पंथात ती पद्धती स रू करून परंपरागत वैहदक धमाहवरुद्ध बंड केले. 
त्याम ळे बह जन समाजामध्ये या गं्रथाचा व्हावा हततका प्रसार झाला नाही. तरीही तो पंथ महाराष्ट्रात 
आजवर अव्याहत हटकून राहहला आहि सामाहजक हवषमतेची कट ता कमी करून समतेच्या तत्त्वाचा 
प रस्कार करण्याचे या पंथाने बरेच कायक केले. 
 
भयर्वत धमफ 

 
श्रीचक्धराच्या काळीच जन्मास आलेले श्रीज्ञानेश्वर यानंी ही जाती उपजाती यामधील हवषमता 

घालहवण्याकहरता आहि सवक समाजातील स्त्री–प रुषानंा मोक्षाचा मागक ख ला करण्याकहरता एक समान मागक 
दाखवनू हदला. तो मागक म्हिजे भक्ती मागक, त्यालाच भागवत धमक म्हितात. कोित्याही जातीत जन्मास 
आलेला मन ष्ट्य, स्त्री असो प रुष असो त्याचा भक्ती मागात दजा एकच प्रत्येकाला ईश्वर भक्ती करून 
आपली उन्नती आहि शवेटी मोक्ष याचा लाभ करून घेण्याचा सारखा अहधकार असल्याचा प रस्कार केला. 
आपल्या ज्ञानेश्वरी या प्रहसद्ध गं्रथातून त्यानंी हेच मत प्रहतपादन केले आहे. चात वकण्याहवरुद्ध बंड न करता 



           

जाती जातीत हनमाि झालेल्या हवषमतेची कट ता घालहवण्याकहरता ईश्वर भस्क्तने आहि नामस्मरिाने 
म क्ती करून घेण्याचा मागक सवांना मोकळा असल्याचे जाहीर करून सवक जातीकहरता एक समान के्षत्र 
हनमाि केले. परमेश्वराच्या दरबारात उच्च नीच भावना नाही, ही कल्पना समाजाला पटली आहि या 
भागवत सापं्रदायात श्रीज्ञानेश्वराचं्या हयातीतच ब्राह्मिाहद अनेक जातीचे लोक, हस्त्रयास द्धा येऊन हमळाले 
आहि समाजाच्या एकीकरिास या भागवत धमाची फार मोठी मदत झाली. नामदेव कशपी, हवसोबा खेचर 
ब्राह्मि, गोरा क ं भार, सावता माळी, एवढेच काय पि कान्होपात्रा वशे्या आहि अस्पृश्य म्हिून समजल्या 
जािाऱ्या वगातील चोखा महारही ही हनरहनराळ्या जातीची मंडळी एकत्र येऊन त्यानंी या भागवत धमाचा 
प्रसार केला आहि जाती जातीतील तेढ व भेद कमी होण्याच्या कामी हातभार लावला. या संघटनेच्या 
बळावरच, लवकरच महाराष्ट्रावर आलेल्या म सलमानी सते्तने केलेल्या धार्षमक आक्मिाला तोंड देण्याचे 
सामथ्यक समाजाला प्राप्त होऊन तो समाज आजपयंत हटकून राहू शकला. या भागवत सापं्रदायात ज्ञानेश्वर, 
नामदेवाच्या काळानंतर, एकनाथ, त काराम इत्यादी महान हवभहूत हनमाि होऊन ज्ञानेश्वर, नामदेव यानंी 
प रस्कृत केलेल्या भागवत धमाचा समाजात त्यानंी प्रसार केला. आहि त्याचं्याच हशकविीचे फल म्हिून हा 
भागवत सापं्रदाय म्हिजेच वारकरी सापं्रदाय हा आजवर समाजात बद्धमलू झाला आहे. या सापं्रदायाचे 
पंढरपूर हे कें द्र असून पाडं रंग अथवा हवठ्ठल हा उपास्य देव आहे. महाराष्ट्राच्या सवक भागातून सवक जातीचे 
स्त्री–प रुष याते्रहनहमत्त दरवषी हकत्येकदा एकहत्रत होतात आहि भेदभाव हवसरून भस्क्तभावाने एकरूप 
होतात आहि हे समतेचे लोि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरहवतात. 

 
या भागवत सापं्रदायाचे एक आिखी हवशषे आहे की, जातीवरून श्रेष्ठ कमी हा भाव याचं्यामध्ये 

नाही. जाहतबंधने पाळूनही ब्राह्मिाचा ग रु, वािी ककवा न्हावी होऊ शकतो. त काराम महाराजाचें हशष्ट्य 
मंबाजीबाबा ब्राह्मि ककवा जयराम स्वामीचे ग रु कृष्ट्िापा न्हावी हे तर प्रहसद्धच आहेत. आपल्या हजल्यातच 
पारडाचे नगाजी महाराज न्हावी व याचें सोनेगावचे आबाजी महाराज हे ब्राह्मि हशष्ट्य होते. हा पंथ इतका 
उदार मतवादी होता की म सलमान वशंात उत्पन्न झालेलेही वारकरी सापं्रदायात सामील करून घेतले 
आहेत. देवळी येथे स मारे ८०० वषांपूवी मीरन महाराज म्हिून कपजारी जातीचे ब आ वारकरी सापं्रदायी 
भगवदभक्त होऊन गेले. त्याचें ग रू ब्राह्मि असून हे ब आ पंढरपूरची वारी करीत व कीतकन करीत असत. 
त्याचंी समाधी हल्ली देवळी येथे असून त्याची सवक व्यवस्था कहद च्या हातात आहे व दरवषी तेथे नामसप्ताह, 
कथा, कीतकन, अन्नदान आहि समाधीस अहभषेक वगैरे होत असतो. अशी ही भागवत धमातील समता आहे 
व ती आजही वारकरी सापं्रदायात आढळून येते. ज्यानंी पंढरपूरच्या याते्रचा कथा कीतकनाचा व हरीनामाच्या 
गजराचा सोहळा पाहहला असेल त्याला जातीचा हवहधहनषेध न पाळता एकमेकाचं्या पाया पडताना पाहहले 
असेल. 

 
साराशं, धमासारख्या कट्टर के्षत्रात जर जाती–उपजातीचा भेद आड येत नाही, तर व्यवहारात तरी 

तो का नडावा? हशवाजी महाराजानंी सवक देश यवनानंी आक्हमलेला असतानास द्धा, हनरहनराळ्या जातीचे 
सहकायक हमळवनू महाराष्ट्रात स्वराज्य स्थापन केले. त्याचंा सवक जातीच्या मंडळीकडून आपआपल्या 
ग िकमाप्रमािे सहाय्य हमळाले होते. आजच्याही काळात भेदामध्ये अभेद या तत्त्वावर जाती जाती मधला 
द जाभाव अथवा वैमनस्य नाहीसे होऊन सवांनी एक हदलानी स्वातंत्रसंरक्षिाकहरता झटिे अशक्य आहे 
काय? 

 
राजकीय के्षत्रात सवक जातीच्या लोकानंा जातीचा भेदभाव लक्षात न घेता समानतेच्या तत्त्वावर 

व्यक्तीच्या ग िकमान रूप समान हक्क देण्याचा पायंडा इंग्रज सरकारने घातला. याबदल ल इंग्रजानंा धन्यवाद 



           

हदले पाहहजेत. परंत  त्याबरोबरच भेदनीतीच्या तत्त्वावर जातीभेद असय करण्यात इंग्रजानंी प्रोत्साहन 
हदले याबदल ल ते दोषास पात्र आहेत. आज आपिाप ढे प्रश्न आहे तो समाजात हभन्न हभन्न जाती असल्याम ळेच 
समाज अवनतीस आला आहि तो देशाच्या पारतंत्र्यास कारिीभतू झाला की काय? आहि असे असल्यास 
जातीचा हवध्वसं करून देशात एकजाती हनमाि केल्यानेच देशाचे स्वातंत्र्य हटकेल काय? ककवा जातीचा 
हवध्वसं न करता, सवक जातीतील स्त्री–प रुषानंा राजकीय आहि सामाहजक के्षत्रात समान हक्क देण्यास 
कोिती हरकत आहे. हे प्रश्न सोडहवताना मागील इहतहासातील दाखले आपिास उपयोगी पडिार नाहीत 
काय? 



           

२८.               
 
इहतहास आहि वाङमय याचं्या संशोधनाचा द्वादश वार्षषक आढावा घेण्याकहरता मध्यप्रातं मराठी 

हवभाग आहि वऱ्हाड, म्हिजे प्राचीन हवदभात अंतभूकत होिारा प्रदेश हवचारात घेतला आहे. वाङमयाच्या 
के्षत्रात संस्कृत आहि मराठी या दोन भाषातंील संशोधनाचा अंतभाव होईल. तथाहप इहतहासाच्या 
संशोधनात संस्कृत, प्राकृत, मराठी, फारशी इत्यादी ज्या ज्या भाषातूंन ऐहतहाहसक स्वरूपाचे हलखाि 
आढळते त्या सवांचा समावशे होतो. मात्र या ऐहतहाहसक संशोधनाचा हनष्ट्कषक मराठी भाषेत प्रकाहशत झाला 
असेल तेवढ्याप रतीच या लेखात मयादा आखून घेतली आहे. 

 
वाङ मयाच्या संशोधनामध्ये कायक करिाऱ्या ज्या व्यक्ती माझ्या दृष्टीसमोर हदसतात त्या म्हिजे म. 

म. कृष्ट्िशास्त्री घ ले, डॉ. केशवराव दप्तरी, कप्र. म. म. हमराशी (संस्कृत), डॉ. पेंडसे, प्रा. श्री. ना. बनहट
टी, डॉ. मा. गो. देशम ख, रा. ह. ना. नेने, प्रा. हव. हभ. कोलते, रा. वा. ना. देशपाडें, रा. पा.ं श्रा. गोरे. 
माझाही पि थोड्या बह त प्रमािाने वाङ मय संशोधनाशी संबंध आहे. 

 
वाङ मय संशोधनाचे दोन प्रकार आहेत. एक तर उपलब्ध वाङमयाचा अभ्यास करून त्यावरून 

काही नवीन प्रमेये काढावयाची अथवा एखाद्या म द्यावर नवीन प्रकाश पाडावयाचा. वर नमूद केलेल्या 
पंहडतापंैकी पहहल्या पाच पंहडताचें संशोधन या प्रकारापैकी आहे. म. म. कृष्ट्िशास्त्री घ ले याचंा व्यासंग 
दाडंगा आहे, त्यानंी अशा प्रकारचे मराठीतून अनेक लेख हलहहले व ते हनरहनराळ्या माहसकातूंन प्रहसद्ध 
झाले आहेत. गिपती अथवा महादेव या देवतेसंबंधी त्याचें हनबधं प्रहसद्धच आहेत. गाथा सप्तशतीचा 
कालहनिकय यावरील त्याचंा लेखही प्रहसद्धच आहे. दृष्टी अधू झाली, वयही बरेच झाले तरी उत्साह 
अविकनीय आहे. अजूनही गाथासप्तशतीवरील प्रकाहशत झालेली नवी हटका हमळवनू ती वाचावी, अशी 
उमेद आहे. उशीरा का होईना त्याचं्या पाहंडत्याबदल ल त्यानंा “महामहोपाध्याय” ही पदवी देऊन सरकारने 
त्याचंा गौरव केला, ही समाधानाची गोष्ट आहे. त्याचंा संशोधनात्मक लेखसंग्रह हनरहनराळ्या हठकािी 
हवख रलेला पडलेला आहे. तो एकत्र करून छापल्याने हजज्ञासू वाचकाचंी व अभ्यासूंचीही चागंली सोय 
होईल. महान भावीय वाङमयाच्या संशोधनाकडेही त्याचंी दृष्टी वळली होती. लीळाचहरत्राची अप्रकाहशत 
पोथी हमळवनू ती प्रकाहशत करण्याचाही त्यानंी उपक्म केला होता. आपल्या प्रातंातील द सरे जाडे हवद्वान 
म्हिजे डॉ. केशवराव दप्तरी होत. याचें लेख कालहनिकयावरील असोत ककवा धमकशास्त्रावरील असोत, 
त्यानंी अभ्यासपूिक काढलेले हसद्धातं परंपरेने चालत आलेल्या समज आहि समज तीस धक्का देऊन त्यास 
हवचार करावयास लाविारे असतात. त्याचंी कहद  वारसा हबलावरील लेखमाला अशाच स्वरूपाची आहे. 
याचंाही व्यासंग दाडंगा असून त्याचं्या लेखातून प्रकट केलेले हवचार प्रगमनशील असतात. याचें सवकच 
हलखाि मराठीतून असते. 

 
कप्र. म. म. वा. हव. हमराशी याचें वाङमयहवषयक संशोधन बह धा ऐहतहाहसक संशोधनाशीच संबद्ध 

असते. त्यानंी आपले के्षत्र संस्कृत वाङमयाप रतेच मयाहदत केले आहे व संशोधनात्मक लेख म ख्यतः 
इंग्रजीमधूनच असतात. मराठी हनयतकाहलकातूंनही ते आस्थेवाईकपिाने आपल्या संशोधनाचे फल मराठी 
वाचकास सादर करीत असतात. उदयस ंदरी कथा, वाकाटक राजा सवकसेन कवी असल्याबदल लचा शोध 
अथवा दंडीच्या दशक मारचहरतातंील आठव्या क माराने साहंगतलेली कथा, वाकाटक वशंातील राजाला 
कशी लाग ूपडते, त्या कथेत आलेले “नमकदारोधसी” हे पद चूक असून “बरदारोधसी” हा पाठ कसा श द्ध 



           

आहे इत्यादी त्याचें शोध ऐहतहाहसक संशोधनाचाच भाग आहे. या द्वादश वषात “भारत इहतहास संशोधक 
मंडळाच्या तै्रमाहसकात,” “महाराष्ट्र”, “तरुि भारत” इत्यादी वृत्तपत्रात आहि “य गवािी”, “सयाद्री” 
इत्यादी माहसकातूंन याचें लेख वळेोवळेी प्रहसद्ध झाले आहेत. 

 
डॉ. पेंडसे याचंा “महाराष्ट्राचा सासं्कृहतक इहतहास” त्याचं्या प्रगाढ हवद्वतेची साक्ष देत आहे. 

“ज्ञानेश्वरीचे तत्त्वज्ञान” हा डॉक्टरेटकहरता हलहहलेला प्रबंध त्यानंी संशोधनपूवकक हलहहला आहे. याचें 
लेख हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध होत असतात. त्याचं्या हलखािातून लढाऊ वृत्ती हदसून येते. आपि 
काढलेल्या एखाद्या हनष्ट्कषाहवरुद्ध जर कोिी हनष्ट्कषक काढला असला तर त्याच्याशी दोन हात करायला 
तयार असतात, हे पाडं रंग शमा यानंी अलीकडे “सयाद्री”त जो लेख हलहहला त्यावरून झालेल्या 
वादावरून अथवा श्री. हप्रयोळकर यानंी योगवाहसष्ठ ज्ञानेश्वराचा यासंबधंी लेख हलहहला त्यावरून झालेल्या 
उत्तर प्रत्य त्तरावरून हदसून येईल. आपि केलेल्या हवधानाच्या समथकनाथक नेहमी जागरूक असिे हा त्याचंा 
हवशषे आहे. श्री. ना. बनहटटी याचें “ज्ञानेश्वरी दशकन” या गं्रथातील “ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास” आहि “भावाथक 
दीहपका व यथाथक दीहपका” हे प्रहसद्ध लेख व रेकॉडक कहमशन, भारत इहतहास पहरषद, प्राच्य हवद्या पहरषद 
आहि मध्यप्रातं संशोधन मंडळ इत्याहदकाचं्या सभातूंन वळेोवळेी वाचलेले हचहकत्सक शोधहनबंध त्याचं्या 
अभ्यासूवृत्तीची आहि सखोल हवचारसरिीची साक्ष देतात. डॉ. माधवराव देशम ख हे वाङमय संशोधनाची 
आवड असलेले एक उत्साही तरुि आहेत. त्यानंी डॉक्टरेटकहरता हलहहलेला “मराठीचे साहहत्यशास्त्र” हा 
प्रबंध वाङमयहवषयक संशोधनाचेच एक द्योतक आहे. महान भावीय वाङमय शोधून ते प्रकाहशत करण्याचाही 
ते प्रयत्न करीत असतात. भास्करभटटाच्या “हशश पालवध” काव्याची संशोहधत आवृहत्त काढण्याची त्याचंी 
तयारी चालू आहे. मधूनमधून वाङमयहवषयक लेख हनयतकाहलकातूंन प्रकाहशत करीत असतात. 

 
महान भावीय वाङ मय हे हवदभाचे एक वैहशष्ट्ट्य आहे. या पंथाचे प्रारंभीचे वाङ मय याच भागात 

हनमाि झाल्याम ळे ते वाङ मय या भागात प्राच याने हमळू शकते. या वाङमयाच्या संशोधनाचा पाया 
“शारदाश्रमाने” २० वषांपूवी घातला. ककबह ना “शारदाश्रम” म्हिजे महान भावीय वाङमय संशोधन असा 
महाराष्ट्रात समज आहे. ही गोष्ट काही अंशी जरी सत्य आहे; तरी सवकच वाङ मयाचे हततक्याच आप लकीने 
संशोधन कायक चालू आहे. प्राचीन वाङ मयच नव्हे तर अवाचीन आहि प्रचहलत वाङ मयाचाही परामषक घेण्यात 
येतो हे शारदाश्रमाने प रस्कृत केलेल्या गं्रथाचं्या यादीवरून हदसून येईल. 

 
शारदाश्रमाचे एक सदस्य म्हिून रा. वा. ना. देशपाडें यानंी महान भावीय संशोधनास स रुवात 

केली. “आद्य मराठी कवहयत्री” महदंबा हहने गाहयलेले “धवळे” त्यानंी प्रहसद्ध केले. “स्मृहतस्थळ” हा 
महत्त्वाचा प्राचीन गद्य गं्रथ हमळवनू प्रहसद्ध केला. हा “स्मृहतस्थळ” गं्रथ म्हिजे जवळजवळ तत्कालीन 
महान भावीय वाङ मयाचा इहतहासच आहे. ज्यानंा महान भावीय संशोधनाचे धडे शारदाश्रमातूंन हमळाले, असे 
द सरे तरुि आहि हवद्वान वाङ मय संशोधक म्हिजे प्रा. हव. हभ. कोलते हे होत. यानंी अनेक महान भावीय 
गं्रथ संपादन करून प्रकाहशत केले आहेत. त्याचें अलीकडील गं्रथ म्हिजे नरेंद्राचे रुस्क्मिी स्वयंवर हा 
ओवीबद्ध गं्रथ आहि गोकवदप्रभूचें गद्य चहरत्र हे होत. दोन्ही गं्रथ तेराव्या शतकातील आहेत. त्याचंा हवशषे 
पहरश्रमपूवकक हलहहलेला महत्त्वाचा गं्रथ म्हिजे “महान भाव तत्त्वज्ञान” हा होय. महान भावीय 
तत्त्वज्ञानावरचे अनेक अप्रकाहशत हस्तहलहखत गं्रथ अभ्यासून त्यानंी हा हवस्तृत गं्रथ हलहहला आहे. या 
गं्रथाम ळे महान भावाचें तत्त्वज्ञान यथाथकपिे समजून घ्यावयास चागंली सोय झाली आहे. 

 



           

नागपूरास महान भाव वाङ मय–संशोधनाचे कै. नी. ब. भवाळकर याचं्या सहकायाने रा. ह. ना. नेने 
यानंी नवीन कें द्र हनमाि केले आहे. नेने यानंी प्रथम सूत्रपाठ हा गं्रथ हचहकत्सापूिक अभ्यास करून हलहहला. 
त्यानंतर “दृष्टातंपाठ” हा महत्त्वाचा गं्रथ प्रकाहशत केला. त्याचंी हवशषे संस्मरिीय कामहगरी म्हिजे 
महान भाव वाङ मयाचा महत्त्वाचा गं्रथ जो “लीळाचहरत्र” त्याचा पूवाधक आहि उत्तराधक हे दोन्ही भाग 
प्रकाहशत करिे ही होय. हनरहनराळ्या दृहष्टकोनातून या गं्रथाचा सागंोपागं हचहकत्सापूिक अभ्यास करून 
त्याचे दृश्यफळ वाचकासंमोर ते लवकरच ठेवतील अशी अपेक्षा आहे. 

 
रा. पा.ं श्री. गोरे, वऱ्हाडातंील स प्रहसद्ध कवी, यानंी वऱ्हाडातंील हस्त्रयाचंी गीते जमवनू बराच मोठा 

संग्रह केला आहे. त्यापकैी हनवडक गीते “वऱ्हाडी लोकगीते” या शीषककाखाली प्रकाहशत केले आहेत. या 
गीताचंा हवशषे हा आहे की, वऱ्हाडातंील देशम ख, पाटील, क िबी याचं्या हस्त्रयानंी रहचली असून वऱ्हाडी 
बोलभाषेत आहेत. ती शक्यतोवर गोरे यानंी त्याचं्याच भाषेत प्रकाहशत केली आहेत. त्याम ळेही या 
प स्तकाच्या योगाने वऱ्हाडी पोटभाषेच्या अभ्यासाचेही साधन उपलब्ध झाले आहे. 

 
हयशारदाश्रमाच्या वाङ मवषयक कायासंबधंाने एवढेच सागंावयाचे आहे की, शारदाश्रमाच्या 

संग्रहात अनेक अप्रकाहशत महत्त्वाचे असे संस्कृत व मराठी गं्रथ आहेत. त्यापैकी अनेकाचं्या पे्रस कॉपीजही 
तयार आहेत. यथाकाल ते प्रहसद्ध होतील. 

 
वाङ मय संशोधनाचा आढावा घेतल्यानंतर ऐहतहाहसक सशंोधनाकडे वळावयाचे. या बारा वषामध्ये 

ऐहतहाहसक संशोधनाने बरीच आघाडी मारली आहे. यवतमाळास शारदाश्रम आहि नागपूरास मध्यप्रातं 
संशोधन मंडळ या दोन्ही संस्था ऐहतहाहसक कागदपते्र वगैरे ऐहतहाहसक सामग्री गोळा करण्याचे कायक 
करीत आहेत. त्यातही ऐहतहाहसक कागदपत्राचा शोध आहि त्याचंा अभ्यास करून ऐहतहाहसक हनष्ट्कषक 
काढण्याचे कायक वैयस्क्तक स्वरूपाचे आहे, केव्हाही ते तसेच राहिार. संस्था फार झाले तर, संघटनात्मक 
कायक करावयास व्यक्तींना संधी हमळवनू देिार. 

 
या के्षत्रात कायक करिारामंध्ये अगदी प्रथमतः कप्र. म. म. वा. हव. हमराशी याचें नाव ेदृष्टीसमोर येते. 

याचें संशोधनकायक ज्याला बैठे काम (टेबल वकक ) म्हिता येईल अशा स्वरूपाचे आहे आहि तेही हवशषे 
महत्त्वाचे आहे. याचें हलखाि म ख्यत्वकेरून इंग्रजीमध्ये सरकारी आहि हबनसरकारी प्रम ख अशा 
संशोधनात्मक हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध म्हिून होत असते. याचंी प्राच्यहवद्य व तज्ज्ञ म्हिून भारतातच 
नव्हे, पि भारताबाहेरही प्राच्यहवद्या पंहडतामंध्ये ख्याती आहे. याचें संशोधन एकागंी नसून चौफेर असे आहे. 
प्राचीन नािी, हशलालेख ताम्रपट इत्याहदवरील अनेक लेख वाचनू त्यानंी त्यावरून ऐहतहाहसक हसद्धातं 
काढले आहेत. संस्कृत वाङ मयातूनही ऐहतहाहसक उल्लेख शोधून काढून त्याचंा इहतहासाचे धागे 
ज ळहवण्याकहरता उपयोग केला आहे. कलकत्ता येथील इहतहास पहरषदेत सन १९४० साली कवन्ध्यशक्ती 
वाकाटकाच्या वाशीम येथे हमळालेल्या ताम्रपटासबंंधी मी हनबंध वाचला होता. त्या ताम्रपटाच्या आधारावर 
आहि इतरही प्रमािे देऊन हवशषेतः अकजठा लेण्यातील हशलालेखाचे प नवाचन करून वाशीम येथे 
वाकाटकाचंी एक शाखा राज्य करीत होती असे हसद्ध केले आहे. मंगरुळ ताल क्यात (वऱ्हाड) सापडलेल्या 
सातवाहनकालीन नाण्याचंा अभ्यास करून प रािात आलेल्या सातवाहन राजापंकैी आजवर उपलब्ध 
नव्हती, अशा काही राजाचंी नािी ओळखून प रािातंील याद्या हनव्वळ काल्पहनक नसून त्यात ऐहतहाहसक 
सत्य असल्याचे त्यानंी हसद्ध केले आहे. देवटेक येथील प्राकृत हशलालेख, प रुषोत्तम प री येथील यादवाचंा 
लेख इत्यादी अनेक लेख व ताम्रपट त्यानंी प्रहसद्ध केले आहेत. त्यावरून इहतहासाचे धागे ज ळहवण्याचे 



           

कायक त्यानंी केले आहे. कलच री वशंाचे उपलब्ध आहि अन पलब्ध ताम्रपट, हशलालेख याचं्या संपादनाचे 
कायक त्याचं्याकडे सरकारने सोपहवले आहे ते बह तेक पूिक झाले आहे. जरी प्रथमतः त्याचें लेख इंग्रजीमधून 
प्रहसद्ध होते तरी मराठीतूनही ते हनयतकाहलकात अथवा संशोधन मंडळाच्या सभातूनही हनबधंरूपाने 
प्रकाहशत करीत असतात. त्याचं्या प्रच र हवद्वते्तबदल ल सरकारने त्यानंा “महामहोपाध्याय” पदवी देऊन 
त्याचंा गौरव केला आहे. 

 
मध्यप्रातं वऱ्हाडाच्या इहतहासके्षत्रात महत्त्वाची कामहगरी केलेले असे द सरे हवद्वान गृहस्थ म्हिजे 

कै. यादव माधव काळे हे होत. इहतहास लेखनाची आवड त्यानंा पूवकवयातच उत्पन्न झाली. अगदी प्रथमचे 
त्याचे गं्रथ म्हिजे “लोिार विकन” आहि “वऱ्हाडचा इहतहास” ही छोटीशी प स्तके होत. वहकलीचा धंदा 
यशस्वीरीतीने चालवनू इहतहास लेखनाची सामग्री ज ळहवण्याची त्यानंी पराकाष्ठा केली. नवीन कागदपते्र 
शोधनू ती उजेडात आिण्याचे कायक त्याचं्या हातून झाले नाही, तरी थोडे बह त त्या स्वरूपाचेही कायक 
त्याचं्या जमेस आहे. त्यानंी जमहवलेला थोडासाच का होईना, पि महत्त्वाचा असा ऐहतहाहसक 
कागदपत्राचंा संग्रह मध्यप्रातं संशोधन मंडळात ठेहवला आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीवरून संगतवार 
हलहहलेले दोन हवस्तृत इहतहास गं्रथ म्हिजे “वऱ्हाडचा इहतहास” आहि “नागपूर प्रातंाचा इहतहास” हे 
होत. त्याचें हलखाि सवकस्वी मराठीतून आहे. आगामी इहतहास लेखकानंा कै. यादवराव काळे याचें दोन 
गं्रथ साधन म्हिून फार उपय क्त होतील. कै. अण्िासाहेब काळे यानंी “वऱ्हाडचा इहतहास” इंग्रजीतून 
हलहहण्याचा आपला मानस माझ्याजवळ प्रदर्षशत केला होता. एक अधकवट राहहलेला त्याचंा गं्रथ म्हिजे 
“वाकाटकाचंा इहतहास” इंग्रजीतून हलहावयाचा होता तो होय. या गं्रथाकहरता त्या वशंाचे ताम्रपट इत्यादी 
बरीच सामग्री त्यानंी एकहत्रत केली होती. हनघृकि काळाने त्याचं्यावर अकाली घाला घातल्याम ळे तेही कायक 
तसेच राहहले. इहतहासपे्रमी तरुि, उत्साही अशा प्रातंीय हवद्वावाने ते काम हाती घेऊन कै. अण्िासाहेब 
याचें ऋि फेडावयास पाहहजे. मराठी मध्यप्रातं आहि वऱ्हाड यामंध्ये इहतहासाच्या के्षत्रात संशोधन कायक 
करण्याकहरता आता बरेच तरुि उत्साही हवद्वान प ढे यावयास लागले आहेत. त्याचं्यावरच प ढील संशोधन 
कायाची ध रा आहे. 

 
मध्यप्रातं संशोधन मंडळाचे हचटिीस रा. श.ं गो. चटटे हे नागपूरात इहतहास आहि वाङ मयाच्या 

सामग्रीचा शोध करून एकत्र ज ळहवण्याचे कायक गाजावाजा न कहरता हनरलसपिे करीत आहेत. ज न्या 
बाजारातूंन त्यानंी महत्त्वाच्या गं्रथाच्या ज न्या आहि द र्षमळ अशा आवृत्तींचा संग्रह केला आहे. त्याचप्रमािे 
अनेक हठकािाहून ऐहतहाहसक कागदाचंा शोध करून त्याचंा संग्रह केला आहे. सरासरी पंचवीस अरबी 
आहि फारसी हस्तहलहखत गं्रथ वाण्याच्या द कानातून, रदल ी म्हिून आलेले हमळहवले आहेत. अरबी गं्रथ 
इस्लामी गं्रथ असून फारसी गं्रथ ऐहतहाहसक स्वरूपाचे आहेत. यापैकी काही गं्रथ तर राजे नवाब याचं्या 
संग्रहातून आले असावते असे त्या गं्रथाच्या स्वरूपावरून वाटते. कागदपत्राचं्या सगं्रहाबरोबरच त्यावरील 
ऐहतहाहसक हनष्ट्कषक काढून तो इहतहासपे्रमी जनासंमोर लेखरूपाने ठेवीत जावा अशी माझी त्यानंा सूचना 
आहे. 

 
नागप रातील द सरे एक उत्साही आहि हचकाटीने इहतहास संशोधनाचे कायक करिारे म्हिजे रा. दे. 

गो. लाडंगे हे होत. ज्यानंी त्याचंी नागपूर शहर इहतहास संशोधनावर मध्यप्रातं संशोधन मंडळात झालेली 
४–५ व्याख्याने ऐहकली असतील त्यानंतर त्यानंी हमळहवलेल्या साधनसामग्रीची कल्पना येईल. नागपूरची 
गेल्या शदेीडश े वषांतील बरीच अन पलब्ध अशी माहहती त्यानंी प्रयासाने गोळा केली असून हल्ली ती 
प स्तकरूपाने एकहत्रत आिण्याच्या खटपटीत ते आहेत. 



           

 
वऱ्हाडात इहतहास संशोधनाची आवड असलेले हवद्वान गृहस्थ म्हिजे रा. रा. बा. महाजन हे होत. 

आपली म लकी खात्यातील जबाबदारीची नोकरी संभाळून दौऱ्यावर जातील तेथे हशलालेख, ताम्रपट, 
मूती, नािी इत्याहदकाचंा शोध करून ताम्रपट, हशलालेखाचें छाप, मूती, मंहदरे इत्याहदकाचें फोटो घेत 
असतात. त्याचं्याजवळ अशा प्राचीन इहतहासास उपय क्त असा मोठा संग्रह आहे. वाशीम येथील 
वाकाटकाचंा ताम्रपट अथवा हसरस्ते येथील राष्ट्रक टाचें ताम्रपट उजेडात यावयास त्याचेंच पहरश्रम 
कारिीभतू झाले. कसदखेडच्या जाधवाचें कागदपत्र आहि त्याचंी बखर त्यानंी हमळहवली असून ती बखर 
अभ्यासपूवकक प्रकाहशत करण्याच्या उद्योगात ते आहेत. 

 
रा. वैद्यराज दािी हे आपल्या हवहवध स्वरूपाच्या उद्योगात इहतहासाच्या संशोधनाकडेही लक्ष देत 

असतात. त्यानंी दारव्हा या गावाशी संबद्ध अशी बरीच ऐहतहाहसक माहहती, कागदपते्र वगैरे एकहत्रत केली 
असून त्यावर एक प्रबंध हलहहण्याच्या ते खटपटीत आहेत. 

 
रा. द. ग. महाजन,        हा ज्याचंा व्यवसाय आहे असे तरुि उत्साही गृहस्थ आहेत. त्याचंा 

हवशषेतः जैन इहतहासाच्या संशोधनासंबधंी उत्साह फार दाडंगा आहे. दहक्षि कहद स्थान (म्हैसूर, मद्रास) 
आहि थेट हसलोनपयंत प्राचीन अवशषे शोधण्याच्या हेतूने त्यानंी प्रवास केला. आपल्या संशोधनाचे फल ते 
जैन, कहदी आहि मराठी हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध करीत असतात. आपल्या प्रातंातील जैन वाङ मयाचे व 
इहतहासाचे संघहटत संशोधन व्हाव ेम्हिून त्याचं्याच उत्साहाने यवतमाळात “मध्यप्रातं वऱ्हाड जैन संशोधन 
मंडळ” हनघाले आहे. 

 
ही तरुि उत्साही मंडळीची नाव ेकेवळ हदग्दशकन म्हिनू हदली आहेत. इहतहासाच्या संशोधनाची 

आवड असिारे अनेक उत्साही तरुि आहेत. आपला स्वतःचा उद्योग साभंाळून उवकहरत वळेात हे कायक 
त्याचं्या हातून घडवनू आिण्याकहरता मागकदशकक योजकाचीच उिीव आहे. 

 
इतके इतर संशोधकासंंबधंाने सागंून झाल्यावर इहतहास–वाङ मय संशोधनाचे आत्मप राि 

थोडक्यात सागंून हा सशंोधनहवषयक लेख प रा करतो. शारदाश्रमाच्या संशोधन कायासंबधंाने 
साहंगतल्यावर माझ्या स्वतःच्या कायाबदल ल काही हवशषे सागंावयाचे असे राहत नाही. हनरहनराळ्या 
संस्थाचं्या कायाकहरता जेव्हा जेव्हा प्रवासास जातो (प्रवास हा अलीकडे एक धमकच झाला आहे.) तेव्हा 
तेव्हा वाङ मय आहि इहतहास याचं्या शोधाची संधी सहसा वाया जाऊ देत नाही आहि अन भव असा की 
काही ना काही हमळतेच. हकत्येकदा तर नवीन उपलब्ध झालेली साधने अयाहचतपिे माझ्या हाती येतात. 
ऐहतहाहसक कागदपत्रानंा आहि अप्रकाहशत हस्तहलहखत गं्रथाचा बराच मोठा संग्रह झाला असून तो 
शारदाश्रमात ठेहवला आहे. मधून मागिी येईल तेव्हा हनरहनराळ्या इंग्रजी, मराठी संशोधनहवषयक 
माहसकातूंन शोधहनबधं प्रकाहशत केले जातात. सवक भारतीय इहतहास पहरषद, प्राच्यहवद्या पहरषद, भारत 
इहतहास संशोधक मंडळ, रेकॉडकस कहमशन याचं्या अहधवशेनप्रसंगी इंग्रजीतून आहि मराठीतून शोधहनबधं 
वाचले जातात. 

 
आता तर इंहडयन हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशनने मध्यप्रातं वऱ्हाडात प्रादेहशक शोध मंडळ 

हनमाि करून आहि मला त्या मंडळाचा आमंत्रक (कन्व्हीनर) नेमून माझ्याप ढे कामाचे मोठेच के्षत्र हनमाि 
केले आहे. आपल्या प्रातंात हनरहनराळ्या भागात ज न्या ऐहतहाहसक घराण्यातून–मठ–मंहदर–महशदी–दग े



           

यामंधून ऐहतहाहसक स्वरूपाचे कागद शोधून त्याचें संरक्षि, तज्ज्ञाकडून त्याचंा अभ्यास इत्यादी 
करण्याकहरता हनरहनराळ्या भागातंील वजनदार अशा ३७ सभासदाचें हे शोध मंडळ हनमाि करण्यात आले 
आहे. या मंडळास प्राहंतक सरकारने मान्यता देऊन गरज पडेल ते साय करण्याचे अहभवचन हदले आहे. 
हदल्लीच्या मध्यवती सरकारचीच ही योजना असून या शोध मंडळाच्या खचाकहरता मी बजेट तयार केले, 
त्याला कहद स्थान सरकारने मान्यता देऊन दरवषी ७९० रुपये खचक द्यावयाचे ठरहवले असून सन १९४६–
४७ सालाकहरता कहमशनच्या सेके्टरीमाफक त रक्कम माझ्याकडे पाठहवली आहे. मध्यप्रातं–वऱ्हाड या एकाच 
प्रातंाचे मराठी मध्यप्रातं, कहदी मध्यप्रातं आहि वऱ्हाड असे स्वाभाहवक तीन भाग कल्पून त्या हवभागात कायक 
करण्याकहरता पोट मंडळे हनमाि करून त्या माफक तच शोध कायक करण्याची योजना आहे व त्याचं्या माफक तच 
या रकमेचा हवहनयोग होईल. 

 
याप्रमािे आमच्या संस्कृतीचे भाडंार असे हस्तहलहखत गं्रथ आहि आमच्या देशाच्या इहतहासाची 

अमोल साधने नष्ट न होता ती संरक्षि होऊन आमच्या हवद्यमान आहि भावी हपढ्यानंा त्याचंा उपयोग व्हावा 
याकहरता ही सारी तळमळ आहि खटपट आहे. ते कायक यशस्वी व्हावयास अनपेहक्षत आहि अपेक्षहत अशा 
भागातूंन सवक तऱ्हेने साय हमळत आहे. 



           

    ४ :           
 

२९.                 
 

साधूपहदष्टमागेि यन्मनो ङगाहवचेहष्टतम् । 
तत्पौरूष ंतत्सफलमन्यद न्मते्तचेहष्टतम् ॥ ॥ ॥ 

 
(योगवाहसष्ठ–म म क्षप्रकरिाम् २ संवगक ४) 

 
वरील अवतरिातं हदलेली पौरुषाची व्याख्या आध्यास्त्मक हवषयातं जशी लाग ू पडते, तशी ती 

व्यवहारातही लाग ूपडते. परकी सते्तखाली शकले झालेल्या महाराष्ट्राचे एकीकरि मराठी राज्य संस्थापना 
करिाऱ्या हशवाजी महाराजाचें पौरुष फलदायी व्हावयास, ग रुजन आहि साध  याचंाच उपदेश हशकवि 
कारिीभतू झाली, हे या छोट्याशा लेखात दाखवावयाचे आहे. ग रुजनापंकैी राजमाता हजजाबाई हहचीच 
हशकवि श्रीहशवाजी महाराजाचंी मनोभहूमका तयार करावयास प्राम ख्याने समथक झाली, याची इहतहास 
साक्ष देत आहे. ती हशकवि काय होती, हे आपिास हवहंगमदृष्ट्ट्या या लेखात पहावयाचे आहे. 

 
राजमाता हजजाबाई या वऱ्हाडातंील एका प्रहतहष्ठत मराठे सरदार घराण्यात जन्मास आल्या होत्या. 

त्याचें जनक लख जी जाधवराव हे बाह बलाने हनजामशाहीचे एक प्रम ख मनसबदार बनले होते. त्याचें श्वश र 
मालोजी राजे यानंाही पि हनजामशाहीत न कतीच पंचहजारी मनसबदारी हमळाली होती. अशा या प्रहतहष्ठत 
घराण्याचंा शरीरसंबंध ज ळहविारा खास सोहळा हनजामशाही राजकत्यांच्या समक्ष दौलताबाद येथे मोया 
थाटामाटाने झाला. हशवनेरी येथे श्रीहशवाजी महाराजाचंा जन्म झाला, त्या वेळी शहाजी राजे हेही 
हनजामशाहीचे पंचहजारी मनसबदार होते. शहाजीराजे लढाईत ग ंतले असल्याम ळे व तो काळ ध मःचक्ीचा 
असल्याम ळे, राजमाता हजजाबाई या धाकट्या म लानंा जवळ घेऊन हशवनेरी येथे तीन–चार वषे राहहल्या. 
त्यानंतर शहाजीने त्यानंा अन क्मे बैजापूर, माहोली, हशवनेरी वगैरे हठकािी ठेहवले. नंतर हनजामशाही 
हजवन्त ठेवण्याचे प्रयत्न हनष्ट्फल झाल्यावर शहाजी आहदलशाहीचे नोकरीस राहहले. हवजापूरकरातफे 
कनाटकातं शहाजीने मोहीम केली, ती यशस्वी झाल्याम ळे त्या बाजूलाच त्यानंा बंगलोरकडे सरासरी ५ 
लक्षाचंी जहागीर हमळाली व शहाजीचे कायकके्षत्रही हतकडेच ठरले, त्याम ळे मालोजी राजापासून चालत 
आलेली आहि आहदलशाहाने कायम केलेली प िे, स पे या भागातंील जहागीर, स भेदार दादाजी कोंडदेव 
याचें देखरेखीखाली देण्यात आली; कनाटकात शहाजी राजानंी आपली हद्वतीय पत्नी, हतचा प त्र एकोजी 
राजे, प त्र संभाजी यानंा नेले आहि राजमाता हजजाबाई बाळराजे हशवाजी व धाकटी कन्या यानंा प िे येथील 
जहागीरीवर ठेहवले. त्यावळेी बाळराजा हशवाजी याचें वय ८/९ वषांचे असेल. हशवाजी महाराजाचं्या 
जन्मापासून, राजमाता हजजाबाई प ण्यास येऊन राहीपयंतचा काळ, धाम–ध मीचा असल्याम ळे, 
शहाजीराजानंा शान्तपिे म लाबंाळाजवळ राहिे शक्य झाले. नाही आहि कनाटकातं कायकके्षत्र बनहवल्यावर 
तर राजमाता हजजाबाई आहि राजे हशवाजी हे शहाजी राजाजंवळ फार तर २–३ वष ेराहहले असतील, 
याम ळे बाळराजा हशवाजी याचें संगोपन, हशक्षि आहि शीलसंवधकन याचंा सवकस्वी बोजा राजमाता 
हजजाबाईंवर पडला. म सलमानानंी पादाक्ातं केलेल्या महाराष्ट्रामध्ये कहदवी स्वराज्य स्थापन करण्यातं 
श्रीहशवाजी जे अपूवक यश आले, त्याचे सवकस्वी श्रेय राजमाता हजजाबाईला आहे. 



           

 
हजजाबाईला माहेरचे स ख म ळीच नव्हते आहि सासरचेही स ख यथातथाच होते. खंडागळ्याचं्या 

हत्तीवरून भोसले आहि जाधवराव याचं्यामध्ये भाडंि झाले, त्यात हजजाबाईंचा भाऊ दत्ताजी आहि 
शहाजीचा च लत भाऊ संभाजी हे मारले गेले. लख जी जाधवराव मोंगलाकडे गेल्यावर मोगल आहि 
हनजामशाही याचं्यामध्ये, भालवाडीला जी लढाई झाली, त्यात शहाजी हे हनजामशहातफे आहि लख जी 
जाधव हे मोगलातफे लढत होते. सासरे–जावयामंध्ये अखेरपयंत वैमनस्य राहहले. हशवाजी महाराजाचं्या 
जन्मानंतर लवकरच दौलताबादेस खास बादशहाच्या महालातंच हजजाबाईचें वडील लख जी जाधवराव, 
दोघे भाऊ आहि एक भाचा असे दग्याने मारले गेले. प ण्याच्या जहाहगरीवर रहावयास गेल्यानंतर, शहाजी 
राजे प ण्यास कधीच राहहले नाहीत. वडील प त्र संभाजी हा बापाबरोबरच कनाटकात होता, हतकडेच त्यास 
नंतर वीरोहचत मरि आले. प ण्यास हजजाबाईस बाळ हशवाजी आहि हशवाजीस माता हजजाबाई हीच काय 
ती हजव्हाळ्याची मािसे होती. बाळ हशवाजी आपले पागं फेडील, अशी त्याजवर हजजाबाईची हभस्त होती, 
आहि बाळ हशवाजीच्या नहशबी हपतृस ख जवळ जवळ नव्हतेच, त्याम ळे माता हजजाबाई हीच त्याचें सवकस्व 
होती. अशा पहरस्स्थतीत बाळ हशवाजीला चागंली हशस्त लागावी, धमक, नीती आहि व्यवहार याचें चागंले 
हशक्षि हमळाव,े                                                             
वाडवहडलोपार्षजत जाहाहगरीचा कारभार उत्तम तऱ्हेने चालहवता यावा, अशा तऱ्हेचे हशक्षि देण्याची 
जबाबदारी नैसर्षगकपिेच हजजाबाईवर येऊन पडली. 

 
स दैवाने राजमाता हजजाबाईला या कामी स भेदार दादाजी कोंडदेव याचं्यासारख्या व्यवहारहनप ि, 

कतकव्यदक्ष आहि करारी असा सहायक हमळाला. राजा शहाजीने प िे व स पे या जाहाहगरीची व्यवस्था 
पाहण्याचे काम याचं्याकडेच सोपहवले होते. बाल हशवाजी आहि राजमाता हजजाबाई प ण्यास रहावयास 
आल्यावर, हे आपले धनी समजून, त्यानंी कारभार चालहवला. हवजापूर दरबारकडूनही शहाजी राजानंी ही 
जहागीर बाळ हशवाजीच्या नाव े करून हदली. त्याम ळे बालहशवाजीच्या नावाने व दादाजी कोंडदेवाचें 
मदतीने राजमाता हजजाबाईने जहाहगरीचा कारभार चालहवला. जहागीरदारास कारभार कहरताना लष्ट्कर 
ठेविे, प्रसंगहवशषेी लढाईवर जािे आहि न्यायदान करिे, इत्यादी कामे करावयाची असतात. हीच दृष्टी 
प ढे ठेवनू बाल हशवाजीच्या हशक्षिास आरंभ झाला. प्रथमतः शरीरसंवधकन आहि मल्लहवद्या याचेंकडे लक्ष 
हदले. याहशवाय गजाश्वारोहि, छडीपटटा, दाडंपटटा, तलवार, धन ष्ट्य इत्याहदकाचंा उपयोग करण्यात 
नैप ण्य संपाहदले. हकल्ल ेबाधंिे, ते द गकम करिे इत्याहदसबंंधी ज्ञान हदले; त्याबरोबरच हहशबेहठशबे ठेवण्यास 
आवश्यक असा गहित हवषय हशकहवण्यात आला. राजप रुषास उहचत अशी रत्नपरीक्षा करिे, त्याचं्या 
ककमती ठरहविे वगैरे कलामंध्ये हनष्ट्िात केले. याप्रमािे हनरहनराळ्या हवषयातं प्राहवण्य संपादन केले. असे 
वाटताच वयाच्या सोळाव्या वषी राजमाता हजजाबाईनंी हशवाजीराजाला जहाहगरीच्या कारभारामध्ये 
आपल्या जवळ बसवनू हशक्षिास स रवात केली. दादाजी कोंडदेवानंींही जहाहगरीच्या इतर व्यवहारामंध्ये 
हशवाजीराजानंा माहहती द्यावयास स रवात केली. राजमाता हजजाबई महाभारताहद प रािे ऐकत असे, 
त्यावळेी राजाहशवाजीसही ऐकवीत असे. महाभारतामधून धमक, नीती आहि राजकारि इत्याहदकावंरील धडे 
राजा हशवाजीच्या अंतःकरिातं पूिक कबबवनू हदले. महाभारतामधून प्रकट झालेल्या ज्ञानाचा हशवाजी 
राजाचं्या आय ष्ट्यक्मावर पूिक पगडा बसलेला हदसून येतो आहि त्या गं्रथात ग्रहथत केलेल्या धमकनीती आहि 
राजकारि याचं्या तत्त्वाचंा हशवाजी राजानंी आपल्या व्यवहारातं पदोपदी उपयोग केल्याचे आढळून येते. 

 
वयाच्या सोळाव्या वषापासूनच जहाहगरीच्या कारभारात राजमाता हजजाबाईंच्या सल्ल्याने आहि 

दादाजी कोंडदेवाच्या देखरेखीखाली स रवात केली. श्रीहशवाजी राजाचें मातृपे्रम फार उत्कट होते व ते 



           

अगदी शवेटपयंत कायम होते. कोित्याही लहानमोया कायाच्या आरंभी राजमाता हजजाबाईचंी अन ज्ञा 
आहि हतचा आशीवाद घेतल्याहशवाय, कायास हात घालावयाचा नाही, असा हशवाजी राजाचा क्म असे 
आहि आपल्या हप्रय प त्राच्या कायकक्षमतेबदल ल राजमाता हजजाबाईचाही पि तसाच अढळ हवश्वास होता. 
राजमाता हजजाबाईच्या हशकविीम ळेच हशवाजी राजाचंी स्वधमावर श्रद्धा दृढ झाली आहि परधमीयाचं्या 
सते्तखाली स्वधमीयाचंा छळ आहि मंहदराहदकाचंा होत असलेला हवध्वसं पाहून, कहदवी स्वराज्य असण्याची 
आवश्यकता श्रीहशवाजीच्या अंतःकरिात जागृत झाली. परंत  त्याबरोबरच भगवत्गीता धमकगं्रथातील 
तत्त्वाचं्या हशकविीम ळे परधमासबंंधाने आदरही तसाच कायम राहहला. श्रीहशवाजी महाराजानंी 
म सलमानाचं्या महशदी वगैरे हवध्वसं न कहरता, त्याचें रक्षि करून व महशदींना व फकीरानंा पूवी हदलेल्या 
देिग्या, इनामे वगैरे कायम ठेवनू आहि प्रसंगहवशषेी नवीन देऊन त्या धमावरील आदर व्यक्त केला. 

 
शहाजी महाराजानंी हवजाप रास जाताना प ण्याकडील जहाहगरीवर आपला ऐवज, हत्ती, घोडे 

हशबंदी वगैरे साहहत्य ठेहवले होते व तेथील कारभार दादाजी कोंडदेव याचं्या स्वाधीन केला होता. 
परचक्ाम ळे, प िे जहाहगरीची झालेली द दकशा दादाजी कोंडदेवाच्या स व्यवस्थेम ळे स स्स्थतीवर आली. 
त्याचं्या हयातींतच प ण्याखालील बारा मावळ प िे जहाहगरीच्या अंमलाखाली आले व हेच श्रीहशवाजीचे 
कायकके्षत्र बनले. हशवाजी महाराजाचें बाळहमत्र येसाजी कंक, बाजी फासलकर आहि तानाजी माल सरे हे 
याच भागातील होते. हे बालहमत्र आहि या मावळातंील मराठे यानंाच हाताशी धरून हशवाजी महाराजानंी 
आपल्या कहदवी स्वराज्याचा ओनामा केला. शहाजी महाराजानंी ४/५ म त्सदल ी बंगलोरकडून प ण्याकडील 
जहाहगरीवर पाठहवले, त्याचंाही फार उपयोग झाला. दादाजी कोंडदेवाचं्या मृत्य नंतर मावळातंील एकेक 
हकल्ल ेप्रथम हस्तगत करून त्याचंी डागड जी केली, तथाहप श्रीहशवाजी महाराजानंी स्वराज्याचा प्रारंभ कसा 
केला, हे सागंण्याचा या लेखाचा उदेल श नसून श्रीहशवाजी महाराजानंा हहदंवी स्वराज्य स्थापन करण्यास 
आहि ते वृकद्धगत करण्यास राजमाता हजजाबाईंची हशकवि कशी कारिीभतू झाली, हा आहे. 

 
श्रीहशवाजी महाजारानंा जी बाळपिी हशकवि हमळाली, त्याचाच पहरिाम म्हिजे स्वधमकप्रीहत, देव, 

ग रु, ब्राह्मि, साध सतं, माता–हपतर याचं्यावर अढळ श्रद्धा, परधमासबंंधाने सहहष्ट्ि ता, कायकक्षम प रुषाचंी 
हनवड करून त्याचंा संग्रह करिे, द ष्टास शासन करिे, कहदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची लालसा, 
इत्यादी ग िाचंा झालेला हवकास श्रीहशवाजी महाराजाचं्या आय ष्ट्यक्मात दृष्टीस पडतो. हशवभारतामध्ये 
बाळपिाच्या हशकविीसबंंधी हववचेन आले आहे आहि पत्रसार संग्रहाच्या पहहल्या भागात हदलेल्या पत्राचं्या 
गोषवाऱ्यावरून श्रीहशवाजी महाराजाचं्या अंगी आलेल्या सदग िाचंा हवकास उत्तम तऱ्हेने हदसून येतो. 
बाळपिी महाभारतावरून जे धमक, नीती आहि राजकारि याचें धडे श्रीहशवाजी महाराजानंा हमळाले त्याचंा 
व्यवहारात कसकसा उपयोग त्यानंी करून घेतला, याचे श्री. कच. हव. वैद्य यानंी आपल्या, इंग्रजीमध्ये 
हलहहलेल्या श्रीहशवाजी चहरत्रात चागंल्या रीतीने हववचेन केले आहे. 

 
श्रीहशवाजीची अगदी पहहली देिगी सन १६४२ मधील रोहहडेश्वर देवास हदली आहे. या 

रोहहडेश्वराचे डोंगराचे आसपास मावळे आहि तरुि वीर जमवनू या रोहहडेश्वर देवाचेपाशी इमान प्रमाि 
देऊन मग कायास स रुवात झाली. (सन १६४५) सवक मनोरथ कहदवी स्वराज्य करून प रहविार आहि हे 
राज्य व्हाव ेहे श्रींचे मनात आहे असा श्रीहशवाजी महाराजाचंा हवश्वास होता (सन १६४५) श्री. गोपाळ भट 
महाबळेश्वरकर, हजजाबाईचे ग रु, यानंा दान देऊन अभ्य दयाथक अन ष्ठाने कराव ेम्हिून हवनंती केली आहे. 
(१६५३) चाकिचे हसदे्धश्वर भट यानंा १०० होनाचें ‘वषासन’ करतानंा “स्वाकमच्या अन ष्ठानबळे राज्यास 
अहधकारी झालो. व सकल मनोरथ कचहतले पावलो”, असे हलहहले आहे (   १६५३) इनामदार कहद  आहि 



           

म सलमान याचंी इनामे हशवाजी राजानंी कायम करून हदली. (सन १६५७) गोवकेरावंर हशवाजी 
महाराजानंी स्वारी केली, तेव्हा तेथील चार पाद्री लोकानंी स्वधमीयाचं्या व्यहतहरक्त इतराचंा प्रािनाश 
करण्याचा सल्ला गोव्याचे अहधकाऱ्यास हदला, तेव्हा त्यानंा पकडून त्यानंी मराठा धमक स्वीकारण्याचे 
नाकारल्याम ळे हशवाजी राजानंी त्याचंा हशरच्छेद केला; याम ळे घाबरून जाऊन गोव्याच्या व्हाइसरायाने 
आपला कू्र व कडक ह कूम मागक घेतला. (सन १६६७) राजमाता हजजाबाई शवेटपयंत कधी कधी हनवाडे 
देत असे, इनामे वगैरे बहाल करीत असे व हशवाजी महाराज त्यानंा मंज री देत असत. क्वहचत् प्रसंगी 
हशवाजीराजे यानंी एकादे इनाम अमानत ठेहवले असले तरी ते हफरवनू हजजाबाई ते प न्हा बहाल करीत. 
(पत्रसार संग्रह पत्र नं. ६१४) श्रीहशवाजी राजे याचंी राजे शहाजी व राजमाता हजजाबाई याचं्यावर अढळ 
हनष्ठा होती. प्रसंगहवशषेी पत्रातूंन श्रींची व राजे श्री. महाराजसाहेबाचं्या पायाची आहि सौ. मात श्री 
साहेबाचं्या पायाची आि हलहीत असत. 

 
श्रीहशवाजी महाराजास बाळपिापासून राजमाता हजजाबाईनी जी हशकवि हदली, त्याला गोड फळे 

आली, ती पाहण्यास आहि अन भहवण्यास हजजाबाई हजवतं होत्या. श्रीहशवाजी महाराजानंी राज्याहभषेकाचा 
रायगडी जो अपूवक समारंभ केला, त्यावळेी राजमाता हजजाबाई हजर होत्या. त्यावळेी त्याचें वय ८० वषांचे 
होते. (डच रेकाडक पत्रसार सगं्रह पत्र नं. १६८४) तेथून केवळ बाराच हदवसानंी त्याचें देहावसान झाले. 
हशवाजी महाराजाचं्या आय ष्ट्यात जे अनेक अडचिीचे प्रसंग आले, त्यावळेी त्या प्रसगंातूंन यशस्वीतेने पार 
पडण्यास राजमाता हजजाबाईचा सल्ला हवशषेेकरून कारिीभतू झाला हे इहतहासावरून कळून येईल. धमक, 
ग रू आहि माता–हपतर याचं्या उपदेशास हशरसामान्य करिारा, आहि त्याप्रमािे काया, वाचा आहि मन 
याने वागिारा, असा आपला हप्रय आहि जीवनास आधार असा प त्र प रुषाथी होऊन, त्याने प्रहतकूल 
पहरस्स्थतीत कहदवी स्वराज्य स्थाहपले आहि धमक, ग रू, ब्राह्मि आहि महाराष्ट्र जनता याचें संरक्षि केले, हे 
पाहून राजमाता हजजाबाईस केवढी धन्यता वाटली असेल! 

 
या लेखाच्या हशरोभागी हदलेले अवतारि श्रीहशवाजी महाराजाचं्या चहरत्रात पूिकपिे लाग ूपडते, 

यात शकंा नाही.  



           

३०.                            
 
वऱ्हाडात ब लढािे हजल्यात कसदखेड राजा हे गाव जाधवाचं्या वास्तव्याम ळे प्रहसद्ध आहे. 

श्रीहशवाजी महाराजाचंी माता हजजाबाई याचें वडील राजे लख जी जाधव यानंी कसदखेडची देशम खी इ. स. 
१५७५ च्या स मारास संपादन केली. मोगल दरबारातून त्यानंा १२००० फौजेची मनसब होती. फौजेच्या 
बेगमीकहरता सरकारी दौलताबाद येथील २७ महाल त्यानंा हदले होते. याहशवाय कसदखेड साकरखेल्डा, 
मेहकर इत्यादी महाल त्याचें खासगत वतन होते. त्यानंी कसदखेड येथे तलाव, बाग, महाल वगैरे बाधूंन तेथे 
वास्तव्य केले. प्रस्त त राव जगदेव हे राजे लख जी याचें पित  म्हिजे राज  लख जीचा हद्वतीय म लगा राजे 
बहादूरजी, त्याचा म लगा राजे दत्ताजी महाराज आहि राजे राव जगदेव हा त्याचंा म लगा. या सवांना 
मोगल दरबारातून वरीलप्रमािे मनसब असून त्याबदल ल बादशाही फमान होते. राजे दत्ताजी यास बादशहा 
अलमगीर याने कनाटकाकडील मोगल म लखाच्या रक्षिाथक फौजेसह नेमले होते. कलब रेनजीक हनलंगे 
येथे त्याची छाविी असता, हवजाप रकर बादशहा लष्ट्करासह त्याच्यावर चालून आला. मोठे घनघोर य द्ध 
झाले. त्या य द्धात त्यानंा यश आले तरी स्वतः राजे दत्ताजी आहि त्याचें दोन म लगे राजे रघोजी आहि राजे 
यशवतंराव हे धारातीथी पतन पावले. घरी केवळ पाच वषांचा धाकटा म लगा राव जगदेवराव एवढाच 
हशल्लक राहहला. ही घटना इ. स. १६६५ च्या स मारास घडली. राजे जगदेवराव यानंी अगदी बालवयातच 
वाघीनहगरा हा हकल्ला मोया शौयाने सर केल्याम ळे, बादशहा अलमगीर याची मजी प्रसन्न झाली आहि 
त्याला मनसब, तैनाती, जाहगरी आहि खासगत वतन पूवकवत चालू ठेवण्याबदल ल फमान काढले. राव 
जगदेव हे प्रथम कसदखेडास राहात असत. त्यानंी तेथे तलाव, बागा, बारवा इत्यादी बाधूंन राज्याची 
व्यवस्था उत्तम ठेहवली. प्रजा संत ष्ट ठेवनू त्याचंीही भरभराट झाली. कसदखेडच्या जाधव राजामध्ये राव 
जगदेव हा हवशषे कतकबगार म्हिून प्रहसद्ध आहे. स्वतः शूर आहि कतकबगार तर होताच; परंत  धार्षमक 
प्रवृत्तीचा असून भगवदभक्त होता. कसदखेडला बक्षी घरािे आहे. त्या घराण्यातील ४ प रुषानंी जाधवाचंी 
बक्षीहगरी व हदवािहगरी केली. त्या घराण्यातील एका प रुषाने राव जगदेवराव याचंी कैहफयत स मारे १००–
१२५ वषांपूवी हलहून ठेहवली आहे. त्या कैहफयतीत त्याचंी हदनचया हलहून ठेवली आहे. त्या हदनचयेवरून 
राव जगदेवाचंी धमकश्रध्दा, भगवदभक्ती, राज्याची स व्यवस्था, न्यायब द्धीने केलेले प्रजापालन व जाधव 
घराण्याचे तत्कालीन वैभव याचा चागंला बोध होतो. राजा जगदेवराव इ. स. १७०० मध्ये हनवतकले. या 
हदनचयेवरून २५० वषांपूवीच्या पहरस्स्थतीचा बोध होतो. ती मूळ लेखकाच्या शब्दातंच हदली आहे. 
लेखनाचे हस्तदोष तेवढे द रुस्त केले आहेत. ती हदनचया येिेप्रमािे : 

 
“हनत्यक्म दोन घहटका रात्रीं राजे जाधवराव यािी उठून ग रळा करून एका घहटका भगवत 

स्मरि, हनग कि ध्यान करून उपरातंीक पाडंवगीतेचे नामस्मरि शभंर श्लोक म्हिून, शउछ हवहध, म ख 
प्रक्षाळि करून येके घटकेत श्नान कराव.े देवप ज्या म ळे कसदखेडकर यानंी करावी. क लस्वामी देवी 
माताप र व त ळजापूर व मातंड सातारे व जेज री याजला बेल, फ ल, क ं कू, भडंार वहावा आहि बाळकृष्ट्िा व 
व्यंकटेशचे मूतीस व माहादेव, स्फहटकाचे कलग थोर, वहावा. देवम ळे कसदखेडकर तेहह उपाधे प्रहतहठत, 
त्यािी व्यावसपीठावर बसोन प राि दोन घहटका सागंाव.े भारत प रािे व उपप रािे सवक संग्रह सरकारात 
होता. प रािानंतर गायेक यािी सारंगी, वीिे इत्याहदक सरमजाम सहहत गायेि कराव.े त्यातं प ष्ट्प वाहािे 
व आती नवदे पाकी. देवाची पूजा उत्तम होऊन ग रूमंत्र जेप व्हाव.े बारा ब्राह्मिाचे तीथक बारा सी हनत्य दान 
ध्यावें. नैहमत्तक परवनी (िी) गोदान, दानधमक, येथाहवधी करावा. साहा घटकेत सवक होऊन दरबारातं याव.े 



           

कत्रबकराव शवै हदवान, खजानची व पेशकार व कारखाने जात, कारक नानी श्नानसंध्या करून हाजीर 
व्हाव.े हवनाकारि उघडे आगंें दरबारात कोिी म सदी यािी येऊ नये. 

 
आधी खजानची यािी जमाखचक रूज  करून जावें. पेशकार यािी जमाखचक समजा (व) वा. 

रेिकोपतं कायदे व बक्षी त कोजी बाबदेव चौकीनवीस हाजरीवाले यािी फौजेची हजेरी, गिती देिे घेिे. 
उभयेतानी कागद समजाऊन जाव.े फीलखाना व तोफखाना व स तरखाना व पागेवाले व कोठीवाले व 
म दबख यािी म जरे करून नवहवशषे वतकमान श्र त करून जाव.े बाराव ेघटकेस भोजनास जाव.े प्रातःकाळी 
हसपाई लोक याचे येिेजािे नाही. म सदी व कारखानावाले यािी येत जाव.े भोजनास स्वारी गेल्यावर, 
महादरोनीत न हवडा घेऊन कचेरीत याव ेघटकाभर बसाव.े जरूरीयात कोिी ते समई गोडगस्तीवाले वगैरे 
याव.े येकातं वतकमान ऐकावंें दोप्रहरा हनद्रा करावी. च्यार घटीका आराम जाहलयावर मग पागा, खासे घोडे 
पाहाव.े ते समई पागे हवालदार वगैरे सवांनी हाजीर असाव.े बारासे घोडे पागा होती. नामजाद हनवडक 
चागंले घोडे. नंतर हाती कडे जाव.े रामबकस हत्ती खासा आबंारीचा यावर सरमजात आता उत्तम, पाखरी 
व झ ली वगैरे व बलभीम हत्ती हनशानाचा व नौबती व बसावयाचे वगैरे तीस बत्तीस हाती, उंट, साडंण्या 
स मारे ११५. 

 
साहा घटका हदवस राहहला म्हिजे दरबार आब (आम) व्हावा. हसलेदार, बारगीर्  भले लोका 

पतकी व येक आंडे वगैरे यािी याव.े माहाली म लकी लोकाचा वगैरे सवक कारभार साहा घटका रात्र पहरयेंत 
होऊन दरबार बरखास्त करावा व भोजनास जावें. नंतर बारीक वतकमान माहाली म लकी आपले राज्यातं 
पदरचे कोि कसे हे सवक ध्यानातं आिावें. तैनात पाऊन घरी खचक जास्त असला तर त्याजंला आधीक 
तैनात करावी. कायक प्रयोजन ज्याचे घरी असेल त्याचे योग्यतेसारखे सरकारातूंन द्यावें. कदाहचत कोिी 
जागा आसोन अशस्त्र खचक करीत असला, चोरी, हछनाली याचे प रुषास साफ उत्तर द्याव ेजे, आमचे राज्यातं 
राहू नये. ग िेगारी कोिापासोन घेऊ नये. चोरटे मात्र आहिल्यास कैदेत घालून माराव,े ल टाव ेव वरकड 
मामलेदार, म सदी व कारखािेदार वगैरे याजला आन्याये जाल्यास हसक्षा चाकरीहून दूर कराव े हेच, 
ग िेगारी वगैरे नाही. असे रीतीि चालवावें. 

 
प्रहर रात्री जाली म्हिजे पंहडत, वदेवादी, अध्यात्म, जािते प रुष प्राचीन आथवा कोिी नूति आले 

तरी, देवघरात बसोि श्रवि, मनन च्यार घटका करावें. उपरातंील जातीिेच हनवळ बसोन कवि करावें. 
स्वदस्तरू लेहून ठेवावें. द सरे हदवसी सवांस दाखवनू स ध अस ध पाहावें. श्रीवकंेटेशजी कलीचा राजा 
चमत्काहरक दैवत, याचे ठायी भस्क्त हवशषे. असें तऱ्हेिे राज्य करीत चालले.” 

 
याप्रमािे राजे जगदेवराव जाधव याचंी हदनचया हलहहली आहे. २५० वषांपूवी राजे जगदेवराव 

याचं्या कारकीदीत कसदखेड राजा आहि देऊळगाव राजा ही गाव े हकती वैभवसंपन्न होती हे या 
हदनचयेवरून आहि या दोन्ही हठकािच्या अवशषेावरून हदसून येईल. दोन्ही हठकािचे भव्य महाल आज 
उध्वस्त झाले असून भोवतालच्या कभती आहि प्रवशेद्वारे उभी आहेत. तीही नामशषे होण्याच्या मागात 
आहेत. या वैभवाचे धनी राव जगदेव याचं्या ७ व्या व ८ व्या हपढीचे वशंज अन क्मे राजे आनंदराव आहि 
राजे दत्ताजीराव याचें दत्तकप त्र हे आपला योगके्षम कसा चालेल या हववचेनेत आहेत. हे उध्वस्त झालेले 
अवशषे पाहून व वरील वशंजाचंी आजची पहरस्स्थती पाहून “पूरा यंत्र स्त्रोतः” या श्लोकाची आठवि होते. 
आहि हवषाद वाटून “कालाय तस्म ैनमः” हे शब्द स्वयंस्फूतक असे म खातून हनघतात. 



           

३१.                        
 
मरायाचंी सत्ता महाराष्ट्राबाहेर उत्तर कहद स्थानात प्रस्थाहपत व्हावयास जे अनेक मराठे वीर 

कारिीभतू झाले त्यात स भेदार मल्हारराव होळकर हे प्रम ख आहेत. भट घराण्यातील पहहल्या चार प्रम ख 
पेशव्याचं्या राजवटीत स भेदार मल्हारराव हे महत्त्वाच्या सवक मोहहमातं आहि लढायातं प्राम ख्याने हजर 
होते. थोरले बाजीराव साहेबाचें तर ते उजवा हात होते, इ. स. १७१५ ते १७६५ पयंतचा ५० वषांचा 
मरायाचंा इहतहास स भेदार मल्हारराव याच्या पराक्माच्या कृत्यानंी नटलेला आहे. 

 
अशा या थोर प रुषाच्या कृतीने होळकराचं्या राजघराण्याचा उदय झाला आहि हवक्म, भोज 

इत्यादी राजानंी शासीत् अशा मालव देशावर राज्य करण्याचे या घराण्यास भाग्य लाभले. याच प रुषाने 
इंदूरास राजनगरीचे महत्त्व आिनू हदले. स भेदार मल्हारराव होळकराचें चहरत्र कायकक्षम आहि उत्साही 
तरुिास बोधप्रद आहे. अगदीच सामान्य पहरस्स्थतीत जन्मास आलेला म लगा हीन अवस्थेम ळे गृहत्याग 
करून मामाच्या आश्रयास जातो; ग रे राखण्याचे बाळपिचे काम सोडून त्याचं्याच प्रोत्साहनाने मेंढपाळाच्या 
काठीचा त्याग करून तलवार हाती घेतो, व थोडसा सराव झाल्यावर कदम बाडें सरदाराच्या हाताखाली 
बारहगरी पत्करून आपल्या क्षात्रधमांच्या पेशास स रुवात करतो. अशा रीतीने सैन्यातं अगदी खालच्या 
पायरीपासून स रुवात करिारा हशपाई गडी आपल्या स्वतःच्या कतकबगारीने आहि अंगाच्या बळाने वाढत 
जाऊन पेशव्यातंफे माळव्याचा स भेदार होतो. स भेदार मल्हाररावाने केलेली धाडसाची कामे, त्यानंी 
मारलेल्या लढाया आहि हमळहवलेले हवजय याचें यथातथ्य विकन त्याचं्या चहरत्रातच अवश्य वाचाव.े 
 
सुभेदयरयांवरील दोषयरोप 

 
आज आम्ही स भेदार मल्हारराव होळकर याचं्या पाहनपत प्रसंगाशी संबंद्ध अशा कामहगरी संबधंाने 

चार शब्द हलहावयाचे योहजले आहे. पाहनपत येथे आलेल्या मरायाचं्या अपयशाचे दोष हनरहनराळे 
इहतहासकार हनरहनराळ्या व्यक्तींना देतात. त्या व्यक्तींमध्ये रघ नाथ दादासाहेब, सदाहशवराव भाऊसाहेब, 
स भेदार मल्हारराव होळकर आहि गोकवदपंत ब ंदेले या प्रम ख होत. ज्यानंी या प्रश्नाचा तत्कालीन उपलब्ध 
इहतहास साम ग्रीवर साधकबाधक प्रमािाने हवचार केला, असे इहतहासकार म्हिजे कै. इहतहासाचायक हव. 
का. राजवाडे आहि प्रहसद्ध हरयासतकार रा. सा. गोकवद सखाराम सरदेसाई हे होत. कै. राजवाडे यानंी 
केलेले हववचेन मरायाचं्या इहतहासाची साधने खंड १ ला यातील पत्राचं्या खाली हदलेल्या टीपातं आहि 
प्रस्तावनेत पहावयास हमळेल आहि रा. स. सरदेसाई यानंी मराठी हरयासत मध्य हवभाग, पाहनपत प्रकरि 
या गं्रथात या प्रश्नाचा उहापोह केला आहे. कै. राजवाडे याचं्या मते गोकवदपंत ब ंदेले, स भेदार मल्हारराव 
होळकर आहि सदाहशवराव भाऊ याचं्याकडे हा दोष येतो. आहि रा. सा. सरदेसाई याचं्या मते रघ नाथराव 
दादासाहेब, मल्हारराव होळकर आहि सदाहशवराव भाऊ, हे दोषाचे धनी आहेत. 
 
कै. रयर्वयडे ययांचे आरोप 

 
कै. राजवाडे म्हितात, “पाहनपतच्या मोहहमेचे अपयश जर कोिाच्या माथी मारावयाचे असेल तर 

त्या हशके्षला गोकवदपंत ब ंदेले हाच सवकथैव पात्र आहे…. द सरा अपराधी गृहस्थ म्हटला म्हिजे मल्हारराव 
होळकर होय.” शत्रूच्या य क्ती पेक्षा मराठे गोकवदपंताच्या व मल्हाररावाचं्या क चराईम ळे ही मोहीम हरले, 



           

हा हसद्धातं मात्र सवकत्र मान्य व्हावा असा हदसतो.” सदाहशवराव भाऊंच्या हातून लढाईमध्ये ज्या च का 
झाल्या त्याचा सवकस्वी दोष गोकवदपतं यानंी केलेल्या क चराईच्या वागि कीकडेच कै. राजवाडे देतात. 
स भेदार मल्हारावाहंवषयी कै. राजवाडे हलहहतात “प ढे १७५४ त क ं भेरींत प्रल्हादरावाचे व जयाप्पाचे वाकडे 
आले. जयाप्पावर मारेकरी घालण्याची प्रथम सूचना मल्हाररावानेच केली म्हिून हकत्येकानंी शकंा काढली 
आहे. या वळेेपासून मल्हारराव, कशद्याचंा व पेशव्याचंा दे्वष करंू लागला. १७५७ त मल्हाररावाने लटकीच 
लचाडें काढून रघ नाथरावास त्रास हदला. पेशव्याचंी सत्ता अपरंपार झाली हे पाहून त्यावळेी मल्हाररावाने 
नजीबखानाचे संरक्षि केले आहि दत्ताजीस व जनकोसीस पेशव्याचं्याहवरुद्ध जाण्याचा इहतहासप्रहसद्ध 
उपदेश केला. त्याचवळेी रसदेच्या पैशासंबधंाने मल्हाररावाचे व पेशव्याचे वैमनस्य झाले. १७५९ त 
दत्ताजीचे व अबदालीचे य द्ध चालले असता मल्हारराव जयपूर प्रातंी लहान लहान गढ्या घेत बसला व 
दत्ताजीला त्याने मदत केली नाही. १७५७ पासून हळूहळू त्याचें मत कशद्याहवषयी कल हषत होत चालले 
होते. १७६७ त तर या कल हषतेचा कळस होऊन होळकराची मदत हमळाली नाही म्हिून दत्ताजीचा नाश 
झाला. पेशव्याचंी सत्ता वाढून आपली संप ष्टात येत आहे व कशदे या संप ष्टीकरिाला मदत करीत आहे या 
भीतीपासून मल्हाररावाच्या मनात हा दे्वषभाव उत्पन्न झाला.” 

 
खास पाहनपतच्या मोहहमेसबंंधी हलहहताना ते असे म्हितात “आता पाहनपतच्या मोहहमेत यानें 

काही स्वदेशाच्या अहहताची कृत्ये केली आहेत ककवा कसे ते पहावयाचे आहे. नजीबखान, स जाउददोला, 
माधोकसग, हबजेकसग व स रजमल जाट याचं्याशी मल्हारावाचे रहस्य वाजवीहून फाजील होते हे सवक प्रहसद्ध 
आहे (व या गं्रथातूनही त्याचा अध नमध न उल्लेख आला आहे.) ––– अबदालीस तंबी देण्याचा 
मल्हाररावाचंा हनश्चय झाला नव्हता ककवा इच्छा नव्हती असा संशय येण्यास स जाउददोलाला कारि झाले 
होते. मल्हारावाच्या मनात नजीबखानाला राखावयाचे पूवीपासूनच होते. अबदालीला तंबी द्यावयाची 
म्हिजे नजीबखानला तंबी व्हावयाचीच तेव्हा अबदालीचे पाहरपत्य करण्याची इच्छा मल्हाररावाचंी नव्हती 
असा संशय दृढ होण्यास काहंी कारिे आहेत ते स्पष्ट आहे. (प्रस्त त गं्रथातं मल्हाररावासंबधंी पत्रव्यवहार 
बह तेक म ळीच नसल्याम ळे मल्हाररावाहवरुद्ध साक्षात् प रावा काहीच आिता येत नाही). परंत  
मल्हाररावाचं्या पूवीच्या मोहहमेत व य द्धात क चराई केली असावी असा बळकट तकक  करता येतो. ––– 
आख्याहयकेवर जरी हवशषे हभस्त ठेवीली नाही तथाहप मल्हाररावाच्या स्वामीभक्तीहवषयी व 
देशभक्तीहवषयी हवकल्प घेता येतो हे हनर्षववाद आहे.” 
 
प्रस्तुत नवधयनयांची ननरयधयरिय 

 
या छोट्याशा लेखात एवढी हवस्तृत अवतरिे देिे अवश्यच आहे. कारि कै. राजवाड्यासारखे थोर 

इहतहासकार प रािाच्या अभावी स द्धा केवळ तकावर हभस्त ठेऊन कशी नरमठात हवधाने करून एखाद्या 
इहतहासप्रहसद्ध प रुषासंबधंाने हलहहतात हे त्यावरून हदसून येईल. न्यायाहधशाप्रमािे इहतहासकारानंा म द्रा 
बाय प रावा नसल्यास आहि असय हलखािावरून जर एखाद्या गोष्टीबदल ल न सता संशय येत असल्यास त्या 
संशयास्पद प राव्यावरून हनिकय देिे अन्यायाचे आहे. कै. राजवाडे यानंी मल्हाररावाप्रमािेच ककबह ना 
त्यातूनही अत्यंत अप्रयोजक अशी हवधाने गोकवदपंत ब ंदेल्यासबंंधाने याच खंडाच्या प्रस्तावनेत केली आहेत, 
त्यासंबधंाने रा. सा. सरदेसाई यानंी सप्रमाि उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करून ती हवधाने       काढली 
आहेत. कै. राजवाडे यानंीही प्रस्तावना हलहहली त्याला आज २५ वषांहून जास्त काळ झाला आहे. त्यापेक्षा 
आज प ष्ट्कळ अस्सल पत्रव्यवहार प्रकाहशत झाला आहे व त्यानंी त टप ंज्या भरवशंावर, बखरीसारख्या 
अग्राय हलखािावर आहि आख्याहयकावंर हभस्त ठेवनू जे तकक  केले आहेत. ते खोडून काढिे स कर झाले 



           

आहे. कै. राजवाड्यानंी केलेली हवधाने वर हदलेली आहेत. त्यावंर नवीन उपलब्ध झालेल्या 
पत्रव्यवहारावरून काय प्रकाश पडतो हे दाखवण्याचा आम्ही या लेखात प्रयत्न केला आहे. परंत  त्यापूवी 
रा. सा. सरदेसाई यानंी आपल्या पाहनपतप्रकरिनामक हरयासतीच्या हवभागात काय म्हटले आहे ते पाहू. 
कै. राजवाड्यापेंक्षा रा. सा. सरदेसाई यानंी हे प्रकरि हलहहले तेव्हा जास्त साम ग्री उपलब्ध झाली होती. 
हशवाय “न्यायाहधशानंी हनःपक्षपात ब द्धी जागतृ ठेऊनच या प्रकरिावर अहभप्राय हदले पाहहजेत हे तत्त्व 
त्यानंी आपल्या गं्रथात प्रहतपाहदले असल्याम ळे कै. राजवाडेपेक्षा रा. सा. सरदेसाई याचें स भेदार 
मल्हाररावाहवषयी मत बरेच हनवळले असे हदसून येते. 
 
रय. सय. सरदेसयई ययांची नवधयने 

 
रा. सा. सरदेसाई म्हितात, “कशदे होळकराचें वाकडे होते ते उत्तरोत्तर वृकद्धगत होते गेले ––– 

सरदार आपआपसात भाडूंन म ख्य कारभार हबघडवीत होते, त्यासं ताळ्यावर आिण्याची ताकद 
रघ नाथरावाचे अंगी हबलकूल नव्हती. उलट त्याने हतकडील कारभारात आपल्या नालायकीने जास्तीच 
गोंधळ उडवनू हदला ––– साराशं नजीबखान वगैरे मरायाचें दे्वष्ट्ट्यासं जोर येण्याचे आहद कारि 
रघ नाथरावच होय. –– सन १७५५ च्या अखेरीस दत्ताजी कशदे अब्दालीच्या पेचात सापडला असता 
मल्हारराव होळकर नजीक असून व कशदयाकंडून मदतीस येण्याहवषयी हनकडीची बोलाविी येत असता, 
होळकर धावनू गेला नाही आहि दत्ताजीसारखा शूर मोहरा रिागंिी पतन पावला. तसेच नजीबखानाचा 
बंदोबस्त होळकराने होऊ हदला नाही. तात्पयक पहहल्या दहा वषांत अव्यवस्था होऊन अबदाली व मराठे 
याचंा संग्राम हनकरावर येण्यास रघ नाथराव व होळकर हे दोघे म ख्यतः कारि झाले, आहि पेशव्यानेही 
त्याबदल लची हयगय केली.” 

 
प्रत्यक्ष लढाईसंबधंात रा. सा. सरदेसाई यानंी म्हटले आहे, “तोफखान्यावर हभस्त ठेऊन 

सदाहशवराव बंदोबस्ताने अबदाली आपिावर चालून येण्याची (पाहनपत येथे) वाट पहात राहहला. या वळेी 
गहनमी काव्याने लढून अब्दालीस जेरीस आिाव ेअशी होळकराची मसलत होती. परंत  रें चाचं्या कवाइती 
तोफखान्याचा प्रभाव सदाहशवरावाने दहक्षिेत अनेक प्रसंगी अन भवला असल्याम ळे इब्राहहमखानाचीच 
मसलत स्वीकाहरली. ––– होळकरानेही सदाहशवरावाचंा यस्त्कंचत् आज्ञाभगं न कहरता साहंगतलेली 
कामहगरी बरोबर चालहवली. –––मल्हारराव होळकर गहनमीकाव्यात कल्पक, परंत  हवहभन्न मताच्या 
अनेक इसमास हाताखाली वागिूक, संहतकायक घडवनू आिण्याची त्याची लायकी कधीच बाहेर आली 
नाही. 

 
आिखी रा. सा. सरदेसाई म्हितात, “मल्हारराव होळकराच्या क चराईम ळे पाहनपताचा संधान 

हवपहरत झाला असे म्हिता येत नाही. आरंभीच्या घोटाळ्यास मल्हारराव कारि झाला हे वर दाखहवलेच 
आहे. परंत  सदाहशवरावची स्वारी स रू झाल्यावर त्याची ह कूमत यथायोग्य पाळून मल्हाररावाने व इतर 
सरदारानंी आपापली कामे बजावण्यात हशकस्त केली यात संशय नाहीं. सदाहशवरावास हवरोध करून 
अगर त्याजवर रुसून होळकर अगर द सरा कोिी इसम त्यास सोडून गेला नाही ककवा कतकव्यपराङम ख 
झाला नाही, ककवा शवेट मृत्यू प्रत्यक्ष डोळ्यासंमोर हदसत असता, एकानेही इतरासं सोडून स्वतःचा जीव 
बचावण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे सवांसच भषूिावह आहे. ––– मल्हारराव होळकर, दमाजी गायकवाड 
वगैरे बचावनू आले, त्याजबदल ल त्यासं दोष देण्याचे कारि नाही. प्रसंगावधान ठेवनू शक्य हततका बचाव 
केला हे ठीकच झाले. मात्र मल्हारराव होळकर हदल्लीस आल्यावर नारोशकंरासं मदत करून दोघानंी तेथेच 



           

ठासून राहण्याचे सोडून, ते दहक्षिेकडे त्वरेने सरकत आले. हे त्याचं्या शूर बाण्यास व इभ्रतीस शोभले 
नाही. 
 
पेशव ेदप्तर पयननपत प्रकरि 

 
याप्रमािे रा. सा. सरदेसाई यानंी हववचेन केले आहे. हे हलखाि प्रहसद्ध होऊन आज १०–११ वष े

झाली आहेत. त्यानंतरही हदवसेंहदवस या हवषयावर प्रकाश पाडिारे अस्सल कागदपत्र प्रहसद्ध होत आहेत. 
खास रा. सा. सरदेसाई यानंी स प्रहसद्ध अशा पेशव ेदप्तराचे संशोधन करून बराच पत्रव्यवहार प्रहसद्ध केला 
आहे. त्यातं पाहनपत प्रकरिावरील पत्रव्यवहाराचा एक स्वतंत्र भाग काढला असून तो त्या मालेमध्ये द सरा 
हवभाग आहे. त्या हवभागात आलेल्या पत्राच्या आधारावर रा. सा. सरदेसाई यानाहंी स भेदार मल्हारराव 
याचं्या हवरुद्ध जी काहंी हवधाने केली आहेत त्यापैकी बरीच द रुस्त करावी लागतील असा भरवसंा आहे. 
कै. राजवाडे आहि रा. सा. सरदेसाई यानंी स भेदार मल्हारराव होळकर याचं्या हवरुद्ध जी हवधाने केली, 
त्यासंबधंाने म ख्यत्वकेरून पेशव े दप्तरातंील प्रहसद्ध झालेल्या पत्राचं्या आधारे यथामहत हववचेन या 
लेखाच्या उत्तरहवभागात आम्ही करीत आहो. 
 
वशदे होळकरयांचे सहकययफ  

 
कशदे होळकराचें वाकडे होते काय आहि ते उत्तरोत्तर वृकद्धगत होऊन म ख्य कारभार हबघडवीत 

होते काय? सन १७३४ च्या स मारास मल्हाररावानंा जरीपटक्याचा अहधकार बाजीरावसाहेबानंी देऊन 
त्याच वळेेपासून रािोजी कशदयाचंीची त्याचे पागे म्हिून नेमिूक केली. तेव्हापासून कशदे आहि होळकर हे 
मोहहमीत बह धा बरोबरच असत. ही पद्धती सन १७५४ मध्ये झालेल्या क ं भेरीच्या वढे्यापयंत होती. सन 
१७४५ मध्ये रािोजी वारल्यानंतर त्याचे प त्र जयाप्पा आहि दत्ताजी हे मल्हाररावाबंरोबर मोहहमीत असत. 
पेशव ेदप्तर भाग २ मध्ये ता. २३–२–१७४७ पासूनचा हनवडक अस्सल पत्रव्यवहार हदला आहे, त्यात ख दल  
पेशव ेनानासाहेब, मल्हारराव होळकर, जयाप्पा आहि दत्ताजी कशदे त्याचें कारभारी चंद्रचूड आहि रामचंद्र 
बाबा व कहद स्थानात असलेले इतर मराठे याचंी पते्र हदली आहेत. त्यात कशदे आहि होळकर याचं्या 
सहकायाचा अनेक हठकािी उल्लेख आला आहे. ता. ३–५–४७ ला कशदे होळकराचं्या मदतीने ईश्वरकसगाने 
माधोकसगाचा पराभव केला “वरकड राजश्री मल्हारबा आम्ही तीन चार महहने एक जागी आजे्ञप्रमािे 
राहहलो” असे उत्तर कहद स्थानातील मोहहमेसंबधंाने जयाप्पा कशदे ता. १–७–४९ ला पेशव्याना हलहहतात. 
“रजप ताचंा झगडा हमटहवण्याची कामहगरी पेशव्यानंी मल्हाररावास” साहंगतली तेव्हा मदतीस जयाप्पास 
पाठहवण्याबदल ल ता. २६–९–५० चे पेशव्यास पत्र आहे. तरी राजश्री जयाप्पा याचंी पथके पाठहवण्याची 
त्याची रवानगी सत्वर झाली म्हिजे एके जागी होऊन च्यारी राजकारिे मनास आिून लाभालाभाने चारून 
करिे ते सवक साहेबाच्या प्रतापेंकरून होतील” असे ता. २–१०–५० चे मल्हाररावाचे पेशव्यासं पत्र आहे. 
तसेच कशद्याचंा कारभारी रामाजी अनंत हदल्लीवरून तारीख ता. १०–२–५१ ला हलहहतो की, “राजश्री 
आपा व राजश्री स भेदार एकहचत आहेत” हदल्लीवरून जयनगराकडे उभयता सरदार गेले. या जयनगरच्या 
कारभारात हे दोघेही बरोबरच होते. ता २०–३–५१ रोजी कशदे–होळकर याचं्या मदतीने बाजीरावाने 
रोहहल्यावंर जय हमळावला व नंतर दहक्षिेत गेले. 

 
सन १७५३ मध्ये हदल्लीस वजीर बादशहाचे वैमनस्य येऊन गोंधळ माजला. सन १८५१ मध्ये 

बादशाहाशी ठरलेल्या कराराप्रमािे पेशव्यानंा हतकडे कोिास तरी पाठहविे अवश्य होते. म्हिून रघ नाथराव 



           

दादासाहेबाचंी मल्हाररावाबरोबर उत्तर कहद स्थानात रवानगी केली. जयाप्पा कशद्यानंाही लवकरच मदतीस 
जावयास साहंगतले. उभयतंाच्या बेबनावाचा स्पष्ट असा प्रत्यक्ष प रावा या वळेेपयंतचा हमळाला नाही. 
राजवाडे खंड १ मध्ये पत्र नं. २ आहे. त्या पत्रावरून उभयतामंध्ये च रस उत्पन्न झाल्याचे हदसते. उभयंताचे 
धोरि स्वतंत्रपिे म ल खहगरी करावी असे हदसते. सन १७५३ नंतर कशदे–होळकर यानंी एकत्र अशी मोहहम 
केलेली हदसत नाही. क ं भेरीच्या वढे्यामध्ये जयाप्पा आहि मल्हारराव होते. पि रघ नाथरावाचं्या 
प्रम खत्वाखाली होते. रघ नाथराव केवळ १९ वषांचा अनन भवी पोर त्याच्या ह कूमतींत वागिे हे उत्तर 
कहद स्थानातील मसलतीच्या ग ंताग ंतीम ळे आहि महत्त्वाम ळे अप्रस्त त व अयोग्य होते. खरोखर 
नानासाहेबानंी अशी योजना का ं केली कळत नाही. ता. ५–३–१७५३ च्या पत्रातं जयाप्पा पेशव्यास 
हलहहतात. “श्रीमंत राजश्री दादासाहेबासं उहचत मनसब्या हदसेल ते हलहीत जािें म्हिोन आज्ञा केली तर 
आम्ही कहद स्थान प्रातें गेल्यावर हतकडे जसा मनसबा आढळेल तैसा त्यास हलहून पाठव.ू आपि त्यास 
हलहून पाठवाव ेकी, त म्हास हवनंतीपत्र हलहून पाठहवतील ते कायक हचत्तावर धरून करिे म्हिजे सवकही गोष्टी 
होऊन येतील. आम्हास जशी श्रीमंत राजश्री दादासाहेब आज्ञा करतील त्याप्रमािेच वतकन करंू.” परंत  ता. 
३–१०–५३ पयंत जयाप्पा दादासाहेबाकंडे येऊ शकले नाहीत. क ं भेरीच्या वढे्याच्या वळेी कशदे आहि 
होळकर दादासाहेबाबंरोबर होते. 
 
बखरकयरयांची दोषक दृष्टी 

 
क ं भेरीच्या वढे्यात मल्हाररावाचंा एक लता एक प त्र खंडेराव अचानकपिें गोळा लागून 

वारल्यानंतर जाटाचा हशरच्छेद करून क ं भेरीची माती यम नेत टाकीन म्हिून प्रहतज्ञा मल्हाररावानंी केली. 
तीन महहने वढेा देऊन प्रहतज्ञा प री होईना, मग जयाप्पा कशद्याचं्या माफक तीने स रजमलशी तह रघ नाथरावाने 
केला. यातं मल्हारावाचा प्रहतज्ञाभगं जयाप्पाम ळे झाला. वढेा स रू असतानंा जयाप्पा रामकसगाच्या मदतीस 
मारवाडात जावयास हनघाला. इत्यादी मजकूर भाऊसाहेबाचंी बखर यातं आला आहे. परंत  यासंबधी 
अस्सल पत्रव्यवहार नाही. त्याचप्रमािे जयाप्पाहवरुद्ध मदत हबजेकसगाने मल्हाररावास माहगतली. 
मल्हाररावाने “एकच धन्याचे चाकर, उघड मदत करता येत नाही” असे सागंनू इतर सरदारासं पते्र 
पाठहवली व मोगलाई मसलत करण्याचे साहंगतले वगैरे मजकूर भाऊसाहेबाचं्या बखरीत आहे. परंत  
उपलब्ध पत्रव्यवहारातं कोठेच दाखला नाही. नागोरास जयाप्पाचा ता. ३०–६–५५ रोजी कपटाने खून 
झाला. त्याला मल्हाररावाचें प्रोत्साहन होते. असा या बखरीत गर्षभताथक आहे त्याला इतरत्र कोठेही आधार 
नाही. काव्येहतहास संग्रह पते्र यातं पा. नं. ४५३ ची पत्राची बखर हदली आहे. तीत या गोष्टीचा उल्लेख नाही. 
पेशव ेदप्तर भाग २ मध्ये या प्रसंगात अन संबध अनेक पते्र ख दल  दत्ताजी, जनकोजी इत्याहदकाचंी आहेत, पि 
त्यातं मल्हाररावासंबधंी नामहनदेशस द्धा नाही. साराशं बखरकाराचंा मल्हाररावासच प्रत्येक गोष्टीस दोष 
देण्याचा कल हदसूत येतो. “आमचे जूग हवस्कहळत जाले” असे वाक्य मल्हाररावाच्या तोंडी आहे. त्याचाही 
हवपयास केलेला काही प्रतींमधून हदसून येतो. मल्हाररावंाहवरुद्ध केलेली बखरीतली हवधाने तत्कालीन 
अस्सल पत्रव्यवहारात प्रत्यतंरी प रावाच न सापडल्याम ळे अग्राय व त्याज्य समजिे अवश्य आहे. 
 
नर्ीबखयनयसांबांधी वशदययनय मांत्र 

 
मल्हाररावाने नजीबखानाचे संरक्षि केले आहि दत्ताजीस पेशव्याचें हवरुद्ध जाण्याचा उपदेश 

केला. पाहनपतच्या समरभमूीवरील संग्रामाच्या एकंदर नाटकाचंा नजीबखान हा कहलप रुष होय. यानेच 
गोडगोड थापा देऊन सवांना फसहवले. हे पात्र जर या नाटकात म ळापासून नसते तर या नाटकाचा शवेट 



           

आनंदपयकवसायी झाला असता. याच्या ग ळचट थापानंा मल्हाररावच काय पि वजीर रघ नाथराव कशदे 
आहि ख दल  पेशवहेी फसले. मल्हाररावाचा धमकप त्र म्हिून नजीबखानास हदल्लीच्या प्रकरिी वाचहवल्याचे 
बखरीत म्हटले आहे. परंत  त्यासबंंधी पेशव ेदप्तर भाग २ मधील पत्र नं. ७७ व ७९ ही पते्र महत्त्वाची आहेत. 
पत्र ७७ मध्ये नजीबखानानें ४ शती हलहून आपला वकील मल्हाररावाकडे तडजोडीकहरता पाठहवल्याचे व 
त्याची भेट न घेता मल्हाररावाने त्याला परत लावल्याचा उल्लेख आहे. तसेच द सऱ्या पत्रात “नजीबखान 
अबदालीचा होऊन हदल्लीत आहे. पातशाहाचा म ल ख नजीबखानाने दाबला तो खालसा करून मग 
नजीबखानास हदल्लीतून काढू” म्हिून हलहहले आहे. ता. २४–११–५७ च्या पत्रात रघ नाथराव पेशव्यास 
हलहहतो “आम्ही अंतवेद प्रातें आलो. म लकाची जप्ती केली. नजीब काढून हदला. अबदालीचा बंदोबस्त दूर 
करून श्रीमंताचं्या हातचा जाला. अबदाली प न्हा येिार म्हिून रघ नाथरावानंी कशदयास पाठहवण्यास 
हलहहले त्यानंतर “राजश्री मल्हारजी होळकर व राजश्री जनकोजी कशदे याचंी भेट झाली. येकातंीं व 
लोकातं हा हवचार ठरला की पूवीप्रमािे जे काम करिे ते बे (श) क कराव”े असे सप्टेंबर १७५८ च्या पत्रात 
आहे. “राजश्री मल्हारराव होळकर व जनकोजी कशदे उभयतासं वहजरासही बोलाहवले म्हिून शहापूरचा 
फैसला चौलाखास करून प ढे गेले.” असे ता. २१–९–६८ च्या पत्रात आहे. गोकवदपंतानंी नजीबखानाशी 
सलूख केल्याचा पत्र नं. १०२ मध्ये मजकूर आहे. “नजीबखानाशी श्रीमंत राजश्री दादासाहेबासी हदल्लीस 
असता त्यानंी यथास्स्थत वतकिूक केली नाही. त्याचे पाहरपत्य कराव े –––वहजरास समागमे घेऊन 
बंगल्याचे काम करून घेिे –– त्याचे येिे न जाहले तरी स जाउदवल्यासच हाती धरून पूवेची कामे करून 
घेिें” म्हिून पेशव्यानंी दत्ताजी कशदयास आज्ञा केली. त्यास “आमचे म देल  कबूल केले तर वहजरास नाहीं तर 
स जाउद्धवल्यास बंगाल्यात घेऊन जातो नजीबखानाने फौजस द्धा बंगाल्यात यावयाचे कबूल केले आहे. 
“नये तरी आजे्ञप्रमािे त्याचे पाहरपत्य करून तेथील बंदोबस्त करून पूवेस जाऊ” म्हिून दत्ताजी कशदयाचें 
पेशव्यास ता. ६–९–८५ चे पत्र आहे. यावरून नजीबखान खळा राखून ठेवि प्रबळ होऊन आपिास धोते्र 
बडवावयास लावतील इत्यादी क मंत्र मल्हाररावाने कशदयानंा हदला, हा बखरीतील मजकूर हनराधार 
वाटतो. त्याला बखरीहशवाय अन्यत्र कोठेच आधार नाही. 
 
पयननपतचय पूवफरांर् 

 
दत्ताजी कशदे वहजरासह यम ना उतरून बंगालकडे जाण्याच्या तयारीत होते. इतक्यात उत्तर 

कहद स्थानातील मरायाचं्या कारभारात क्ातंी घडहविारी गोष्ट घडली. अबदालीचा वकील अब्द ल 
सय्यदखान हदल्लीत मरायाशंी वाटाघाट करावयास आला होता. बोलिे स रू होते तोच अबदाली 
कहद स्थानात यावयास हनघाल्याबदल ल शहाचे दूत येऊन पोहोचले. त्यावळेची पहरस्स्थती दशकहविारे राजा 
केशवरावाचे ता. १०–१२–५९ चे पेशव्यास आलेले पत्र पेशव ेदप्तर भा. २ मध्ये पत्र नं. १०७ म्हिून आहे. 
पातशहाचे सूत्र अबदालीशी म्हिून वहजराने पातशहा आलमगीर यास मारून द सरा पातशहा बसहवला. 
“रोहहले व स जाउद्धौला एक होऊन कसदीयाचे म काहवलीयावरी आहेत. अबदालीही त्यास हमळाला तरी 
हतघे एक होतील. त्या हतघाशी कशदे म काबला घेतील. इतक्यात राजश्री मल्हारराव होळकर स भेदार 
प्रस्त त माधवकसगासी त्यासी प्रसंग आहे. ज ंजही मोठे जाले. इकडील काम उरकून कसधाकडे जाऊन 
क मकेस पावावयास तफावत फार आहे.” ता. २१–१२–५९ चे पेशव्यास पत्र आहे. त्यात अबदालीच्या 
आघाडीच्या फौजेची आहि कशदयाचं्या आघाडीच्या लोकाचंी भेट होऊन ज जास प्रारंभ झाल्याचा मजकूर 
आहे. ता. २८–१२–५९ चे दत्ताजीचे पत्र पेशव्यास आहे, त्यावरून पेशव्याचें न कतेच आले, त्यात के्षते्र 
काबीज करिे आहि बंगाल्यात पत्र जािे हीच आज्ञा असल्याचा उल्लेख आहे. ता. ३–१–१७६० चे पत्रात 



           

दत्ताजी कशदे क ं जप हरयाहून सडे होऊन प ढे हगलज्याचे तोंडावर गेले. . . . . चार घटका परस्परे य द्धप्रसंग 
जाले” म्हिून उल्लेख आहे. 
 
वशदययांच्यय मदतीसांबांधी अनयस्थय 

 
मल्हारराव होळकर यानंा पेशव्यानंी व दत्ताजी यानंी हलहहले असता ते दत्ताजीच्या मदतीला धावनू 

आले नाहीत, याबदल ल कै. राजवाडे आहि रा. सा. सरदेसाई दोष देतात. परंत  यासबंंधी पेशव ेदप्तर भा. २ 
पत्र नं. ११३ ते ११७ ही पते्र मल्हारराव होळकराचं्या तफे खात्रीपूवकक हनिकय देतील. पत्र नं. ११३ हे ता. १–
१–१७६० चे ख दल  मल्हाररावाचें पत्र आहे “कोन वीस हजार ज्याहतखान व संमदखान वगैर सरदार शतद्र  
नदी उतरोन अलीकडे आली. याजकहरता आम्ही म जीबखानाचा शह सोडोन क ं जप हरयापासी यम ना 
उतरोन वर आला, तर आपिही हतकडील कामे टाकून इकडे सत्वर याव ेम्हिून हलहहले. त्यावरून आम्ही 
उहचत मनसबा जािनू तोफखाना माघारा लाहवला, इकडील कामे मागे प ढे करावयासी कायास येतील 
मागे द साल न कसानी जाली. प ढे येकसाल होईल ते प रवलीत व स्वामींची ही आज्ञा की हतकडील इकडील 
हवचार पाहून मनसबा कतकव्य तो करावा म्हिून त्यास काल छ ११ जमाहदलावली कूच केले. अतःपर कोठे 
येक क्षि न ग ंतता मोठाल्या मजली करून हगलज्याचे पारपत्यासी जात असो. ११४ नं. चे पत्र कहगण्याने 
ता. १५–१–६० रोजी कोट प तळी येथून जनकोजी आहि मल्हारराव याचं्या लष्ट्करातूंन हलहहले आहे. 
दत्ताजीचा मृत्यू ता. १०–१–६० रोजी हदल्ली जवळ बदाउंच्या लढाईत झाला व १२–१–६० ला 
जनकोजीशी कोट प तळी येथे मल्हाररावाचंी भेट झाली. “मल्हाररावाकडे (दत्ताजीकडून) साडंिीस्वार व 
काशीद गेले” म्हिून १०–१२–५९ चे पत्र आहे. ता. १–२–६० चे मल्हारावाचें गंगाधररावाचें हातचे पत्र 
आहे. त्यात या प्रकरिाचा सवक ख लासा आहे. “आम्हास राजश्री जनकोजी कसदे याजकडील पते्र हनकडीची 
आली की आम्ही हगलज्याकडे जातो. त म्ही जलद येिे, त्यावरून आम्ही कोटेजपूर वगैरे सवक मामलत 
मनसबा सोडून हतकडे दर मजल चाललो. तेच हदवशी रा ॥ जनकोजी कसदे याचंी पते्र आली. त्यात 
हगलज्याचे ग मीचा मजकूर नव्हता आहि अलीकडे आले याचंी आवइही नाही. नजीबखानावरच मोरचेबंदी 
करून होते. हतकडील अवसर पाहून येथील सागंण्यास जरब आठ पंधरा हदवस राहून घ्यावी. त्यास छ ७ 
जावली (१८–१२–५९) हफरोज रा ॥ जनकोजी कसदे याजकडील पते्र आली की आम्ही नजीबखानाकडील 
मनसब सोडून हगलज्याकडे जातो. त म्ही सहस्त्र कायक टाकून जलद याव ेम्हिून हनकडीने हलहहले. त्यास 
हतकडील कायक आधी कतकव्य सवक अथक पाहून मनसबा करावा म्हिून स्वामींची आज्ञाही आली. हगलज्याचे 
पाहरपत्य आधी करिे उहचत जािनू छ १३ जावली (३–१–६०) कूच करून म क्काम मजक रास आलो, 
इकडील मनसबा सवक सोडून थोर थोर मजली करून हगलज्याचे पाहरपत्या ं जात असो”. मल्हारराव 
पोचण्यापूवी दोंनच हदवस लढाई होऊन दत्ताजीचा वध झाला हे वर आलेच आहे. 
 
नर्लज्ययनवुमि वशदे–होळकरयांचे प्रयत्न 

 
राजे केशवराव याचें पेशव्यास ता. ५–३–६० चे पत्र आहे. “प्रस्त त अबदाली मेवाड प्रातंी आहे. व 

मल्हारराव होळकर प्रातंी आहे. कानोडीहून दहा हजार रुपये दािाघास घेऊन सडी फौजेने आहे. 
म काहबला काब ू पाहून करीतील जे पारपत्य करावयाचे व सरदाराचे क मकेस पाठहविे ते पाठहवतील 
ज्यापक्षी धण्यातून कोिास पाठवावयाचे असले तरी सामान भारी असला पाहहजे असे कामास हफरंगीयाचा 
तोफखाना असला पाहहजे सवांची नजर मल्हार स्वस्थ अबदालींचा काय हनवाडा होतो याजवरी असे.” 
याप्रमािे ख लासा आहे. ता. १–३–६० चे गंगाधरपंत याचें पत्र मल्हाररावाचं्या लढाईसबंंधी धोरिाचे 



           

उत्कृष्ट द्योतक आहे. “दरमजल हदल्लीकडे आलो. रा ॥ जनकोजी कशदे, आम्ही एकत्र होऊन, सहवस्तर वृत्त 
एक दोन कासहद पते्र देऊन रवाना केले आहेत ते पावले असतील. जर हगलचे–रोहहले येम ना उतरून 
आले तर श्रीगंगाचे पार रोहहल्याच्या म ल कात लढा (ईच्छा) यी. कदाहचत इकडे नच येत, तर रोहहल्याचा 
म ल क पारचा व आलीकडील मारुन, वैराि करून, हफरोन येम ना उत्तरोन, अबदाली रोहहले याचं्या 
म काबहलयास जाव ेव या उदेल श इकडे आलो. येका दो रोजात मोगलाचा रुख ध्यानास येईल. त्याजप्रमािे 
तजवीज केली जाईल. तजहवजीने शत्र वर आपली दहशत बसून आपले लोक सेर केले पाहहजेत. थोड्याच 
हदवसात ईश्वर सतेने व स्वामीचे प ण्यप्रतापे आहित्राचे पारपत्य होऊन येईल.” ता. १३–३–६० चे 
भाऊसाहेबास एक पत्र आहे त्यात “अबदालीस दमवाव ेव रोहहल्याचा अंतरवदेीतील व गंगापारील म ल क 
खराब करावा या इराद्याने सरदार जाऊन हसकंदराबाद ल ट न फस्त केला. गंगाधर यशवतं सरदाराहून ४ 
कोस प ढे होते. तेथे येवनू ज ंज घेतले शखेजी खराडे व त्याचा प त्र कायास आले. तेंव्हा रावसाहेब 
गंगाधरपतं माघोरे हफरले. आम्ही भरतप रास येऊन हाफीज रहमतचे वहकलास रा. गंगाधरपतंासी भेटहवले 
हाफीज रहमताने सरदारास येऊन भेटाव े व अबादालीस मागकस्त कराव े व फौजेस द्धा सामील व्हाव.े 
नजीबखानाचे पाहरपत होईल त्याची क मक न करावी : या प्रकारे करार होऊन आिमाप शपथ घेऊन 
वहकलास रुखसत केले”, पत्र नं. १२१ व १२४ वरून हदसून येते की स रजमल जाट व कशदे, होळकर 
याचं्यामध्ये बेलभडंार, गंगाजवळ जाटाच्या म लकातूंन मरायाचं्या सैन्यास रसद हमळावी असे ठरले. 
दहक्षिेतून सदाहशवरावसाहेब येईपयंत उभयंता सरदारानंी गहनमी पद्धतीचाच अवलंब केला होता. १२–
६–६० चे ख दल  मल्हाररावाचे पत्र आहे त्यात “भाऊसाहेब चमेल उतरोन आले, सत्वरच भेटी होतील. 
इकडील वतकमान तर प्रस्त त आपला म क्काम प्रातं जठवाडा येथे हगलच्या कालेवर अंतरवेदीत आहे. 
नजीबखान व ज्याहान इटाहवयाकडे गेलेत. हगलच्याच फौजेतून हाफीज रहहमतखान रोहहला भरतप रासी 
आला आपल रा. गंगाधरपंत आहेत. रोहहली याने सल खाचा संदभक केला, परंत  आपल्या हवचारावरून बनत 
नाही. श्रीमतंहह संहनध आले. अवघ्या फौजा एकत्र जाहलया श्रीइच्छेने शत्रूचे पाहरपत्य होऊन येईल.” या 
पत्रावरून, अबदालीचे पाहरपत्य करण्याची मल्हाररावास इच्छा नव्हती ही कै. राजवाडे याचंी शकंा हकती 
हनराधार होती हे हदसून येईल. 
 
सदयनशवरयव भयऊां चे नेतृत्व आनि नांतर 

 
सदाहशवराव भाऊसाहेब ५० हजार सैन्य, फराहससी तोफखाना व एक कोट खजीना घेऊन 

सरदाराचं्या मदतीस आले. त्याचंी व सरदाराचंी भेट ता. ६–७–६० रोजी म चक ं द तीयावर झाली. 
यानंतरची उत्तर कहद स्थानच्या मोहहमींची सवक सूते्र सदाहशवराव भाऊ याचं्या हाती आली व कशदे आहि 
होळकर हे त्याचं्या आजे्ञत वाग ू लागले. सदाहशवराव भाऊ रिके्षत्रावर आल्यानंतर प ढील घटनेची 
जबाबदारी मल्हाररावावर कोित्याही तऱ्हेने येत नाही. याचे रा. सा. सरदेसाई यानंी मराठी हरयासत 
पाहनपत प्रकरिात उत्तम रीतीने हववचेन केले आहे. त्यासंबधंी येथे हलहहण्याची जरुरी नाही. येवडे मात्र 
नमूर करिे अवश्य आहे की, हदल्लीचे छत न फोडिे, क ं जप ऱ्यातं क त्बशाही व अब्द स्समदखान याचंा वध   
करिे, पाहनपत येथे खंदक खिून रोकून न बसता गहनमी काव्याचा अवलंब करिे इत्याहद सल्ला 
मल्हाररावासारख्या वृद्ध, अन भवी आहि म रलेल्या सरदाराने हदला, हतचा जर सदाहशवराव भाऊने अवलंब 
केला असता तर या मोहहमेचा शवेट हनराळ्या तऱ्हेने झाला असता. सदाहशवराव भाऊ यानंी अयोग्य केले 
असे म्हििेही य क्त नाही.    बदल ल चचा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. पाहनपत पहरिामाची जबाबदारी कोिावर 
आहे याचाही या लेखात हवचार करावयाचा नाही. फक्त स भेदार मल्हारराव होळकरावंर या पहरिामाची 



           

हकतपत जबाबदारी येते आहि त्याच्यावर अनेकानंी अनेक आरोप केले आहेत त्याचें उपलब्ध अस्सल 
पत्राचं्या आधारावर कसे हनरसन करता येईल याच दृष्टीने हववचेन केले आहे. 

 
मल्हाररावानंी नारोशकंरास हदल्ली सोडावयाचा सल्ला हदला व पेशव्याने प ढे हदल्लीहून जाण्याचा बेत 

त्याचं्याच सल्ल्याने रहीत केला ही रा. सा. सरदेसाई यानंी केलेली हवधाने त्यानंीच आपल्या प स्तकात 
उदधृत केलेल्या पत्रावंरून हनष्ट्फळ ठरतात. 

 
याप्रमािे नवीन उपलब्ध पत्रव्यवहारावरून मल्हारराव स भेदारासबंंधाने काय नवीन माहहती हमळते 

याचे यथामहत हववचेन केले आहे. रा. सा. सरदेसाई यानंी पेशवा दप्तर भाग २ या प स्तकाच्या प्रस्तावनेतही 
वरील पते्र उजेडात आल्याम ळे यापूवी केलेल्या बऱ्याच हवधानासंबधंाने मतपहरवतकन कराव ेलागेल असे 
नमूद केले आहे. हे त्याचं्या इहतहासासंबधंाच्या वृत्तीस साजेसेच आहे. 



           

३२.                  
 
नागपूरकर भोसल्याचं्या राजवटीत वऱ्हाडातील जी घरािी उदयास आली त्यात सरदार भवानी 

काळू याचें घरािे प्रम ख आहे. अगदी सामान्य क ळात जन्मास येऊन आपल्या अंगच्या कतकबगारीने 
मोकासदार, सल्लागार, म त्सदल ी, स भेदार, सेनापती, बक्षी, हदवाि अशी मोठमोया जबाबदारीची कामे 
करून सरदार भवानी काळू यानंी नागपूरकर भोसल्याचं्या दरबारी अग्रस्थान हमळहवले. 

 
वऱ्हाडात अकोला हजल्यात खडी धामिी म्हिून एक गाव आहे. हशवाजीने ल टले म्हिून प्रहसद्ध 

असलेल्या कारंजा शहरापासून दहक्षिेस चार कोस आहे. या धामिी गावच्या वऱ्हाडी ऋग्वदेी ब्राह्मि 
पटवारी (क लकिी) क ळात भवानी काळू याचंा जन्म झाला. हल्लीही त्याचं्या वशंजाकडे आहि 
भाऊबंदाकंडे धामिी आहि त्या परगण्यातील २०–२५ गावाचें क ळकिीपिाचे वतन आहे. सन १७८८ मध्ये 
फॉस्टकर नावाचा वकील नागपूरात आला होता, त्यावळेी भवानी काळू याचें वय सत्तर वषाचे होते म्हिून 
त्याने हलहून ठेहवले आहे; यावरून त्याचंा जन्म सन १७१८ च्या स मारास झाला असावा. काळोजी हे 
वास्तहवक भवानीपंताचं्या वहडलाचें नाव, परंत  त्याचं्या वशंजास काळू याच उपनावाने ओळखतात. भवानी 
काळू आहि त्याचें बंध  गिेश काळू हे दोघेही प ढे नागपूरच्या दरबारी प्रहसद्धीस आले. भवानीपतंाचें भाचे 
राजारामपंत वाळके, हे म ळचे वाशीमचे राहिारे, आपल्या कतकबगारीने वाढत जाऊन पहहल्या रघ जी 
भोसल्याचें प त्र साबाजी भोसले याचें हदवाि झाले. राजारामपंताचें वहशल्याने भवानीपतं आहि त्याचें बंधू 
गिेशपंत वऱ्हाडात मामले करू लागले. साबाजी भोसले, त्यावळेी वऱ्हाडात दारव्हा येथे राहत असत, 
दारव्हा येथून भवानीपतंाचें मूळ गाव धामिी दहा–बारा कोस आहे. साबाजी भोसल्याचं्या नजरेस या 
उभयता बंधंूची कतकबगारी आल्याम ळे त्याचं्यावर साबाजीची मजी बसली आहि राजारामपंताचे मागून 
भवानीपंत साबाजी भोसल्याचंा कारभार पाहू लागले. 

 
नागपूरचे रेहसडेंट जेहकन्स यानंी सन १८०६ च्या स मारास गिेश काळू याचें नातू अमृत पाडं रंग 

बक्षी याजंकडून आपल्या घराण्याची कैहफयत मागहवली. ती इंहडया ऑहफस लायब्ररीमध्ये हवनायकराव 
औरंगाबादकर यानंी जमहवलेल्या नागरपूरकर भोसल्याचं्या इहतहासाच्या सामग्रीत आढळून येते. तीत 
हलहहले आहे की, “भवानी पंत आबा व मोरो श्रीधर वासीमकर ग्रहस्त मातबर होते. याजला काही एक 
हदवस बंदगान आलीची (बह धा हनजामाचंी) हदवानहगरी होती. त्याचे जवळ हदवानी पेशकारीचे कामावर 
याजला ठेहवले. मशारहनल्हेस काही काम उपस्स्थत झाले याज करता ह ज रातून वाशमास जाण्याची 
रुखसत माहगतली व आपले वडील हचरंजीव रामराव आपले कामावर व याजला हदवानी पेशकारी जैसी 
पहहले होती तैसी म करर करुन आपले हचरंजीवाजवळ ठेहवले.” परंत  भवानीपंत हनजामाकडे कारभारात 
असल्याचा अन्यत्र कोठे दाखला हमळाला नाही. 

 
साबाजीने आपला वडील भाऊ जानोजी भोसले सेना साहेब स भा याचेहवरुद्ध पेशवा माधवराव 

याचं्याकडे काही कारवाई स रू केली. भवानीपंताने दोन गोष्टी सागंनू त्यास अंतःकलहापासून परावृत्त केले 
आहि जानोजी भोसले आहि त्याचे कारभारी देवाजीपतं (प्रहसद्ध साडेतीन शहाण्यापंकैी एक) यानंाही 
हलहून साबाजीचे मन वळहवण्यास कळहवले. यावरून जानोजीची मजी भवानीपंत काळू याजंवर बसली व 
त्यानंी भवानीपंतास साबाजीजवळून मागून घेतले; ही घटना १७६४ च्या आधी घडली. जानोजी भोसल्याची 
माधवराव पेशव ेयासंी वासीम येथे भेट झाली, त्यावळेी सवांचा समेट झाला. माधवराव पेशव्याचं्याही नजरेस 



           

भवानीपंताचंी ह शारी आल्याम ळे, त्यानंी जानोजीस त्याचं्यासबंंधी हशफारस केली. ओहरसा प्रातंावर हशवभट 
सायाचंी स भेदार म्हिून नेमिूक झाली होती; परंत  त्याचं्या अमदानीत ओहरसा प्रातंात गैरव्यवस्था झाली 
आहि बंगाल प्रातंाच्या चौथाईच्या वस लीचा प्रश्न तसाच हदरंगाईवर पडला, त्याम ळे जानोजीने हशवभट 
सायाकंडून स भेदारीचा कारभार कमी केला. तरी तो ओहरसामध्ये बंडाळी करीतच होता; म्हिून 
जानोजीने आपला प तण्या हचमिाबापू यास स भेदार नेमले आहि त्याच्याबरोबर त्याच्यातफे कारभार 
पाहावयास म्हिून भवानीपतंास बरोबर लष्ट्कर देऊन ओहरसा प्रातंात पाठहवले. त्याने हशवभटास 
ओहरसामधून हपटाळून लाहवले व तो कलकत्यास इंग्रजाचं्या आश्रयास गेला. ओहरसात जमीनदारानंीही 
बरीच बंडाळी माजहवली होती. भवानीपंताने हहरहरपूर व हनलहगरी येथील जमीनदाराशंी य द्ध करून त्यानंा 
आपल्या स्वाधीन करून घेतले; त्याम ळे इतर जमीनदारही नागपूरकर भोसल्याचं्या पूिक कयात आले व 
ओहरसा प्रातंाचा कारभार स रळीत चालला. 

 
बंगाल प्रातंाच्या चौथाईची रक्कम बरेच वषांपासून थकली होती, ती वसूल करण्याकहरता म्हिून 

म दल ाम भवानीपंतास लष्ट्कर घेऊन पाठहवले होते. भवानीपंताने आहि जानोजीनेही “चौथाईची रक्कम द्या 
नाहीतर बंगालवर स्वारी करतो” म्हिून नबाबास आहि इंग्रजासंही अनेकदा कळहवले. परंत  सन १७६५ 
मध्ये इंग्रजास बंगाल व बार प्रातंाचा हदवािीचा हक्क हमळाल्याम ळे आहि हनजामाकडून उत्तर सरकार 
इंग्रजाकंडे आल्यावर कलकत्याहून मद्रासकडे जाताना, मध्ये ओहरसा प्रातं लागत असल्याकारिाने तोही 
प्रातं आपल्या ताब्यात यावा अशी अहभलाषा उत्पन्न झाली आहि इंग्रजाचें कपटपट  म त्सदल ी लॉडक क्लाईव्ह 
आहि नंतर हेस्स्टंग्ज यानंी अनेक कारस्थाने करून व मरायाचं्या अंतःकलहाचा फायदा घेऊन चौथाईच्या 
रकमेपैकी एकही कपर्षदक न देता शवेटी नागपूरकर भोसल्याचं्या तोंडास पाने प सली. चौथाईच्या 
प्रकरिासबंंधाचा इंग्रजाचंा आहि नागपूरकर भोसल्याचंा हवस्तृत पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे. तो पाहहला 
असता नागपूरकरानंा शवेटपयंत थापा देऊन शवेटी त्याचंी कशी फसविूक केली व त्याचबरोबर ओहरसा 
प्रातं नागपूरकराकंडून हगळंकृत करण्याचा त्याचंा डाव कसा फसला यावर चागंला प्रकाश पडतो. शवेटी 
लष्ट्कराच्या वाढत्या खचाम ळे मेटाक टीस येऊन जानोजीस ओहरसातून लष्ट्कर परत बोलावनू भवानीपंतास 
नमकदा प्रातंी रघ नाथरावाच्या मदतीस सन १७८६ मध्ये पाठवाव ेलागले आहि ओहरसा प्रातंात गिेश संभाजी 
खाडेंकर याचंी स भेदार म्हिनू नेमिूक करावी लागली. 

 
ओहरसा प्रातंाच्या स भेदारीवर असताना भवानीपंतावर एक लाख रुपये लाच खाल्ल्याचा आरोप 

आला, त्याम ळे जानोजीची भवानीपंतावर गैरमजी झाली होती; परंत  साबाजी भोसल्याच्या मध्यस्थीम ळे 
भवानीपंतावरील या तोहमतीचे हनरसन झाले. सन १७६९ मध्ये जानोजीची आहि माधवराव पेशव्याचंी 
वासीमजवळ प न्हा भेट झाल्यावर जानोजीने साबाजी भोसले यासं पेशव्याचं्या दहक्षिेकडील स्वाऱ्यातं मदत 
करण्याकहरता प ण्यास पाठहवले, त्याजबरोबर लष्ट्कर देऊन भवानीपंतासही तो चागंला शाहािा मािसू 
सरकारची मजी संपादून घेण्यास योग्य आहे” असे जािनू पाठहवले. 

 
जानोजी भोसल्यानेच भवानीपतंास सेनापतीचा अहधकार देऊन हशवाय लष्ट्करच्या खचाचा 

अहधकारही त्याचेकडे हदला. लष्ट्कराचा अहधकार आहि बक्षीहगरी भवानीपंताच्या घराण्यात तीन हपढ्या 
होती. सन १७७२ मध्ये जानोजी वारल्यानंतर म धोजीचा म लगा जानोजीस दत्तक हदला व तो द सरा राघोजी 
या नावाने नागपूर राज्याचा अहधकारी झाला. तो अज्ञान असल्याम ळे राज्यकारभार कोिी चालवावा 
याबदल ल म धोजी व साबाजी या दोघा भावामंध्ये च रस लागली. त्याचा शवेट सन १७७५ मध्ये पाचंगावंच्या 
लढाईत झाला. भवानीपतं काळू या लढाईत साबाजीतफे सोनापती म्हिून लढत होता. या लढाईत 



           

भवानीपंतास २१ जखमा झाल्या होत्या. शवेटी साबाजीस गोळी लागनू तो पडल्यावर म धोजीचा जय झाला 
आहि रघोजीतफे तोच राज्याचा कारभार पाहू लागला. भवानीपतंाकडेच सेनापती आहि बक्षी हे दोन्ही 
होते. 

 
यानंतर पेशव ेआहि इंग्रज याचंा बेबनाव होऊन हनजाम, हैदरअली आहि पेशव ेयानंी एक होऊन 

इंग्रजानंा घालवनू देण्याची तयारी केली, तेव्हा पेशव्याचं्या आजे्ञप्रमािे नागपूरकर भोसल्यानंीही इकडे 
बंगालवर स्वारी करावी असे ठरले. म धोजी भोसल्यानंा चौथाईची रक्कम इंग्रजामंाफक त वसूल होईल, अशी 
अजूनहह उमेद होती; त्याम ळे बंगालवर स्वारी करून इंग्रजानंा द खव ू नये, अशी मनातून इच्छा, परंत  
वरकरिी दाखहवण्याकहरता जानोजीने हचमिाबापूबरोबर भवानीपतंास लष्ट्कर देऊन ओहरसामध्ये 
पाठहवले. इंग्रज म त्सदल यानंीही म धोजी भोसल्यानंा ग ळचट थापा देऊन बंगालच्या स्वारीपासून परावृत्त केले 
व अनेक क्लृप्त्या योजून शवेटी नागपूरकर भोसल्यानंा या राष्ट्रसंघातून फोडण्याचे यश संपादन केले. 
भोसल्यानंी सन १७६४ आहि सन १७८० या दोन्ही प्रसंगी, बंगालवर; स्वारी करून आपली थकलेली बाकी 
आपल्या सैन्यबळाने वसूल करण्याची स विकसधंी आली असता, इंग्रजाचं्या थापाथापीस बळी पडून ती 
हातची घालवली. भवानीपतंास इच्छा असताही आपल्या स्वामीच्या आजे्ञबाहेर जाऊन बंगालवर स्वारी 
करता येईना. लष्ट्कराचा खचक अतोनात वाढला, पैशाची तंगी भासू लागली, इंग्रजास पूवी धमकीची पते्र 
जात त्याऐवजी आता हवनविीची पते्र जाऊ लागली आहि म धोजीच्या या आत्मघातकी कारस्थानाचा शवेट 
असा झाला, की इंग्रज देईल ती रक्कम घेऊन आहि शवेटी म्हैसूरकराहंवरुद्ध इंग्रज सेनापतीबरोबर आपले 
लष्ट्कर पाठहवण्याचे कबूल करून राष्ट्रसंघातून फ टून जाण्याचे पातक कराव ेलागले. मध्यवती सते्तचा दाब 
त्यानंीच नेमलेल्या स भेदारावंर आहि अहधकाऱ्यावंर न राहहल्याम ळे, भेदनीतीचा अवलंब करून इंग्रजानंा 
आपसात फूट पाडण्याचे कारस्थान यशस्वी करता आले. साम दाहयक राष्ट्रहहतापेक्षा वैयस्क्तक 
स्वाथाकडेच प्रत्येक राजकारिी प रुषाची ओढ लागल्याम ळे, शवेटी सवकस्वाला म कून पारतंत्र्याच्या खाईत 
पडाव ेलागले. भवानराव काळूसारखा योद्धा आहि म त्सदल ी यालाही पि आपल्या स्वामीच्या आजे्ञपलीकडे न 
जाता आल्याम ळे प ढे येिाऱ्या आपत्तीपासून देशाचे रक्षि करता आले नाही. 

 
सन १७८१ मध्ये देवाजीपतं वारल्यावर भवानीपतंाचंा प तण्या पाडं रंग गिेश याच्याकडे सेनापहतत्व 

आहि बक्षीहगरी आली व भवानीपतंाचंी म ले यशवतंराव आहि बळवतंराव याचं्याकडेही लष्ट्कराचा अहधकार 
आला व त्यानंी प ढे चागंले नाव कमहवले. हदवाकरपतंानंतर भवानीपतंाकंडे बरीच वष ेम ख्य हदवािचेही 
काम होते. जानोजी, साबाजी व म धोजी याचंा त्याचं्यावर चागंला हवश्वास होता. द सरा रघ जी स्वतः 
कारभार पाहायला लागल्यानंतरही बरीच वष ेभवानीपंत हदवाि होते; परंत  त्याची त्याचं्यावर मजी प्रसन्न 
नव्हती. रघोजीचा स्वभाव पैशाच्या संबधंाने फार लोभी असल्याम ळे व अन्यायाने हमळहवण्याच्या कामी 
महादजी लष्ट्करी हा मदत करीत असे हे कृत्य भवानीपतंास न आवडल्याम ळे रघोजीचा त्याच्यापेक्षा 
महादजीवर जास्त लोभ होता. भवानीपंतानंी ओहरसा–बंगालकडून परत आल्यावर वाशीम येथे स्वखचाने 
बालाजीचे (व्यंकटेशाचे) प्रचंड देऊळ बाधंले. त्या देवस्थानास हनजामाकडून त्याच स मारास ७–८ गावं े
जहागीर हमळाली. ती गावं ेसंस्थानचे वहहवाटदार म्हिून हल्लीही त्याचं्या वशंजाचं्या वहहवाटीत आहेत. सन 
१८०१ मध्ये भवानीपंत काळू द सऱ्या रघोजी बरोबर हचनूर, धमकप री इत्यादी के्षत्रामंध्ये गोदावरीच्या स्नानास 
गेल्याचा उल्लखे आहे. त्यावळेी त्याचें वय ८२–८३ वषांचे होते. त्यानंतर ते केव्हा वारले त्याचा कोठे उल्लेख 
नाही. भवानीपंताचे वशंजाकंडे नागपूरकराचें राज्य असेतोयंत बक्षीहगरीचे काम होते. द सऱ्या रघोजीच्या 
वळेेस पाडं रंग गिेश याचंा म लगा हशवराव याचेंकडे सदर हदवािी कोटाच्या म ख्याचे काम होते. हल्लीही 
नागपूरास काळूचे घरािे प्रहतहष्ठत म्हिून गिले जाते. 



           

 
भवानी काळू याचं्या योग्यतेसंबंधी अनेक इंग्रज वहकलानंी हलहून ठेहवले आहे, त्यापंैकी प्रम ख 

वहकलाचं्या हनवदेनातील उतारे देऊन हा लेख प रा करतो. सन १७८८ मध्ये फॉस्टकर या नावाचा इंग्रज 
वकील नागपूरास आला होता तो म्हितो, “हल्लीचा बक्षी भवानी काळू ७० वष े वयाचा असून भोसले 
शाहीतील ज ना नोकर आहे. भोसल्याचं्या चाकरीत त्याने मोठे नाव व पैसा कमाहवला आहे. हदवाकरपंत 
असेपयंत त्याचे काम फौजेवरच असे. परंत  हदवाकरपतं मेल्यापासून हा हदवािाचेही काम करतो. राजा व 
सवकजि त्याला हदवाि म्हिूनच म्हितात. म धोजी हा परराष्ट्रीय राजकारिात व लष्ट्करी हालचालीत 
हवश्वासू व अन भहवक मन ष्ट्य म्हिून त्याचा सल्ला घेतो. तसेच याच्या पैशाम ळे व त्याचे चोहोकडे मोठमोया 
लोकाशंी जे संबधं आहेत त्याम ळे त्याची आपिास सदैव मदत होईल म्हिून म धोजी त्यास फार मान देतो. 
परंत  रघ जीची मजी भवानी काळूवर नसून तो त्याला कामावरून काढण्याच्या खटपटीत आहे. रघ जीच्या 
मनात महादजी लष्ट्करी यास हदवािहगरीवर नेमावयाचे आहे. कारि तो कोिाजवळ द्रव्य आहे या ग प्त 
बातम्या सागंतो. परंत  म धोजीस भवानी काळूची योग्यता माहीत असल्याम ळे तो या गोष्टीस संमती देत 
नाही. सन १८०१ मध्ये प्रहसद्ध प्राच्य हवद्यापहंडत कोलब्र क हा इंग्रजाचंा वकील म्हिून नागपूरास आला 
होता; तो आपल्या हनवदेनात म्हितो, ‘भवानी काळू हा हदवािाचे व फडिीसाचे काम करतो पंरत  याचेवर 
राजाची मजी हवशषे नाही. फॉस्टकर हा सन १७९० मध्ये द सऱ्यादंा वकील म्हिून आला होता. त्याच्याबरोबर 
लेकी नावाचा एक इंग्रज होता, तो भवानी काळूसबंंधाने म्हितो, “हा ध तक म्हातारा आहे, त्याचा प तण्या 
पाडं रंग हा लष्ट्करचा सेनापती असून लष्ट्कर पैशाची व्यावस्था करतो”. याप्रमािे हनरहनराळ्या इगं्रज 
गृहस्थानंी भवानी काळूसंबधंाने हलहून ठेहवले आहे. 

 
भवानी काळू याचंी पेशव,े इंग्रज इत्याहदकाकंडे हलहहलेली अनेक पते्र प्रहसद्ध आहेत. तसाच त्याचंा 

संबंध कारंजा येथील सत्प रुष सदाराम महाराज याचंा मठ आहि तेथीलच कल्याि स्वामी याचं्या 
परंपरेतील जनादकनम नी याचंा मठ याचं्याशी आला होता. त्या दोन्ही मठामंध्ये त्यानंी हलहहलेली अस्सल पते्र 
आहेत. प्रहसद्ध आहि अप्रहसद्ध साधनावंरून सरदार भवानी काळू याचें हवस्तृत चहरत्र हलहहता येण्यासारखे 
आहे. त्यात नागपूरकर भोसल्याचें हवशषेतः पेशव,े कशदे, होळकर आहि इंग्रज याचं्याशी जे राजकारि 
झाले, त्यावर बराच प्रकाश पडण्यासारखा आहे. कोिी तरी उत्साही इहतहासकार हे काम हाती घेईल, 
अशी इच्छा प्रकट करून हा लेख संपहवतो. 



           

३३.                                
 
हवदभामध्ये म सलमानाचं्या अंमलात जहमनीचा धारा बसहवण्याची पद्धती कोित्या स्वरूपात म्हिजे 

धान्यरूपाने अथवा रकम ठरवनू वसूल करावयाचा, त्याचप्रमािे कोित्या साधनाने वसूल करावयाचा 
यासबंंधी अभ्यास करण्याकरता महत्वाची मूळ साधने अगदी बहामनी कालापासून उपलब्ध आहेत. ती 
साधने म्हिजे देशम ख, देशपाडें अथवा मोहरील याचं्या घरी असलेल्या कागदाचं्या गठ्ठ्यात तत्कालीन 
परगण्याचे हहशोब रक्षून ठेवलेले आढळून येतात. ती पत्रके माझ्या ३५ वषांच्या संशोधनाच्या काळात अशा 
प्रकारचे परगण्याचे हहशबे मी हनरहनराळ्या काळचे शकेडो पाहहले. त्यापैकी हनदान शभंर तरी हनरहनराळ्या 
परगण्याचे हहशबे मी हनरहनराळ्या म सलमानी अमदानीतील शारदाश्रम, यवतमाळ या संस्थेत संरक्षून 
ठेहवले आहेत. बह तेक काम मराठी मोडीत हलहहले आहेत, पि काही फासीमध्येही आहेत. बहामनी 
कारकीदीतील पोहिे (हज. चादंा) येथील परगण्याचा हहशबे पोहिेकर देशम ख, श्री. भाऊजी याचेंकडे 
हमळाला होता. कचेरीत तज्ञ म्हिून माझी साक्ष झाली तेव्हा तो कोटात दाखल केला होता पि अद्याप तो 
परत हमळाला नाही. औरंगजेबकालीन परगण्याचे जे हहशबे शारदाश्रमात आहेत त्यापकैी पापळ परगिा 
(हल्ली ता. व हज. अमरावती) नेरपसोपतं परगिा (ता. दारव्हा, हज. यवतमाळ) आहि यवतलोहारा परगिा 
(यवतमाळ ख दल ), हे तीन हहशबेाचे कागद समोर आहेत. पहहले दोन मोडीत असून हतसरा फारसीमध्ये 
आहे. त्याचंी वष ेअन क्मे फसली १०९० = इ. स. १६८०, व फ. ११०७ = इ. स. १६९७, व फ. ११०६ = इ. 
स. १६९६ अशी आहेत. प्राम ख्याने पापळ परगण्याचाच हहशबे हवचारात घेतला आहे. माझे वडील पापळ 
परगण्याचे देशपाडें होते व सदरहू पत्रक माझे घरच्याच कागदपत्रात हमळाले आहेत. 
 
रयज्यव्यवस्थेकनरतय तत्कयलीन नवदभाचे नवभयर् 

 
समोर असलेल्या पत्रकात प ढीलप्रमािे हवभागिी आहे :– (१) पापळ परगिा–प्रपिे पापळ, 

सरकार गावले, स भे वराड पायाघाट, (२) यवतमाळ परगिा यवतलोहारा, सरकार कळंब, स भा वरार 
पायाघाट व (३) नेर परसोपतं परगिा या पत्रकात पापळ परगण्याप्रमािेच माहहती आहे. अकबर 
बादशहाच्या कारकीदीत वऱ्हाडचा स भा फार मोठा असल्याम ळे राज्यव्यवस्थेकरता त्याचे दोन भाग केले 
होते, ते म्हिजे पायाघाट आहि बालाघाट. ही नाव े म सलमान अमदानीतच या हवभागानंा हमळाली. 
हदल्लीहून दहक्षिेत वऱ्हाडात प्रवशे झाला तो सातप ड्याचा ऊंच घाट आहे, त्याला पायाघाट म्हिजे 
पायाकडचा घाट हे नाव हदले. नंतर वऱ्हाडात प्रवशे केल्यावर शवेटी मेहकर वाशीम वगैरे बाज चा घाट 
लागला. त्याला बालाघाट म्हिजे माथ्याकडील घाट हे नाव हदले. पायाघाट स भ्याचे म ख्य हठकाि 
एलीचपूर आहि बालाघाट स भ्याचे म ख्य हठकाि मेहकर ककवा वाशीम. 
 
सुभ्ययचे अांतर्फत नवभयर् 

 
(१) सवात लहान घटक म्हिजे देहे ककवा गाव. याचे म ख्य अहधकारी मोकदल म (पाटील) आहि 

पाहंडये (पटवारी). पाटलाकडे सारावस लीचे आहि गावच्या रक्षिाचे काम असे. पाडें याचं्याकडे 
सारावस लीला मदत करिे आहि गावचा हहशबे ठेविे ही कामे असत. (२) काही हवहशष्ट गावाचा एक संघ 
बनहवला असतो, त्याला परगिा म्हित व त्या परगण्याच्या म ख्य गावाला कसबा म्हित. या परगण्याचे 
म ख्य अहधकारी देशम ख आहि देशपाडें असत. हशवाय त्या गावाचे पाटील आहि पाडें हे गावच्या 



           

वस लीकहरता व गावाचा हहशबे ठेवण्याकहरता हनराळे अहधकारी असत. देशम ख हा परगण्याचा प्रम ख 
अहधकारी असून, त्याकडे परगण्यातील गावाचा पाटील पाडें याचं्यामाफक त वस ली करवनू सवक गावाचा 
वसूल सरकारकडे पाठहवण्याची कामहगरी असे व देशपाडें याच्याकडे वस लीला मदत करिे व सवक गावाचा 
जमाखचक ठेवनू तो वस लीसह सरकारात पाठहवण्याचे काम असे. औरंगजेबाचे कारकीदीत बाळापूर येथे 
हकल्ल्यात वस लीची कचेरी असे व तेथेच वऱ्हाडचा सवक वसूल व त्यासबंंधी परगण्याचा जमाखचक दाखल 
होत असे. (३) सरकार परगण्याचं्या वस लीची स व्यवस्था लागावी म्हिून काही परगण्याचंा हमळून एक संघ 
केला असे त्याला सरकार म्हित. सरकार म्हिजे हल्लीचा हजल्हा. या हठकािी एक सरकारी अहधकारी 
असे. त्याला नायब म्हित. हा नायब देशम ख, देशपाडें याचं्या कामावर लक्ष ठेवनू योग्य वळेी वसूल येईल 
असे करी. याप्रमािे गाव, परगिा, सरकार आहि शवेटी स भा अशी राज्य हवभागिी केलेली असे. 
अकबराच्या कारकीदीत त्याचा प्रधान अब ल फजल याने ‘ऐन इ अकबरी’ या नावाचा फारशी गं्रथ 
अकबराच्या राज्यव्यवस्थेसबंधंी हलहहला, तो प्रहसद्ध आहे. त्याचे इंग्रजी भाषातंर प्रहसद्ध आहे. त्या गं्रथात 
वऱ्हाड स भ्याचे हकती हवभाग आहेत व प्रत्येक हवभागात हकती सरकार आहेत व प्रत्येक सरकारात हकती 
परगिे आहेत, त्याचंी नाव ेहदली असून प्रत्येक परगण्यात हकती गाव ेआहेत, याचीही नोंद केली गेली आहे. 
हजज्ञासू अभ्यासकानंी ती अवश्य पहावी. 
 
र्नमनीची मोर्िी आनि ननरननरयळ्यय शेतयत नवभयर्िी 

 
समोर असलेल्या परगण्याचं्या हहशबेाच्या पत्रकावरून जहमनीची मोजिी झालेली असून प्रत्येक 

शते हकती नेतन व हबघे आहे याची नोंद केलेली आहे. त्याबदल ल हकती धारा द्यावयाचा हे ठरले होते, हे स्पष्ट 
हदसते. हहशबेावरून ९ हबघ्याचंा एक नेतन असे प्रमाि हदसते. त्याचप्रमािे रुपयात हहशबे न देता काही 
पत्रकात सारा टक्क्यामध्ये व काही पत्रकात दामाने दशकहवला आहे. रुपयाचा चवथा हहस्सा म्हिजे टक्का 
आहि एक टक्क्याचे बारा दाम असा तो हहशबे हदसतो. टक्का आहि दाम याचे स्वतंत्र नािे हदसत नाही. 
काही प्रसंगी धान्याहद हपकाच्या रूपात हा सारा वसूल करीत. त्याची बाजारभावाप्रमािे ककमत जमा करीत. 
 
शेतयची वर्फवयरी 

 
गावामध्ये एकूि हकती जमीन आहे, त्या जहमनीपैकी (१) हकती जमीन हजराईत म्हिजे कोरडवाहू 

आहे, (२) हकती जमीन ओहलताची म्हिजे बागाईत आहे, (३) हकती जमीन गायरान म्हिजे चराईकरता 
ठेवलेली आहे व (४) हकती जमीन नकीहद म्हिजे वहहतीत नसलेली आहे याचा आकडे देऊन पत्रकात 
ख लासा केलेला आहे. त्याचप्रमािे गावाला पािी नदीचे आहे की हवहहरीचे आहे. गावात हकती हवहहरी 
आहेत, याचीही पत्रकात नोंद केली आहे. आिखी जहमनीचा एक हवभाग दशकहवला आहे तो म्हिजे (५) 
इनाम जमीन मोकदल म, पाडें, देशम ख, देशपाडें व खैराती म्हिजे काझी जोशी, मंहदर अथवा मशीद यानाही 
जहमनी इनाम हदल्याबदल ल पत्रकात नोंद आहे. 
 
पत्रकयत येियरी नवशेष मयनहती 

 
परगण्याच्या हहशबेाच्या पत्रकाचे दोन भाग असतात. एका भागाला एक हरफी व द सऱ्या भागाला 

मवाजना म्हितात. एक हरफीमध्ये कोसनहवशी म्हिजे पगरण्याचे कसब्याचे गाव, बऱ्हािप र, औरंगाबाद, 
एलीचपूर हकती कोस व कोित्या हदशसे आहे हे आहि कसब्याचे गावापासून परगण्यातील गाव          



           

कोित्या हदशसे हकती दूर आहे हे हदलेले असते. उदाहरिाथक पापळ हे कसब्याचे गाव. “बऱ्हािप रीहून 
पूवेस कोस ७६, आवरंगाबादहून पूवेस कोस १०६ आलजप रीहून दहक्षिेस कोस २८, आहि अकोटहून पूवेस 
३६ कोस असे हदले आहे. परगण्यातील गाव कसब्याहून कोित्या हदशसे हकती कोसावर आहे हेही हदले 
आहे. तसेच गावास पािी हवहहरीचे की नदीचे आहे त्याचप्रमािे गावात हकती हवहहरी आहेत, याचीही नोंद 
केली आहे. याहशवाय एक हरफीमध्ये इसमनहवशी हदली आहे. त्यात जहमनदार म्हिजे देशम ख, देशपाडें 
कोि, काझी कोि आहि परगण्यातील प्रत्येक गावास मोकदल म (पाटील) पाडें कोि याचंी नावहनशीवार 
आहि क लनामासह यादी हदली आहे. पापळ परगण्याच्या ५ देशम खाचंी नाव े आली आहेत. हे डॉ. 
पंजाबराव देशम ख, हल्ली हदल्ली सरकारचे कृहषमंत्री याचें पूवकज आहेत व देशपाडें पत्रकात हलहहल्याप्रमािे 
‘काशीराम व रामाजी इब्न कान्होजी देशपाहंडये’ असे आहे. या पत्रावरून इ. स. १६८० साली म्हिजे २८१ 
वषांपूवी आमचे पूवकज काशीराम हे होते व रामाजी हे त्याचें वडील व कान्होजी हे आजे होते. आमचेपासून 
बालाजी हे आठव ेपूवकज ते इ. स. १६८० मध्ये हवद्यमान होते. म्हिजे ८ हपढ्यानंा २८० वष ेयावरून प्रत्येक 
हपढीला ३५ वषे येतात. त्या मानाने आमचे पूवकज रामाजी व त्याचें वडील कान्होजी यानंा प्रत्येकी ३५ वष े
हदल्यास स. १६८० च्या आधी ७० वष ेम्हिजे इ. स. १६१० मध्ये आमचा ज्ञात असा १० व्या हपढीचा पूवकज 
कान्होजी हा हवद्यमान असला पाहहजे. याप्रमािे या पहत्रकात जी नाव ेआली आहेत, त्याच्या वशंजानंा 
वशंावळीवरून त्या पूवकजाचंी साखळी जोडता येईल. 
 
आिखी कयही अनधकयरी 

 
पापळ प्रगण्याच्या पत्रकात कसब्याशी संबंहधत असलेले आिखी काही अहधकारी नमूद कले आहेत 

ते असे— (१) महाजन, (२) डागें पतकी, (३) सबनवीस आहि (४) नाईकवाडी यापकैी पापळ परगण्याची 
महाजनकी देशम ख व देशपाडें या उभयताकडे असून बाकीचे अहधकार देशपाडें याचेंकडे आहेत, असे 
पत्रकावरून हदसून येते,. पत्रकावरून आिखी एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे की या पत्रकाच्या वषी 
म्हिजे इ. स. १६८० मध्ये हा परगिा ‘तेलंगराव इंगळे’ या नावाच्या सरदाराकडे जागीर होता, असे 
पत्रकाच्या प्रारंभीच नमूद केले आहे. 
 
मवयर्नय 

 
पत्रकाच्या मवाजना या शीषककाच्या हवभागात एकंदर गावची जमीन हकती, त्यात वहहत हकती, 

पडीत हकती आहि गायरान म्हिून हकती सोडली हे नमूद आहे. तसेच वहहत जहमनीपैकी हजराईत म्हिजे 
कोरडवाहू हकती, तसेच फळबाग हकती याचाही उल्लखे आहे. त्याचप्रमािे खालसा हकती व इनाम हकती, 
ती कोिाकडे आहे हेही स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमािे या जहमनीवर सारा हकती आहे, इनाम जहमनीवर माफ 
सारा हकती आहे, याचाही ख लासा केला आहे. साराशं या पत्रकाम ळे तत्कालीन शतेजहमनीसंबधंाने 
पद्धतशीर माहहती हदली आहे. 

 
प्रस्त त लेखावरून हवदभात तत्कालीन धारापद्धती, तो वसूल करण्याची साधने व अहधकारी, 

जहमनीची पहरस्स्थती याचा साधार अभ्यास करावयास परगण्याची सालवार पत्रके कशी उपय क्त आहेत व 
हकती अहधकृत आहेत हे स्पष्ट हदसून येईल. अशा तऱ्हेची वार्षषक पत्रके अनेक ज ने परगिा अहधकारी–
देशम ख, देशपाडें आहि मोहरील याच्याकडे गठ्ठ्यात पडून आहेत. उत्साही अभ्यासकानंी ती शोधून 
संग्रहहत केली पाहहजेत. 



           

३४.                       
 
समथांचे प्रमुख नशष्ट्य 

 
समथांनी आपल्या आय ष्ट्यात जे कायक केले ते प ढे चालहवण्याकहरता आहि त्यानंी स्थापन केलेला 

संप्रदाय अव्याहत चालावा म्हिून समथांनी अनेक हशष्ट्य तयार केले होते आहि त्यानंी महाराष्ट्रभर, एवढेच 
नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही, जेथे जेथे महाराष्ट्रधमाचे मूळ रुजले होते, तेथे तेथे आपले मठ स्थापन 
करण्याची आज्ञा हदली होती. समथांच्या बखरीत ७२ हशष्ट्यानंा महाराष्ट्रात व कनाटकात मठ करून हदले 
होते म्हिून उल्लेख आहे. संतहवजयातही महीपतीने समथांच्या अनेक प्रम ख हशष्ट्याचंी नाव े हदली आहेत. 
कारंजा येथील जनादकन गोसावी याचं्या मठात आम्हास एक महत्वाची यादी सापडली आहे. हतच्यामध्ये 
“श्रीरामदास समथक सापं्रदायी महाराज सत्प रुष” असा हशरोल्लखे आहे. या यादीत समथांच्या ३७ प्रम ख 
हशष्ट्याचंी आहि मठाहधपतींची नाव ेअसून, त्याचं्यामागून झालेल्या प्रहसद्ध सत्प रुषाचंीही नाव ेआहेत. या 
यादीत आलेल्या ग्रामनामावरून समथक संप्रदायाचा, त्याचं्या हयातीतच, महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेरही 
केवढा प्रसार झाला होता, त्याची कल्पना येईल. समथक हशष्ट्याचंी नाव ेसवकश्र त असली तरी ती येथे एकत्र 
देिे महत्त्वाचे आहे. 

 
(१) दत्तो गोसावी, (२) हशवाजी महाराज, (३) कल्याि गोसावी डोमगावकर, (४) दत्ताबा 

गोसावी हसरपूर पालीसमीप, (५) आकाबाई शहाप रस्थ, (६) हगमाजी गोसावी भोईजस्थ, (७) गोपाळ 
गोसावी बालाघाटस्थ, (८) कृष्ट्िाजी गोसावी–हरबाजी गोसावी पंढरप रस्थ, (९) सीताराम गोसावी 
महाकहव कोकिस्थ, (१०) अनंत गोसावी नारळकर, (११) मौनी गोसावी आनंद गोसावी हनलंगेकर, (१२) 
रंगनाथ गोसावी–भीम गोसावी अडसूळकर, (१३) उद्धव गोसावी, (१४) विे बाई शहाप रस्थ, (१५) 
बहहिाबाई हसऊरगावकर, (१६) वास देव गोसावी कण्हेरीकर, (१७) अण्िा गोसावी, (१८) पीपाजी 
गोसावी क डाळकर, (१९) जयवतं गोसावी कोकेकर, (२०) माघो गोसावी पारनेरकर केशव गोसावी, (२१) 
भोलाराम गोसावी अळस्पूर, (२२) बाळकराम गोसावी प सतकर– (१) रोकडोबा गोसावी, (२) बाप  
गोसावी, (२३) हशवाजी गोसावी परंडकर, (२४) हदनगर गोसावी हतसगावंकर, (२५) रामाजी गोसावी 
पालेकर, (२६) म सळ गोसावी कृष्ट्िातीरकर, (२७) मेरू गोसावी कनाटकस्थ मन्यारग डी, (१) सेत  
गोसावी, (२८) देवदास गोसावी दादेगावंकर, (२९) देवदास गोसावी चंद्रपूरस्थ– (१) रघ नाथ गोसवी, 
(२) अनंत गोसावी, (३) प्रल्हाद गोसावी, (४) रामचंद्र गोसावी, (३०) रूद्राजी गोसावी शहाप रस्थ, (३१) 
हदनकर गोसावी परळीकर उपाध्ये देवाचे, (३२) हहरहर गोसावी भालगावंकर, (३३) मल्हार गोसावी 
सूरजी अंजनगावकर, (३४) अंहबकाबाई ज न्नर प्रातं, (३५) आंबाबाई कन्हेरकर, (३६) भानजी गोसावी 
चाफळकर, (३७) त कोबा गोसावी आकोलकर– (१) हवश्वनाथ गोसावी. 
 
नशव छत्रपतींची सनद 

 
वरील यादीत श्री हशवाजी महाराजाचें नाव प्राम ख्याने आहे ते हकती संय स्क्तक आहे, हे समथांच्या 

व छत्रपतींच्या चहरत्रावरून हदसून येईल. राज्याहभषेक शक ५ या वषी छत्रपतींनी समथास जी स प्रहसद्ध 
सनद करून हदली तीत उल्लेख आहे तो असा :– 

 



           

“मजवर कृपा करून सनाथ केले. आज्ञा केली की, त मचा म ख्य धमक राज्य साधन करून 
धमकस्थापना, देव ब्राह्मिाची सेवा, प्रजेची पीडा हरि करून पाळिरक्षि कराव.े हे व्रत संपादून त्यात 
परमाथक करावा. त म्ही जे मनी धराल ते श्री हसद्धीस पावतील. त्याजवरून जो जो उद्योग केला व द ष्ट त रक 
लोकाचंा नाश करावा. हवप ल द्रव्य करून राज्यपरंपरा अक्षई चालेल ऐसी स्थळ द घकट करावी. ऐसे जे जे 
मनी धहरले ते ते स्वामीनी आशीवाद प्रतापे मनोरथ पूिक केले. या उपरी राज्य सवक संपाहदले ते चरि अपकि 
करून. सवककाळ सेवा घडावी ऐसा हवचार मनी आहिला तेव्हा आज्ञा जाहली ही, त म्हास पूवी धमक साहंगतले 
तेचे करा? सहन्नध सेवा होय. ऐसे आज्ञाहपले. यावरून हनकटवास घडून, वारंवार दशकन घडाव,े श्री ची 
स्थापना कोठे तरी होऊन संप्रदाय हशष्ट्य हदगंत हवस्तीिकता घडली ––– जेथे जेथे श्रीच्या मूर्षतस्थापना 
जाहली तेथे उछावपूजा घडावी यास राज्य संपाहदले. त्यातील ग्रामभमूी कोठे काय नेमावी ते आज्ञा व्हावी. 
तेव्हा आज्ञा जाहली या वरून देशातंरी सापं्रदाय व श्रीच्या स्थापना जाहल्या त्यास ग्रामभमूीची पते्र करून 
पाठहवली. श्रीसहन्नध चाफळी वगैरे” 

 
एवढा हवस्तृत उतारा देण्याचे कारि त्यामध्ये समथक आहि छत्रपती याचंा महाराष्ट्र धमकहवषयक 

हकती घहनष्ट आहि दीघककाहलन संबंध होता आहि त्याचं्या परस्परहवषयक भहूमका काय होत्या त्या 
असंहदग्ध शब्दात नमूद केल्या आहेत. याहशवाय ती सनद हशवछत्रपतींनी स्वतः हदली असल्याम ळे त्याला 
ऐहतहाहसक दृष्टीनेही प रावा म्हिून महत्व आहे. (प्रस्त त उतारा एका मठात असलेल्या सनदेच्या 
नकलेवरून घेतला आहे.) 
 
समथांचे वऱ्हयडयतील नशष्ट्य 

 
वर हदलेल्या सत्प रुषाचं्या यादीत पाच हशष्ट्य वऱ्हाडचे असल्याचे हदसून येते. समथक हवद्यमान 

असतानाच वऱ्हाडात समथांच्या हशष्ट्यानंी मठ स्थापन करून समथांचे संप्रदायकायक स रू केले होते. एवढेच 
नव्हे, तर मठ स्थापन झाल्यानंतरही समथांचा संचार होऊन वऱ्हाडात हशष्ट्याचं्या कायाचे हनरीक्षि होत 
असाव े असा अन मान करावयास आधार आहे. श्री. शकंररावजी देव यानंी कारंजा येथील बाळकराम 
रोकडराम मठातील बाळकरामाच्या कहवताचें बाड ध ळ्यास नेले आहे. त्यात कारंजा येथील मठ 
स्थापनेनंतर बाळकरामाची आहि समथांची बाळापूर येथे हकल्ल्याजवळ असलेल्या श्री बालाई देवीच्या 
मंहदरात भेट झाली, असा एका कहवतेत उल्लेख आहे. (हवद्यमान मठपतीकडून हमळालेली माहहती.) 

 
वऱ्हाडातील लोकानंी समथांचा अन ग्रह घेतला आहि तेथे त्याचं्या हयातीतच मठस्थापना करून 

त्याचें संप्रदायकायक प ढे चालहवण्याचा आरंभ झाला. या गोष्टीला एका दृष्टीने फार महत्त्व आहे. त्यावळेी 
सबंध वऱ्हाड प्रातं मोंगलाचं्या राज्यात मोडत होता. हदल्लीच्या बादशहातफे स भेदार व इतर प्रम ख अहधकारी 
औरंगाबाद, एलीचपूर आहि बऱ्हािपूर येथे राहत असून राज्यव्यवस्था संपूिक म सलमान नोकरशाहीच्या 
हाती होती. मूर्षतभजंनाचे आहि मंहदरहवध्वसंनाचे कायक जोरात चालू होते. अशा पहरस्स्थतीत 
कहद धमकप्रसाराचे आहि धार्षमक एकीकरिाचे कायक स रू केले, हे अत्यतं प्रशसंनीय आहे. हवशषेतः ज्या 
मोंगल अंमलातील कारंजा शहरावर हशवाजीच्या सरदारानंी धाडी घालून येथेच्छ लूट केली, त्याच 
शहरात, मोगलाचंी सत्ता असतानंा, समथांचे मठ स्थापण्यात याव,े ही गोष्ट हवशषे उल्लेखनीय आहे. 
 
समथफ सयांप्रदययी मठ 

 



           

आज वऱ्हाडातून अनेक शहरी आहि गावोगावी समथक सापं्रदायाच्या शाखा आहि उपशाखा 
पसरलेल्या आहेत. बह तेक हठकािी अशा मठातून रामनवमी, दासनवमी, हन मज्जयंती इत्यादी उत्सव होत 
असून हशवाय दासबोधाची पारायिे आहि त्यावर प्रवचने होत असतात. बऱ्याचशा मठाचें आहि शाखा 
मठाचें इहतहासदृष्ट्ट्या आहि वाङ मयदृष्ट्ट्या संशोधन व्हावयाचे आहे. आज आपिास वऱ्हाडात 
समथकहशष्ट्यानंी स्थाहपलेले मठ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके दृष्टीस पडतात ती गोष्ट खरी. तथाहप वरील 
सवक मठाचं्या परंपरेचे संशोधन झाल्यास आिखी बरेच मठ खास समथकहशष्ट्यानंी स्थापन केले, असे दृष्टीस 
येण्याचा संभव आहे. धमक आहि राजकारि याचं्या बाबतीत वऱ्हाडातील कहदू समाज परमावधीचा पराधीन 
झाला असताना, वारकरी सापं्रदायाप्रमािे ककबह ना त्याहूनही अहधक, असा हा समथाचा संप्रदाय कहदूच्या 
एकीकरिास आहि कहद त्वाच्या संरक्षिास प्रभावीपिे कारिीभतू झाला, हे हवधान वस्त स्स्थतीस सोडून 
होिार नाही. ज्याचंी स्थापना खास समथकहशष्ट्याकंरवी झाली असे तीन तरी मठ आपिास वऱ्हाडात 
दाखहवता येतात. ते म्हिजे (१) भोळारामाचा एलीचपूर येथील मठ, (२) मल्हार गोसावी याचंा स रजी 
अंजनगाव येथील मठ व (३) बाळकराम रोकडरामाचा कारंजा येथील मठ. याहशवाय देवदास वडिेरकर 
म्हिून एका समथकहशष्ट्याचा उल्लेख एका गं्रथात येतो. पि त्याच्या मठाचा अथवा त्याच्या परंपरेचा अद्याप 
शोध करण्यात आला नाही. वडिेर, ज्याला हल्ली वडिेर बी. बी. अथवा वडिेर स्टेशन म्हितात, तेथे एक 
रामदासी मठ आहे. तेथे शोध करिे अशक्य आहे. कारंजा मठातील सापं्रदाहयक यादी वर हदली आहे. तीत 
गोपाळ गोसावी बालाघाटस्थ आहि देहवदास गोसावी चंद्रपूरस्थ ही दोन नाव ेआढळतात. त्याचं्या मठाचंा 
आहि परंपरेचा तपास करिे अवश्य आहे. त कोबा गोसावी आकोलकर म्हिून आिखी एक नाव यादीत 
आहे. वऱ्हाडातील अकोला शहरातही एक रामदासी मठ आहे. परंत  अकोला नावाची गाव ेमहाराष्ट्रात 
सवकत्र असल्याम ळे संशोधनाच्या अथवा तपासाच्या अभावी, त्यासंबधंी तकक  म्हिूनस द्धा हवधान करिे 
अप्रयोजक होईल. 
 
भक्तरहस्य ग्रांथ आनि समथफनशष्ट्य 

 
आता आपिास माहहती असलेल्या समथकहशष्ट्यासंबंंधाने काय कळते ते पाहू. अनंतकहवकृत 

“भक्तरहस्य” नावाचा एक अप्रहसद्ध ओवीबद्ध गं्रथ यवतमाळ येथील “शारदाश्रम” संस्थेच्या संग्रहात आहे. 
तो शक १७१९ (इ. स. १७९७) मध्ये हलहहला आहे. त्यात २९ व्या अध्यायात हलहहले आहे की, बाळकराम 
प सतकर, भोळाराम अळसपूरकर आहि देवदास वडनेरकर हे हतघेही एकाच वळेी समथांचे हशष्ट्यत्व 
पत्करावयास गेले. 

 
 ऐसे ग रु ते बह वस । पहर सदग रु येक रामदासास । 
 जावोहन धरावी त्याची कास । भवपारास तो कहर ॥ ५९ ॥ 
 ऐसा महन केला हवच्यार । तो झाला देवदास वडनेकर । 
 भोळाराम आळसप रकर । बाळकराम थोर तयामाहज ॥ ६० ॥ 
 हतघे हमळोहन आले परहळस ं। शरि आले रामदासास । 
 म्हिे कैसा त टे भवपाश । शरि पायास म्हिोहन ॥ ६१ ॥ 
 
प्रस्त त अध्यायात बाळकराम–रोकडाराम याचें हवस्तृत चहरत्र आले असून बाकी दोघाचंा वर आला 

तेवढा उल्लखे आहे. उद्धवस तकृत रामदासचहरत्रात भोळाराम आहि बाळकराम हे दोघेही बरेच हदवस 



           

समथांच्या साहन्नध्यात असल्याचे हदसून येते. भोळाराम यानंी एलीचपूर येथे मठ स्थाहपला. आज या मठात 
कोिी अहधपती नाही. पि दासमारूतीची मूती असून तेथे पंचकहमटीमाफक त उत्सवाहदक होत असतात. 
शहराबाहेर दहक्षिेस कोटापाशी भोळारामाच्या समाधीचे वृदंावन आहे. देवदास वडिेरकर या 
समथंहशष्ट्यासंबधंाने आज काही माहहती उपलब्ध नाही. वडिेर येथे रामदासी मठ आहे. त्या हदशनेे शोध 
व्हावयास पाहहजे. 
 
कयरांर्य येथील र्नयदफन र्ोसयवी ययांचय मठ 

 
वर हदलेल्या सत्प रुषाचं्या यादीत चंद्रपूरस्थ असे नाव आहे. आहि त्याखाली रघ नाथ गोसावी, 

अनंत गोसावी, प्रल्हाद गोसावी, आहि रामचंद्र गोसावी अशी चार नाव ेआहेत. यापैकी प्रल्हाद आहि 
रामचंद्र ही नाव ेकारंजा येथील जनादकन गोसावी याचं्या परंपरेत आहेत. हा मठ डोमगावकर कल्याि 
गोसावी याचं्या परंपरेतील असल्याचे मठात हवद्यमान असलेली जनादकन गोसावी याचंी पत्नी सागंते. 
याहशवाय मठातील संग्रहात रघोजी भोसले यानंी शक १६७२ मध्ये डोमगाव आहि गडंढरे या गावाच्या घास 
दािोयाची खंडिी माफ असल्याच्या सनदेची नकल, त्याचप्रमािे शक १७११ मधील हभमाजी गोसावी 
मठपती डोमगाव स्थान यास कत्रबक वगैरे मािकेश्वर स भेदार सरकार परंडा यानंी स्वामीस डोमगाव वगैरे ४ 
गावाचंा सरदेशम खी व मोकासा वगैरे हक्क हदल्याच्या सनदेची नकल आहे. याहशवाय हा मठ डोमगाव 
शाखेपैकी आहे असे म्हिावयास मठातील कागदपत्रात प रावा नाही. या मठातील प रुषाचंी वशंावळ 
येिेप्रमािे आहे :– 
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या वशंावळीत प्रल्हाद गोसावी हाच समथकसंप्रदायात आला. शक १६८३ मध्ये प्रल्हाद रामदासी याने 

हलहहलेली भावाथक रामायिाची प्रत मठात आहे. तीत प्रल्हाद गोसावी याचे वास्तव्य खडीधामिी येथे 
असल्याचे हलहहले आहे. त्याच स मारास प्रल्हाद गोस्वामी यानंी कारंजा येथे मठ स्थाहपला असावा. कारि 
फसली सन ११२४ (शक १६३६) ची प्रल्हाद गोसावी यास महमदशहा बादशहा याने अंमलात हदलेली व 
राव मानकसग याचंा हशक्का असलेली सनद मठात आहे. तसेच वाशीम येथील प्रहसद्ध नवाब हशमतजंग 
बहाद र यानंी प्रल्हाद गोसावी याचें प त्र रामचदं्र बाबा रामदासी यानंा फसली सन ११८५ मध्ये हदलेली एक 
सनद आहे. इ. स. १८५८ मध्ये इनाम कहमशनसमोर रामचंद्र बाबाचे नातू व माधव गोसावी याचें प त्र 
रामकृष्ट्ि गोसावी यानंी इनामासंबंधी अजक हदला आहे. हे रामकृष्ट्ि गोसावी ता. १४–११–१८८७ रोजी 
मयत झाले. रामदास रामदासी वषक ४ अंक ४६ (शक १८४०) या अंकात प्रस्त त मठाची वशंावळ हदली आहे. 
तीत फरक असलेला हदसून येईल. प्रस्त त वशंावळ मठातील ज न्या कागदपत्रावरून तयार केली आहे. 
प्रल्हाद गोसावी यास समथांचा उपदेश होता, असे एका ज न्या हटपिात दाखहवलेले आहे. समथक समाधीचा 
काळ शक १६०३ असून ज्याअथी शक १६३८ मध्ये प्रल्हाद गोसाव्यानंी हलहहलेली एक पोथी आहे त्यावरून 
समथांच्या काळी प्रल्हाद गोसाव्याचें अस्स्तत्व आहि समथांचा अन ग्रह त्यानंी घेिे अगदीच असंभवनीय 
नाही. 

 
हशमतजंग बहाद र याचंी रामचंद्र बाबा यास सनद आहे, या नबाबाच्या कारहकदीतच वाशीम येथे 

बालाजीची मूती जहमनीत सापडली व त्याकहरता प्रहसद्ध भोसल्याचें सरदार भवानी काळू याचंी प्रचंड मंदीर 
बाधंले. या मंहदरास वरील नबाबानंी व नागप रकर भोसल्यानंी इनाम हदल्याचा उल्लेख बालाजीच्या 
मंहदरासमोर असलेल्या हशलालेखामध्ये आहे. भवानी काळू आहि कारंज मठाचे अहधपहत रामचंद्र बाबा हे 
दोघेही मूळचे खडीधामिी या गावचे वतनदार असल्याम ळे भवानी काळू याचं्यामाफक तच या गोसावीब वास 
वरील नबाबाकडून आहि जानोजी भोसल्याकडून सनदा हमळाल्या आहेत. प्रस्त त मठात रामपंचायतन मूती 
आहि समथांची हाताने काढलेली ज नी तसबीर आहे. मठाहधपती कोिीच नसून मठात फक्त एक बाईच 
आहे. मठात महत्त्वाचा हलहखत गं्रथसंग्रह व्यवस्स्थत ठेवला असून रामनवमी उत्सव, दासबोधाची पारायिे 
इत्यादी अद्यापही होत असतात. बरेच गं्रथ ध ळ्यास श्री. शकंररावजी देव याचं्याकडे गेले आहेत. 
 
बयलकरयम रोकडयरयम–मठ, कयरांर्य 

 
कारंजा येथे बाळकरामाचा आहि रोकडारामाचा जो द सरा एक मठ आहे त्याची परंपरा अबाहधत 

आहे. या उभयताचंी हकीकत ‘भक्तरहस्य’ गं्रथात २९ व्या अध्यायात समग्र आली आहे. मठातही 
परंपरेसंबंधाने कागदपत्र आहेत. बाळकराम मूळचे कसदखेड (माहूर प्रातं) येथील. वहडलाचें नाव 
केशोबावा, मातेचे नाव गोदाई, माघ्यहंदनीय ब्राह्मि. बाळकरामाची पत्नी साळ ंबाई. लग्नानंतर बाळकराम, 
देवदास व भोळाराम या हत्रवगांनी परळीस जाऊन समथांचा अन ग्रह घेतला. 

 



           

अनंत कवी बाळकरामासंबंधाने म्हितात— 
 
 ऐसा अन भव बाळकरामासी । तेची शब्द येती म खासी ॥ 
 काही केले मग काव्यासी । अन भव स खासी आप ला ॥ ७१ ॥ 
 तेची स ख आनोनी ध्यानी । उभा राहतसे कीतकनी ॥ 
 नीराहभमान हनलोभ मनी । नाचे कीतकनी भक्ताचे ॥ ७२ ॥ 
 ऐसी भावभक्ती आंगी जडली । तो प ढे रामनौमी आली ॥  
 देवप्रहतष्ठा ब्राम्हिप जा केली । संवृधी (?) प जीली भक्तीने ॥ ७४ ॥ 
 प्रहतहदनी जेवीहत ब्राम्हि । आपि कराव ेउपोषि ॥ 
 यावरी कराव ेकीतकन । कराव ेप राि दासबोध ॥ ७५ ॥ 
 तो लळीत करीता दशमीस । बाळलीला विी हवशषे ॥ 
 तो येऊनी उभा अयोघ्याधीश । रुप सग िास देहखले ॥ ७६ ॥ 

 
नंतर आई दत्त याची यात्रा करून (माहूर येथील रेि का देवी आहि दत्तात्रय) प सदला आले. तेथे 

मठ बाधूंन हशष्ट्यसम दाय वाढहवला. प सद येथे उत्तरेच्या बाजूस पूस नदीतीरी रोकडा या नावाचा मारोती 
आहे. त्याचे प्रसादाने बाळकरामास प त्र झाला. म्हिून त्याचे नाव रोकडाराम ठेहवले. प सदहून बाळकराम व 
प त्र रोकडाराम हे कारंजा येथे आले व त्या हठकािी त्यानी बेंबळपाटीवर मारुतीची स्थापना केली व गावात 
मठ स्थाहपला. त्या मठातच हल्ली रोकडारामाची समाधी व सापं्रदाहयक राममूती असून मठाचे हवद्यमान 
अहधपहतही तेथेच राहतात. कारंजास आल्यावर रोकडारामाचे लग्न द्वारकाबाईशी झाले. हतला मूल 
होईलना म्हिून राधाबाई नावंाची द सरी पत्नी केली. त्यानंा बाप  गोसावी म्हि न प त्र झाला. रोकडारामाने 
आपले वहडलाचंा म्हिजे बाळकरामाचा उपदेश घेतला. रोकडारामासबंंधाने अनंत कवी म्हितात— 

 
 पीतयासंगे वाजवी टाळ । तापे करीत गदारोळ ॥ 
 रागराहगिी जािोहन वळे । कहवत्त्व रसाळ म्हिाव े॥ १०८ ॥ 
 
 काही कीतकन हवद्या अभ्यास । भागवती मन रातं्रहदवस ॥ 
 बरे शोहधले दासबोधास । नपरी गभास (ममास) न कळेची ॥ ११४ ॥ 

 
ग रुचा अन ग्रह झाल्यावर 

 
 सदग रु कृपा तेहच एैसी । तात्काळ फळली रोकडारामासी ॥ 
 काव्ये केली कृपासहरसी । अन भव तैसी बोलिी ॥ १२८ ॥ 
 कीतकनी उभे टाकाव े। न सग ि प्रताप विाव े॥ 
 स्वरुपाचे अन भव ध्याव े। सहज पाहाव ेम दे्रसी ॥ १२९ ॥ 
 रामसमान दृष्टी पहािे । अन भव रोकडा हच बोलिे ॥ 
 जगासी तात्काळ बािे ख ि । ठसा पूिक भावभक्ती ॥ १३० ॥ 
 म्हिोहनया नाव रोकडा । बोल बोलावा चोखडा ॥ 
 उधार नोहेहच तो रोकडा । भक्ती जोडा यासी नसे ॥ १३१ ॥ 



           

 या रीती करीती कीतकना । भक्ती लावाव ेबह त जन ॥ 
 हशष्ट्य केले विाविक । बाळक स्त्रीया कारि उपदेशीले ॥ १३२ ॥ 

 
या मठात बाळकराम व रोकडाराम याचं्या कहवताचंी बाडे असून मठाच्या संग्रहात रोकडारामाने 

स्वतः हलहहलेली दासबोधाची प्रत आहे. तसेच श्रीधर कवीने हलहहलेले ओवीबद्ध मस्च्छन्द्रप रािही या मठात 
आहे. या गं्रथाची प्रत अद्याप द सरीकडे कोठे आढळत नाही. या मठातही सवक सापं्रदाहयक उत्सव, रामायि, 
दासबोध इत्यादी सापं्रदाहयक पारायिे व प रािे होत असतात. 

 
मठाची परंपरा याप्रमािे आहे. केशोबोवा–बाळकराम (समथाचा अन ग्रह)—रोकडाराम–

बाप साहेब ऊफक  बाप  गोसावी–सखाराम गोसावी–लक्ष्मि गोसावी–मारुती गोसावी–मारुतीब वास प त्र 
दोन–रामभाऊ आहि गिपहतब आ. दोघेही हवद्यमान असून गिपहतब आ हे सापं्रदाहयक प रािकीतकन करीत 
असतात. मठस्थापनेनंतर बाळकरामाची आहि समथाची गाठ बाळाप र येथे बाळाई देवीच्या मंहदरात पडली 
होती. हे वर आलेच आहे. 
 
मल्हयर र्ोसयवी–सुरर्ी अांर्नर्यव 

 
वर उदधृत केलेल्या समथकसापं्रदायी सत्प रुषमाहलकेत मल्हार गोसावी स रजी अंजनगावकर हे नाव 

आहे. याचं्या संबधंाने माहहती, त्याचंा नातू उद्धवस त याने हलहहलेल्या ओवीबद्ध रामदास चहरत्र या गं्रथात 
हवस्तृतपिे आली आहे. या चहरत्राच्या हस्तहलहखत प्रती भोळारामाच्या मठात एलीचपूर येथे, जनादकन 
गोसावी याचं्या मठात कारंजा येथे आहि ख दल  कवीच्या वंशजाकडे स रजी अंजनगाव येथे आहेत. याहशवाय 
प्रस्त त चहरत्र, स मारे ४०–४५ वषांपूवी, म ंबई येथे प्रकाहशत झाले असून त्याची एक जीिक प्रत प्रस्त त लेख 
हलहहत असतानंा आमच्यासमोर होती. रामदासस्वामीचा माधवदासास माह लीसंगमी अन ग्रह झाला. नगर 
येथे माधवदासाचा केशवस्वामीस उपदेश झाला आहि केशवस्वामी प्रथम हातगाव (मोगलाईत) येथे आहि 
नंतर व्याहामाडंव येथे गृहस्थाश्रमी होऊन राहहले, तेथेच उद्धवस त याचंा अन ग्रह झाला. प्रत्येक अध्यायाचे 
आहदअंती आपला ग रु केशवस्वामी याचंी स्त ती केली आहे. माधवदास आहि केशवस्वामी याचंी चहरते्र 
उद्धवस ताने आपल्या गं्रथात ५० व्या अध्यायात वर्षिली आहेत. त्याचप्रमािे उद्धवस ताने मल्हार गोसावी 
याचे चहरत्र आहि आपली वशंहवषयक माहहती रामदास चहरत्राच्या ५१ व्या म्हिजे शवेटच्या अध्यायात 
हदली आहे. त्यावरून खालील वशंवृक्ष होतो. 

 
त्र्यंबकपंत–मल्हार गोसावी–उद्धव गोसावी–लक्ष्मि (उद्धवस त) 
 
त्र्यंबकपंत (गोत्र अगस्स्त) हे वऱ्हाडात स रजी अंजनगाव आहे, तेथचे राहिारे, दैवत मल्हारी आहि 

त ळजाप रची देवी. याला एक प त्र झाला. त्याचे नाव मल्हारी, त्याचे लग्न झाल्यावर त्याच्या अंगी वैराग्य 
बािले. त्याने प्रपंच सोडून याते्रहनहमत्त घर सोडले. घोडेगावी क लदेवतेचे दशकन घेतले, तेथून भीमातीरी 
पेडगावी गेला, 

 
 तो रामदासस्वामीचा । प्रताप फाकला वैराग्याचा ॥ 
 तेथे हकती हशष्ट्याचा । मेळा आला हभके्षसी ॥ १७ ॥ 



           

 त्याचंा समागम धरून । आला सज्जनगडलाग न ॥ 
 घेतले समथाचे दशनं । करी नमन सदभाव े॥ १८ ॥ 
 
याप्रमािे समथकदशकन झाल्यावर हकत्येक हदवस त्याचं्या सेवते घालहवले. इकडे मल्हारीचे आईबाप, 

त्याच्या तरुि पत्नीस बरोबर घेऊन, घोडेगाव, पेडगाव मागाने शोध करीत सज्जनगडास आले. समथाजवळ 
त्यानंी सवक हहककत साहंगतली. मला कोिी नाही, असे खोटेच मल्हारीने समथास साहंगतले होते. त्याबदल ल 
त्याची बरीच कानउघाडिी केली. घरी जाऊन संसार कर आहि प त्र झाल्यावर परत ये, असे सागं न त्याला 
परत पाठहवले. त्यावळेी मल्हारीचे वय २५ वषाचे होते. घरी स रजी अंजनगावास गेल्यावर संसार केला व 
एक प त्र उद्धव नावाचा झाला. नंतर परत समथाकडे जाण्याची त्याने तयारी केली, इतक्यात समथक 
समाहधस्थ झाल्याची वाता त्याच्या कानी पडली. या वातेम ळे त्याला हवषाद उत्पन्न झाला. आधीच 
संसारातून मन हनघाले होते, तेव्हा मल्हारी याने काशीवास स्वीकारला. तेथे श्रीराम, लक्ष्मि, सीता आहि 
हन मंत याचं्या मूर्षत ओहतल्या. आहि रामनवमी उत्सव आहि समथाची प ण्यहतथी तेथे करू लागला. प ढे या 
मूर्षत त्याने अंजनगावास पाठवनू हदल्या व आपि संन्यास स्वीकारला. इकडे उद्धवाने मौजीबंधन हववाह 
वगैरे झाले. मूर्षत आल्यावर मूतीची स्थापना करून संप्रदायाप्रमािे रामनवमी वगैरे उत्सव स रू झाले. उद्धव 
या व्यवहाराहनहमत्त वऱ्हाडातून शहरास औरंगाबादेस गेला, तेव्हा व्याहामाडंव्यास केशवस्वामी 
(समथकसापं्रदायी) याचंी गाठ पडली व त्याचंा त्याने अन ग्रह घेतला. 
 
उिवसुतकृत रयमदयसचनरत्र 

 
या उद्धवास लक्ष्मि नावाचा म लगा असल्याचे रामदासचहरत्र गं्रथावरून हदसते. 
 
 शरिागत सदग रुचा । अंहकत केशवस्वामीचा ॥ 
 बाळक उद्धवराजाचा । बोलेल न ते पहरसाव े॥ ३९–१३० ॥ 

 
त्याचप्रमािे 

 
  अभगंी घालोहन माझे नाव । करील गं्रथगौरव ॥  

 म्हिे लक्ष्मिउद्धव । लहडवाळपिे ॥ १०–४८ ॥ 
 

बाकीच्या सवक अध्यायात कवीने केशवस्वामीचा उल्लेख करून स्वतःस उद्धवस त हे नाव हदले आहे. 
गं्रथ स रूवात करण्यापूवी जे नमन आहे. त्यात..... 

 
श्री मातंड प्रसन्न ॥ श्री माधवदास समथक ॥ श्री केशव स्वामी समथक ॥ श्रीउद्धवराज याप्रमािे 

आदराथी नाव ेआली आहेत. यावरून उद्धवस त हा स्वतः उद्धव नसून त्याचा प त्र लक्ष्मि होय असे हनहश्चत 
वाटते. ५१ व्या अध्यायात मल्हारीसबंंधाने बोलतानंा; 

 
 ऐसे हकत्येक हदवसावरी । मूती पाठहवल्यावरी ॥ 
 आपि संन्यास ग्रहि करी । हपतामह तो आम चा ॥ ५१ ॥ 



           

 
असे स्पष्ट म्हटले आहे. उद्धव तोच उद्धवस त अशी शकंा घ्यावयास रामदास चहरत्रातच दोन स्थळे 

आहेत. एकतर ५० व्या अध्यायात व्याहामाडंव्यास केशवस्वामींनी मला उपदेश केला असे म्हटले आहे. 
 
 मग तेथोहनया हनघाले । व्याहामाडंव्यासी राहहले ॥ 
 मज दीनासी उपदेहशले । तये ठायी जाहिजे ॥ ७७ ॥ 
 ऐसा सदग रु केशवराज । उपदेश केला मज सहज ॥ 
 अज्ञानपिी हनजग ज । साहंगतले किकप टी ॥ ७८ ॥ 

 
त्याचप्रमािे 

 
 माहझये हपत्याचा हपता । त्र्यंबकपंत परमात्मा ॥ 
 भक्ती करीतसे तत्त्वता । न मल्हारी मातंडावरी ॥ ५१–५ ॥ 
 त्यासी येक हच प त्र जाहला । तो मल्हारी नामाहथला ॥ 
 हदवसेंहदवस वाढू लागला । मात्याहपत्यासंी आनंद ॥ ६ ॥ 

 
यावरून मल्हारी हा गं्रथकत्याचा बाप असावा असे वाटते. परंत  यापूवी हदलेली प्रमािे सबळ 

आहेत. माहझये हपत्याचा हपता. या जागी माहझये हपत्याचा हपतामह, असावयास पाहहजे होते. आिखी एक 
गोष्ट नमूद कराहवशी वाटते ती ही की, उद्धवालाही व्याहामाडंवा येथे केशवस्वामीचा अन ग्रह झाला होता, 
असे ५१ व्या अध्यायातील ५६ ते ६० या ओव्यावरून हदसते. मल्हारी गोसावयाचंा मठ स्वतंत्रपिे नाही. परंत  
स रजी अंजनगाव येथे त्याचें वशंज असून काशीहून आिलेल्या मूती त्याचं्या घरी आहेत. आहि अद्यापही 
त्याचं्याकडे रामनवमी इत्याहद उत्सव स रू आहेत. अशी माहहती लागली. स रजी अंजनगाव हे प्रहसद्ध 
देवनाथ महाराजाचें जन्मस्थान असून तेथे त्याचंा मठ आहे व त्याचंी हशष्ट्यपरंपरा स रू आहे. मल्हारी 
गोसावी याचंी वशंपरंपरा हवद्यमान वशंजापयंत हमळिे शक्य आहे. 

 
उद्धवस त यानंी केलेल्या रामदासचहरत्रात कतृकत्वाचा शक हदला नाही. तथाहप या गं्रथाची शक 

१७०१ मध्ये हलहहलेली प्रत कारंजा येथील जनादकन गोसावी याचं्या मठात आहे. त्यावरून या गं्रथाची अंहतम 
मयादा हनहश्चत आहे. तथाहप मल्हारी गोसावी समथाजवळून गेला, तेव्हा त्याचे वय २५ वषांचे होते व तेथून 
लवकरच उद्धवाचा जन्म झाला. त्याच स मारास समथांचा काल झाला अशी वाता आली. समथाच्या 
समाधीचा शक १६०३ आहे. गं्रथ उद्धवाचा असो अथवा त्याचा म लगा लक्ष्मि ऊफक  उद्धवस त याचा असो, तो 
समथकसमाधीनंतर ४०–५० वषांच्या आतच तयार होिे असंभवनीय आहे. 
 
समथफसांप्रदयययचे नवस्तृत सांशोधनके्षत्र 

 
वर हदलेल्या सत्प रुषमाहलकेत देवदास चंद्रपूरस्थ आहि भक्तरहस्यात नमूद असलेला देवदास 

वडिेरकर हे एकच की हभन्न हाहह प्रश्न संशोधनाअभावी आज तरी अहनिीतच आहे. या सवक 
शकंास्थानावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती ही की, वऱ्हाडात समथकसंप्रदायासंबधंाने संशोधनाकहरता बरेच 



           

मोठे के्षत्र ख ले आहे. त्याकडे वऱ्हाडातील तरुि, उत्साही आहि हवद्याव्यासगंी गृहस्थाचें लक्ष वधेाव ेअशी 
आमची इच्छा आहे. 

 
वरील हववचेनावरून ही गोष्ट हनहश्चत हदसून येते की, समथांच्या कायकके्षत्रातून वऱ्हाड वगळला गेला 

नव्हता. वऱ्हाडात त्यावळेी हदल्लीच्या मोगलाचें राज्य होते, तरी समथक हवद्यमान असतानंाच वऱ्हाडच्या 
हनरहनराळ्या भागात समथक हशष्ट्यानंी समथकसंप्रदायाचे मठ स्थापन केले होते. आहि रामनवमी, 
हन मानजयतंी इत्याहद उत्सव, रामायि, दासबोध इत्याहद गं्रथाचंी पारायिे आहि प रािाच्या रूपाने या 
गं्रथातील उपदेश कहदू जनतेत प्रसार पावत होता आहि हवपहरत पहरस्स्थतीतस द्धा धार्षमक संघटिाचे कायक 
अव्याहत स रू होते. समथककालीन मठाची परंपरा हवद्यमान कालापयंत अबाहधत स रू आहे. या मठातून 
अनेक अहधकारी प रुष हनमाि होऊन त्यानंी या के्षत्रात कायक केले आहे. राम, हन मंत इत्याहद राष्ट्रदेवताचंी 
उपासना आहि त्याचें ग िगान याचंी प्रथा वऱ्हाडात हकती बद्धमूल झाली आहे आहि त्याचे सवक श्रेय 
समथकसंप्रदायाने वऱ्हाडात जी कामहगरी केली त्यालाच आहे. हे आज वऱ्हाडात अनेक शहरी आहि गावी 
असलेले समथकमठ आहि जागजागी असलेली श्रीरामाची आहि हन मंताची मंहदरे व तेथे असलेली काये 
यावरून स्पष्ट हदसून येते. 



           

३५.                   
 
इ. स. १६१७ च्या आक्टोबरची गोष्ट शहाजादा ख रकम दहक्षिेत हवजय सपंादून आहि दहक्षिेच्या 

स भ्याच्या संरक्षिाची व्यवस्था करून हकल्लेमाडूं येथे बादशहा जहागीर यास भेटण्यास आला. बादशहानेही 
आपल्या हवजयी आहि कतृकत्वशाली शहाजाद्याच्या स्वागताची अपूवक तयारी केली होती. शहाजाद्यास 
आकलगन देऊन त्यास दरबारात राजकसहासनाजवळ आसन हदले. तीस हजाराची मनसब देऊन शहाजान 
हा हकताब हदला. शहाजाद्यावर असलेल्या रिध ंरधर सरदारानंाही बादशहाने खाजगी म लाखती देऊन 
त्यानंा पोषाख, हखल्लत आहि इनामे देऊन त्याचंा गौरव केला. त्या सरदारात खानजहा ं लोदी, 
अबद लखान, महाबतखान, शहानबाजखान, मोतबनखान बक्षी आहि महलकंबरापासून फ टून आलेला 
उदाराम अशी इहतहासप्रहसद्ध नाव े आहेत. पार्षटअन गं्रथाच्या आधारावर बेनीप्रसाद यानंी हलहहलेल्या 
जहागंीरच्या चहरत्रात ही हकीकत आहे. नामावर म सलमान सरदाराचं्या यादीत एका कहदू सरदाराचे नाव 
पाहून साहहजकच क त हल उत्पन्न होते. 

 
या उदारामाच्या घराण्यासबंंधाने “वाशीमचे राजे उदाराम” शीषकक एक हनबधं वऱ्हाडचे प्रहसद्ध 

इहतहासकार श्री. यादव माधव काळे यानंी भारत इहतहास संशोधक मंडळाप ढे नवम्  सम्मेलनात वाचला 
होता. तो मंडळाच्या तै्रमाहसकात वषक २ अंक १ ते ४ मध्ये पान ४४ वर छाहपला आहे. हशवाय श्री. काळे यानंी 
वऱ्हाडच्या इहतहासात राजे उदारामाची हकीकत एका स्वतंत्र प्रकरिात हदली आहे. या घराण्याची 
हकीकत उजेडात आिण्याचे श्रेय सवकस्वी वऱ्हाडचे स प्रहसद्ध इहतहासकार श्री. या. मा. काळे यानाच आहे. 

 
या घराण्याचा मूळ संस्थापक उदाराम हाच होय. याचे मूळ नाव उद्धव रामजी परंत  पारशी गं्रथात 

उदेराम अथवा उदाराम असे आले आहे. उद्धव रामजी, उद्धवराम–उधोराव–उदेराव शवेटी उदाराम असा 
अपभं्रश झाला. उदारामाच्या भाग्योदयाची हकीकत शारदाश्रम संग्रहात असलेल्या भक्तरहस्य नावाच्या 
एका अप्रकाहशत ओवीबद्ध गं्रथात आली आहे. तो गं्रथ अनंत नावाच्या कवीने हलहहला असून 
शारदाश्रमातील प्रत शके १७११–इ. स. १७८९ मधील आहे. या गं्रथातील उतारा शवेटी हदला आहे. या 
गं्रथावरून खालील माहहती कळते. उदाराम हा वाशीम परगण्यामधील (सावरगाव, हचहूर वगैरे) गावचा 
क ळकिी होता. स्स्थती अत्यंत गरीबीची, पाटलाच्या येथून ताक आिवनू व कोठून तरी धान्य आिवनू 
काळक्मिा करावी. एकदा पाटलाचंी बायको द रुत्तरे बोलली त्यावरून संसाराला वैतागून उदाराम हा 
हशरपूर येथे पदमाजी नावाचा वजंारी जातीचा सत्प रुष होता त्याला शरि जाऊन त्याची भस्क्त करू 
लागला. पदमाजी प्रसन्न होऊन त्याने त्याला शहराला जा म्हिून आज्ञा हदली. हल्ली जेथे औरंगाबाद शहर 
आहे तेथे महलकंबराने खडकी म्हिून हनजामशाहाच्या राजधानीचे शहर बसहवले होते तेथे तो गेला. 
उदाराम हा उत्तम फारसीनवीस होता. तेथे एका अमीराच्या येथे वकसदा (लेखक) म्हिून राहहला. प ढे 
अमीराबरोबर हदल्लीस गेला. तेथे बादशहाने साहंगतलेली कामहगरी उत्कृष्ट रीतीने पार पाडली म्हिून 
बादशहाने उदारामास भेटीस बोलाहवले आहि खूष होऊन त्यास माहूर पासून वाशीमपयंत ५२ महालाचंी 
देशम खी व नौबत हनशाि देऊन सनद करून हदली. हे संतकृपेचे फळ असे अनंत कवीने म्हटले आहे. 

 
यावरून हनष्ट्कषक हनघतो तो असा की हनजामशाहीचा हदवाि महलकंबर याने खडकी वसहवल्यावर 

उदाराम तेथे गेला व तेव्हापासूनच त्याच्या भाग्योदयास स रवात झाली. मोगलाचं्या ताब्यात वऱ्हाड 
गेल्यावर नंतर हनजामशाहीची नोकरी सोडून मोगलाचं्या नोकरीत उदाराम राहहला असावा. श्री. काळे 



           

यानंी नवम् सम्मेलनात वाहचलेल्या हनबंधावरून उदाराम हा अकबराच्या कारकीदीत हदल्लीस गेला. तेथे 
त्याचें मामा हदवािी खात्यात नोकर होते त्याम ळे सरकारी कामात प्रवशे होऊन त्याचंी ह शारी अकबराचे 
ध्यानात येऊन वाढवीत वाढवीत अखेरीस त्यास ५ हजाराची मनसब हहजरी सन १००२ सरासरी इ. स. 
१५९२ मध्ये हदली. लष्ट्करी उदारामने फार बहाद री दाखहवली म्हिून वाशीम व माहूर हे सरकारने त्याचें 
ताब्यात हदले शहाजहान बादशहानेही या दोन्ही सरकारातील देशम खी वतन आहि काही जाहाहगरी हदल्या 
व याप्रमािे उदारामाने ४० वष ेमोगलाचंी नोकरी करून हहजरी १०४२–इ. स. १६३२ मध्ये तो आपल्या 
वयाच्या ६६ व्या वषी मरि पावला. 

 
अकबराच्या कारकीदीतील उदारामाची हकीकत अद्याप उपलब्ध नाही. फारसी गं्रथाचे संशोधन 

झाल्यास ती अवश्य हमळेल. मात्र जहागंीर, शहाजहान याचं्या कारकीदीतील हकीकत उपलब्ध आहे. 
खानखाना हा दहक्षिेच्या स भ्यावर असताना शहाजादा ख रकम हा दहक्षिेत येऊन त्याने इ. स. १६१७ मध्ये 
हनजामशाही आहि अहदलशाही याचं्याशी तह होईपयंतचा कारभारात उदारामाचे बरेच सहाय्य झाले असले 
पाहहजे व त्याचेच फळ म्हिून या लेखाच्या आरंभी विंन केल्याप्रमािे जहागंीर बादशहाने उदारामाला 
खास म लाखतीचा मान हदला व त्याला हखल्लत देऊन त्याचा गौरव केला. त्यावळेी उदाराम हा मोंगलाच्या 
प्रहतहष्ठत सरदारापंैकी दहक्षिेतील एकटाच कहदू सरदार होता असे हदसते. वऱ्हाडातंील द सरा प्रहतहष्ठत 
सरदार लख जी जाधवराव हा त्यानंतर म्हिजे इ. स. १६२१ मध्ये खंडागळ्याच्या हत्तीवरून झालेल्या 
झगड्यानंतर हनजामशाही सोडून मोंगलाकडे आला. 

 
जहाहंगराहवरुद्ध शहाजादा शहाजानने जे बंड प कारले त्यातही उदाराम आहि लख जी जाधवराव 

याचें प्रम ख अंग होते. इ. स. १६२३ मध्ये माडं येथे शहाजहानने बंडास स रवात केली. त्यास दहक्षि, 
ग जराथ व माळवा येथील प्रम ख सरदाराचें पाठबळ होते. त्या सरदाराचं्या यादीत उदाराम आहि जाधवराव 
याचंी नाव ेआहेत. शहाजहानाहवरुद्ध बादशहाने शहाजादा परीवीज व माबतखान यास पाठहवले. बादशाही 
फौजेस रोखून धरण्याकहरता जाधवराव व उदाराम याचं्या नेतृत्वाखाली चपळ असे मराठी घोडदळ 
पाठहवले. या सरदारानंी मनस रखान सरदाराच्या हाताखालील सैन्याचा पराभव केला पि ते बादशाही 
अवाढव्य सैन्याचा प्रहतकार करू शकले नाहीत. शहाजहानच्या सरदारापंैकी एक एक त्याला सोडून गेले व 
शवेटी वऱ्हाडातून गोवळकोंडा व तेथून ओहरसा बंगालकडे जाण्याचा त्याने हनश्चय केला. जाधवराव, 
उदाराम आहि आमतखान हे त्याला साय करीत होते. बादशाही सैन्य त्याचे मागे होतेच. तापी उतरून 
शहाजहान अकोट येथे आला व जाधवराव शहाजहानाचे सामान राखण्याकहरता मागे राहहला व 
शहाजहान, आपली पत्नी प्रहसद्ध म मताजमहाल व प त्र दारा, स जा, औरंगजेब यासंह उदारामाबरोबर 
माहूर येथे उदारामाचे येथे आला त्यावळेी औरंगजेब ६ वषांचा होता. काही हदवस माहूर येथे राहून व 
त्याचेच जवळ हत्ती, खजीना व जड सामान ठेवनू हवश्वासू रजपूत सरदार राजा भीम यासंह 
गोवळकोंड्याकडे गेला. परराज्यात शहाजहान गेला असे पाहून परवीज आहि महाबतखानही परत 
बऱ्हािप राकडे गेले. माहूरला असताना शहाजहान कोठे उतरला होता त्या वाड्याचे अवशषे उदारामाचे 
वशंज अद्यापही दाखहवतात. 

 
महाबतखान देऊळगावंराजा येथे असताना अदीलशहा आहि महलकंबर हे दोघेही एकमेकाहंवरुद्ध 

मोगलाचंी मदत मागण्याची खटपट करीत होते. शहाजहान मोगली राज्यातून हनघून गेल्यावर 
महाबतखानाने अहदलशहास मदत देण्याचे ठरहवले. महाबतखानाचंी अलाहाबादेकडे रवानगी झाल्यावर 
सरब लंदरखान याच्याकडे दहक्षिेचा कारभार आला. शहाजहान हनघून गेल्यानंतर जाधवराव आहि 



           

उदाराम परत बादशाही तैनातीस आले परंत  दंड म्हिून जाधवरावाला आपला म लगा आहि उदारामाला 
आपला बंध  यानंी बादशहाकडे ओलीस द्याव ेलागले. त्याचंी नेमिूक बालाघाटच्या संरक्षिाकहरता झापर 
येथे झाली. मोगलातफे सरदार म ल्लामहमद याचंी नेमिकू महलकंबर आहि अहदलशाही याचं्या झगड्यात 
अहदलशहास मदत करण्याकहरता झाली. महलकंबराचे व अहदलशहाचे य द्ध सन १६२४ मध्ये भातवडी येथे 
झाले. त्यात महलकंबरातफे शहाजी व शरीफजी लढले. या य द्धात शरीफजी पडला. मोगलातफे जाधवराव 
आहि उदाराम हेही अहदलशहाच्या वतीने लढले. या य द्धाची हकीकत परमानंदाने हशवभारतात वर्षिली 
आहे. उभय सैन्यात असलेल्या सरदाराचंी नाव े हदली आहेत त्यात अनेक ब्राह्मि आहि क्षहत्रय मराठे 
सरदाराचंी नावं ेहदली आहेत त्यात या लढाईत मोगली सैन्याचा आहि आहदलशाही सैन्याचा मोठा पराभव 
होऊन त्याचें अनेक सरदार कैद केले गेले. जाधवराव आहि उदाराम हे लढता लढता जेव्हा पराभव 
होण्याचा समय आला तेव्हा शत्रूच्या स्वाधीन न होता लढाईतून परत हनघून गेले. भातवडी हे गाव पैठि व 
अहमदनगर या शहराच्या दरम्यान आहे. 

 
याप्रमािे अनेक शौयाची कामे करून आहि आपल्या घराण्यास वैभव हशखरावर पोहचवनू उदाराम 

इ. स. १६३२ मध्ये मृत्य वश झाला. उदाराम मागे त्याची स्त्री आहि अज्ञान प त्र जगजीवनराव हे होते. 
उदारामाची देशम खी, मनसबदारी जहागीर वगैरे सवक मानमरातब शहाजहान बादशहाने त्याच्या म लाकडे 
चालहवली. हवठोजी वकील याचे हस्ते हखल्लत व घोडा पाठवनू बादशहाने सन १६३७ मध्ये वतनाची सनद 
जगजीवनरावाच्या नावं े करून हदली. उदारामाच्यापूवी माहूर प्रातं मोगलतफे हरचंदराय नावाच्या 
रजपूताकडे होता. पि त्याच्या कारकीदीत प्रजेस त्रास होऊन तो म ल ख जवळजवळ वैराि झाला होता. 
उदारामाच्या एका सनदेत म लखाची आबादानी करून शतेीच्या उस्तवारीस मदत करावी असा उल्लेख 
आहे. उदारामाच्या मृत्यूनंतर हरचंदरायाने प न्हा उचल खाल्ली. परंत  उदारामाची बायको ही कमी शूर 
नव्हती. हतने आपले लोकासं “बहहिीची लाज राखा” असे उते्तजन हदले आहि हनशािास चोळी बाधूंन 
लष्ट्कर उभे केले आहि हरचंदरायावर स्वारी करून त्यास कायमचे हाकून हदले. 

 
आपल्या शूर आईच्या हशकविीने जगजीवनरावही शूर आहि कतकबगार हनघाला व त्याची योग्यता 

वाढून त्याचे अहधकारही वाढले. सन १६४२ ते १६५२ मध्ये शहाजहान बादशहाच्या वळेी दोन सनदा हमळून 
त्यास २ कोटी ७० लक्ष दामाचे उत्पन्न मनसबहगरीबदल ल हमळाले व त्या प्रमािात लष्ट्करही त्याचे हातात 
राहहले. माहूर वगैरे २३ महालाचे हदवािी, फौजदारी सवक अहधकार त्यास हमळाले. औरंगजेब दहक्षिेत 
आला असता जगजीवनरावस म दल ाम बऱ्हािप रास भेटीस बोलावनू औरंगजेबाने त्याचा सन्मान केला. 
जगजीवनरावाने बऱ्हािप रास एक प रा वसहवला तो जगजीवनप रा म्हिून अद्याप कायम आहे. या प ऱ्याचे 
बाबतीत मोआहझमची एक सनद आहे. जगजीवनराव माहूरचे हकल्ल्यात राहत असे. त्याने हकल्ला द रुस्त 
करून उत्तरेकडे हचनी दरवाजा म्हिून एक उत्कृष्ट रंगीत दरवाजा बाधंला. जगजीवनरावास स. १६५८ 
मध्ये वीरोहचत मरि आले. तो प्रकार हचटिीसकृत सत्यप्रकरिात्मक हशवचहरत्रात असा वर्षिला आहे. सन 
१६५८ मध्ये “औरंगजेब दरमजल हनघोन हदल्लीस गेले. अलमगीर बादशहा बाप कैद करून डोळ्यात सळ्या 
हफरहवल्या आहि आपि तख्ता वरी बसोन पादशहात करू लागले. या गलबलीत वार अमीर औरंगजेब 
याचें भाऊ होते, त्यानंी लढाई केली. त्यात उदाराम माहूरकर देशम ख होते ते य द्धी पढले. त्याची स्त्री इिे 
हहम्मत धरून, आपली सरदारी कायम करून य द्ध केले. फते्त पावहलयावरी वतकमान कळले. त्याजवरून 
हतजवर संतोषी होऊन “रायबागीि” होय, म्हिून हकताब “रायबागीि” असा औरंगजेबानंी हदला. माहूरचे 
देशम खीचे फरमान हतचे नावं ेकरून देऊन, काही हदवशी औंरंगाबादचे स भ्यास हनसबतीस चाकरी करावी 
म्हिून पाठहवली. म रादबक्ष व स जातशह व दाराश क असे हतघे भाऊ होते ते औरंगजेबानंी मारून आपिच 



           

पादशाही बळकावली”. यावरून जगजीवनराव य द्धात पडल्यावर आहि त्याच्या स्त्रीने पराक्म 
दाखहवल्यावर हतला रायबागन हा हकताब हदला असे हदसते. 

 
पि परमानन्दकृत हशवभारतात शके १५८२ इ. १६६० ची घटना हदली आहे. तीत रायबागि ऊफक  

राजव्याघ्री ही उदारामाची बायको व जगजीवनरावाची माता असे म्हटले आहे. त्या कथा प्रसंगाचे स रस 
विकन परमानन्दाने हदले आहे त्याचा साराशं असा आहे :– 

 
शके १५८२ स. १६६० मध्ये हशवाजीचा उत्कषक व आपला अपकषक झालेला पाहून आहदलशहाने 

हदल्लीपतीचे म्हिजे औरंगजेबाचे सहाय्य माहगतले असता त्याने आपला मामा शाहहस्तेखान याच्या 
अहधपत्याखाली दौलताबाद येथे असलेल्या आपल्या सैन्यास त्याच्या मदतीस जाण्याची आज्ञा हदली. 
शाहहस्तेखानाच्या मदतीस अनेक सरदार पाठहवले. त्याचंी यादी परमानन्दाने हशवभारतात हदली आहे. 
तीमध्ये जाधवराव, राजे दत्ताजी व रुस्तमराव याचंी नाव ेअसून हशवाय 

 
“जायाभ दयरामस्य जगजीवनमातरम् । 

राज्यव्याघ्रीहत या ंप्राह य कहध व्याघ्रीहमवोद्ध राम् ॥ 
सा प्रतापेन महता वता प्रहतहताय धा । 

‘कृष्ट्िराज प्रचंडाछेः सहहता त्मसनाहमहभः ॥ 
 
म्हिजे य द्धामध्ये वाहघिीप्रमािे हनभकय अशी जी उदयरामा (उदाराम) ची बायको व जगजीवनाची 

आई “रायबागीि” म्हिून ख्यात आहे ती, मोया प्रतापाम ळे अप्रहतहतगती स्त्री व हतचे कृष्ट्िराज, प्रचंड 
इत्यादी भाऊ वगैरे यासह– 

 
याप्रमािे शाहहस्तेखानाने चढाई करून चाकि व प िे घेतले व त्याने प ण्यास तळ हदला व तेथून 

त्याने करतलबखानास सयाद्री उतरून चोल वगैरे भाग घेण्यास आज्ञा हदली. करतलबखानाबरोबर जे 
सरदार आपापले सैन्य घेऊन होते त्यात रायबागीि होती. सयाद्रीवरून हे सैन्य खाली उतरून गेल्यावर 
हशवाजीने त्या सैन्यास उमरकखडीच्या घाटात अडवनू धरले. (हा घाट प िे हजल्हा व भोर संस्थान या मधून 
क लाबा हजल्यात पेिच्या बाजूकडे जाताना लागतो), उमरकखडीत आल्यावर हशवाजी जवळ आला असे 
त्यास (करतलबखानास) आढळून आले. मरायाचं्या सैन्यानें वढेलेल्या, वारा म ळीच नसिाऱ्या अशा 
अरण्यामध्ये सगळे सैन्य द ःखी होऊन धीर सोडताना पाहून मदोद्धता अशी रायबागीि करतलबखानास 
म्हिाली; ‘हशवाजीरूपी कसहाच्या आश्रयाखाली असलेल्या वनात सैन्यासंह तू प्रवशे केला हे वाईट काम 
केले. हदल्लीपतीचे सैन्य त्वा ंगर्षवष्ठाने कसहाच्या जबड्यात आिून सोडले, ही द ःखाची गोष्ट होय. आजपयंत 
हदल्लीपतीने जे यश हमळहवले ते सारे यश तू या अरण्यात ब डहवलेस. आता तू आज लगेच त्या राजास शरि 
जाऊन आपल्या–सैन्यास मृत्य पाशातूंन सोडीव. ’ याप्रमािे रायबागिीने त्या महाशूर व साहसी यवनास 
तेथे जागे केल्यावर तो य द्धापासून परावृत्त झाला. नंतर त्याने नम्रभाव स्वीकारून हशवाजीकडे दूत 
पाठहवला. त्याने हशवाजीस करतलबखानाचा हनरोप साहंगतला की, मी आपले सवकस्व आपिास अपकि 
करून आपल्या अपराधाचे क्षालन करू इस्च्छतो व हजवतं जाऊ इस्च्छतो म्हिून या प्रदेशातून बाहेर 
पडण्याची मला आज्ञा द्यावी. हशवाजीने शरि आला असे पाहून या प्रदेशातून आपल्या सेनेसह परत जा 



           

म्हिून आज्ञा हदली व अभय वचन हदले. करतलबखान खंडिी देऊन हनघून गेला. यात हशवाजीच्या 
सैन्यास बरीच लूट हमळाली. 

 
वरील उंबरकखडीची घटना परमानन्दाच्या मते शाहहस्तेखानाच्या स्वारीत सन १६५८ मध्ये 

घडल्याचे वर्षितो पि सप्तप्रकरिात्मक चहरत्रात आहि मराठी दप्तर या प स्तकात ती घटना सन १६७० 
मध्ये स रतच्या द सऱ्या स्वारीत घडल्याचे नमूद आहे. सप्तप्रकरिात्मक चहरत्रात मजकूर आहे तो असा : 
‘स रतेवहर स्वारी महाराजाचंी गेली हे औरंगाबादेस कळल्यावहर (तेथील स भेदार) यानंी मोहबतखान 
दाऊतखान आठदहा हजार फौजेनसी स रतेचे क मकेस पाठहवले. उदारास माह रकर याची स्त्री रायबागीि 
व त्याचे लेक जगजीवन हेही चारपाच हजार फौजेनसी द सरे मागे आले. ऐशा दोन्ही फौजा दो वाटानंी 
आल्या असता त्याजवरून महाराजानंी सारे लोक प ढे गेले होतेच, आपि सडे होऊन फौजेचे तोंडावरी 
गेले. त्यात रायबागीि जात होती त्या मागे करून बोरटीकर देशम ख, राज पाटील व यशवतंराव रामाजी, 
हवश्वासराव हतनूरकर व हदनकरराव बागराव यास ह कूम केला जे, “रायबागीि उमरकखडीतून जाऊ न 
द्यावी, ब डवावी”. ऐसे सागंनू रवाना केले. त्यानी जाऊन वाट बंद केली आपि मोहबतखानावहर गेले. 
खंडासे म्हिून शहर आहे त्या नजीक गाठ पडली. य द्ध दोन प्रहरपयंत होऊन मोंगली फौज घोडी घालून 
मोडली. चार हजार घोडे, दहा हत्ती पाढाव केले. लूटही फार सापडली. काही लोक पळून गेले त्याचंा 
पाठलाग न कहरता स रतेची लूट हनभावनू जािे, रायबागीि आली हतचे पाहरपत्य करिे म्हिून तसेच 
चालून आले. बागराव वगैरे सरदार यानी माने याचे तळ्यावहर जाऊन तेथून रायबागीि येता कखडीत 
अडहवली होती, तो महाराज येऊन पावले. आहि वढेा देऊन काही लढाई देऊन हतजला ब डहवली. दोन 
तीन हजार घोडी, पाच हत्ती पाडाव केले. रायबागीि व हतचा लेक जगजीवन धहरली. ती शरि आली. 
याप्रमािे महाराजानी स रतेची स्वारी करून, दोन्ही फौजा ल टून, यश घेऊन, शत्रूवहर दहशद घालून 
लूटस द्धा स रहक्षत रायगडास घेऊन पावले. मागी येता रामनगरही पाहरले. रायबागीि पाहरले. रायबागीि 
हीस बह मान देऊन सोडून हदली.’ 

 
हशवभारतात, सप्तप्रकरिात्मक चहरत्र व मराठी दप्तर या हतन्ही गं्रथातं रायबागि हहला 

उदारामाची पत्नी व जगजीवनरावाची माता म्हटले आहे. नवम संमेलनातंील लेखात श्री. काळे. याचेही 
तसेच मत हदसून येते पि वऱ्हाडच्या इहतहासात रायबागन ही जगजीवनरावची पत्नी असे म्हटले आहे. पि 
त्याला आधार हदला नाही. ज्या वळेेस स. १६६० ची अथवा सन १६७० ची घटना झाली त्या वळेेस 
जगजीवन हजवतं नव्हता, कारि तो पूवीच म्हिजे सन १६५८ मध्ये मरि पावला होता, जगजीवनराव हाही 
कतकबगार हनघाल्याम ळे त्याच्या मृत्य नंतर त्याची आई हजवतं राहून हतने सन १६६० अगर १६७० मध्ये 
पराक्म गाजहविे आहि कतकबगार म लगा जगजीवनराव याची आई म्हिून हतचा गौरव करिे असम्भवनीय 
नाही. द सरे उदाराम आपल्या वयाच्या ६६ व्या वषी सन १६३२ मध्ये वारला असे श्री. काळे हलहहतात व हा 
सन बरोबर असावा असे जगजीवनरावास सन १६३७ मध्ये हमळालेल्या सनदेवरून हदसते. रायबागीि 
दीघकजीवी असल्यास सन १६३२ मध्ये नवरा मेल्यावर २८ वषांनी अथवा ३८ वषांनीही लढाईत भाग घेिे 
असंभवनीय नाही. उंबरकखडीचे य द्ध स रतच्या द सऱ्या ल टीनंतर सन १६७० मध्ये होण्यापेक्षा 
शाहहस्तेखानाच्या स्वारीच्या वळेीच हशवभारतात साहंगतल्याप्रमािे सन १६६० मध्ये झाले असले पाहहजे. 
कारि सयाद्री उतरून करतलबखानास कोकिात जाण्यास उंबरकखडीचाच मागक सोयीचा होता. उलट 
हशवाजीस स रतची लूट रायगडास नेताना जर औरंगाबादेहून मोगली फौजेने प्रहतकार करावयाचा तर 
मोगली सरदाराचंी कडडोरी जवळ गाठ पडली हे स्वाभाहवकच आहे. पि रायबागीिला उंबरकखडीस 
अडहविे संभवनीय हदसत नाही तेव्हा रायबागीि हहची गाठ शाहहस्तेखान प्रकरिातच पडली असावी असा 



           

अंदाज आहे. फारसीमधील मूळ गं्रथावरून या हवषयावर अहधक प्रकाश पडण्याचा संभव आहे व तोवर 
उंबरकखडीची हकीकत स. १६६० की १६७० मध्ये ही गोष्ट अहनर्षितच राहिार. 

 
जगजीवनरावानंतर त्याचंा प त्र बाबूराव हा अहधकारारुढ झाला त्याला बापाचे सवक अहधकार 

हमळाले. बाबूराव यास औरंगजेबाने सोनेरी नक्षीची एक प्रत नझर केली होती ती हल्ली त्याचें वशंज वाशीम 
ताल क्यातील मालेगावचे राजे गोपाळराव दादासाहेब उदाराम जहाहगरदार याचं्या संग्रहात आहे. बाबूराव 
यानंा वशंपरंपरा राजे हकताब हदल्याबदल चीही सन १६७० ची एक सनद आहे. बाबूराव हे सरासरी सन १७०२ 
मध्ये वारले. 

 
बाबूरावानंतर त्याचंा प त्र व्यकंटराव आहि त्याचें मागून त्याचंा प त्र शकंरराव हा कारभार चालव ू

लागला शकंररावही कतकबगार हनघाला. त्याच वळेी हदल्लीची सत्ता मोडकळीस येत चालली असून वऱ्हाडात 
हनजामम ल्स त्क व पेशव ेहे प्रबळ होत चालले होते. त्याम ळे शकंररावानंी या हतन्ही राजसते्तपासून वतनाच्या 
सनदा हमळहवल्या होत्या. राजे उदाराम घराण्यातील प रुष राजे उदाराम एवढाच दस्तखत कागद पत्रावर 
करीत त्यास बाळाजी बाजीराव याचें वऱ्हाडातील कमावीसदार कृष्ट्िाजी अनंत यानंी आके्षप घेतला. 
शकंररावानंी हटट न सोडल्याम ळे त्याचें वतन जप्त केले परंत  त्यानंी प ण्यास खटपट करून पेशव्याचंी 
सनद हमळहवली व त्या सनदेत पूवीपासून मूळ प रुषाच्या नावाने सही करण्याच्या वहहवाटीस मान्यता 
हदली. 

 
शकंररावानंतर त्याचें प त्र उद्धवराव मालक झाले त्यानंा ६ प त्र होते. उद्धवरावानंतर या उदाराम 

घराण्याने राजकारिात काही भाग घेत असल्याचे हदसत नाही. ते आपले वतन साभंाळून असत. 
उद्धवरावाचं्या ६ प त्रामंध्ये सन १८०३ मध्ये वाटण्या झाल्या व तेव्हापासून ते आपापल्या वाटिीचा उपभोगे 
घेत हनरहनराळ्या स्थळी राहात या कारिाम ळे या सहा शाखा झाल्या त्या येिे प्रमािे :– 

 
 शाखा  गाव े

(१) जगजीवनराव . . वाहशम, मालेगाव व हशरपूर 
(२) खंडेराव . . कळमन री (मोगलाई) 
(३) कत्रबकराव . . प सद, भोजले व ग ंज 
(४) जगदीशराव . . बारे व अनकसग 
(५) रघ नाथराव . . उमरखेड 
(६) नारायिराव . . माहूर 

 



           

३६.                                   
 
रा. सा. गोकवदराव सरदेसाई यानंी मराठी हरयासतीचे मध्यहवभाग भाग २ व ३ हलहहले. त्यानंतर 

पेशवकेालीन इहतहासाची साधनसाम ग्री उत्तरोत्तर जास्तच उपलब्ध होत आहे. पेशव े दप्तराचे अनेक 
प्रकाहशत खंड या गोष्टीची साक्ष देत आहेत. रा. सा. सरदेसाई यानंी तत्काली उपलब्ध असलेल्या 
साधनसाम ग्रीवरून जी अन माने काढली होती त्यापंकैी काही अन माने नवीन साम ग्री व प रावा उपलब्ध 
झाल्याम ळे त्यानंा बदलावी लागली आहेत. यासंबधंाने मी मालव साहहत्याच्या एका हवशषेाकंात मल्हारराव 
होळकरावरील एका लेखात समाधानात्मक उल्लेख केला आहे. 

 
आजही मराठी राज्याच्या इहतहासाची अशी स्स्थती आहे की अनेक घराण्यातूंन हनरहनराळ्या 

प्रसंगावंर नवीन प्रकाश पाडील असा अस्सल पत्रव्यवहार अप्रकाहशत पडून आहे. अद्याप त्यास संशोधकाचा 
हस्तस्पशकस द्धा झाला नाही. मराठी इहतहासाच्या संशोधन के्षत्रात कायक करिाऱ्या ज्या थोड्या बह त संस्था 
आहि व्यक्ती महाराष्ट्रात आहेत त्याचे संग्रहातही इहतहासावर नवीन प्रकाश पाडील असा बराचसा अस्सल 
पत्रव्यवहार संग्रहहत आहे. तथाहप तो प्रकाहशत न झाल्याम ळे त्याचा इहतहास लेखकास उपयोग होऊ 
शकत नाही. सातारा येथील पारसनीय म्य हझयममध्ये नागप रकर भोसल्याचं्या राजकारिासबंंधी ३००–
३५० अस्सल पते्र आहेत. पि ती प्रकाहशत होऊन त्याचंा इहतहास लेखकास उपयोग होईल असा सध्यातरी 
योग हदसत नाही. 

 
यवतमाळच्या शारदाश्रमाच्या ऐहतहाहसक पत्रसंग्रहाचीही तीच स्स्थती आहे. त्या संग्रहापैकी एका 

महत्त्वाच्या अस्सल पत्रसंबधंाने आज हलहावयाचे योहजले आहे. प्रस्त त पत्र नानासाहेब पेशव े याचं्या 
लष्ट्कराचा राक्षसभ वन येथे तळ असताना देवकाते सरदार याचंा वकील कचतोराम यानें आपल्या मालकास 
वरील म क्कामावरून हलहहले आहे. या देवकाते सरदाराचें वशंज हनजाम स्टेटमध्ये सेंद रसिी म्हिून एक 
गाव आहे तेथे असतात. याचं्याजवळ पेशव ेअमदानीतील आहि इतरही बराचसा अस्सल पत्रव्यवहार आहे. 
त्यापंैकी बरीचशी पते्र हनजाम हायकोटक याचं्या स्वाधीन केलेली होती. त्यापंैकी सरासरी २५ पते्र कै. 
केशवरावसाहेब यानंी प्रस्त त लेखकास शारदाश्रमाच्या संग्रहाकहरता हदली होती. त्यातच हे प्रस्त तचे पत्र 
आहे. या कचतोराम वहकलाच्या स्वदस्त रची आिखीही तीन–चार पते्र आपल्या मालकास प ण्याहून 
हलहहलेली अशी आहेत व तत्कालीन राजकारिासंबधंी त्या पत्रातून उल्लेख आहे. प्रस्त त पत्राच्या 
वैहशष्ट्ट्यासंबधंी हलहहण्यापूवी ते अस्सल पत्रच प ढे देत आहे. त्यानंतर या पत्राने आपल्या इहतहासज्ञानात 
काय नवीन भर पडते ती पाहू. ते पत्र असे आहे— 
 

। । श्री । । 
 
राजश्री सेहटयाजी आपा बळवतंराव देवकाते गोसावी यास अखंडीत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्ये श्रेन 

। । कचतो राम कृतानेक अहसवाद हवनंती उपरी येथील के्षम त । । मागक (सीर) वदे्य असटमी पयेत म काम 
राके्षस भ वन येथे श्रीमंत राजश्री नानासाहेब याचं्या लस्करातं सनीध असो या नंतर साहेबी मेहरवानगी 
करून सअवाजी उगल याज बराबरी पत्र पाठहवले पावोन परम संतोश जाला पत्री हकतेक अथक हलहहला 
तयारी करून बाहेर हनघालो परंत  मळसूरकराचंी अद्याप तयारी जाली नाही आपिाकडे जाव ेकाये मन 
(स) बा आहे ते वतकमान लेहून पाठविे त्या सारखे स्वार होऊन येऊ म्हिून हलहहले तरी येथील मनसबा 



           

तरी मागकस्वर वदे्य सप्तमीस श्रीमंताचे लइन जाले नवरी पैठिची सावकाराचंी देशस्ताची नवा वरसाची असे 
प्र . . . . . . धकाल देवप्रतीस्टा जाली दो प्रहरा रात्री लइन जाले पाहटे साडे जाले नवरी घरास अिीली 
तमाम लोकािी लाहाि थोर यानी श्रीमंतास अहेर केला त्यास आम्हीहह अहेर केला येक तीवट उच व सेला 
उच । येक पैठिाचा शाल  । चोळी उ यैसी मीळोन सनगे रू । । सतरीस घेऊन आहेर केला असे ते संमई 
श्रीमंतानंी प सले                                                                            
     राहहले आहेत सत्वर दरशनासे येतील या प्रमािे मनसबा जाला असे याउपरी सरलस्करचा मजकूर 
तरी बाप जी नाई अकालकोटास गेले हफरते समई वैरगास आले सरलस्करची भटी जाली त्याज बराबरी 
भ मे पावतेो आले त्यास तेथून हनरोप घेऊन माघारे वैरगास गेले. आठा रोजात येऊन दाखल लस्करात 
श्रीमंताचे भेटीस येतो यैसा हनस्छाये केला असे तेही तयार होऊन येतील तरी त म्ही अवध भाऊ बंद तयारी 
करून जमावानसी येिे म्हिजे उत्तम राजश्री नरसींग धायेग ड यास बास पत्र पाठहवले अद्याहप आले नाहीत 
ही हवनंती.” 

 
हे पत्र मोडी हलपीत असून त्याची ही अस्सल वरह कूम नक्कल येथे हदली आहे. 
 
सदाहशवराव भाऊ पटद राह न तारीख १४–३–१७६० रोजी उत्तर कहद स्थानाकडे रवाना झाले. 

त्यानंतरच्या हवजयादशमीनंतर नानासाहेब पेशवहेी प ण्याच्या बाहेर पडून अहमदनगरच्या बाजूस लष्ट्करी 
तळ देऊन राहहले. सरंजामी सरदारास आपापले जमान्यास द्धा स्वारीत हजर राहण्याबदल लची अनेक 
आज्ञापते्र त्या स माराची उपलब्ध आहेत. त्याबाजूस सैन्याचंी ज ळवाज ळव करण्यामध्ये दोन हेतू होते. एक 
तर हनजामावर जरब बसहवण्याचा आहि द सरा भाऊसाहेब यानंा उत्तर कहद स्थानातील स्वारीत सैन्य, 
य द्धसाम ग्री आहि पैसा याचंा प रवाठा करण्याच्या. तत्कालीन पत्रव्यवहारात या संबंधाने अनेक उल्लखे 
आहेत. याबरोबरच द सरी एक गोष्ट पेशव ेदप्तरखंडातील लेखावरून हनष्ट्पन्न होते ती ही की, मरायाचें 
लष्ट्कर उत्तर कहद स्थानात लढत असताना नानासाहेब पेशव े हद्वतीय हववाहासबंंधाने खटपट करीत होते. 
पेशव े दप्तराच्या खंडात हनरहनराळ्या हठकािावरून म ली दाखहवण्यास आिल्याचा आहि त्याहनहमत्त 
म लींना पोषाख, प्रवासखचक इत्यादी हदल्याचा उल्लखे आहे. 

 
नानासाहेब पेशव्याचंा जन्म ता. १२–१२–१७२१ चा आहे. त्याचें गोहपकाबाईशी ता. १०–१–१७३० 

रोजी लग्न झाले. म्हिजे सन १७६० च्या हडसेंबरमध्ये नानासाहेबाचें ३९ वषांचे वय होते. त्यावळेी 
गोहपकाबाईचे सरासरी ३५–३६ वषांचे वय होते. त्यानंा पाच म ले झाली असून त्या वळेी तीन म ले हयात 
होती व वडील म लगा हवश्वासराव हा तर उत्तरेकडील स्वारीत काकाचं्या तालमीत य द्धके्षत्रावर होता. अशा 
पहरस्स्थतीत नानासाहेब पेशव्यानंी हद्वतीय हववाहाच्या खटापटीत का पडाव े आहि लष्ट्करी छाविीत 
असताना हद्वतीय हववाह का घडून आिावा हे कोडे अद्याप उलगडले नाही व त्यासंबधंाने उपलब्ध 
पत्रव्यवहारात कोठेच आढळत नाही. मराठी हरयासत मध्यमहवभाग ३ मध्ये पान २११ वर “हडसेंबर २१ रोजी 
पेशव्याचं्या म क्काम राक्षसभ वनावर होता. २७ हडसेंबरास त्याने पैठिास द सरे लग्न केले. म लगी नारोबा 
नाईक वाखरे देशस्थ सावकाराची केली. नाव राधाबाई. प ढे लगेच पेशवा उत्तरेंत हनघाला. येवढाच या 
लग्नासबंंधाने उल्लखे केला. 

 
प ढे २३५ पानावर नानासाहेब पेशव्याचं्या मृत्य ची कारिे हदली आहेत, त्यात “प्रधानपंत क्षयाची 

व्यथा होऊन वारले” ही गोष्ट नमूद करून क्षयाच्या वृद्धीची कारि परंपरा हदली आहे. त्यात 
“गोहपकाबाईशी त्याचें हबनसले असल्याचा उल्लखे नाना फडहिसाचा आहे.’’ सन १७६० च्या हडसेंबरात 



           

द सरी तरुि बायको त्याने केली आहि लवकरच अस्स्थचमावर शरीरस्स्थती आली. अशी वाक्ये आहेत. 
अशा प्रकाराच्या वाक्याम ळे हद्वतीय हववाह हाही नानासाहेबाचं्या अकाली मृत्य चे    कारि असाव ेअसा 
वाचकाचंा समज होण्याचा सभंव आहे. नागपूर येथील मध्यप्रातं संशोधन मंडळाच्या एका वार्षषक समारंभात 
प्रस्त त लेखक अध्यक्ष असताना एका वाक्याने हे हद्वतीय हववाहाचे एक कारि नानासाहेबाचं्या मृत्य च्या 
कारि परंपरेत समाहवष्ट केले होते. परंत  या हद्वतीय हववाहाचा नानासाहेबाचं्या हनधनावर काही पहरिाम 
होिे असंभवनीय आहे असे प्रस्त त प ढे आलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होते. 

 
नानासाहेबाचें हद्वतीय लग्न पत्राप्रो। मागकशीषक व॥ सप्तमीस आहि भाग ३ मध्ये साहंगतल्याप्रमािे ता. 

२७–१२–१७६० रोजी झाले आहि नानासाहेबाचंा मृत्यू जेष्ठ व॥ ६ शके १६८३ म्हिजे २६–६–१७६१ ला 
झाला. म्हिजे लग्नानंतर नानासाहेब केवळ सहा महहन्यानंी वारले. प्रस्त त पत्राप्रमािे नवऱ्या म लीचे वय 
“नवा वरसाचे’’ होते. म्हिजे नानासाहेबाचं्या मृत्य च्या वेळी या द सऱ्या पत्नीचे वय फार तर जास्तीत जास्त 
१० वषांचे असेल. अशा स्स्थतीत या लग्नाचा नानासाहेबाचं्या मृत्य वर काही पहरिाम झाला असेल असे 
संभवत नाही. 

 
सन १७६० मध्ये हवजयादशमीस प िे सोडल्यापासून परत जून १७६१ मध्ये पेशवा परत प ण्यास 

आला. तोपयंत प्रथम पत्नी गोहपकाबाईही त्याच्या बरोबर होती, असे तत्कालीन हलखािावरून हदसून येते. 
तथाहप नानासाहेबाचें गोहपकाबाईशी हबघडले होते असे नाना फडहिसाचा उल्लखे असून परत येताना 
वाटेवर श्राद्ध झाले. त्यावळेी भोजनप्रसंगी राधाबाई वाढीत होती असा नाना फडहिसाचं्या आत्मचहरत्रात 
उल्लेख आहे. तेव्हा गोहपकाबाईशी बेबनाव झाला होता की काय? व तसे असल्यास ते हद्वतीय हववाहास 
कारिीभतू झाले असे अन मान क्मप्राप्त आहे. तथाहप या वयात, पत्नी व म ले असताना आहि हशवाय उत्तर 
कहद स्थानात मरायाचें सैन्य गेले असता व आिखी मदत पाठहवण्याबदल ल हवचार स रू असता 
नानासाहेबानंी ९ वषांच्या लहान म लीशी लग्न का केले हे कोडे अस्सल प राव्याच्या अभावी उलगडता येिे 
अशक्य आहे. नानासाहेबाचं्या मृत्य च्यावळेी राधाबाईचे वय सरासरी १० वषांचे होते व त्याचं्या पाठीमागे ९ ॥ 
वष े वैधव्य दशते काढून शवेटी ता. १९–११–१७७० रोजी राधाबाईचा अंत झाला. गोहपकाबाई मात्र 
नानासाहेबाचं्या मागे २७ वष ेहजवतं होती. हतने आपले उत्तर आय ष्ट्य नाहशक पंचवटी येथे घालहवले. 

 
नानासाहेबाचं्या हद्वतीय हववाहाचे समथकन करिे ही गोष्ट त्याचं्या चहरत्रकारास फार अवघड आहे. 

या हद्वतीय हववाहापासून ख दल  नानासाहेबासं काही कौट ंहबक स ख लाभले असेल असे प्रस्त त पत्रात हदलेल्या 
म लीच्या वयावरून संभवनीय हदसत नाही; उलट एका कोवळ्या वयाच्या म लीच्या आय ष्ट्याचे मातेरे 
करण्यास हा हववाह कारिीभतू झाला ही गोष्ट नानासाहेबाचं्या चाहरत्र्यात अपवादास कारि झाली हे 
हनहश्चत आहे. 



           

३७.                                 
 
प्रस्त त पत्रसंग्रह हल्ली हब्रहटश म्य हझयम–लंडनच्या ओहरअंटल म्यान स्स्क्प्ट लायब्ररीमध्ये आहे. या 

पत्रसंग्रहात एकूि ३८ पते्र आहेत. हा संग्रह सी. जे. एस्स्कक न, एस्कायर यानंी सन १८६५ च्या फेब्रवारीत 
हवकत घेऊन हब्रटीश म्य हझअमला हदला आहे. मी त्या सवक पत्राचं्या नकला, ओहरअटंल लायब्ररीत 
अभ्यासकरता जात होतो तेव्हा करून ठेहवल्या आहेत. या पत्राची नोंद हब्रहटश म्य हझयमच्या ओहरअटंल 
लायब्ररीतील मराठी हस्तहलहखताचं्या छापील सूचीमध्ये आलेली आहे. 

 
सूचीच्या संपादकानंी या पत्रासंबधंाने प ढीलप्रमािे टीप हदली आहे – “नं. १४, बाजीराव द सरे 

यानंा आलेली व त्यानंी हलहहलेली पते्र, इतर कागद याचा हा संग्रह आहे. माधवराव याच्यामागून स. १७७२ 
मध्ये बाजीराव गादीवर आले व त्यानंी १८१८ मध्ये राज्यत्याग केला. हहर रामचंद्र देवधर अथवा ढमढेरे 
(याच नावाने हे क ट ंब हवशषे प्रहसद्ध आहे) याचंी म लगी वारािशीबाई याचं्याशी बाजीरावाचंा हववाह झाला 
होता. हहर रामचंद्र याजवर बाजीरावाचंा रोष झाल–व त्याम ळे त्याला प िे सोडून काशीवास पत्करावा 
लागला. त्याचें क ट ंब लक्ष्मीबाई. बंधू पाडं रंग रामचंद्र (यानंा अण्िा ढमढेरे म्हिून म्हित), त्याचंी पत्नी 
सग िाबाई आहि इतर नातलगही त्याचं्याबरोबर काशीस गेले. या पत्रसंग्रहात बरीच पते्र या ढमढेरे 
क ट ंबातील मंडळींनी काशीहून बाजीरावास हलहहली असून त्यात पूवकवत बाजीरावाचंा त्या क ट ंबावर लोभ 
असावा म्हिून हवनंती केली आहे. एक पत्र हजऊबाई चाफेकर व द सरे पावकतीबाई पराजंपे यानंी काशीहून 
हलहहले आहे. कृष्ट्िाबाई नावाची म लगी बाजीरावास झाली त्याबदल ल आनंद व्यक्त केला आहे. एक पत्र 
हनरूबाई यानंी प ण्याहून हलहहले आहे. वारािसीबाई आजारी असताना ही बाई हतच्याजवळ होती. या बाया 
कोि आहेत याचा उलगडा होत नाही, तथाहप त्या बाजीरावाचं्या अगदी हनकटच्या पहरहचत होत्या असे 
हदसते. या संग्रहातील हवशषे उल्लखेनीय पते्र म्हिजे वारािशीबाईची, म लगी कृष्ट्िाबाई इचे आहि 
वारािशीबाईची बहीि विेूबाई (हहला क शीबाई असे द सरे नाव होते व ती आपल्या वहडलाबरोबर काशीस 
गेली नव्हती) याचंी होत. पत्ररचनेचा व लेखनाचा उत्कृष्ट नम ना म्हिूनच या पत्राचें महत्व नसून ती पते्र 
मोया आहि मोकळ्या अशा वळिदार मोडी अक्षरानंी हलहहली आहेत. ज्या कागदावर ती पते्र हलहहली 
आहेत, त्यावर सोनेरी रंगाचे छीटे हदले आहेत. पेशव्याचं्या हचटहिसाने हलहहलेली अशी तीनच पते्र आहेत. 
दोन सत्यभामाबाई ढमढेरे यास हलहहली असून एक पेशव्याचं्या सासूला हलहहले आहे. या पत्राचंा काळ सन 
१८१४ ते १८१६ चा आहे. प्रत्येक पत्रावर जी नोट हदसते ती बह धा एहतस्कक न साहेबाचं्या हातची असावी.’’ 

 
हवशषेतः वारािशीबाईंची पते्र, सौ. विेूची पते्र, कृष्ट्िाबाईचे पत्र आहि पाडं रंग रामचंद्र देवधर याचंी 

पते्र, रघ नाथ मोरेश्वर याचंी पते्र, सग िाबाई देवधर (बाजीरावाचंी सासू) इचे पत्र आहि सत्यभामाबाई 
ढमढेरे इतर हलहहलेले अपूिक पत्र अवश्य वाचाव.े त्यातच बाळाजीपंत नातू याचेंही पत्र माहहतीच्या दृष्टीने 
वाचनीय आहे. 

 
या पत्रातूंन ब धवार, श क्वार, शहनवार या वाड्यातील पेशव्याचंी राहिी, अन ष्ठाने, दाने, जप 

इत्यादींची पेशव्याचं्या क ट ंबातील हस्त्रयाचंी प्रवृत्ती, तत्कालीन काल–गिनेची पद्धती, करमि हकची 
वाड्यातील साधने म्हिजे दशावतारी खेळ आहि इत्यादी बाबीसंबधंी प्रकाश पडतो. पेशव्याचं्या कौट ंहबक 
जीवनक्माचे या पत्रसंग्रहात हचत्र हदसून येईल. असो. पत्रातील काही उतारे– 

 



           

पत्र नं. १ हचरंजीव हवजयीभव श्रीमंत महाराज राजमान्य राजश्री बाबासाहेब जावईबाबा यासंी 
कार्षतक व॥ १० पावतेता हरी रामचंद्र देवधर . . . . . . . . भेट व्हावी उत्तर याव.े वगैरे. 

 
पत्र नं. २ वरप्रमािेच आश्वीन श ॥ तसेच श्रावि व॥ १२ हवश्वेश्वरापासी हनरंतर हवनंती–तेथे 

हचरंजीव आहेत त्यातून कोिास पारसी लेखन करावयास उपयोग महाराजास होईल. 
 
पत्र नं. ३ श्रीमंत बाबासाहेब यासी जीऊबाई चापेकर आश्वीन श ॥ १२ श्रीकाशी येथे जेष्ट मासी हच. 

जीवाजीपंत चापेकर आला त्याने म खजबानी सहवस्तर साहंगतले हल्ली भाद्रपद श ॥ ७ चे पत्र आले. सौ. 
वारािसीबाई आषाढ व॥ अमावस्येस प्रस्तूत होऊन कन्या जाली. नाव कृष्ट्िाबाई ठेहवले म्हिून हलहहले. 
रा. अंतोबाचा समाचार घेतच आहा. 

 
पत्र नं. ४ बाबासाहेब यासी पावकतीबाई पराजंपी म ॥ काशी आश्वीन श ॥ १२ भाद्रपद श ॥ ७ चे पत्र 

आले. वारािसीबाई बाईस प्रसूत व्हावयास गेली तेथे प्रसूत होऊन कन्या जाली. नाव कृष्ट्िाबाई ठेहवले. 
वारािसीबाईस औषध देऊन प्रकृती चागंली व्हावी. हच. नानाची प्रकृती फार हबघडली होती आता चागंली 
आहे. द सरे लग्न केले. रजोदशकनही झाले फार आनंद झाला त्याचे पत्र येत नाही तरी पत्र पाठहवण्यास 
कळवाव.े नानाकडून दरसाल हजार रुपये घ्यावयाचे त्यापकैी सहा हजार आजपावतेो आले. दोन हजार 
राहहले ते सागंून पाठवाव.े त मचे कृपे कासीवास करून स्वस्थ आहे हा आशीवाद. 

 
पत्र नं. १३ शवेसेी सौ.विेूने करद्वय जोडून चरिारकवदी मस्तक ठेवनू नमस्कार फाल्ग न श ॥ १५ 

मंदवार स खरूप असो हवशषे महाराजाकारिे हशमग्याचे सिाच्या गाया स मार दोन त क्या मगर 
याजबरोबर. पाठहवल्या आहेत यदथी श्लोक. 

 
 करूहन अहत शकक रेची स माला । 
 चत र ग िसम द्रा धाडली आप ल्याला ॥ 
 सकल ज्यन म खी हे बोलती नाव गाठी । 
 कहर धरूहन दयाळे घाहलजे माळ कंठी ॥ १ ॥ 
 
सेवशेी श्र त होय सौ. सरस्वतीस गाठी पाठहवली आहे. घ्यावयाची आज्ञा व्हावी तीस राजश्री भाऊनी 

मजला श्रीकाशीहून पत्र पाठहवले. ते मी पाहून सेवसेी पाठहवले आहे. 
 
पत्र नं. १५ सौ. विेूने वगैरे–चैत्र व॥ भोमवार स खरूप असो महाराजानी कृपा करून फाल्ग न व॥ 

१२ चे आज्ञापत्र पाठवीले त्यात आज्ञा भेट लवकर होईल ही अक्षरे पाहून हचत्तास हषक जाहला. महाराजाचे 
चरिाचा हवयोग त्या हवरहेकरून मन चातकन्याये क्ष धीत जाहाले आहे यदथी श्लोक. 

 
 बह त हदवस जाले चाहरला नाथराया । 
 हवरह पदर ज्याचा मी शकेनावराया ॥ 
 हनहशहदहन मन माझे बेहधले प्राि–हमते्र । 
 सदहन कहध संख्याने मी हवलोकौन नेते्र ॥ १ ॥ 



           

 
सेवशेी श्र त होय ही हवज्ञापना. 

 
पत्र नं. १६ वरीलप्रमािेच सौ. विेूचे पत्र–फाल्ग न व॥ ८ इन्द वासर 

 
 मी आपल्या हनहशहदनी जवळी असाव े। 
 हे इस्च्छते दृढ सख्या स्वमनी असाव े॥ 
 मी एकलीच सदनी शयनी वसाव े। 
 हे योग प्राप्त मजला कहधत नसाव े॥ १ ॥ 
 
सेवशेी श्र त होय हे हवज्ञापना 

 
पत्र नं. १७ वरीलप्रमािे सौ. विेूचे पत्र–फाल्ग न व॥ १२ भगूवार महाराजाचे चरिकमलाचे दशकन 

लवकर व्हाव ेहा हनजध्यास रातं्रहदवस लागला आहे. यदथी श्लोक – 
 
 आता प्रािसख्या हवयोग आप ला माते न साहे कदा । 
 स्वामीचा म खचदं्रमा मज पडो दृष्टीस की एकदा ॥ 
 न्याव ेशीघ्र म्हिोन पत्र हलहहले जोडोहनया हस्त की । 
 घ्याव ेदशकन आप ले मग मती होईल मी स्वस्थ की । 

 
सेवशेी श्र त होय. 

 
पत्र नं. २० हवज्ञापना मकरसंक्मिाचे तीळ शकक राय क्त पाठहवले आहेत. स्वीकार करून 

पावलयाचे उवर पाठहवण्याहवषयी आज्ञा जाली पाहहजे हे हवज्ञापना. 
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पत्र नं. २१ श्री हखजमतीस बाळाजी नारायि नात  बदनस कमखैरयत अन्याम येथील खैरयत 

तागईत तेरीख २६ माचक पावतेो हजरताचे मेहरबानीचे खैर असे दशकहवला. हजरताची स्वारी प ण्याहून 
गेल्यावर तेरीख ११ नवबंरी अलीशान गौरनर साहेब बहाद र याचें स्वारीचा कूच जाहाला मी बरोबर गेलो 
होतो. श्री मन्महाराज छत्रपती सातारकर, याचंी भेट जेजरीचे म क्कामी जाहाली नंतर बारामतीकडून 
टेंभरूिीस जाऊन सोलाप रास गेले. सोलाप राहून हवजाप रास गेले तेथे गोपाळराव जमकखडीकर केशवराव 
क रंुडवाडकर व गिपरातव हमरजकर व गिपतराव कान्हेरे शडेबाळकर व नारायिराव घोरपडे 



           

इचलकरंजीकर व नारायिराव रामद गककर व व्यंकटराव घोरपडे म धोळकर व नरग ंदकर याच्या भेटी 
जाहल्या. परस्परे मेजवान्या होऊन त्यास सरदाराचंी वसे्त्र ज्यास पहहली पावली नव्हती त्यास हदल्ही. नंतर 
तेथून कूच होऊन गोकाकेनजीक घटप्रभाचे पािी पडते तेथे स्वारी गेली. तेथून माघारे हमरजेकडे आले. 
त्यावळेेस हवरोल घ मट येथे राज करवीरकर याचंी भेट जाहाली. भाऊ माहाराजाहंवसी त्यािी हफयाद 
केल्यावरून त्यास उपद्रव लागो नये त्याचे पहहल्याप्रमािे ह रमत राखावी असे बोलून कामातून महकूब 
जाहाले नंतर स्वारी हमरजेस आली तेथे कचतामिराव सागंलीकर व माधवराव बाबा व कृष्ट्िराव बापाजी व 
गोकवदराव नाना कचचिीकर व हनपािीकर व गोपाळराव हमरजकर याचं्या भेटी जाल्या. इतक्यात त्यास 
स तक आल्याम ळे मेजवान्या नाहीत. तेथून स्वारी कराडास आली. तेथे माधवराव बाबा व गोकवदराव नाना व 
कृष्ट्िराव वाळाजी असे अलोत्यास मेजवान्या होऊन हनरोप हदल्हा. नंतर हचपळोिाकडून माहाडास स्वारी 
आली तेथे जंजीकर हपसी याचें हचरंजीव भेटीस आले. याच्या मेजवान्या होऊन स्वारी नागोठण्यास आली. 
तेथे आंगरे याचंी भेट मेजवानी होऊन स्वारी पाण्यातून तारीख जानेवारीस म ंबईस दाखल जाहाली. मी 
म ंबईस गेलो होतो. आठ रोज तेथे राहून गोवनरसाहेब बहादूर याचा ह कूम घेऊन प ण्यास आलो दोन हजार 
रुपये बक्षीस हदले. हजरत रषीकसाहेब साताऱ्यास गेले. मारीससाहेब लग्न करावया करता म ंबईस गेले 
आहेत. हरमशा मेहरबानीची बढती होऊन सरफराज करीत असीले पाहहजे हे अनदा (१) ता. 

 
पत्र नं. २७ श्रीमंत महाराज राजमान्य राजश्री बाबासाहेब भावोजी स्वामीचे सेवशेी हवनंती शवेक 

रघ नाथ मोरेश्वर देवधर हत्रकाल चरिावर मस्तक ठेवनू साष्टागं नमस्कार हवज्ञापना ता. भाद्रपद वद्य १४ 
भगृवार पावतेतो महाराजाचे कृपावलोकने–करूनही पते्र वतकमान यथास्स्थत असे हवशषे हचरंजीव सौ. 
वारािसीबाईनी काल रात्री आठवीचे अमलात पथ्य घेतले. आज प्रातःकाळी सहाव ेघटकेस न्हािास आरंभ 
केला. दाहाव ेघटकेस न्हाि जाहाले नंतर दोन प्रहरी पथ्य घेतले वदेम ती राजेश्री नाना वैद्य प्रकृत पाहात 
असतात. प्रातःकाळी व सायकंाळी औषध खालले आहे काल रात्री बाप  डागं्या व गंगी इचे गािे खाली बाहेर 
जाहाले. मध्यरात्रीनंतर हनद्रा जाहाली. सौ. वारािसीबाईची व हचरंजीव म लीची प्रकृत बरी आहे. शवेशेी 
श्र त होय हे हवज्ञापना. 

 
पत्र नं. ३२ महाराजाचें सेवशेी सौ. वारािशीने चरिावर मस्तक ठेऊन नमस्कार. हवशषे तागायत 

फाल्ग ि श ॥ १५ महाराजाचें कृपावलोकने स खरूप असो हवशषे स्वामीस हशमग्याच्या सिाच्या गाठंी दोन व 
हच. सौ. सरस्वतीस गाठंी एक एकूि तीन गाठी देऊन बाळा व कनबाजी याजवर पाठहवल्या आहेत. अेदथी 
श्लोक– 

 
 या फाल्ग न सिास साखरमयी गाठंी स रम्या अती । 
 हे म्या शीघ्र करूहन प्रािसखया प्रीतीन त म्हाप्रती । 
 स्वामीशी अहत उछवे करूहन हे मालेहश धाडीतसे । 
 कंठी घाल हन आदरे ग िहनहध आनंदवी मानसे ॥ 

 
शवेशेी प्रहवष्ठ होतील उत्तर पाठहवण्याची आज्ञा झाली पाहहजे. सवककाल हनहदध्यास महाराजाचें चरिाचा 
लागला आहे. भेट सत्वर व्हावी शवेशेी श्र त होय हे हवज्ञापना. 



           

    ५ :        
 

३८.                
 

पुरयियचे प्रकयर आनि त्ययांचय कयल ठरनव्ययची सयधने 
 
भारतीय प रािवाङ मयामध्ये प्रथमतः अष्टादश प रािे, नंतर हततकीच उपप रािे आहि शवेटी 

तीथकस्थानागहिक असंख्य माहात्म्ये असा क्म लागतो. 
 
 सगकश्च प्रहतसगकश्च वशंो मन्वन्तरं तथा । 
 वशंान चहरतं चैव प राि ंपंचलक्षिम् ॥ 

 
याप्रमािे ज्यात सगक, प्रहतसगक, वशं, मन्वन्तर आहि वशंान चहरत आहेत अशा पाच लक्षिािंीय क्त अशाला 
प रािा असे म्हितात. पार्षटजेर नावाच्या हसस्व्हहलयन इंग्रजाने प रािाचंा अभ्यास करून “डायन्यास्टीज 
ऑफ कहलएज’’ (कहलय गातील वशंावळी) नावाचा शोधपूवकक गं्रथ हलहहला आहे. त्यात त्यानी प रािाचंा 
जास्तीत जास्त शवेटचा काळ इ. सनाचे पाचचे व सहाव ेशतक असा हदला आहे. त्यानंतरचा उपप रािाचंा 
आहि माहात्म्याचा काळ धरावा लागेल. प रािे, उपप रािे आहि माहात्म्ये यामधून त्याचंा रचनाकाल 
हदलेला नसतो. अंतगकत आहि बाय प राव्यावरून त्याचें अन मान ठरहविे प्राप्त असते. वत्सग ल्म–
माहात्म्याचा काळ ठरहवताना आपिाला या अन मानपद्धतीचाच अवलंब करावा लागतो. अन मानपद्धतीने 
केलेला काल हनिकय हनहश्चत स्वरूपाचा नसून सबळ प रावा उपलब्ध झाल्यास तो बदलू शकतो. 

 
तीथकमाहात्म्ये अथवा के्षत्रमाहात्म्ये ही स्थाहनक स्वरूपाची असतात. म्हिजे त्यात आलेल्या 

पौराहिक अथवा लौहकक कथा त्या के्षत्राशी अथवा त्या के्षत्रातील तीथकस्थानाशंी कोित्यातरी स्वरूपाने 
संबद्ध असतात. तथाहप या के्षत्रमाहात्म्याचंा हा एक हवशषे आढळून येतो की, ती माहात्म्ये कोित्या ना 
कोित्या प रािातंगकत म्हिून नमूद केली असतात. याचा अथक असा नव्हे की, ते सबधं माहात्म्य या प रािात 
अंतभूकत केलेले. आपल्या या हवदभातच वरदामाहात्म्य, पयोष्ट्िीमाहात्म्य, काहलकाखंड अथवा 
मातृश्रतेमाहात्म्य, हवरजमाहात्म्य करंज (कारंजा) के्षत्रमाहात्म्य इत्यादी हकतीतरी माहात्म्ये संस्कृत भाषेत 
हलहहलेली आढळतील. वरदामाहात्म्य तर मूळ संस्कृत मधून मराठीत ओवीबद्ध असे रचलेले यवतमाळ 
येथील शारदाश्रमात आहे. तसेच हवरजमाहात्म्यही ओवीबद्ध असे मराठीत प्रकाहशत झाले आहे. अनंत 
कहवकृत मराठी ओवीबद्ध अप्रहसद्ध अशा भक्तरहस्य गं्रथात पूस नदीकाठच्या देवताचं्या आहि हवदभातील 
इतर साध सतंाचं्या स्थाहनक स्वरूपाच्या कथा आलेल्या आहेत. वत्सग ल्ममाहात्म्यात प्रत्येक अध्यायाच्या 
शवेटी “इहतश्री पदमप रािे वत्सग ल्ममाहात्म्ये’’ असा समास हदलेला आहे. वास्तहवक वत्सग ल्ममाहात्म्य 
पदम प रािात आले नसून हशवब्रम्हहत्येच्या कथेच्या अन षंगाने वत्सग ल्म के्षत्राचे नाममात्र हनवदेन झाले 
आहे; आहि त्या आधारावर हा वत्सग ल्ममाहात्म्याचा डोलारा उठहवला आहे. 
 
वत्सरु्ल्ममयहयत्म्ययचय प्रयरांभ 

 



           

 नारायि ंनमस्कृत्य नरं चैव नरो तमम् । 
 देवी सरस्वती व्यास ंततो जयम दीरयेत् । 

 
या महाभारतातील मंगलाचरिाच्या प्रहसद्ध श्लोकाने माहात्म्यकाराने मंगलाचे नमन करून या 
वत्सग ल्ममाहात्म्याला प्रारंभ केला आहे. “नैहमषारण्याचे ठायी सूत शौहनकाहद ऋषीप्रत कथन करतात’’ ही 
प राि रचनाकाराचंी प राि स रुवात करावयाची सावकहत्रक प्रथा आहे; आहि प्रास्ताहवक भागातच माहात्म्य 
सागंण्याचा हेतू आहि उहदल ष्ट स्पष्ट केले आहे. ऋहष सूताला म्हितात की, त म्ही आम्हास (प रािातून) 
तीथकके्षते्र यासंबधंी माहहती साके्षपाने साहंगतली. हबरजाहद तीथकके्षत्र माहात्म्ये इहतहासपूवकक साहंगतली. आता 
आम्हाला वत्सग ल्ममाहात्म्य सागंा. त्या के्षत्रमंडळात कोिकोिती तीथकस्थाने आहेत, पापीजनाचंा उद्धार 
करिाऱ्या अशा कोिकोित्या कथा आहेत त्या हवस्तारपूवकक सागंा. सूत म्हितात, “श कानंी हाच प्रश्न 
आपला हपता जो व्यास याला हवचारला व व्यासानंी त्याला जे कथन केले, तेच मी त म्हास सागंतो,’’ असे 
म्हिून महात्म्य सागंावयास स रुवात केली आहे. 
 
मयहयत्म्य सयांर््ययचय हेतू  

 
श काने व्यासाला म्हटले त म्ही मला हवरजमाहात्म्य, महीखलमाहात्म्य आहि कृष्ट्िामलकीमाहात्म्य 

(मातृके्षत्रमाहात्म्य) साहंगतले आता वत्सग ल्म के्षत्रमाहात्म्ये सागंा. व्यास म्हिाले, या भवकातंारात 
अज्ञानाम ळे जे मोहाधं होऊन पडले आहेत, त्याचंा उद्धार करण्याकहरता, त झ्या सारखे ज्ञानी प्रयत्न 
करतात. म्हिून जगाच्या उपकाराकहरता आहि सन्मागक स्थापण्याकहरता व श्रेष्ठश्लोक जसे आचरि 
करतात, तसेच अज्ञानी लोकाचं्या हातून घडाव,े म्हिून मी त ला इहतहासपूवकक वत्सग ल्ममाहात्म्य सागंतो, 
असे म्हिून त्यानंी माहात्म्य सागंावयास पहहल्या अध्यायातंच स रुवात केली. 
 
वयशीम येथील मयहयत्म्य सयांर््ययचे स्थळ वनशष्ठयश्रम 

 
पि तेथून तीथकस्नान विकनाला स रुवात झाली नाही. तीथक माहात्म्य सागंावयास प्रत्यक्ष स रुवात 

पाचव्या अध्यायाच्या अधानंतर झाली आहे. वाशीम शहराच्या उत्तरेस सरकारी फामकच्या ईशान्य कोनास 
बालाजी देवस्थानचे इनामी शते आहे. त्या शतेामध्ये नदीचा उगम आहे. त्या हठकािी एक गाळलेली 
क ं डाची असून त्या काठीच हशवकलग आहे. तेथे पूवी वहशष्ठाचंा आश्रम होता. त्या आश्रमात किाटक 
देशातील कनकप रचा राजा वास हक याला आहि त्याच्या पत्नीला हा कथा भाग व हे तीथक माहात्म्य वहशष्ठ 
ऋषीने सागंावयास स रुवात केली. वहशष्ठही पि म्हितात, हा कथाभाग ब्रह्मदेवाने मला साहंगतला. 
 
तीथफस्थयनयांच्यय विफनयचय मयहयत्म्ययतील भयर् 

 
ब्रह्मदेवाच्या म खात वत्सग ल्मासंबधंी खालील भगूोलहवषयक माहहती घातली आहे. ती येिेप्रमािे : 
 
 हवरजादीश हदग्भागे मध्यरेखा प्रदेशके । 
 वत्सग ल्माहभघं के्षत्र पंचक्ोशात्मकं महत् ॥ 

(अ. ५ श्लो. ९१; ९२) 



           

 
हवरजके्षत्राच्या पूवेस, मध्यरेखेच्या प्रदेशात पंचक्ोशात्मक वत्सग ल्म के्षत्र आहे. प ढे ब्रह्मदेव म्हितात. तेथे 
पदमतीथक आहि श्रीकरुिेश्वर हे म ख्य असून एकूि १०८ तीथे आहेत. त्यापंकैी काही य गधमाम ळे ग प्त 
आहेत. वहशष्ठ ऋषी ब्रह्मदेवाच्या आजे्ञने या के्षत्रात वर हनर्षदष्ट केलेल्या जागी आश्रम बाधूंन राहहले. त्याच 
आश्रमात वहशष्ठाने हे तीथकस्थान माहात्म्य पाचव्या अध्यायाच्या हद्वतीयाधापासून ३७ साव्या अध्यायाच्या 
प्रथमाधापयंत संपले आहे. प ढे ३७ व्या अध्यायाच्या हद्वतीयाधापासून ३९ व्या अध्यायाच्या प्रथमाधापयंत 
सदाचारविकन आले आहे; आहि शवेटी ३९ व्या अध्यायाच्या उत्तराधात समारोप आहि फलश्र ती विकन 
येऊन वत्सग ल्ममाहात्म्य हा गं्रथ पूिक झाला आहे. 
 
मयहयत्म्ययचय प्रयस्तयनवक भयर्–वयसुनक रयर्यची कथय 

 
प्रथमाध्यायाच्या हद्वतीयाधापासून तृतीयाध्यायाच्या अंतापयंत वास हक राजाची कथा वहशष्ठ 

दशकनापयंत आली आहे व चवथ्या अध्यायात वहसष्ठाने वास हक राजाला संपूिक कमकहवपाक उत्ष्ट्कृष्ट रीतीने 
साहंगतला आहे. आहि पाचव्या अध्यायाच्या पूवाधात वहशष्ठाने वास हक राजाच्या पूवकजन्माची कथा 
साहंगतली आहे. तीमध्ये ग रुपत्नीच्या शापाम ळे या जन्मात रात्री झोपले असता राजाचे सवक अंग कृहमपूिक 
होते असा कथा भाग आला आहे. ही अवस्था चालू असताना राजा एकदा घोर वनात हशकारीस गेला 
असता, एकटाच मृगामागे लागला. तेथे त्याला तहान लागली म्हिून त्याने एका डबक्यातले पाण्याने 
हाताने मस्तक ध ऊन पािी प्राशन केले. त्याम ळे हात व तोंड यावंर कृमी होिे बदं झाले. राजा नंतर 
राज्यभार वृद्ध प्रधानावर सोपवनू पत्नीसह वरील जलस्थानाचा शोध करण्याकहरता अरण्यात गेला. तेथे 
वनचराने त्याला वहशष्ठाश्रमाचा मागक दाखहवला व त्याने वहशष्ठाचे दशकन घेतले. येथवर हतसऱ्या अध्यायाच्या 
अंतापयंत कथाभाग आहे. आता राजाने कोित्या कमापासून काय फळ हमळते आहि दृष्ट कमाचे फलाचा 
हनरास कसा करावयाचा हा प्रश्न हवचारल्यावरून वहशष्ठ ऋषीने संपूिक कमकहवपाकाचें व्याख्यान चवथ्या 
अध्यायात केले आहे. पाचव्या अध्यायात वर साहंगतल्याप्रमािे राजाच्या पूवकजन्माची कथा सागंनू तीथकके्षत्र 
कथानकास स रुवात केली आहे. कथानक पूिक झाल्यानंतर वहसष्ठासह वास हक राजा आहि रािी पद
मतीथावर स्नानास गेले, तेथे स्नान केल्यानंतर राजाची, पूवकजन्मी हमळालेल्या शापापासून म क्तता झाली; 
व तेव्हापासून त्याच्या शरीरात कृमी उत्पन्न होण्याचे बंद झाले. प ढे राजा वत्सग ल्म येथे राहावयास लागला. 
कनकप रावरून त्याने आपली राजधानी वत्सग ल्म येथे आिली व त्याचे नावावरून वत्सग ल्म नगरास 
वास हकप र, असे नाव पडले. ३९ व्या अध्यायाच्या शवेटी फलश्र ती सागंून माहात्म्यगं्रथ संपूिक केला आहे. 
अशी ही वत्सग ल्ममाहात्म्य गं्रथाची थोडक्यात रूपरेषा आहे. 
 
तीथफके्षत्रयांची प्रथय अद्ययवत 

 
ज्या काली हा माहात्म्यगं्रथ हलहहला गेला त्याकाळी के्षत्रस्थानाचं्या पाहवत्र्या संबंधाने श्रद्धा आहि 

त्या के्षत्रस्थानासबंंधी कथा भस्क्तभावाने श्रवि करण्याची आवड हनमाि झाली होती, असे हदसते. आधी 
प रािे हलहहली गेली, नंतर उपप रािे हलहहण्यात आली. आहि नंतर तीथकके्षते्र इत्याहदकाचें महत्त्व 
दशकहविाऱ्या कथा असलेली माहात्म्ये हनमाि करण्यात आली, हे वर आलेच आहे. आजही तीथामध्ये स्नान 
व के्षत्रातंील देवताचें दशकन, पूजन इत्याहदकाकंहरता प्रवास करण्याची प्रथा स रू आहे. त्याला वत्सग ल्म के्षत्र 
अपवाद नाही. वत्सग ल्ममाहात्म्याचे प रािश्रवि आहि के्षत्रातंील तीथकस्थानाचंी पहरक्मा सात आठ वषापूवी 



           

लोकानंी केल्याचे ऐहकले आहे. हा केवळ श्रदे्धचा प्रश्न आहे. आहि अशा तऱ्हेची श्रद्धा आजही भारतातील 
तीथकके्षत्रासबंंधाने बह जन समाजात हदसून येते. 
 
पुरयियांची व के्षत्र मयहयत्म्ययांची नवद्वयनयांकडून उपेक्षय 

 
तथाहप कालमानाप्रमािे ही श्रद्धा कमी होत चालली आहे ही गोष्ट नाकबलू करून चालिार नाही. 

“आमची प रािे म्हिजे हशमगा’’ ककवा “प रािातील कथा म्हिजे हनव्वळ भाकड कथा’’ अशी मते आरंभीच्या 
काळी स धारिावाद्यानंी प्रहतपाहदली होती. तोच सूर हल्लीही मधूनमधून काही आध हनक हवद्वानाकंडून 
हनघालेला ऐकू येतो. सवकसाधारि हवद्वानाकंडूनही माहात्म्यासबंंधी उपेक्षा हदसून येते. त्याचंी ही उपेक्षा 
हनष्ट्कारि आहे, असे म्हिता यावयाचे नाही, ज्यानंी ही के्षत्रमाहात्म्ये वाचली असतील, त्यानंा हदसून येईल 
की, त्याच त्या पौराहिक कथा हनरहनराळ्या के्षत्रमाहात्मातील तीथकस्थानासंबंधाने साहंगतल्या गेल्या आहेत. 
तसेच ऋषीचा हनरहनराळ्या तीथकस्थानाशी संबंध आिला आहे. तोच प्रकार आपिास वत्सग ल्म येथील 
तीथकस्थाने संबधंाने सागंता येईल. करुिेश्वरासबंंधाने वत्सऋषीची कथा, पदमतीथक उत्पहतसबंंधाची 
हवष्ट्ि कमलाची कथा, दधीची ऋषींच्या अस्थीच्या शस्त्राचंी कथा, अथवा वहशष्ठ ऋषींचा आश्रम ही त्याची 
उदाहरिे दाखहवता येतील. ब द्धीवादी व्यक्तीला त्यावर हवश्वास ठेविे द रापास्त आहे. ही झाली 
देवहवषयक आहि ऋहषहवषयक कथाचंी गोष्ट. याहशवाय तीथकस्थानाचं्या माहात्म्यासंबंधाने अनेक कथा 
तीथांच्या उत्पहत्तसंबधंाने अथवा त्याचं्या प्रभावाच्या हनदशकनासबंंधी सागंण्यात आल्या आहेत. त्या सवक 
ऐहतहाहसक सत्यकथा आहेत, असे कोिी म्हिू शकिार नाही. म्हिून त्या भाकडकथा आहेत व म्हिून 
त्याज्य व उपेक्षिीय आहेत, असे मात्र म्हिता येिार नाही. 
 
वयङ्मययांत पुरयिे, उपपुरयिे आनि मयहयत्म्ये ययांचे स्थयन 

 
वदेान यायी वाङ मयातं प रािे, उपप रािे आहि के्षत्रमाहात्म्ये याचें फार महत्त्वाचे स्थान आहे. या 

गं्रथातून औपहनषहदक तत्वज्ञान, धमकशास्त्र, नीहततत्व,े भौगोहलक ज्ञान, ज्योहतष, वैद्यक इत्यादी शासे्त्र, 
चात वकण्याहद समाज व्यवस्था, सामाहजक कतकव्ये इत्यादी अनेक हवषय अन स्यूत असलेले आपिास हदसून 
येतील. थोडक्यात सागंावयाचे म्हिजे, ही प रािे, उपप रािे अथवा के्षत्रमाहात्म्ये आपल्या वैहदक संस्कृतीचे 
आदशक आहेत; आहि त्या दृष्टीने ती अभ्यासनीय आहेत, वत्सग ल्ममाहात्म्यामध्ये आपिास वरील हवषयाचंा 
कसा आढळ होतो, हे सागंण्यापूवी या माहात्म्यातं जी तीथकस्थाने आली आहेत, त्याचें संबंधाने थोडक्यात 
हववरि करतो. 
 
वत्सरु्ल्ममयहयत्म्ययांत वर्तिलेली तीथफस्थयने 

 
वत्सग ल्ममाहात्म्यातं एकूि १०८ तीथांचा उल्लेख आल्याचे वर आलेच आहे. माहात्म्यकाराने प्रस्त त 

के्षत्राचा आकार शखंाप्रमािे कस्ल्पलेला आहे. २२ व्या अध्यायाच्या १०० व्या श्लोकातं 
 
 शखंाकारहमदं के्षतं्र प्राङंम ख पापनाशनम् ॥ 
 वामावतक परं चास्स्त हत्ररावरि वहेष्टतम् ॥ १०० ॥ 

 



           

असे विकन हदले आहे. प्रस्त त शखं वामावतक (डाव्या बाजूचा) असून पूवेकडे त्याचे म ख आहे. व त्याला तीन 
आवरिे आहेत. तेवीसाव्या अध्यायात २ ते ४ श्लोकातं म्हटले आहे की, या हतन्ही आवरिात एकूि १०८ 
तीथे असून प्रथमावरिात २९, हद्वतीयावरिात ६०, आहि तृतीयावरिात १९ अशी आहेत. ही सवक तीथकस्थाने 
वत्सग ल्मके्षत्राच्या कके्षमध्ये आहेत. तथाहप तृतीयावरिातंील शवेटची आठ तीथकस्थाने मात्र के्षत्राबाहेर 
पंचक्ोशीत आहेत. ती तीथकस्थाने म्हिजे–(१) कंटक तीथक (काटे गावी); (२) क ं डालय (कोंडाळ गावी), 
(३) तपोवन (तपोवन गावी), (४) औद ंबरतीथक (पाडंवउमरे गावी), (५) पाराशरतीथक (पाडीवडाची गावी), 
(६) वृद्धपाराशरतीथक (पाडीआसरा गावी), (७) ऋष्ट्यश्रृंगतीथक (अनकसग गावी), (८) ब्रह्मक ं ड (ब्रह्मगावी) 
ही ती होत. या तीथकस्थानापंैकी काही तीथे ल प्तप्राय झाली आहेत. ही गोष्ट माहात्म्यकारालाही माहीत 
होती, हे त्याने माहात्म्यातं नमूद करून ठेहवले आहे. 
 
तीथफस्थयनयांची नवद्यमयन स्स्थती 

 
दहरद्रहरितीथक हे तीथक पूवी दगडानंी बाधंले होते. पि आता ते दगड हनखळले असून काही अवशषे 

मात्र हदसून येतात. हसद्धालय तळे तर पूिक गाडले असून तेथे शते झाले आहे. पि त्या जागेला तेच नाव 
चालू आहे. मध्यरेखाप्रदशकक जे मध्यमेश्वर कलग त्याचा तर कोठेच पत्ता नाही. वाशीम येथील प्रहतहष्ठत 
नागहरक श्री. बाळासाहेब काळू व श्री.बाबासाहेब देशपाडें पाडीकर याचं्यासह प ष्ट्कळ शोध केला. शवेटी 
एका काझी घराण्याचे ताब्यातील आवार पाहहला. तेथे ते मध्यमेश्वर कलग होते असे म्हितात. पदमतीथक, 
कंटकक ं ड, क ं डालय, नरकेश्वर इत्यादी तीथे अद्यापही उत्तम घडलेल्या हचऱ्यानंी बाधंलेली आढळून 
येतात. तसेच कंठेश्वर, क ं डेश्वर इत्यादी मंहदरे हेमाडपतंी बाधंिीची अद्यापही स स्स्थतीत आहेत. कंठेश्वर 
मंहदरात देवीची मूती आहे. हतच्या आसनावर रामदेवराय यादवकालीन हशलालेख आहे. त्यावरून ही मंहदरे 
आहि क ं डे त्या काली बाधंलेली अस्स्तत्वात होती असे म्हिावयास हरकत नाही. मल्लीकाजूकन नीलकंठेश्वर 
इत्याहद मंहदरे हवटाच्या बाधंिीची असून आज जीिक स्स्थतीत हदसून येतात. त्याचं्या बाधंिीचा काळही ३–४ 
शवेषापहलकडचा हदसून येतो. माहात्म्यातं वर्षिलेल्याप्रमािे वैखानस ऋषीने स्थापन केलेली जनादकन मूती 
बह धा म सलमानकाली भहूमगत केली गेली असावी. ती स मारे १७० वषांपूवी जहमनींतून हनघाली, तीच हल्ली 
वाशीमचा बालाजी म्हिून प्रहसद्ध आहे. त्या मूर्षतबरोबर सापडलेल्या गिपहत आहि शारदा मूतीच्या 
आसनावर जे लेख आहेत, त्या लेखाच्या अक्षरवहटकेवरून हनदान ८–९ श ेवषांचा तरी त्या मूतीचा काळ 
धरता येईल. तेव्हा या के्षत्रातील हवद्यमान अवशषेाचंा काल इतक्या मागे जातो, असे म्हिावयास हरकत 
नाही. माहात्म्यातं वर्षिलेली तीथे सारीच आज हवद्यमान नाहीत. पि त्या माहात्म्यातं हदलेल्या हदशा आहि 
अंतर यावरून त्याचंी स्थाने आजही हनहश्चत करता येतात; आहि अशा प्रकारचा प्रयत्न काही तीथासंबधंाने 
आम्ही करून पाहहला. मध्यमेश्वराच्या स्थानाची हनहश्चती या पद्धतीने व परंपरागत माहहतीप्रमािे केली 
आहे. 
 
मयहयत्म्ययत आलेलय यवनयांचय उले्लख 

 
हे माहात्म्य प्रथम वत्सग ल्म येथेच वहशष्ठाने वहशष्ठाश्रमात वास हकराजा आहि कनकलेखा ऋषीला 

साहंगतले, ते प ढे व्यासाने श काला व शवेटी सूताने ऋषींना साहंगतले असे माहात्म्यातं विकन आहे. तथाहप 
त्यानंतर ते माहात्म्य हलहपबद्ध आहि छंदोबद्ध कोिी तरी केले असले पाहहजे. ते केव्हा व कोिी केले हे 
हनहश्चतपिे सागंता येिार नाही. वैखानस ऋषीने जनादकन मूतीची स्थापना केली म्हिून माहात्म्यातं विकन 
आहे. पि ती मूती भहूमगत झाल्याचे विकन त्यात नाही. तथाहप यवनाचं्या अत्याचाराच्या हनदशकक अशा 



           

गोष्टींचा माहात्म्यातं दोनदा उल्लेख आला आहे. २३ व्या अध्यायात (श्लोक ४८–४९) देवदैत्याचें य द्धापूवी 
दैत्यानंी जे उत्पात केले, त्याचें विकन आले आहे. तसेच ३५ व्या अध्यायात (श्लोक २७–२८) यक्षराट 
वैश्रविाने, लंकेचे अहधपत्य हमळाल्यावर, तेथील राक्षसानंा हनघून जाण्यास साहंगतले. तेव्हा ते पाताळात 
स मालीकडे गेले व त्याच्या प ढे त्यानी आपले द ःख कथन केले. तेव्हा राक्षसाचंी काय कतकव्ये आहेत ती 
साहंगतली आहेत. २३ व्या अध्यायातील विकनातं यवनानंी असे उत्पात केले, ह बेह ब तेच विकन, म्हिजे 
सज्जनाचें हनन, मंहदराचंा हवध्वसं, देव प्रहतमाचें भजंन, तीथांचे हनरोधन इत्यादी कृती दैत्यानंी केल्याचे 
विकन आहे; आहि ३५ व्या अध्यायातील विकनात तर यवनाप्रमािेच आम्ही राक्षस सवकधमक हवघातक आहोत व 
आमचा तो क लधमक आहे, असा दृष्टातं हदला आहे. म सलमानाचं्या स्वाऱ्या कहद स्थानातं महमूद गझनीच्या 
वळेेपासून म्हिजे दहाव्या शतकापासून स रू झाल्या, त्यानंा यवन म्हितात. त्याचें उत्पात वरीलप्रमािे 
असल्याचे आजही प्रत्ययास येते. परंत  माहात्म्यातं वर्षिलेले यवन म्हिजे म सलमानच असे हनहश्चतपिे 
म्हिता येत नाही. संस्कृत वाङ मयातं यवन हा शब्द अनेक परकीय आक्मकानंा लावलेला आहे. इसवी 
सनापूवी ४ थ्या शतकात भारतावर स्वारी करिाराला व त्याच्याबरोबरच्या ग्रीकानंाही यवन म्हित असत. 
त्याचप्रमािे ४–५ व्या शतकातं भारतात वर वर्षिल्याप्रमािे, ध माकूळ माडंिाऱ्या ह िानंाही यवन म्हित 
असत. ग्रीकाचें अत्याचार वर वर्षिल्याप्रमािे असत असे कोठे नमूद नाही. हूिाचें मात्र अत्याचार त्यात 
वर्षिल्याप्रमािे असत. तेव्हा हा यवन म्हिून त्याचंाच तो उल्लखे असिे असंभवनीय नाही. माहात्म्यातं 
वत्सग ल्म हे वाकाटक राजघराण्याचं्या राजधानीचे नगर होते, यासंबंधी काही उल्लेख नाही. त्याम ळे 
माहात्म्य, वत्सग ल्म हे या राजघराण्याची राजधानी होण्यापूवीचे असू शकेल ककवा राजधानीची स्मृती नष्ट 
झाल्यानंतरचेही असू शकेल. यवन शब्दाने म सलमान अहभपे्रत असतीत तर ५ व्या शतकापासून जनादकन 
मूती भहूमगत होईपयंतचा (औरंगजेबाचे मूर्षतभजंक कायापयंतचा) १७ व्या शतकापयंतचा काळ या 
माहात्म्याच्या हनर्षमतीचा येऊ शकेल. त्याम ळे अन मानानेही पि काळ हनहश्चत करता येिे शक्य होिार नाही. 
तथाहप आतापयंत झालेल्या अभ्यासावरून वर हनर्षदष्ट केलेल्या अवतरिाहशवाय प्रस्त त माहात्म्य 
म सलमानोत्तर काली हलहहले गेले असे दशकहविारे द सरे एकही गमक आढळून आले नाही. 
 
मयहयत्म्ययांत आलेलय म्लें च्छयांचय उले्लख 

 
वरील हववचेनाशी सबदं्ध असा आिखी एक महत्वाचा उल्लेख माहाम्यातं आला आहे; आहि तो 

म्हिजे ‘म्लेच्छ’ या शब्दाचा होय. 
 
२० व्या अध्यायात असा कथा भाग आहे की, ताराला चंद्राने दूहषत केल्यानंतर हतला गभक राहहला. 

गभाचा त्याग केल्यानंतरही ताराला सोडून द्यावयाचे असे देवग रू बृहस्पहत ठरवीत असताना प्रजापहतने 
बृहस्पतीला शास्त्राथक साहंगतला की, दूहषत स्त्रीचा सवकथैव त्याग करिे उहचत नाही. 

 
हे हववचेन करीत असताना ग रुशी रत होिारी, प त्राशी गमन करिारी, अशी नारी आहि 

म्लेच्छाच्या घरात राहिारी व मद्यमासं सेवन करिारी अशा नारीचा त्याग करिे सवकस्वी योग्य असे विकन 
(अ. २० श्लोक ७३ मध्ये) आले आहे. हा म्लें च्छ शब्दही व्यापक आहे. या शब्दाच्या कके्षत म सलमान येऊ 
शकतो, व हस्त्रयाचें अपहरि, त्याचें म्लें च्छगृही राहिे, मद्यमासं सेवनाची त्याचं्याशी समरसता, ही 
म सलमानाचं्या काळी संभवनीय आहे. माहात्म्यकाराला या घटनाचंी जािीव होती हे स्पष्ट हदसते. परंत  
माहात्म्यकाराचंा काळ जनादकनमूर्षत भहूमगत होण्यापूवीचा आहे हे हवसरून चालावयाचे नाही. याकहरता 
माहात्म्याचा काळ म सलमानाचंा भारतात प्रवशे झाल्यानंतरचाच आहे, असे हनहश्चतपिे सागंता येिार नाही. 



           

तेव्हा हनहश्चत प राव्याच्या अभावी हनस्सहंदग्ध असा माहात्म्यकाराचा काळ आपिास सागंता येिार नाही, 
याच हनिकयास येिे प्राप्त आहे. 
 
मयहयत्म्यकयरयची बहुश्रुततय 

 
माहात्म्यकाराचंा काळ जरी हनहश्चतपिे सागंता येिार नाही. तरी ही गोष्ट हनहश्चत आहे की, त्याला 

तीथकस्थानाची प्रत्यक्ष माहहती होती. त्याने तीथकस्थानाचं्या हदशा व काही हठकािी अंतरही हदले आहे. त्याला 
प रािाचंीही चागंली माहहती होती. कारि त्याने प रािातील अनेक कथा माहात्म्यात गोहवल्या आहेत व 
अनेक प रािात हदलेली भगूोलहवषयक माहहती या माहात्म्यातं आलेली आहे. कमकहवपाक आहि आचारधमक 
ही प्रकरिे पूिकपिे तहद्वषयक गं्रथातून घेतली आहेत. त्याचप्रमािे उपहनषदे, भगवदगीता, ज्योहतष, पंचतंत्र 
हहतोपदेश इत्याहद हनरहनराळ्या गं्रथातील अवतरिे उदधृत केली आहेत. रामायिातील रामकथा संके्षपाने 
हदली आहे. माहात्म्यात अस्ग्नहोत्रसंबधंी जे हववचेन आले आहे त्यावरून माहात्म्यकार हा स्वतः अस्ग्नहोत्री 
होता असे हदसते. साराशं माहात्म्यकार हा वदेोपहनष्द धमकशास्त्रा हद जाििारा बह श्र त हवद्वान होता असे या 
माहात्म्यावंरून स्पष्ट हदसून येते. तसेच समाजातील चालीरीतीचेही त्याचे हनरीक्षि फार सूक्ष्म होते हे, 
हवधवाचंी स्स्थती, परप रुषाकडून बलात्काराने गभकधारिा झाली असता श हद्धकरिाचा उपाय इत्याहद 
प्रकरिे वाचली असता, हदसून येईल. प ण्याप ण्य, नीहत–अनीहत, आचार–अनाचार, यासबंंधी प्रस्त त 
माहात्म्यातं इतकी प्रभावपूिक चचा दृष्टातं कथासंह हवस्तृत केलेली आहे की, धार्षमक प्रश्न एकीकडे ठेहवला 
तरी, हे माहात्म्य म्हिजे एक अभ्यसनीय असे अमौहलक उपदेशाचें भाण्डार आहे. अशी वाचताक्षिीच खात्री 
पटते. 
 
भूर्ोलनवषयक मयनहती 

 
वत्सग ल्मके्षत्र हवदभक देशात आहे, असे माहात्म्यकार कोठेच म्हित नाही. पाचव्या अध्यायात 

“हवरजादीश हदग्भागे । मध्यरेखा प्रदेशके ॥ वत्सग ल्माहभधं के्षतं्र । पंचकोशात्मक महत् ॥ (५–९१–९२) असे 
म्हटले आहे. हवरजके्षत्राच्या पूवेस मध्यरेषेच्या प्रदेशात वत्सग ल्म के्षत्र आहे, असे तो म्हितो. हवदभकदेशाची 
त्याला माहहती होती, हे त्याने हवदभकदेशाच्या एका ब्राह्मिाची कथा २७ व्या अध्यायात साहंगतली आहे, 
त्यावरून हदसून येते. ३० व्या अध्यायात लोकपालानी ब्रह्मदेवाला उत्तम स्थान म्हिनू कोिते असे हवचारले 
असता, मध्यदेशात वत्सारण्य के्षत्र आहे, असे ब्रह्मदेवाने साहंगतले. त्यावरून माहात्म्यकार देशाचे नाव 
मध्यदेश असे देतो. के्षत्राच्या दहक्षिेस प्रहिता नदी असल्याचे पहहल्याच अध्यायात साहंगतले आहे. ३६ व्या 
अध्यायात पूस नदीच्या उत्पत्तीची कथा साहंगतली आहे. ती के्षत्राच्या उत्तरभागी गब्यूत् मात्रावर (एक 
कोसावर) वहशष्ठाश्रमात उगम पावनू, तेथून ८ योजनावर प्रहितेला म्हिजे वृद्धगंगेला हमळाल्याचे साहंगतले 
आहे. पूषा नदीचे माहात्म्य सागंताना (अ. ३६ श्लो. ११५) मध्ये हवदभातील पयोष्ट्िी, तापी, पूिा या 
वऱ्हाडातंील नद्याचंा उल्लेख आला आहे. ३७ साव्या अध्यायात वत्सग ल्म के्षत्रातून पाच नद्या हमळाल्याचा 
उल्लेख आला आहे. त्या येिेप्रमािे:– चंद्रभागा, पूषा, करुिा, वत्सरा व अरंुत दा यापैकी के्षत्राच्या पूवक 
बाजूस वत्सरा आहि पहश्चम बाजूस चंद्रभागा अशा नद्या असून दोन्ही दहक्षिेस प्रहितेस हमळाल्याचा उल्लखे 
आहे. हे ओहळ आजहह वाशीम शहरात हदसतात. करूिा ही नदी करुिेश्वराजवळ करुिा कूपातूंन 
हनघाली. परंत  ती प ढे ग प्त होऊन, काटे गावात ब्रह्मक ं डातून प्रकट झाली. काटे या गावापासून ती प्रकट 
झाल्याम ळे हतला काटेपूिा म्हितात. पूषा नदी वाशीमच्या उत्तरेस गव्यूत मात्रावर हनघाली. हे वर आलेच 
आहे. वत्सग ल्माच्या उत्तरेस औद ंबर तीथापासून अरंुत दा हनघाली. या नदीलाच हल्ली आडाि म्हितात. 



           

या पाच नद्यापंकैी वत्सरा, चंद्रभागा, पूषा आहि अरंुतदा या नद्या प्रहितेला हमळतात; आहि करुिा 
(काटेपूिा) ही तापीला हमळते. या नद्याचं्या भगूोलात्मक एक हवशषे नमूद करण्यासारखा आहे. त्या 
वाशीमच्या उत्तरबाजूस जवळपास एकाच पठारात उगम पावतात. परंत  त्यापैकी पहहल्या चार दहक्षिेस 
वाहात जाऊन प्रहितेस, नंतर गोदावरीस व शवेटी पूवकसम द्रास जाऊन हमळतात; आहि करुिा (काटेपूिा) 
ही नदी मात्र उत्तरेस वाहात जाऊन प्रथम तापीस आहि नंतर पहश्चम सम द्रास हमळते. 
 
मयहयत्म्यकयरयचे भूर्ोलनवषयक ज्ञयन 

 
माहात्म्यात देश, नगर, पवकत, नद्या इत्याहदकाचंा उल्लेख आला आहे. बाराव्या अध्यायात 

हवन्ध्यपवकतामधील नमकदेकाठच्या भीषि नगरीचा राजा के्षमकर याने ऋस्त्वजानंा प्रश्न हवचारला की, म क्ती 
देिारी तीथे, हगरी, के्षते्र, कलगे, भहूम, मूती इत्यादी कोिती आहेत, त्यावर त्या ऋस्त्वजानंी ज्या पहवत्र 
स्थानाचंी नामावली हदली आहे, ती येिेप्रमािे– 

 
तीथफस्थयने : प्रयाग, नैहमष, प ष्ट्कर, क रुजागंल, प रुषोत्तम, गंगाद्वार, त्र्यंबक, गोकिक, गया. 
  
नद्यय : गौतमी, जान्हवी, विेी, काकलदी, नमकदा, तापी, त ंगा, कृष्ट्िा, भीमा, सरस्वती. 
  
नर्री : चक्वाल हहमाचल, महेंद्र, मेरु, मंदर, गंधमादन, हवन्ध्य, सयाहद्र, अस्ताहद्र, 

उद्याहद्र, महद्रव, कैलास, श्रीहगरी, ब्रह्माहद्र. 
  
नर्री : काशी, काचंी, क रुके्षत्र, मायापीठ, अयोध्या, द्वारका, अवतंी, श भस्थली, 

मथ रा, बदरीके्षत्र. 
  
वलरे् : काशीहवश्वेश्वर, हहमहगरीत केदार, सौराष्ट्रात सोमेश्वर, (सोमनाथ), 

उज्जनहयनीत महाकालेश्वर, हवन्ध्यहगरीत ओंकारेश्वर, ब्रह्माद्रीत गौतमीतीरी 
त्र्यंबक, एलाप री घृष्ट्िेश्वर, अमदककके्षत्री नागेश्वर, पवकलीत वैद्यनाथ, सेत बधंात 
रामेश्वर, भीमातीरी भीमाशकंर, गोकिकके्षत्री महाबळेश्वर, हहरहरव्यकलग, 
महादेवस्भ्श्ववकलग. 

  
मूती : प्रयागात कबद  माधव, मथ रेत कल्यािमाधव, गोक ळात कृष्ट्िा, द्वारकावतीत 

कृष्ट्िा, बदरीकेत नरनारायि, प रीत जगन्नाथ, व्यंकटाद्रीत व्यंकटेश, 
कसध तटावर अनंतशयन 

 
पुरयिोक्त सृष्टी नवभयर् 
 

याप्रमािे भारतातील प्रम ख स्थानाचंी नामावली १२ व्या अध्यायात आली आहे. २१ साव्या 
अध्यायात सूयकतीथाचे विकन करीत असताना, ब्रह्मदेवाच्या तोंडी घातले आहे की, मी सृष्टी हनमाि केली. 



           

देवसद्म, बहलसदम, पातल उत्पन्न केले. पंचशत्कोहटभ ूहनमाि केली. ती सप्तसागरबद्ध असून तीत जंब,ू 
प्लक्ष, शल्महल, क श, कौंच, शाक आहि प ष्ट्कर अशी हद्वपे आहेत. सप्तमद्वीप जंब ू हे लविाहभपहरवहेष्टत 
असून, त्यात नववषक (खंड) आहेत. त्यामध्ये भारतवषक कमकप्रच र असे आहे. व भारतवषात अनेक के्षते्र, तीथे, 
हगरी सहरत्पावन करिारी अंशी आहेत. तीत अंतवेदी (गंगा व यम ना याचं्या मधला प्रदेश) प ण्यभ ूआहे. 
वत्सग ल्मासंबधंाने सागंताना “धराया मध्यभागे च के्षत्रमस्त्यहपपावनं ॥ वत्सग ल्माख्य माशने 
करूिाख्येनहधहष्ठतं ॥ अ. २१/५४ असे विकन केले आहे. 

 
सृष्टीची उत्पहत्त आहि सृहष्टचे हवभाग या संबधंी जे विकन या अध्यायात आले आहे, ते नरहनराळ्या 

प रािात जे त्या संबधंी विकन आहे त्यालाच ते अन सरून आहे. 
 
याप्रमािे भारताच्या भगूोल हवषयाची माहहती या माहात्म्यात आली आहे. 

 
ज्योनतषनवषयक मयनहती 

 
माहात्म्यात ज्योहतषहवषयक असे दोन हवशषे महत्त्वाचे उल्लेख आले आहेत. त्यापैकी एक सामान्य 

ज्योहतष (Astronomy) व द सरा फलज्योहतषासंबधंी आहे. पहहला उल्लेख मध्यमेश्वर कलगासंबधंी ११ व्या 
अध्यायात आला असून द सरा उल्लखे १९ व्या अध्यायातं आख्यान सागंताना आला आहे. 
 
११ व्यय अध्ययययत उले्लख आहे तो असय 

 
पूवी देवय गामध्ये ब्रह्म, नक्षत्र, राशी इत्याहदकाचें ज्ञान नव्हते. तेव्हा कालहवज्ञान कसे कसे होईल 

व आय ःप्रमाि कसे समजेल, म्हिून ऋषींना कचता पडली. ते ब्रह्मदेवाकडे गेले व त्यानंा कालज्ञानाचा 
उपाय सागंा म्हिून म्हिाले. ब्रह्मदेवाने हसून साहंगतले की, वदेागंज्योहतषामध्ये कालज्ञानाचा उपाय आहे. 
त्या वदेागंज्योहतषाचा अभ्यास करा. त्यावरून ऋषींनी त्याचा अभ्यास करून नारदाहद संहहता हनमाि 
केल्या. ग्रहाचे उदयात चंद्रसूयांची ग्रहिे, आय ःप्रमाि इत्याहदसंबधंी त्यावरून त्याना ज्ञान प्राप्त झाले. 
देशातंर पहरज्ञानाकहरता, भगूोल ज्ञानाकहरता, आहि ग्रहाचं्या गहिताकहरता त्यानंी लंकेपासून मेरूपयंत 
एक मध्यरेखा कस्ल्पली. ती रेखा लंका, देवकन्या, काचंी श्वेतहगरी, पयकली, नंतर रेखेच्या मध्ये असलेले 
वत्सग ल्म, नंतर उत्तरेच्या बाजूस उज्जहयनी पासून मेरूपवकतापयंत ती रेखा गेली आहे. रेषेच्या मध्यभागी 
वत्सग ल्म येथे त्यानंी मध्यमेश्वर कलगाची स्थापना केली. 
 
दुसरय उले्लख १९ व्यय अध्ययययत र्लज्योनतषयत्मक आहे तो असय 

 
पूवी कौलप रातं हहरदत्त नावाचा ब्राह्मि होता. त्याला स नंदा नावाची भाया होती. त्याला एकच 

कन्या झाली. त्याने त्या म लीचे जातकमक केले व प ष्ट्कळ दानधमक केला. तसेच दैवज्ञाना पाचारि केले आहि 
जातक पाहून त्या म लीचे श भाश भ पाहण्याहवषयी हहरदत्ताने त्यानंा हवनंती केली. त्यावरून दैवज्ञानंी, अ. 
१९ श्लोक ५६ ते ५९ मध्ये दशकहवल्याप्रमािे हतच्या संबंधी श भाश भ वतकहवले. १३ व्या अध्यायातही 
हहण्याकहशपूला प्रल्हाद नावाचा म लगा झाला तेव्हा दैवज्ञानी त्याचे जातकमक केल्याचा उल्लेख आहे. 
 



           

वैद्यकनवषयक उले्लख 
 
वैद्यकासंंबधी माहात्म्यात पयायानेच उल्लेख आला आहे. त्यावळेी भौज्य म्हिजे हचहकत्सा व 

औषधोपचार आहि शस्त्रहक्या (Operation) हे दोन्ही भाग होते असे हदसते. २६ व्या अध्यायात २१ व्या 
श्लोकात औषध इत्याहदवर जसा ज्याचंा हवश्वास असेल, त्याप्रमािे त्याला फळ हमळते, असा उल्लेख आला 
आहे. 

 
२२ व्या अध्यायात १६ व्या श्लोकात पापाचरिाबदल ल, क पव्याम ळे रोग्याला भोगाव्या लागिाऱ्या 

अनथककर पहरिामाचंा दृष्टातं हदला आहे. 
 
२० या अध्यायात श्लोक ५० व ५१ मध्ये, चंद्राच्या संबंधाने तारेला गभक राहहल्यावर बृहस्पतीने हतला 

ईहषकेने गभकपात करावयास साहंगतले आहे. त्याचप्रमािे २४ व्या अध्यायात दधीची ऋषी याचंा 
देवकायाकहरता देहपात झाल्यानंतर, त्या ऋषीची पत्नी सहगमनाला तयार झाली. पि ती गभकवती 
असल्याम ळे गभकनाश होिे, महापातक आहे, म्हिून हतने तो गभक बाहेर काढून मग हतने सहगमन केले हे 
सागंत असता ९४ व्या श्लोकात त्या गभकवती स्त्रीने, नखानंी क हक्षहवदारि करून गभक हजवतं असा बाहेर 
काढला असे माहात्म्यकाराने विकन केले आहे. एवढाच वैद्यक हवषयासबंंधी उल्लेख आला आहे. 
 
नृत्यर्ययनयनद कलय 

 
३६ व्या अध्यायात श्लोक ७७ ते ८० मध्ये वहशष्ठाला मोह घालून त्याच्या तपाचा भगं करण्याकहरता, 

इन्द्राने प षा नावाच्या अप्सरेला पाठहवले, व हतने नृत्यगायन, हवभ्रम इत्यादी करून त्याचे मन हवचहलत 
करण्याचा प्रयत्न केला, असे विकन आहे. याच गायन–चात यक, मध स्वर तारमन्द्रस धोर, असे तीन; म च्छा 
यानी य क्त अशा षडजाहद स्वराचें संभेद, वीिाकदवादे्य, हावभावय क्त गती आहि लोचनहवभ्रम इत्यादींचा 
उल्लेख आहे. 

 
त्याचप्रमािे त्याच अध्यायात श्लोक ८७ ते ९२ म्धये वल्लकी वादे्य हाती घेऊन पंचमालाप काढिारी, 

हदव्य अशा रागाने अन रंहजत आहि मध रालाप काढिारी असे त्या अप्सरेचे विकन केले आहे. या विकनावरून 
तत्कालीन नृत्य, गायन, अंगहवके्षप इत्यादी कलाचंी थोडी कल्पना येते. 
 
स्थलपनरियम आनि वर्ने 

 
अंतर दाखहविारी पहरभाषा या माहात्म्यात बरीच आहे. त्यात हकष्ट्कू, क्ोश, योजन आहि गव्यूहत हे 

प्रम ख आहेत. तसेच ग ंजामात्रस विा म्हिजे ग ंजेच्या वजनाचे सोने म्हिून ग ंजा हे वजन आले आहे. 
त्याचप्रमािे हनष्ट्क याचा उल्लखे आला आहे. 
 
नर्रविफन 
 



           

नगराचे विकन या माहात्म्यातं दोनदा आले आहे. त्यावरून नगररचनेची आहि नगरशोभेची चागंली 
कल्पना येते. एकदा १२ व्या अध्यायात श्लोक ३ ते ८ मध्ये हवन्ध्यहगरी मधील नमकदातीरावरच्या भीषि 
नगरीचे विकन आहि द सऱ्यादंा ३५ व्या अध्यायात श्लोक १६ ते १८ व ३१ ते ३५ मध्ये यक्षानंी रहचलेल्या लंका 
नगरीचे विकन आले आहे. 
 
वैनदक, बौि, रै्न यय नतन्ही धमींययांची एक सांस्कृती 

 
प्रस्त त माहात्म्यातं कमकहवपाक आहि सदाचारविकन ही प्रकरिे तत्कालीन वैहदक संस्कृतीचे 

यथातथ्य हचत्रि करण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहेत. वैहदक, जैन, आहि बौद्ध हे हतन्हीहह धमक मूलतः 
एकाच संस्कृतीचे हनदशकक आहेत. वैहदकधमाच्या पायावरच अडीचहजार वषापूवी बौद्धधमकप्रस्थाहपत झाला 
आहे हे हनहश्चत. वाद काय तो वैहदकधमक आहि जैनधमक याचं्या पौवापयाबदल ल आहे. उभय धमांची संस्कृती 
इतकी एकरूप आहे की, त्रयस्थानंा आजही जैन अथवा वैहदक धमीयाचं्यामध्ये त्याचंा आचार, हवचार आहि 
उच्चार यावरून हभन्नता हदसून येत नसून ते उभयतानंाही एकाच कहदी या नावाने ओळखतात. या हतन्ही 
धमांच्या मूलभतू कल्पना समान आहेत. प नजकन्म, स्वगक, नरक, पाप, प ण्य, जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून म क्त 
होण्याकहरता कमाचा क्षय वगैरे कल्पना बह तेक समान आहेत. वैहदकधमात म ख्यतः याच बाबींचा प्राम ख्याने 
हवचार केला आहे. 
 
सदयचयरयची मीमयांसय 

 
वैहदक धमात स्थूलमानाने “आचारः प्रथमो धमक’’ अशी धमाची व्याख्या केली आहे. तेव्हा सदाचार 

आहि अनाचार कोिता हे पाहिे ओघानेच आले. माहात्म्याच्या ३७ व ३८ व्या अध्यायात जे आचारप्रकरि 
हदले आहे, ते वैहदक वाङ मयातील आचारासंबधंी आलेल्या हववरिावरच आधारलेले आहे. त्याचे 
थोडक्यात विकन असे – सदाचाराने अथात् सत्कमक केल्याने प ण्य व अनाचार म्हिजे असत्कमक केल्याने पाप 
लागते. इहलोकी जे सदसत्कमक प्राण्याच्या हातून घडते, त्याची नोंद हचत्रग प्त करतो आहि शवेटी देहत्याग 
झाल्यावर हजवाला त्याने केलेल्या कमाप्रामिे सदगत असे फळ हमळून स्वगक अथवा नरक प्राप्त होतो. त्या 
त्या कमाची फळे भोगल्यावर परत जन्म, प न्हा मृत्यू, अशी ही जन्ममरिाची परंपरा कमकक्षय होईपयंत 
चालते व या जगात असेतोपयंत जेिेकरून कमकक्षय होऊन जन्ममरिाच्या फेऱ्यातून हजवाची म क्तता होईल 
असे आचरि करिे हे प्राण्याचे ध्येय असले पाहहजे. 
 
कमफनवपयक म्हिरे् कयय 

 
हाच हेतू प ढे ठेवनू कोिते कमक केल्याने प ण्य होते, कोिते कमक केल्याने पाप होते, तसेच घडलेल्या 

पापाचे कसे हनमूकलन करावयाचे यासबंंधी हववचेन कमकहवपाक या प्रकरिात केलेले आहे. वैहदक वाङ मयात 
कमकहवपाकासंबधंी अनेक गं्रथातून हवचार केलेला आहे; व त्या संबंधाने स्वतंत्र गं्रथही हनमाि झाले आहेत. 
त्या हववचेनाच्या आधारावरच या माहात्म्यगं्रथात कमकहवपाकासंबधंी हवचार केला आहे. 
 
कमफनवपयक प्रकरि 

 



           

माहात्म्याच्या चवथ्या अध्यायात हे कमकहवपाक प्रकरि आहे. वास हक राजाने वहसष्ठाला प्रश्न केला 
की, मन ष्ट्यप्रािी जन्मास येतो, त्यात एक दहरद्री व द सरा श्रीमंत का? एक अंध तर द सरा स ंदर का? 
एकाला स्वगक, द सऱ्याला नरक असा भेद का? याचे स्पष्टीकरि कृपा करून सागंा. तेव्हा वहशष्ठ ऋषी 
म्हिाले–देही हा जन्माला येतो तो पूवकजन्मी केलेल्या कमाच्या जालाने बद्ध झालेला असा जन्मास येतो. 
पूवकजन्मी जसे सदसत् आहि त्यातही उत्तम, मध्यम, कहनष्ठ असे कमक केले असेल, त्या कमाचा हवपाक 
म्हिून त्या देहीना हभन्न हभन्न अवस्था प्राप्त होतात; आहि पूवकजन्माच्या त्या त्या सदसत्कमांच्या फळाचंा 
पहरिाम म्हिून देहीना अशा स खद ःखप्रद अवस्था प्राप्त होतात. थोडक्यात सागंावयाचे म्हिजे स्तेय–
कहसापर कमक प्राण्याच्या द ःखाला, दया–प्रियसंपन्न कमक स खाला, इज्या–दानय क्त कमक धनाला, 
कू्रप्रहतग्रह–दाहरद्र्याला, सत्व–साध्य कमक–ज्ञानाला तसेच तमोमय कमक अज्ञानाला, इष्टापूतकमय स्वगाला 
आहि तहद्वरोधी कमक नरकाला कारिीभतू होतात. अशा प्रकारे कमकफलाने देही बद्ध झालेला असतो. 
यानंतर राजाने प्रश्न केला की, हा कमकहवपाक हवस्ताराने सागं, म्हिजे तो कळल्यावर प्रािी असत्कमाचा 
त्याग करून जेिेकरून प ण्यमय फळ हमळेल अशीच सत्कमे करतील. वहशष्ठाने हा प्रश्न ऐकून हवस्ताराने 
कमकहवपाक प्रकरि साहंगतले. तो कमकहवपाक सागंताना पूवकस्मृहतकार ऋषींनी जे हवस्ताराने साहंगतले, तेच 
मी संके्षपाने येथे सागंतो, असा वहशष्ठ ऋषी हनवाळा देतात. (अ. ४ श्लो. ९३) कमाचा हवपाक विकन करताना 
(अ. ४ श्लोक ३० ते ३९) मध्ये ब्रह्महत्या इत्यादी पातके, त्यापासून प्राप्त होिारे द ःखभोग आहि त्या 
पापाचंी हनष्ट्कृती कोित्या मागानी होईल ते यज्ञदानाहद उपाय पापहनवृत्तीकहरता सागंून शवेटी इहपरलोक 
देही कसा स खी होतो, हे साहंगतले आहे. नंतर कोित्या पातकाने देही कोित्या योनीत जातो, तेथे त्याला 
काय द ःखे भोगावी लागतात, व त्या द ःखाचे शमन होण्याकहरता यज्ञादानाहदकापैकी कोिते साधन 
उपयोगात आिाव ेहे हवस्ताराने साहंगतले आहे. (अ. ४ श्लोक ५१ व ९५ ते १०४). 
 
सदयचयर नववेचन 

 
तीथाची महती विकन करून वहशष्ठ म्हितात, तीथक, यज्ञ, तप इत्यादींनी मन ष्ट्याला श भगती प्राप्त 

व्हावयाची असेल तर मन ष्ट्याला सदाचार हे उत्कृष्ट साधन आहे. त्यानंा तीथकयज्ञाहद साधनाचंी म ळीच 
आवश्यकता नाही. सदाचारी गृहस्थाच्या येथे हसद्धी हजर असते. आचाराने ज्ञान प्राप्त होते व ज्ञानाने हसद्धी 
हमळते. सदाचारी यानंा संसाराचे भय नाही व धमाचरिाम ळे ते देवतारूप होतात अशी सदाचाराची वहशष्ठाने 
स्त ती केल्यावर, वास की राजाने सदाचार तो कोिता, त्याने हसद्धी कशी प्राप्त होते, ज्ञान कसे प्राप्त होते, 
आहि स्वधमाचरिाने मोक्ष कसा हमळतो ही हवचारिा केली. ती केल्यावर वहशष्ठाने सदाचाराच्या 
व्याख्यानास “आचार: प्रथमो धमो सवेषा ं प्राहिनाहमह’’ या स्मृती वाक्याने प्रारंभ केला आहे. 
माहात्म्यकाराच्या या व्याख्यानाचे सार म्हिजे, विाश्रम धमक याचें यथाशास्त्र पहरपालन करिे हाच सदाचार, 
व याच्याच पहरपालनाने इहाम स्ष्ट्मक फलप्रास्प्त होते. हे व्याख्यान ३७, ३८ आहि ३९ या तीन अध्यायात 
साहंगतले आहे. आचाराची महती विकन करताना आचाराने आय  वाढते, आचाराने क ल वृद्धींगत होते; आहि 
आचारासारखे स खप्रास्प्तकहरता द सरे कमक नाही, असे म्हटले आहे. 

 
ब्रह्मदेवाने सृष्टी हनमाि करताना “ब्राह्मिान्पूवक म खतो हनगकमे’’ याप्रमािे श्र तीमध्ये ब्राह्मिक्षहत्रयाहद 

चात वकण्याची उत्पत्ती साहंगतली आहे, तीच उत्पत्ती वहशष्ठाने हदली आहे. नंतर अध्ययन, अध्यापन, यजन 
इत्यादी ब्राह्मिाची कमे, तशीच सवक विाची कतकव्ये जी पूवक गं्रथातून हदली आहेत ती, साहंगतली आहेत. 
याप्रमािे चत वकिाची कमे, साहंगतल्यावर, प ढे गभाधानापासून अंत्येहष्टपयंतचे षोडस संस्कार साहंगतले 
आहेत. त्यात तै्रवर्षिकानंी श्र हतसंभतू मंत्रानंी हे संस्कार करावयाचे, याचे व्याख्यान केले आहे. नंतर त्या 



           

संस्कारासं अन स्यूत असे ब्रह्मचयक, गृहस्थाश्रम आहि शवेटी संन्यास या चारही आश्रमाचें विकन करून, 
त्याचें आचार, त्याचंी कतकव्ये आहि त्याचें धमक साहंगतले आहेत. त्यामध्ये हवशषेतः ब्रह्मचयक आहि सवक 
आश्रमाला आधारभतू असा जो गृहस्थाश्रम त्याचं्या कतकव्यासबंंधाने हवस्ताराने विकन केले आहे. 

 
ब्रह्मचयाच्या समाप्तीच्या वेळी “अहवप्ल तब्रह्मचयो गृहस्थाश्रममाहवशते्’’ म्हिून साहंगतले आहे. 

याप ढे भाया कशी असावी, हववाहाचे प्रकार कोिते, कोित्या विांना कोिते प्रकार य क्त आहेत, 
उठल्यापासून हनजेपयंतची कतकव्ये ती सवक आली आहेत. सवक आश्रमातं गृहस्थाश्रमाचे महत्त्व विकन करताना 
म्हटले आहे :– 

 
  यथा वाय  ंसमाहश्रत्य सवे जीवहंत जंतव: । 

तथा गृहस्थमाहश्रत्य वतकते इतराश्रमा: ॥ अ. ३८ श्लोक ९७ ॥ 
 
नंतर गृहस्थाश्रमाचे धमक साहंगतल्यावर वानप्रस्थाचे आहि संन्याशाचे धमक साहंगतले आहेत. शवेटी 
दशलक्षहिक धमक सागंून, त्याचं्या सेवनाने श द्धात्मा असा देही परमपदाला प्राप्त होतो, असा उपसंहार केला 
आहे. (अ. ३९ श्लोक ६४, ६५) 

 
या सदाचार प्रकरिात विाश्रमधमावर अहधहष्ठत अशा वैहदक समाजाचे हवहधहनषेधात्मक कमासह 

वहशष्ठाच्या म खाने माहात्म्यकाराने स ंदर हचत्र रेखाटले आहे. 
 
माहात्म्यात जागोजागी स्त्रीधमक, हस्त्रयाचंी कतकव्ये, त्याचंा सदाचार आहि द राचार यासंबंधी हववचेन 

आले आहे. त्याम ळे वैहदक संस्कृतीत वाढलेल्या स्त्रीवगाचे यथातथ्य हचत्रि माहात्म्यात आलेले आढळून 
येईल. हनरहनराळ्या अध्यायातं हदलेल्या कथामंधून अनेक सदाचारी आहि द राचारी हस्त्रयाचंी चहरते्र आली 
आहेत. द राचारी हस्त्रयानंा पश्चाताप झाल्याचे दाखवनू अंती सद पायाने म क्ती हमळाल्याचे विकन केले आहे. 

 
स्त्रीवगासंबधंाने महात्म्यकाराने जो आदर व्यक्त केला आहे. तो ३८ व्या अध्यायात गृहस्थाचें धमक 

सागंताना जे विकन आले आहे त्यात आढळून येतो. (श्लोक ४७ ते ५२) 
 
तेराव्या अध्यायात नृकसहाची कथा सागंताना हहरण्यकहशपूच्या तोंडी वचन आले आहे, ते असे:– 
 
 यस्थ नास्स्त गृहे भायासाध्वी रूपग िास्न्वता ॥ 
 तनयो हवनयी तस्य प रुषाथकफलं क त: ॥ १५१ ॥ 

 
हस्त्रयासंबंंधाने माहात्म्यात जी आदरय क्त भावना दृष्टीस पडते, ती वदे, उपहनषदे इत्यादी प्राचीन वैहदक 
गं्रथामध्ये जी आढळून येते तीच, परंपरेने चालत आली आहे, असे आढळून येईल. 
 
स्त्रीनवषयक कथय 

 
माहात्म्यात अनेक स्त्रीहवषयक कथा आल्या आहेत. त्यात खाली हदलेल्या प्रम ख आहेत. 



           

 
अ. १७–मयांडव्य ऋषीशी सांबांनधत अशी पनतव्रतय ब्रयह्ि स्त्री नहची कथय 

 
माडंव्य ऋषींच्या शापाने पतीला मृत्य ूआला असता आपल्या पाहतव्रत्याच्या बळावर हतने सूयोदय 

बंद केला व शवेटी आपल्या पतीला हजवतं करहवले. 
 
अ. २५–दनधची ऋषीची पनतव्रतय पत्नी नहची कथय 

 
देवकायाकहरता, शस्त्रासे्त्र करण्याकहरता दहधची ऋषीने देहदान केले तेव्हा ऋहषपत्नी गभकवती 

होती. कतने नखाने क हक्षहवदारि करून गभक काढून शवेटी पतीच्या मृत देहाबरोबर सहगमन केले. 
 
अ. ३१–दु्रनहिी नयवयच्यय ययययवर ब्रयह्ि कुलोत्पन्न पुत्रवती तुमि नवधवेची कथय 

 
अत्यंत सस्च्छल हभक्षावृत्तीने आपला व म लाचा योगके्षम चालहविारी, हसद्धापंासून हतला हसद्धी 

हमळाली व अंती ती म क्त झाली. 
 
अ. २०–रु्ुमपत्नी तयरय नहची कथय 

 
चंद्राने बलात्कार करून हतचे हरि केले. हतला गभक राहहला, चंद्राला ग रुने शाप हदला व ग रुच्या 

आजे्ञवरून हतने इहषकेने गभक काढून टाकला, तोच ब ध नावाने प्रहसद्ध झाला. तारा प ढे श द्ध झाली. 
 
वरील कथा पहतव्रता आहि सस्च्छल हस्त्रयाचं्या आहेत. प ढील दोन कथा क लटा हस्त्रयाचं्या असून, 

त्याचें वतकन नीच होते, पि पश्चाताप झाल्यावर तीथकव्रतादींच्या सेवनाने त्या म क्त झाल्या, असे दाखहवले 
आहे. त्या कथा अशा– 

 
अ. २६–धमकग प्त वैश्याची स्त्री ग हा ही अत्यंत जाहरिी होती. हतला परप रुषापासून प त्र झाला. 

नवऱ्याला ते कळल्यावर तो रागावला. जाराशी संगनमत करून नवऱ्याला हतने मारले. व म लाला टाकून 
ती जाराबरोबर पळून गेली. अरण्यात जाराला वाघाने खाल्ल;े तेव्हा, ती एकटी भटकत एका शहरात गेली व 
तेथे वशे्याव्यवसाय करू लागली. इकडे प त्र वयात आल्यावर तोही अनीहतमान हनघाला. कमकदोषाम ळे तो 
त्याच शहरात येऊन हतच्याशी रत झाला. प ढे ओळख पटल्यावर त्या दोघानंा पश्चाताप झाला. साधूच्या 
आजे्ञवरून ते वत्सग ल्मात आले व तप करू लागले व शवेटी म क्त झाले. 
 
अ. २८–सुमनत ब्रयह्ियच्यय मुलयमुलींची कथय 

 
ब्राह्मि वैराग्य प्राप्त होऊन देशातंरास गेला. इकडे म लाम लींचा प्रहतपाळ द सऱ्यानंी केला. म लीचे 

लग्न झाले, पि ती बालहवधवा झाली. प ढे ती अत्यतं द राचारी हनघाली. म लगाही वयात आल्यावर 
स्वैरवतकनी हनघाला. अनीहतमान हमत्राचं्या संगतीत न कळत हतच्याशी तर झाला. ही गोष्ट उभयताचं्या 



           

लक्षात आल्यावर, दोघानंाही पश्चात्ताप झाला. प ढे साधूच्या उपदेशाने ते वत्सग ल्माला गेले. तेथे तीथात 
स्नान केल्याने त्याचं्या पापाची हनष्ट्कृहत झाली व शवेटी दोघेही म क्त झाले. 
 
भ्रष्ट नस्त्रययांसांबांधी उदयर बुिी 

 
तारेला चंद्रापासून गभक राहहल्याचे बृहस्पतीला कळले, तेव्हा हतला तो गभक काढून टाकण्यास त्याने 

साहंगतले, ग रुने तारेचा त्याग करावयाचे योहजले; व देवानंा आपला हेत  साहंगतला. तेव्हा प्रजापतीने 
ग रुला स्त्रीत्याग योग्य नव्हे असा शास्त्राथक साहंगतला आहे. त्यावरून स्त्रीवगासबंंधी वैहदक धमाची उदारब द्धी 
हदसून येते. (अ. २० श्लोक ६८ ते ७९) 

 
प ढे प्रजापतीने ग रुला स चहवले की, अजूनही त ला संदेह असेल तर माझ्याबरोबर वत्सग ल्माला 

चल तेथे पूवकहनर्षमत अनेक तीथे आहेत, तेथे तारेने जर तीथात स्नान केले, तर ती श द्ध होईल. याप्रमािे 
तारा वत्सग ल्मातंील तीथकस्थानाने श द्ध झाली व बृहस्पतीने हतचा परत स्वीकार केला. 

 
वरील हववचेनात ग रू, हशष्ट्य, प त्र याचं्याशी गमन करिारी, नीचाकडून गभकवती होिारी, अथवा 

म्लें च्छाचे येथे राहून मद्यमासं याचें सेवन करिारी अशा स्त्रीचा त्याग उक्त म्हिून व द सऱ्या कोित्याही 
व्यहभचाराकहरता त्याग हवहहत नाही असे साहंगतले आहे. 

 
व्यहभचाराची श हद्ध ऋत दशकनाने साहंगतली असून प्रत्यक्ष गभकसंभव झाला तरी त्याग करिे योग्य 

नाही म्हिून साहंगतले आहे. हतला आपल्या घरीच ठेवाव.े हतचे म ंडि स द्धा करिे हवहहत नाही, असेही 
साहंगतले आहे. आजच्या दृहष्टनेही हवचार केला असता ही हवचारसरिी हकती उदार ब द्धीची आहे, याची 
कल्पना येईल. 
 
नस्त्रययांचे सहर्मन 

 
माहात्म्यकाराच्या मते, पहत मृत झाला असता सहगमन हे आवश्यक नसून, वैकस्ल्पक होते, असे 

द्र हहिीच्या आहि हवधवाचं्या इतर ज्या कथा माहात्म्यात आल्या आहेत त्यावरून हदसते. २४ व्या अध्यायात 
दहधहच ऋषीच्या पत्नीची जी सहगमनाची कथा आली आहे, तीवरून सहगमनाचा हवहध हदसून येतो. 
सहगमनाचे कतकव्य यासंबधंी हवचार करताना ती पहतव्रता त्याचे समथकन करते. (श्लोक ४७ ते ४९) व 
त्याप्रमािे हतने सहगमनाचे सवक हवधी यथाशास्त्र करून शवेटी हचताप्रवशे केला. हा सवक हवधी म ळातंच 
अवश्य वाचावा. सतीची चाल बंद होईपयंत तो हवधी करीत असत. स मारे शभंर वषापूवी आमचे वतनाचे 
गावी भानाजी देशम ख म्हिून होते, याचंी स्त्री सती गेली, त्यावळेी हतने जो हवधी केला तो आमच्या आजीने 
प्रत्यक्ष पाहहलेला साहंगतला. तो हवधी अगदी या माहात्म्यात विकन केल्याप्रमािेच होता. या सतीने जेथे 
सहगमन केले, तेथे देऊळ बाधंले आहे व ते सतीचे देऊळ म्हिून प्रहसद्ध आहे. त्या बाईचे वशंज अद्यापही 
त्या समाहधचे पूजन कहरतात. सहगमनापूवी धमकशीलेचे पूजन करून तेथे उभी असता, सती जे म खातून 
काढील ते सत्य होते, असा समज आहे. दहधहच ऋषीच्या पत्नीने, “त मची शस्त्रासे्त्र हनष्ट्फळ होऊन त म्हाला 
अपयश येईल,’’ असा देवानंा शाप हदला, तो खरा झाला असे माहात्म्यातं नमूद केले आहे. वत्सग ल्मातं पद
मतीथावर आजही सतीची काही देवळे अस्स्तत्वात आहेत. 



           

 
स्त्रीचे पयनतव्रत्य 

 
स्त्रीच्या पाहतव्रत्याची महती माहात्म्यातं अनेक हठकािी वर्षिली आहे. तथाहप १७ व्या अध्यायात 

दत्तजन्माची कथा सागंताना दोघा प रािप्रहसद्ध पहतव्रताचंी चहरते्र आली आहेत. पैकी एक अहत्रपत्नी 
अनसूया आहि द सरी माडंव्याच्या कथेमधली ब्राह्मि स्त्री पहतव्रता या त्या होत. त्यामध्ये ब्राह्मि स्त्रीचे 
पाहतव्रत्य हवशषे उल्लेखनीय आहे. हहची कथा काहलकाखंडात आहि या माहात्म्यातंही आलेली आहे. हतचा 
पहत रोगग्रस्त, कष्टी, शीघे्रकोपी, पत्नीचा छळ करिारा आहि ज गारी असा दाखहवला आहे. परंत  त्याची 
पत्नी अत्यंत पहतपरायि अशी विकन केली आहे. ती त्याची एकहनष्ठपिे सेवा करीत असे. इतकेच नव्हे तर 
त्याला डोक्यावर घेऊन धूतगृहातंही घेऊन जात असे. ती एकदा पतीला धूतगृहात नेत असता मागात 
माडंव्य ऋहष शूलाग्रावर बसून तप करीत होता; अंधारात न हदसल्याम ळे धूतकार पतीचा पाय ऋषीला 
लागला. त्याम ळे ऋषीला फार वदेना झाल्या. त्याने क्ोधाने शाप हदला की, ज्याने मला पादस्पशक करून 
द ःख हदले, त्याला सूयोदय होण्यापूवी मृत्य ू येईल. तेव्हा या पहतव्रतेने पाहतव्रत्याने सूयोदय थाबंहवला. 
जगाची सवक कामे बंद पडली. तेव्हा देव हवष्ट्ि कडे गेले. हवष्ट्िू म्हिाले की, त्या स्त्रीचे सातं्वन करण्याकरता 
कोिीही प रुष समथक ठरिार नसून एखाद्या पहतव्रता स्त्रीलाच पाठहवले पाहहजे. (अ. श्लोक ५८, ५९) असा 
सल्ला देऊन पहतव्रता अनसूयेला हतच्याकडे पाठहवले. हतच्या उपदेशाने त्या पहतव्रतेने सूयास उदयाची 
आज्ञा हदली. सूयोदय होताच, हतचा पती मृत झाला. पि लागलीच देवानंी त्याला सजीव करून हनरोगी 
केले व अशा तऱ्हेने पहतव्रतेने आपल्या पाहतव्रत्याने स्वतःचे व पतीचे कल्याि केले. 

 
अशी ही एकहनष्ठ पाहतव्रत्याची कल्पना, आहि “नष्ट ेमृते च पहतते’’ इत्यादी अवस्थेत “पहतरन्यो 

हवधीयते’’ म्हिून आदेश देिारी स्मृहत याचं्या मनोभावनेत महदंतर आहे. पि आता तर काही का कारिाने 
होईना हवशषे पहरस्स्थतीत हस्त्रयानंा न्यायालयातूंन घटस्फोट हमळण्याचा हक्क असावा म्हिून कायदा 
करण्यात यावा, ही जी मनोभहूमका तयार झाली आहे, ती समाजाच्या मतपहरवतकनाचे एक हवचार 
करण्यासारखे दृश्य आहे. 
 
वैधव्यदशय 

 
पहतमरिानंतर हस्त्रयानंा जे वैधव्य प्राप्त होते, त्या संबधंानेही माहात्म्यात जागोजाग हववचेन आहे. 

हवधवाचंी करुिास्पद स्स्थती, त्याचं्या दशकनाचे अपशक नत्व, हवधवाचें आचारहवचार, या संबंधाने 
कथारूपाने बरेच विकन आले आहे. हवशषेतः १७ व्या अध्यायात माडंव्याच्या कथेत २४ व्या अध्यायात दहधहच 
पत्नीच्या कथेत आहि ३१ व्या अध्यायात द्र हहिीच्या कथेत त्या संबंधी हवस्तारपूवकक सागंण्यात आले आहे. 
२४ व्या अध्यायात, दहधहच ऋहषपत्नीच्या म खाने सधवा हस्त्रयाचें प ण्यदशकन व हवधवा हस्त्रयाचें अमंगल दशकन 
व वैधव्य दशतेील आचारहवचारामधील हवहधहनषेध याचें विकन आले आहे. (श्लोक ३४ ते ४६) त्याचप्रमािे 
१७ व्या अध्यायात ब्राह्मिपहतव्रतेचे मन वळहवण्याकरता देवानंी अनसूयेला हतच्याकडे पाठहवले. त्यावळेी 
त्या ब्राह्मि स्त्रीच्या म खाने तशाच तऱ्हेचे विकन आले आहे. (श्लोक १०१ ते १०७) 
 
नवधवेचे आदशफ र्ीवन 

 



           

३१ व्या अध्यायात श द्धाचरिी प त्रवती अशा द्र हहिी नावाच्या ब्राह्मि हवधवा स्त्रीचे चहरत्र हचत्रि 
केले आहे. हवधवा स्त्रीच्या श द्धाचरिाचा तो उत्कृष्ट नम ना म्हिून दशकहवता येईल. (श्लोक ७०–७६) 
 
मयहयत्म्यकयरयची स्त्रीसृष्टी 

 
माहात्म्यात हस्त्रयाचें अनेक नम ने विकन केले आहेत. दहधहच ऋषीची पहतव्रता पत्नी अथवा सच्छील 

अशी हवधवा द्र हहिी ब्राह्मिी; अशा नम नेदार चहरत्रापासून तो प रुषाच्या बलात्काराला बळी पडलेली तारा 
ककवा नवऱ्याचा खून करून आपल्याला टाकून उपपतीबरोबर पळून जािारी आहि शवेटी वशे्येच्या 
व्यवसायात लीन होिारी अशा वैश्या स्त्रीचेही अत्यतं हीन असे चहरत्र रेखाटले आहे. 

 
३७ व्या अध्यायात आचारविकन करीत असताना 

न जात  का : कामानाम पभोगेन शाम्यहत ॥ 
हहवषा कृष्ट्िवम्ववै भयू एवाहभवधकते ॥ ८१ ॥ 
बलवाकनहद्रयग्रामो हवद्वासंमहत कषकहत ॥ १४२ ॥ 

 
असा प रुष जातीला माहात्म्यकाराने इषारा हदला आहे. तसेच हस्त्रयाचं्या आकषकिासबंंधी ३६ व्या अध्यायात 
सागंताना 

 
  अबलानंा बलं तीव्र ंहवना शस्त्रास्त्रसाधने: ॥ ३९ ॥ 

 ये शूरा ये बलोन्मत्ता योहगनो ये हजतेस्न्द्रया ॥ 
  अबलाहभडकतश्चेत मृतप्राया इवागंना: ॥ ४० ॥ 
 
हेही पि नमूद केले आहे. तथाहप शीलवती पत्नीचे, संसारात हकती महत्त्व आहे, याचे जागोजागी 
माहात्म्यात विकन आलेले आहे. परंत  त्याबरोबरच हे शीलरक्षि करण्याची जबाबदारी प रुषवगावर 
असल्याचे साहंगतले आहे. २० व्या अध्यायात स्पष्टच साहंगतले आहे की, 

 
  स शीला सवकदा रक्ष्या: हपतृभतृकस दाहदहभ:॥ 
  तासा ंशीलं सदा रक्ष्यं नृहभरेव न संशय: ॥ ७० ॥ 
 
एवढेच नव्हे तर अगहतक झाल्यानंतर, जर एखाद्या स्त्रीचे शील भ्रष्ट झाले, तर त्यासंबंधी माहात्म्यकाराने 
उदार वृहत्त स्वीकारली आहे. 
 
मयहयत्म्ययतील कयव्य 

 
ज्यानंा काही प रािे, उपप रािे, के्षत्रमाहात्म्ये अथवा व्रताहदकाचं्या कथा वाचण्याचा अन भव असेल, 

त्याचं्या ही गोष्ट सहज लक्षात येईल की, प्रस्त त गं्रथ हे सरळ सोप्या भाषेत सवांना वाचावयाला सोयीचे जाव े
म्हिून म दल ाम हलहहण्यात आलेले असतात. भागवतातील काही भाग अथवा रामायि–महाभारतातील फार 
थोडका भाग याला अपवाद म्हिून म्हिता येईल. तथाहप या महात्म्याहद गं्रथातूनही काही काही काव्यमय 



           

विकने अशी इतस्तत: हवख रलेली आढळून येतील. म दल ा एवढाच घ्यावयाचा की, हे गं्रथ काव्य या दृष्टीने 
म ळीचे हलहहले गेले नसतात. प्रस्त त माहात्म्याच्या दृष्टीने हवचार केला तर आपिास या गं्रथात अनेक 
सौंदयक स्थळे दाखवनू देता येतील. माहात्म्यातील सरळ, साधी आहि व्याकरिश द्ध रचना, तात्काळ 
अथकबोध होिारी समपकक शब्दरचना, एक ककवा दोन पदाचें समास, वाचल्याबरोबर प्रत्ययास येिारे 
प्रसादग िद्योतक अथाहवष्ट्करि, या सवक ग िावंरून वैदभीरीतीला साजेल असाच हा गं्रथ आहे अशी खात्री 
होईल. 
 
स्तोते्र 
 

या माहात्म्यात हनरहनराळ्या कथातूंन हवष्ट्िू, हशव, भवानी इत्यादी देवताचंी कथान षंगाने स्त हत 
आलेली आहे. हवशषे उल्लेखनीय अशी ९–१० स्तोते्र या गं्रथात आहेत. भाहवकाचं्या दृष्टीने ही स्तोते्र 
हनत्यपठि करावयाला योग्य अशी आहेत. 

 
या माहात्म्याचा आिखी एक हवशषे आहे. माहात्म्यकार बह श्र त असल्याम ळे त्याने हनरहनराळ्या 

गं्रथातून या माहात्म्यात स भाहषते उद्धतृ केली आहेत. एवढेच नव्हे तर त्याने कहवतेत ग ंफलेल्या. हवचाराचंा 
म्हिीवजा अथवा स भाहषतासारखा उपयोग करता येतो. 

 
प्रस्त त माहात्म्यात, स हवचार, नीहतमत्व, ग िगौरव इत्यादी जागजागी हवख रलेली आढळून 

येतील. 



           

३९.  .   .                   
 

नवदभात वयङ्मय सांशोधनयचय उपक्रम 
 
सन १९२१ पासून गेल्या ३५ वषात हवदभात महान भावीय वाङ मयसंशोधनाचे फार महत्त्वाचे के्षत्र 

हनमाि होऊन अनेक हवद्वान संशोधकानंी पहरश्रम करून हवहवध प्रकारचे वाङ मय उजेडात आिनू मराठी 
वाङ मयात अमोल अशी भर टाकली आहे. त्या कायात कै. हहरभाऊंचा फार मोठा वाटा आहे. त्याची 
हकीकतही सकें्षप : देिे उदबोधक होईल. 

 
महान भाव वाङ मयाकडे माझे लक्ष वधेण्यास सन १९२१ मध्ये कारिे घडली. नेहमीच्या सवयीप्रमािे 

हस्तहलहखत गं्रथ आहि कागदपत्र हमळहवण्याकहरता एका हठकािचा गठठा तपाशीत असता एका हलपीत 
हलहहलेली जीिक पोथी आढळली. ‘महाराष्ट्र सारस्वता’ त हदलेल्या हकल्लीवरून ती सकळ हलपीत 
हलहहलेली सूत्रपाठाची पोथी असल्याचे आढळून आले. त्याच स मारास हरद्धपूर येथे एका शतेात एक प्राचीन 
हवहीर उघडकीस आली. ती तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहहली. त्यावळेी महंत दत्तलक्षराज याचें वास्तव्य चादूंर 
बाजार येथे होते. त्यानंा या हवहहरीची हकीकत साहंगतली, तेव्हा त्यानंी ‘स्थानपोथी’ ची हस्तहलहखत प्रत 
काढून त्यात आलेल्या ‘केशव हवहहरीचे’ विकन वाचनू दाखहवले. व तीच ‘केशव हवहीर’ असून त्या हठकािी 
श्रीगोकवदप्रभूनंी लीला केल्या म्हिून ती पंथात पूज्य असल्याचे साहंगतले. एवढेच नव्हे तर त्यानंी महान भाव 
वाङ मयाच्या रूपरेषेसंबधंानेही हलहावयास प्रोत्साहन हदले. अनेक हठकािचे हलहखत गं्रथ पाहून व 
त्याकहरता पजंाब पेशावरकडे प्रवास करून सन १९२९ साली ‘महान भावीय मराठी वाङ मय’ हे प स्तक 
प्रकाहशत केले. हवदभक साहहत्य संघाचा प रस्कृत गं्रथ म्हिनू त्याचा संघाने स्वीकार केला. 
 
महयनुभयवीय वयङ मय प्रकयशनयचय इष्ट पनरियम 

 
तो गं्रथ छोटाच आहि जवळजवळ सूहचवजा आहे, ही गोष्ट मान्य करूनही त्या गं्रथाने फार मोठी 

कामहगरी केली. त्याने महान भाव पंथ, समाज आहि त्याचे वाङ मयाचंी यथाथक कल्पना जनतेप ढे ठेवली. 
प्रस्त त वाङ मय हवदभक, नागपूर भागात उपलब्ध होण्यासारखे असल्याचे उघडकीस आले. सत्यान्वषेिपूवकक 
सहान भतूीने अभ्यास करिाराला ते दाखहवण्यास आहि पडेल ते सहकायक करण्यास महान भावीय मंडळी 
तयार आहेत, हे हदसून आले. हवद्यापीठानंीही महान भावीय वाडमयाचा मराठी अभ्यासक्मात समावशे केला 
त्याचा पहरिाम असा झाला की, शारदाश्रम, यवतमाळ, कें द्र होऊन काही हवद्वान हचहकत्सक आहि 
आस्थेवाईक अशा तरुिाचें लक्ष या वाङ मयाच्या संशोधनाकडे वळले. या मंडळीत श्री.बा.ना.देशपाडें, डॉ. 
हव.हभ.कोलते याचें नाव प्राम ख्याने नमूद कराव े लागेल. त्याचं्या पहरश्रमाचे फलस्वरूप म्हिून केवढा 
गं्रथसंभार प्रकाहशत झाला तो सवांच्या समोर आहेच. 
 
नयर्पूर येथील सांशोधन कें द्रयचय आरांभ 

 
यवतमाळ–उमरावतीकडे हे प्रयत्न स रू असता नागरपूरासही अशाच तऱ्हेचा उपक्म स रू झाला. 

त्याचे श्रये कै.नी.ब.उफक  बापूसाहेब भवाळकर आहि कै. हहर नारायि नेने याचं्याकडे आहे. कै. बापूसाहेब 
मराठीचे म रलेले साहहस्त्यक होते. त्यानंी केलेली मराठी भाषेची सेवा तर सवकश्र तच आहे. कै.ह.ना.नेने हे 



           

नागपूरास ससं्कृतचे अध्यापक म्हिून आले. पटवधकन हायस्कूलमध्ये एक पटटीचे हशक्षक म्हिनू त्यानंी 
लौहकक हमळहवला. अभ्यासास उपय क्त म्हिून त्यानंी ससं्कृत प स्तकेही हलहहली. कै.बापूसाहेब भवाळकर 
याचं्या सहकायाने न कत्याच उजेडात येऊ घातलेल्या महान भावीय प्राचीन वाङ मयाच्या संशोधनाकडे त्याचें 
लक्ष वधेले. महान भावाचा तत्त्वज्ञानहवषयक आहि हवचारहनदशकक आद्य गं्रथ जो सूत्रपाठ तो 
‘श्रीचक्धरहसद्धातंसूते्र’ या नावाने कै.भवाळकर आहि कै.हहरभाऊ या उभयतानंी संपादन करून सन 
१९३१ च्या स मारास प्रहसद्ध केला. महान भावहवषयक संशोधनाचा हा त्याचंा प्रथम गं्रथ होय. त्यानंतर 
कै.हहरभाऊ यानंी सतत उद्योग करून अनेक महंताना आपल्या सौजन्याने आपलेसे करून जवळ जवळ 
पंचवीस वष े अनेक गं्रथ अभ्यासपूवकक संपाहदत केले आहि अनेक गं्रथावरील हवहचहकत्सक हनबधं 
हनरहनराळ्या माहसकातून, हवशषेतः भारत इहतहास संशोधक मंडळाच्या तै्रमाहसकातून, प्रकाहशत करण्यात 
आले आहेत. 
 
श्रीचक्रधरनसियांतसूते्र आनि हनरभयऊां चय पनरचय 

 
चक्धरहसद्धातंसूते्र हा गं्रथ प्रकाहशत होण्यापूवी बापूसाहेब भवाळकर याचंा पहरचय होता, परंत  

हहरभाऊ नेने याचं्या पहरचयाचा कधी योग नव्हता. ते प स्तक हाती पडल्यावर मला फार आनंद झाला. त्या 
आनंदाच्या भरात मी त्या प स्तकावर परीक्षि हलहून प्रहसद्ध केले. महान भाव संशोधनाकडे वळल्याबदल ल 
आपि महान भावाचा हा महत्वाचा प्राचीन मराठी गं्रथ अभ्यासपूवकक आहि आस्थावाईकपिे संपादन 
केल्याबदल ल उभय सपंादकानंा धन्यवाद हदले. त्याचबरोबर प्रस्तावनेमध्ये मला अन्याय होईल अशी हवधाने 
केल्याबदल ल त्याच लेखात मी यथास्स्थत हजेरी घेतली. तो लेख दृष्टीस पडताच हहरभाऊ माझ्याकडे 
यवतमाळला आले. दोन हदवसाचं्या सहवासात हृदयाहवष्ट्करि होऊन एकमेकाहवषयी हनमाि झालेले 
हकस्ल्मष नाहीसे झाले तेव्हापासून त्याचं्या मृत्य पयंत सरासरी २५ वष ेआमचा संबधं अगदी स्नेहभावाचा 
होता. महान भाव संशोधनाच्या कायकके्षत्रात आम्ही या काळात अनेक तास एकत्र घालहवले आहेत. 

 
महान भाव वाङ मयाचा हवदभातील संशोधनाची प्रारंभीची हकीकत कळावी, म्हिून आत्मकथनाचा 

दोष पत्करूनही हे थोडक्यात हनवदेन केले आहे. 
 
हनरभयऊां चय सांशोधनयत्मक लेखनसांभयर 

 
कै.हहरभाऊ यानंी या २५ वषात चक्धरहसद्धातंसूते्र, दृष्टातंपाठ, बत्तीस लक्षिाचंी टीप प्राचीन 

गद्यगं्रथ, लीळाचहरत्र इत्यादी गं्रथ संशोधन करून अभ्यासपूवकक प्रहसद्ध केले आहेत. त्याहूनही महत्वाचे 
असे कायक हहरभाऊंनी केले आहे, ते म्हिजे त्यानंी हनरहनराळे महान भावीय गं्रथ हमळवनू व त्याचंा अभ्यास 
करून त्यावर त्यानंी हचहकत्सापूवकक हनबधं हलहून ते प्रकाहशत केले, हे होय. त्यातच मराठी वाङ मयाच्या 
भाषेसंबधंाने ज्ञानेश्वरीतील भाषेवर तौलहनक पद्धतीचा अवलंब करून जे हनबंध प्रकाहशत केले, त्याचा 
अंतभाव करता येईल. 

 
अशा प्रकारचे अनेक हनबंध माहसकातून आहि तै्रमाहसकातून हवख रलेले आहेत. त्यापंैकी प्रस्त त 

प स्तकात फक्त तेरा हनबधंाचंा अंतभाव केला आहे व ते (१) प्राचीन मराठी वाङ मय आहि (२) महान भावीय 
वाङ मय या दोन भागातं हवभागले आहेत. 



           

 
या भागाची पृष्ठमयादा सरासरी दोनश े असल्याम ळे त्यात फक्त तेरा हनबंध येऊ शकले. त्यात 

पहहली ८१ पृष्ठे प्राचीन मराठी वाङ मयात ग ंतली असून प ढील १२३ पाने महान भावीय वाङ मयात ग ंतली 
आहेत. 
 
प्रयचीन मरयठी भयषेवरील ननबांध 

 
अगदी पहहलाच लेख ‘ज्ञानेश्वरी’ आहि ज्ञानेश्वरीकालीन मराठी वाङ मयाच्या व्याकरिाच्या दृष्टीने 

फार महत्त्वाचा आहे. तत्कालीन जे महान भावीय वाङ मय उपलब्ध आहे. त्याचाही अभ्यास करून आहि 
ज्ञानेश्वरीतील व अनेक गं्रथातील उदाहरिे देऊन तत्कालीन शब्दाचंी आहि रूपाचंी चचा केली आहे. या 
हनबधंाच्या वाचनाने तत्कालीन मराठी भाषेची यथाथक कल्पना प्राचीन मराठीच्या अभ्यासकास येईल. 

 
द सऱ्या लेखात सवक ज्ञानेश्वरीच्या प्रतीत राजवाडेप्रत कशी प्राचीन आहे व हतचा मराठी भाषेच्या 

अभ्यासास कसा उपयोग होऊ शकतो हे हनरहनराळ्या प्रतीतील शब्दाचंी आहि रुपाचंी त लना करून 
साहंगतले आहे. हनबधं नं. ३, ४ व ५ हेही प्राचीन मराठी भाषेच्या अभ्यासास पोषक आहेत. नं. ३ मध्ये 
‘कातले’ या शब्दाचा प्रचहलत असा अथक कसा च कीचा आहे व त्याचा खरा अथक काय आहे हे हनरहनराळ्या 
प्राचीन गं्रथातील उतारे देऊन हवशद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमािे ‘श्लेष’ या शब्दाचा 
ज्ञानेश्वरीमध्ये आहि महान भाव प्राचीन वाङ मयात काय अथक अहभपे्रत आहे ते हनरहनराळ्या गं्रथातं तो शब्द 
कोठे कोठे आला व त्याचा काय अथक अहभपे्रत आहे ते द्वाकत्रशल्लक्षि या संस्कृत गं्रथाच्या आधारे हसद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाचव्या हनबधंात महान भावीयाचं्या ‘पंचोपाख्याना’ च्या पोथीशी उपलब्ध व 
प्रहसद्ध अशा दोन प्रतीतील अवतरिाचंी त लना करून प्राचीन पाठ कोिता याची तौलहनकदृष्ट्ट्या हचहकत्सा 
केली आहे. हे पाचही हनबधं प्राचीन मराठी भाषेच्या अभ्यासकासं उपय क्त होतील. 
 
नरेंद्रयांचे ुमस्क्मिीस्वयांवर, सैहयांद्रविफन आनि स्थयनपोथी 

 
प्रस्त त संशोधनलेखसंग्रहाच्या द सऱ्या भागात एकूि ८ हनबधं हनरहनराळ्या आठ महान भावीय 

प्राचीन गं्रथाच्या हचहकत्सक अभ्यासाकहरता उपयोगात आिले आहेत. सहाव्या हनबधंात नरेंद्राच्या 
‘रुस्क्मिीस्वयंवरा’वर हचहकत्सक अशी चचा केली आहे. नरेंद्राच्या ‘रुस्क्मिीस्वयवंरा’ संबधंाने अनेक 
जहटल प्रश्न उपस्स्थत झोले आहेत. पि ते प्रश्न कोिाही हचहकत्सक हवद्वानाला समाधानकारक रीतीने 
सोडहवता आले नाहीत. 

 
‘स्मृहतस्थळा’तील उताऱ्याप्रमािे अपूिक असा हा गं्रथ केवळ १८०० ओव्याचंा अपूिक गं्रथ सादर 

करण्यात आला होता. तो गं्रथ राजास अपकि न करता तो अप रा गं्रथ नरेंद्राने पंथाची दीक्षा घेऊन पंथात 
आिला. आज जो पंथात अप रा गं्रथ आहे त्याच्या फक्त ८४० की ८४९ इतक्याच ओव्या असून त्यात स देव 
ब्राह्मि पहत्रका घेऊन द्वारकेस गेला, एवढाच मजकूर आहे. तेव्हा १८०० पैकी बाकीच्या ओव्याचें काय 
झाले, हे कळावयास मागक नाही. अनेक पोथ्या पंथात उपलब्ध आहेत, पि त्यात फक्त इतक्या तोटक्याच 
ओव्या आहेत. कै.हहरभाऊ म्हितात तेवढी एकच प्रत संपूिक ‘रुस्क्मिीस्वयंवर’ जीत आहे अशी व एकूि 
२८९३ ओव्या आहेत तशी कृष्ट्िराव पारमाडंल्य या नावाचे गृहस्थाजवळ आहे. २० वषांपूवी ती मजजवळ 



           

होतो व हतची संपूिक प्रती तयार केलेली शारदाश्रमात आहे. नरेंद्राच्या या सपूंिक पोथीसंबधंाने हहरभाऊंनी 
आपल्या अभ्यासाचे फलस्वरूप म्हिून हववचेन केले आहे. ते अभ्यासकास मागकदशकक होईल. संपूिक 
‘रुस्क्मिीस्वयंवरा’चा कता कोि हा प्रश्न हववाद्य आहि अहनर्षित असा असला तरी या गं्रथाचे महत्त्व कसे 
आहे, यासंबंधी हहरभाऊंनी केलेली चचा फारच उदबोधक आहे. सवक हववचेन पूिक झाल्यावर हे संपूिक 
‘रुस्क्मिीस्वयंवर’ प्रकाहशत होिे कसे आवश्यक आहे हे त्यानंी हनःसंदेहात्मक शब्दात साहंगतले आहे. 

 
याप ढील हनबधंात अन क्मे ‘सैहाद्रविकन’ आहि ‘स्थानपोथी’ या गं्रथासबंंधाने अभ्यासपूिक माहहती 

हदली आहे, हे हनबधं प्रहसद्ध झाल्यानंतर डॉ. कोलते यानंी स्थानपोथी प्रहसद्ध केली असून आता 
अभ्यासक्मात ती उपलब्ध आहे. ते दोन्हीही प्राचीन मराठी वाङमयाच्या कके्षतीलच गं्रथ आहेत. 

 
हनबधं नं.९ अन्वयस्थळ आहि वृद्धाचार व नं.१० कृष्ट्िम नीचे अन्वयस्थळ हे दोन्ही गं्रथ महान भावीय 

प्राचीन मराठी वाङमयाच्या इहतहासाचे दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. महान भवायानंी आपले गं्रथच रक्षि 
करून ठेहवले नाहीत तर धार्षमक दृष्टीनेच का होईना गं्रथकाराचं्या परंपरास, त्यानंी हलहहलेले गं्रथ आहि 
त्यासंबधंीच्या आख्याहयकाही संरक्षून ठेहवल्या आहेत, हे या हवबधंाचं्या वाचनाने कळून येईल. अशा तऱ्हेचा 
प्रयत्न मराठीतच काय पि संस्कृतमध्येही झालेला हदसून येत नाही. 

 
हनबधं नं.११ यग्रावीचायककृत ‘गद्यराज’ आहि नं.१२ गोपाळ कहवकृत ‘रुस्क्मिीस्वयंवर’ या दोन 

अप्रकाहशत गं्रथावर हटपिे हदली आहेत. पहहल्या गं्रथाचे नाव ‘गद्यराज’ असले तरी तो हनयकमक श्लोकबद्ध 
आहे. त्या त्या गं्रथाचा वण्यक हवषय भागवत दशमस्कंधातील पूवाधात आलेले हवशषेतः बालचहरत्र हा होय. 
गं्रथ अप्रकाहशत असला तरी पंथामध्ये त्याचे फार महत्त्व आहे. त्याचप्रमािे गोपाळकहव याने वर्षिलेला गं्रथ 
म्हिजे महान भाव वाङ मयातील सवकसाधारि हवषय जो रुस्क्मिीस्वयंवर तो आहे. कै.हहरभाऊंना केवळ या 
गं्रथाची पाचच प्रकरिे हमळाली. अद्याप तो गं्रथ संपूिक उपलब्ध झाला नाही. तथाहप त्या त्र हटत गं्रथाचाच 
अभ्यास करून त्या गं्रथाचे महत्त्व अभ्यासकासमोर ठेवले आहे. नगरच्या म धोजीपतं देशपाडें याचंा प त्र 
गोपीभास्कर याने १६ व्या शतकात हा गं्रथ हलहहला ‘राजंभद्रा’ आहि ‘भगवदगीताटीका’ हे गं्रथ त्याच्या 
नावावर आहेत ‘प्रश्नािकव’ या गं्रथाची माहहती कै.हहरभाऊंच्या या हनबंधाने प्रथमच बाहेर येत आहे. 
श्रीचक्धराचं्या हनरुपिपद्धतीवर द्वाहत्रशल्लक्षि हा एक आहि द सरा प्रश्नािकव हे गं्रथ आहेत. 
महान भावीयानंी हे हनरुपिाचे शास्त्र कसे बनहवले हे या दोन्ही गं्रथावंरून हदसून येईल. हहरभाऊंनी आपल्या 
या हनबधंात प्रस्त त गं्रथातील हवषयाचे साराशंरूपाने उत्कृष्ट हनवदेन केले आहे. 

 
याप्रमािे हे तेराही हनबधं महान भाव वाङ मयाच्या अभ्यासास उपय क्त आहेत. 

 
हनरभयऊां च्यय सांशोधनपितीचे वैनशष्ट्य 

 
संशोधनाचे म ख्य कायक म्हिजे सत्यान्वषेि. पि ते करीत असताना प ष्ट्कळदा अभ्यासकामंध्ये 

मतभेद होण्याचा संभव असतो आहि द सऱ्याचे मत च कीचे हसद्ध करून आपले मत बरोबर आहे, हे 
समप्रमाि दाखवाव ेलागते. ते करीत असताना अहभहनवशेाने तोल जाऊ न देिे, हे योग्य आहे. आपले मत 
हसद्ध करीत असताना द सऱ्याच्या मताबदल ल योग्य तो आदर ठेविे हे संशोधकाचे प्रथम कतकव्य आहे. ही गोष्ट 
उत्तम तऱ्हेने कै. हहरभाऊंच्या अंगी बािली होतो. त्यानंी आपल्या अनेक वषांपासून चालहवलेल्या संशोधन 



           

के्षत्रात अनेक थोर व्यक्तींच्या मताशी आपला मतभेद स्पष्टपिे त्या व्यक्तीसंबधंाने आहि त्याचं्या मतासबंंधाने 
आदर दशकवनू साहंगतला आहे. हे त्याचं्या आजवर प्रहसद्ध झालेल्या हलखािावरून स्पष्ट होईल. 

 
द सरी गोष्ट त्याचं्या हलखािावरून हदसते ती ही की, आपल्या मताच्या प ष्ट्ट्यथक शक्य ती प्रमािे 

सादर करून त्यावर आपले मत आधारावयाचे. केवळ अन मानाच्या भरवशंावर एखाद्या म द्द्याचे समथकन 
करिे ही पद्धती चूक आहे ही त्यानंा जािीव होती. अशी अन मानात्मक हवधाने त्याचं्या हलखािात 
आढळावयाची नाहीत. जेथे एखाद्या हवधानाच्या प ष्ट्ट्यथक प रावा हमळिार नाही तेथे ते स्पष्ट सागंतील. या 
दृष्टीने पाहहले असता कै. हहरभाऊंनी केलेले संशोधनकायक फार मोलाचे आहे. कै.हहरभाऊंच्या संशोधन 
कायाचे मूल्यमापन करीत असता आगामी संशोधकानंा एक धोक्याची सूचना द्यावीशी वाटते, तीस वषापूवी 
उमरावतीस डी. ओ. मॉरीस म्हिून एक इंग्रज सेशन्स जज्ज होते. यवतमाळला त्याचेंसमोर सेशन्सचे 
म कदमे चालहवण्याचा मला अनेकदा योग आला होता. त्यानंा एक खोड होती. दोन्ही बाजंूच्या वहकलाचें 
आपल्या पक्षाच्या समथकनाचे भाषि सपंल्यावर सेशन्स जज्ज ज्यूरीला म कदमा समजावनू सागंत, त्यावळेी ते 
सागंत की, दोन्ही बाजंूच्या वहकलाचं्या ब द्धीच्या कके्षत येऊ शकली नाही ती महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे. 
सत्यान्वषेिापेक्षा त्या जज्ज साहेबाचा अट्टाहास हा होता की, दोन्ही पक्षाचं्या वहकलापेक्षा आपली ब हद्धमत्ता 
अहधक आहे व मी ही गोष्ट प्रथम उजेडात आितो. वाङ मय संशोधनाच्या के्षत्रातही आपल्या पूवी ज्यानंी एका 
हवहवहक्षत हवषयावर संशोधन केले ते कमी प्रतीचे असून माझ्याच प्रयत्नाने ती गोष्ट हसद्ध होऊ शकली, अशा 
सारखी वृत्ती संशोधनके्षत्रात क्वहचत हदसून येते. पि ती स्पृहिीय नाही. कै.हहरभाऊंचे संशोधनकायक अशा 
प्रकारच्या दोषापासून अहलप्त आहे. 

 
कै.हहरभाऊंनी प्राचीन भाषा आहि प्राचीन महान भावीय वाङमय या हवषयावर लेखन हवप ल केलेले 

असून ते हनरहनराळ्या हठकािी हवख रलेले आहे, त्यानंी केलेले संशोधनकायक अनेक वषांच्या अभ्यासाने 
अहधकारय क्त असे झालेले आहे. ज्यानंा प्राचीन मराठी भाषेचा आहि प्राचीन महान भावीय वाङमयाचा 
सखोल अभ्यास करावयाचा आहे त्याला हहरभाऊंचे लेख अभ्याहसल्याहशवाय या अभ्यासाला पूिकता 
यावयाची नाही, हे या भागात प्रकाहशत केलेल्या हनबधंावरून कोिाचीही खात्री होईल. हवदभक संशोधन 
मंडळाने हहरभाऊंच्या संशोधन लेखाचा प्रथम भाग एकत्र प्रकाहशत करून अभ्यासकाचंी सोय करून हदली 
आहे, त्याबदल ल मंडळ धन्यवादास पात्र आहे. 



           

४०.                           
 

ऐहतहाहसक महत्त्वाचे कागद प्रकाहशत करण्याचा या पद्धतीचा स्वतंत्र संघहटत प्रयत्न हा हवभागात 
पहहल्यादंाच होत आहे, असे म्हटले तरी चालेल. यापूवी या प्रातंातील दोन व्यक्तींनी या कायात काही यश 
हमळहवले आहे. त्या व्यक्ती म्हिजे कै.वामन दाजी ओक व कै.या.मा.काळे या होत. नागपूरकर भोसल्याचंी 
कागदपते्र हे प्रथमोक्त व्यक्तीच्या श्रमाचे फळ होय, तर कै.काळे यानंी त्याच लेखाचें १९३३ साली 
‘ऐहतहाहसक पत्रव्यवहार’ या संग्रहात प नम कद्रि करून त्यात स्वतः संपाहदत केलेल्या महत्त्वाच्या पत्राचंीही 
भर टाकली आहे. तथाहप १८८९ त प्रहसद्ध झालेल्या कै.ओकाचं्या संग्रहात ज्या तळटीपा होत्या. त्यापकैी 
काही कै.काळे यानंी ककवा त्याचं्या सहसंपादकानंी गाळल्याम ळे अभ्यासकास काही महत्त्वाच्या माहहतीस 
म काव ेलागले आहे. त्या पूवीच्या संशोधकात कै.हवनायकराव औरंगाबादकर व विीचे सत्प रुष आप्पाजी 
महाराज ढ मे याचें वडील कै. नीलकंठराव याचंा प्राम ख्याने उल्लेख केला पाहहजे. कै.हवनायकरावाचंी 
सामग्री इंहडया ऑहफस गं्रथालय, लंडन येथे आहे व ती अप्रकाहशत आहे आहि कै.नीळकंठराव याचंी 
यवतमाळच्या शारदाश्रमात आहे. हे दोन्हीही संग्रह अजून उजेडात आले नाहीत. याखेरीज हवदभात 
आिखी इतर प ष्ट्कळ सामग्री धूळ खात पडली आहे. तथाहप वरील संशोधक खेरीजकरून इतर व्यक्तीही 
संशोधनके्षत्रात अलीकडे काम करीत आहेत, त्याचंी सामग्री त्यांच्याप रतीच न राहता इतराचं्याही ती 
उपयोगी पडावी म्हिून हवदभक संशोधन मंडळाने प्रस्त त उपक्म केला आहे. या प्रातंात गेल्या काही वषात 
ज्या गृहस्थानी त्याचं्या संबहंधत ससं्थातूंन ककवा स्वतंत्रपिे संशोधनावर आधारलेले लेख ककवा प स्तके 
हलहून ककवा साधनसामग्री हमळवनू इहतहासाची ककवा इतर साहहस्त्यक व वैज्ञाहनक के्षत्राचंी सेवा केली 
आहे. अशाचंा पहरचय हवदभक संशोधन मंडळ व यवतमाळचे प्रा. ना.ना. हूड यानंी आपापल्या गं्रथातून करून 
हदली आहे. आम्ही त्या प्रयत्नाचंा येथे कृतज्ञतापूवकक उल्लेख मात्र करतो व ज्यानंा हजज्ञासा असेल त्यानंा ती 
ती प्रकाशने पाहण्याची हवनंती करून, प्रस्त त संग्रहात जे लेख समाहवष्ट केले आहेत त्याचंा पहरचय करून 
देण्याच्या प्रयत्नाकडे वळतो. 
 
प्रस्तुत लेखसांग्रहयची ननवड व रचनय 

 
या सगं्रहातील लेख अनेक व्यक्तींकडून व अनेक हठकािाहून जरी गोळा केले असले तरी त्याचंी 

हनरहनराळ्या राजवटीप्रमािे वगकवारी केल्याने संग्रहात स सूत्रता आली आहे असे हदसून येईल. जागेच्या 
अभावी बरेच लेख मागे ठेवाव ेलागले, तरी त्याचें महत्त्व कमी आहे असे मात्र ज्यानंी लेख प रहवले त्यानंी 
कृपाकरून समजू नये. योग्य वळे येताच ते व इतरही आिखी लेख जे उजेडात येण्याची वाट पहात 
असतील त्याचंा योग्य परामषक घेतला जाईल. या संग्रहात एकूि ११९ लेख घेतले असून त्याचंा समावशे 
(१) गोंड राजवट (२) कशदखेडकर जाधव (३) देवकाते संग्रह (४) अमरावतीकर भोसले (५) नागपूरकर 
भोसलेकालीन संग्रह व (६) हब्रटीश राजवट या सदराखाली केला आहे. 
 
रचनेचे तपशील 

 
या संग्रहात शक्य तोवर कालान क्म साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. हकत्येक पत्रावंर तारखा व 

हतथ्या नाहीत. त्याचंी कालहनहश्चती इतर संदभावरून केली आहे. अथात ती हनहश्चत स्वरूपाची समजण्यात 
येऊ नये. पूवीच्या हलखािात तारखा अनेक पद्धतीनी व्यक्त केल्या जात असत. काहीत स हूर सन 



           

सापडतो, तर काहीत हहजरी, काहीत शकसंवत्सर तर काहीत फसली सन, काहीवर हतथी व महहना 
असतात, तर सन नसतो. अशा वळेी तर अहधकच अडचि भासते. जेथे जेथे शक्य झाले तेथे हपल्ले जंत्रीचा 
उपयोग केला असून तारखेत पत्राचं्या तारखाचें रूपातंर केले आहे. मोडी पत्राच्या हतथ्याचं्या हनहश्चतीत ज्या 
इतरानंा अडचिी आजपावतेो आल्या, त्या आम्हालाही आल्याम ळे काही हठकािी हदलेल्या इंग्रजी तारखा 
आम्हाला स्वतःलाच डळमहळत वाटल्या. संग्रहातील पत्रासं शक्य तेवढी स बोधता यावी म्हिून प्रास्प्तस्थळ, 
पत्रपहरचय, द बोध शब्दाचें अथक व इतर पहरचायक माहहती हशरोभागी व तळटीपातून हदली आहे. 
 
देवर्डकर र्ोंड 

 
या प्रातंात चार गोंड राजवटी हदसतात. त्यापंैकी खेडलेकर गोंडाचे राज्य मोगलाचंा अंमल 

होण्यापूवीच नाहीसे झाले होते. उरलेल्या राजवटी म्हिजे चादंा, गढामंडला व देवगड येथील गोंड 
राजवटी होत. याचंा अहधकृत इहतहास अजून हलहहला गेला नाही. मध्यप्रदेशातील आय. सी. एस. 
अहधकारी सी. य . हवल्स यानंी अकबर–नामा, ऐन–ए–अकबरी, जहागीर रोजहनशी, बादशाहनामा इ. 
गं्रथावंर आधारून आपले ‘हद राजगोंड महाराजाज ऑफ हद सातप डा हहल्स’ हे प स्तक हलहहले आहे. 
यापूवी हशवनीचे श्री.सील यानंीही देवगडच्या गोंडाहवषयी हलहहले आहे. प्रस्त त संग्रहात नागपूरचे 
ग्रामजोशी श्री.कृ.श्री. उपाख्य भय्यासाहेब जोशी याचेंकडून आमचे तरुि हमत्र श्री.श.ंगो.चटे्ट या अभ्यासू 
गृहस्थाने जे कागद हमळहवले व जे आम्हास छापावयास हदले त्याम ळे देवगडकराचं्या राजवटीचा काळ 
हनहश्चत होतो. या कागदात तीन कागद सोडून बाकीचे सवक त्या क ट ंबास गोंड राजानंी हदलेल्या सनदा 
आहेत. देवगड राज्याचा संस्थापक जाटबा शहा याची इ. स.१६१२ ची सनद आहे. यावरून याच्या 
कारकीदीची कल्पना येते. परंत  या संग्रहात जी गोष्ट नव्यानेच बाहेर येते ती ही की, त्यापूवी त ळोजी राजे 
म्हिून एक व्यक्ती झाली व हतनेही ग्रामजोशास सनद हदली आहे. सनदेवरून तो कोित्या वशंाचा होता हे 
कळण्यास मागक नाही. त्यावर सनही हदला नाही. फक्त संवत्सराचे नाव हदले आहे. परंत  ग्रामजोशाचंी 
वशंावळ पाहता त ळोजीने ज्या प रुषास इनाम हदले व जाटबाने ज्यास इनाम हदले त्याचं्यात चार हपढ्याचें 
अंतर आहे. संवत्सरचक्ाचंा हवचार करता सनदेतील संवत्सर यावयाचे म्हिजे दोन सनदेत ७५–८० 
वषांचा काळ जावयास हवा. यावरून गोंड राजवटीपूवी गवळ्याचंी राजवट असल्याबदल लचा जो या प्रातंात 
समज आहे त्याला द जोरा हमळतो व हा त ळोजी गवळी राजा असल्याबदल लचे अन मान दृढ होऊ पहाते. 
 
वशदखेडच्यय पनरसरयतील लेख 

 
कशदखेड हे हजजामातेचे माहेर. या दृष्टीने या पहरसराचे मराठा इहतहासात महत्त्वाचे स्थान आहे. 

या पहरसरात हदल्लीच्या स लतानापासून तो देवहगरीचे यादव, बहामनी घरािे व त्यातून फ टून हनघालेल्या 
शाखा, याचंा अंमल असल्याम ळे त्याकाळचे बरेचसे कागद फारशी भाषेत आहेत. हजजामातेचे वडील 
लखूजी जाधव व त्याचें बधूं भतूाजी यानंी कशदखेड हे आपले कायकके्षत्र कायम केले. हशवाजीचे आजे 
मालोजी राजे हे हनजामशाहीत काही काळ सवाहधकारी होते. त्याचे एक आज्ञापत्र या संग्रहात आहे. तसेच 
हशवाजीचे च लते शरफजी याचं्याकडे जो साखरखेड्याचा अधा मोकासा होता त्याबाबतच्या झगड्याचीही 
हकीकत यात आहे. तसे पाहू जाता जाधवाचंा बराच लेखसंग्रह अप्रकाहशत आहे. ख दल  शारदाश्रम, 
यवतमाळ येथेच ५००–६०० पानाचंा एक सगं्रह होईल इतके कागद असून हशवाय कशदखेडचे कागद प्रथम 
हमळहवण्याचा मान कै.यामाकाळे यास आहे. त्यानंतर शारदाश्रमाचे हचटिीस श्री.द.बा. महाजन यानंीही ते 
कायक केले आहे. या दोन्ही सगं्रहकाचें कागद येथे घेतले आहेत. साखरखेडा येथील देशपाडें वतनाबदल लचा 



           

जो महजरनामा आहे त्यात पूवीच्या म्हिजे मालोजी राजे व वीरकसग ब ंदेले याचं्या वळेच्या हनिकयाचंा उल्लखे 
आहे. त्याचप्रमािे त्या बाबतीतल्या महलक अंबरच्या आज्ञापत्राकडेही आम्ही वाचकाचें लक्ष वधूे इस्च्छतो. 
याच दृष्टीने राव मानकसग व त्याची सावत्र आई सहजाऊ व भावजय हसऊबाई याचं्यातील वाटिीपत्र 
वाचनीय आहे. लष्ट्कराच्या त्रासापासून ब्राम्हिाचा बचाव व्हावा म्हिून आद्य रघोजी भोसले इत्यादींची 
अभयपते्र असून हवशषे गोष्ट ही की ब्राह्मिाचं्या आपसातील कलहातही शकंराचायाने जाधवास धमाहधकारी 
नेमले असल्याने त्यानंी ब्राह्मिाचंा हनकाल हदल्याबदल लचे एक आज्ञापत्र आहे. 
 
सरदयर देवकयते सांग्रह 

 
मराठी राज्याचे संस्थापक श्री हशवाजी महाराज यासं स्वराज्याच्या रक्षिाथक व अहभवृद्धथक ज्या 

हनरहनराळ्या घराण्यानंी मदत केली, त्यात हाटकर जातीच्या देवकाते घराण्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. 
राज्याहभषेकाचे वळेी जी सरदारमंडळी उपस्स्थत होती, तीत या घराण्याचे मळू प रूष–बळवतंराव 
देवकाते–हे असल्याचा हशवाजीच्या बखरीत उल्लखे सापडतो. यानंा सरदारकीची वतने व मोकाश े होते 
असे येथे हदलेल्या कागदावंरून हदसून येईल. शाहू महाराजानंीही त्यानंा हकत्येकदा सनदा हदल्या असून हे 
त्याचें महत्त्व बाळाजी बाजीराव पेशवपेयंत चालू होते. देवकाते सरदाराचें मूळ गाव सेंद रसिे असून ते 
मराठवाड्यात यवतमाळ हजल्याला लागून आहे. आज त्याचे पूवकवैभव नष्ट होऊन केवळ पाटीलकी व शतेी 
यावर त्याचंा योगके्षम जेमतेम चालतो. देवकाते सरदाराचें कागद आम्हास कसे हमळाले हेही येथे 
साहंगतल्यास अप्रासहंगक होिार नाही. आमचा व हैदराबादचे प्रहसद्ध वकील–कै.केशवराव कोरटकर 
याचंा सबंंध होता. एकदा त्याचेंकडे काही कामाहनहमत्त गेलो असता त्यानंी आम्हास उपरोक्त घराण्याने 
त्याचं्या स्वाधीन केलेले घराण्याचे दप्तर दाखहवले. त्यापंैकी त्यानंी अधे कागद शारदाश्रम संस्थेस 
देण्यासाठी आमच्या स्वाधीन केले व अधे प ण्यास इहतहास संशोधक मंडळाकडे पाठहवले. यातील राजकीय 
महत्त्वाची पते्र या संग्रहात घेतली आहेत, हतकडे आम्ही वाचकाचें लक्ष वधूे इस्च्छतो. 
 
उमरयवतीकर भोसले 

 
वरेूळचे ककवा सातारकर भोसले (श्री हशवाजी महाराजाचंा वशं), भामकर भोसले, नागपूरकर 

भोसले व उमरावतीकर भोसले या एकाच मूळ घराण्याच्या हनरहनराळ्या शाखा होत. यापंकैी शवेटल्या तीन 
शाखाचें मूळ प रुष कहगिी बेरडी येथे पाटीलकी व शतेी करून असत. याचेंपैकी रुपाजी व म धोजी हे 
हशवाजीचे सरदार असत. म धोजीला बापूजी, परसोजी व सावजी हे तीन प त्र होते. साबाजीला प्रथम 
राजाराम महाराजानंी फौजेच्या बेगमीकहरता मोकासे हदले. ते प्रथम साबाजीच्या मृत्य नंतर त्याचंी पत्नी 
रामाऊ हहच्याकडे येऊन बापूजीच्या तीन प त्रापंैकी एक प त्र रािोजी याचेकडे ते चालू ठेवण्यात आले. या 
तीन म लातं एक नागपूरकर भोसल्याचंा आद्य ससं्थापक रघोजी भोसले याचा वडील कबबाजी हा होता. 
कबबाजी लवकर वारला. द सरा म लगा संतोजी हा हदल्लीस कामास आला. हतसरा भाऊ रािोजी यास 
बादशहाने सवाई संताजी हा हकताब हदला. उपरोक्त परसोजी यास प्रथम राजारामाने व नंतर शाहूने 
सेनासाहेब हे पद बहाल करून त्याला वऱ्हाड नागपूरकडे पाठहवले. त्याने प्रथम उमरावतीजवळ भानखेडे 
येथे आहि नंतर यवतमाळ हजल्यातील भाम येथे ठािे हदले. त्याचा म लगा कान्होजी हाही सेनासाहेब स भा 
होता. प ढे हा शाहूच्या कैदेत पडला. त्याचा म लगा रायाजी परंत  येथे प ढे हा वशं ख ंटला. रािोजी हा 
आपल्या वडील भावाप्रमािे (संताजी) पराक्मी हनघाला. संताजीची समाधी हदल्ली येथे चादंिी चौकात 
आहे. शाहू महाराजानंी रािोजीस उमरावती हा गाव मोकासा हदल्यापासून त्याचं्या वशंजास उमरावतीकर 



           

भोसले असे म्हितात. काळाच्या ओघात या घराण्याचे पूवीचे वैभव नष्ट झाले आहे. मोकासे वगैरे सवक नष्ट 
होऊन आज त्याचें प्रहतहनधी –श्री.बाबासाहेब भोसले यानंा केवळ उदरभरि ही देखील मोठी समस्या 
होऊन बसली आहे. बाबासाहेबानंा आपल्या घराण्याचा फार अहभमान असून त्यानंी घराण्याचे कागद 
हजवापलीकडे राखून ठेहवले आहेत. हे सवक कागद त्यानंी प्रथम श्री.दे.गो. लाडंगे यासं दाखहवले व त्यानंी 
त्याचं्या आधारावर या क ट ंबासंबधंी हवदभक संशोधन मडंळाप ढे एक हनबधं वाचनू वृत्तपत्रातूनहह हलहहले. 
बाबासाहेबानंी आपले सवक कागद या संग्रहात प्रहसद्ध करण्यासाठी हदले, एवढेच नव्हे तर त्यानंी त्याचं्या 
नकला करण्याचेही सहकायक केले. 

 
येथे प्रहसद्ध केलेल्या लेखावरून बाजीराव पेशव ेयानंी रािोजीला हचमाजी आपाबरोबर य द्धके्षत्रावर 

पाठहवल्याचे हदसून येईल. रािोजीचा वसई येथील पराक्म तर इहतहासज्ञासं हवहदतच आहे. आद्य रघ जी 
भोसले हा प्रथम कान्होजी नंतर रािोजी याचे हाताखाली सरदारी करीत होता, असे या संग्रहातील एका 
वाटिीपत्रावरून हदसून येईल. हब्रहटश आमदानीत या क ट ंबातील मंडळीस पेन्शन हमळत असे. ते प्रथम 
कृष्ट्िाजी व नंतर सखाजी यासं हमळाले. बाबासाहेबाचें वडील बाळासाहेब यासंही इंदूर दरबारातून 
मानकरी या नात्याने १०० रु.दरमहा पेन्शन हमळत असे. त्याबदल लचे अस्सल कागद त्याचं्या सगं्रहात 
आहेत. आज मात्र त्याचंी स्स्थती केहवलवािी आहे. वाईट एवढेच वाटते की, ज्याचं्या पूवकजानंी या देशाचे 
स्वातंत्र्य राखण्यासाठी आपल्या देहाची राखरागंोळी केली, त्याचं्या वशंजावर स्वराज्यातही उपाशी 
मरण्याची पाळी यावी. 
 
नयर्पूरकर भोसलेकयलीन सांग्रह 

 
या प्रस्तावनेच्या आरंभी म्हटल्याप्रमािे प्रथम कै.वामन दाजी ओक यानंी नागपूरकरासंंबधंी 

लेखसंग्रह प्रहसद्ध केला. त्याच्या प्रस्तावनेत संपादकानंी असे म्हटले आहे की, त्यातील लेख भोसल्याचं्या 
पदरच्या कामदाराकडून व मानकऱ्याकंडून नागपूर येथील एका वजनदार गृहस्थाने हमळवनू देण्याच्या 
कामी आमच्या तेथील सहायकत्यास प ष्ट्कळ मदत केली. ही गोष्ट हनदान १८८० च्या पूवीची असावी. 
त्यानंतर स्थाहनक भोसले संग्रहातून आजपयंत कोितेच कागद हमळाले नाहीत. या बाबतीत 
श्री.दे.गो.लाडंगे यानंी आपल्या प्रयत्नाचंी पराकाष्ठा केली परंत  त्यास त्यात यश आले नाही. ही खेदाची 
गोष्ट आहे. तरी आम्ही जेव्हा जागहतक ऐहतहाहसक पहरषदेसाठी १९३८ साली य रोपात गेलो तेव्हा इंहडया 
ऑहफसच्या गं्रथालयात तीन महहने नागरपूरकर भोसले याचं्या कागदपत्राचं्या अभ्यासात घालहवले व काही 
हटपिेही करून आिली. तेथे कै. औरंगाबादकरानंी सगं्रहात केलेले मूळ कागद आहेत. ते ककवा त्याचं्या 
नकला येथे आल्यास फायदा होईल. तथाहप अभ्यासक मडंळी तेवढ्याने अडून बसली नाहीत व बसिारही 
नाहीत. प ण्याच्या पेशव ेदप्तरात नागपूरकर भोसल्याचें हवपूल उल्लखे आहेत व त्यांचे संग्रह केव्हाच प्रहसद्ध 
झाले आहेत. त्याचप्रमािे काव्येहतहाससगं्रह, इहतहाससगं्र ह भारतवषक, ऐहतहाहसक पत्रव्यवहार, राजवाडे 
साधने व पारसनीसाचंी प्रकाशने यात बरीच सामग्री हमळते. अलीकडे नागपूर रेसीडेन्सी रेकॉडकचेही ५ खंड 
प्रहसद्ध झाले आहेत व कलकत्त्याच्या सरकारी दप्तरातील कॅलेंडर ऑफ पर्षशयन करस्पान्डसचेही ९ खंड 
प्रकाहशत झाले आहेत. तेव्हा तसा साधनगं्रथास तोटा नाही तरी उिीव भासतेच. अलीकडे 
प्रा.शजेवलकराचं्या मेिवली दप्तराचं्या दोन संग्रहानंी तर भोसल्याचं्या राजकीय आहि सामाहजक 
जीवनावर प्रकाश पाडिारे कागद प्रहसद्ध केल्याम ळे अभ्यासकाचंी बरीच नड दूर झाली आहे. या सवक 
कारिास्तव श्री.श.ंगो.चट टे व श्री.लाडंगे यानंी संग्रहहत केलेल्या कागदापंैकी काही हवहशष्ट महत्त्वाचे 
तेवढेच कागद घेतले आहेत. त्यापैकी जोशी शकावहल, राजप रुषाचं्या जन्मक ं डल्या, घ लेशास्त्राहंठची 



           

मूळपीहठका व केळझरचे देशपाडें याचें वतन, यानंा अन लक्षनू असलेल्या कागदाकंडे वाचकाचें लक्ष आम्ही 
वधूे इस्च्छतो. 



           

४१.                
 

सांग्रहकयर श्री.र्ोरे 
 
शारदाश्रम, यवतमाळ या ससं्थेतफे लोक वाङ मयाचे सशंोधन आहि त्याचा अभ्यास चालू आहे, 

त्याचें दृष्ट्यफल म्हिजे ‘‘वऱ्हाडी लोकगीते’’ हा गं्रथ होय. वऱ्हाडातील स प्रहसद्ध कवी आहि शारदाश्रमाचे 
एक उत्साही सदस्य श्री.पाडं रंग श्रावि गोरे यानंी वऱ्हाडात हवशषेतः उमरावती आहि यवतमाळ हजल्यातं 
हफरून अनेक हस्त्रयाचं्या तोंडून गािी ऐकून ती जशीच्या तशीच उतरून घेतली. त्यानंी केलेला हा संग्रह 
बराच मोठा आहे. तथाहप त्यातील हनवडक ८५ गीते एकत्र करून ती शारदाश्रमाचा स्वीयगं्रथ म्हिून 
प्रकाहशत करण्याकहरता त्यानंी ससं्थेच्या स्वाधीन केली. त्याचं्याच संमतीने, संस्थेने या गं्रथास प्रस्तावना 
हलहहण्याचे काम माझ्याकडे सोपहवल्याम ळे ते मी अत्यानंदाने करीत आहे. श्री.गोरे यानंी ज्या समाजातून ही 
गीते गोळा केली त्या समाजाचे ते एक घटक आहेत; व ज्या बोलीत ही गीते आहेत, तीच त्याचंी मायबोली 
असल्याम ळे, हे संग्रहाचे कायक त्यानंी आप लकीच्या भावनेने मोया उत्साहाने केले आहे. 
 
मरयठीच्यय पोटभयषय आनि प्रस्तुत र्ीतयांची भयषय 

 
आपिास शहरातून लोकवाङमयाच्या हवस्तृततेची आहि हवहवधतेची इतकी कल्पना येत नाही. 

परंत  ज्यानंा शहर सोडून खेड्यात जाऊन राहण्याची आहि तेथील बह जनसमाजाशी, काही हदवस तरी, 
एकरूप होण्याचा प्रसंग आला त्यानंा या गोष्टींची पूिक जािीव होते. महाराष्ट्राच्या हवस्तृत मयादेमध्ये, 
मराठीच्या अनेक पोटभाषा नादंत असल्याम ळे हे लोकवाङ मयही हनरहनराळ्या पोटभाषेतून हवख रलेले 
आढळून येते. डॉ. हग्रयसकन यानंी आपल्या भाषा पाहिीमध्ये वऱ्हाड–मध्यप्रातं १९ आहि दहक्षि महाराष्ट्रात 
१९ अशा मराठीच्या, एकूि ३८ पोटभाषाचंी नोंद केली आहे. प्राचीन हवदभक म्हिजे, नागपूर मराठी प्रातं, 
वऱ्हाड, हनजामचा मराठवाडा आहि पूवक खानदेश, या भागातंस द्धा नागप री, (वऱ्हाडी), घाटावरची 
(बालाघाटी) आहि खानदेशी इतक्या प्रम ख पोटभाषा येतात. नागपूर, मराठी प्रातं म्हटला तरी खास 
नागप री आहि चाघंाची असे दोन भाग पडतात. न सते वऱ्हाडसबंंधानेच बोलावयाचे झाले तर तेथेही 
आपिास पोटभाषेची एक वाक्यता हदसून येत नाही. विी, पाढंरकवडा हे ताल के चादं्याच्या भाषेशी संलग्न 
आहेत. उलट जळगाव, हचखली, मलकापूर या भागात खानदेशी भाषा जवळ आहे. ‘‘प सद, वाशीम या 
ताल क्यातंील भाषा घाटावरील भाषेशी सहंमश्र आहे. उमरावती हजल्हा, अकोल्यातील काही भाग, 
यवतमाळ हजल्यातील यवतमाळ, दारव्हा हे ताल के यामध्ये राहिारे लोक जी भाषा बोलतात हतलाच 
वऱ्हाडी पोटभेद म्हिता येईल. या पोटभाषेतस द्धा ब्राह्मि इत्यादी पाढंरपेश्याचंी बोली आहि कृहषप्रधान 
वगाची बोली असे दोन प्रम ख उपभेद मानता येतील. प्रस्त त गं्रथातील गीते श्री.गोरे यानंी हवशषेतः देशम ख, 
पाटील उच्च आहि क लीन घराण्यातील हस्त्रयाकंडून आहि प्रसंगहवशषेी सामान्य कास्तकार आहि मजूर 
इत्याहदकाचं्या हस्त्रयाकंडूनही हमळहवली आहेत. या कारिाम ळे पाढंरपेशी वगाच्या वऱ्हाडी भाषेशी या 
गीताचंी भाषा थोड्याशा फरकाने ज ळती आहे. 
 
पोटभयषेचय नर्वांतपिय 

 



           

येथे ही गोष्ट नमूद करिे अवश्य आहे की, अहखल महाराष्ट्राची ग्राहंथक भाषा आहि स हशहक्षताचंी 
बोली ही सामान्य असल्याम ळे आहि वऱ्हाड–नागपूर प्रातंात प रुषाचं्या आहि हस्त्रयाचं्याही हशक्षिाचा प्रसार 
झपाट्याने होत असल्याम ळे, स हशहक्षत स्त्री–प रुषाचंी भाषा एकाच वळिाची होत चालली असून त्याचं्या 
प रता तरी पोटभेद ल प्तप्राय होत चालला आहे. आपली पोटभाषा आप लकीने राखून ठेवण्याची हक्षती 
बाळगिारे कै.मोरोपंत, अभ्यंकर, डॉ. केशवराव दफ्तरी याचं्यासारखे प्रहथतयश हवद्वान केवळ अपवाद 
म्हिून आपिास दाखहवता येतील. तथाहप स हशहक्षततानंास द्धा बह जन समाजाशी व्यवहार करताना 
पोटभाषेचा अवलंब करावा लागतो. पोटभाषा हजवतं ठेवण्याचे कायक बह धा हस्त्रया आहि बह जन समाज 
याचं्याकडून अखंड चालू असते आहि पोटभाषाचंी त लना करताना त्याचं्याच भाषाचंा अभ्यास करिे अवश्य 
असते. 
 
लोकवयङ मययची नवस्तृततय 

 
लोकवाङमयाचेही गद्य आहि पद्य असे दोन हवभाग आहेत. दोन्ही प्रकारचे वाङमय हवस्तृत असले 

तरी ते बह धा हलहपबद्ध झाले नसून त्याचा प्रसार परंपरेने वािीनेच होतो. भाषेत रूढ असलेल्या म्हिी, 
हस्त्रयाचं्या व्रताशंी संबद्ध असलेल्या कथा आहि कहाण्या, लहळतातील, दंडारीतील आहि तमाशातील 
सोंगाच्या झडत्या, हरदासाचं्या आहि प राहिकाचं्या नकला आहि कथा, गोंधळ्याचंी गद्यरूप आख्याने, 
लहान म लानंा वडील मािसानंी साहंगतलेल्या कहाण्या आहि मनोरंजनाकहरता साहंगतल्या जािाऱ्या कथा 
आहि कहाण्या याचंा म ख्यत्वकेरून गद्य वाङमयात अंतभाव होतो. तसेच हस्त्रयाचंी गािी आहि ओव्या, 
म लींची भोंडल्याची आहि भ लाबाईची गािी, पोवाडे, गोंधळ्याची पद्यमय आख्याने, लावण्या, भजने, 
दंडारीतील कवने आहि चौक, कलगीत ऱ्याचंी कवने, मातामाघची गािी, महादेवाचंी गािी इत्यादी हवहवध 
प्रकारच्या गीताचंा या पद्य वाङमयात समावशे होतो. यावरून कल्पना येईल की, लोकवाङमय हकती 
हवस्तृत आहे व या के्षत्रात कायक करण्यास केवढा वाव आहे. भरल्या गंगेतून एक पळीभर पािी घेऊन ते 
जनताजनादकनाच्या चरिी अपकि करण्याइतकाच हा ‘‘वऱ्हाडी लोकगीते’’ गं्रथ प्रकाहशत करण्याचा आमचा 
हा प्रयत्न आहे. 
 
लोकवयङ मययची उपयुक्ततय आनि सुनशनक्षतयांची कयमनर्री 

 
ऐहतहाहसक पोवाडे एकत्र करून श्री.शाहलग्राम यानंी प ष्ट्कळ वषांपूवी ते प्रकाहशत केले होते. 

तथाहप लोकभाषा आहि सामाहजक संस्कृती इत्यादी दृष्टीने लोकवाङ मयाचे महत्त्व पटवनू त्याकडे 
स हशहक्षताचें लक्ष वधेण्याचे कायक २५ वषांपूवी भारत इहतहास संशोधक मंडळाने आपल्या इहतवृत्तातं 
धनगराचं्या ओव्या, भोंडल्याचंी गािी इत्यादी प्रहसद्ध करून केले आहे. त्यानंतर प िे, म ंबई, ध ळे येथे 
श्री.हदवकेर शास्त्री, श्री.साने ग रुजी इत्यादी हवद्वानानंी लोकगीते प्रकाहशत केली आहेत. ग जराती 
लोकवाङ मयाच्या सबंंधाने श्री. कालेलकर आहि कहद लोकवाङ मयसंबधंाने प.ंरामनरेश हत्रपाठी याचंी 
हलखािे आहि पहरश्रम प्रहसद्धच आहेत. महाराष्ट्रातही श्री.म ंडले, प.ैहशकंदरलाल आतार, श्री.बेडे, 
श्री.राम आठवले इत्याहदकाचें पहरश्रम, ज्यानंी त्याचें हनरहनराळ्या माहसकातंील लेख वाचले असतील 
त्यानंा कळून येईल. वऱ्हाड–मध्यप्रातंातस द्धा हव.वा. जोशी (मूल) आहि श्री.वा.कृ.चोरघडे याचें अन क्म 
चादंा आहि नागपूर या भागातंील गीताचें संग्रह लोकवाङ मयात उत्कृष्ट भर टाकीत आहेत. अद्याप या 
वाङ मयाच्या अभ्यासाकडे स हशहक्षताचें लक्ष म्हिाव े तसे वधेले नाही. भाषेच्या दृष्टीने ऐहतहाहसक, 
सामाहजक, धार्षमक, सासं्कृहतक दृष्टीने लोक वाङ मयाचे महत्त्व अद्याप जसे पटाव ेतसे पटले नाही. ही गोष्ट 



           

जरी खरी आहे, तरी या पंचवीसतीस वषांचे अवधीत म ंगीच्या पावलानेच का होईना पि जी प्रगती झाली 
आहे, ती हनःसंशय उत्साहवधकक आहे. हलहपबद्ध नसलेले हवस्तृत वाङ मय ध ंडाळून एकहत्रत केल्याहशवाय 
आहि त्याचंा अभ्यास केल्याहशवाय आपली भाषा, आपला समाज, धमक आहि संस्कृती इत्यादी बाबींचा 
स संगत इहतहास आपिास कळिे शक्य नाही ही गोष्ट उघड आहे. ग्रीक आहि रोमन संस्कृतीचा पगडा 
इंग्लंडवर बसण्यापूवी इंग्लंडात असलेली संस्कृती शोधून काढण्याकहरता इंग्रज हवद्वानानंा तत्पूवीच्या 
लोकवाङ मयाचा शोध करून त्याचा अभ्यास करावा लागला, ही गोष्ट इगं्रजी वाङ मयाशी पहरहचत 
असलेल्या हवद्वानानंा स प्रहसद्धच आहे. 
 
लोकवयङ मययची ननर्तमती 

 
हे एवढे हवस्तृत वाङ मय कोिी, कसे व कधी हनमाि केले हे कळिे द रापास्तच आहे. लोककथा 

आहि लोकगीते ही कोित्याही समाजात आहि कोित्याही काळी अस्स्तत्वात होती, हे आपिास उपलब्ध 
वाङ मयावरून कळून येते. लोकभाषेत रूढ असलेल्या कथावंरून आहि गीतावंरून रामायि, महाभारत 
इत्यादी प रागं्रथाचंी हनर्षमती झाली असे पाश्चात्य आहि पौवात्य हवद्वान सशंोधकाचें मत आहे. तत्पूवी 
प्रचहलत असलेल्या कथा, एवढेच नव्हे तर तत्पूवीच्या गीताचें अवशषेही प रािातूंन ह डकून काढून ते दाखव ू
शकतात. हे वाङ मय हनमाि व्हावयास अनेक व्यक्तींचे, अनेक शतकाचें पहरश्रम कारिीभतू झाले आहेत. 
हलहपबद्ध नसल्याम ळे ते वाङ मय वािीच्याच द्वारा प्रसार पावले आहे. त्याम ळे त्याला सतत वाहिाऱ्या 
नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यात हनरहनराळ्या हठकािावंरून हनरहनराळ्या वळेी वाङ मयाचे नवीन 
नवीन झरे हमळून त्याचे स्वरूप कायम राहहले आहे. हस्त्रयाचंी गािी आहि ओव्या म्हिण्याची प्रथा 
‘‘अहभलहषताथक कचतामिी’’ गं्रथावरून ११ व्या शतकातही महाराष्ट्रात स रू होती, असे हदसून येते. ११ व्या 
शतकातील हनदान ४–५ तरी मराठी गीते त्या गं्रथातं संरक्षून ठेहवलेली आढळून येतात. त्याम ळे त्या 
गीताचं्या भाषेचे तत्कालीन स्वरूप आपिास पाहावयास हमळते. न कतेच आढळलेले एक गीत येथे देत 
आहे– 

 ब द्धरुपे जो दानव स रवचंऊहि वदेदूषि बोल्लऊहि 
 माया मोहहया तो माझी पसाऊ करु. 

 
हीच गीते परंपरेने म खोदगत चालत येऊन आपिास आज ऐकावयास हमळाली असती तर त्या गीताचंी 
भाषा आज प्रचहलत असलेल्या भाषेशी सदृश अशी आढळून आली असती. 

 
लोकवाङ मयापैकी पोवाडे आहि लावण्या हाच वाङ मय प्रकार असा आहे की, ज्यातून बह धा 

कत्याच्या नावाचा हनदेश असतो व क्वहचत कालही हदला असतो. संदभावरूनस द्धा कधी कधी अंदाजाने 
काळ हनहश्चत करता येतो. अशा तऱ्हेची शाहहरी रचना करिारे सगनभाऊ, होनाजी बाळा, प्रभाकर, राम 
जोशी, अनंत फंदी इत्यादी अनेक व्य त्पन्न आहि अव्य त्पन्न, ब्राह्मि अब्राह्मि आहि म सलमान, प्रहसद्ध आहि 
अप्रहसद्ध असे कवी महाराष्ट्रात होऊन गेले. ही प्रथा अद्यापही स रू आहे. श्री.हवनायकराव सावरकर, 
श्री.खाडीलकर, श्री.म ळे यासंारख्या हवद्वानानंी म दल ाम हवहशष्ट उदेल शाने शाहहरी काव्यरचना केली आहे. 
तथाहप अंतःस्फूतीनेही पोवाडे, लावण्या इत्याहदकाचंी लोकवाङ मयात भर पडत आहे. वऱ्हाडातील दोन 
उदाहरिे नम न्यादाखल देत आहे. चाळीस वषांपूवी महागाव येथील मडके या नावाच्या क ळकण्यावर 
सरकारी पैसा खाल्ल्याबदल ल आरोप आला, प ढे वाहशम कोटात म कदमा चालून तो हनदोष स टला. त्या 
प्रसंगावर हवष्ट्ि दास कवीने ‘‘नका खाऊ ही जहर दादा पैसा सरकारी’’ हा स प्रहसद्ध पोवाडा रचला. 



           

वऱ्हाडच्या या भागात तो पोवाडा प्रहसद्ध असून शारदाश्रमाने प्रहसद्ध केलेल्या ‘‘हवष्ट्ि दासाचंी कहवता’’ या 
प स्तकाच्या पहहल्या भागात प्रहसद्ध केला आहे. सन १३२४ फ. (स. ९१४) मध्ये द्वारका ताल क्यातील 
आजंती या गावी राहिाऱ्या धना नावाच्या महाराने आपल्या महाराऊ भाषेत मारवाड्याचा पोवाडा रचला 
आहे. त्याची एकंदर १५ कडवी आहेत. शवेटचे कडव ेअसे आहे– 

 
 सन तेरासे चोवीसाला । खाकी साहेबाच्या आजंतीला ॥ 
 धना भगतानं छंद जोडला । भज न आहे चवघाच्या पायाला ॥ 
 आकाजी पाटलाच्या कामाला । बरड्याचं वावर राखायले महहन्यानं हो दादा ॥ १५ ॥ 

 
शतेावर राखि करिाऱ्या आहि मजूर हनरक्षर महाराने हा पोवाडा रचला, हे याचे वैहशष्ट्ट्यच आहे. 
 
लोकवयङ मययचय आिखी एक प्रकयर 

 
वऱ्हाड–नागपूर प्रातंात दंडार म्हिून एक करमि कीचा प्रकार आहे. तो सामान्य जनतेत फार 

लोकहप्रय आहे. हा खेळ श्रीकृष्ट्ि आहि गोपगोपी याचं्या वृदंावनातील रासक्ीडेवर आधारलेला आहे. 
गावात प्रम ख जागी मंडप घालून रंगभमूी तयार करतात. लहान म लानंा श्रीकृष्ट्ि, गोप, गोपी याचें सोंगे 
देतात. नाटकात रंगभमूीवर नादंीच्या वळेी जसे तट उभे करतात त्याप्रमािे या म लानंा ओळीने उभे 
कहरतात. त्याचं्या हाती हटपऱ्या असतात. त्याचं्यामागे त ित िे (चोंडके) टाळ, ढोलकी वगैरे घेऊन 
गािारी–वाजहविारी मंडळी असते. त्यानंी गािे म्हिावयाचे व ढोलकीच्या आहि हटपयांच्या तालावर 
नाचत म लानंी प ढे आहि मागे चालत असावयाचे. मधून मधून हनरहनराळी सोंगेही आिीत असतात. हे खेळ 
बह धा दसऱ्यापासून स रू होतात; ते ४–६ महहने चालतात. शतेातील पीक तयार होत असल्याम ळे, 
कास्तकाराचंी मने प्रफ हल्लत असल्याम ळे करमि कीच्या प्रकाराकडे यावळेी त्यानंा लक्ष द्यावयास बरीच 
सवड असते. दंडारीमध्ये कृष्ट्िगोपीची, इतर देवाचंी आहि प रािातील इतर कथानकावंर ही रचलेली 
कवने म्हित असताता. देवळी (हज. वधा) येथे स मारे १०० वषांपूवी जगन्नाथ नावाचा एक कवी होऊन 
गेला. त्याने महाभारतातील कथानकावंर सामान्य जनाला समजेल अशा भाषेत चौक नावाचा कहवता 
प्रकार रचला आहे. हे चौक दंडारीमध्ये सवकत्र म्हित असतात व ते लोकामंध्ये फार हप्रय आहेत. या चौकाची 
कल्पना येण्याकहरता एक चौक खाली देत आहे. 
 
द्रोिपवफ अनभमन्यवूध 

 
चयल–– म्हिे पाथाला जलहद करावी इकडे कैसी गती 
 हवजय म्हिे भय काय आम्हाला त स्म्ह असता सागंाती 
 पाथक आहि भगवान रथारूढ आले हशहबराप्रती 
  
टीप–– कहर नमस्कार धमाहस तेव्हा फाल्ग न 
 का म्लान वदन बोलसी आम्हालाग न 
 म्हिे काय बदन दाखव ूत ला सागं न 
नमळमिी–– अहभमन्यू पडला रिी आम्हाला जनी टाक नी गेला 



           

 रथाखाली पडला पाथक कसा अनथक वहडलाहंी केला जी 
 हधःकार सवक वीराहंस त म्ही य द्धाहस बाळ का ंनेला 

 
प्रस्त त उतारा वऱ्हाडचे संस्कृत कवी आहि साहहस्त्यक श्री. मा.ना. डाऊ, वकील, दारव्हा यानंी जगन्नाथ 
कवीच्या काव्याचंा संग्रह केला आहे व त्यानंा म खोदगत आहे, त्यातून तो त्यानंी पाठहवला आहे. जगन्नाथ 
कवीचे चौक महाभारताप्रमािेच रामायिातीलही प्रसंगावर आहेत. 
 
लोकवयङमययचय प्रसयर 

 
या लोकवाङमयाचा जो प्रसार होतो तो केवळ वािीच्या भरवशावरच होतो. या वाङमयात चागंले 

तेच हटकते हा न्याय तंतोतंत लागू पडतो. चागंली गािी व चागंल्या कथा याचंा प्रसार लवकर होतो व त्या 
परंपरेने हटकून राहतात. ज्या कथाचंी अथवा गीताचंी जनतेत अहभरुची उत्पन्न होत नाही. त्या काळात 
बोलपटाचं्या योगाने आहि ग्रामोफोन रेकॉडकच्या सहाय्याने गाण्याचंा प्रसार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून 
ताबडतोब होतो. ‘‘आधी बीज एकले,’’ ‘‘यम नाजळी खेळू खेळ कन्हाय चाल’’ ककवा ‘‘रानात गेली बाई 
शीळ’’ यासारख्या गाण्याचंा जनतेत सवकत्र प्रसार व्हावयास हीच साधने कारिीभतू आहेत. प्रसार झाला 
तरी तो हटकून राहिे अथवा त्याचंा लोप होिे हे त्या त्या गाण्याचं्या योग्यायोग्यतेवर अवलंबून आहे. 

 
हवष्ट्ि दास कवींची ‘‘कृष्ट्िा माझा छंद सारा सोड सोड रे’’ ककवा ‘‘चह कडून आलं आभाळ ग । 

लेकरु आपलं साभंाळ गं’’ यासंारखी पदे अथवा त्याचं्या लावण्या आहि आरत्या, अष्टके, त्याचं्या कहवताचंा 
संग्रह छापून प्रहसद्ध होण्यापूवी हकतीतरी वषांपासून मराठवाडा आहि प सद, वाशीम या भागातं अगदी 
खेड्यापाड्यातूनस द्धा लोकाचं्या तोंडी असत. हशवकालीस द्धा संत त कोबाच्या अभगंाचंा सवक महाराष्ट्रात 
प्रसार झाला होता. महाराष्ट्रातील भागवत धमाचे तत्कालीन कें द्र जे पंढरपूर त्या हठकािी, सवक 
हनरहनराळ्या हठकािची वारकरी भजनी मंडळी जमत, त्यानंी त कोबाच्या अभगंाचंा महाराष्ट्रात सवकत्र प्रसार 
केला. अद्यापही ते कायक स रू आहे. त कोबाचं्या अभगंाची जनतेवर आजही ही पकड आहे ती अभगंाचं्या 
आवृत्तीवर आवृत्ती हनघाल्या म्हिून नव्हे, तर वारकरी भजनी मंडळीमध्ये ते परंपरेने चालत आले आहेत 
म्हिून. 

 
अगदी चालू काळाचे उदाहरि घ्यावयाचे म्हिजे वऱ्हाडातील प्रहसद्ध त कडोजी महाराजाचें. या 

वीस वषातच ते प्रहसद्धीस आले. त्यानंी केलेली कवने सोपी, अथकपूिक आहि किकमधूर असतात. त्यानंी 
खंहजरीवरच्या भजनाची एक हवहशष्ट पद्धत प्रचारात आिली. या वीस वषात जनतेत वऱ्हाड–नागपूर 
प्रातंात इतका प्रसार झाला आहे की त्याचंी कवने म्हििारी भजनी मंडळे गावोगावी हनमाि झाली आहेत. 
असली मंडळे नसतील तेथेही भजनात त कडोजीब आंची कवने म्हटली जातात. एवढेच नव्हे तर 
दारावरच्या हभके्षकऱ्याच्या तोंडूनही ती कवने ऐकू येतात. हलहपबद्धतेहशवाय न सत्या म खानेच वाङमयाचा 
जनतेत कसा प्रसार होतो याची उदाहरिे म्हिून वरील उल्लेख केला आहे. 
 
प्रस्तुतर्ीतयांची ननर्तमती 

 



           

प्रस्त त गं्रथात संग्रहहत केलेली गीते कोिी रहचली हे जरी हनश्चयात्मक रीतीने सागंता येत नाही. 
तरी ती हस्त्रयाचं्या दृहष्टकोनातून बाहेर पडलेली आहेत. त्यात स्त्री सहज अंतःकरिाचा ओलावा आहे. 
हृदयाला भेदिारे अन भवाचे बोल आहेत. हपता–माता, बंध –भहगनी, पती–प त्र याचं्या संबंहधत नारी 
हृदयात पे्रमाचा झरा आपिास या गोटातून आढळेल. थोडक्यात सागंावयाचे म्हिजे वऱ्हाडातील क लीन 
आहि उच्च अशा देशम ख, पाटील इत्यादी वजनदार समाजाचे स्त्रीमध्ये कल्पून, रेखाटलेले वास्तहवक 
हदग्दशकन या गीतात साठहवले आहे. ही गीते सहजस ंदर असून त्याचंी भाषा प्रसादय क्त आहि ओयवती 
आहे. या गीतात आलेले उपमा द ष्टातं त्या समाजात वावरिाऱ्या हस्त्रयाचं्या रोजच्या व्यवहारात आढळिारे 
आहेत. या गीतामंधून आपिास कवीची व्य त्पन्नता हदसिार नाही. छंद, अलंकार, भाषा, रस इत्यादी 
साहहत्याच्या अंगोपागंाचे, तारेवरील डोंबाऱ्याच्या कौशल्याप्रमािे आत्मसात केलेली क शलताही आढळून 
येिार नाही. परंत  या गीतामंधून ओसंडलेली भावनेची उत्कटता आपल्या अंतःकरिात अगदी साता 
पडद्यापलीकडे जाऊन असलेल्या वृहत्त उचबंळून सोडतील. साराशं वऱ्हाडातंील पाटील, देशम ख इत्यादी 
उच्च आहि क लीन घराण्यातील अंगावर बेताचे पि हनवडक अलंकार असलेल्या मयादशील आहि स ंदर 
अशा महहलापं्रमािे त्याचंी ही गीतेही सहज स ंदर, हृदयग्राही आहि मनाला आनंद देिारी आहेत. 

 
सारीच गीते महहलानंी रहचली असतील असे नाही. हस्त्रयाकंहरता म्हिून रहचलेली गीतेही यात 

असिे असंभवनीय नाही. प्रहसद्ध महाराष्ट्रकवी मोरोपंत यानंी खास हस्त्रयाकंहरता म्हिून रहचलेली सीता–
गीत इत्यादी गीते प्रहसद्धच आहेत. तसलाच प्रकार या गीतातही असिे अशक्य नाही. गीताचं्या हनर्षमतीला 
हनरहनराळ्या हस्त्रयाचंाही हातभार लागलेला असावा. सकाळच्या हनवातं आहि शातं वळेी जात्यावर हात 
हफरत असताना हस्त्रयाचें कोमल अंतःकरि माता, बंधू, पती, प त्र याचं्याभोवती पे्रमरज्जतू वढेे घेत असते, 
अशा वळेी स्फ र्षतय क्त अशा नव्यानव्या ओव्या बाहेर येत असतात, असा अन भव आहे. त्याचप्रमािे चार 
हदवस माहेरपिाकहरता आलेल्या म ली शरदऋत मध्ये माडी पौर्षिमोसून हदपवाळीपयंत आपल्या पे्रमळ 
भहगनी, समवयस्क भावजया आहि महैत्रिी यांच्यासह चादंण्या रात्री अंगिामध्ये टागंलेल्या झोपाळ्यावर 
गािी म्हित असतात. तेव्हा नवी गीते, नव्या ओव्या अथवा ओव्याचंी चरि स्फ रि पावनू गीतामंध्ये भर 
पडिे अगदीच अशक्य नाही. 
 
र्ीतयांची भयषय, व्ययकरि आनि शब्दसांपत्ती  

 
वऱ्हाडी भाषेशी पहरहचत नसिाऱ्याकंहरता प्रस्त त गीतातंील भाषेसंबधंाने चार शब्द हलहहिे अवश्य 

आहे. सवकमान्य मराठी भाषा आहि प्रस्त त वऱ्हाडी ग्रामीि भाषा आहि त्याचप्रमािे नागप री ग्रामीि भाषा 
यामंध्ये एक हवशषे लक्षात येण्यासारखा फरक आहे. तो हा की ि च्या जागी वरील दोन्ही उपभाषेत न येतो 
आहि ळ च्या जागी वऱ्हाडी ग्रामीि भाषेत य येतो आहि नागप री ग्रामीि भाषेत र येतो. ही गीते छापताना 
अहखल महाराष्ट्र भाषीयाचं्या सोयीकरता म ळात न आहि य च्या जागी जेथे सवकमान्य भाषेत अन क्मे ि 
आहि ळ येतो तेथे ि व ळच द रुस्त करून छापला आहे. चटकन लक्षात येिारा द सरा हवशषे म्हिजे 
प्रथमप रुषी एकवचनी वतकमानकाळाचा हक्यापदाचा हतन्ही कलगी तो हा प्रत्यय आहे. आहि तृतीय प रुषी 
एकवचनी वतकमान काळाचा हक्यापदाचा प कल्लगी प्रत्यय ते असा आहे. तसे मी (स्त्रीकलगी) जातो, ती जाते 
इत्यादी क्वहचत हठकािी या गोतातूंन सवकमान्य भाषेशी ज ळती रूपे हदली आहेत. तथाहप बह तेक हठकािी 
मूळ रूपेच कायम ठेहवली आहेत. ‘‘जसे दंडाचा पाळिा वाजते कीरकीर’’ (गीत नं. ४८) दोघ्या नारीचा 
प रुष करते हवचार मनी ’’ (गीत नं. २४) बहीि म्हिते ‘‘भाऊ करतो सोयदा, (गीत नं. १८) हतसरा हवशषे 
या दोन्ही उपभाषामंध्ये वर प्रमािेच समान आहे, तो हा की माझा, माझी, माझे याऐवजी माहा, माहे ही रूपे 



           

येतात. चादं्याजवळील मराठवाड्यातील भागात माझाऐवजी महं असे रूप येते, हे रूप संस्कृत मयम्ला 
जवळ आहे. ‘‘पहहली माही ओवी’’ या पहहल्या गीतापासून ही रूपे आढळून येतील. 

 
या गीतातंील शब्दसंपत्तीचा हा हवशषे आहे की, यातं सवकमान्य भाषेपेक्षा अरबी आहि फारशी 

शब्दाचंा भरिा फार आहे. हा मध्यप्रातं वऱ्हाडातील सवकच उपभाषाचंा हवशषे आहे. ही द सरी एक गोष्ट 
नजरेस आिावयाची ती ही की, या गीतातं प्राचीन मराठीत रुढ असलेले पि हल्लीच्या सवकमान्य भाषेत लोप 
पावलेले, असेही अनेक शब्द आहेत. वाचकाचं्या सोयीसाठी सवकमान्य भाषेत रुढ नसलेल्या काही शब्दाचें 
अथक तळटीपात हदले आहेत. या भाषेत वैहशष्ट्ट्याने आलेल्या शब्दाची सूहच करून शारदाश्रमात ठेहवली 
आहे. कागदाच्या महागाईम ळे ती प्रकाहशत न करता मागे ठेवावी लागत आहे. भाषेच्या दृष्टीने या गीताचंा 
अभ्यास करण्याची आवश्यकता हनमाि झाल्यास सूचीही प रविीरूपाने प्रकाहशत करता येईल. अमरसा, 
अह ळी, आडख, इत्यादी हकत्येक शब्द सवकसामान्य भाषेत अपहरहचत असल्याम ळे त्याचें मूळ शोधून काढिे 
भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अवश्य आहे. तळटीपात न आलेल्या पि अवश्य वाटलेल्या शब्दाचंी अथासह 
छोटी सूची हदली आहे. 

 
या गीतातं आलेली हकतीतरी वाक्य म्हिीवजा उपयोगात येण्यासारखी आहेत. असे ‘‘नार प त्राने 

भाग्यवतं’’ (गी.नं. २३) ‘‘कोिी पाहहला स खात काय दोघीचा गोकवद’’ (गी. नं. २४) ‘‘भरताराचें द बळ्या 
ज न फाटकं नेसाव ं । बाप समरथ आई त्याच्या वसरी नसाव’’ (गी. नं. ५१) ‘‘क पाच्या आसऱ्यानं वाढते 
हहरव ेति । भावाचे शजेारात नादें ख शाल बहीि’’ (गी. नं. ५८) ‘‘भाडंते झगडते एकाचे एक होते । मारुरन 
का कधी पािी वाहते त टते ।’’ (गी. नं. ५८) ‘‘रंुसला भरतार कधी भोळा म्हिू नाही । नाग उळशाचा काळा 
जहरी मोठा आई’’ (गी. नं. ६४) याप्रमािे हकतीतरी उदाहरिे देता येतील. 
 
र्ीतयांची देवयि–घेवयि 

 
प्रस्त त गीतामंधून काही गीते वऱ्हाडच्या बाहेर गेली असतील व काही बाहेरूनही आली असतील; 

पि अशी देवािघेवाि झाल्यावर गीताचं्या भाषेत, ओव्याचं्या आहि चरिाचं्या संख्येतही कमी–अहधक 
फरक झाला असला पाहहजे. श्री. बेंडे यानंी प्रहतभा माहसकात (अ. ९) व १९३३ छापलेले गीत आहि ‘‘मौजे 
वाहघिीच्या दाढा’’ (गी. नं. ५२) हे ताडून पाहहल्यास कळेल. ही देवाि–घेवाि होताना भाषेचा कसा 
फरक होतो हे प ढील चरिावरून कळेल. ‘‘आई त ळी बऱ्या कृष्ट्ि त मचा बरा । हनत्य येतो घरा राहधकेच्या’’ 
हा संत एकनाथ महाराजाचं्या एका प्रहसद्ध अभगंाचा पहहला चरि आहे. मोगलाईत मरावाड्यापकैी 
आमच्या शतेीच्या गावी भजनामध्ये तो चरि ‘‘आई तूहम बऱ्या हकसन त मचा बरा । नीत येते घरा 
राधीकेच्या’’ याप्रमािे ऐकावयास हमळाला. आपल्या बोलीशी हमळते घेण्याचा हा स्वाभाहवक धमक सरसकट 
आढळून येतो. 
 
र्ीतयांचे अांतरांर् 

 
लोक वाङमयासंबधंाने आहि प्रस्त त गीतासंबंंधाने प्रास्ताहवक स्वरूपाचे हववचेन केल्यानंतर 

गीताचं्या अंतरंगात प्रवशे करावयाचा वाग्देवीच्या मंहदराच्या प्रवशेद्वारापयंत आिून सोडण्याची 
उपाध्यायाची तेवढी कामहगरी माझेवर होती. मंहदरात प्रवशे केल्यावर वाग्देवीशी समरस होऊन हतच्या 
ग िाचंा आस्वाद घेण्याचे कायक रहसक वाचकावंरच सोपहविे योग्य आहे. व्याख्यान ऐकण्यापेक्षा साखरेची 



           

गोडी प्रत्यक्ष रसनेने चाखल्यावर उत्तम कळते. प्रस्त त गीताचंी गोडीही वाचकानंा प्रत्यक्ष अन भवानेच 
कळण्यासारखी आहे. प्रस्त त संग्रहात एकूि ८५ गीते आहेत. हवषयाचें वगीकरि न करता श्री. गोरे यानंी 
गीते हनवडून प्रत तयार केली, तोच क्म कायम ठेवनू गीते छाहपली आहेत. तसा वास्तहवक एका गीताचा 
द सऱ्या गीताशी संबधं नाही. आपापल्यापरी ती स्वतंत्रच आहेत. 

 
यात देवाहदकाचंी गीते आहेत. प त्रवात्सल्य, पहतपत्नी पे्रम, हपता प त्री, बन्ध भहगनी इत्यादीसंबंधाची 

गीते आहेत. हववाह, प त्रोत्सव इत्यादी मंगल प्रसंगावर गीते आहेत. स्व्दभाया–ससंार, हववाहहत आहि 
पाटाचं्या पत्नीचा सबंंध, पहतपत्नीहवरह इत्यादी अनेक हवषय या गीतामंधून हळूवारपिे हाताळले आहेत. 
या गीतामंधून सवकत्र आढळिारी भावनाचं्या धाग्याचंी ग ंफिी सरसतेने दाखहवण्याचे कायक, कलेपेक्षा 
शास्त्राला जास्त महत्त्व देिाऱ्या माझ्यासारख्या वदेाभ्यासजडाच्या हातून जमावयाचे नाही. ते कायक 
भावनाशंी समरस होिाऱ्या क शल कलाहभज्ञानंी करावयाचे आहे. तथाहप सवकत्र व्यवहारातील समपकक 
उपमा, “उगवला नारायि” या गीतातंील स ंदर उत्पेक्षा “काय वहहनी मनात” या गीतातंील हृदयाला 
ग दग ल्या करिारा गोड हवनोद सारखी अनेक शोभास्थळे या गीतामंधून हवख रलेली आहेत, त्याकडे न सता 
अंग लहनदेश तरी केल्यावाचनू राहवत नाही. रहसक बधं भहगनी प्रस्त त गीताचंा पे्रमाने आदर करतील असा 
मला भरवसा वाटतो. 



           

४२.   .                    
 

श्री. हवष्ट्ि दास कवी ऊफक  प रुषोत्तमानंद सरस्वती याचं्या कहवताचंा हा द सरा भाग महाराजाचें 
हशष्ट्य आहि भाहगनेय श्री. नरहर शास्त्री खरशीकर हे प्रकाहशत करीत आहेत. त्याचं्याच सूचनेवरून मी हा 
प्रस्तावना लेख हलहीत आहे. 
  

महाराजाचं्या कहवताचंा पहहला भाग सन १९२८ मध्ये श्री. द. बा. महाजन याचं्या सहकायाने आम्ही 
शारदाश्रमातफे प्रकाहशत केला होता. त्या गं्रथास हवदभातील स प्रहसद्ध हवव्दान साहहत्यपे्रमी कै. अच्य त 
सीताराम साठे एम. ए., एल.एल. बी. हे प्रस्तावना लेखक लाभले होते. हा स्व्दतीय भाग प्रकाहशत झालेला 
पहावयास ते हयात नाहीत याबदल ल वाईट वाटते. त्याचं्याच करवी हा पद्यक स मग च्छ रहसकासंमोर आला 
असता तर त्या पद्यस मनाचंा अहधक उत्साहाने उपभोगावयास हमळाला असता. 
 

श्री. हवष्ट्ि दासाचें चहरत्र श्री. नरहर शास्त्री खरशीकर याचं्या शब्दातच प्रथम भागात हदले आहे. 
याहशवाय त्या कवीचे हवस्तृत चहरत्र त्यानंी पे्रमळ वािीने स्वतंत्र प स्तकरूपाने प्रकाहशत केले आहे. 
त्यावरून वाचकाचं्या लक्षात येईल की प्रस्त त कवी हवद्यमान कालातील असेल तरी महाराष्ट्रात प्राचीन 
काळापासून जे संत कवी हनमाि झाले आहेत त्याचं्या परंपरेतील ते आहेत. तेव्हा रहसक वाचकानंी या 
कवीच्या कृतीकडे त्याच दृष्टीने पहावयास पाहहजे. या कवीच्या कृतीत त्यानंा व्य त्पन्न कवीच्या कृतीत 
हदसून येिारी भाषाश द्धता, व्याकरि, साहहत्य इत्यादी शास्त्रानंी उत्पन्न झालेला रेखीवपिा हदसून येिार 
नाही. पि या कवीच्या कृतीत अंतःकरिापासून हनघालेले अन भवाचे बोल आढळून येतील. सग िभक्तीचा 
ओलावा तीत स्पशावयास हमळेल. तीत मातृहृदयाची कोमलता आहि बालमनाचा हट्ट हदसून येईल. तीत 
संसारातकजीवास कैवल्यस खाचा मागक सापडेल, तीत जन्मजात कवीची नवनवोन्मेहषिी प्रहतभा, आहि 
वाग्गंगेचा सरस आहि अखंड असा ओघ पहावयास हमळेल. साराशं या काव्यगंगेत मनसोक्त हवहार 
करिाऱ्या सहृदय रहसकास अनन भतू अशा शाहंतस खाचा लाभ होईल. मात्र यातील पदोपदी आढळून 
येिारे वृत्तदोष, यहतभगं, व्याकरिाश द्धी इत्यादी हनरुपद्रवी मीनासं उग्र मानून जर या काव्यगंगेत स्पशकही 
करण्याचे नाकारले तर तीत असलेल्या स मध र आहि स रसतीथास आहि हतच्या पोटी अडलेल्या भाव, 
ग िय क्त हवहवध रत्नास आपि म कू हे हनहश्चत समजाव.े 
 

कहवताचं्या प्रथम भागात आलेल्या चहरत्रावरून हदसून येईल की, श्री. हवष्ट्ि दासाचंा जन्म सातारा 
येथे स. १८४४ मध्ये धादंरफळे उपनावाच्या माध्यंहदनीय ब्राह्मिक ळात झाला. १२ व्या वषी लग्न झाले. 
वयाच्या १८ व्या वषी न कतीच यौवनात पदापकि करिारी पत्नी आहि माताहपता बधं गि यानंी भरलेले गृह 
इत्याहदकाचंा कोिास न कळत त्यानंी त्याग केला. दोन वष ेके्षत्रोपके्षत्री पहरभ्रमि करून वयाच्या हवसाव्या 
वषी ते माहूर के्षत्रास आले. तेथे १६ वष ेराहहल्यावर श्री. हवष्ट्ि दास आपल्या मेह ण्याच्या अचानक दृष्टीस 
पडले व घरच्या मंडळीस शोध लागला. १८ वष ेपहतहवरहहत जीवन व्यतीत केल्यावर हवष्ट्ि दासाचं्या पत्नीचे 
पतीशी प नर्षमलन झाले. माहूर येथे १४ वषे संसार केल्यावर सन १८९२ मध्ये पत्नीचा अंत झाला व श्री. 
हवष्ट्ि दास हे वयाच्या ४८ व्या वषी संसार बंधातून म क्त झाले. सन १९०१ मध्ये वयाच्या ५७ व ेवषी संन्यास 
दीक्षा घेतली आहि सन १९०७ मध्ये श्रीरेि कादेवीच्या चरिापाशी मातृतीथावर मठस्थापना केली आहि 
वयाच्या ७३ व ेवषी सन १९१७ मध्ये त्यानंी समाधी घेऊन इहलोकाची यात्रा संपहवली. यावरून हदसून येईल 
की, वयाच्या केवळ प्रथमची १८ वष े सातारा येथे जन्मस्थानी घालवनू वयाची स मारे ५५ वषांचा काळ 



           

श्रीके्षत्रमाहूर येथे आहि त्याच्या पहरसरात घालहवला, म्हिजे सातारा ही केवळ जन्मभमूी असून माहूर हीच 
हवष्ट्ि दासाचंी कमकभमूी अथवा कायकके्षत्र होते. 
 

हवष्ट्ि दासाचंा जन्म झाला तेव्हा साताऱ्यास छत्रपकतच्या घराण्यातील शवेटचा प रुष गादीवर होता. 
त्यावळेी आध हनक हशक्षि पद्धतीचा तेथे गंधही नव्हता. तेव्हा हवष्ट्ि दासाचें हशक्षि म्हिजे संध्या, प रुषसूक्त 
इत्यादी गृहस्थाश्रमास आवश्यक अशा हनत्यकमाची संथा आहि मराठी लेखन वाचन एवढ्या प रतेच झाले. 
त्या काळच्या पद्धतीप्रमािे वयाच्या बाराव्या वषी लग्नाची बेडी पायात पडून वयाच्या सतराव्या वषी संसार 
वृक्षाची कट फळे चाखावयास प्रारंभ करिारा प रोगामी जीवनक्म काही अपूवक होईल अशी अपेक्षा नव्हती. 
तथाहप हवष्ट्ि दासाचंी बालवयातील ईश्वरभस्क्तकडील ओढ व ससंारातील अनासक्ती याम ळेच त्यानंा 
माताहपता बधूं आहि पे्रमळ पस्त्न याचंा पाश तोडून हवलासहप्रय अशा तारुण्याच्या आरंभीच गृहत्याग आहि 
देशत्याग करावयास लाहवला. दोन वषांचा तीथोपतीथी कष्टतर प्रवास आहि चौदा वष े माहूर के्षत्राच्या 
प ण्यभमूीमधील तपान ष्ठान आहि भगवदाराधना याचं्या योगाने स्वतःचा उद्धार करून अन्यासं ही मागकदशकक 
होिारी संत पदवी हवष्ट्ि दासाल प्राप्त झाली. 
 

बासर येथील सरस्वतीच्या महंदरात हवष्ट्ि दासानंा देवीच्या कृपेने काव्य स्फूती झाल्याचे आहि तेथेच 
त्यानंी सरस्वती देवीची आरती केल्याचे चहरत्रकार वर्षितात. माहूर के्षत्री आल्यानंतर माताप रवाहसनी 
श्रीरेि कादेवी हवष्ट्ि दासानंी आपले उपास्य दैवत मानले. प ष्ट्कळशी त्याचंी कहवता आपल्या उपास्य 
दैवताच्या स्त हतपर आहे. तरी संसाराचा त्याग कहरपयंतची ब वाचंी काव्यरचना हवहवध प्रकारची आहे. 
दत्तात्रय, हशव, राम, कृष्ट्ि इत्यादी देवताचं्या उपासकानंा उपयोगी पडिारी कहवता म्हिजे भपूाळ्या, 
स्तोते्र, आपत्या, अष्टके, पदे वगैरे होत. कीतकनकारास उपय क्त अशी हवहवध आख्याने, हनवृहत्तपर आहि 
प्रवृहत्तपर अथक लावता येईल अशा शृगंारपर लावण्या उपदेशपर पदे, चहरत्रपर आहि प्रासहंगक स्फ टपदे, 
पोवाडे आहि कटाव इत्यादी बरेच कहवता भाडंार आहे. हवष्ट्ि दासानंी स्वतंत्र असे काव्य प्रबधं रहचल्याचे 
आढळून येत नाहीत. 
 

कवीच्या चहरत्राच्या वर हदलेल्या आढाव्यावरून स्पष्ट हदसून येईल की त्यानंा जी काव्यस्फूती 
झाली ती स्वयंपे्रहरत असून ती काव्य, वृत्त, अलंकार, रस इत्यादी शास्त्राचं्या पहरशीलनाने झालेल्या पे्ररिेचे 
फळ नाही आपल्या उपास्य देवताचं्या करुिरसपूिक वािीने केलेल्या स्त हतस्तोत्राने कवीने काव्य रचनेस 
आरंभ केला आहे. त्याम ळे उत्कट भक्ती पे्रमाने ओथंबलेली अशी कहवता हदसून येते. काव्य शास्त्राचा 
अभ्यास कवीने केलेला नसला तरी प रािेहतहासाशी कवीचा पहरचय दृढ हदसतो. हवशषेतः भागवताचे 
पहरशीलन बरेच झालेले दृष्टोत्पतीस येते. उत्कृष्ट काव्यास लागिाऱ्या साहहत्याची कवीस उत्तम जािीव 
होती हे त्यानंी केलेल्या शारदास्तवनपर ओव्यातून कळून येते. वरील स्तवन पहहल्या भागात आले आहे. तो 
एक उत्कृष्ट काच्याचा नम ना म्हिनू दाखहवता येईल. कला लहतका, ज्ञानगंगा, शृगंार श्रीपवकतभ्रमरी, 
साहहत्य बािकलगाचे हशखरी, हवशाल नदी नमकदा, प्रमेंय पोतासाची रंभा, नवरसाचंी मंदाहकनी, अथकखािी, 
पाहंडत्यदाने स खकाहरिी इत्यादी जी शारदेची हवशषेिे वरील स्तवनात आली ती उत्कृष्ट काव्य हनर्षमतीस 
प्रोत्साहक नाहीत असे कोि म्हिेल? 
 

रेि कादेवीसंबधंी जी काव्यरचना कवीने केली आहे ती वात्सल्य रसाने अगदी रसरसलेली आहे. 
तीत पे्रम, मातृहृदय, प त्रवात्सल्य बालमनाचे हवहवधरंग, बालकाचा हट ट इत्यादी मायलेकराचें हकतीतरी 
पे्रमळ भाव सहज वर्षिले आहेत. वत्सलता हा भस्क्तरसाचा गाभा आहे. हे कवीने उत्तम रीतीने आपल्या या 



           

देवीसंबधंीच्या काव्यात दाखवनू हदले आहे. सेव्य सेवक भावापेक्षा माता प त्र संबंध हा उच्च दजाचा 
असल्याम ळे कवीने स्वतःकडे प त्राची भहूमका घेऊन आहि श्रीरेि कादेवीस मातृस्थानी कल्पून हतला हवहवध 
प्रकाराने आळहवले आहे. ज्ञानेश्वर, नामदेव, त कारामाहद हवख्यात संत कवींनी आपल्या उपास्य 
देवतेसंबंधाने हाच माता प त्र भाव कल्पून उपासना केली आहे. श्रीहवष्ट्ि दासाचं्या काव्यात तो भाव फार 
उत्कंठतेने रंगहवला आहे. प्रस्त त भागात देवीची ३९ पदे हदली असून हशवाय आरत्या, अष्टके आहि हशवाय 
देवीच्या स्त हतपर वसंतहतलका आया, कामदा आहि साक्या अशी स्ततंत्र प्रकरिे प्रकाहशत केली आहेत. 
यानंतर दत्ताची, शकंराची, श्रीरामाची आहि कृष्ट्िाची स्वतंत्र पदे आली आहेत. हवहवध देवतेच्या आरत्या 
आहि नंतर अष्टके हदली आहेत. याप ढे जन्म आहि पाळिे हदल्यावर एकेक वृत्तात स्वतंत्र अधी भस्क्तपर 
स्फ ट प्रकरिे हदली आहेत. 
 

प्रस्त त कवीच्या भाषेसबंंधाने कै. अच्य तराव साठे यानंी पहहल्या भागाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे, 
“भाषा अहत गोड, साधी व स बोध आहि खेड्यापाड्यात लोकाचं्या तोंडी जी हनसगक स ंदर परपंरागत भाषा 
हनत्य बसलेली असते ती या पदातून जागोजाग आल्याने कानाला ही पदे फार मध र वाटतात. श्रोते तर 
तल्लीन होत असतील, पि वक्तादेखील आपल्या स्वच्छ व प्रशातं काव्य स्तोत्राकडे पाहून क्षिभर दंग होत 
असेल यात शकंा नाही हे हकती समपकक आहे. याचा अन भव कहवता वाचताना अथवा ऐकहवताना येईल. 
कवीची भाषा हनत्य व्यवहारातील असून सहज स ंदर आहि ओघवती आहे. तीत प्रसाद ग ि ओतप्रोत 
भरलेला असून थोड्या शब्दात प ष्ट्कळ अथक साठहवण्याची कवीची हातोटी अविकनीय आहे. कवीने योहजलेले 
दृष्टातं आहि उपमा अगदी व्यवहारातील असून अथकपूिक आहि माडंलेल्या हसद्धातंास स्पष्ट करिारे असे 
आहेत. ते ओढूनतािून आिलेले नसून सहज ओघात अशा आलेले आहेत. कवीची प्रहतभा उच्च दजाची 
असून त्यानंी माडंलेल्या कल्पना अगदी नाहवन्यपूिक आहेत. कहवता वाचिाराचें अथवा ऐकिाराचे 
अंतःकरि त्यात इतके रंगून जाते की या कवींच्या काव्यात पदोपदी आढळून येिारे वृत्तदोष, व्याकरि 
सदोषता यहतभगं इत्यादी काव्यदोषाकडे त्याचे लक्षच जात नाही. 
 

प्रस्त त कवीच्या काव्यात हदसून येिारे दोष काढून टाकण्याचा सपंादकानंी यस्त्कंहचतही प्रयत्न 
केला नाही, हे योग्य केले असे आम्हास वाटते. हे दोष नाहीसे करताना पदाचंी हफरवा हफरव, शब्दाचंी 
अदलाबदल, क्वहचतप्रसंगी वाक्याचंीही उलटापालट करावी लागली असती. त्याम ळे काव्याचे मूळ 
स्वारस्य नाहीसे होऊन कवीला अन्याय केल्याचे पातक माथी येण्याचा संभव असतो, त्यापेक्षा आहे त्या मूळ 
स्वरूपातच काव्य प्रकाहशत करून कवीचे हृद गत मूळ स्वरूपात रहसक वाचकापं ढे ठेविे शतपटीने बरे, 
असेच सूज्ञ वाचक कबलू करतील. 
 

प्रस्त त भागात सरस आहि हृदयंगम स्थळे इतकी हवप ल आहेत, की ती प्रस्तावनेत देऊन जागा न 
अडहवता ती शोधून काढून त्याचंा आस्वाद घेण्याचे सहृदय वाचकावर सोपहविे चागंले. प्रस्त त कवीची 
कहवता इतकी लोकहप्रय आहे की, ती एकदा ऐकल्यावर उतरून घेण्याचा मोह होतो आहि अशा रीतीने 
भजनी मंडळीमध्ये हवहशष्ट देवताचं्या भक्तामंध्ये, हहरदास प राहिकामंध्ये इतकेच नव्हे तर नतकक 
गायकामंध्येही या कहवताचंा फार प्रसार आहे. वऱ्हाडचा काही भाग आहि हनजामचा मराठी प्रातं यामध्ये तर 
या कहवताचंा प्रसार इतका झाला आहे की, ‘कृष्ट्िा माझा छंद सारा आता सोड सोडरे’ इत्यादी पदे शतेकरी 
लोक शतेात काम करताना ग िग िताना दृष्टीस पडतात. 



           

    ६ :                
 

४३.                      
 
महयरयष्ट्रयचय नवस्तयर 
 

मराठी भाषा जेथे प्राम ख्याने बोलली जाते तो महाराष्ट्र अशी जर आहि महाराष्ट्राची ढोबळ मानाने 
व्याख्या केली तर महाराष्ट्राचा हवस्तार असा होईल. ‘उत्तरेस ग जरात आहि नेमाड, पूवेस छत्तीसगड आहि 
तेलंगि, दहक्षिेस तेलंगि आहि कनाटक, म्हैसूर आहि पहश्चमेस अरबी सम द्र. या सीमा भाषादृष्टीने हदल्या 
आहेत. याहशवाय तंजावर, होळकर, कशदे आहि गायकवाड इत्यादी ससं्थाने वगैरे मराठी भाषा 
बोलिाऱ्याचं्या महाराष्ट्राबाहेर अनेक वसाहती आहेत. त्यानंा हल्ली बृहन्महाराष्ट्र या नावाने ओळखण्यात 
येते. संख्येच्या मानाने कहद स्थानातील भाषेमध्ये मराठीचा पाचवा नंबर लागतो. 
 
वयङ मययचय नवस्तयर 
 

मराठी भाषेमध्ये वाङ मयाची वाढ बरीच झाली आहे आहि उत्तरोत्तर ती अहधकच होत राहिार 
म द्रिकलेच्या वाढीम ळे आहि आध हनक पद्धहतच्या हशक्षिप्रसाराम ळे कहद स्थानातील अनेक भाषामंध्ये 
वाङ मयसमृद्धी बरीच झाली आहे. मराठी भाषेसंबधंाने बोलावयाचे झाले तर या वाङ मय प्रसाराच्या य गास 
सन १८३० पासून अथवा त्या स मारास स रवात झाली असे म्हिावयास हरकत नाही. तथाहप आजच्या 
मराठी वाङ मयाला सम द्राचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याचे उगमस्थान तापी अथवा वधा नदीप्रमािे एखाद्या 
मूळतापी सारख्या छोट्या क ं डातून असले पाहहजे ही गोष्ट हनर्षववाद आहे. 
 
मरयठी वयङ मययचय उद र्म 
 

मराठी भाषा ही केव्हा बनली हे हनश्चयात्मक सागंता येत नाही. भाषाशास्त्रवतेे ती सहाव्या, सातव्या 
शतकापासून बनत चालली, असे स्थूल मानाने सागंतात. मराठी भाषेतील शब्द तेव्हापासूनच हशलालेखात 
दृष्टीस पडतात. मराठी भाषेतील वाक्य ९ व्या शतकात श्रविबेलगोळ येथील गोमतेश्वराच्या मूतीवर हदसून 
येते. तसेच १० व्या शतकात, सोमदेव चाल क्याच्या अहभलहषताथक कचतामिी नावाच्या संस्कृत गं्रथात काही 
मराठी पदे्य हदलेली आढळतात. तसेच त्या काळी महाराष्ट्र महहला दळताना आहि काडंताना ओवी 
छंदातील गीते गात असत. असाही त्या गं्रथात उल्लखे आहे. १–२ शतके पूवीच्या आहि नंतरच्या काही जैन 
गं्रथातूनही काही मराठी वाक्ये आहि शब्द आलेले दृष्टीस पडतात. श्रीपतीचा रत्नमाला म्हिनू एक गं्रथ 
अकराव्या शतकातील मानतात. आज उपलब्ध असलेले, व्यवस्स्थत आहि पूिकतेस पोहचलेले असे मराठी 
गं्रथ १२ व्या शतकात सापडतात. त्यात आपल्या प्रातंातील इतकेच नव्हे तर आपल्या या भागातील म क ं द 
राजाचे हववकेकसध , परमामतृ हे गं्रथ आहि महान भावीय काव्य आहि गद्य गं्रथ आहि ज्ञानेश्वराची ज्ञानेश्वरी 
हे प्रम ख होत. मराठी भाषेचे जनन, संगोपन आहि गं्रथहनर्षमती वऱ्हाडात झाल्याचे तज्ञाचे मत आहे. मराठी 
भाषेच्या आद्यगं्रथकतृकत्वाचा मान म क ं द राजाला हदला जातो. त्याचा संबधं रीतपूर जवळील राजूर रोहीि 
खेड्याशी असल्याचे महान भावीय गं्रथात नमूद आहे. तसेच त्याची समाधी प्रहसद्ध खेरला येथे आहि त्याचं्या 



           

आजेग रुची समाधी वैनगंगेच्या हतरी अंभोरा येथे, असल्याचे हवद्वमान्य आहे. हशवाय मराठीतील काव्य 
करिारी आद्य कवहयत्री महदंबा इने आपले धवळे नावाचे काव्य रीतपूर येथे राजमठात श्रीगोकवद प्रभूचं्या 
साहन्नध्यात बाराव्या शतकाच्या अतंी गाहयले होते. तसेच मराठी भाषेतील आद्य गं्रथ जो लीलाचहरत्र तो 
महींद्रभट टाने शके १२०३ च्या स मारास आपल्या शहरापासून काही मलैांवर असलेल्या रीतपूर गावी 
वाजेश्वरी नावाच्या मंहदरात हलहहल्याचा महान भावीय गं्रथात उल्लेख आहे. बाराव्या शतकाच्या अंती 
याप्रमािे स संबद्ध आहि शास्त्रोक्त गं्रथरचना मराठी भाषेमध्ये हनदान शदेोनश ेवष े पूवीपासून होत असली 
पाहहजे, हे तकक श द्ध आहे. तथाहप द दैवाने तत्पूवीची गं्रथरचना अद्याप संशोधकाला उपलब्ध झाली नाही. 
 
तेरयव्यय शतकयतील वयङ मय 
 

ज्ञानेश्वरीच्या काळापासून म्हिजे १३ व्या शतकाच्या आरंभापासून मराठीतील गद्य आहि पद्यरचना 
सापडत चालली आहे. शके १२१२ मध्ये रहचलेला ज्ञानेश्वरी हा गं्रथ आजपयंत स द्धा महाराष्ट्र 
शारदादेवीच्या म ग टावर कोहहनूर हहऱ्याप्रमािे शोभा देत आहे. त्याची दीप्ती अद्यापही कमी झाली नसून 
त्यावर वरचढ करिारे असे कोितेही गं्रथरत्न आजतागायत हनमाि झाले नाही. 
 

बाराव्या, तेराव्या शतकातील गं्रथरचना गद्यमय आहि पद्यमय असून ती हवशषेतः धार्षमक 
स्वरूपाची होती. गीवाि भाषेतील वाङ मयावर ती आधारलेली असून, संस्कृत साहहत्यशास्त्राचं्या कसोटीस 
उतरेल अशा स्वरूपाची ती गं्रथहनर्षमती होती. रीतपूरसंबंधाने हलहहलेला ऋहद्धपूरविकन नामक उत्कृष्ट 
काव्यगं्रथ मराठी काव्यगं्रथाचा उत्कृष्ट नम ना म्हिनू हवद्वानासं मान्य झाला आहे, आहि तो प्राचीन मराठी 
वाङ मयाचा उत्कृष्ट गं्रथ म्हिनू म ंबई आहि नागपूर येथील य हनव्हरहसटीमध्ये एम. ए. च्या उच्च हशक्षिक्मात 
अभ्यासास ठेहवला आहे. 
 

बाराव्या–तेराव्या शतकात जी गं्रथहनर्षमती झाली, हतचा हेतू म्हिजे तत्पूवी धार्षमक वाङ मय 
संस्कृतमध्ये होते ते प्राकृत जनास आहि स्त्रीशदू्रास अथात सामान्य जनास कळाव े हा होता. त्याम ळे 
भगवद गीतेवर मराठीत टीका, रुस्क्मिीस्वयंवर, हशश पालवध वत्सलाहरि इत्यादी प रािातील 
कथाप्रसंगावर मराठीमध्ये काव्ये हनमाि झाली, मराठी भाषेत वाङ मय या हेतूने हनमाि करण्याचा उपक्म 
महान भावीय पंथाचे हवद्वान आहि भागवत सापं्रदायाचे उत्पादक श्रीज्ञानेश्वर महाराज यानंी प्राम ख्याने 
केला. नाथसापं्रदायामध्येही तत्पूवी गं्रथ रचना झाली होती हे अमरनाथ संवाद या प्राचीन गं्रथावरून हदसून 
येते परंत  तत्पूवीचे अथवा त्या स माराचे गं्रथ अद्याप सशंोधकास आढळून आले नाहीत. तसेच कलगायत, 
जैन, गािपत्य इत्यादी अनेक पंथ त्या काळी ककवा तत्पूवी महाराष्ट्रात हवद्यमान होते. आहि हवहशष्ट पंथ 
त्याच्या अन यायास समजाव े म्हिून अन यायाचं्या भाषेत गं्रथहनर्षमती झाली असली पाहहजे, हे अन मानाने 
ग्राय होण्यासारखे आहे. तथाहप या पंथाच्या वाङ मयाचे अद्याप संशोधन झाले नाही असे म्हििे प्राप्त आहे. 
तेराव्या शतकातील वाङ मय बह ताशंी धार्षमक स्वरूपाचे आहे. तथाहप तद न षंहगक व्याकरि, छंद इत्यादी 
शास्त्रासंबधंी काही गं्रथ हनमाि झाले होते. 
 

या पंथाचा उदय हे बाराव्या शतकाच्या अंती आहि तेराव्या शतकात मराठी गं्रथरचनेला एक कारि 
लाभले, आहि हशवाय मराठी वाङ मयाला या काळात प्रोत्साहन हमळण्याला द सरे एक महत्त्वाचे कारि हे 
की त्यावळेी मराठी भाषा बोलिाऱ्या यादव राजाचे महाराष्ट्रभर साम्राज्य होते, आहि त्याच्याकडून 
हवद्वानानंा आहि गं्रथकारानंा उते्तजन हमळत असे. राजप्रासादात, राजदरबारी आहि बाजारात महाराष्ट्रात 



           

एकच एक मराठी भाषा तत्काली प्रचहलत होती, तत्पूवी महाराष्ट्रभर चाल क्य, राष्ट्रकूट इत्याहदकाचें राज्य 
होते. त्याचा अन क्मे तेलंगी आहि कानडी भाषेकडे साहहजकपिेच ओढा जास्त होता. मराठी भाषेस 
त्यावळेी राजाश्रय असलेल्याचा कोठे उल्लेख आढळून येत नाही. देवहगरीच्या यादवाचें राज्य गेल्यावर शभंर 
वषपेयंत सरासरी धार्षमक स्वरूपाची गं्रथरचना होत राहहली, परंत  मध्यंतरी एक शतक म्हिजे बहामनी 
राजाच्या अमदानीत कहदंूचा धार्षमक छळ झाल्याम ळे कहदंूची सवकच बाजंूने गळचेपी झाली. त्या स माराची 
गं्रथहनर्षमती फारशी आढळत नाही. बहामनी राज्याचा अंत होऊन पाच हवभाग झाल्यावर महाराष्ट्राला 
थोड्या अहधक प्रमािात स्वास्थ्य लाभले, त्याचा पहरिाम गं्रथहनर्षमतीवर झाला आहि दासोपंत, एकनाथ, 
म क्तेश्वर यासंारखे प्रहतभाशाली संतकवी हनमाि झाले. ज्ञानेश्वराप्रमािे एकनाथही नाथसापं्रदायी होते, 
त्याप्रमािेच एकनाथ यानंी भागतधमाचा प रस्कार करून भस्क्तमागाला प नरुज्जीहवत केले आहि ज्ञानेश्वरीचे 
शोधन करून हतच्या तत्त्वाचंा प्रसार केला. ज्ञानेश्वरकालापेक्षा एकनाथ कालामध्ये एक फरक झाला. पूवी 
प रािातील एखादा कथाभाग घेऊन काव्यहनर्षमती करीत, ते आता स्वतंत्र प राि मराठीमध्ये उतरू लागले. 
रामायि, महाभारत, भागवतदशम आहि एकादश हे गं्रथ याच काळात मराठीत यावयास लागले. ज्ञानेश्वर, 
नामदेव यानंी धमक, नीती, भक्ती या हवषयावंर अभगंरचना करावयास स रवात केली तीच प्रथा एकनाथानंी 
स रू ठेहवली. तसेच नामदेव आहि तत्कालीन सतंानी भगवद भक्तीपर कीतकनाचंा प्रसार केला. तीच प्रथा 
एकनाथानंी प ढे चालवनू त्यात प्रपंच आहि परमाथक दोन्ही साधावयास कीतकनाचा सापं्रदाय वाढहवला. त्यास 
अन रूप अशी पद्यरचना केली. लहळताचा नाट्यप्रकार महाराष्ट्रात स रू करण्याचे श्रये एकनाथानंाच हदले 
पाहहजे. त्यानंी लहळताला उपयोगी अशी श्रीकृष्ट्िाची बाळलीला, रासहक्डा तसेच लहळतास उपयोगी अशी 
सोंगे आिावयास सौरी, डौर, जोहार इत्यादी भारूडे हनमाि केली. तेच मराठीतील नाट्यवाङ मयाचे मूळ 
स्वरूप होय. 
 
सांतयांची कयमनर्री 
 

नगर, हवजापूर, बेदर इत्यादी शहरातं महाराष्ट्राला थोडे बह त धार्षमक स्वास्थ्य लाभले होते. परंत  
हदल्लीच्या मोगल बादशहाचा अंमल हवशषेतः औरंगजेबाची कारकीदक स रू झाल्यावर प न्हा कहद धमावर 
जोराने आघात व्हावयास स रवात झाली. पंढरपूरचा हवठोबा कें द्र समजून महाराष्ट्रातील संतानंी 
भस्क्तमागाच्या द्वारे कहदूधमाला हजवतं ठेवनू एकसूत्रीपिा आिला होता. पढंरपूर हे कें द्र कल्पून वारकरी 
सापं्रदायाच्या अन यायाकंडून धार्षमक लोि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोचहवले जात असे. तीच प्रथा 
मराठी राज्याच्या उषःकाली त काराम महाराजानंी प ढे चालहवली. धमक, नीती व वैराग्य याचंा आपल्या 
अभगंातून उपदेश करून, त्यागाची कल्पना त्यानंी महाराष्ट्रात पसरहवली. त्याच काली रामदास स्वामी 
यानंी आपल्या अभगंाहदकातून अकवधमय महाराष्ट्राच्या द दकशचेी कहािी महाराष्ट्र जनतेसमोर माडंली, 
आहि ही स्स्थती बदलावयास आहि महाराष्ट्राचे आनंदभ वन करावयास ‘मराठा हतत का मेळवावा’ ही 
घोषिा केली. स्वराज्याची माडंिी करावयास आवश्यक असा व्यावहाहरक उपदेश महाराष्ट्रात करावयास 
दासबोधासारखा राष्ट्रीय गं्रथ हनमाि केला, आहि महाराष्ट्रात बलोतेजेक अशा बजरग देवतेची जागोजागी 
स्थापना करून, आपल्या, उपदेशाचा प्रसार करण्याकहरता तरूि स्वाथकत्यागी अशा तरुिाचंा रामदासी 
संघ अथवा पंथ हनमाि करून चोहोंकडे मठ स्थापन केले, आहि तद्वारा आपल्या उपदेशाचा प्रसार केला. 
या महाराष्ट्रीय संतानंी तयार केलेल्या भहूमकेवर गोब्राह्मिपहतपालक आहि कहद धमकसंरक्षक श्रीहशवाजी 
महाराजानंा स्वराज्याचे बीजारोपि करावयास बरेच स लभ झाले. 
 
स्वरयज्ययतील वयङ मय 



           

 
हशवाजी महाराजानंी महाराष्ट्रात राज्य स्थापन केल्यानंतर मराठी वाङ मयातही तत्पोषक अशी 

हनर्षमती व्हावयास स रवात झाली. धार्षमक आहि नीतीहवषयक कहवताबंरोबर राधामाधव हवलासचंपूसारखी 
राजप्रशस्स्तपर काव्ये हनमाि होऊ लागली. मराठी राज्याच्या बखरी हनमाि होऊ लागल्या रामचदं्रपतं 
अमात्याच्या राजनीतीसारखे मरायाचं्या राज्यास पोषक असे नीहतगं्रथ हनमाि झाले. वीर प रुषाच्या 
शौयाच्या विकनाचे स्फूर्षतदायक पोवाडे हनमाि होऊन, गोंधळी आहि वाघे याचें डफ झडू लागले आहि 
महाराष्ट्रातील तरुिात वीरश्रीची वृद्धी करू लागले. राजकारिी, सावकारी आहि खाजगी पत्रव्यवहार 
होऊ लागला. आज प्रहसद्ध होत असलेल्या तत्कालीन पत्रव्यवहारात तत्कालीन राजकीय आहि 
सामाहजक पहरस्स्थतीचे प्रहतकबब पडलेले हदसून येते. 
 

शाह राजाचं्या कारहकदीत राज्यसूते्र पेशव्याचं्या हाती आली. महाराष्ट्रात वीरवृत्ती पूिकपिे बािली. 
मराठी फौजा महाराष्ट्राची सीमा ओलाडूंन कनाटक, उत्तर कहद स्थानात जाऊ लागल्या. भीमथडीची तट टे 
गंगा–यम ना नव्हे तर कसधू नदीचेही पािी हनवेध हपऊ लागली. त्याच काळात शाहहरी वाङ मय हनमाि होऊ 
लागले. लढाईवर गेलेल्या तरुि हशपाईगड्याचं्या प नरागमनाची सोत्कंठ वाट पहात असलेल्या 
नवपहरिीत स ंदरीची हवरहगीते लावण्याचं्या स्वरूपात प्रकट होऊ लागली. लढाईची रसरहशत विकने 
पोवाड्यात गाऊन शाहीर लोक जनतेत वीरवृत्ती उचबंळून सोडू लागले. मराठी राज्याच्या ऐश्वयाच्या 
अमदानीत वीर रसाबरोबरच श्रृंगार रसाचेही पाट वाहू लागले. शाहीर कवी श्रृंगाहरक लावण्या रचू लागले. 
आहि महाराष्ट्रात जागोजागी तमाशाचे फड भरू लागले. मोरोपंतासारखे व्य त्पन्न कवी मराठीत काव्यरचना 
करू लागले. आहि राधामाधवहवलासासारखे गं्रथ हनमाि होऊ लागले. 
 
इांग्रर्ी अांमलयनांतर 
 

परंत  महाराष्ट्राच्या दैवाने प न्हा उलट खाल्ली. आपसातील द ही भाडंिे याम ळे परकीयाचें फावले. 
मराठी राज्याचा एवढा मोठा डोलारा त्याचे खाबं डळमहळत झाल्याम ळे कोसळला, आहि मराठेशाहीही 
औट घटकेची ठरली. इगं्रजशाही स रू झाल्याबरोबर पाश्चात्य ससं्कृतीशी महाराष्ट्राचा सबंंध येऊ लागला. 
हशक्षि प्रसार होऊ लागला आहि त्याबरोबर छापण्याच्या कलेचा प्रसार होऊन म द्रिालये स्थापन झाली. 
हशक्षिक्माकहरता पूवीच्या कवींच्या कहवता छापून हनघू लागल्या. शाळा खात्याकहरता क्हमक प स्तके 
रचण्यात आली. मराठी भाषेची व्याकरिे तयार होऊ लागली. रासेलस, अरेहबयन नाइटस यासंारख्या 
इंग्रजी गं्रथाचंी भाषातंरे मराठीत होऊ लागली. पूवी एखादा गं्रथ हवा असल्यास तो हाताने हलहून घ्यावा 
लागे. अथवा जबर वतेन देऊन हलहून द्यावा लागे. परंत  छापण्याची कला महाराष्ट्रात स रू झाल्यापासून 
थोड्या ककमतीस गं्रथ हमळू लागले. त्याम ळे एखादा गं्रथ छापून काढल्यास त्याचा प्रसारही लौकर होई. 
टपालखाते हनमाि झाल्याम ळे टपालमागाने थोड्या खचाने गं्रथ घरच्या घरी हमळण्याची सोय झाली. 
त्याम ळे प्रथमतः धार्षमक गं्रथ छापून प्रहसद्ध करण्याचा छापखानेवाल्यानंी धंदा स रू केला. श्रीधर, एकनाथ, 
ज्ञानेश्वर, त काराम इत्यादी संत कवींचे धार्षमक गं्रथ आहि अभगंाच्या गाथा छापून प्रहसद्ध झाल्या. 
इंग्रजीमध्ये जशा कादंबऱ्या आहेत तशा कादंबऱ्याही मराठी भाषेत हलहहण्यात येऊन प्रकाहशत होऊ 
लागल्या. मराठी भाषेत वतकमानपते्र आहि माहसकेही प्रहसद्ध होऊ लागली. आध हनक कवींच्या कहवता 
प्रहसद्ध होऊ लागल्या. तसेच चहरत्र गं्रथ, शास्त्रीय गं्रथ, इहतहास, नीतीहवषयक गं्रथ इत्यादी अमोल 
गं्रथभाडंार मराठीत हनमाि होऊ लागले. १८५३ मध्ये वऱ्हाड आहि मध्यप्रातं इगं्रजाकंडे गेल्याम ळे याही 
बाजूस गं्रथहनर्षमती होऊ लागली. 



           

 
आर्चय नवस्तयर 
 

आज मराठी वाङ मयात सामाहजक प्रश्नाचंी चचा करिाऱ्या कादंबऱ्या, नाटके, लघ कथासंग्रह 
आहि खंडकाव्ये याचंी इतर गं्रथापेक्षा समृद्धी होत आहे. त्याचप्रमािे वतकमानपते्र, माहसके याचंी हदवसेंहदवस 
जास्त भर पडत चालली आहे. समाजात पाहश्चमात्य संस्कृतीतील बऱ्यावाईट चालीरीतींचा झपाट्याने 
प्रसार होत असून, त्याचे प्रहतकबब हल्लीच्या हलखािातून दृष्टीस पडत आहे. हनरहनराळ्या शाखेतील 
आजच्या वाङ मय हवस्ताराचा हवचार करावयाचा म्हटले तर एकएका शाखेच्या हववरिाचा मोठा गं्रथ 
होईल. 



           

४४.                   
 

मराठी भाषेच्या पहंडताचें लक्ष अगदी प्रथम हजच्याकडे प्राम ख्याने वधेले जाव ेअसे वाटते, ती गोष्ट 
म्हिजे मराठी भाषेची घटना ही होय. महाराष्ट्रामध्ये अशोक कालापासून यादवाचं्या कालापयंत जे 
प्रस्तराहद साधनावर अंहकत हलखाि उपलब्ध आहे, त्या साहहत्याचा भाषाशास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने शोधपूवकक 
पद्धतशीर अभ्यास होिे अत्यंत आवश्यक आहे. यादवाचं्या कालाची मयादा आखण्याचे कारि त्याच 
कालात हववकेहसधू आहि ज्ञानेश्वरीसारखे सवांगपूिक गं्रथ हनमाि झाले आहेत. अशोक काळाचे अनेक लेख 
महाराष्ट्रात आहि महाराष्ट्राच्या सीमेवर उपलब्ध झाले आहेत. तसेच सातवाहन कालीन आहि नंतरचेही 
शकेडो हशलालेख आहि ताम्रपट प्रकाहशत झाले असून, भाषेच्या पद्धतशीर अभ्यासास त्याचंा उपयोग 
होण्यासारखा आहे. ते अहंकत लेख बह धा संस्कृतमध्ये, क्वहचत प्राकृतमध्ये आहि प ष्ट्कळदा लोकाचं्या 
बोलभाषेमध्ये हलहहलेले आढळून येतात. या सवक लेखाचंा कालान क्माने भाषाशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीने तौलहनक 
अभ्यास केला असता, मराठी भाषा कसकशी बनत गेली यावर प्रकाश पडेल. हभन्न हभन्न काळाच्या कवींनी 
रचलेल्या प्राकृत गाथा ज्यात संग्रहीत केल्या आहेत, तो सातवाहनकालीन गाथा–सप्तशती–संग्रह 
वरीलप्रमािे भाषेच्या अभ्यासास उपयोगी पडण्यासारखा असून, त्यावर अनेक हवद्वानानंी पहरश्रम केले 
आहेत. मराठी भाषेच्या घटनेच्या दृष्टीने उपय क्त असे साहहत्य नव्याने उघडकीस येत आहे, सातवाहनाचें 
हवदभातील उत्तराहधकारी जे वाकाटक, त्याचा सवात ज ना ताम्रपट प्रकाशात आिण्याचे श्रये मला 
अनायासे हमळाले आहे. 
 

या ताम्रशासनाची भाषा वररुचीच्या व्याकरिापेक्षा हनःसंशय बऱ्याच अलीकडची आहे. त्याचा 
प्रमािे हालाच्या गाथा सप्तशतीच्या संग्रहाच्या भाषेपेक्षाही अलीकडची आहे. सेत बधं काव्यजे या 
ताम्रशासनाच्या थोडे नंतरचे आहे. ते या ताम्रशासनाच्या भाषेपेक्षा थोड्या अशा प्राकृत भाषेत आहे. या 
ताम्रशासनातील भाषेत वररुचीने हदलेल्या हनयमापेंक्षा हनराळ्या भाषा–भाषीयाशंी संपकक  आल्याम ळे 
हनरहनराळ्या भाषेतील लकबी बोलभाषेत येिे, हे स्वाभाहवकच आहे. हे ताम्रशासन वऱ्हाडात, म्हिजे 
प्राचीन हवदभातच हलहहले असल्याम ळे, तेथील प्रादेहशक भाषा जी मराठी, हतच्या घटनेचे आहि वाढीचे 
प्राचीन धागेदोरे शोधण्यास या ताम्रशासनाच्या भाषेचा चागंला उपयोग होतो. 
 

मराठी भाषेच्या उगमाचा आहि हवकासाचा अभ्यास करण्याकहरता, प्रस्तर आहि ताम्रपट यावंरील 
मूळ स्वरूपाच्या हलखािाचंा तर अवश्यच उपयोग होतोच. परंत  कागदावंर अथवा ताडपत्रावरील 
गं्रथहवहशष्ट हलखािाचंाही मोया प्रमािात उपयोग होतो. त्याकहरता गं्रथकत्याच्या हातचेच अथवा 
तत्कालीन लेखकानंी हलहहलेले त्याचें गं्रथ हमळाल्यास, फार महत्त्वाचे असते. पि व्यवहारात इतके प्राचीन 
असे गं्रथकाराच्या हातचे अथवा त्याचं्या काळी हलहहलेले कागदावरील गं्रथ सापडिे अशक्यच आहे. हनदान 
सवांत ज नी अशी हलहखत प्रत असेल हतचाच उपयोग करिे श्रेयस्कर असते. प ष्ट्कळदा, प्रकाहशत झालेल्या 
प्रती अथवा अलीकडे नकलेच्या प्रती गं्रथकाराच्या वळेच्या भाषेचे ज्ञान व्हावयास असमथक आहि टाकाऊ 
ठरतात. प्रती तयार करताना कशा नजरच का झालेल्या असतात आहि प्रसंगहवशषेी शब्दाचंीही कशी बदला 
बदल झालेली असते, याची जािीव हस्तहलहखत गं्रथ वाचिारानंा सहज कळेल. 
 

जरी सवकसाधारि अशी एक वाङ मयीन भाषा महाराष्ट्रात आहे, अथवा स हशहक्षत समाजाकरता 
प्रातंभर एकच बोलभाषा आहे, तथाहप प्रातंातील सवकसाधारि जनतेची बोलभाषा प्रातंाच्या हनरहनराळ्या 



           

हवभागातं हनरहनराळ्या स्वरूपाची आहे. या पोटभाषा हभन्न हभन्न प्रकारच्या होण्याची म ख्य कारिे म्हिजे त्या 
एकमेकापंासून दूर आहेत आहि शजेारी नादंत असलेल्या हभन्न भाषाशंी त्याचंा संबंध असल्याम ळे त्या 
भाषाचंा बोलभाषेवर प्रभाव पडतो त्याम ळे देवाि–घेवाि होऊन भाषेत फरक पडतो. या कारिाम ळे 
मराठीच्या अनेक पोटभाषा झालेल्या आहेत. या पोटभाषाचंा स हशहक्षताचं्या बोलीवर आहि प्रसंगहवशषेी 
वाङ मयीन भाषेवरही प्रभाव पडलेला हदसून येतो. ज्या प्रदेशात गं्रथकार राहतो, त्या प्रदेशातील प्रचहलत 
पोटभाषाचंा त्याच्या गं्रथातील भाषेवर पहरिाम झालेला दृष्टोपत्तीस येतो. कधी कधी अम क एक भाषा 
द सऱ्या भाषेची पोटभाषा आहे ककवा ती स्वतंत्र भाषा आहे, असा प्रश्न उपस्स्थत होतो. असा प्रश्न उपस्स्थत 
झाला असता, दोन्ही भाषाचंा, भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने त लनात्मक अभ्यास केल्याहशवाय हनिकय देिे, 
पंहडतासंही अशक्य होते. 
 
 महाराष्ट्रातच मराठीच्या अनेक पोटभाषा आहेत. त्याहशवाय महाराष्ट्राच्या बाहेरही सागर, मध्य 
कहद स्थान, तंजावर इत्यादी हठकािी महाराष्ट्र समाज स्थाहयक होऊन राहहला आहे. त्याचं्याही 
हनरहनराळ्या अशा मराठीच्या पोटभाषा बनल्या आहेत. या हनरहनराळ्या पोटभाषामंधून उच्चाराच्याही हभन्न 
हभन्न लकबा देशपरत्व ेआहि स्थळपरत्व ेहनमाि झाल्या आहेत. एवढ्याकहरता या पोटभाषाचंा एकमेकाशंी 
तो एक मराठीचा पोटभेद आहे, हा अशाच तऱ्हेचा वाद आहे. या कोकिी भाषेचाही प्रातंपरत्व े अथवा 
समाजपरत्व ेककवा शजेारी नादंत असलेल्या अन्य भाषाचं्या प्रभावाम ळे तीन–चार पोटभेद झाले आहेत. ही 
कोकिी भाषा स्वतंत्र भाषा आहे, असे प्रहतपादन करिारा एक गट आहे. परंत  बऱ्याच पहंडताचें मत आहे 
की, कोकिी ही मराठीचीच उपभाषा आहे. शास्त्रीयदृष्ट्ट्या आहि हचहकत्सक ब द्धीने या दोन्ही भाषाचंा 
तौलहनक अभ्यास होऊन या प्रश्नाचा हनिकय लागिे, अद्याप व्हायचे आहे. डॉ. एस. के. काते्र यानंी शास्त्रीय 
पद्धतीने कोकिी भाषेचा अभ्यास स रू केला आहे. त्याचं्या पहरश्रमाचे फल आपिास भाडंारकर ओहरएटंल 
इस्न्स्टटू्यशनच्या तै्रमाहसकाच्या काही वषामागील अंकामधून वाचावयास हमळते. “कलस्ग्वस्स्टक सवे ऑफ 
इंहडया” या गं्रथाच्या मराठी हवभागातूंन मराठीच्या काही पोट हवभागाचें हवशषे नमूद केलेले आढळून 
येतात. त्या तपासिीच्या वळेी मराठी भाषेच्या पोट भाषाचंी पाहिी करीत असताना, त्या भाषा कोित्या 
भाषेच्या उपभाषा आहेत, असा संशय पाहिी करिाऱ्या हवद्वानामंध्ये उपस्स्थत झाला होता. हळबी, डागंी, 
अहहरािी या त्या पोटभाषा होत. हळबी ही मराठी व उहडया या भाषाचं्या सीमेवर आहि अहहरािी व डांगी 
या मराठी व ग जराती या भाषाचं्या सीमेवर आहेत. त्या भाषासबंंधी पाहिी करिाऱ्या पंहडतानंा तपासिी 
करून हनिकय घ्यावा लागला. असले प्रश्न अहभहनवशेाने आहि राजकीय हेतू मनात योजूनही उपस्स्थत केले 
जाण्याचा संभव असतो. असले प्रश्न भाषाशास्त्रज्ञानंी हनर्षवकार मनाने, भाषाशास्त्रीय कसोटी लावनूच 
सोडहवण्यासारखे असतात. मराठी भाषेच्या पोटभाषाचंा परस्पराशंी असलेला भेदाभेद आहि म ख्य भाषा जी 
मराठी हतच्याशी असलेला संबंध याबदल ल अद्यापहह त लनात्मक अभ्यास करावयास पंहडतानंा बराच वाव 
आहे. वऱ्हाडी, खानदेशी अथवा अहहरािी, सागरी आहि ब ंदेलखंडी इत्यादी पोटभाषासंंबंधाने थोडा बह त 
अभ्यास झाला, तो नमूद करण्यासारखा आहे. तरीही सवांगीि असा पद्धतशीर अभ्यास अजून व्हावयाचा 
आहे. 
 

आयकभारतीय भाषाचंा तौलहनक अभ्यास मराठी भाषेच्या इहतहासाच्या दृष्टीने फार उपकारक 
होईल. सन १८८० च्या पूवी हकत्येक वष े हल्लीच्या आयकभारती भाषाचें तौलहनक व्याकरि म्हिनू बीम्स 
यानंी तीन खंड हलहहले आहेत. याहशवाय सन १८८० मध्ये होल्ले यानंी गौडी भाषेचे त लनात्मक व्याकरि हा 
गं्रथ प्रकाहशत केला. “लालागं द मराठी” या रें च गं्रथाचा कता प्रहसद्ध रें च पंहडत ज ले ब्लोक यानंी “कलडो 
आयकन” या नावाचा रें च भाषेत आयकभारती भाषाचंा व्याकरिावर त लनात्मक गं्रथ सन १९२० मध्ये हलहहला 



           

आहे. आयकभारती भाषाचंा आहि हवशषेतः मराठी भाषेच्या ऐहतहाहसक दृष्टीने त लनात्मक अभ्यास करिारा 
हाच सवक प्रथम एक गं्रथ आहे, असे म्हिता येईल. डॉ. अनकर यानंी हलहहलेला नेपाळी भाषेचा उत्पहत्तदशकक 
कोश आहि डॉ. स . क . चटजी यानंी हलहहलेला बंगाली भाषेचा इहतहास आहि त्याचें भाषाशास्त्रीय हवहवध 
हलखाि, तसेच डॉ. काते्र याचें कोकिी भाषेवरील लेख, हग्रयसकन याचें कलस्ग्वस्स्टक सवे या गं्रथाचें हवभाग 
इत्यादी गं्रथ य रोपात गेल्या शतकात झालेल्या भाषाशास्त्राच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. मराठी भाषेचा 
शास्त्रीय आहि सागंोपागं अभ्यास करिाऱ्यानंा मराठी भाषेचा अन्य संस्कृतोत्पन्न भाषावंर आहि त्या भाषाचंा 
मराठीवर काय पहरिाम झाला, हे पाहावयास वरील सवक गं्रथाचंा अभ्यास करिे अवश्य आहे. 

 
ज्या भाषाचंा द्राहवड भाषाशंी, हवशषेतः तेलग  आहि कानडी या भाषाशंी शजेारी म्हिनू संबंध आहे 

त्या भाषापंैकी मराठी ही प्रम ख आहे. कारि आंध्र आहि कनाटक हे देश महाराष्ट्रला दहक्षिेस अगदी लागनू 
आहेत. या देशाचंा राजकीय आहि सामाहजक असा सबंंध महाराष्ट्राशी मराठी भाषा तयार होण्यापूवीही 
अनेक शतकापंासून होता. महाराष्ट्राच्या प्राचीन इहतहासावरून हदसून येते की, महाराष्ट्राचे आंध्र आहि 
कनाटक या देशावंर अनेक शतके अहधपत्य होते; तसेच कनाटकाचा आहि आंध्राचाही महाराष्ट्रावर 
मधूनमधून राजकीय अंमल होता. हतन्ही प्रातंाचें धमक आहि संस्कृती एक असून, या हतन्ही देशातं सामाहजक 
दळिवळि अनेक शतकापंासून अव्याहत स रू आहे. याचा पहरिाम म्हिजे कानडी व तेलग  या भाषाचंा 
मराठीवर आहि मराठीचा त्या भाषावंर पहरिाम होऊन देवाि घेवाि होिे स्वाभाहवकच आहे. या द्राहवड 
भाषाचंा मराठीवर आहि हतच्या पोटभाषावंर अथवा मराठीचा त्या भाषावंर काय पहरिाम झाला, हे पाहिे 
फार मनोरंजक आहे. 

 
महाराष्ट्रात, हवशषेतः हवदभात आयाची वसाहत होण्यापूवी अनेक वन्य जाती वास्तव्य करीत 

होत्या. आजही महाराष्ट्रात आहि हवदभात, जेथे मराठी भाषा बोलली जाते तेथे पहाडातून आहि 
दऱ्याखोऱ्यातूंन स धारिेशी संपकक  न ठेविाऱ्या अशा वन्य जाती आहेत. त्याचं्या भाषाही ससं्कृतोत्पन्न 
भाषाहून अगदी हभन्न आहेत. त्या भाषा म्हिजे म डा भाषेची पोटभाषा कोक क  आहि द्राहवड भाषाचंी पोटभाषा 
कोलामी या होत. कोक क  भाषा बोलिारे वन्य लोक वऱ्हाडच्या उत्तर सीमेवर मेळघाटात सातप ड्याच्या 
दऱ्याखोऱ्यातूंन अरण्यात राहतात. कोलामापकैी काही लोक यवतमाळ हजल्यात गावशजेारी पि जंगलात 
राहतात, पि बरेचश े लोक हनजामाच्या राज्यात एदलाबाद हजल्यात पहाडाच्या टोकावर जंगलात 
राहतात, त्याचंी भाषा द्राहवड भाषाची पोटभाषा आहे. गौडीही पि द्राहवड भाषाच आहे, हतचा उईल्स 
इत्यादी पाहश्चमात्य हवद्वानानंी अभ्यास करून, त्या भाषेचे व्याकरि हलहहले आहे, व त्या भाषेचा कोशही 
तयार केला आहे. कोलामी भाषेच्या अभ्यासाला अद्याप आरंभही झालेला नाही. कोक क  भाषेमध्ये स. १९००, 
१९११ इत्यादी साली बायबलच्या काही भागाचें भाषातंर करून देवनागरी हलपीत छापले आहे. या भाषात 
गं्रथ अथवा वाङ मय आहि हलपी नाही. लोकगीते मात्र भरपूर आहेत. 

 
महाराष्ट्रातील या अनायक भाषाचंा अभ्यास पूिक झाल्यावर, मराठी भाषेत त्या भाषानंी हकती भर 

टाकली यावर प्रकाश पडेल, आहि आज मराठी भाषेत असलेले हकत्येक शब्द, ज्याचे मूळ आढळून येत 
नाही; त्या शब्दाचं्या उत्पत्तीवर प्रकाश पडेल, असा हवश्वास वाटतो. 

 
हवहशष्ट काळात मराठी भाषा बनली, हे सागंिे अवघड आहे. भाषा ही नदीप्रमािे सारखी गहतमान 

असते. आहि ती सारखी वाढत असते. नदीप्रमािे उगमापासून सारखी प ढे प ढे जात असते, वाटेत 
लागिाऱ्या नद्या ओहळापासून जीवन घेऊन ती भरदार होत असते. याम ळे भाषेची पाहिी करावयाची तर 



           

काही हवहशष्ट टप्पे कल्पूनच पाहिी करावी लागते. सहाव्या शतकापासून ११ व्या शतकापयंत 
हशलालेखातून, ताम्रपटातून अथवा अन्य भाषाचं्या गं्रथातूंन जे मराठी भाषेचे हलखाि आहे, त्यावरूनच 
मराठीच्या हवकासाचा हनश्चय करावा लागतो. १२व्या, ११व्या शतकात, म्हिजे देवहगरीच्या यादवाचं्या 
अमदानीत मात्र हवप ल गं्रथसंभार हनमाि झालेला आढळून येतो. म क ं दराजाचा हववकेकसध , ज्ञानेश्वराची 
ज्ञानेश्वरी आहि इतर गं्रथ व त्याच्या प्रभावळीतील संतानी हलहहलेले अभगं–वाङ मय हे त्यात प्रम ख आहे. 
ज्ञानेश्वरापूवी काही वष ेअगोदरच महान भाव पंथाच्या अन यायानंी मराठीतून गं्रथरचना करावयास स रवात 
केली होती. त्याचेंही गं्रथ आता प्रकाशात आले आहेत व त्यापैकी बरेच गं्रथ हवद्वानानंी प्रकाहशत केले 
आहेत. हववकेकसधू व ज्ञानेश्वरी या गं्रथाचं्या हनरहनराळ्या आवृत्या प्रकाहशत झाल्या आहेत. तथाहप 
हववकेकसध ची एकही आवृत्ती भाषाशास्त्रदृष्टीने श द्ध नाही. ज्ञानेश्वरीच्या आवृत्तीपकैी माडगावंकर यानंी 
प्रकाहशत केलेल्या आवृत्तीमध्ये अनेक प्रती जमवनू त्याचें पाठभेद हदले आहेत. इहतहासाचायक राजवाडे यानंी 
प्रकाहशत केलेली ज्ञानेश्वरी सवात ज नी असल्याचा दावा आहे. तथाहप ज्याप्रमािे ते म्हितात हततकी ज नी 
नसली तरी आतापयंत प्रकाहशत झालेल्या प्रतीमध्ये ती सवात ज नी ठरते व भाषेचे स्वरूपही बरेच ज ने 
आहे. डॉ. हष ेयानंी प्रकाहशत केलेला ज्ञानेश्वरीचा पहहला अध्याय आहि त्यावरील हवस्तृत अभ्यास हवशषे 
उल्लेखनीय आहे. तथाहप त्यानंा हमळालेली प्रत, त्यानंी प्रहतपादन केले हततकी ज नी नाही याबदल ल डॉ. हव. 
हभ. कोलते याचंा दावा आहे व लेखमाला हलहून त्यानंी आपल्या मताचे समथकन केले आहे. तथाहप प्रस्तृत 
प्रत हततकी ज नी नसली तरी हततक्या ज न्या प्रहतवरून नक्कल केलेली ती प्रत आहे, असे भाषेच्या 
अंतःप्रमािावरून हसद्ध करता आल्यास, त्या प्रतीचे महत्त्व अबाहधतच राहील. हववकेकसध च्या ज्या छापील 
अथवा हस्तहलहखत प्रहत हमळतात, त्यात हा गं्रथ प्राचीन असल्याची परंपरा असूनही त्या गं्रथाचे 
अवाहचनीकरि झाले आहे. शारदाश्रमात असलेल्या प्रतीत लेखनशक नसला तरी कागद, हलपी आहि 
भाषा याचं्या प्रमािावरून ती बरीच ज नी असावी असे वाटते. शक्यहततक्या ज न्यातज न्या प्रती ज ळवनू, 
शक्यहततकी ज नी प्रत मूळ अशी धरून हववकेकसध ची अहधकृत अशी अभ्यासपूवकक आवृत्ती काढिे आवश्यक 
आहे. 

 
आता आपि परकीय अंमलापासून मोकळे झालो. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे आहि 

आंतःप्रातंीय स्वरूपाचे प्रश्न आपिासमोर उद भवले आहेत; आहि त्याकडे देशाच्या ध रीिाचें लक्ष वधेले 
आहे. महाराष्ट्र हा देखील अशा प्रकारच्या प्रश्नापासून अहलप्त नाही. राष्ट्राची भाषा कहदी की कहद स्थानी हे 
प्रश्न सवकव्यापी असले तरी, एखादी नवी भाषा बनहवण्यापेक्षा जी भाषा बह संख्य लोक बोलतात आहि ज्या 
भाषेतून प्रातंाप्रातंामधून व्यवहार चालतो तीच राष्ट्राची भाषा असावी. असा आग्रह सयं स्क्तक ठरेल. कारि 
तीच महाराष्ट्राच्या जनतेची बोलभाषा असून, राष्ट्राचे वाङ मयही त्या भाषेतच आहे. कोित्याही अन्य 
भाषाचें कोित्याही कारिाकहरता मराठी भाषेवर आक्मि झालेले योग्य होिार नाही. भाषावरप्रातंरचना 
आज ना उद्या झाल्यावाचून रहािार नाही. तेव्हा सीमेवरील हवहशष्ट भू–भागाची भाषा कोिती याचा हनिकय 
दोन्ही बाजंूच्या भाषा शास्त्रज्ञानंी एकत्र बसून शास्त्रीय पद्धतीने व हनर्षवकार मनाने घ्यावा लागेल. म ंबई 
शहरासंबधंाने तर आजच प्रश्न उपस्स्थत झाला आहे. प्राचीन कालापासून आजपयंतचा इहतहास पाहहला 
असता आहि आजही म ंबई बटेाला लागनू असलेल्या भागातील मूळ लोकाचंी भाषा पाहहली असता, मूंबई हे 
बेट महाराष्ट्रात आहे, या हनिकयाबदल ल तज्ञाचें द मत होण्याचा संभव नाही. कोितेही म देल  प ढे करून मराठी 
भाषा बोलिाऱ्या महाराष्ट्रापासून म ंबई बटे अलग काढिे योग्य होिार नाही. राज्यव्यवस्थेकहरता म ंबई बेट 
हे महाराष्ट्राचा अंतगकत स्वतंत्र घटक म्हिून मानण्यास कोिासही प्रत्यवाय असू नये. 



           

४५.                             
 
 पैनगंगा नदी मढ येथे वऱ्हाडात ब लढािा हजल्यात उगम पावली असून ती विी ताल क्यात ज गाद 
येथे वधा नदीला हमळाली आहे. हतच्या तीरावर आहि आसमंतात प रािप्रहसद्ध अनेक धार्षमक के्षते्र आहेत. 
त्या प ण्यभहूमत अनेक साध संताचंा जन्म झाला आहे. त्याचप्रमािे अनेक साहहस्त्यकाची आहि राजकारिी 
प रुषाचंी ती जन्मभहूम आहि कमकभहूम होती आहि आजही त्या भमूीत प रािकालीन, इहतहासकालीन 
अवशषे हवद्यमान आहेत. हा भू–भाग प्राचीन हवदभात अंतभूकत होता. प्रहसद्ध असे लोिार, वाशीम ऊफक  
वत्सग ल्म के्षत्र, माह र ऊफक  माताप र के्षत्र यावर अन क्मे हवरज–माहात्म्य, वत्सग ल्म–माहात्म्य आहि 
काहलकाखंड रेि कामहात्म्य ही संस्कृतमध्ये हलहहलेली के्षत्रविकने उपलब्ध आहेत. पद्मप रािात 
हवरजके्षत्र, मेघंकर आहि वत्सग ल्म याचा उल्लखे आहे. तर रामायिात उनकेश्वर (यवतमाळ हजल्याच्या 
सीमेवर) येथील शरभगं ऋषीचा आश्रम, त्या आश्रमास श्रीरामचदं्राचंी भेट व त्या ऋषीकहरता श्रीरामाने 
हनमाि केलेले उष्ट्ि जलाचे झरे इत्यादी कथाभाग आहेत. या कथेचा उल्लेख तेथे उनकेश्वराच्या मंहदरात 
शके १२११ चा रामदेवरावं यादव आहि हेमाद्री पंडीत याचंा उल्लखे असलेला ज्ञानेश्वरी कालाचा मराठी 
हशलालेख हवद्यमान आहे. 
 

याहशवाय कशदखेड येथील लख जी जाधव याचं्या समाधी महंदरावरील मराठी लेख, 
नीलकंठेश्वराजवळील बाबीवरचा लेख, पाडी, हकरगाव, राजा, काटे, वाशीम, डोंगरगाव, माहूर, लोिार, 
मेहकर, उमरखेड, दहीसावळी, विी, कायर आहि ज गाद इत्याहद हठकािी सातवाहन, देवहगरीचे यादव, 
धारचे परमार इत्याहद कालाचे हशलालेख संस्कृत आहि मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत. म सलमानकालीन 
मराठी आहि फारंसी लेख पहावयास हमळतात. माहूर येथील कहद धमीय लेिी व हकल्ला, लोिार, ज गाद 
येथील चाल क्यकालीन मंहदरे, हचखली, माह र प सद, काटे, मेहकर वगैरे हठकािी असलेली यादवकालीन 
हेमाडपंती पद्धतीची महंदरे आहि मठ इत्यादी पूवकस्मृतीचे अवशषे पहावयास हमळतात. हशवाजी महाराजाचें 
मातृक ल जे कशदखेड जाधव त्याचें स्मृहतहचन्ह म्हिजे देऊळगावराजा येथील हकल्ला व समाधी. कशदखेड 
येथील रंगमहाल, लख जीचे समाधी मंहदर व तलाव, हकल्ला आजही अवहशष्ट आहेत. कायर, माहूर येथील 
प्राचीन हशलालेख मूर्षत वाई, केळापूर येथील मूर्षत, प सद येथील प्राचीन मंहदरे, हशरपूर येथील स स्स्थतीत 
असलेली मंहदरे आहि मूर्षत या भागात असलेल्या जैन धमाचा सरासरी पंधराश े वषाचा इहतहास सागंत 
आहेत. अशा या पौराहिक आहि ऐहतहाहसक पाश्वकभहूमवर या भागात होऊन गेलेल्या मरायाचं्या थोर 
साहहस्त्यकाचें आहि त्याचं्या कतृकत्त्वाचे हचत्र रेखाटले आहे. 
 
भयस्करभट्ट बोरीकर 
 

अगदी प्रारंभीचा या भागातील मराठी कवी म्हिजे भास्करभट्ट आम्नायाचे प्रवतकक आहि महान भाव 
सापं्रदायाचे हतसरे आचायक होत. मूळचे रहािारे हनजाम स्टेटमधील कासारबोरी येथील, पि ते माहूर 
देवापूर येथील जोशाचें जामात म्हिून त्याचंा बह तेक हनवास माहूर येथेच होता. हे तेराव्या शतकात होऊन 
गेले. ते उत्कृष्ट संस्कृतज्ञ आहि व्य त्पन्न होते. त्यानंी केलेली संस्कृत कहवता शारदाश्रमात आहे. तेराव्या 
शतकात जे मराठी काव्य हनमाि झाले, त्यातं याचं्या काव्याचा उच्च दजा आहे. त्याचंी काव्ये म्हिजे 
हशश पालवध, एकादशस्कंध हे प्रहसद्ध गं्रथ होत. त्यानंी पूजावसर वगैरे लहान प्रकरिेही हलहहली आहेत. 
हशश पालवध काव्याचा कता ज्ञानेश्वरीच्या बरोबरीचा असून त्याचा काळ ज्ञानेश्वरीपूवीचा आहे. त्याच्या 



           

चहरत्रपर भान हवजय नावाचा मराठी ओवीबद्ध गं्रथ १५ व्या शतकात तयार झाला आहे. प्रहसद्ध ज्योहतषी 
भास्कराचायक आहि पाटि हशलालेखात उल्लहेखलेले चागंदेव ज्योहतषी याचें व भास्करभट्ट बोरीकराचें एकच 
घरािे होय. 
 
नशवरयम वककर 
 

द सरा एक महान भाव कवी आहि गं्रथकार प सद ताल क्यात विेी येथे होऊन गेला. त्याचा गं्रथ 
म्हिजे गोहपकास्वयंवर हा ओवीबद्ध गं्रथ होय. हा कवी हटकर जातीचा असून त्याचे घरािे विेी येथील 
पाटलाचें होय. त्याचे आडनाव म्हसके होते व तो महान भाव सापं्रदायी होता. 
 
उमरखेडचय नबद्वल्लौनकक 
 

प सद ताल क्यातील उमरखेड हा गाव अनेक शतकापासून हवद्वते्तचे माहेरघर म्हिून प्रहसद्ध आहे. 
येथे ब्राम्हि वस्ती पूवी होती. हा परगिा बरीच वष े हनजामाची देिगी म्हिून पेशव्याचं्या ताब्यात असे. 
पेशव्यातंफे बरेच कमाहवसदार होऊन गेले. प्रहसद्ध रािी लक्ष्मीबाईचे प्रहपतामह कृष्ट्िाजी अनंत ताबंे हेही 
काही हदवस कमाहवसदार होते. येथील बऱ्याच ब्राम्हि घराण्यानंा पेशव्यानंी आहि त्याचं्या कमाहवसदारानंी 
हदलेली इनामे आजही हवद्यमान आहेत. आध हनक कालातही हवद्वते्तचा लौहकक थोडाबह त कायम आहे. व.े 
दासंभटजी अयाहचत सवांच्या पहरचयाचेच आहेत. व.े रामो हरी जोशी काशी संस्कृत हवद्यालयात शास्त्रीय 
परीके्षत प्रथम श्रेिीमध्ये उत्तीिक झाले असून न्यायाचायक पदवी हमळहवण्याकहरता न्यायशास्त्राचा अभ्यास 
करीत आहेत. क रंभटे शास्त्री हपताप त्र भागवत प्रवचनकार व हवशषेतः प त्र सीतारामशास्त्री न्यायशास्त्र 
पारंगत म्हिनू प्रहसद्ध आहेत. उमरखेड येथे आईनाथ स्वामी, म हनमहाराजाचंा मठ, हचन्मयानंदाचा मठ 
इत्यादी प्रहसद्ध देवस्थाने आहेत व येथे आईनाथ महाराज, उत्तमश्लोक, हहरदास कान्हा, हचन्मयानंद, 
गोचरस्वामी इत्यादी अनेक सत्प रुष होऊन गेले. 

 
या सत्प रुषाचं्या परंपरेत अनेक कवी आहि गं्रथकार झाले त्याचं्यासंबधंाने थोडक्यात माहहती 

खाली हदली आहे. 
 
आईनाथ महाराज याचें नाव हशवराम, कण्व शाखेचे ब्राम्हि, हवदेही सत्प रुष. याचंी समाधी श. 

१६७६ मध्ये उत्तमश्लोक याचं्या हस्ते झाली. याचं्या समाधीशजेारी साध महाराज याचंी ही समाधी एकाच 
आवारात आहे. हे साध महाराज मूळ कानडखेड (मोगलाई) येथील राहिारे. याचें वशंज त्या बाजूला 
आहेत. याचंा समाहधकाल इ. स. १८९५ असा आहे. याचं्या वशंजाकडे बलेखेड हा गाव इनाम आहे. यानी 
केलेली अनेक पदे लोकाचं्या तोंडी आहेत. 
 
 मुननमहयरयर्यांचय मठ– हा मठ एकनाथ परंपरेचा नाथसापं्रदायी आहे. याचंी परंपरा एक–
दत्तात्रय–जनादकन–एकनाथ–हचदानंद–स्वानंद–गोकवद–कृष्ट्िदयािकव–उत्तमश्लोक–म क ं दकहव–
गोकवद–एकनाथ–जनादकन–यादव (हवद्यमान) अशी आहे. एकनाथाच्या या परंपरेत कृष्ट्िदयािकव, 
उत्तमश्लोक हे प्रहसद्ध कवी व गं्रथकार होऊन गेले. या उभयताचंी समाधी पठैि येथे आहे. कृष्ट्िदयािकव 
याचंी भागवत दशमावरील हहरवरदा टीका प्रहसद्ध झाली आहे. या टीकेचे काही अध्याय उमरखेड येथे 



           

हलहहल्याचे त्या अध्यायातच हदले आहे. कृष्ट्िदयािकवाची अनेक पदे प्रहसद्ध आहेत. उत्तमश्लोक त्याचें 
हशष्ट्य, नाव माधव–जन्म बीड येथे शके १६३१ मध्ये. तेथेच त्यानंा कृष्ट्िदयािकवाचा उपदेश झाला. माहूरला 
रेिूकादेवीच्या दशकनाला गेले असता, ब्राम्हिम खाने सप्तशतीवर मराठी ओवीबद्ध टीका करण्याची आज्ञा, 
त्याप्रमािे शके १६९० मध्ये टीका हलहहली. उत्तमश्लोक मंडळ, उमरखेड यानंी छापून प्रहसद्ध केली. त्यानंी 
पाच अध्यायाचंा एक ओवीबद्ध असा वदेातंपर मराठी गं्रथ हलहहला. तो प्रहसद्ध असा त्याचं्या उमरखेड 
येथील मठात आहे. याहशवाय त्याचंी अनेक पदे उपलब्ध आहेत. त्याचें स प त्र म क ं द याचें वळेेपासून या 
घराण्यास म नीं हे नाव हमळाले. त्यानंीच उमरखेड येथील मठ बाधंला. परंत  उत्तमश्लोकाची समाधी पैठि 
येथे आहे. त्याचंा हनवािशक १७०८ असल्याबदल ल त्याचं्या समाधीवर खोदलेल्या संस्कृत श्लोकात आहे. 
 

साहहस्त्यक दृष्टीने हवशषे महत्त्वाचा म्हटला म्हिजे उमरखेड येथील हचन्मयानंदाचा मठ होय. हा 
मठही नाथसंप्रदायाचाच आहे. पि त्याची परंपरा आहदनाथापासून आहे. ती परंपरा अशी : आहदनाथ–
मस्च्छंद्र–गोरक्ष–म क्ता–वटेश्वर–चक्पािी–हवमला–चागंदेव–जनादकन–नरहरी–हृदयानंद–हवश्वेश. 
हवश्वेशापासून प ढील परंपरा समाहधस्थानासह अशी आहे. हवश्वेश (बलेखेड)–केशवराज(बलेखेड) 
(बोपया) पेंव े हहरदास (पेव)े–कान्या (बलेखेड)–अनंत (बेलखेड)–प्रल्हाद (बलेखेड)–नागया योगी 
(कोथळी)–एकनाथ (कोथळी)–हवठ्ठल कककर (प सद)–हचन्मयानंद(उमरखेड)–गोचर स्वामी 
(प िताबं)े सहच्चदानंद (रामप री गोदेकाठी)–हशवरामानंद (उमरखेड)–हनत्यानंंद (पैनगंगा 
उमरखेडजवळ) रामानंद (गोदेकाठी मनरथ)–वास देवानंद (हवद्यमान) 

 
हचन्मयानंदाचे तीन प्रहसद्ध हशष्ट्य होते (१) गोचरस्वामी (वर आले ते) (२) त काराम महाराज 

(समाधी –येहळेगाव) (३) रावसाहेब (समाधी शवेाळे). हहरदास याचं्यापासून साहहस्त्यकदृष्टीने द सरी एक 
साहहत्य शाखा हनमाि झाली. ती म्हिजे हहरदास–परमानंद–हनत्यानंद–हशवकल्याि. उपहरहनर्षदष्ट 
सत्प रुषाचंी चहरते्रही हलहहण्याचा प्रयत्न झाला आहे. कपपळी (परभिी हजल्हा) येथील सदाहशव याने 
गोचरस्वामीचे ‘सहजामृत’ या नावाचे ओवीबद्ध चहरत्र ५० वषापूवी छापून प्रहसद्ध केले आहे. प्रहसद्ध दासगि  
यानंी आपल्या भक्तलीलामृत वगैरे ओवीबद्ध गं्रथात, आईनाथ महाराज, साधू महाराज, गोचरस्वामी, 
त काराम महाराज (हे ब्राम्हि होते) आहि रावसाहेब इत्याहदकाचंी चहरते्र भाहवक पद्धतीने वर्षिली आहेत. 
उमरखेडचे श्रीगिेश अंबादास जोशी यानंी न कतेच आईनाथ महाराजाचें ओवीबद्ध चहरत्र हलहहले असून, ते 
लवकरच प्रकाहशत होईल. भगवतं नागोराव पाडीकर देशपाडें यानंीही अण्िासाहेब हगरोलीकर याचें 
ओवीबद्ध चहरत्र अण्िासाहेबाचं्या हनधनानंतर हलहून प्रकाहशत केले आहे. 

 
वरील आहदनाथ सापं्रदायामध्ये हहरदास कान्हा याचें नाव आले आहे. ते फार मोठे भगवद भक्त 

होऊन गेले आहेत. हनरहनराळ्या कवीनी हलहहलेल्या अशा हनदान दहा तरी संतनामावलीत त्याचें नाव 
आले आहे. त्याचें घरािे उमरखेडजवळील बलेखेड येथील वतनदार पटवाऱ्याचे. त्या घराण्यातील प रुष 
आजही तेथे हवद्यमान आहेत. पाटिबोरी येथील प्रहसद्ध माधव महाराज हे त्याचें घराण्यातील होत. 
कान्हा–कान्या हे हहरदासाचें प त्र आहि हशष्ट्यही होत. स्वतःस ते हहरदास कान्हा म्हिवीत. ते १५ व्या 
शतकात होऊन गेले. त्यानंी चत ःश्लोकी भागवतावर मराठी ओवीबद्ध टीका केली आहे. त्याचं्या 
घराण्यातील प रुषाने श. १५८४ मध्ये हलहहलेली अशी त्या गं्रथाची हस्तहलहखत प्रत यवतमाळात 
शारदाश्रमात आहे. त्यानंी वदेातंावर हलहहलेला द सरा एक ओवीबद्ध गं्रथ “स्वात्मान भव” नावाचा आहे. 
त्याची एक हस्तहलखीत प्रत कारंजा येथे जनादकन गोसावी याचं्या रामदासी मठाच्या संग्रहात आहे. हे 
दोन्हीही गं्रथ अप्रकाहशत आहेत. कवी या नात्याने त्याचंा दजा उच्च आहे. 



           

 
या परंपरेतील द सरे महत्त्वाचे कहव आहि गं्रथकार हवठ्ठल कककर हे होत. याचंा मठ व समाधी प सद 

येथे आहे. हे प सद येथील देशपाडें घराण्यातील होत. त्याचें मूळ नाव हभकाजी गोकवद देशपाडें. हे १७ व्या 
शतकाच्या अखेरीस व १८ व्या शतकाच्या स रुवातीस होऊन गेले. यानंी गीतापदान्वयी म्हिनू 
भगवद गीतेवर ओवीबद्ध टीका केली आहे. काल शके १७१२ या टीकेचे पहहले पाच अध्याय उमरखेडच्या 
मठात असून बाकीचे सवक प सद येथील मठात आहेत. याचंा द सराही अप्रकाहशत गं्रथ म्हिजे पाताळकाडं 
रामायि हा ओवीबद्ध गं्रथ होय. ही पोथी फाळेगाव (यवतमाळ) येथील कै. भगवतंराव बोधनकर 
याचं्याकडून हमळाली. ती हल्ली शारदाश्रमात आहे. या गं्रथात कवीने आपल्या सवक नातलगाचंी नाव े हदली 
आहेत. या गं्रथाच्या रचनेसंबंधाने कवीने माहहती हदली, ती नमूद करण्यासारखी आहे. पेशव्याचं्या 
राज्यातील चाभंार गोदे या गावावर हनजामची स्वारी झाली, तेव्हा जी लूट झाली, तीत हनजामचे हदवाि 
हवठ्ठल स ंदर यानंा एक पोथी हमळाली. ती पोथी म्हिजे पंधराव्या शतकात होऊन गेलेल्या एका कवीचे 
वृतबद्ध पाताळकाडं रामायि होय. ही पोथी हवठ्ठलस ंदर याचं्या श्वश रामाफक त हवठ्ठल कककर याचं्या हाती 
आली मंडळीच्या आग्रहावरून त्या पोथीवरून हे ओवीबद्ध रामायि हवठ्ठल कककरने रहचले. याहशवाय या 
कवीच्या आरत्या, पदे वगैरे आहेत. हे पाडूंरंगाचे भक्त होते म्हिनू स्वतःस हवठ्ठल कककर म्हिवीत असत. 
त्याचें म लगे म खाजी व बाबा यापकैी म खाजी यानंीही बरीच पदे केली आहेत. याचंी समाधी शवेाळे येथे 
आहे. 

 
हचन्मयानंदाचे हशष्ट्य रावसाहेब शवेाळकर आहि त्याचें हशष्ट्य रामस्वामी शवेाळकर हे फार हवद्वान 

असून कवीही होते. याचंी संस्कृत आहि मराठी बरीच कहवता आहे. यानंी केलेल्या आरत्या आहि अष्टके 
प्रहसद्ध आहेत. याचंी समाधी एहलचपूर येथे आहे. त्याचें नातू भाऊशास्त्री शवेाळकर हवद्वान असून उत्कृष्ट 
कीतकनकार आहेत. 

 
या परंपरेत आिखी एक प्रासाहदक कवी होऊन गेले, ते म्हिजे माहूरचे प्रहसद्ध हवष्ट्िूदास कवी 

होत. हे उमरखेड येथील हनत्यानंद याचें हशष्ट्य होत. हवष्ट्िूदासाचंा जन्म सातारच्या घादंरफळे क ळातला, 
पि वयाच्या १८ व्या वषी गृहत्याग करून माहूरास आले. या भागातच त्याचंी ५०, ५५ वष े गेली. हे 
रेिूकामातेचे भक्त होते. त्याचंी कहवता म्हिजे पदे, अष्टके, आरत्या, आख्यानेही होत. प्रसंगहवशषेी त्यानंी 
पोवाडे आहि लावण्याही रचल्या. त्याचंी कहवता हनजामचा मराठवाडा व वऱ्हाडचा दहक्षि भाग यामध्ये 
लोकाचं्या तोंडी आहे. शारदाश्रमामाफक त याचं्या कहवतेचे दोन भाग प्रहसद्ध झाले. अद्याहप बरीच कहवता 
अप्रहसद्ध आहे. याचंी समाहध माहूरला असून हवष्ट्िूदासाचं्या मठात आहे. हे सन १९१५ च्या स मारास 
समाहधस्त झाले. उमरखेडचे रावजी शास्त्री पाध्ये हे फार हवद्वान गृहस्थ होऊन गेले. ते हवष्ट्िूदासाचे स्नेही 
होते. यानंीही संस्कृत व मराठीमध्ये बरीच कहवता केली आहे. 

 
 उमरखेडास रामचदं्र वागें नावाचे महान भाव कवी होऊन गेले. त्यानंी वनदेव महात्म्य म्हिनू 
हलहहले आहे. वागें हे यज वेदी ब्राम्हि असून उमरखेडच्या एका खेलीचे देशम ख आहेत. 
 

उमरखेड येथे होऊन गेलेल्या आिखी काही कवीसंबधंाने श्री. न. अ. जोशी याचं्याकडून माहहती 
आली. त्यातून हवशषे महत्त्वाची अशी प ढे हदली आहे. उत्तमश्लोक याचं्या सापं्रदायातील गोपाल कवी यांची 
संस्कृत मराठी पदे, आरत्या वगैरे आहेत. दाजी साहेब ब टी (नागपूर) याचं्या गं्रथसगं्रहात आहि शकंर ग ंडो 
(नागपूर) याचं्या येथेही गोपाल कहवकृत कृष्ट्िपर आख्याने आहेत. 



           

 
ती बह धा याच कवीची कहवता असावी. रावजी शास्त्री पाध्ये याचंा उल्लेख वर उल्लखे आला आहे. 

याचेंच नाव राघवस त असून त्यानंी संस्कृतमध्ये साध स धा काव्य, क बेर विकनम, काव्य याहशवाय अनेक 
आरत्या व अष्टके केली असून ती अप्रहसद्ध आहेत. सीताराम हष े(दत्त महाराज) याचें वास्तव्य उमरखेड, 
वाढोिा, ढािकी इत्यादी हठकािी होते. याचंी समाधी ढािकी येथे आहे. यानंीही आरत्या पदे इत्याहद केली 
आहेत. याहशवाय भास्करतनय (साध  महाराजाचें नात  रूक्मागद) तान्हाजी देशम ख, साधू महाराजाचें 
हशष्ट्य जयरामात्मज आईनाथ परंपरेतील हशवरामातं्मज,. शस्क्तस त इत्यादी अनेक कहव होऊन गेले, 
याहशवाय हवद्यमान असिारापंैकी श्री. सवोत्तम देशपाडें, राजाराम देव, अंबादास पाघ्ये आहि बाल शकंर 
देशपाडेंही कवी आहि साहहस्त्यक आहेत. श्रीबाल शकंर देशपाडें याचं्या काही कादंबऱ्याही प्रहसद्ध झाल्या 
आहेत. 

 
आहदनाथ सापं्रदायाच्या परंपरेत हहरदासापासून आिखी एक शाखा हनघाली. त्या शाखेत 

हशवकल्याि हे प्रहसद्ध कवी आहि गं्रथकार होऊन गेले. त्याचंी परंपरा हहरदास–परमानंद–हनत्यानंद 
हशवकल्याि अशी वर आलीच आहे. हशवकल्यािाने भागवत दशम स्कंधावर मराठी ओवीबद्ध टीका केली 
आहे. त्यातील रासपंचाध्यायी हे प्रकरि कै. गिपतराव मोडक यानंी बरेच वषापूवी प्रहसद्ध केले आहे. 
हशवकल्यािाचा द सरा गं्रथ म्हिजे अमृतान भवावरील ओवीबद्ध टीका होय. ही टीकाही छापून प्रहसद्ध 
झाली आहे. हशवकल्यािाचा मठ अकोल्यास असून त्याचंी समाधी पूवेच्या काठी वऱ्हाडात आहे. 

 
हवडूळ येथे ग ंडा केशव या नावाचे कवी होऊन गेले. याचं्या कहवता, पदे वगैरे काव्य संग्रहात 

प्रकाहशत झाली आहेत. याचें आडनाव सदानंद. याचंी समाधी हवडूळ येथे आहे. हे हैद्राबादकर प्रहसद्ध 
केशवस्वामी याचें हशष्ट्य, म्हिून स्वतःचे नाव ग ंडा आहि ग रुचे नाव केशव असे स्वतःस ग ंडाकेशव 
म्हिहवतात. ग ंडाकेशव याचा वशं हल्ली नष्ट झाला, परंत  शवेटचा प रुष सखाराम यास दोन म ली होत्या. त्या 
म लींचा वशं आहे. पैकी एक म लीचे वशंज उमरखेड येथेच वैद्य आडनावाचे आश्वलायन ब्राम्हि आहेत. 

 
हवडूळ येथील ग ंडाकेशव कवीसंबधंाने हलहहताना तेथील एका होतकरू आहि हवद्वान 

साहहस्त्यकासबंंधाने उल्लखे करिे अवश्य आहे. ते साहीत्यक म्हिजे डॉ. माधव गोपाळ देशम ख हे होत. ते 
हवडूळ येथील देशम ख घराण्याचे असून त्याचें वतन, घर, शतेी वगैरे तेथेच आहे. ते एम. ए., एल. एल. बी. 
असून उमरावतीच्या ककग एडवडक कॉलेजमध्ये मराठीचे प्राध्यापक आहेत. त्याचंा ‘मराठीचे साहहत्य शास्त्र’ 
हा गं्रथ सवक साहहस्त्यकाचें पहरचयाचा आहे. त्या गं्रथाबदल ल नागपूर हवद्यापीठाने त्यानंा पी. एच. डी. ही 
हवद्वत्तादशकक पदवी हदली. यानंी संशोधनपर अनेक हनबधं हलहहले असून त्याचंा महान भाव व इतर मराठी 
वाङ मयाचंा / संशोधनाचाही व्यासंग आहे. या तरूि आहि उत्साही हवद्वानाकडून मराठी वाङ मयाची आहि 
साहहत्याची भरीव अशी कामहगरी भहवष्ट्य काळात होईल, अशी माझ्याप्रमािेच सवांचीहह अपेक्षा असिार, हे 
उघड आहे. 

 
विी येथे गोकवद नावाचे एक कवी होऊन गेले. याचंीही काही पदे काव्यसंग्रहात प्रहसद्ध झाली 

आहेत. ते मूळचे कायरचे राहिारे. याचंी कहवता या भागात बरीच लोकहप्रय असून दारव्याचे साहहस्त्यक 
कै. बापूसाहेब दाऊ वकील याचं्या पाठातंरात त्याचंी बरीच कहवता होती. गोकवद कवीची त्यानंी भजनात 
म्हटलेली आम्हास अनेकदा ऐकण्याचा योग आला. हे कवी संसारात फार त्रस्त झाले होते. त्याचाच 
पडसाद याचं्या कहवतेत दृहष्टस पडतो. या कवीने शवेटी आत्महत्या केली अशी जनश्र ती आहे. 



           

 
विी येथील आिखी एका साहहस्त्यकाचा उल्लखे करिे अवश्य आहे. विीचे प्रहसद्ध आप्पाजी 

महाराज ढ मे याचें वडील श्रीहनवास लक्ष्मि ढ मे उफक  सरमोकदम हे इहतहास संशोधक, इहतहासकार आहि 
कवी होते. याचंा एकच इहतहास गं्रथ श्रीकृष्ट्िलीलामृत म्हिून रा. ब. गोपाळरावब टी याचं्या आश्रयाने सन 
१८९५ मध्ये छापून प्रहसद्ध झाला. त्यानंी सन १८४८ पासून गं्रथरचना केली. त्यानंी विीचा इहतहास, 
कहद स्थानचा इहतहास, जगाचा भगूोल, हशवाय छंदशास्त्र, वैद्यक वगैरे हवषयावंर गं्रथ हलहहले आहेत. 
वरदामहात्म्य वगैरे ओवीबद्ध गं्रथ रहचले आहेत. त्यांचे सवक अप्रकाहशत गं्रथ शारदाश्रमात त्याचं्या वशंजानंी 
ठेहवले आहेत. 

 
हवद्यमान हपढीतही विी येथील साहहस्त्यक प्रहसद्ध आहेत. कहद स्थान सरकारचे हसलोन येथील 

प्रहतहनधी लोकनायक माधव श्रीहरी उफक  बापूजी अिे याचंा राजकारि, वक्तृत्त्व, ब हद्धमत्ता यासबंंधी 
लौहकक सवकश्र तच आहे. यानंी साहहत्यहवषयक हनबधं, हवहचहकत्सक प्रस्तावना हलहहल्या असून त्यानंी 
संस्कृत व मराठीमध्ये कहवता केल्या आहेत. ग्वाल्हेर येथे भरलेल्या महाराष्ट्र साहहत्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष 
होते. डॉ. यादवराव अिे यानंी मध्यप्रातं मराठी हवभाग आहि वऱ्हाडमध्ये हचकाटीने चालहवलेला 
हस्तहलहखत गं्रथाचा शोध सवांच्या पहरचयाचा आहे. 

 
सतराव्या शतकात प सद येथे बाळकराम या नावाचे यज वेदी ब्राम्हि होते. हे मूळचे माहूर भागातील 

कशदखेडचे राहिारे. बाळकराम प सदकर, देवदास बडनेरकर आहि भोळाराम एहलचपूरकर या हतघा 
गृहस्थानंी वऱ्हाडातून सज्जनगडावर जाऊन श्री समथक रामदासाचंा अन ग्रह घेऊन त्यानंी वऱ्हाडात अन क्मे 
कारंजा, बडनेर व एहलचपूर येथे रामदासी मठ, रामदासाचं्या काळातच स्थापन केले होते. बाळकरामला 
प त्रसंतहत नव्हती, पि प सद येथील रोकडा मारुतीच्या कृपाप्रसादाने प त्र झाला. म्हिून त्या प त्राचे 
रोकडाराम म्हिून नाव ठेहवले. कारंजास स्थापलेला मठ रोकडारामाचा मठ म्हिनू प्रहसद्ध आहे. हतथे 
रोकडारामाची समाधी आहे. रोकडारामाच्या हातची हलहहलेली दासबोधाची प्रतही त्या मठात आहे. 
रोकडाराम कीतकन करीत असत. त्यानंी रहचलेली आख्याने, पदे वगैरे कहवता त्या मठात आहे. समथांची व 
त्याचं्या वऱ्हाडी हशष्ट्याचंी भेट बाळाप रास बाळाई देवीच्या मंहदरात झाल्याचाही उल्लखे त्याचं्या पदात आहे. 
या घराण्यातील हवद्यमान प रुष गिपती ब वा रामदासी हे आहेत. 

 
समथांच्या वरील हतघा वऱ्हाडी हशष्ट्याचंी कथा शारदाश्रमात असलेल्या भक्तरहस्य नावाच्या शके 

१७१९ मध्ये हलहहलेल्या एका अप्रहसद्ध गं्रथात हदली आहे. या गं्रथाचा कता मूळ परभिी येथे जन्मलेला, पि 
दारव्हा येथे येऊन राहहलेला असा अनंत नावाचा एक दैवज्ञ होता. अनंत कवीचा मठ दारव्हा येथे होता. 
त्याचें वशंजही तेथेच राहत असत. त्याच्या घराण्यातील प रुष हल्लीही तेथे राहतात. अनंत कवीच्या 
शवेटच्या वशंजाची म लगी वरूडचे स प्रहसद्ध हशवानंद यानंा हदली होती. अनंत कवीनी आहि त्याच्या 
वशंातील ६ प रुषाचंी समाधी दारव्हा येथेच आहे. या कवीने माधवदासी, हशल्पशास्त्र, भक्तरहस्य इत्यादी 
गं्रथ मराठी ओवीमध्ये हलहहले याहशवाय अनेक आख्याने, पदे, अष्टके इत्यादी केली आहेत. अनंत कवीचे 
सवक गं्रथ हवशषेतः त्याचं्या स्वतःच्या हातचे हलहहलेले असे शारदाश्रमात आहेत. 

 
माहूरचे हवष्ट्ि दास कवी हे स्वतः तर प्रहतभावान प्रासाहदक कवी होतेच, पि त्याचं्या कहवतेम ळे 

अनेकानंा स्फूर्षत हमळाली. त्यापैकी महागाव (प सद ताल का)चे कै. गिपतराव मडके हे होत. माहूर, 
यवतमाळ येथे ते पहरहचत होते. सन १९०८ सालच्या राष्ट्रीय चळवळीत त्यानी भाग घेतला होता. 



           

हवष्ट्ि दासाचं्या कहवता गाऊन त्यानंी या कहवताचंा बराच प्रसार केला ख दल  गिपतरावानंीही बरीच पदे, 
अष्टके वगैरे केली आहेत व ते आपली कहवताही गाऊन दाखवीत असत. लोकमान्य हटळकाचें स्मारक 
म्हिून त्यानंी वगकिी जमवनू माहूर येथील रेिूका देवीच्या सभामंडपात संगमरवरी फरशी बसहवली आहे. 
हवष्ट्िूदासाचं्या कहवतेपासून स्फूर्षत हमळालेले द सरे कवी म्हिजे माहूरचे गोपाळ भट काण्िव होते. हे हल्ली 
हवद्यमान आहेत. यानंाही हवष्ट्ि दासाचं्या कहवताचें पाठातंर आहे. यानंीही बरीच कहवता केली असून ते ती 
म्हित असतात. 

 
भास्करभट्ट बोरीकर यानंा कवीश्वर पदवी होती. त्याचं्यापासून कवीश्वर आम्नाय स रू झाला. माहूर 

येथील प्रहसद्ध देवदेवशे्वर ससं्थान येथील हवद्यमान पदाहधहष्ठत महंत दत्तलक्षराज याचा आम्नायाचे प्रम ख 
आहेत. श्री दत्तराजानंी ४५ वषापूवी महान भावीय मराठी गं्रथ पंजाबात छापून प्रहसद्ध करण्याचा उपक्म 
केला. हे महंत बह श्र त आहि हवद्वान आहेत. त्याचें हशष्ट्य बाळकृष्ट्िशास्त्री पजंाब य हनव्हर्षसटीचे शास्त्री पदवी 
हवभहूषत असून त्यानंीही महान भावीय वाङ मयावर अनेक संशोधनात्मक लेख हलहहले आहेत. 

 
संस्कृत साहहत्यशास्त्रात वैदभी आहि त्याचा पोटभेद म्हिून वत्सग ल्मी अथवा वच्छोमी ही हरती 

प्रहसद्ध आहे. ही वत्सग ल्मी रीती ज्याच्या नावावरून पडले ते वत्सग ल्म अथवा सापं्रतचे वाशीम शहर पूवक 
काळी संस्कृत साहहस्त्यकाचें आगर म्हिून त्याचा लौकीक होता. वाकाटक राजवशंाची एक शाखा तेथे 
नादंत होती. अनेक ब्राम्हि हवद्वान तेथे नादंत असल्याचे हवन्ध्यशस्क्त याने वत्सग ल्माहून तेथील ब्राम्हिास 
हदलेल्या दानपत्रावरून हदसून येते. या घराण्यातील सवकसेन नावाच्या राजाने काव्यगं्रथ हलहहल्याबदल ल 
अन मान काढावयास जागा आहे. हवन्ध्यशक्तीच्या दानपत्रामध्ये जी भाषा चौथ्या शतकात वापरली आहे ती 
हल्लीच्या मराठी भाषेचे पूवकस्वरूप होय. मराठी भाषा ही हवदभात बनली असली पाहहजे याचा तो एक प रावा 
म्हिून मानता येईल. राजशखेरने आपल्या एका नाटकात वत्सग ल्माची राजकन्या नाहयका म्हिून वर्षिली 
आहे. त्यानंी आपल्या काव्यमीमासेंमध्ये काव्यप रुष आहि साहहत्यदेवी याचंा वत्सग ल्म येथे गाधंवक हववाह 
लागल्याची कथा वर्षिली आहे. पद मप रािातही हशवाच्या कथेत ब्राम्हि हत्येच्या पाप क्षालनाथक हशव 
वत्सग ल्म के्षत्रात गेल्याबदल ल उल्लेख आहे. अशा या प्राचीन स्थळी संस्कृत साहहस्त्यकाप्रमािे साहहस्त्यक 
म्हिून नाव घेण्यासारखे कै. कहवमयूर लक्ष्मि शास्त्री गाडगे हे हवद्वान गृहस्थ होऊन गेले. सन १९२५ साली 
यवतमाळ येथे हवदभक साहहत्य संघाचे तृतीय संमेलन भरले, तेव्हा कहवमयूर गाडगे शास्त्री हजर होते आहि 
त्यानंी आपल्या कहवता म्हिनू दाखहवल्या होत्या. त्यानंी संस्कृत आहि मराठीमध्ये कहवता केल्या आहेत. 
राजशखेर आहि वत्सग ल्म यासंारखे अनेक शोधहनबधं मराठीमध्ये हलहहले आहेत. हे न कतेच हदवगंत झाले 
आहेत. राजे उदाराम, राजारामपंत वाळके आहि भवानी शकंर काळू यासारख्या राजकारिी प रुषानंाही 
वाशीम शहराने जन्म हदला, हे नम द करिे अवश्य वाटते. लोिार, मेहकर ही स्थळे प्राचीन असून 
प रािप्रहसद्ध आहेत. लोिार, धारा तीथाकहरता, प्रहसद्ध असून त्याचा हवरज के्षत्र म्हिून वर उल्लखे आला 
आहे. लोिार येथे कृष्ट्िदेव यादव आहि महादेवराय यादव याचंी महान भाव संस्थापक श्रीचक्धर याचंी गाठ 
पडल्याचा आहि मेहकर येथे चक्धराचंा काही काळ हनवास होता, अशाबदल ल महान भावाचंा लीलाचहरत्र या 
१३ व्या शतकातील प्राचीन मराठी गद्य–गं्रथात उल्लखे आहे. वऱ्हाडचे स प्रहसद्ध इहतहासकार कै. यादव 
माधव काळे हे मूळचे लोिारचे असून, मेहकर येथे त्याचें घर आहे. कै. काळे याचंा वऱ्हाडचा इहतहास, 
नागपूर प्रातंाचा इहतहास, गोंडाचंा इहतहास व लोिार विकनही प स्तके प्रहसद्धच आहेत. 

 
हचखली ताल क्यातील कशदखेड मराठी राज्य ससं्थापक श्री हशवाजी महाराजाचें आजोळ म्हिनू 

प्रहसद्ध आहे. राजमाता हजजाबाईचे ते माहेर. लख जी जाधव, जगदेवराव जाधव, रामचंद्र जाधव इत्यादी 



           

राजकरिी प रुषाचंी ती कमकभमूी. कशदखेडला हसद्धके्षत्र म्हितात. येथे मराठीचे प्रहसद्ध कवी आहि 
गिेशभक्त गोसावीनंदन याचंा मठ आहे. त्या मठास जहागीर गाव असून तो हल्ली म लीच्या वशंाकडे आहे. 
गोसावीनंदन याचंा ज्ञानमोदक नावाचा ओवीबद्ध गं्रथ प्रहसद्धच आहे. याहशवाय त्यानंी केलेली अनेक पदे व 
स्फ ट प्रकरिे प्रहसद्ध आहेत. त्याचंा पदसंग्रह कै. नाहशककर, हडस्स्रक्ट ॲण्ड सेशन्स जज्ज यानंी काही 
वषापूवी प्रहसद्ध केला आहे. ज्ञानमोदक गं्रथ कशदखेड येथे हलहहल्याचे हदसते. उमरखेडच्या मठात या 
गं्रथाची हस्तहलहखत प्रत आहे. हतच्यामध्ये एका ओवीचे चरि आहेत ते असे :— 

 
“जो काशीके्षत्री गतवषी भेटला । 
तो हा आज हसद्धके्षत्री भेटला ॥” 

 
गोसावीनंदन हे आश्वलायन ब्राम्हि होते. 
 
 कशदखेडसंबधामध्ये वऱ्हाडातील एका हवद्यमान प्रहसद्ध कलावतं कवीचा उल्लेख करिे अवश्य आहे. 
श्री आत्माराम रावजी देशपाडें उफक  अहनल हे ते कवी होत. त्याचें वास्तव्य कशदखेड येथे नसले तरी त्याच्या 
वाडवहडलाचें ते वतनाचें गाव आहे. आत्मारामपंत हे कशदखेडच्या देशपाडें घराण्यातील असून त्याचं्या 
वहडलापासून त्याचंी शाखा वऱ्हाडात नोकरीहनहमत्त द सरीकडे वास्तव्य करीत आहे. अहनल कवींच्या अनेक 
कहवता हनरहनराळ्या हठकािी प्रहसद्ध झाल्या आहेत. त्याचंा कहवतासगं्रहही स्वतंत्र प्रहसद्ध झाला असून 
त्याचे भग्नमूती हे काव्यही प्रकाहशत झाले आहे. हे फक्त कवी नसून प रािशास्त्र, प्राचीन हशल्पशास्त्र आहि 
मूर्षतशास्त्र याचंाही त्याचंा व्यासंग वाखािण्यासारखा आहे. त्याचं्या पत्नी सौ. क स मावती देशपाडें याही 
उत्कृष्ट कवहयत्री असून कथालेहखकाही आहेत. त्याचं्या कहवता आहि कथा हनरहनराळ्या माहसकातून 
प्रहसद्ध झाल्या आहेत. 
 

कशदखेडजवळ गिपतीचे राजूर म्हिून एक गाव आहे. ते साहहस्त्यकाकंहरता प्रहसद्ध नसले तरी त्या 
गावाने एका प्रहसद्ध राजकारिी सत्प रुषाला जन्म हदला आहे. तो सत्प रुष म्हिजे श्री शाह महाराजाचंा 
आहि पहहल्या बाजीरावाचंा ग रू प्रहसद्ध ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर हा होय. कोकिात हचपळूिजवळील 
परश रामके्षत्री त्याचंा बरेच हदवस हनवास होता. नंतर त्यानंी धावडशी येथे मठ स्थाहपला. स्वतः सत्प रुष 
असले तरी त्या वळेच्या मरायाचंा राजकारिात त्याचंा बराच हात होता. कै. रा.ब. पारसनीसानंी 
ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर याचंा बराच पत्रव्यवहार प्रहसद्ध केला आहे. स्वतः साहहस्त्यक नसले तरी त्याचं्या 
पत्रव्यवहाराने राजकारिी पत्रसाहहत्यात बरीच भर टाकली आहे. 

 
ब लढािा हजल्यातील साकरखेडा हे गाव तेथे झालेल्या हनजाम आहि हदल्लीचे मोगल याचं्यामध्ये 

झालेल्या लढाईबदल ल इहतहासात प्रहसद्ध आहे. हशवाजी महाराजाचें च लते शरफोजी राजे याचेंकडे तो गाव 
मोकासा होता. हनजामचा लढाईमध्ये हवजय झाला म्हिनू त्या गावचे साकरखेडा याऐवजी फतेखेडा असे 
नाव पडले. इहतहासात या गावाला प्रहसद्धी आहे. त्याप्रमािे एका प्रहसद्ध मराठी कवीला जन्म हदल्याचे या 
गावाला भाग्य लाभले आहे. तो कवी म्हिजे प्रहसद्ध कटावकार अमृतराय कवी होय. अमृतराय कवीच्या 
घराण्यात येथील जोशपिाची वृत्ती असून जवळच्या काही गावाचें क ळकिी वतनही होते. अमृतराय यानंी 
आपल्या काही पदातून स्वतःला अमृतराय साकरखेडेकर म्हिून म्हटले आहे. अमृतराय साकरखेडा येथून 
औरंगाबादला गेले. तेथे त्याचंा मठ आहे. त्याचं्या घराण्यातील एक वृद्ध गृहस्थ हल्ली मेहकर येथे असतात. 
अमृतरायाचं्या म लीचा वशं असून त्याला काही इनाम जहागीरही आहे. त्याचंी समाधी औरंगाबादला आहे. 



           

अमृतरायाचें कटाव, पदे, आख्याने इत्यादी प्रहसद्ध आहेत. फतेखेडा येथील श्री. ना. घ. देशपाडें सध्या 
मेहकर येथे वहकली करतात. तेही एक कलावतं कवी आहेत. त्याचं्या कहवता मधूनमधून माहसकातून 
दृष्टीस पडतात. ‘रानावनात गेली बाई शीळ’ ही त्याचंी श्री. गोकवदराव जोशी यानंी गाहयलेली कहवता 
ग्रामोफोन रेकॉडकम ळे एकेकाळी फार प्रहसद्धीस आली होती. 

 
प सद येथील श्री. दत्तोपंत व्यवहारे हे सवांच्या पहरचयाचे आहेत. त्याचं्या कहवता, पदे वगैरे गाऊन 

दाखहवलेली प ष्ट्कळानी ऐहकली आहेत. त्याचं्या कहवताचंा संग्रह प ष्ट्पमाला म्हिून शारदाश्रमामाफक त प्रहसद्ध 
झाला आहे. उमरखेडचे श्री. रंगराव केशव साकळे हवद्यमान साहहस्त्यक म्हिून नमदू करिे अवश्य आहे. 
सरकारी नोकरीतून हनवृत्त झाल्यानंतर ते आपले हचरंजीव श्री. अमृतराव साकळे वकील याचेंजवळ 
यवतमाळला राहतात. शहात्तर वषाचे वय झाले असतानाही, त्याचंा उत्साह आहि व्यासंग दाडंगा आहे. 
वामन एक की दोन अशासारख्या हवषयावर अभ्यासपूवकक त्यानंी वतकमानपत्रात आहि माहसकात लेख 
प्रहसद्ध केले आहेत. प्राचीन मराठी काव्याचंा हवशषेतः सतं वाङ मयाचा त्यानंी अभ्यास केला आहे. प्रातंस्थ 
सत्प रुष, कवी आहि गं्रथकार व त्याचं्या कृती यासंबधंी नवी माहहती कोठे उपलब्ध झाली की, ती आपल्या 
स्मरि वहीमध्ये ते हटपून ठेहवतात. त्याचं्या या हटपिाचंा उपयोग त्यानाच काय पि इतर हजज्ञासू 
अभ्यासकानंाही होण्यासारखा आहे. प्रस्त त लेखात जी माहहती कवी, गं्रथकार आहि साहहस्त्यक आहि 
त्याचं्या कृती यासंबधंाने अगदी प्रथमच उजेडात येत आहे. त्यापैकी बह तेकाचें श्रये श्री. रंगोपंत साकळे 
यानंा आहे. 

 
याप्रमािे पैनगंगेच्या पहरसरात सत्प रुष, कवी, गं्रथकार आहि साहहस्त्यक होऊन गेले. त्यासबंंधाने 

ज्ञात झालेली माहहती सकें्षपाने हदली आहे. हदवगंत व्यक्तीसंबंधाने हलहहत असताना सद्यःकालापयंत 
साहहत्याचा इहतहास आिण्याकहरता हवद्यमान कवी, गं्रथकार आहि साहहस्त्यक याचंाही अन षंगाने उल्लखे 
आिनू त्याचं्या साहहत्यसेवचेी म दल ाम नोंद केली आहे. 

 
वरील आढाव्यावरून हदसून येईल की, पनैगंगेचा काळ हा सत्प रुष हनर्षमतीला आहि मराठी 

साहहत्याला पोषक आहे. हवशषेतः उमरखेड, माहूर हे भाग मराठी साहहत्याचे एक कें द्र होते. जवळजवळ 
मराठीच्या गं्रथकतृकवाच्या वळेेपासून, म्हिजे तेराव्या शतकापासून या भागात गं्रथरचना होत होती. 
हशश पालवध, एकादशस्कंदसारखे मराठीच्या साहहत्यात अग्रमान हमळालेले असे गं्रथ हनमाि झाले व हे गं्रथ 
हनमाि करिारे भास्कर भट ट बोरीकरासारखे व्य त्पन्न आहि साहहत्यशास्त्र पारंगत कवी आहि गं्रथकार 
हनवास करीत असत. १५ व्या शतकात हहरदास कान्हासारखे संत ज्याचंा संत नामावळीत वारंवार उल्लखे 
येतो असे भगवद भक्त कवी व गं्रथकार उमरखेडच्या पंचक्ोशीत राहत असत. कृष्ट्िदयािकव आहि 
उत्तमश्लोकासारखे कवी, ज्याचंी अन क्मे दशमावरील हहरवरदा टीका आहि सप्तशतीवरील टीका उच्च 
दजाची कृती म्हिनू मानता येईल, असे कवी या भागात १६ व्या व १७ व्या शतकात गं्रथलेखन करीत होते. 
हशवकल्यािासारख्या कवींनी दशमावरील टीका आहि अन भवामृतावरील टीकागं्रथ हलहून या भागातच 
मराठी साहहत्यात अमोल भर टाकली आहे. तसेच हवठ्ठल कककरासारखे पाडं रंग भक्त आपली गं्रथरचना 
१७ व्या शतकात प सद येथेच करीत होते. श्रीसमथक रामदासाचं्या प्रभावाने ल ब्ध होऊन प सदची एक व्यक्ती 
बाळकराम कसदखेडकर वऱ्हाडातून आपल्या दोघा हमत्रासंह समथाचा उपदेश घ्यावयास सज्जनगडास 
गेली. स प्रहसद्ध गिेशभक्त गोसावीनंदन यानंी आपला ज्ञानमोदक गं्रथ आहि पदपदातंरे कशदखेड येथेच 
हलहहली. ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकरासारखा राजकारिी सत्प रुष याच पहरसरात हनमाि झाला. ज्याचं्या 
हयातीतच स्वतः केलेली पदे, आख्याने आहि कटाव हहरदासाचं्या म खाने महाराष्ट्रात पसरली, असे प्रहसद्ध 



           

कटावकार अमृतराय साकरखेडेकर याच भागात फतेखेडा येथे जन्मास आले. या उपसंहारात्मक 
समालोचनेवरून हदसून येईल की, मराठी वाङ मयामध्ये या भागाने केवढी महत्त्वाची भर टाकून मराठी 
साहहत्य समदृ्ध केले आहे. आध हनक कालाने ही परंपरा अखंड चालू ठेहवली आहे. हे ३० वषापूवी समाहधस्थ 
झालेल्या हवष्ट्ि दास कवी याचं्या कहवता संभारावरून आहि हवद्यमान अशा साहहस्त्यकाचा जो वर उल्लखे 
आला आहे त्यावरून हे स्पष्ट होईल. 



           

४६.              
 

( )                    
 
प्रयस्तयनवक 
 

सन्मान्य स्वागताध्यक्ष, स्वागत सहमतीचे सभासद आहि प्रहतहनधी बधं भहगनींनो! हवदभक साहहत्य 
संघाच्या या आठव्या संमेलनाचा अध्यक्ष म्हिनू, सेवा करण्याची आपि मला सधंी हदली, याबदल ल मी 
आपला आभारी आहे. वास्तहवक मी कोिी प्रहथतयश साहहस्त्यक नाही, याची मला जािीव आहे. इहतहास 
आहि वाङ मय याचं्या अभ्यासास वाहहलेला असा मी एक आजन्म हवद्याथी आहे. सघंाचे गेले संमेलन सन 
१९३७ साली अमरावती येथे प्रा. न. र. फाटक याचं्या अध्यक्षतेखाली भरले होते. तेव्हापासून आज ७–८ 
वष ेसंघाचे कायक जवळजवळ स्थहगतच झाले होते. सघंाच्या कायाला चालना देऊन, संघ कायकक्षम व्हावा 
या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे श्रेय, अमरावतीच्या तरुि आहि उत्साही साहहत्यभक्तानंा आहे. आज भरिाऱ्या 
अहधवशेनात आपि हवचारहवहनमय करून, संघ प्रभावशाली आहि कायकक्षम होईल अशा स्वरूपाची हनहश्चत 
योजना तयार कराल अशी उमेद आहे. या दृष्टीने आजचे संमेलन महत्त्वाचे होईल व ते आपल्या सहकायाने 
यशस्वी होईल असा मला हवश्वास आहे. 

 
कै. तात्यासाहेब कोल्हटकर, अण्िासाहेब काळे, दादासाहेब खापडे, न्यायमतूी केशवराव 

कोरटकर यासंारखे महाराष्ट्रातील प्रहथतयश आहि नामवतं हदवगंत साहहस्त्यक आहि साहहत्यसम्राट 
तात्यासाहेब केळकर याचं्यासारखे हवद्यमान साहहत्याहधकारी यानंी संघाचे अध्यक्षस्थान मंहडत केले होते. 
त्याचं्याकडून पे्ररिा घेऊन मी ही जबाबदारीची ध रा वाहण्यास उद्य क्त झालो आहे, आहि त्याचं्याच कृपेने 
या कायास मी समथक होईन, असा भरंवसा आहे. 
 
नवदभफ आनि महयरयष्ट्र 
 

गोंडवनापासून गोव्यापयंत एकाच मराठी या मातृभाषेने हनगडीत झालेला असा हवस्तृत महाराष्ट्र 
आहे. त्याचा हवदभक प्रातं हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तेव्हा जे जे आपि कराल ते ते महाराष्ट्र साहहत्यास 
पोषकच होईल, याची जािीव आपिास बाळगली पाहहजे. महाराष्ट्र साहहत्य पहरषद या नावाची अहखल 
महाराष्ट्रात कायक करिारी जी नामवतं संस्था आहे त्या संस्थेशी महाराष्ट्राच्या हनरहनराळ्या भागात ‘हवदभक 
साहहत्य संघा’ सारख्या ज्या प्रादेहशक संस्था आहेत, त्यानंी सहकायाचा हात हदला पाहहजे आहि भेदात 
अभेद (Unity in diversity) हे जे भारतीयाचें म ख्य तत्त्व आहे ते, कायक करीत असताना, आपल्या 
नजरेसमोर ठेवावयास पाहहजे. हवदभक साहहत्य संघ आहि महाराष्ट्र साहहत्य पहरषद या संस्था हवरोधी 
नसून त्या एकमेकासं पूरक आहेत. ही गोष्ट व्यवहारात आिली पाहहजे. 
 
नवदभातील सांस्कृत वयङ मय 
 



           

मराठी भाषा बोलिारा हा जो हवस्तृत महाराष्ट्र आहे, त्यात आयांची वसाहत प्रथमतः हवदभातच 
झाली, हे वाङ मयात संरक्षून ठेवलेल्या दंतकथावंरून हदसून येते. तसेच ऋग्वदेकालीन सूत्राचंी रचना होत 
असतानाच, हवदभाच्या वाङ मयास स रवात झाली, हे अगस्ती आहि लोपाम द्रा याचं्यासंबधंीच्या सूत्रावरून 
उघड होते. ऋग्वदेकालामध्येच हवदभात आयांची वसाहत पूिक होऊन हतला स्थैयक आल्याचे नजरेस येते. 
गोदावरीच्या पहरसरापासून तापी तीरापयंतच्या भागात गोदावरी, वधा, पयोष्ट्िी आहि तापी या नद्याचं्या 
तीरावर, ऋषींच्या नावाशी संबद्ध अशी स्थळे अद्यापही, हनरहनराळ्या ऋषींचे आश्रम पूवककाली तेथे होते. 
याची आठवि जागृत ठेवतात. आरण्यकाचं्या रचनाकालीही हवदभासंबधंाच्या कथा संरक्षून ठेवल्या आहेत. 
महाभारत, रामायि आहि भागवत इत्यादी भारतीय प रािातून हवदभाच्या कथा हवख रलेल्या आढळून 
येतात. पौराहिक काळातही संस्कृतमध्ये प्रचंड वाङ मय हवदभात हनमाि झाले आहे. हवदभातील काव्य–
नाटकाहद संस्कृत वाङ मय इतके उत्कृष्ट म्हिून लौहकक होता की, या वाङ मयाला ससं्कृत साहहत्यशास्त्रात 
उच्च दजा प्राप्त झाला. साहहत्यशास्त्रज्ञानंी वैदभी रीती म्हिून उत्कृष्ट रीती आहि कैहशकी म्हिनू उत्कृष्ट 
वृत्ती मानली आहे. काही शास्त्रज्ञानंी वच्छोमी (वत्सल्ग मी) म्हिून वऱ्हाडातील वाशीम शहराच्या नावावरून 
वैदभी रीतीचा एक प्रकार म्हिून मानला आहे. वैदभी रीतीच्या काव्यगं्रथाबदल ल, इतर रीतीच्या कवींना 
अस याही उत्पन्न झाली होती. काहश्मरी पंहडत भामह याने आपल्या गं्रथात म्हटले आहे की, अश्मकवशंादी 
काव्य हवदभात झाले, म्हिून काही ते उत्कृष्ट ठरत नाही. हवदभातील जैन पंहडतानीही ससं्कृत 
वाङ मयातही बरीच भर घातली आहे. 
 
नवदभातील प्रयकृत वयङ मय 
 

प्राकृत साहहत्यातही हवदभाने महत्त्वाची भर घातली आहे. अशोककालीन हशलालेख महाराष्ट्रात 
उपलब्ध झाले आहेत. त्याचंी भाषा पाली असली, तरी हतच्यावर प्रादेहशक महाराष्ट्रीची ससं्कार हदसून 
येतो. सातवाहनकालीन जे अनेक लेख महाराष्ट्रात आहि हवदभातही उपलब्ध झाले आहेत, ते हनव्वळ 
महाराष्ट्रीय भाषेत आहेत. परंत  महाराष्ट्रामधील हवशषे महत्त्वाचा गं्रथ म्हिजे द सऱ्या शतकातील 
हालप्रिीत सप्तशती होय. अनेक कवींच्या गाथाचंा तो संग्रह असून, ध्वहनकाव्याचा उत्कृष्ट नम ना म्हिनू 
प्रहसद्ध आहे. गोदातीर, तापी, कवध्यातट या भागातील तत्कालीन हवदभामधील, ग्रामीि, कृषीवल आहि 
वन्य जीवनाचे स ंदर हचत्रि या गं्रथात पाहावयास हमळते, खास हवदभात तयार झालेला महाराष्ट्रीय 
भाषेतील महत्त्वाचा द सरा काव्यगं्रथ म्हिजे प्रवरसेनाचा सेत बधं हा होय. तो वाकाटकवशंीय राजा प्रवरसेन 
याने चवथ्या शतकात रहचला असून त्यावर प्रहसद्ध कवी काहलदास याचंा सफाईचा हात हफरला असल्याचे 
नमूद आहे. राष्ट्रकूट राजाच्या पदरी असलेल्या प ष्ट्पदंत आदी अनेक कवींनी मालखेड येथे जैन अपभं्रश 
भाषेत ८व्या ९व्या शतकात उत्कृष्ट गं्रथरचना केली आहे. मराठी भाषेच्या इहतहासाच्या दृष्टीने, त्या गं्रथाचे 
फार महत्त्व आहे. मराठी भाषेचे मूळ शोधण्याच्या दृष्टीने वाशीम येथे सापडलेले वाकाटक कवध्यशक्ती याचें 
ताम्रशासन फार महत्त्वाचे आहे. ते शासन ४ थ्या शतकामध्ये या हवदभात प्रचहलत असलेल्या भाषेत हलहहले 
आहे. मराठीचे तत्कालीन पूवकस्वरूप या नात्याने या ताम्रशासनाचे फार महत्त्व आहे. 
 
मरयठीतील प्रयचीन ग्रांथ 
 

हवदभातील ससं्कृत–प्राकृत साहहत्याचा ओझरता उल्लखे केल्यानंतर, आपि मराठी भाषेसबंंधी 
हवदभात झालेल्या कामहगरीचा हवहंगमदृष्ट्ट्या हवचार करू. “मराठी भाषेचे जनन, संवधकन हवदभातच 
झाले”. हा जो अहभप्राय साहहत्यसम्राट तात्यासाहेब केळकर इत्यादी मराठी भाषेच्या तज्ज्ञानंी हदला आहे 



           

तो साथक आहे असे मराठी भाषेचा इहतहास पाहहला असता हदसून येईल. आजवर उपलब्ध झालेले मराठी 
भाषेतील ज न्यात ज ने गं्रथ, गोदातीरापासून वर पैनगगंातीरापयंतच्या हवदभातच हनमाि झाले आहेत. 
म क ं दराजाचे वदेान्तहवषयक गं्रथ, मराठी वाग्देवीचा म क टमिी ज्ञानेश्वरी गं्रथ आहि ज्ञानेश्वराचं्या 
प्रभावळीमधून हनमाि झालेला वाङ मय संभार, याच भागात तयार झाला. महान भावाचें आद्य गं्रथ उजेडात 
आल्यापासून, मराठी भाषेचे प्राचीन वाङ मय फार समृद्ध झाले आहे. हे सवक गं्रथ हवदभातच हनमाि झाले 
आहेत. ज्ञानेश्वरीशी स्पधा करिारा भास्करभटटचा हशश पाल वध आहि एकादशस्कंद हे गं्रथ माहूरच्या 
पहरसरात रचण्यात आले. मराठीची आद्य कवहयत्री म्हिून गाजलेल्या महदंबचेे धवळे हरद्धपूर येथील 
राजमठाच्या प्रागंिात प्रथम गाण्यात आले. बॉस्वलेने रचलेल्या जॉन्सनच्या चहरत्रावरही ताि करिारे 
लीलाचहरत्र, गोकवदप्रभ चहरत्र इत्यादी चहरत्रगं्रथ हरद्धपूर येथील वाजेश्वरीचे मंहदरात महींद्रभट टाने 
ज्ञानेश्वरीपूवी हकत्येक वष ेतयार केले. असा हा मराठीमधील आद्य गं्रथकतृकत्वाचा आज उपलब्ध असलेला 
इहतहास आहे. 
 
मध्यकयलीन ग्रांथकयर 
 

चौदाव्या शतकापासून एकोहिसाव्या शतकाच्या पूवाधापयंत सरासरी ५०० वषांच्या कालामध्ये, 
हवदभात अपार साहहत्य सम्पती मराठी भाषेत हनमाि झाली. दासोपतं, एकनाथ, कान्हा हहरदास, 
उत्तमश्लोक, हशवकल्याि, रामदास, देवनाथ, अमृतराय इत्यादी हकतीतरी प्रहथतयश कवी आहि गं्रथकार 
महाराष्ट्रास ललामभतू झाले आहत. याहशवाय अनेक अप्रहसद्ध गं्रथकाराच्या उत्तमोत्तम कृती 
साहहत्यसंशोधकास उपलब्ध होत आहेत. या पाचश ेवषांच्या अवधीत महान भाव सापं्रदाहयकानंी मराठीमध्ये 
अपूवक भर टाकली आहे. यापकैी फारच थोडे गं्रथ प्रकाहशत झाले आहेत. 
 
मुद्रि कलेचय प्रयरांभ 
 

एकोहिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून, भारतीय भाषामंधील वाङ मयास म द्रि कलेच्या प्रसाराम ळे 
हनराळे वळि लागले. तंजावरचे शरफोजी राजे भोसले यानंी इ. स. १८०८ मध्ये इंग्लंडहून छापखाना 
आिवनू आहि टाईप पाडून आपल्या राजवाड्यात इसापनीतीचे भाषातंर तंजावरी मराठीमध्ये करून ते 
प्रकाहशत केले. कलकत्त्याजवळ श्रीरामपूर येथे हमशनमध्ये डॉ. करी यानंी छापखाना घालून आहि टाईप 
पाडून बायबलचे हनरहनराळ्या भारतीय भाषातं भाषातंर करून, ते छापण्याचा उपक्म स रू केला. एकूि 
१८ भाषात बायबलची १५–२० वषांत भाषातंरे केली. त्यात कोकिी आहि नागप री मराठीमध्येही भाषातंरे 
प्रकाहशत करण्यात आली. डॉ. करी यानंी त्याच स मारास म्हिजे १८०४ च्या स मारास फोटक व इल्यम 
कॉलेजात हशकिाऱ्या य रोहपयन अहधकाऱ्यानंा मराठी भाषा हशकहवण्याची सोय व्हावी म्हिून हमशन 
पे्रसमध्ये इंग्रजीत मराठी भाषेचे व्याकरि रचून प्रकाहशत केले. नागपूरचे वैजनाथ पंहडत कानफाडे या 
नावाचे गृहस्थ फोटक व इल्यम कॉलेजमध्ये मराठीचे अध्यापक होते. त्याचंी या कामी डॉ. करी यासं फार 
मदत झाली. वैजनाथ पंहडत मूळचे नागप री असल्याम ळे हे व्याकरि नागप री मराठीचेच झाले व या 
पंहडताने कॉलेजात हशकहवण्याकहरता जी दोन प स्तके तयार केली, तीही पि नागप री भाषेतच हलहहली 
गेली. ही सवक प स्तके आज आपिास इहंडया ऑहफस लायब्ररीत लंडन येथे पहावयास हमळतात. 
महाराष्ट्रात गं्रथ छापून प्रकाहशत करण्यास रीतसर स रुवात पेशवाई नाहीशी झाल्यावर व इंग्रजाचें राज्य 
स रू झाल्यावर झाली. हवदभासंबधंाने ककबह ना नागपूर–वऱ्हाडसंबधंाने बोलावयाचे झाल्यास, नागपूरकर 



           

भोसल्याचें राज्य नष्ट झाल्यावर आहि वऱ्हाड हनजामाकडून इंग्रजाकडे आल्यावर, मराठीत गं्रथ छापण्यास 
आहि प्रकाहशत करण्यास स रूवात झाली. 

 
वऱ्हयड–नयर्पूरकडील नशक्षि–प्रसयरक सयनहस्त्यक 
 

वऱ्हाड–नागपूरकडे हशक्षि खाते स रू झाले, तेव्हा हकत्येक वष े हशक्षिाहधकारी आहि हशक्षक 
प ण्या–म ंबईहून आिहवण्यात येत असत. इंग्रजी अमलाची कट  अथवा मध र फळे चाखण्याचा ज्येष्ठत्वाचा 
मान, त्या भागाकडे असल्याम ळे आहि हशक्षिखाते त्या बाजूस प्रथम स रू झाल्याम ळे, साहहजकच 
हतकडील पंहडताचंी, इकडील हशक्षि खात्यात आहि इतर खात्यातही भरती करण्यात आली. त्याचा 
पहरिाम असा झाला की, प ण्या–म ंबईकडील अनेक हवद्वानाचंी नागपूर–वऱ्हाड ही कमकभमूी झाली आहि 
त्यामधून मराठी वाङ मयात ज्यानंी महत्त्वाची भर टाकली, असे अनेक साहहस्त्यक हनमाि झाले. वामन 
दाजी ओक, हरी माधव पंहडत, हनळकंठ बळवतं भवाळकर, बजाबा रामचंद्र प्रधान, पांडूरंग शास्त्री पारखी, 
हवष्ट्िू मोरेश्वर महाजनी, लक्ष्मिशास्त्री हचपळूिकर इ. ज न्या हपढीतील पंहडताचंा नामहनदेश करता येईल. 
ही जी मंडळी प्रथम आली त्याचं्या वशंजापकैी काहीजिानंी मराठी वाङ मयात आपले नाव अमर करून 
ठेहवले आहे. त्यामध्ये श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्हटकर, अच्य तराव कोल्हटकर, बी कवी, अच्य तराव साठे 
इत्यादींचा प्राम ख्याने उल्लेख करावा लागेल. या पाऊिश ेवषांच्या काळात हवदभातील स्थाहयक मंडळीमध्ये 
अनेक नामवतं साहहस्त्यक होऊन गेले आहेत. त्यात दादासाहेब खापडे, यादव माधव काळे, श्रीहनवासराव 
बोबडे, जयकृष्ट्िपतं उपाध्ये, जयरामपतं असनारे इत्यादी नाव े प्राम ख्याने नजरेसमोर येतात. आजही 
हवदभात, ककबह ना हल्ली ज्यानंा आपि महाहवदभक म्हितो त्या प्रदेशात, अनेक प्रहथतयश आहि होतकरू 
असे साहहस्त्यक वाङ मयाच्या हनरहनराळ्या शाखेत कायक करीत आहेत आहि त्यानंी मराठी वाङ मयात 
अमोल अशी भर टाकली आहे. या मंडळीत उच्च दजाचे कवी आहेत, संशोधनपूवकक लेखनकायक करिारे 
इहतहासकार आहेत, प्रहतभावान नाटककार आहेत, कलावान कादंबरीकार आहि लघ कथा लेखक आहेत, 
हचहकत्सक टीकाकार आहि प्रभावी व यशस्वी असे पत्रकार आहेत. अन ल्लेखाने कोिास अन्याय होऊ नये 
म्हिून नाव ेनमूद करण्याचे मी म दल ाम टाळले आहे. 
 
नवदभफ आनि महयरयष्ट्र एकरूपतय 
 

राजशखेरादी संस्कृत कवींनी आपल्या गं्रथात हवदभालाच महाराष्ट्र म्हटले आहे व हल्लीचा 
महाराष्ट्र हा हवदभाचा हवस्तार आहे असे आपिास ऐहतहाहसकदृष्ट्ट्या म्हिता येते, तथाहप आजच्या 
पहरस्स्थतीत हवदभकही महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा घटक आहे; हे हनहश्चत आहे. या दृष्टीने पाहहले असता 
हवदभात जी गं्रथहनष्ट्पत्ती होते, हतच्याम ळे अहखल मराठी वाङ मयात भरच पडत आहे. तेव्हा मराठी 
वाङ मयाच्या अहभवृद्धीकहरता हवदभात जे काही संघहटत प्रयत्न करण्यात येतील, ते सवक महाराष्ट्राच्या 
वाङ मयास पोषकच होतील. अशातऱ्हेचे प्रातंीय प्रयत्न अहखल महाराष्ट्रीय प्रयत्नास हवरोधक होतील ही 
शकंाही घ्यावयास आधार नाही. प्रातंीय संस्थेचे महाराष्ट्र साहहत्य पहरषदेसारख्या अहखल महाराष्ट्रीय 
संस्थेस जर सहकायक लाभले, तर ते कायाच्या दृष्टीने श्रेयस्करच होईल. 
 
लनलत वयङ मय 
 



           

महाराष्ट्रीय साहहत्याच्या दृष्टीने पाहहले तर, आजचे य ग लहलतवाङ मयाचे आहे, असे म्हिाव े
लागेल. लहलतवाङ मयात काव्य, नाटक, कादंबरी, लघ कथा आहि पटकथा इत्यादींचा समावशे होतो. 
बह जन समाजात राजप्रसादापासून गहरबाचं्या झोपडीपयंत, पोरापासून थोरापयंत, क मारीपासून वृद्धापयंत 
आहि पंहडतापासून सामान्य साक्षरापयंत या वाङ मयाचा प्रसार होऊ शकतो. या कारिाम ळे लहलतवाङ मय 
हे लोकहशक्षिाचे प्रभावी साधन झाले आहे. त्यासबंंधाने चार शब्द आपल्या हवचाराकरता प ढे माडंिे 
साहहत्य संमेलनप्रसंगी अप्रस्त त होिार नाही, असा हवश्वास आहे. लहलतवाङ मय हा हवषय माझ्या 
स्वतःच्या लेखनकायाच्या जवळजवळ कके्षबाहेरचा आहे. तथाहप सामान्य वाचकाचं्या भहूमकेवरून मी 
आपले हवचार प ढे ठेवीत आहे. लहलतवाङ मयाचा लेखक केवळ हवद्यमान हपढीचे मनोरंजन करण्याकहरता 
हलहहतो हे खरे नाही. त्यातील प्रभावी हलखाि भावी अनेक हपढ्यानंा ककबह ना मराठी भाषा हजवतं आहे 
तोपयंत स्फूर्षतदायक व्हावयाचे असते. हनव्वळ कलेकहरता कला म्हिून जरी एखादी लहलतकृती हनमाि 
करावयास बसले, तरी त्यात एखादे तत्व सहजगत्या अंतभूकत होते. तेव्हा हनव्वळ कलाय क्त कृतीपेक्षा 
कलाय क्त असून, जी कृती ध्येयहनष्ठ असते हतचे महत्त्व हवशषे आहे, हे हनर्षववाद होय. ज्यानंा 
लहलतवाङ्मय हनमाि करावयाचे आहे, त्याचं्यावर आपल्या समाजास इष्ट वळि लागनू, बेताल आहि 
अहनबधं वृत्तीस आळा बसेल, अशा तऱ्हेचे हलखाि करावयाची मोठी जबाबदारी आहे. वाङ मय प रोगामी 
असाव े यासंबंधाने वाङ मयातील सनातन्यातंल्या सनातन्याचंाही मतभेद होईल असे वाटत नाही. 
“क पमंडूक वृत्ती” अथवा “तातस्य कूपो ऽ यम्” यात विकन केलेल्या वृत्तीचे आता हदवस राहहले नाहीत व ते 
कें व्हाही नव्हते. भारतीय ससं्कृती प्रगमनशील आहे ही गोष्ट भारताचा सामाहजक आहि धार्षमक इहतहास 
पाहहला असता हदसून येईल. ही प्रगमनशीलता अन्तःस्फूर्षतने आहि पूवकपरंपरेस धरून हजारो वषांच्या 
अन भवाने आलेली आहे. हभन्नतत्त्वावर आधारलेल्या परकीय संस्कृतीमधील स्स्थतीचे अंधान करि करून, 
अथवा बळजबरीने लादून, ही प्रगमनशीलता आलेली नाही. परकीय संस्कृतीची अनेक आक्मिे भारतीय 
संस्कृतीवर झाली आहेत आहि ती बलात्काराने नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत. परंत  ती नष्ट 
करिाराचे प्रयत्न हनष्ट्फळ होऊन, ती त्या भयकंर हदव्यातून सहीसलामत बाहेर पडली आहे, अशी हजारो 
वषांचा इहतहास साक्ष देत आहे. जी गोष्ट बलात्काराने साध्य झाली नाही, पि भारतीयामंध्ये आपल्या 
संस्कृतीसबंंधाने अज्ञान आहि औदाहसन्य हनमाि झाल्याम ळे, परकीय ससं्कृतीमधील चागंल्या–वाईट 
गोष्टींचे जािनूब जून वा अंधश्रदे्धने अन करि करण्याची प्रवृत्ती भारतीयात हनमाि व्हावयास लागल्याम ळे, 
भारतीय संस्कृतीही अगदीच नामशषे होईल की काय अशी हभती हनमाि झाली आहे. 
 
पयनिमयत्ययांचय सांबांध व त्ययचे पनरियम 
 

महाराष्ट्राप रते बोलावयाचे झाले तर पेशवाई ब डाल्यानंतर इंग्रजाचें राज्य महाराष्ट्रात स रू 
झाल्याम ळे आंग्ल अथवा य रोपीय संस्कृतीशी घहनष्टतेने संबधं यावयास लागला. भारतीय पद्धतीच्या 
हशक्षिाचे मूल्य कमी झाले. इंग्रजी भाषेत आहि य रोपीयन संस्कृतीत हनमाि झालेल्या वाङ मयाच्या 
अभ्यासात वाढ, याम ळे इंग्रजी पद्धतीने हशकलेल्या स हशहक्षताना बाजारात जास्त ककमत येऊ लागली. 
त्याचा पहरिाम असा झाला की, पहहल्या हपढीतील हशहक्षताचें डोळे हदपून गेले. त्यानंा भारतीय संस्कृती 
सदोष हदसू लागली. य रोहपयन संस्कृती उच्चस्तर आहि हतचे अन करि करिे हहतावह अशी वृत्ती हनमाि 
होऊ लागली. प्रहसद्ध लोकहहतवादी हे त्या वृत्तीचे प्रहतक मानता येईल. या वृत्तीला थोडाबह त आळा 
घालण्याचा प्रयत्न हवष्ट्ि शास्त्री हचपळूिकर याचं्या प्रभावी आहि ओजस्वी हलखािाने हनमाि झाला. 
स्वत्वाचा अहभमान आहि पे्रम जागृत करण्याचे कायक लोकमान्य हटळक प्रभतृी नेत्यानंी आपल्या वािीने 
आहि लेखिीने केले आहे. परंत  लोकमान्याचं्या पश्चात्  या पंचवीस वषांमध्ये महाराष्ट्राची पहरस्स्थती 



           

बदलून गेली आहे. आधीच धमक, संस्कृती यासंबधंी हशक्षिाचा अभाव असल्याम ळे, धमक आहि ईश्वरहवषयक 
कल्पना यासंबधंी श्रद्धा नाहीशी होत चालली. श्रद्धा या शब्दाला अधंश्रद्धा हा अथक येऊ लागला. पाहश्चमात्य 
संस्कृती आहि समाज यावर आधारलेल्या कथा, कादंबऱ्या, नाटके इत्यादींचा इगं्रजीमधून पहरचय वाढला. 
त्याचंी भाषातंरे व रूपातंरे होऊ लागली. त्याचंी कल्पना समोर ठेवनू महाराष्ट्र समाजाच्या कथा त्या 
धतीवर रचण्यात आल्या. करमि कीच्या वाङ मयाची स्वाभाहवकपिेच जनतेत जास्त अहभरुची असल्याम ळे 
त्या कल्पनाचंा समाजात प्रसार झाला. हवशषेतः बाल आहि तरूि हपढीवर त्याचा पहरिाम बराच झाला. 
पाहश्चमात्य संस्कृतीचा समाजाशी दृढ पहरचय होत गेल्याम ळे त्या समाजातील अनेक बऱ्या–वाईट 
चालीरीती अन करिाने आत्मसात होऊन, भारतीय समाज पाश्चात्य वळिाकडे झ कत चालला आहे. ही 
स्स्थती आगं्लहवद्याभहूषत समाजाची आहे. बह संख्य असलेल्या भारतीय समाजातही जािनूब जून अथवा 
अजाितः त्याचा पहरिाम हदसून येत आहे. कालमानपहरस्स्थतीप्रमािे समाजात स धारिा होिे अवश्य आहि 
अपहरहायक आहे. परंत  भारतीय ससं्कृतीचे भारतीयत्त्व नष्ट होईल अशी स धारिा अहहतकारक आहे. 
पाहश्चमात्य संस्कृतीत पहरस्स्थतीन रूप रूढ झालेल्या चाहलरीती, भारतीय समाजास हवसंगत असताही 
समाजवृक्षाचे सत्त्व शोषिाऱ्या बाडंग ळाप्रमािे, त्या आिण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्या समाजास घातक 
ठरतील. समाज प्रगमनशील असल्याम ळे त्याची उन्नती कोिीही रोखून ठेव ूशकिार नाही. तेव्हा आपल्या 
संस्कृतीशी एकजीव होिाऱ्या हभन्न संस्कृतीतील चाहलरीती रूढ केल्यास त्या समाजाच्या पचनी पडून 
समाजास जास्त बलवान करतील ही जािीव, आपल्या समाजाची उन्नती करू इस्च्छिाऱ्या समाज–
ध रीिानंी बाळगली पाहहजे. याचा प्रचार समाजात लहलतवाङ्मयाच्या लेखकाकंडून होईल, हततका 
कायद्याची जबरदस्ती समाजावर लादून होिार नाही. नाटक, कादंबरी, कथा, पटकथा इत्यादींच्या प्रचार 
मागाने ते स लभ होईल. याकहरता तेच खरे प रोगामी वाङ मय समजले पाहहजे. प रोगामी वाङ मय 
हलहहिाऱ्या साहहस्त्यकाची भहूमका, बह जन समाजाला रस्ता साफ करून इष्ट मागाला नेिाऱ्या हबनीवरच्या 
नेत्याचंी (स्थापसक आहि मायनसकची) आहे. आडवाटेने अहनष्ट स्थानाकडे बेतालपिाने समाजाला नेऊ 
पाहिारे वाङ मय प रोगामी वाङ मय म्हिून समजिे रास्त होिार नाही. हे स्पष्ट करण्याकहरताच 
लहलतवाङ मयासंबंधी इतके हवस्तृत हववचेन केले आहे. 
 
वयङ मययतील एक अननष्ट प्रकयर 
 

आज महाराष्ट्रात आहि हवदभातही लहलत वाङ मयाची अहभवृद्धी करण्यात बद्धपहरकर असलेले 
अनेक नामवतं साहहस्त्यक आहेत. त्याचें हलखाि कलापूिक असून अत्यतं प्रभावी आहे. परंत  त्याचं्याशी 
संबद्ध अशा एका अहनष्ट प्रकारचा अत्यंत द ःखाने उल्लखे करण्याची मी परवानगी घेतो. महाराष्ट्र साहहत्यात 
ज्याचें हलखाि मराठी भाषा हजवतं आहे तोवर हटकून राहील अशा योग्यतेचे क शल, ब हद्धशाली आहि 
प्रभावी साहहस्त्यक आहेत; तथाहप त्यापकैी एकमेकाचं्या चाहरत्र्यावर हवदारक आहि ममकभेदी टीका 
करण्यात काही अहमहहमकेने भाग घेत असल्याचे हदसून येते. अशाप्रकारची टीका करीत असताना, कधी 
कधी हशष्टसंमत हनयम, सभ्यता आहि औहचत्य याकडे अगदीच द लकक्ष केलेले हदसून येते. महाराष्ट्राबाहेर 
क्वहचतच हदसून येिारा हा प्रकार आपल्या इकडे महाराष्ट्रात प्राम ख्याने हदसून येतो. हीन प्रवृत्तींची 
व्यस्क्तगत टीका आहि तीही प्रहथतयश साहहस्त्यकासंबंधाने जर प्रचारीत झाली, तर ती सामान्य 
वाचकानंाच काय पि हशष्ट म्हिहविारेस द्धा उत्स कतेने वाचीत असतात आहि वाचल्यावर कशी काढली 
म्हिून उपहास करतात व प्रहतपक्षाकडून त्याच भाषेत अथवा त्याहूनही हीनतर भाषेत उलट उत्तर 
वाचण्याची सोत्कंठ वाट पाहत असतात ! कदाहचत प्रकाशकास त्याम ळे आर्षथक लाभ होत असेल, पि हा 
प्रकार स्त त्य नाही असेच तटस्थ वृत्तीचे लोक म्हििार. कोिाएका व्यक्तीच्या हलखािावर माझा रोख 



           

नाही. सवकसामान्य असे मी हवधान केले आहे. जे या प्रकारामध्ये अंशभाक आहेत, ते उच्च दजाचे साहहस्त्यक 
आहेत. त्यानंी जी साहहत्यात अमोल भर घातली त्याबदल ल त्याच्यासबंंधी मला आदर आहे. यावरील 
प्रकाराला आळा घालिे सवकस्वी त्याचं्या हाती आहे. माझ्या नम्र सूचनेचा सहृदयतेने हवचार होईल, असा 
पि भरंवसा आहे. 

 
श्लीलतय आनि अश्लीलतय 
 

द सरा एक वादाचा मोठा म दल ा महाराष्ट्रात अनेक वषांपासून उपस्स्थत झाला आहे तो म्हिजे 
अश्लीलतेचा. एकच विकन स्थल, काल, प्रसंग याचं्या हभन्नतेने श्लील ककवा अश्लील बनू शकते. तथाहप 
म ख्य प्रश्न हा आहे की, लहलतवाङ मयात अश्लीलतेला आळा कसा घालता येईल? म ळी अश्लील कशाला 
म्हिाव,े येथूनच वादाला आरंभ आहे. पाहश्चमात्य देशातील नीतीअनीतीच्या कल्पना अथवा अश्लीलतेच्या 
कल्पना भारतीय कल्पनेहून बऱ्याच हभन्न आहेत. त्यानंा जे श्लील वाटेल ते भारतीयानंा अश्लील वाटण्याचा 
संभव असतो. पाहश्चमात्य वाङ मयाच्या पहरचयाने त्याचेंच अन करि आपल्या इकडील वाङ मयात झाले 
आहे. समाजस्वास्थ अथवा धन्वतंरी माहसकाचा प रुषरोगाकं अशासारख्या हवहशष्ट शास्त्रीय स्वरुपाच्या 
हलखािात जे शोभेल ते उत्तान विकन सवक दजाच्या आहि सवक वयोमानाच्या वाचकासंाठी हलहहलेल्या 
लहलतवाङ मयात केव्हाही श्रेयस्कर होिार नाही. साराशं, जे सदहभरुचीचा लोप करिार नाही, असे 
हलखाि ते श्लील अशी ढोबळ व्याख्याच करिे इष्ट आहे. हवहशष्ट मनोवृत्तीच्या वाचकास असली विकने 
आवडतात, म्हिनू मागिी आहि प रवठा या व्यापारी तत्त्वावर जर तशा मालाचा लेखक बाजारात प रवठा 
करील, तर समाजास इष्ट वळि लावण्याची जी लेखकावर पहवत्र जबाबदारी आहे, हतच्याकडे जािनू 
ब जून द लकक्ष केल्यासारखे होईल. 
 
नयय वयङ मय 
 

नाट्य वाङ मयातही हवदभाने अमोल भर टाकली आहे. ससं्कृत वाङ मयात भवभतूी आहि 
राजशखेर हे वैदभीय कवी अहखल भारतात त्याचं्या नाटकाकहरता प्रहसद्ध आहेत. राजशखेराची प्राकृत 
नाटके आहि त्याचंा साहहत्यशास्त्रावरील गं्रथ सवकप्रहसद्धच आहे. मराठी नाट्यात नाट्याचायक श्रीपाद कृष्ट्ि 
कोल्हटकर यानंी सामाहजक नाटकामध्ये नवीन प्रथा पाडली. हवद्यमान नाटककारात वीर वामनराव जोशी, 
नारायिराव बामिगावंकर इत्यादी वैदभीयाचंीही नाटके अहखल महाराष्ट्रात लोकहप्रय झाली. हल्ली 
बोलपटाम ळे रंगभमूी मागे पडली. धंदेवाईक नाटक मंडळ्यानंा नेहमीकरता पगारी संच ठेविे खचाचे 
झाल्याम ळे, धंदेवाईक नामवतं मंडळ्या नाहीशा झाल्या. तथाहप हौशी लोकाचं्या स्थाहनक मंडळ्यानी 
नाट्यकला हजवतं ठेवली आहे. जागजागी नाट्यमंडळे स्थापन झाली आहेत. पूवीची ५–५ आहि ६–६ 
तास चालिारी नाटके मागे पडून, २–२॥ तासाचंी नाहटकावजा नाटके करण्याची प्रथा स रु झाली. 
पडद्यावरील हचते्र आहि कृहत्रम आवाजापेक्षा प्रत्यक्ष रंगभमूीवर नटानंी काम केलेले पाहण्यामध्ये हवशषे 
आनंद आहे. नाट्यकला हजवतं ठेवण्याकहरता आहि हतला उते्तजन देण्याकहरता अहखल महाराष्ट्रीय 
नाट्यससं्था हनमाि करण्यात आली आहे. त्यातं नागपूरने बराच भाग घेतला आहे. प्रो. श्री. ना. बनहट टी 
याचें या कायातले हनरलस पहरश्रम सवकश्र तच आहेत. वाशीम येथील ग्रामदेवता करुिेश्वर महादेव याचं्या 
प्रसादानेय क्त अशी वाशीमकर मंडळी वाशीम येथील प्रहसद्ध बाळशास्त्री हरदास यानंी काढली होती. 
महाराष्ट्रात ती हकत्येक वष ेगाजली होती. अमरावतीसही काही तरुि मंडळींच्या उत्साहाने ‘हवदभक नाट्य 
मंहदर’ स्थापन झाले असून, ते जोमाने नाटयसेवा करीत आहे. श्री. काकासाहेब सहस्त्रब दे्ध याचें 



           

नाट्यहवषयक प्रयत्न सवकप्रहसद्धच आहेत. त्याचें खाहडलकर आहि गडकरी याचं्या नाट्यवाङ यमयावरील 
चचात्मक टीकागं्रथ उल्लखेनीय आहेत. 
 
कयव्य 
 काव्य वाङ मयासंबधंीची हवदभाची प्रथा फार प रातन आहे; ककबह ना मराठीतील काव्य वाङ मय 
प्रथमतः हवदभातच हनमाि झाले, हे वर आलेच आहे. काव्य हनर्षमतीची प्रथा हवदभानेच अद्ययावत्  कायम 
ठेवली आहे. शारदाश्रमाने प्रहसद्ध केलेला ‘हवदभकवीिा’ हा कहवतासंग्रह तत्काली हवद्यमान असलेल्या 
कवींचा प्राहतहनहधक स्वरुपाचा गं्रथ आहे. गूढग ंजन हा हवदभात काही कवींचा हवशषे आहे. सामान्य 
वाचकास याचा अथक कळत नाही, म्हिून तो प्रकार त्याज्य म्हिता येत नाही. त्याचे आकलन व्हावयास 
हवहशष्ट पद्धतीचा अभ्यास पाहहजे. प ष्ट्कळदा गूढग जंनात्मक काव्यावर उपहासात्मक टीका नामवतं 
साहहस्त्यकाकडून प्रहसद्ध झालेली आढळून येते. हवहशष्ट भहूमकेवरूनच त्या काव्याचा अथकबोध होतो. 
सामान्य वाचकाला तो आकलन होत नाही, म्हिनू हा प्रकार त्याज्य होत नाही, इतकेच या संबधंाने नमूद 
करून ठेवतो. वैदभीय काव्यासबंंधाने सागंताना आिखी एका प्रकारचा उल्लखे करिे अवश्य आहे. तो 
म्हिजे म क्तछंद हा होय. या प्रकारचे प्रम ख प रस्कते हवदभातील प्रहसद्ध कवी श्री. आत्मारामपतं देशपाडें 
(अहनल) आहि श्री. वामन नारायि देशपाडें हे होत. या म क्तछंदाच्या इष्टाहनष्टतेबदल ल मी काही सागं ू
इस्च्छत नाही. उभयतानीही त्या छंदाच्या प हष्टकरिाथक लेखमाला प्रहसद्ध केली आहे व या हवषयावर 
महाराष्ट्रात अनेक हचहकत्सकानंी उत्तर–प्रत्य त्तर केले आहे. श्री. आत्मारामपंताचे भग्नमूर्षत हे काव्य या 
म क्तछंदाचा उत्कृष्ट नम ना म्हि न म्हिता येईल. श्री. वामनरावाचेंही म क्तछंदातील काव्य प्रहसद्ध आहे. 
त्याचप्रमािे आमच्या यवतमाळचे प्रहसद्ध कवी श्री. ना. ना. हूड यानंीही आपल्या ‘पराग’ या काव्य संग्रहात 
म क्तछंदाचा एक उत्कृष्ट नम ना हदला आहे. ‘हा कहद देश माझा’कते स प्रहसद्ध आनंदराव टेकाडे, 
हटळकचहरत्रामृतकते कै. जयकृष्ट्ि उपाध्ये, आपल्या अल्प पि बह ग िी काव्याम ळे महाराष्ट्रात ललामभतू 
झालेले ‘बी कवी’ ग प्ते इत्यादी हकतीतरी उल्लेखनीय कवी हवदभात झाले आहेत. हैद्राबाद, नागपूर, वऱ्हाड 
आहि पूवक खानदेश यामध्ये हकतीतरी नामवतं कवी आहेत की ज्यानंी मराठीच्या काव्य वाड .मयात अमोल 
भर टाकली आहे. अन ल्लखेाने काही जिानंा अन्याय होईल म्हिून मी नाव ेदेण्याचे बदं करतो. ‘हवदभकवीिा’ 
या काव्य संग्रहासारखा हवद्यमान कवींच्या कहवताचंा प्राहतहनहधक स्वरूपाचा काव्यगं्रथ प्रकाहशत करण्याची 
आवश्यकता आहे. ते काम साहहस्त्यकानंी हाती घ्याव ेअशी हवनंती आहे. 
 
कयदांबरी आनि कथयवयङ मय 
 

कादंबरी आहि नवलकथा यामध्येही हवदभाने बरीच भर घातली आहे. आपल्या हलखािाने 
महाराष्ट्रात खळबळ उडवनू देिारे दोन नामवतं लेखक श्री. प . य. देशपाडें आहि श्री. माडखोलकर हे 
आहेत. त्यानंी हचहत्रत केलेल्या कथा प्रसंगाशी सहमत नसिारे काही टीकाकार हनघतील. तथाहप त्याचं्या 
प्रभावी लेखनशलैीबदल ल कोिाचे द मत होईल असे वाटत नाही. आपल्या दोन–तीन कादंबऱ्यानी 
महाराष्ट्रासमोर आलेले तरूि लेखक शरचं्चद्र टोंगो हे उदयोन्म ख कादंबरीकार आहेत सतत व्यासंगाने 
कादंबरीकारात ते प्रम ख स्थान पटकावतील असा हवश्वास आहे. नागपूर आहि अमरावती येथे म ख्यतः 
कादंबरी प्रकाशनाकहरता प्रकाशन मंडळे हनमाि झाली आहेत. या मंडळाकडून महाराष्ट्रातील प्रहथतयश 
कादंबरीकाराचं्या आहि हवदभातील लेखकाचं्या कृती प्रहसद्ध होत आहेत. लघ कथा हा प्रकार आता 
महाराष्ट्रात फार रूढ झाला आहे. अमरावतीचे श्री. पद्माकर हनमदेव याचं्या लघ कथा प्रहसद्धच आहेत. 
याहशवाय कधी काळी लघ कथा हलहहिारे अनेक साहहस्त्यक हवदभात आहेत. 



           

 
बोलपट 
 हा वाङ मय प्रकार लोकहशक्षिाचे एक प्रभावी साधन आहे. हा प्रकार अगदी नवीन असला तरी 
त्याने जनतेवर फार मोठी मोहहनी टाकली आहे. दूरदूरच्या खेड्यावरून बायका–म लासंह बोलपट 
पहावयास शहरात आलेल्या झ ंडीच्याझ ंडी हदसून येतात. ग्रामीि जनसम दायात पौराहिक आहि 
साध संताचं्या चहरत्रावर आधारलेल्या बोलपटावरच आवड असलेली हदसून येते. सामाहजक स्वरूपाच्या 
बोलपटाचंी अद्याप बह जन समाजात आवड उत्पन्न झालेली हदसून येत नाही ककवा एखादा सामाहजक प्रश्न 
हाती घेऊन त्यावर पटकथा रचल्याचे फारसे हदसून येत नाही. महाराष्ट्रात बोलपट तयार करिाऱ्या अनेक 
मंडळ्या हनमाि झाल्या आहेत. बोलपट तयार करण्यात अतोनात पैसा खचक होत असल्याम ळे तो हनघनू 
येऊन चार पैसे आपिास कसे हमळतील, बोलपट पडिार नाही ही व्यावहाहरक दृष्टी सतत नजरेसमोर 
ठेवल्याम ळे बोलपट यशस्वी आहि सद्यःफलदायी कसा होईल याचीच मंडळ्यानंा कचता बाळगावी लागते. 
म्हिून लोकाचं्या आवडीच्याच कथा हनवडाव्या लागतात. असे असले तरी ध्येयहनष्ठ कथा हनवडून त्या 
कलाय क्त आहि बह जन समाजाला आकषकक कशा होतील, याचा पट हनमाि करिाऱ्या मंडळीस हवचार 
करावा लागेल. बोलपट प्रचारकायास उपय क्त आहे ही जािीव सरकारास होऊन, त्याचा उपयोग 
य द्धप्रचार–कायास सरकार या य द्धात करीत आहे. नागप रास बोलपट हनमाि करण्याचे मंडळ काढण्याचा 
उपक्म करण्यात आला होता पि तो अयशस्वी ठरला. 
 
रेनडओ 
 

(नभोवािी) लोकप्रकाराचे सवांत प्रभावी साधन म्हिजे रेहडओ होय. हजारो मलैावंरून 
ध्वहनके्षपकाच्या सहाय्याने, कालावधी न लागता बोललेले शब्द पाठहवता येतात आहि ते ध्वहनग्राहक 
यंत्राच्या सहाय्याने स्पष्टपिे ऐकता येतात. त्याम ळे बातम्या, भाषिे, गायन, नाट्यप्रसंग, व्याख्याने इत्यादी 
चोहोकडे एकसमयावच्छेदेकरून ऐकण्याची सोय झाली आहे. ही कला काही वषापूवी हनघाली असून, 
त्याचा प्रचार जगभर झाला आहे. हशक्षिाचेही कायकक्म रेहडओवरून ऐकण्याची सोय करण्यात आली आहे. 
त्याम ळे रेहडओचा हनरहनराळ्या दृष्टीने उपयोग होऊ लागला आहे. गं्रथावरील चचा, कवी आहि गं्रथकार 
याचं्या कृतीचे हववचेनात्मक परीक्षि इत्यादी अनेक दृष्टींनी वाङ मय प्रसारास पोषक असे कायकक्म 
रेहडओवरून करहवण्यात येतात. महाराष्ट्रात अशाप्रकारच्या ध्वहनके्षपक यंत्राची योजना म ंबई, औरंगाबाद 
इ. हठकािी आहे आहि तीवरून मराठीतूनही कायकक्म लावण्यात येतो. अशातऱ्हेची ध्वहनके्षपक यंत्राची 
योजना मध्य प्रातं–वऱ्हाडच्या कें द्रस्थानी म्हिजे नागपूरला होिे अवश्य आहे. त्याम ळे आपल्या वैदभीय 
साहहत्याच्या प्रचाराला आहि त्याबरोबर प्रातंातील सामान्य जनतेच्या हशक्षिाला मदत होईल. अशी उमेद 
आहे की, य द्ध बंद झाल्यावर या आवश्यक योजनेकडे सरकारचे लक्ष जाईल आहि ही नागपूरच्या 
ध्वहनके्षपक कें द्राची कल्पना मूतक स्वरूपास येईल. 
 
लोकवयङ मय 
 

लहलतवाङ मयाच्या एका हवहशष्ट अंगाकडे साहहस्त्यकाचें लक्ष वधेिे अवश्य आहे. ते वाङ मय 
म्हिजे लोककथा आहि लोकगीते हे होय. साक्षर मंडळीने हनमाि केलेल्या वाङ मयाहशवाय हनरक्षर 
जनतेमध्ये म खोद गत चालत आलेले असे हवस्तृत वाङ मय असते. महाराष्ट्रात हे वाङ मय उजेडात अथात 
अक्षरबद्ध करण्याचा उपक्म प्रथमतः भारत इहतहास सशंोधक मंडळाच्यामाफक त करण्यात आला. आज या 



           

वाङ मयाकडे महाराष्ट्रातील अनेक स हशहक्षताचें लक्ष लागले आहे.हवदभातही थोड्याफार प्रमािाने स रुवात 
झाली आहे. मूलचे श्री. जोशी याचंी चादं्याकडील कथा प्रहसद्ध केल्या. वध्याचे श्री. चोरघडे यानंी 
‘साहहत्याचे मलूधन’ म्हिून एक लोकगीताचे स ंदर प स्तक प्रकाहशत केले. वऱ्हाडातील देशम ख, पाटील, 
क िबी इत्यादी घराण्यातील हस्त्रयाचं्या तोंडी असलेली वऱ्हाडी भाषेतील गीते यवतमाळचे प्रहसद्ध कवी श्री. 
पा.ं श्रा. गोरे यानंी एकहत्रत करून शारदाश्रमाच्या हवद्यमाने प्रहसद्ध केली आहेत. मराठी भाषेचा अभ्यास 
करिाऱ्याला मराठीच्या उपभाषाचंा अभ्यास करिे अवश्य आहे. त्याहशवाय मराठी भाषेच्या अभ्यासाची 
सवांगीि पूती होऊ शकत नाही, ही गोष्ट दृष्टीप ढे ठेवनू, नागपूर हवद्यापीठाने मराठीच्या उच्च हशक्षि 
क्मामध्ये वऱ्हाडी लोकगीताचें प स्तक ठेवनू वऱ्हाडी लोकभाषेच्या अभ्यासाला चालना हदली आहे. हे 
नागपूर हवद्यापीठाच्या प्रगमनशील लौहककाला साजेसेच आहे. लोकवाङ मयाच्या संग्रहाला आहि 
संशोधनाला फार मोठा वाव आहे आहि त्या हवषयाकडे हवदभातील तरूि आहि उत्साही स हशहक्षताचें लक्ष 
जाईल अशी उमेद आहे. 

 
इनतहयस 
 

प्राचीन कालापासूनचा हवदभाचा साग्र आहि सवांगीि इहतहास हलहहण्याची अद्याप आवश्यकता 
आहे. आज हवदभकहवषयक बरेच साहहत्य उपलब्ध झाले आहे. कै. यादव माधव काळे यानंी वऱ्हाडचा 
इहतहास फार पहरश्रमपूवकक हलहहला आहे. त्यानंी अनेक वष ेपहरश्रम करून माहहती गोळा केली आहे. प्रथम 
प्रयत्न म्हिून त्याचं्या कृतीला फार महत्त्व आहे. नवीन इहतहासकाराला याचंा गं्रथ साधनगं्रथ म्हिनू 
उपय क्त होईल. हवदभाला इहतहास आहे. प्राचीन परंपरा आहे ही गोष्ट यानंी आपल्या गं्रथाने वैदभीयाचं्या 
प्रथम नजरेसमोर माडंली. हवदभातील शाळामंधून हवदभाचा इहतहास हशकहविे अवश्य आहे आहि त्या 
दृष्टीने शालोपयोगी हवदभक म्हिून हवद्याथांच्या उपयोगी म्हिून एक इहतहास तयार करण्याची हततकीच 
आवश्यकता आहे. 

 
ननयतकयनलके 

 
वऱ्हाड नागपूरकडे माहसके आहि साप्ताहहके प्रहसद्ध करण्याचा उपक्म इ. स. १८६० च्या स मारास 

झाला. खास नागपूर आहि वऱ्हाडात अमरावती येथे अनेक माहसके व साप्ताहहके हनघाली. तथाहप 
व्यवसाय या दृष्टीने यशस्वी आहि प्रचार या दृष्टीने प्रभावी करण्याचे श्रये महाराष्ट्राचे संपादक श्री. 
गोपाळराव ओगले यानंा आहे. वऱ्हाड नागपूरकडील माहसके आहि वृत्तपते्र याचंा सघंहटत असा सागंोपागं 
इहतहास अगदी हवद्यमान काळापयंतचा हलहून काढला तर तो फार उद बोधक होईल व आगामी 
वृत्तव्यवसाहयकानंा मागकदशकक होईल. 
 
हस्तनलनखत ग्रांथयांचे सांशोधन आनि सांरक्षि 
 

हवदभक फार प्राचीन काळापासून हवदे्यहवषयी प्रहसद्ध होता. हवदभात संस्कृत, प्राकृत आहि मराठी 
भाषेत अनेक गं्रथकारानंी गं्रथरचना केली आहे. हवदभातील सवकच गं्रथ प्रकाहशत झाले आहेत असे नाही. 
माझ्या वीस वषांच्या हस्तहलहखत गं्रथसगं्रहाच्या अन भवावरून मी असे हनहश्चत सागंू शकतो की, हवदभात 
अनेक अप्रकाहशत पि महत्त्वाचे गं्रथ अद्याप धूळ खात सवकभक्षी काळाची मागकप्रहतक्षा करीत पडले आहेत. 
ज्यानंी ते अत्यंत कष्टाने हलहहले आहेत व व्यवस्स्थत संरक्षून ठेवले आहेत त्याचं्या वशंजानंा त्या गं्रथाचं्या 



           

योग्यतेची जािीव नाही. अडगळीच्या जागेत कसरीच्या भक्ष्यस्थानी ते पडत आहेत. रा. ब. हहरालाल यानंी 
मध्य प्रातं वऱ्हाडमधील ससं्कृत गं्रथाची यादी म्हिून प्राहंतक सरकारच्या कृपेने इंग्रजीत गं्रथ प्रकाहशत केला 
आहे. त्यात ते गं्रथ कोिाकोिाकडे आहेत त्याचंी नाव े हदली आहेत. त्यावरून अलहक्षत असास द्धा हकती 
गं्रथसंग्रह असावा याची कल्पना येते. वऱ्हाडात शारदाश्रम संस्थेने आहि नागपूर येथे मध्यप्रातं संशोधन 
मंडळाने अशातऱ्हेच्या हस्तहलहखत गं्रथाचा संग्रह करण्याचा उपक्म केला आहे. तथाहप द्रव्याभावी गं्रथ 
ध ंडण्याच्या आहि संग्रहहत करण्याच्या प्रयत्नाला मयादा असिारच. न कताच नागपूर हवद्यापीठाने 
हवद्यापीठाच्या लायब्ररीत हस्तहलहखत गं्रथाची शाखा उघडण्याचा हनिकय घेतला आहे. त्यासबंंधी 
हवद्यापीठाचे क लग रू न्या. मू. प राहिकसाहेब याचंा वतकमानपत्रातून आदेशही प्रहसद्ध झाला आहे. या कामी 
एक वषक हवनावतेन सहाय्य करण्याचे मी आश्वासन हदले आहे. हवद्यापीठाने हस्तहलहखत गं्रथसंग्रह करून, 
हचहकत्सक आहि अभ्यासू हवद्वानानंा संशोधन करण्याकहरता साधन उपलब्ध करून हदले याबदल ल हवद्यापीठ 
धन्यवादास पात्र आहे. 

 
शारदाश्रमाने आपल्या संग्रहातील हनवडक आहि महत्त्वाचे १०० गं्रथ हवद्यापीठाच्या लायब्ररीत 

उपयोगाथक देण्याचे ठरहवले आहे. या हस्तहलहखत गं्रथसंग्रहाच्या कायास हवद्यापीठास मदत करिे 
प्रातंातील प्रत्येक स हशहक्षताचे कतकव्य आहे. अप्रकाहशत अथवा प्रकाहशत गं्रथ ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. 
त्याच्या रक्षिाची आपि काळजी न घेता, ते तसेच नष्ट होऊ हदले तर राष्ट्राची अपरीहमत हानी आहे. तरी 
आजच्या या हनहमत्ताने राष्ट्राहभमान्यास मी जाहीर हवनंती करीत आहे की, अशाप्रकारचे हस्तहलहखत गं्रथ 
त्याचं्याजवळ अथवा पहरहचत गृहस्थाजवळ असल्यास ते हवद्यापीठाच्या लायब्ररीयनास कळहवण्याचे करावे; 
म्हिजे ते गं्रथ आिवनू घेण्याची व स रहक्षत ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल. 
 
हस्तनलनखत ग्रांथयांचे प्रकयशन 
 
 या दृष्टीने हवदभात बरेच प्रयत्न करण्यात आले. वामन दाजी ओकाचं्या पहरश्रमाने काव्येहतहास 
संग्रहात इकडील बरीच कहवता प्रहसद्ध झाली. गोकवद कवी, देवनाथ इत्यादींच्या कहवता प्रथमच प्रहसद्ध 
झाल्या. श्री. अच्य तराव साठे, उत्तमश्लोक मंडळ, गिपतराव मोडक इत्यादीकानंी प्रहसद्ध केलेले काव्यगं्रथ 
प्रहसद्धच आहेत. महान भावीय वाङ मयाच्या शास्त्रीय सपंादनास हवदभानेच स रुवात केली. या संबधंी 
शारदाश्रम, श्री. हहर नारायि नेने, बापूसाहेब भवाळकर, प्रो. हव. हभ. कोलते याचं्या प्रकाशन कायास आहि 
त्यानंतर त्यानंी केलेल्या व्यासंगास महान भाव वाङ मयाच्या इहतहासात हचरंतन स्थान राहील. वऱ्हाडात 
प्राचीन गं्रथ प्रकाशनास बराच वाव आहे. ते कायक ‘हवदभक साहहत्य संघा’ सारख्या हवद्वत्पहरषदेने तज्ज्ञ आहि 
हचहकत्सक हवद्वानाचें सहकायक हमळवनू स संघहटत रूपाने प ढे चालवावयास पाहहजे. 
 
सांम्मेलनयपुढील महत्त्वयचे प्रश्न 
 

गेले हवदभक साहहत्यसम्मेलन जवळजवळ सात–आठ वषांपूवी भरले होते. या सात–आठ वषांच्या 
अवधीत अनेक गं्रथ हवदभात हनमाि झाले आहेत. त्याचंी सूची तयार व्हावयास पाहहजे होती. हवदभक 
साहहत्य संघाच्या प नरुज्जीवनानंतर अशातऱ्हेची वार्षषक सूची तयार करण्याची आपि हनहश्चत योजना 
आखाल अशी उमेद आहे. 

 



           

सात–आठ वषक स्थहगत झालेले कायक जोमाने प ढे चालहवण्याकहरता आहि संघाचे कायक वषकभर 
चालू ठेवण्याकहरता हवचारहवहनमय करून एक व्यापक घटना आपल्याला तयार करावी लागेल. यातच 
महाराष्ट्र–साहहत्य–पहरषदेशी सहकायक करण्याकहरता आपली योजनाही आखावी लागेल. हवदभातील 
साहहत्य–संघाचे कायक अखंड चालू ठेवण्याकरता स्थायी हनधीचीही आवश्यकता आहे. सरस्वती आहि श्री 
या क्वहचतच एकत्र असतात, ही गोष्ट जरी खरी असली, तरी लक्ष्मीप त्र सरस्वती–भक्तास सहकायाचा हात 
देण्यास नेहमीच तयार असतात, असा आपल्या प्रातंाचा लौहकक आहे. स्थायी हनधी तयार करण्यास 
आपिास अडचि भासिार नाही असा हवश्वास आहे. त्याचबरोबर प्रातंातील गं्रथकारास उते्तजन 
देण्याकहरता आहि त्यानंा आर्षथक मदत व्हावी म्हिून संघामाफक त वार्षषक पाहरतोषक देण्याचीही व्यवस्था 
व्हावयास पाहहजे. आज जी हवशषे उिीव भासते ती प्रातंातील साहहस्त्यकाचें लेख प्रकाहशत करिाऱ्या 
एखाद्या हनयतकाहलक साधनाची. अशाप्रकारचे माहसक अथवा तै्रमाहसक संघामाफक त चालहवण्याच्या 
योजनेचाही आपल्याला हवचार करावा लागेल. हवशषेतः अशा प्रकारच्या हनयतकाहलकाचे सातत्य 
राखण्याकहरता हनधीचीही योजना करावी लागेल. आपल्या प्रातंात हशक्षिहवषयक अनेक प्रश्न उपस्स्थत 
झाले आहेत. ते फार हजव्हाळ्याचे असल्याम ळे, आपिास त्यासबंंधाने हवचारहवहनमय करून, त्यावर आपले 
मत हनहश्चत कराव ेलागेल; व त्याप्रमािे सरकार अथवा हवद्यापीठ याकडून घडून येण्याची खटपट करावी 
लागेल. ते हवषय म्हिजे हायस्कूलमधून मराठी माध्यमाच्या हशक्षिाची अप री सोय, संस्कृत हशक्षिाची 
हदवसेंहदवस कमी होत चाललेली हवद्याथ्यातील प्रवृत्ती, उच्च मराठी हशक्षिाकहरता संस्कृत हशकण्याची 
आवश्यकता आहे काय, मातृभाषेतून उच्च हशक्षि देण्याची आवश्यकता इत्यादी होत. 

 
ज्याप्रमािे आपिास साहहत्यसंघाची घटना व्यापक अशी तयार करावी लागेल, त्याचप्रमािे 

संघाची कचेरी एखाद्या कें द्र अशा शहरी नेहमीकहरता ठेवावी लागेल. त्याचबरोबर आजवर होऊन गेलेल्या 
आहि हवद्यमान अशा साहहस्त्यकानंी प्रहसद्ध केलेल्या गं्रथाचीही लायब्ररी करावी व याहशवाय प्रातंातील 
हदवगंत साहहस्त्यकाचंी हमळतील हततकी छायाहचते्र त्याचं्या जन्म–मृत्यूच्या शकासंह व त्यानंी केलेल्या 
साहहत्यहवषयक कामहगरीच्या टाचिासंह संघाच्या हदवािखान्यात लावनू ठेवण्याची व्यवस्था करावी असे 
मला वाटते. अशातऱ्हेचा उपक्म कलकत्ता येथील वगंीय साहहत्य पहरषदेच्या हदवािखान्यात केलेला 
आढळून येईल. 

 
याप्रमािे आपल्यासमोर असलेल्या कामाची रूपरेषा मी आपल्याप ढे स्थूलमानाने माहंडली आहे. 

मला अशी उमेद आहे की, सहकायाने आपि संघाच्या कायास उत्साहाने चालना द्याल, हवदभाचा प्राचीन 
कालापासून चालत आलेला साहहत्यहवषयक लौहकक अहधक वृकद्धगत कराल आहि आपल्या कृतीने मराठी 
वाङ मयाचा दजा अहधक वाढवाल. 
 

( )        :                       
 
हल्लीचय महयनवदभफ म्हिरे्च प्रयचीन नवदभफ 
 

वास्तहवक ही हवदभक इहतहास पहरषदच म्हिावयास पाहहजे. तथाहप प्राचीन हवदभाचे, 
राजकारिाकहरता, त कडे पडले असल्याम ळे वऱ्हाडलाच हवदभक या नावाने सबंोधू लागले व मराठी 
मध्यप्रातं, हनजामचा मराठवाडा आहि खानदेशचा पूवक भाग हे वास्तहवक हवदभात मोडत असल्याम ळे हल्ली 



           

हवदभक हा शब्द अव्याप्त ठरतो आहि या सवक हवभागाची व्यास्प्त आिण्याकहरता महाहवदभक या शब्दाची 
योजना करावी लागली व तो शब्द आता या अथी रूढ होऊ लागला आहे. 
 
दयरव्हय उर्फ  दयरवांतीचे ऐनतहयनसक महत्त्व 

प्राहंतक इहतहास पहरषद भरहवण्याचा अद्याप कोठे उपक्म झाल्याचे आढळत नाही. ही प्रथा चालू 
करण्याचे श्रेय महाहवदभाला आहि त्यातहह दारव्हेकरानंाच आहे हे नमूद करावयास संतोष वाटतो. दारव्हा 
या गावाचे प्राचीन नाव द्वारवतं आहे. तेथे म सलमानपूवककालीन अवशषे बरेच आहेत. साबाजी भोसले यानंी 
वऱ्हाडच्या कारभाराचे म ख्य कें द्र आहि आपले हनवासस्थान केल्याम ळे त्याला राजकीय महत्त्वही आले 
होते. नागपूरला प्रहसद्धीस आलेले म त्सदल ी, कटकचे स भेदार आहि भोसल्याचें सेनापहत आहि हदवाि 
सरदार भवानी काळू प्रथम दारव्हा येथेच भोसल्याचं्या नोकरीस राहहले. नगरची हनजामशाही आहि नंतर 
हदल्लीचे मोगल बादशहा जहागंीर आहि शहाजहान यांचे वऱ्हाडी प्रहसद्ध कसदार राजे उदाराम हे दारव्याचे 
देशम ख होते. अशा या इहतहासप्रहसद्ध शहरी पहरषद भरहविे यात कायककारी मंडळाचे औहचत्य हदसून येते. 
 
भयरतीय इनतहयस पनरषदेचय उपक्रम 
 

यापूवी अहखल भारतीय इहतहास पहरषद भरहवण्याचा ७–८ वषापासून उपक्म झाला आहे. हा 
उपक्म श्री. दत्तोपंत पोतदार यानंी महाराष्ट्र इहतहास संशोधक मंडळातफे अहखल भारतीय इहतहास 
पहरषदेचे प्रथम अहधवशेन प ण्यास भरवनू केला आहे. या भारतीय इहतहास पहरषदेस हवश्वहवद्यालयाचे 
भारतातील इहतहास संशोधक संस्थाचें आहि प्रम ख इहतहास तज्ञाचें सहकायक हमळाले असून पहरषदेच्या 
अहधवशेनाची प्रथम अव्याहत स रू आहे. यंदा नाताळच्या स ट्टीत मद्रास य हनव्हर्षसटीतफे मद्रास येथे भरिारे 
संमेलन ९ व े आहे. यामाफक त बरेच भरीव कायक स रू आहे. भारताचा प्राचीन कालापासून अद्ययावत 
कालापयंतच इहतहास भारतीयाचं्या दृष्टीने भारतीय इहतहास तज्ञाचं्या सहकायाने स मारे ८०० पानाचंा एक 
अशा बारा हवभागामध्ये इगं्रजीत हलहहण्याचा पहरषदेमाफक त उपक्म स रू आहे. त्या इहतहासात एका हवहशष्ट 
कालखंडावर हलहहण्याचा मान मला हमळाला आहे. 
 
नवदभाचे प्रयचीनत्व 
 

प्राहंतक इहतहास पहरषदेने आपल्या कायाकहरता स्थळसीमा आखून घेतली आहे तरी कायाची 
व्याप्ती स्थानकालाबाहधत आहे. दहक्षि कहद स्थानामध्ये आयांची वसाहत प्रथमत: हवदभात झाल्याम ळे आहि 
ऋग्वदेामध्येही हवदभाचा आहि वैदभीय ऋषींनी केलेल्या सूक्ताचंा अतंभाव असल्याम ळे हवदभाचा इहतहास 
ऋग्वदे काळापयंत जातो. याहशवाय आयक, हवदभात येण्यापूवी येथे आयेतर अन्य लोक राहत असल्याम ळे 
ऋग्वदे काळापूवीही या प्रातंाचा इहतहास असिे शक्य आहे. 
 
नवदभाच्यय इनतहयसयचे कयलखांड 
 

हवदभाच्या इहतहासाचे स्थूलमानाने खालीलप्रमािे भाग पाडता येतील. (१) वदे पूवककाळ, (२) 
वदेोपहनषद अथवा श्रहृतस्महृत काळ, (३) पौराहिक काळ, (४) अल्पकाचंा काळ (हाच ब द्ध काळ म्हिता 
येईल), (५) शाहलवाहन काळ, (६) वाकाटकाचंा काळ (७) पूवक चाल क्य, राष्ट्रकूटी आहि उत्तर चाल क्य 



           

याचंा काळ, (८) यादवाचंा काळ, (९) म सलमानाचंा काळ, (१०) मरायाचंा काळ आहि शवेटी (११) 
इंग्रजाचंा म्हिजे हवद्यमान काळ असे हवभाग पाडता येतील. अल्पसंख्याकंाचं्या काळासंबधंाने अगदीच 
माहहती उपलब्ध नाही. जी काही हमळते ती प राि गं्रथातून आहि काही काव्य गं्रथातून हमळते. तथाहप 
शालीवाहन राजापासून आपिास ऐहतहाहसक दृहष्टने हवश्वसनीय अशी माहहती हमळू शकते. 

 
वऱ्हयडचय स्वतांत्र इनतहयस 
 

प्राचीन हवदभाला अथवा सापं्रतच्या वऱ्हाडाला स्वतंत्र इहतहास आहे की नाही याबदल ल प ष्ट्कळानंा 
संशय होता. कहद स्थानच्या इहतहासात वऱ्हाडाबदल ल गौित्वाने उल्लेख असे, त्याम ळे सामान्य मन ष्ट्याला 
अशी शकंा येिे स्वाभाहवकच होते. तथाहप वऱ्हाडच्याच एका स प त्राने पहरश्रम करून व हनरहनराळ्या 
हठकािी हवख रलेली अशी माहहती एकत्र करून एक स सबंद्ध असा इहतहास हलहहला, तो इहतहास म्हिजे 
‘वऱ्हाडचा इहतहास’ हा गं्रथ होय आहि गं्रथकार कै. यादव माधव काळे हे होत. श्री. अण्िासाहेब काळे याचें 
वऱ्हाडवर उत्कट पे्रम होते. त्यानंी ‘वऱ्हाडचा इहतहास’ म्हिून प्रथमतः एक छोटेसे प स्तक प्रहसद्ध केले 
होते. त्यानंतर अनेक वष ेपहरश्रम करून ‘वऱ्हाडचा इहतहास’ म्हिून एक मोठा गं्रथ प्रहसद्ध केला. त्याचा 
हवचार इंग्रजीमधूनही एक साधार आहि हवस्तृत असा ‘वऱ्हाडचा इहतहास’ हलहावयाचा होता, परंत  त्याचं्या 
अकाली आहि आकस्स्मक हनधनाम ळे तो त्याचंा बेत तसाच राहहला. 
 
इनतहयसयच्यय रु्ळिीसयठी सांघनटत प्रयत्न हवय 
 

वऱ्हाडच्या राजकीय इहतहासासंबधंाने म सलमान काळापासून फारसी, मराठी आहि इंग्रजी 
गं्रथातून प ष्ट्कळ माहहती उपलब्ध आहे. तथाहप धार्षमक, आर्षथक सामाहजक इत्याहद संबंधाने गं्रथातून फार 
थोडी माहहती हमळते. तथाहप ती माहहती हनरहनराळ्या मंहदरातून, शास्त्री–पंहडताचं्या घराण्यातून, व्यापारी 
लोकाचं्या पेढ्यातील कागदपत्रावरून, देशम ख, देशपाडें, नबाब, जहाहगरदार, काझी वगैरे लोकाचं्या घरी 
दप्तरातून प ष्ट्कळ हमळण्यासारखी आहे. तथाहप ती तपासून एकहत्रत करण्याचा व त्यावरून इहतहास 
हलहहण्याचा संघहटत प्रयत्न अद्याप झालेला नाही. 
 
ययदव कयलयपयंन्तचय त्रोटक इनतहयस 
 

प्राचीन हवदभाचा, ज्याला आपि महाहवदभक असे नाव हदले आहे त्याचा यादव कालपयंतचा 
इहतहास फारच त्रोटक आहि संहदग्ध असा आहे जो काही उपलब्ध आहे. तो पाहश्चमात्य आहि पौवात्य 
पंहडतानंी हशलालेख, ताम्रपट, नािी, परदेशीय प्रवाशानंी हलहून ठेवलेल्या तत्कालीन हकीकती यावरून 
हलहहलेला आहे. असा इहतहास हलहहण्याचा उपक्म सर डॉ. भाडंारकर यानंी अली हहस्टरी ऑफ डेक्कन 
(दहक्षिेचा प्राचीन इहतहास) या नावाचे प स्तक हलहून केलेला आहे. त्या गं्रथात हवदभासंबधंी आन षहंगक 
माहहती आली आहे. अशाच साधनाचंा उपयोग करून कै. डॉ. के. पी. जयस्वाल यानंी ‘वाकाटकाचा’ 
इहतहास आहि डॉ. अळतेकर यानंी ‘राष्ट्रकूट अँड देअर टाईम्स’ (राष्ट्रकूट आहि त्याचा काल) हे प स्तक 
हलहहले आहे. या दोन प स्तकात हवदभासबंंधाने बरीच माहहती आली आहे. 
 
महयनवदभातील ननरननरयळ्यय सांशोधन सांस्थय 



           

 
तथाहप हवदभात असलेले प्राचीन अवशषे, लेिी, मंहदरे, हशलालेख, ताम्रपट, नािी इत्यादी 

साधनाचंा शोध व अभ्यास करून प्राचीन हवदभाचा स सपंन्न इहतहास हलहावयाचा अद्याहप प्रयत्न झाला नाही 
असे म्हिाव ेलागते. आर्षकऑलॉजीचे डायरेक्टर जनरल सर ककनग हॅम यानंी उत्तर कहद स्थानाची प राि 
वस्त संशोधन दृष्टीने सन १८७० च्या स मारास पहािी केली. ते भादंकपयंत आले होते. परंत  वऱ्हाडात 
अथवा हनजामचा मराठवाडा आहि खानदेश भागात ते आले नव्हते. कहद स्थानचे व्हाईसराय लॉडक कझकन 
याचें लक्ष कहद स्थानच्या प्राचीन इहतहासाकडे गेले. यानंी १९०२ साली एस्न्शयटं साली मान मेंट प्रोटेक्शन 
ॲक्ट (प राि वस्त  संरक्षिाचा कायदा) जारी केला व कहद स्थानकहरता प रािवस्त  संशोधन खाते 
(आकीऑलॉजीकल हडपाटकमेंट) हनमाि केले. प्रथम काही वष ेवऱ्हाड–म ंबईच्या हवभागाकडे सोपहवण्यात 
आले होते. त्यावळेचे त्या हवभागाचे स पहरटेंडेंट डॉ. क ं झान्स यानंी वऱ्हाडची प्राचीन वस्त हवषयक पाहिी 
केली. हतचा त्यानंी १९०२ साली हरपोटक केला. प ष्ट्कळशा ज न्या हशलालेखाचें छाप त्यानंी घेतले. परंत  ते 
वाचले न जाता कहद स्थानच्या एपीग्राहफस्टच्या कचेरीत उटकमंड येथे पडलेले आहेत. यानंतर मध्यप्रातं 
आहि वऱ्हाड, प रािवस्त  खात्याच्या अध्या हवभागाकडे गेले. त्या हवभागाची कचेरी पाटिा येथे आहे. 
त्याम ळे त्या भागाकडे त्या खात्याच्या अहधकाऱ्यानंी पाहहजे हततका वळे घ्यावयास सवड होत नाही. त्या 
खात्याकडून वऱ्हाड–मध्यप्रातंात असलेल्या प्राचीन इमारती, मंहदरे वगैरेचे फोटो घेण्यात आले असून 
त्याच्या प्रहत ऑहफसातून हमळू शकतात. कै. डॉ. रायबहादूर यानंी उपलब्ध झालेल्या हशलालेख–
ताम्रपटासबंंधी हडस्स्क्हप्टव्ह कॅटलॉग ऑफ इस्न्स्क्पशन इन सी. पी. ॲन्ड बेरार (मध्य–प्रातं–वऱ्हाडमधील 
अंकात लेखाचंी विकनात्मक सूची) या नावंाचा एक गं्रथ हलहून प्राहंतक सरकारामाफक त प्रहसद्ध केला आहे. 
त्यापैकी काही लेखाचें वाचन अश द्ध आहि अपूिक असे झाले आहे. त्यांची नोंद केल्याहशवाय आिखी 
हशलालेख, ताम्रपट आहि नािी नवीन नवीन उपलब्ध होत आहेत. नवीन लेख व नािी याचंा अभ्यास 
करून त्यावरूनच अप्रकाहशत ऐहतहाहसक माहहतीप ढे आिण्याचे कायक आपल्या प्रातंातील प्रहथतयश 
प रािवस्त तज्ञ म. म. वा. हव. हमराशी मॉहरस कॉलेजचे हप्रस्न्सपॉल हे करीत आहेत. बरेच महत्त्वाचे 
हशलालेख आहि ताम्रपट याचें वाचन करून त्यावरून ऐहतहाहसक हनष्ट्कषक काढण्याचे कायक थोड्याबह त 
प्रमािाने माझ्याही वाट्यास आले आहे. बरेच हशलालेख आहि ताम्रपट उजेडात आिल्याचे श्रये श्री. 
दत्तात्रय बापूजी महाजन, बी. ए. तहसीलदार, प सद याचं्याकडे आहे. यादृष्टीने संघहटत प्रयत्न करावयास 
आपल्या प्रातंात बराचसा वाव आहे. प राि वस्त संशोधन, हशलालेख, ताम्रपट, नािी याचंा संग्रह करून 
त्याचें वाचन व त्यावरून हनघिारा इहतहास प्रहसद्ध करिे, हनरहनराळ्या घराण्यातून ऐहतहाहसक 
कागदपत्राचा शोध करून त्यांचे वाचन व प्रकाशन करिे इत्यादी कामे संघहटतरीतीने करिे, इत्यादी हेतूने 
आपल्या वऱ्हाडात यवतमाळ येथे सन १९२६ साली शारदाश्रम नावाची संस्था स्थापन करण्यात आली आहि 
या १७–१८ वषात या ससं्थेमाफक त बरेच कायक झाले असून ते कहद स्थानातील हवद्वानानंा मान्य झाले आहे. 
हाच उदेल श प ढे ठेवनू खास नागपूर येथे ‘मध्यप्रातं संशोधन मंडळ’ नावाची संस्था तर भवानीशकंर हनयोगी 
याचं्या अध्यक्षतेखाली हनमाि करण्यात आली व हतच्यातफेने वाङ मय इहतहास संशोधनाचे आहि 
प्रकाशनाचे कायक होत आहे. केवळ जैन वाङ मय आहि इहतहास याचें संशोधन व संरक्षि करण्याकहरता 
यवतमाळ येथे मध्यप्रातं–वऱ्हाड जैन संशोधन मंडळ या नावाची संस्था ५–६ वषांपासून स्थापन करण्यात 
आली असून हतच्या द्वारा वरील कायक उत्साहाने होत आहे. अशा या संस्थेमाफक त इहतहासाची आवड 
असलेले हवद्वान गृहस्थ हवदभात कायक करीत आहेत. 
 
इनतहयसयची अनभरूची उत्पन्न केली पयनहरे् 
 



           

तथाहप या ससं्थानंा काय ककवा इहतहास संशोधनाच्या के्षत्रात कायक करिाऱ्या व्यक्तींना काय 
सवकसाधारि जनतेत आपल्या इहतहासाचे महत्त्व समजून इहतहासाहवषयी पे्रम हनमाि झाल्याहशवाय या 
संस्थाचे अथवा व्यक्तींचे पहरश्रम फलद्र प होिार नाहीत. आज अनेक घराण्यातील व्यक्तीजवळ ज ने 
ऐहतहाहसक स्वरूपाचे कागदपत्र आहेत त्याचें महत्त्व न समजल्याम ळे व त्याकडे द लकक्ष केल्या गेल्याम ळे 
कसरीच्या ते भक्ष्यस्थानी पडत आहेत, अथवा रदल ीच्या भावाने हवकल्या जात आहेत. अनेक महत्त्वाचे 
ताम्रपट सोन्यारूपाची अथवा ताबं्याचंी नािी मोड म्हिनू हवकण्यात येतात. या कारिाम ळे आपले फार 
न कसान होत आहे. याप ढे तरी ही स्स्थती पालटावी म्हिनू जनतेत इहतहासाची अहभरुची हनमाि व्हावयास 
पाहहजे व आपल्या राष्ट्राचा हा बह मोल ठेवा संरक्षनू ठेवावयास पाहहजे. 

 
 कहद स्थान सरकारने इंहडयन हहस्टाहरकल रेकॉडकस कहमशन स मारे वीस वषापूवी हनमाि केले 
आहे. त्याचे अध्यक्ष कहद स्थान सरकारचे हशक्षि मंत्री आहि हचटिीस कहद स्थानच्या सरकारच्या दप्तर 
खात्याचे प्रम ख आहेत. या कहमशनचा हेत  सरकारच्या मध्यवती आहि प्रातंीय वगैरे दप्तर खात्यात जे 
ऐहतहाहसक स्वरूपाचे कागदपत्र आहेत त्याचे संरक्षि करून ते हवद्वानाचं्या नजरेस पडण्याची व्यवस्था 
व्हावी. या कहमशनवर कहद स्थान सरकारने हबनसरकारी इहतहास तज्ज्ञ सभासद म्हिनू, नेमण्याची योजना 
केली आहे. त्याम ळे हे तज्ज्ञ खाजगी सगं्रहाचे संशोधन व त्यासंबधंीही ऐहतहाहसक स्वरूपाची चचा करीत 
४–५ वषापासून कहमशनचे नव ेहनयम करून कहद स्थान सरकारने संस्थाने, हवश्वहवद्यालये आहि इहतहास 
हवषयास वाहहलेल्या हवद्वत–संस्था याचेंही प्रहतहनधी कहमशनवर सभासद म्हिनू नेमण्यास स रवात केली 
आहे. त्याम ळे इहतहास सशंोधनास हवशषे प्रोत्साहन हमळाले आहे. कहमशनद्वारा कहद स्थान सरकारने 
प्रातंीय व मध्यवती सरकारच्या दप्तर खात्यात जी ऐहतहाहसक कागदपते्र आहेत त्याचें प्रकाशन 
करण्याचीही पंचवार्षषक योजना तयार केली आहे व ही कामहगरी कहमशनच्या सरकारी आहि हबनसरकारी 
अशा हववहक्षत सभासदाकंडे सोपहवली आहे. गेल्या नाताळात अहलगड येथे कहमशनची बैठक झाली, 
त्यावळेी प्रत्येक प्रातंात रीजनल सवे कहमटी (प्रादेहशक ऐहतहाहसक शोधमंडळे) हनमाि करण्याचा ठराव 
पास करण्यात आला. त्या अन्वये मध्यप्रातं–वऱ्हाड प्रातंात शोधमंडळ हनमाि करण्याची आहि तद्वारा 
शोधकायक करण्याची कहमशनने कन्व्हीनर (योजक) या नात्याने माझ्याकडे सोपहवली आहे. शोधमंडळाच्या 
सभासदाचें कायक म्हिजे आपल्या प्रातंात असलेली मंहदरे, शास्त्री, प राहिक, नबाब, काझी, देशम ख, 
देशपाडें, जाहगरदार इत्यादीकाकंडे असलेल्या ऐहतहाहसक कागदपत्राचे संशोधन करून त्यावरून काय 
ऐहतहाहसक हनष्ट्कषक हनघतो, याचे कन्वहीनरकडे हनवदेन करिे. या दृहष्टने कायक करण्याकहरता मध्यप्रातं 
वऱ्हाड या प्रातंाचे कहदी मध्यप्रातं, मराठी मध्यप्रातं आहि वऱ्हाड असे तीन गट पाडले आहेत. प्रत्येक 
गटातून सरासरी दहा सभासद इहतहास हवषयाची आवड असिारे उत्साही गृहस्थ हनवडले आहेत व 
आपल्या प्रातंात असलेले कहमशनचे सभासद व हे हनवडलेले ३० सभासद एकूि ३४ सभासदाचंी ही 
रीजनल सवे कहमटी हनमाि केली आहे. या कहमटीशी य हनव्हर्षसटी, शारदाश्रम, मध्यप्रातं संशोधन मंडळ 
यानंी सहकायक करावयाचे आहे. याहशवाय प्रातंीय सरकारनेही शक्यतोवर सहाय्य द्यावयाचे आहे. 
लढाईच्या पहरस्स्थतीम ळे प्रातंीय सरकारकडून आर्षथक मदत हमळिे शक्य नाही. तथाहप प ढेमागे हतही 
हमळण्याचा संभव आहे. याप्रमािे इहतहास संशोधनाचे कायक जे पूवी वैयस्क्तक जबाबदारीवर कराव ेलागत 
असे, ते संघहटतरीतीने सरकारच्या सहान भतूीने व्हावयाचे आहे. 
 
इनतहयसयच्यय धनयचे रक्षि करय 
 



           

सन १९३८ साली जागहतक इहतहास पहरषदेकहरता मला य रोपात जाण्याचा योग आला, यावळेी 
त्यासंबधंीचा फायदा घेऊन इंग्लंड, रान्स, बेल्जम, हॉलंड, स्स्वत्झलंड, इटली इत्यादी देशात प्रवास 
करून तेथील पदाथक संग्रहालये, प स्तकालये आहि हवश्वहवद्यालये यानंा भेट हदली. तेव्हा असे आढळून 
आले की, कहद स्थानातील अनेक हठकािचे ऐहतहाहसक कागदपत्र, हस्तहलहखत गं्रथ हशलालेख, ताम्रपट, 
म द्रा इत्यादी प्राचीन इहतहासहवषयक वस्तू त्या त्या राष्ट्रानंी कहद स्थानातून नेल्या आहेत. आहि आज अशी 
स्स्थती हनमाि झाली आहे की, भारतीयानंी य रोपमध्ये त्या त्या हठकािी जाऊन हनरीक्षि आहि अभ्यास 
केल्याहशवाय त्या त्या हवषयाची पूर्षत व्हावयाची नाही. आपल्या भारतीय ससं्कृतीचा इहतहास समजावयाची, 
प्राचीन वस्त , ही साधने आहेत, ते धन आहे. ते नष्ट होऊ न देिे, अथवा ते आपल्या देशातून बाहेर न जाऊ 
देण्याची खटपट करिे हे आपिा भारतीयाचें आद्य कतकव्य आहे. प्रत्येकाला इहतहासतज्ज्ञ होता यावयाचे 
नाही. तथाहप आपल्या इहतहासासबंंधाने सामान्य जनतेत आवड उत्पन्न होिे अवश्य आहे. त्याम ळे 
ऐहतहाहसक साधनाचंा होत असलेला नाश अथवा परकीयाकंडून होत असलेले अपहरि थांबेल. ही जािीव 
जनतेत उत्पन्न करण्याचे कायक अशा तऱ्हेच्या पहरषदा हठकहठकािी भरहवल्याने स कर होईल. प्रातंात 
इहतहासहवषयक कायक करिाऱ्या गृहस्थानंा एकत्र जमता येऊन जेिेकरून या कायास चालना हमळेल, 
अशातऱ्हेच्या उपाययोजना अंमलात आिता येईल आहि तज्ज्ञाचं्या पहरश्रमाने आपल्या इहतहासहवषयक 
ज्ञानात उत्तरोत्तर भर पडत जाईल. 
 
ऐनतहयनसक प्रदशफनयचे महत्त्व 
 

अशातऱ्हेच्या पहरषदा भरत असता, त्यास जोडूनच ऐहतहाहसक वस्त ंचे आहि कागदपत्राचें प्रदशकन 
भरहवण्याची योजना केली असता त्याचाही प्रचार या दृष्टीने फार उपयोगी होतो. अशा वस्त  एकहत्रतपिे 
जनतेच्या दृष्टीसमोर येतात. या वस्त ंचे आहि कागदपत्राचें ऐहतहाहसक महत्त्व पटवनू देण्याचे कायक स लभ 
होते. शारदाश्रमात संग्रहहत असलेल्या वस्त ंचे, हनवडक हस्तहलहखत गं्रथाचें, कागदपत्राचें, हशलालेख, 
ताम्रपट, नािी, मरू्षत आहि महंदरे याचंी छायाहचते्र इत्याहदकाचें प्रदशकन या प्रसंगाकहरता म दल ाम माडंले आहे. 
या वस्त ंचे महत्त्व पहािाऱ्यास समजून सागंण्याचीही व्यवस्था केली आहे आहि येथे उपस्स्थत असलेले 
सज्जन त्या प्रदशकनास अवश्य भेट देतील अशी हवनंती आहे. 
 

( )                            
 

पंथातील उपस्स्थत परमपूज्य महंतादी अहधकरि, उपस्स्थत महान भाव बधं भहगनी आहि पंथीयेतर 
उपस्स्थत सज्जन बधं भहगनी. 

 
माझ्या या वाढलेल्या वृद्धावस्थेतही कायककारी मंडळाने मला आजच्या प्रसंगी अध्यक्ष म्हिून 

आपल्या समाजाची सेवा करण्याची जी सधंी हदली, त्याबदल ल मी त्यानंा धन्यवाद देत आहे. 
 
महान भाव पंथाशी आहि त्याच्या वाङ मयाशी माझा जो प्रथम संबंध आला त्याला आज ४५ वषाहून 

जास्त काळ झाला. तेव्हापासून मी माझ्या अल्पस्वल्प शस्क्त आहि ब हद्धप्रमािे समाजाची आहि वाङ मयाची 
सेवा करीत आहे. माझ्या या सेवचे्या के्षत्रात अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या महान भाव पंथातील एक व्यापक 
समाजही अतंभूकत आहे. सन १९३१ च्या स मारास श्री के्षत्र हरद्धपूर येथे अस्पृश्य महान भावाचंी प्रथम पहरषद 



           

भरली होती. त्या पहरषदेचे अध्यक्षस्थान मला देण्यात आले होते. त्यावळेचे अध्यक्षीय भाषि छापलेले असे, 
शारदाश्रम, यवतमाळ या ससं्थेत संरक्षि करुन ठेवले आहे. त्यानंतर गेल्या ७–८ वषापूवी गोंहदया येथे 
अस्पृश्य महान भावाचंी पहरषद भरली होती, त्या पहरषदेचेही अध्यक्षस्थान देऊन पथंाची सेवा करण्याचा 
मान मला हदला होता. त्यावळेी महान भावी पंथीयानंी तरी स्वतःला अस्पृश्य म्हिवनू घेऊ नये म्हिून 
स चहवले होते. माझे त्यावळेचे समग्र भाषि नागपूरच्या ‘तरूि भारत’ दैहनकात आले होते. मला समाधान 
वाटते की, मला आपल्या समाजाची अध्यक्ष म्हिून सेवा करण्याचा मान हदला. आज माझे ८२ व ेवषक स रू 
आहे. ता. १४ ज लै १९६५ रोजी ८२ वषक पूिक भरून ८३ व ेवषक लागेल. तरी परमेश्वराने जी आय ष्ट्यमयादा 
हदली असेल तोपयंत यथाशस्क्त घरी बसून जी काय करता येईल ती सेवा करीत राहण्याचा मनाचा संकल्प 
आहे. 
 
भयषियची रूपरेषय 
 

आज आपल्या पंथातील अनेक पूज्य महंत आहि अहधकरिे उपस्स्थत आहेत. त्याचं्याकडून 
महान भाव पंथाला धमक आहि तत्त्वज्ञान यासंबधंी अहधकृत असे मागकदशकन व्हाव,े यासबंंधी स्वागत मंडळाने 
स्वतंत्र योजना केली आहे. तेव्हा त्या संबधंाने मी माझ्या भाषिात ऊहापोह करण्याचे टाळले आहे व माझ्या 
भाषिात प्राम ख्याने महान भाव समाज, त्याचंी समाजोन्नती कतकव्ये आहि अहखल भारतीय समाज या 
नात्याने आपली कतकव्ये या सबंंधाने थोडक्यात हनवदेन केले आहे. 
 
पांथयची पूवफपीनठकय 
 

महान भाव पंथ हा वदेाहधहष्ठत जे अनेक पंथ हनमाि झाले, त्यापैकीच एक पंथ आहे. पथंाचे वाङ मय 
पंहथयेतरानंा उपलब्ध नसल्याम ळे पंथासंबधंी अज्ञान आहि अनेक गैरसमज हनमाि झाले पि या ५०–६० 
वषात पहंथयाचं्याच उदार धोरिाम ळे आता ते वाङ मय अभ्यासकास उपलब्ध झाल्याम ळे आता याचे संबधंाने 
हनमाि झालेल्या गैरसमजाचे हनराकरि व्हावयास मदत झाली इतकेच नव्हे तर पंथाचे धमकज्ञान आहि 
तत्त्वज्ञान श्रीचक्धरस्वामींनी आपल्या हशष्ट्यानंा साहंगतले आहि जे सूत्रपाठात गं्रहथत केले आहे ते 
वदेोपहनषदावर अहधहष्ठत असलेल्या श्रीमद भगवत गीतेवरच आधारलेले आहे असे हदसून आले. ज्यानंा 
यासबंंधी हजज्ञासा असेल, त्यानंी प. पू. आराध्येशास्त्री यानंी जे श्रीमद भगवतगीतेवर हवस्तृत भाष्ट्य केले 
आहे, ते अवश्य पहाव.े वदेोपहनषदे, ब्रह्मसूते्र आहि श्रीमद भगवतगीता यावर अनेक हवद्वानानंी आपापल्या 
दृहष्टकोनातून भाष्ट्ये हलहहली व प्रत्येकाचं्या तत्त्वज्ञान आहि धमक यासंबधंाने हभन्न हभन्न शाखा अथवा पंथ 
झाले. तसाच हा महान भाव पंथ आहे. हे सवक पंथ या हवशाल वृक्षाच्या शाखा आहेत, अथवा एकाच क ट ंबात 
जन्मलेले भाऊ–भाऊ आहेत. सवानी आपले पंथीय वैहशष्ट्ट्य कायम ठेवनू इतर पंहथयाबंदल लही पे्रमाची 
आहि आदराची भहूमका अखंड बाळहगली पाहहजे. 
 
भयरतीययांचे भ्रयतृत्व 
 

मी तर याहीपहलकडे जाऊन असे स्पष्ट प्रहतपादन करतो की, आपि जे जे भारतीय आहोत ते सवक 
एकाच भारतमातेचे प त्र आहोत. मग आपि कोित्याही पंथाचे अथवा वैहदक, जैन, बौद्ध अथवा ह्श्चन 
आहि म सलमान का असेनात, या सवांशी बधं भाव ठेवला पाहहजे. धमासबंंधी मतहभन्नता असली तरी 



           

सहहष्ट्ि तेचा अवलंब करून भ्रातृभावाची वाढ केली पाहहजे. भारतीयानंी मग तो कोित्याही पंथाचा अथवा 
धमाचा असो, त्यानंी हा एकमेकासंबधंाने भ्रातृभाव बाळगला पाहहजे. 
  

आज आपली ही पहरषद चादंा हजल्यातील महान भाव समाजाची आहे. तरी याप्रसगंाहनहमत्ताने ही 
सूचना भारतातील अनेक धमक आहि पंथ यानंा उदेल शनू करीत आहे. 
 
भयरतीययांवरील पेचप्रसांर् 
 
 जेमतेम १५–१६ वष े झाली, भारतीय म स्लीम आपले बंध  म्हिून भारताची दोन शकले झाली. 
म स्लीमानंा भारताचा स्वतंत्र भाग देण्यास त्यावळेच्या आपल्या ध रीिानंी नाईलाजाने संमती हदली व शवेटी 
भारतातील म स्लीम राज्य हास्तनीतील हनखारा ठरला व आज कोित्याही तडजोडीला मान्यता न देता 
भारताच्या सीमा भागावर त्याने राजरोसपिे लष्ट्करी हल्ला करावयास स रवात केली आहि त्याला चीन 
देशासारख्या उच्छंृखल आहि आततायी देशाचा सक्ीय पाकठबा आहे. तेव्हा अशा आहिबािीच्या प्रसंगी 
भारतवासी भारतमातेचे प त्र मग ते कोिाही धमाचे अथवा पंथाचे असोत त्यानंी आपल्या भारत देशाचे 
आक्मकापासून अथवा प्रछन्न आहि उघड अशा शत्र पासून संरक्षि व्हाव े म्हिून आपल्या क वतीप्रमािे 
सहाय्य करावयास पाहहजे. आपसात आपि १०० आहि ५ आहोत, पि शत्र ंना नामोहरि करण्याकहरता 
आपि १०५ आहोत ही महाभारतातील कौरव–पाडंवाचं्या उक्तीची आठवि ठेवावयास पाहहजे. देशाच्या 
रक्षिाचे अनेक मागक आहेत. त्यात सैन्यात भरती होऊन रिागंिावर शत्रलूा नामोहरि करिे हा तर 
महत्त्वाचा भाग आहे व बह संख्येने तो स्वीकारला पाहहजे. पि त्याहशवाय देशरक्षिाकरता अनेक मागक 
आहेत. त्यापैकी ज्याला जो शक्य असेल त्याचा त्याने अवश्य अवलंब करावा. आज सीमा भागावर आक्मि 
स रू आहे. पि वळेीच त्याचा प्रहतकार न झाला तर य द्धाचा विवा सवकत्र पसरण्याला म ळीच वळे लागिार 
नाही. प्रत्येक भारतवासीयाचें आजच्या पहरस्स्थतीत भारत सरकारला सवकप्रकारे मदत करण्याचे कतकव्य 
आहे. मग तो भारतवासी हल्ली अहधकारावर असलेल्या पक्षाचा असो वा नसो. हा प्रश्न एका पक्षाचा नसून 
हवहवध पक्षानंी एकहत्रत येऊन आक्मकानंा नेस्तनाबूत करण्याचा आहे. म्हिनू मी म दल ाम यासंबधंी हवषयाला 
प्राधान्य हदले आहे. 
 
धयर्तमक व्यस्क्तस्वयतांत्र्य 
 

आिखी एका गोष्टीचा मला प्राम ख्याने उल्लेख करावासा वाटतो व तो करिे माझे कतकव्य समजतो. 
प. पू. डॉ. आंबेडकर याचं्या प्रभावी व्यस्क्तमत्वाने हजारो अस्पृश्यानंी व बऱ्याच स्पृश्यानंी ब द्ध धमाचा 
स्वीकार केला आहे. स्वख शीने द सऱ्या कोिाचा दबाव न पडता जर हे धमांतर झाले असते तर त्याबदल ल 
कोिी आके्षप घेिे अन हचत आहे. आपि कोिता धमक स्वीकारावा कोित्या धमाने इहलोकी स खात काळ 
जाऊन अंती आपि या जन्म–मृत्य च्या फेऱ्यातून स टून अक्षयपदी जाऊ, हा प्रत्येक व्यक्तीचा अहधकार 
आहे. परंत  राजकीय पक्ष म्हिून अथवा अन्य कारिाकहरता आपले संख्याबळ वाढवाव े म्हिनू आपल्या 
धमात याव ेम्हिून व्यक्तीवर अथवा व्यक्तीसम हावर जर दडपि आिले अथवा त्याचं्यावर अत्याचार केले 
तर ते अत्यतं कनद्य होय. अशाप्रकारचे प्रसंग काही हठकािी घडल्याचे ऐहकवात आहे. आपि कोिता धमक 
स्वीकारावा हा ज्याच्यात्याच्या व्यस्क्तमत्वाचा प्रश्न आहे. त्यावर जबरदस्ती करिे अत्यंत गैर आहे. असे 
प्रसंग कोठे घडत असल्यास आपल्या सरकारने अथवा सरकारहनय क्त कमकचाऱ्यानंी त्याचेंकडे द लकक्ष न 



           

करता वळेीच त्याला आळा घालावयास पाहहजे. ही माझी सूचना नागहरकाचें स्वास्थ्य संरक्षिाचे दृष्टीने 
अवश्य आहे. 
 
पांथयलय वेदोपननषदयांचय आधयर 
 

अहखल भारताच्या दृष्टीने ज्या समस्या हनमाि झाल्या आहेत त्यांचा उल्लेख करून आता पंथीय 
समाजाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या बाबीसंबधंाने थोडक्यात हनवदेन करीत आहे. पहहले हे जािले पाहहजे की, 
महान भाव पंथ हा श्रीचक्धरस्वामींनी स्वतंत्रपिे स्थापन केला नाही. तो वैहदक धमापासूनच स्वामीनी 
हनमाि केला. श्रीदत्तात्रयस्वामी याचंा अवतार वैहदक धमात नमूद आहे. आजही अनेक वैहदक पंथात त्याचंी 
उपासना स रू आहे. पंथातील द सरे अवतारी प रुष श्रीकृष्ट्ि याची उपासना वैहदक पथंात सवकसाधारि आहे 
व सवकच या अवताराला पूिावतार मानतात. या उदेल शाने श्रीचक्धरस्वामींनी महान भाव पंथ काढला. 
त्यानंतर थोड्याच काळाने श्री ज्ञानेश्वरानंी वारकरी सापं्रदाय काढला. महान भाव पंथाचे तीन अवतारी प रुष 
कलीय गात एकाच काळात झाले. प्रथम श्री. चागंदेव उफक  चक्पािी हे कऱ्हाडे ब्राह्मि ऋग्वदेी क ळात 
जन्मले. त्यानंतर त्याचें हशष्ट्य श्री. गोकवद प्रभ ूऊफक  ग ंडमराउळ हे काण्व (यज वेदी) ब्राह्मि क ळात जन्मले. 
त्यानंतर शवेटचे अवतारी प रुष व श्रीगोकवदप्रभ चे हशष्ट्य श्रीचक्धरस्वामी हे सामवदेी क ळात जन्मले. हशवाय 
श्री चागंदेव राऊळाचें श्वश र हे अथवकवदेी ब्राह्मि होते. हे हतन्ही अवतारी प रुष वदेशास्त्रसपंन्न होते, तेव्हा 
श्रीचक्धरस्वामीनी हा जो पथं हनमाि केला त्याला वदेाचे अहधष्ठान आहे हे स्पष्ट आहे. 
 
पांथ स्थयपनेचय हेतु 
 

वैहदक धमक अथवा त्यावरुन हनघालेले अनेक पंथ याचंा धमक व्यक्तीहवषयक आहे. जीव हा 
पूवककमान सार येतो आहि असा धार्षमक मागक स्स्वकारतो की, जेिेकरून कमाचा लोप होऊन जन्म–
मरिाचा फेरा च कवनू परमेश्वरी तो लीन होतो. वैहदक धमाप्रमािे ब्राह्मि जन्म आल्याहशवाय म क्ती नाही. 
तेव्हा मन ष्ट्यमात्रास मग तो प रुष असो, स्त्री असो जेिेकरून त्याच जन्मात हमळू शकेल असा सहजस लभ 
मागक काढावा याच हेत ने श्रीचक्धरस्वामीनी महान भाव आहि श्रीज्ञानेश्वरानंी वारकरी सापं्रदाय काढला. 
उहदल ष्ट एक असले तरी एकाच वस्त कडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हभन्न आहे. परंत  त्याचे हववचेन या स्थळी करिे 
अप्रस्त त होईल. जवळजवळ पाव शतकाच्या अंतराने दोन्ही पंथ हनघाल्याने हा उल्लेख केला आहे. 
महान भाव पंथासंबधंी सांगावयाचे झाले तर, वैश्य, शूद्र इत्यादी विक आहि स्त्रीलास द्धा परमेश्वर भस्क्तम ळे 
मोक्ष हमळतो या आधारावर श्रीचक्धरस्वामीनी पंथाची रचना केली. हेच प्राम ख्याने सागंावयाचे अशाकरता 
की, श्रीचक्धराने स्वतंत्र धमक स्थापला नाही, तर चालत आलेल्या धमाला आपल्या लौकीक ब द्धीचे 
सामथ्याने उजाळा हदला. 
 
महयनुभयवपांथयचे दुसरे वैनशष्ट्य 
 

सागंावयाचे ते हे की, जर आपिास जन्म–मरिापासून म स्क्त हमळहवण्याकहरता व कमाचा क्षय 
करण्याकहरता स्त्री, शदू्राहद मानवाने सनं्यास घ्यावयास पाहहजे. ही सनं्यासाची प्रथा केवळ वैहदक धमक आहि 
अनेक पंथ यातच आहे असे नाही तर जैन, बौद्ध, ह्श्चन आदी अनेक धमात आहे. तथाहप स्वामींनी 
म्हटल्याप्रमािे हशखासूत्र त्याग आहि गेरुची अथवा कृष्ट्िवसे्त्र पहरधान करण्यातच सनं्यास आहे असे नाही, 
तर मनोभावनावर हवजय हमळहवण्यातच खरा सनं्यास आहे. बाय वषे केवळ संन्यासास पोषक आहे. परंत  



           

मनोहवजय न होता केवळ बाय उपाधी धारि केली, तर कसा अनथक घडतो, याचे प्रहतक सवक धमातून आहि 
पंथातून पहावयास हमळते. संन्यास घ्यावयास वयाची हवहशष्ट मयादा न सागंता मनावर आहि 
मनोहवकारावंर हवजय हमळहवण्याची जेव्हा पात्रता आली, तोच योग्य काळ असा स्वामींच्या वचनावरून 
आहि वैहदक वचनावरून स्पष्ट अथक हनघतो. वैहदक धमात जे ब्रह्मचयाहद चार आश्रम साहंगतले ते 
अन भवजन्य आहेत. त्यात सनं्यासाश्रम हा शवेटी साहंगतला आहे. ब्रह्मचयाश्रम हा गृहस्थाश्रमाची पूवकतयारी 
आहे. नंतर गृहस्थाश्रम, नंतर वानप्रस्थाश्रम हा आश्रम म्हिजे संन्यासाश्रमाची पूवकतयारी. या आश्रमात 
गृहस्थाश्रमातील सवक कतकव्याचंा लोप होत होत शवेटी संन्यासाश्रम घेऊन अतंी जन्म–मरिाच्या मोक्षाचे पद 
हमळवावयाचे ते कायक स कर व्हाव े म्हिूनच या चार आश्रमाचंी योजना केली आहे. अन भवाने ही 
चत राश्रमाची व्यवस्था केली असली तरी अल्पवयातच मनोहवकारावर ताबा हमळवनू संन्यास स्वीकारल्याची 
व इहतहास प रािातून अलौहकक हवभहूत हनमाि झाल्याची उदाहरिे नमूद आहेत. त्यामध्ये श्रीश क्ाचायक 
आहि श्रीशकंराचायक याचंी नाव ेअग्रगण्य आहेत. 

 
हे येथे हवस्ताराने हनवदेन करावयाचा हेत  हा की, भावी अनथक टाळावयाचा झाल्यास अल्पवयात 

संन्यास दीक्षा देताना पात्रापात्रतेचा अवश्य हवचार होऊन सनं्यास दीक्षा देण्यात यावी अशी माझी नम्र 
हवनंती आहे. 
 
यय अनधवेशनयची वैनशष्ट्ये 
 

या अहधवशेनात अन ग्रह आहि दीक्षा समारंभ ठेवण्यात आले आहेत. हा उपक्म अत्यंत उपय क्त 
आहे असेच कोिीही म्हिेल. अन ग्रहासंबधंाने सागंावयाचे तर एखाद्या सत्पात्र अहधकरिाच्या मागकदशकनाने 
सत्यासत्य ओळखण्याची पात्रता आली म्हिजे बालवयात व्यक्तीला महान भावाचे वाङ मय आहि तत्त्वज्ञान 
याचे अध्ययनास स रूवात होिे श्रयेस्कर आहे. ब्राह्मिादी मौजीबंधनाचे जे वैहदक धमात स्थान आहे तेच 
स्थान महान भाव पंथात अन ग्रह या संस्कारास आहे. या संस्काराम ळे पंथीयज्ञानाच्या के्षत्रात व्यक्तीचे 
पदापकि झाले असे समजिे इष्ट आहे. बालपिात आपि जे ज्ञान हमळहवतो ते अक्षय स्वरुपाचे असते, असा 
अन भव आहे. तेव्हा आपल्या पंथाच्यादृष्टीने पंथीय धमावर आहि तत्त्वज्ञानावर बालकाची श्रद्धा हनमाि 
व्हावयास अन ग्रहास हाच काल योग्य आहे. तेव्हा या अहधवशेनात या कायाचा कायककत्यानी उपक्म केला 
त्याबदल ल मी त्यानंा धन्यवाद देतो. 
 
धयर्तमक आनि व्ययवहयनरक नशक्षियच्यय सांस्थय 
 

महान भाव समाज हा भारतीय जनसमाजाचा एक घटक आहे. भारताच्या अंतगकत राज्यव्यवस्थेची 
अथवा आक्मिापासून भारताचे संरक्षि करण्याची जबाबदारी इतर भारतीय समाजाप्रमािेच महान भावीय 
समाजावरही आहे. ही ध्येये समोर ठेवनूच पंथीयानंी धार्षमक हशक्षिाबरोबरच व्यावहाहरक हशक्षि देिाऱ्या 
संस्था हनमाि करावयास पाहहजेत. त्या कायाकहरता आपले लोकाचें भारतीय सरकार अन दान देण्याचीही 
शक्यता आहे. पंथीयाकहरता अशाप्रकारची संस्था, हनदान इतरत्र व्यावहाहरक हशक्षि घेिाऱ्याकहरता 
धार्षमक हशक्षि देण्याची योजना असलेल्या वसहतगृहाची व्यवस्था खास नागपूरास करिे आवश्यक आहे 
आहि अशाप्रकारचा प्रयत्न नागपूरास स रू असल्याचे कळले आहे. त्या कायास तनमनधनाने शक्यतोन सार 
सहाय्य कराव ेअशी मी आजच्या प्रसंगाने अतंःकरिपूवकक हवनंती करतो. 
 



           

पांथीययांची नवनशष्ट कयमनर्री 
 

महान भाव समाजाने हवशषेतः त्यातील महंतादी ध हरिानंी फार मोठी कामहगरी पूवा–स्पृश्यासबंंधी 
केली आहे. ती कामहगरी म्हिजे अस्पशृ्य समाजातील व्यस्क्तनी अन ग्रह आहि दीक्षा देण्याची प्रथा स रू 
करून त्याचंी इह आहि परत्र उद्धार होण्याचा मागक ख ला करून हदला. आज वऱ्हाड, नागपूर, चादंा 
इत्यादी भागात पूवी अस्पृश्य मानलेल्या समाजात हजारोनी महान भाव पंथाचे अन यायी आहेत. स्पशृ्य 
मानलेल्या महान भाव पंथीयाइतकेच त्याचें आचारहवचार श द्ध आहेत. पंथ हनयमाप्रमािे त्यानंी पंथात 
आल्याबरोबर अभक्ष्य भक्षि, अपेय पान इत्यादी अग्राय मानलेल्या आचारहवचाराचंा त्याग केला आहे. 
कोिासही अस्पृश्य मानू नये अशा हवचारसरिीच्या काळात हा महान भावीय समाजाचा एक मोठा घटक 
अस्पृश्य आहे असे म्हििे द राग्रहाच्या कोटीत जाईल. खािेहपिे, लग्न व्यवहार हा केवळ वैयस्क्तक प्रश्न 
आहे. त्याचंा स्पशृ्यास्पृश्यतेच्या हवषयाशी काही एक सबंंध नाही. अस्पृश्यतेचे हनमूकलन करण्याची प्रवृहत्त 
भारतीय समाज घटकात उत्तरोत्तर वाढत आहे, तसेच अस्पशृ्यतेचे हनमूकलन व्हाव,े असे आपल्या 
लोकहनय क्त सरकारचे धोरि आहे ही प्रशसंनीय गोष्ट आहे. 

 
बंध भहगनीनो, आपल्या समाजाच्या धार्षमक आहि लौहकक उन्नत्तीकहरता मी आप लकीने 

आपल्यासमोर आपले हवचार माडंले आहेत. आपि ते शातंपिे ऐकून घेतलेत याबदल ल धन्यवाद. मी 
महान भाव पंथाचा अन यायी नाही. तथाहप अन यायाइतकीच पंथीयाबदल ल, पंथाच्या धमकमताबदल ल व 
वाङ मयाबदल ल मला आप लकी आहे. पंथाशी गेल्या ४५ वषांपासून माझा आप लकीचा सबंंध आहे. माझ्या 
शक्यतेन सार तेव्हापासून समाजाची सेवा करीत आहे. ज्याच्याशी माझा ३५ वषापूवी संबधं आला ते 
पूवास्पशृ्य दामोदर मिीराम प राहिक हे होत. त्यानंीच सतंोषाने आपले गं्रथ मला वाचावयास हदलेत आहि 
त्याचं्याच प्रोत्साहनाने मी श्रीऋहद्धपूर येथे अस्पृश्य महान भाव पहरषदेचे प्रथम अहधवशेन ३५ वषापूवी 
भरहवले. त्या पहरषदेस अध्यक्ष म्हिून मी समाजाची सेवा केली. श्री. प राहिकाचंी आठवि मी हवसरिे शक्य 
नाही. म्हिून मी या प्रसंगी समाजाचे पहहले कायककते म्हिून त्याचंा गौरवय क्त उल्लखे करतो. वयोमानाम ळे 
आता मला प्रत्यक्ष सेवा करिे द रापास्त आहे. तथाहप परमेश्वराने जी आय मयादा माझ्या वाट्यास हदली त्या 
अवधीत मी पंथीय वाङ मयाचे आहि समाजाच्या उन्नतीचे बैठे कायक करीत राहीन, असे आश्वासन देऊन मी 
आपले भाषि संपहवतो. 



           

    ७ :          
 

४७.       
 

( )          
 

पूवक आहि पहश्चम सम द्रानी मयाहदत, असेत हहमाचल अशा हवस्तीिक भारत देशात, वैहदक धमक, 
संस्कृती आहि समाज याचं्याशी संबहंधत अशी अनेक तीथकस्थाने प्राचीन कालापासून सवकत्र इतस्तत: 
हवख रलेली हदसून येतात. त्यामध्ये ज्याचें भाहवक लोक दैहनक प्रातःस्मरि कहरतात अशा सात पहवत्र प री 
आहेत. तो श्लोक असा– 

 
अयोध्या, मथ रा, माया, काशी, काचंी, अवहंतका । 
प री द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका: ॥ 

 
या सात प रीमध्ये पल्या ही दोन अयोध्या आहि मथ रा या हवशषे महत्त्वाच्या आहेत. कारि अयोध्या 

ही श्रीरामचदं्राची जन्मभमूी म्हिून प्रहसद्ध आहे आहि मथ रा हे शहर श्रीकृष्ट्िाचे जन्मस्थान म्हिनू 
ओळखण्यात येते. श्रीरामचदं्राचे समग्र चहरत्र रामायिात हदसून येते आहि श्रीकृष्ट्िाचे साद्यतं चहरत्र जर 
आपिास समजून घ्यावयाचे झाल्यास भागवत प राि, हवशषेतः दशम स्कंद पूवाधक आहि उत्तराधक, 
हहरवशंप राि आहि महाभारत गं्रथ हे मूळातूनच वाचले पाहहजेत. आजच्या लेखाचा हवषय श्रीकृष्ट्िचहरत्र 
नसून त्याचें जन्मस्थान मथ रा हा आहे. तथाहप मथ रा नगरासंबधंी हववचेन करीत असता लेखात अन षंगाने 
चहरत्रहवषयकाहद भाग येईल. 
 
रयमकृष्ट्ि अवतयरयचय कयळ 
 

कृष्ट्िावताराआधी रामावतार झाला अशी परंपरा आहे आहि रामायि आहि महाभारत या गं्रथात 
आलेल्या उल्लखेावरूनही ते स्पष्ट हदसून येते. श्रीकृष्ट्िाचा अवतार द्वापारय गात अगदी शवेटी झाला. 
महाभारत य द्ध सपंल्यावर कलीय गारंभ झाला. आज पंचागंात नमूद केल्याप्रमािे कलीय गारंभापासून 
५०५८ व े वषक स रू आहे. हनजधामास जाण्याचे वळेी श्रीकृष्ट्िाचे वय १०० वषाचे वर होते म्हिजे आज 
श्रीकृष्ट्िअवताराला ठोकळ मानाने ५१५८ वषाच्या वर झाले. काहंी हवद्वानानंी अभ्यास करून ह्स्ती 
शकापूवी १५०० वष े म्हिजे सरासरी ३५०० वष े असा महाभारत काल ठरहवला आहे. परंत  प्रस्त त 
लेखाकरता आपिास प्रमािाप्रमािाच्या खोल पाण्यात न हशरता परंपरेने संमत असलेला कालच गहृीत 
धरून कायकभाग साधता येण्यासारखा आहे. 

 
मथ रा हे शहर शूरसेन या देशात आहे. या देशास लागून महाभारत काली, मत्स्य, क रू आहि 

पाचंाळ हे देश होते. आयाचा जो पहवत्र आयावतक तो गंगा आहि यम ना या नद्याचं्या अतंवेदीत होता, 
त्यामध्येच यम नेच्या काठावर वसलेले हे मथ रा शहर आहे. शूरसेन या देशासच प्राचीन काळी व्रज असे 



           

म्हित होते. ही दोन्हीही देशनामें प्राकृत भाषापंकैी शौरसेनी भाषा आहि कहदी भाषेची प्रम ख शाखा व्रजभाषा 
या भाषानामानंी संरक्ष न ठेहवली आहेत. 

 
भागवतात या नगरीला मथ रा अथवा मध प री ही दोन्ही नाव े हदली आहेत. मध प री या नावंाच्या 

उत्पत्तीचा काळ रामायि काळापयंत जातो. ती कथा रामायि उत्तरकाडं आहि हहरवशं प रािात हवस्ताराने 
हदली आहे. ती कथा थोडक्यात अशी आहे. यादवापंकैी चदं्रवशंाचा ६१ व्या हपढीचा मध  नावाचा राजा 
झाला. त्याने यम नेच्या काठी मध प र अथवा मध प री नावाची नगरी स्थापून आपली राजधानी केली. त्याचा 
प त्र लवि हा अत्याचारी हनघाला. त्याच्या अत्याचाराने त्रस्त झालेले ऋहष श्रीरामचंद्राकडे गेले. त्यानी 
आपले बंध  शत्रघू्न यास सैन्य घेऊन मध प रीवर पाठहवले. त्याने य द्धात लविाचा पराजय करून ते राज्य 
घेतले. त्याने मध प रीचे वैभव नष्ट करून मथ रा नावाचे द सरे नगर वसवनू प्रथम आपला वडील प त्र स बाहू 
यास या प्रदेशाचा अहधकारी केले, रघ वशंा— 
 
  व्रजे वसस्न्कमकरोन्मध प याच केशव : । भागवत दशमपूवाधक श्लोक १० । 
  शूरसेनो यद पहतमकथ रामावसन्प रीम् । माथ रान्शरूसेनाशं्च हवषयान्ब भ जे प रा ॥ 

(भा. द. पूवाधक श्लोक २७) 
 
प्रमािे नंतर द सरा प त्र शूरसेन यास अहधकारी केले. हहरवशं प राि आहि रामायि उत्तरकाडं यातं मधूने 
वसहवलेल्या मध प रीचे फार उत्कृष्ट असे विकन केले आहे. (हहरवशंप राि पवक, अ ५४ श्लो. ५७ ते ६८) ते 
असे: “ही नगरी यम नेच्या तीरावर वसली होती. आहि हतचा आकार अष्टमीच्या चंद्रासारखा होता. 
शहराच्या सवक बाजूस कभत होती व मधून मधून ऊंच तोरिाद्वारे होती. कभतीच्या बाहेरून खंदक होता. 
नगरात धनधान्याहदकाचंी समृद्धी होती. घरानंा सजे्ज आहि स ंदर द्वारे होती. शहरात अनेक उद्याने व वने 
होती. वस्त्रालंकारानी स शोहभत अशा नरनारी शहरात वास्तव्य करीत. हत्ती, घोडे, रथ याचंी समृद्धी असून 
बाजारात सवक प्रकारच्या वस्तंूचा क्यहवक्य होत असे. रत्नाचें तर ढीगच्या ढीग असत. येथील जमीन 
स पीक असून पाऊस योग्य वळेी पडत असे. सवक स्त्रीप रुष प्रसन्नहचत्त हदसत असत.” 
 

श्रीकृष्ट्िचहरत्र भारतात सवक थरातील स्त्री–प रुषानंा अवगत आहे, हे गृहीत धरून ते येथे हदले 
नाही. मथ रा, गोक ळ, वृदंावन, मध बन आहि गोवधकन ही प्रम ख स्थळेच काय, परंत  समस्त व्रजभमूीचा 
किन कि श्रीकृष्ट्ि आहि बलराम या अवतारी प रुषांच्या लीलानंी धन्य झाला आहे. श्रीकृष्ट्िाचे मथ रेतील 
बंहदशाळेतील जन्मस्थान, नवजात श्रीकृष्ट्िाला पाटीत घालून आहि यम ना ओलाडूंन वास देवाने गोक ळात 
नंदगृही पोचहवले तो मागक, श्रीकृष्ट्िानी बालहक्डा केल्या ती गोक ळ वृदंावनातील स्थळे, यम नाकाठी 
कंदबवृक्षावरून केलेले काहलयामदकन, क ं जवनात श्रीकृष्ट्िानी गोपीसह केलेल्या रासक्ीडेचे स्थळ, 
मथ रेतील कंसाचा दरबार, मल्लय द्ध आहि कंसवध जेथे झाला ती स्थाने भारतवाहसयानंा फार हप्रय आहेत. 
श्रीकृष्ट्ि अवताराला पाचं हजाराच्या वर वष े झाल्याम ळे तत्कालीन कोित्याही प्रकारचे अवशषे आज 
उपलब्ध नाहीत. 

 
मथ रानगरीवर जरासधंाने एकूि १८ स्वाऱ्या केल्या आहि श्रीकृष्ट्ि बलरामानंी १७ वळेी 

मथ रानगरीचे यशस्वी रीतीने संरक्षि केले. ती मथ रानगरी मजबतू अशी बाधंलेली असली पाहीजे. पि 
आज जेथे मथ रानगरी आहे तेथे अगर त्या आसमतंात श्रीकृष्ट्िकालीन काहीही अवशषे नाहीत. गंगेप्रमािे 
यम ना नदीचाही प्रवाह वरचेवर बदलण्याचा लौहकक आहे. मथ रा अथवा मध बन आहि गोवधकन पवकत याचें 



           

यम नेपासून आजचे अंतर आहे ते प रािात हदलेल्या अंतरापेक्षा हभन्न आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हिजे 
स्पष्ट होईल. 
 त्याचबरोबर हीही गोष्ट लक्षात घ्यावयास पाहहजे ती जेव्हा जेव्हा परकीयाचंी म्हिजे शक, यवन, 
हूि, म सलमान इत्याहदकाचंी भारतावर आक्मिे झाली त्या त्या वळेी त्याचंी मथ रेलाही झळ लागली आहि 
शहर उध्वस्त झाले, अशी इहतहास साक्ष देत आहे. या लेखाच्या उत्तराधात या गोष्टीचे साधारि हनवदेन 
येईल. परकीयाप्रमािेच हदल्लीच्या बादशहानंी आहि स लतानानीही मथ रेची द दकशा उडहवली. या सवक 
कारिामं ळे श्रीकृष्ट्िकालीन मथ रेचे आज दशकन घडिे अशक्य आहे. 
 

अशी जरी पहरस्स्थती असली तरी ही गोष्ट हनर्षववाद आहे की, श्रीरामचदं्र आहि श्रीकृष्ट्ि या दोघा 
अवतारी प रुषाचंा भारतीय समाजावर फार मोठा पगडा आहे. त्यातही श्रीकृष्ट्ि हा पूिावतार म्हिून समजत 
असल्याम ळे त्याची भक्ती भारतात सवकत्र सवक थराच्या जनतेत आहे व ती भक्ती श्रीकृष्ट्िाच्या 
अवतारकालापासून अव्याहत चालू आहे. श्रीकृष्ट्िाची उपासना चालहवण्याकहरता भारतामध्ये अनेक पंथ 
आहि सापं्रदाय हनमाि झाले आहेत. महाराष्ट्रातील वारकरी सापं्रदाय, महान भाव पंथ, ग जरातेतील 
राधावल्लभ सापं्रदाय हे प्रम ख होत. श्रीकृष्ट्िचहरत्रावर संस्कृतमध्ये आहि भारतीय भाषामधून हवपूल वाङ मय 
हनमाि झाले आहे. भारतीय भाषातून श्रीकृष्ट्िचहरत्रपर अनेक लोकगीते हनमाि झाली असून ती हस्त्रयामधून 
आहि अगदी ग्रामीि जनतेतही प्रहसद्ध आहेत. 

 
याचा पहरिाम असा झाला की, अनेक शतकापासून व्रजभहूम, मथ रा आहि श्रीकृष्ट्िाचे जन्मस्थान 

आहि त्यानंी ज्या अनेक लीला केल्या त्या त्या लीलाचंी स्थाने भारतवासीय अनेक सहस्त्रकापासून पहवत्र 
मानतात. आहि भारताच्या सवक भागातून त्या पहवत्र मानलेल्या स्थळाचं्या दशकनाकहरता अनेक श्रद्धाळू 
स्त्रीप रुष तेथे जात असतात. परकीय आक्मिाम ळे ती स्थळे अनेकवार नष्टभ्रष्ट झाली असता स्थाहयक 
प जारी वगक आहि धहनक आहि दानी असा भारतातील श्रद्धाळू वगक याचं्या पहरश्रमाने त्या स्थळाचंी स्मृती 
कायम ठेहवली आहे. 

 
श्रीकृष्ट्िचहरत्राशी संबधं असलेली व्रजभहूम, प्राचीन मध वन, मथ रा, गोवधकन, गोक ळ आहि वृदंावन 

ही स्थळे आजही हवद्यमान आहेत. पूवी बंदीशाळा म्हिनू प्रहसद्ध असलेले श्रीकृष्ट्िाचे जन्मस्थान, कंसाचा 
हकल्ला कंस वधानंतर हवश्राहंतस्थान झालेला हवश्रामघाट, काहलयामदकन हजथे झाले म्हिून म्हितात तो 
कंदबवृक्ष आहि त्या शजेारीच यम ना नदी, श्रीकृष्ट्िाचे सवंधकन जेथे जेथे झाले तो गोक ळातील नंदाचा वाडा 
इत्यादी अनेक संस्मरिीय जागा स्थानीक तीथोपाध्यायानंी परंपरेने आठविीत ठेहवल्या आहेत. त्या 
स्थळाचे भाहवक याते्रकरूना हे तीथोपाध्ये दशकन घडहवतात आहि हे भाहवक याते्रकरू त्या त्या स्थळाशी 
हनगहडत अशा श्रीकृष्ट्िाच्या चहरत्राचे स्मरि करून कृतकृत्य होतात. प्रसंगहवशषेी हे तीथोपाध्ये भाहवक 
याते्रकरंूच्या श्रदे्धचा फायदा घेऊन चकहवतातही. उदाहरिच द्यावयाचे तर मथ रेत हवश्रामघाटाजवळ एक 
सतीचा मनोरा आहे. तो दाखवनू ते सागंतात की, कंसवध झाल्यानंतर या हठकािी कंसाच्या हस्त्रया सती 
गेल्या. वास्तहवक इहतहासावरून असे हसद्ध आहे की, जयपूरचे राजा भारमल (हबहारीमलयाची) रािी या 
हठकािी आपल्या मृत पतीच्या देहाबरोबर सती गेली आहि त्याचंा प त्र राजा भगवानदास याने त्याचंी स्मृती 
म्हिून हा सतीब रुज सन १५७४ इसवीमध्ये बाधंला. 

 
जरासधंाने मथ रेवर एकूि १८ स्वाऱ्या केल्या. पहहल्या सतरा स्वाऱ्या श्रीकृष्ट्िाने परतहवल्या. १८ 

व्या स्वारीच्या वळेी जरासधंाने कालवयवनालाही आपल्या मदतीस बोलाहवले. कालयवनाचा कसा नाश 



           

केला याची कथा भागवतात आहे, परंत  शवेटी श्रीकृष्ट्िाने आपली राजधानी मथ रेहून द्वारकेस आहिली 
आहि शवेटपयंत द्वारका हेच हनवासस्थान होते. काहंी काळ मथ रेसह शूरसेनदेश जरासधंाच्या ताब्यात 
होता व भारतीय य द्धाच्या वळेी तो क रुके्षत्रावर कौरवातफे लढला. पाडंवाचं्या अश्वमेघ यज्ञाच्या वळेी 
सहदेवाने श रसेन देश जरासंधापासून परत हमळहवला. प्रभास येथे यादवाचंा सहंार झाल्यावर आहि 
श्रीकृष्ट्ि हनजधामास गेल्यावर अज कनाने श्रीकृष्ट्िाच्या हस्त्रया इत्यादी पहरवार आपल्याबरोबर इदं्रप्रस्थास 
आिला. त्यावळेी आज कनाने श्रीकृष्ट्िाचा पौत्र अहनरुद्ध याचा म लगा वज्र याला मथ रेस श रसेनाच्या गादीवर 
बसहवले. त्याचेनंतर यादव वशंातील अनेक राजानंी मथ रेस राज्य केले, असे प रािात नम द आहे. 

 
प रािकाळानंतर श्रीकृष्ट्िचहरत्राशी संबदं्ध अशा स्थळावर अनेकदा मूती आहि मंहदरे स्थापन केली 

होती. पि ती परकीय आक्मकाकंडून नष्टभ्रष्ट करण्यात आली. त्या त्या हठकािी आजही मोठमोठी महंदरे 
हवद्यमान आहेत. मध्यतंरीच्या इहतहासकाळात मथ रा हे ज्याप्रमािे वैहदक धमीयाचें पहवत्र स्थान मानण्यात 
येते, त्याचप्रमािे बौद्धधमीयाचें आहि जैनधमीयाचेंही ते मोठे कें द्र हनमाि झाले होते. 
 

( )           
 
 भारतीय य द्धकालापासून ब द्धकालापयंत हकती राजवशंानी आहि राजानी मथ रेवर राज्य केले 
त्याचंी नाव ेअथवा कालमयादा याचंा प रािात उल्लेख हमळत नाही. तसेच शूरसेनाचे जनपद मथ रेस केव्हा 
हनमाि झाले, याचाही कोठेच उल्लेख नाही. तथाहप ब द्ध आहि महावीर याचं्या काळी भारतात जे सोळा 
प्रम ख जनपद होते, त्यात शरूसेन जनपदाचा उल्लेख आहे. ब द्धाच्या काळी मथ रा हे वैहदक धमाचे एक प्रम ख 
कें द्र होते. एकदा भगवान ब द्ध हे मथ रेला आले होते, असा बौद्ध वाङ मयात उल्लखे आहे. त्यावळेी अवतंीच्या 
चंडप्रधोत राजाचा नातू (दौहहत्र) अवहंतप त्र शूरसेन, जनपदाचा राजा मथ रेत राज्य करीत होता. त्यावळेी 
मथ रेला वैहदक धमाचे प्राबल्य असल्याम ळे त्याची (ब द्धाची) योग्य ती सभंावना न झाल्याम ळे ब द्धाने 
मथ रेसंबंधी आपले प्रहतकूल मत नमूद करून ठेहवले आहे. तथाहप ब द्ध–आगमनाचा प्रभाव मथ रा येथील 
जनतेवर पडला होता, असे हदसते. खास प्रशासक अवहंतप त्र याने बौद्ध धमाचा स्वीकार केला होता. 
त्याम ळे काहंी जनताही बौद्धधमी झाली असल्याचा संभव आहे. मौयक अशोक याचं्या राजत्वकाळी तर मथ रा 
हे बौद्ध धमाचे एक प्रम ख कें द्र बनले होते. बौद्ध धमाबरोबरच मथ रा हे जैन धमाचेही एक कें द्र झाले होते. 
अशोकाने मथ रेला यम ना तटावर तीन स्तूप हनमाि केले होते असा उल्लेख ह एनत्स्यागं, हचनी प्रवाशी याने 
सातव्या शतकात आपल्या प्रवासविकनात केला आहे. अशोक दरबाराचा यनूानी वकील मेगसॅ्थनीस याने 
मथ रा आहि शूरसेन यासंबंधाने हलहून ठेवल्याचे एहरएन, स्प्लनी, टॉलेमी इत्यादी यूनानी गं्रथकारानंी नमदू 
केले आहे. त्यातं शौरसेनाई (सूरसेन), मेथोरा (मथ रा), क्लीसीबोरा (वृन्दावन) मधून वाहिारी नदी 
जोबरस (यम ना) इत्यादींचा उल्लेख केला आहे. 
 
शुांर् कयल 
 

मौयकवशंसमाप्तीनंतर श गंराजे मगधाच्या गादीवर आले. ते वैहदक धमाचे होते. त्याचं्या सते्तखाली 
मथ रा असल्याम ळे वैहदक धमाची जास्त भरभराट झाली व मथ रा हे व्यापाराचे कें द्र बनले. मोठमोया 
शहरावंरून येथे रस्ते येऊन हमळून श गंकाली हे मथ रा शहर फार प्रहसद्धीस आले. श गं कालातच यवन 
आक्मि भारतावर झाले. हे यवन बॅहटआचे य नानी शासक होते. मथ रा, साकेत, मध्यहमकापयंत याचं्या 



           

स्वाऱ्या झाल्या होत्या. प ष्ट्पहमत्र आदी श गंराजानी या यवनाचंा पराभव केला. त्यासंबधंी पतंजलीच्या 
महाभाष्ट्यात उल्लेख आहे. इ. स. पूवक २०० ते इ. स. १०० पयंत मथ रा येथे हमत्र राजे राज्य करीत होते, असे 
उत्खननात हमत्रराजाची नािी मथ रा येथे सापडली, त्यावरून अन मान करण्यात येते. 

 
इ. स. पूवक १०० च्या स मारास दहक्षिेत महाराष्ट्रात सातवाहनाचंी सत्ता प्रबळ झाली. त्यानंी हवहदशा 

(हभलसा) वर आक्मि करून तेथील श गंसत्ता सपं ष्टात आिली. त्याच स मारास हवदेशी शकानंी भारतावर 
आक्मि केले, मथ रेपयंत आक्मि करून हमत्रवशंीय राजाचंी मथ रेवरील सत्ता डळमळीत केली. शकानंी 
उत्तरेस तक्षहशला येथे आहि यम नेवर मथ रा येथे आपली कें दे्र बनहवली. प ढे मथ रेचे एक के्षत्र स्वतंत्रपिे 
राज्य करू लागले. मथ रेला सापडलेल्या नाण्यावरून त्याचंी नाव े कळतात. या शक क्षत्रपाचें खरोष्टी 
हलहपत आहि प्राकृत भाषेत मथ रा येथे काही लेखही उपलब्ध झाले आहेत. सन १८६९ मध्ये तेथे सापडलेले 
एक कसहशीषक हल्ली हब्रटीश म्य हझयममध्ये लंडन येथे आहे. एका लेखात महाके्षत्रप राजब ल याची पट टरािी 
कम इअ (कंबोहजका) हहने ब द्ध अवशषेावर एक स्तूप आहि हवहार बाधंल्याचा उल्लेख आहे. मथ रेत जेथे हे 
शीषक सापडले त्या सप्तर्षष टेकडीजवळ यम नेच्या तटावर तो स्तूप असावा असा अंदाज आहे. महाके्षत्रप 
शोडास याच्या वळेचे काही लेख मथ रा येथे सापडले. त्यापकैी सन ७२ च्या एका ब्राम्ही लेखावरून एका 
जैन आयाग पट्टाची स्थापना केल्याचा उल्लेख आहे. तसेच त्या शोडासच्या कारहकदीतच आिखी एक १२ 
ओळींचा संस्कृत लेख सापडला. त्यावरून एका वसू नामक व्यक्तीने केशव कटरा या नावाने हल्ली 
ओळखल्या जािाऱ्या वास देवकृष्ट्िाच्या जन्मस्थानावर बाधंलेल्या चत ःशाला महंदराकहरता तोरि आहि 
वहेदका करून हदल्याचा उल्लेख आहे. त्या लेखाचा अन वाद– “स्वामी महाके्षत्रप शोडास याच्या 
राज्यकालात वसू याने भगवान वास देव याचें चत ःशाला मंहदर, तोरि तथा वहेदका याची स्थापना केली. 
भगवान वास देव प्रसन्न हो.” श्रीकृष्ट्िाच्या जन्मस्थानावरील महंदराचा हा सवात प्राचीन उल्लखे आहे. या 
शक क्षत्रपाचं्या अमदानीत वैहदक (भागवत), बौद्ध आहि जैन या हतन्ही धमांची भरभराट होती असे हदसते. 
इ. स. पूवक ५७ च्या स मारास उज्जहयनीचे मालवगि आहि दहक्षिेतील सातवाहन याचं्या सयं क्त शक्तीने 
शकके्षत्रपाचंी सत्ता समूळ नष्ट केली. 
 
 मथ रेवर क षाि वशंाच्या सते्तपूवी काही काल दत्तवशंीय राजाचे प्राबल्य होते असे मथ रेच्या 
आसपास सापडलेल्या दत्त राजाच्या नाण्यावरून अन मान करण्यात येते. क षाि राजाची सत्ता मथ रेवर इ. 
स.१ ते इ. स. २०० पयंत साधारिपिे होती. ही देखील शकंाचीच एक शाखा होती, हवद्वानानंी या वशंाला 
य इशी अथवा त रुष्ट्क (त रवार) असे नाव हदले आहे. याचे कें द्र उत्तरेस पेशावर आहि यम नेच्या काठी मथ रा 
येथे होते. या वशंाचे पहहले दोन राजे शवै धमाचे होते. असे हदसते. त्याजवर जी नािी सापडली आहेत, 
त्यावर एक बाजूस नंदीसह हशवाची मूती आहे. या वशंाचा प्रहसद्ध राजा कहनष्ट्क होऊन गेला. हा व 
याप ढील राजे बौद्ध धमी होते. कहनष्ट्काची कारकीदक भारताच्यादृष्टीने फार उपकारक झाली. बौद्ध धमाचा 
हवस्तार तर झालाच परंत  मूर्षतकला, स्थापत्य, व्यापार इत्यादी अनेक दृष्टीनी प्रगती झाली. शक 
संवत्सराचा प्रारंभ कहनष्ट्कानेच केला, असे काही हवद्वानाचें मत आहे. याच्याच काळी बौद्ध धमाचे स्तूप 
आहि हवहार मथ रेस आहि इतरत्रही हनमाि झाले. ब द्ध भगवानाच्या मूतीची हनर्षमती आहि प्रहतमा पूजनाची 
प्रथा स रू झाली. बौद्ध धमाबरोबरच वैहदक आहि जैन धमाच्या प्रहतमा हनर्षमतीलाही याच स मारास स रुवात 
झाली. क षािकालीन मरू्षतकला आधीच्या मूर्षतकलेपेक्षा उन्नतीस पोहोचली आहे. गाधंार देशात (पेशावर 
भागात) यनूानी मरू्षतकलेचा संस्कार होऊन गाधंारकला हनमाि झाली. हतचाच पहरिाम होऊनही क षाि 
मूर्षतकला मथ रेमध्ये तयार झाली व भारतीय कलेत अग्रगण्य झाली. क षािकालीन ताबंड्या दगडावर 
कोरलेल्या बौद्ध, जैन व वैहदक धमाच्या अनेक मूती मथ रेला उत्खननात सापडल्या आहेत आहि तेथे तयार 



           

झालेल्या क षािकालीन मूती इतरत्रही आढळून येतात. अशीच एक पाश्वकनाथ तीथंकराची मूती अलीगढ 
येथे एका जैन मंहदरात आम्हास आढळून आली. हतच्याच पादपीठावर तत्कालीन ब्राम्ही हलहपचा प्राकृत 
लेख हवद्यमान आहे. त्या मूतीची महंदरात पूजा होत असते. कहनष्ट्काच्या राजसभेत महायान पंथाचे आचायक 
व स हमत्र, ब द्धचहरत आहि सौदरानंदाचे रचहयते अश्वघोष इत्यादी हवद्वरत्न होते. याहशवाय पाश्वक, चरक, 
नाग्यज ंन, संघरक्ष, माठर आदी अन्य नामाहंकत हवद्वज्जन त्या दरबारात होते. या क षािवशंीय सवक राजाचंी 
नािी उपलब्ध झाली आहेत. कहनष्ट्काप्रमािे त्याचा वशंज ह हवष्ट्क हाही बौद्ध धमी होता. त्याने स्वतः मथ रा 
येथे द हवष्ट्क हवहार स्थापन केला असून त्याच्या कारहकदीत अनेक मूती, हवहार आहि स्तूप हनमाि झाले. 
क षाि अमदानीत एक हवशषे उल्लेखनीय गोष्ट म्हिजे मथ रेपासून ८ मलैावर मॉट नावाचे स्थान आहे, तेथे 
एक देवक ल आढळले, त्यात क षाि राजाच्या प्रहतमा हमळाल्या. त्या प्रहतमावंर नाव ेखोदलेली आहेत. 
क षाि राजा हवम (सन ४० ते सन ७७) याने हे देवक ल हनमाि केले. ह हवष्ट्क (सन १०६ ते सन १३८) याने 
या देवक लाचा जीिोद्धार केला असा तत्कालीन लेख मथ रा येथे हमळाला. क षाि वशंाचा शवेटचा राजा 
वास देव याचा सन १७६ च्या स मारास अंत झाला. 
 
 सन २०० ते ३५० पयंत मथ रा येथे नागवशंीयाचंी सत्ता होती. ते शवैधमी होते. त्याचं्या अमदानीत 
मथ रा शहर सवक दृष्टीने समृद्ध झाले आहि त्याचं्या कालानंतर मथ रा शहराला राज्य शासन कें द्र म्हिून 
केव्हाही स्थान प्राप्त झाले नाही. नागवशंानंतर मथ रा प्रदेश ग प्त वशंीयाचं्या ताब्यात गेला. त्याचं्या 
कारहकदीत वैहदक (भागवत) धमाला फार प्रोत्साहन हमळाले. 
 
 चंद्रग प्त प्रथमचा उत्तराहधकारी सम द्रग प्त याच्या हदस्ग्वजयाची माहहती देिारा स्तंभलेख प्रयागच्या 
हकल्ल्यात आहे, त्यावरून नागवशंी गिपती नाग मथ रा येथे राज्य करीत होता. त्याला पराहजत करून 
सम द्रग प्ताने मथ रा प्रदेशावर आपला अमल बसहवला. 
 
 चंद्रग प्त हवक्माहदत्य याच्या कारहकदीतील इ. ३८० स माराचे लेख हमळाले त्यावरून मथ रेला 
रंगेश्वर, कहपलेश्वर इत्यादी हशवप्रहतमाचंी प्रहतष्ठापना केल्याचा उल्लखे आहे. चदं्रग प्ताच्या कारहकदीतच 
फाहहआन हा प्रहसद्ध हचनी प्रवाशी मथ रेस आला होता. त्याने मथ रेचे तत्कालीन विकन केले आहे, त्यावरून 
बौद्ध धमाचा मथ रा येथे हकती प्रसार झाला होता याची कल्पना येईल. 
 
 “मथ रा येथे लहान मोठे सवकच बौद्ध धमक मानतात. बौद्धकालापासूनच येथे बौद्ध धमाचा प्रसार आहे. 
येथे यम ना नदीच्या दोन्ही तीरावर २० सधंाराम असून तेथे ३००० हभक्षू वास्तव्य करतात. ६ बौद्ध स्तूपही 
आहेत. साहरप त्र, आनंद, म द्रलप त्र इत्यादींच्या सन्मानाथकही येथे स्तूप आहेत.” 
 
 सम द्रग प्तानंतर चदं्रग प्त हद्वतीय उत्तराहधकारी झाला. त्याच्या कारहकदीत भागवत धमाची मथ रेस 
फार उन्नती झाली. कटरा केशव देव म्हिून मथ रेस जे श्रीकृष्ट्िाचे जन्मस्थान मानण्यात येते त्या हठकािी 
चंद्रग प्त हद्वतीय याच्यावळेचे तीन लेख उपलब्ध झाले. परंत  ते संपूिक नसल्याम ळे त्याचंा हनहश्चतपिे अथक 
लागत नाही. तथाहप लेख सापडले त्या कटरा केशव देव या हठकािी अनेक भागवत धमीय मूती व महदराचे 
नक्षीकाम केलेले दगड सापडले. यावरून हवद्वानाचें अन मान आहे की, या हठकािी ग प्तकाळी एखादे 
भागवत धमीय मंहदर (श्रीकृष्ट्ि मंहदर) असाव.े 
 



           

 ग प्तकाळात याप्रमािे मथ रानगर सवक दृष्टीनी समदृ्ध होते तथाहप ग प्तकाळातच क मारग प्ताच्या 
राजवटीअखेर उत्तर पहश्चम भागातून परकीय हूिाचें भारतावर भीषि आक्मि झाले आहि त्याने ग प्त 
साम्राज्याला हादरा हदला. हे हूि अत्यतं क् र असून ते तक्षहशला, मथ रा इत्यादी स्थळी, जे समोर येईल 
त्याचा हवध्वसं करीत थेट मध्य प्रदेशापयंत आक्मि करीत गेले. मथ रा येथील मंहदरे, मूती, जैनाचं्या 
वस्ती, बौद्धाचें हवहार, स्तूप इत्यादी नष्टभ्रष्ट केले. इ. स. ५०० च्या स मारास हूिाचंा प्रम ख तोरमाि याने 
पहश्चम भारतात काही काल राज्यसत्ताही प्रस्थाहपत केली होती. मथ रा येथे हूिाचंी असखं्य अशी नािी 
उपलब्ध झाली आहेत–या हूिाचं्या अत्याचारास श्रीकृष्ट्िजन्मस्थानावरील ग प्तकालीन भव्य 
श्रीकृष्ट्िमहंदरही काळाच्या पोटात ल प्त झाले असाव.े ग प्त वशंाच्या अहंतम राजवटीतच हूिानंा प्रभावी 
प्रहतकार करून पळवनू लावण्यात आले. 
 
 सहाव्या शतकापासून बाराव्या शतकापयकत मौहखरी आहद अनेक छोट्या सत्ताधीशाचंी मथ रेवर सत्ता 
होती. त्यात हषकवधकन हा हवशषे प्रभावी होता. त्याच्याच कारहकदीत हचनी यात्री ह एनत्स्यागं हा स. ६३५ च्या 
स मारास भारतात येऊन गेला. तो मथ रेस आला होता. त्याने शहराचे जे विकन केले आहे त्यावरून 
मथ रेसंबंधाने कल्पना येते. तो म्हितो, “या शहरात २० संधाराम असून तेथे दोन हजार हभक्ष  राहतात. येथे 
५ देवमंहदरे आहेत. त्यात साधू पूजा करीत असतात. येथे अशोकाने बनहवलेले तीन स्तूप आहेत. 
त्याचप्रमािे भगवान ब द्धाच्या हसकारी हशष्ट्याचं्या सन्मानाथकही स्तूप तयार केले आहेत.” 
 
 नवव्या–दहाव्या शतकात ग जकर प्रहतहाराच्या अहधकारात मथ रा प्रदेश होता. हे हवहार शवै आहि 
वैष्ट्िव होते. याचं्या अमदानीत मथ रा येथे पौराहिक धमाची चागंली उन्नती झाली. नवव्या शतकातील एक 
लेख श्रीकृष्ट्ि–जन्मस्थानावर हमळाला त्यावरून राष्ट्रक टानंी येथे काही धार्षमक कायक केल्याचा उल्लखे 
आहे. 
 
 अकराव्या शतकात गझनीच्या भारतावर एकूि सतरा स्वाऱ्या झाल्या. त्यात स. १०१७ मध्ये त्याचे 
मथ रेवर आक्मि झाले. या स्वारीसंबधंाने स लतान महमद याचा मीरम न्शी याने, आपल्या “तारीखे 
याहमनी” या गं्रथात सहवस्तर विकन हदले आहे. त्याचा साराशं असा :— “शहराभोवती दगडी मजबूत कभत 
आहे आहि नदीच्या बाजूस आधाहरत असे दोन भव्य दरवाजे आहेत. शहरात अनेक स ंदर इमारती असून 
अनेक देवमंहदरे आहेत. त्यात राममंहदर उत्कृष्ट असून ते देवहनमीत आहे, असे लोक म्हितात. स लतानाने 
ही सवक मंहदरे आहि हनवासस्थाने नष्टभ्रष्ट करण्याची आज्ञा हदली. वीस हदवस शहराची जाळपोळ आहि लूट 
स रू होती. माहिकाचे नेत्र असलेल्या सोन्याच्या पाच मोया मूर्षत महमदाच्या हाती लागल्या. 
सोन्याचादंीची हमळहवलेली लूट महमदाने १०० उंटाचं्या पाठीवर लादून गझनीला नेली. हूिानंतरचा 
मथ रेवरील हा द सरा भीषि अत्याचार होय.” 
 
 महमदाच्या स्वारीनंतर थोड्याच काळात अल्बरेूनी हा म सलमान लेखक भारतात येऊन गेला. 
त्याने मथ रेचे विकन हलहून ठेवले असून श्रीकृष्ट्िाच्या जन्माची कथा देऊन त्याचे चहरत्र वर्षिले आहे. 
 
 त्यानंतर मथ रा गाहडवाल वशंाच्या ताब्यात आली. त्याचंी राजधानी कन्नोज येथे होती. गाहडवाल 
राजाहवजयचदं्र याने स. ११५० च्या स मारास मथ रेला श्रीकृष्ट्ि जन्मस्थानावर एक भव्य मंहदर हनमाि केले. 
त्या स माराचा एक प्रस्तर लेखही तेथे सापडला आहे. सन ११८४ च्या स मारास क त ब दल ीन याच्या 
नेतृत्वाखाली म सलमानानी कन्नोजवर आक्मि केले. हवजयचदं्राचा प त्र जयचदं्र याने जोरदार सामना 



           

हदला; परंत  चंदावर (हज. इटावा) येथील य द्धात जयचंद्र मारला गेला. त्याम ळे गाहडवाल राज्य नष्ट 
होऊन सवक म सलमानमय झाले. 
 
 बाराव्या शतकापासून १६ व्या शतकापयकत हदल्ली येथे ग लाम, हखलनी इत्यादी अनेक स लतान 
वशंानी राज्य केले. मथ राही त्याचं्याच अहधकारात होती. त्या काळात मथ रेवर अनेक अत्याचार झाले. मूती 
नष्टभ्रष्ट केल्या, महंदरे जीिक–शीिक केली, धार्षमक पहवत्र स्थानावर महशदी बाधंण्यात आल्या. तरी या 
काळात हवशषेतः भागवत धमाची चागंलीच भरभराट झाली आहि रामनंद, कबीर, मीरा इत्यादी अनेक 
हवभतूीनी कहदू जातीमध्ये आहि वैष्ट्िव धमामध्ये नवचैतन्य ओतले. कहदू समाज प नरूज्जीहवत झाला. 
 
 नंतर मथ रा प्रदेश स. १५२६ पासून हदल्लीच्या मोगल बादशहाच्या ताब्यात आला. औरंगजेबाच्या 
कारहकदीपयकत (स. १६५० पयकत) मोगलकाळातही मथ रेची सवकतोपरी धार्षमक उन्नती झाली. 
 
 अकबर, जहागंीर याच्या काळात साहहत्यकलानंा ऊर्षजतावस्था प्राप्त झाली. मथ रा येथे आहि 
हनकटवती गोक ळ, वृदंावन, गोवधकन इत्यादी हठकािी अनेक भव्य मंहदरे बाधंण्यात आली आहि 
तीथकस्थानाचे महत्त्व वाढले. तसेच सूरदास, नंददास, हहरदास, रसखान इत्याहदकानंी श्रीकृष्ट्िचहरत्रपर 
काव्यरचना करून व्रजभाषा समृद्ध केली. जहागंीरच्या राज्यकालात ब ंदेला राजा वीरकसग देव याने मथ रेस 
श्रीकृष्ट्िस्थानावर एक हवशाल मंहदर बाधंले. शहाजहानप त्र दाराहशकोह याने वरील केशवदेव मंहदराभोवती 
आकषकक असा दगडी कठडा बसहवला. बर्षनयर, मन ची, टव्हरहनयर आदी हवदेशी प्रवाशानंी या 
केशवमंहदराची फार प्रशसंा केली आहे. 
 
 परंत  औरंगजेब हदल्लीच्या तख्तावर बसल्याबरोबर सारे पारडे हफरले. कहद  धमक आहि हवशषेतः मूती 
आहि मंहदरे याचंा तो कट टर हवरोधी होता. गादीवर आल्याबरोबर पहहली महत्त्वाची गोष्ट त्याने केली 
असेल तर ती ही की, दाराहशकोहने केशवदेवमंहदराभोवती बाधंलेला दगडी कठडा आपल्या 
अहधकाऱ्यामाफक त काढहवला आहि चार वषानंतर मथ रेचे ते केशवमंहदर समूळ उध्वस्त केले आहि तेथे 
मशीद बाधंहवली. हाच प्रकार इतर तीथकस्थानासंबधंानेही करण्यात आला. 
 
 औरंगजेबानंतर स. १७३९ मध्ये नाहदरशहा आहि स. १७५७ मध्ये अबदल्लीने मथ रेवर भीषि 
आक्मि केले आहि उभयतानीही जाळपोळ, लूटपाट आहि मन ष्ट्यहानी प्रचंड प्रमािावर केली. अबदालीने 
केलेल्या भीषि काडंाचे ज्याने प्रत्यक्ष अवलोकन केले अशा एका म सलमानाने हलहून ठेहवले आहे की, 
बाजारात आहि शहरात हलाल केलेल्या लोकाचंी हशरे आहि धड याचा सवकत्र खच पडला होता. सारे मथ रा 
शहर जळत होते. हकतीतरी इमारती, महंदरे पाडून जमीनदोस्त केली होती. नरसंहार इतका झाला होता 
की, यम नेचा प्रवाह सात हदवस रक्तरंहजत झाला होता. हीच स्स्थती महावन, वृदंाची झाली. 
 
 म सलमानाचं्या मथ रेवरील भीषि अत्याचाराचें वर प सट हचत्रि केले आहे. परंत  सवकशस्क्तमान 
अशा या हदल्लीच्या मोगल शक्तीला पायबंद घालिारी एक महान  शक्ती हशवाजी महाराजाच्या रूपाने 
दहक्षिेत हनमाि झाली होती. त्याने स्थापन केलेल्या मराठा साम्राज्याचा एक पाईक महादजी कशदे यानंी 
हदल्लीच्या मोगल सते्तला वसेि घातली. मथ रा, वृदंावन ही तीथकस्थाने आपल्या ताब्यात घेतली. त्याने मथ रा 
हे आपले कें द्र केले. अनेक मंहदराचंा जीिोद्धार करवनू म क्तहस्ताने दाने हदली. श्रीकृष्ट्िस्थानाजवळच 
हवशाल पोवरा क ं डाचा जीिोद्धार केला. महादजी हा कृष्ट्िभक्त असल्याम ळे त्या क ं डाच्या काठावर बसून 



           

आपल्या इष्टदेवतेच्या स्त तीपर पदे स्वतः रचनू गात असे. त्याची इच्छा होती की, जन्मस्थानावरील उध्वस्त 
झालेल्या श्रीकृष्ट्ि–मंहदराचे प नर्षनमाि कायक कराव े पि तसा योग आला नाही. ही सवक तीथकस्थाने 
महादजीने सन १७९१ च्या स मारास पेशव्याचं्या ताब्यात हदली. 
 
 आजची मथ रा–वृदंावनादी पहवत्र स्थळाचंी स्स्थती आहे, ती सवक मराठी हवजयानंतरची आहे. 
मथ रा शहर शतशः अनेक अत्याचाराला बळी पडून मंहदरे, मूती, संपत्ती आहि जनता याचंा हवध्वसं झाला 
तरी श्रीवास देव कृष्ट्ि आहि त्याचे जन्मस्थान मथ रा यावरील श्रद्धा आहि पाहवत्र्य भारतीय मनामध्ये अढळ 
आहे. इतक्या अत्याचारानंतरही तेथील तीथकस्थाने, मंहदरे, मूती इत्यादी जोमाने प नर्षनमाि करण्यात 
आली. आहि या पहवत्र स्थानाच्या दशकनाकरता भारतातील श्रद्धावान जनता कानाकोपऱ्यातून येऊन तेथे 
अव्याहतपिे नतमस्तक होतात. 



           

४८.          
 
 पाटलीप त्रास भारतवषाच्या राजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. हदगतं हकतीसम्राट अशोक त्या 
वळेी मगध देशाच्या गादीवर होता. भगवान ब द्धाचेवळेी जे घडले नाही ते सम्राट अशोकाने घडहवले. 
 
 त्याच्याच कारहकदीत महाराष्ट्र इत्यादी दूरच्या भागात धमक प्रचाराकहरता प्रहतहनधी पाठहवण्यात 
आले. एवढेच नव्हे तर, कसहलद्वीपाहद भारतखंडाबाहेरील प्रदेशातही प्रचारक रवाना झाले. प्रत्यक्ष 
राज्यकत्याने बौद्धधमक स्वीकारल्याम ळे अनेक लोक त्या धमात येऊन हमळाले. त्यात स्वाथकसाधंूचा भरिा 
नैसर्षगकपिे वाढल्याम ळे ते मनःपूत वागावयास लागले आहि आपलीच मते भगवान ब द्धाची म्हिून ठोकून 
द्यावयास लागले. तेव्हा संघाचे हनयम आहि धमक मते याचा हवचार होऊन त्याचंी एकवाक्यता करण्याची 
आवश्यकता भासू लागली. याचा हवचार करण्याकहरता सम्राट अशोकाने आपल्या कारहकदीच्या १८ व्या 
वषी संघाच्या प ढाऱ्याचंी सहमती (पहरषद) पाटलीप त्र येथे भरवावयाचे ठरहवले. राजाश्रयाने सहमती 
(पहरषद) भरहवल्याम ळे हतला हवशषे महत्त्व आले. भगवान ब द्धाच्या महाहनवािानंतरची ही हतसरी सहमती 
(पहरषद). परंत  सम्राट अशोकाच्या हनमंत्रिाने त्याच्याच खास राजधानीत ती भरत असल्याम ळे हतला 
धमाच्यादृष्टीने फार महत्त्व आले. पहरषदेस संघातील प्रहतहष्ठत असे १००० हभक्षू जमले होते. या पहरषदेचे 
अध्यक्षस्थान स प्रहसद्ध मोगली प त्र हतस्सा यास देण्यात आले व या पहरषदेची बैठक नऊ महहनेपयंत 
चालली होती. या पहरषदेत संघाचे हनयम आहि धमक मते याचंा फेरहवचार होऊन त्याची घटना कायम 
झाली. या पहरषदेचा पहरिाम म्हिूनच हनरहनराळ्या देशात धमक प्रचारक पाठहवण्यात आले. त्यात 
महाराष्ट्राच्या वाट्यास महाधम्मरस्ख्खत हे प्रचारक आले. 
 
 पाटलीप त्रामध्ये उपहरहनर्षदष्ट हतसरी सहमती ह्स्त शकपूवक २५५ व ेवषी भरली. आज या गोष्टीस 
२१८६ वष ेझाली. त्या वळेी पाटलीप त्र–हल्ली जेथे पाटिा, बाकंीपूर, ही शहरे आहेत–फार भरभराटीचे 
शहर होते. ते शहर शोि आहि गंगा या नद्याचं्या संगमाने झालेल्या हजव्हाकृती भागावर स मारे नऊ मलै 
पसरले होते. नगराभोवती मातीची तटबंदी असून ती प राने वाहून जाऊ नये म्हिून कभतीस लाकडी 
त ळ्यानंी प स्ती हदली होती. चक्वती चदं्रग प्त आहि सम्राट अशोक याचंा नगरातील राजवाडा तर अप्रतीम 
असे. त्याचे विकन ग्रीक गं्रथकारानंी हलहून ठेहवले आहे. पि तो अविकनीय राजप्रसाद, ते हवस्तृत नगर, तेथे 
भरलेली ती हवद्वान हभक्षूंची तृतीय सहमती, ही सवकव्यापी कालाच्या उदरात हवलीन झाली आहेत. 
पाटलीप त्राऐवजी तेथे आज पाटिा, बाकंीपूर, नव ेशहर इत्यादी हवस्तृत शहरे वसली आहेत. अशोकाहद 
चक्वतीच्या जागी आंग्ल चक्वतीचा प्रहतहनहध शासन करीत आहे. मगध या नावाने प्रहसद्ध असलेल्या 
पाटलीप त्राच्या आसमतंात असलेल्या प्रदेशास आता हवहार प्रातं ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे. हा मगध अथवा 
हवहार प्रदेश प्राचीन संस्कृतीच्या अवशषेानंी पहरपूिक आहे अशी प्रहसद्धी आहे. तो प्रातं हवशषे बौद्धधमकप्रवतकक 
श्रीभगवान गौतमब द्ध आहि जैनधमकप्रसारक श्रीमहावीरस्वामी याचं्या अवतार कायाने प नीत झाला आहे. त्या 
प्रदेशाचे एकवार दशकन व्हाव ेही फार हदवसापसून इच्छा होती, तो योग या वषी अनायासेच प्राप्त होऊन 
आम्हास त्या प ण्य प्रदेशाचा हवहार घडला. 
 
 आमचे स्नेही श्री. के. एन . दीहक्षत, प राि वस्त  संशोधन खात्याचे डेप्य टी डायरेक्टर जनरल, याचें 
हसमल्याहून पत्र आले. त्यात त्यानंी कळहवले होते की, अहखल भारतीय प्राच्यहवद्याहवशारदाचंी सहावी 
पहरषद पाटिा येथे नाताळच्या स ट टीच्या अगोदर भरावयाची असून सभेच्या अध्यक्षपदाचा मान मध्य 



           

प्रातंातील हवद्वान प्राच्यहवद्यासंशोधक रायबहादूर हहरालालसाहेब यासं हमळाले आहे. त्यानंी आम्हास वरील 
पहरषदेस अगत्य येण्याचे कळहवले होते. श्री. दीहक्षत याचें पत्र आल्यानंतर थोड्याच हदवसात रा. ब. 
हहरालालसाहेब याचेंच वरील हकीकतीचे पत्र आले व त्यात त्यानंी काही हवषयावर लेख पाठहवण्याबदल लही 
स चहवले होते. त्यानंतर लगेच पाटण्याहून स्वागत मंडळाच्या हचटिीसाकडूनही सभासद होण्याबदल ल व 
पहरषदेस येण्याबदल ल रीतसर हनमंत्रि आले. तरी पहरषदेस हजर राहण्याचे ठरहवले. आमचे स्नेही श्री. 
लोकरे, यवतमाळ येथील अहसस्टंट इंहजहनअर याचं्या संग्रही एक सोन्याचे नािे होते, तपासून पाहता 
पाटलीप त्र येथील चदं्रग प्त द सरा याचे ते असल्याचे हदसून आले, तेव्हा त्याच नाण्यावर लेख हलहावयाचे 
ठरहवले. तसेच, देवहगरीच्या यादवासंबधंाने अभ्यासात जी नवीन ऐहतहाहसक माहहती उपलब्ध झाली 
त्यावरही लेख हलहहण्याचे ठरहवले. याप्रमािे उद्योगास लागताच पाटिा येथे द सऱ्या एका पहरषदेसही 
हजर राहण्याबदल ल हनमंत्रि आले. यंदाची इंहडयन रेकॉडकस कहमशनची बठैक हडसेंबरच्या २२ तारखेस 
पाटिा येथेच भरावयाची असून गव्हमेंट ऑफ इंहडयाकडून आम्हास को–ऑ  ड मेंबर म्हिून नेमल्याचे 
कहमशनचे सेके्टरी श्री. अब्द लाअल्लीसाहेब याचं्याकडून पत्र आले. तेव्हा असा द हेरी योग आलेला वाया 
जाऊ द्यावयाचा नाही असा हनश्चय केला. कारि पाटिा येथे गेल्यावर मगध उफक  हबहार प्रातंातील प्राचीन 
स्थळे, नालंदा, राजगृह, पावाप री, गया, ब द्धगया इत्यादी हठकािे पहावयास हमळून हशवाय मागावरच 
असलेल्या प्रयाग, काशी, सारनाथ इत्यादी पहवत्र स्थळाचेंही अनायासेच दशकन घडिार होते. रेकॉडकस, 
कहमशनच्या हनहमत्ताने ऐहतहाहसक हलखािाचे व वस्तंूचे प्रदशकन व्हावयाचे असल्याम ळे शारदाश्रमातील 
काही लेख तेथे न्यावयाचे ठरहवले होते. तेथे प्राच्यहवदे्यच्या हनरहनराळ्या शाखेतील हवद्वानाचंा पहरषदेच्या 
हनहमत्ताने पहरचय होण्याचा संभव होता व त्याचं्याशी हवचारहवहनमय होण्याचा योग असल्याम ळे आपल्या 
आवडत्या हवषयाचा अभ्यास करावयास जास्त उत्साह येईल असाही वरील दोन्ही पहरषदासं हजर 
राहण्यात एक उदेल श होता. 
 
 मी पहरषदेस येतो म्हिून हचटिीसास तसे कळहवलेही, परंत  काही अनपेहक्षत अडचिीम ळे पहहल्या 
पहरषदेस ठरल्याप्रमािे जािे अशक्य झाले. पहरषदेचा शवेटचा हदवस तरी सापडावा म्हिून येथून आम्ही 
तारीख २० हडसेंबर रोजी हनघालो. यवतमाळवरून पाटिा येथे जावयास दोन रस्ते आहेत. एक 
भ सावळवरून व द सरा नागपूरवरून. भ सावळवरून जाण्यात वळे कमी लागतो व रेल्व ेभाड्यातही फारसा 
फरक नाही, तेव्हा भ सावळवरूनच जाण्याचे ठरहवले. 
 
 भ सावळला नागपूराहून येिाऱ्या एक्सपे्रसनंतर म ंबईहून येिारी जबलपूर मेल केवळ १० 
हमहनटातंच येते. त्या हदवशी दोन्ही गाड्या नेमलेल्या वळेेवर आल्याम ळे जबलपूर मेल गाठता आली. 
मोगलसरायला जबलपूर मागाने कलकत्त्याला जािारी मेल रात्रीच पोहोचते. तेथे उतरून द सऱ्या गाडीने 
पाटिा येथे जाव े लागते. व पाटिा येथे गाडी सकाळी ५ वाजता जाऊन पोहोचते. मोगलसराय 
स्टेशनावरच आम्हास प्रो. दत्तोपंत पोतदार, डॉ. बाळकृष्ट्ि वगैरे हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशनला जािारी 
मंडळी भेटली. आम्हास नव्या शहरात जावयाचे असल्याम ळे आम्ही पाटिा हसटी स्टेशनवर न उतरता 
पाटिा जंक्शन स्टेशनवरच उतरलो. ज्या प ण्यभमूीवर नवनंद, मौयक, सम्राट अशोक, ग प्तचक्वती चंद्रग प्त 
आहि सम द्रग प्त यासारखे पराक्मी राजे होऊन गेले, ज्या भमूीला भगवान ब द्धाच्या हवहाराने पाहवत्र्य आले 
होते, त्या प ण्यवान पाटलीप त्राचे आपिास दशकन होिार या भावनेने अंतःकरि प्रफ हल्लत झाले. त्यातून 
अहखल जगतास नवचैतन्य देिारा उषःकालीन मंद समीरि स रू असल्याम ळे आम्ही स्टेशनच्या बाहेर 
पडलो तेव्हा तर हवशषेच आल्हाद व उत्साह वाटू लागला. 
 



           

 हवशषे समाधानाची गोष्ट हीच की, आमची उतरण्याची व्यवस्था श्री. भा. कृ. गोखले, आय. सी. 
एस. जे पाटिा–गव्हमेंटचे हशक्षिहवषयक सेके्टरी आहेत, त्याचं्याकडे केली असल्याम ळे व आमचे स्नेही 
श्री. दत्तोपंत पोतदार आहि प रािवस्त संशोधन खात्याचे डेप्य टी डायरेक्टर जनरल, श्री. का. ना. दीहक्षत 
हेही पाह िे असल्याम ळे हाही ३/४ हदवसाचंा काल फारच आनंदात गेला व प्राच्यहवद्या संशोधकाचं्या सभेस 
व हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशनच्या सभेस आलेल्या अनेक हवद्वानाचं्या भेटीचा लाभ घडला. प्राच्यहवद्या 
संशोधकाचंी बैठक आम्ही गेलो त्याच हदवशी पूिक झाली व प ढील दोन हदवस हहस्टॉहरकल रेकॉडकस 
कहमशनच्या बैठकीत गेले. पाटिा येथे ४ हदवस वास्तव्य झाले. त्या वळेी जे प्राचीन अवशषे आहि जी 
पे्रक्षिीय स्थळे पाहहली व ज्या पाटण्याच्या इहतहासासंबंधी जे काही वाचले त्याची व पाटिा शहरात 
भारताच्या इहतहासात पहरवतकन करिारे जे काही हचरस्मरिीय प्रसंग झाले त्यासंबधंाची, हकीकत या 
मगध–हवहारलेखमालेच्या “पाटलीप त्र” हा द सऱ्या लेखात घ्यावयाचे अहभवचन देऊन हे प्राक्कथन पूिक 
करतो. 
 
पयटलीपुत्र–प्रयचीन पयटलीपुत्रयची स्थयपनय 
 
 मगधहवहाराचे पहहले स्थान म्हिजे पाटलीप त्र होय. हल्ली ते पाटिा या नावाने ओळखले जाते. 
पाटिा शहर हबहार आहि ओहरसा या प्रातंाचे म ख्य स्थान आहे. तेथे त्या प्रातंाचा अहधपती (गव्हनकर) 
राहतो. हल्लीचे शहर पाटिा, बाकंीपूर आहि नव ेशहर हमळून झाले आहे. या प्रातंाची प नघकटना सन १९१२ 
इ. मध्ये झाली. या शहरात म सलमानोत्तर अवशषे प ष्ट्कळ आहेत. तत्पूवीचे अवशषे या शहरात जहमनीच्या 
पृष्ठभागावर हदसून येत नाहीत. पाटिा हेच पाटलीप त्र हा समज प ष्ट्कळ हदवसापंासून आहे. प्राचीन मगध 
देश हल्ली हबहार प्रातं म्हिनू ओळखला जातो. महाभारतकालाच्या पूवीपासून मगध देशाची राजधानी–
हगहरव्रज राजगृह येथे होती. राजगृह येथील हशश नागवशंी प्रहसद्ध राजा अजातशत्रू याने आपले शत्रू वज्जी 
याचं्या हल्ल्याचंा प्रहतकार करता यावा म्हिनू गंगा आहि शोिनद याच्या संगमाजवळच इ. स. पूवी ४७६ 
च्या स मारास एक मजबूत हकल्ला बाधंावयास स रवात केली. त्याच हठकािी क स मपूर अथवा पाटलीप त्र 
नावाचे शहर वसले व तेथेच अजातशत्रूचा नातू उदयन याने इ. स. पूवी ४५० च्या स मारास राजगृहातून 
आपली राजधानी नेली. 
 
पयटिय येथील उत्खनन 
 
 तेव्हापासूनचा पाटलीप त्राचा इहतहास गं्रथातूंन वाचावयास हमळतो. येथे हशश नाग, नंद, मौयक काण्व 
ऊफक  काण्वायन इत्यादी अनेक राजवशंानंी राज्य केले. मौयाच्या राजवटीत आहि त्यानंतर अनेक 
शतकेपयंत पाटलीप त्र हे मगध देशाचीच काय पि अहखल भारतवषाची राजधानी म्हिून गाजत होती. 
हल्लीचे पाटिा शहर म्हिजेच प्राचीन पाटलीप त्र हा समज आता हनर्षववाद खरा ठरला आहे. म ंबईचे प्रहसद्ध 
धहनक व्यापारी माजी सर रतन टाटा यांच्या खचाने सरकारी प रािवस्त संशोधन खात्याने पाटिा शहराच्या 
क ःम्हाराहर भागात गंगेच्या काठी खोदकाम स रू केले होते. स मारे ४०–५० फूट खोल जहमनीत खिीत 
नेले आहे व त्या हठकािी बरेच प्राचीन अवशषे हमळाले आहेत. गंगेच्या काठचा प्रदेश मृहत्तकामय आहे. 
हकतीही खोल खिले तरी खडकाशी गाठ पडत नाही. गंगेला पूर आला म्हिजे काठावर माती व गाळ 
येऊन पडतो. हजारो वषांच्या घडामोडीम ळे गंगेच्या काठच्या जहमनीमध्ये पहरवतकन होते. या कारिाम ळे 
गंगेकाठचे प्राचीन पाटलीप त्राचे अवशषे ४०–५० फूट खोल जहमनीत गाडलेले दृष्टीस पडते तर आश्चयक 
करण्यासारखे काही नाही. वरील खोदकामाम ळे मौयक सम्राट चंद्रग प्त याच्या राजवाड्याचे अवशषे 



           

उघडकीस आले आहेत, तसेच गंगेच्या प राम ळे शहराचा नाश होऊ नये म्हिून मातीच्या तटबंदीस लाकडी 
काम करून मजब ती आहिली होती त्या लाकडी कामाचेही अवशषे उघडकीस आले आहेत. खोदकाम 
करीत असता सापडलेले बरेचसे अवशषे पाटिा म्य हझअममध्ये ठेहवले आहेत. मौयक राजवाड्याची एक 
प्राचीन जीिक झालेली लाकडी त ळई कलकत्ता येथे इंहडयन म्य हझअममध्ये ठेहवली आहे. चंद्रग प्त मौयक 
याच्या दरबारी स प्रहसद्ध ग्रीक वकील मेगसॅ्थेनीस पाटलीप त्र येथे रहात होता. त्याने विकन हलहून ठेहवले 
आहे त्यात त्याने राजवाडे, लाकडी तटबंदी, इत्याहदकाचें विकन केले आहे, त्या राजवाड्याचे व तटबंदीचे 
अवशषे आज आपिास या उत्खननाम ळे पाहावयास हमळतात. अवाचीन हकल्ल्याजवळ गंगेकाठी दीदारगजं 
म्हिून शहराचा भाग आहे, तेथे नंदाचे व मौयाचे स प्रहसद्ध राजवाडे होते. अशा एका स गधं नावाच्या 
राजवाड्याचे विकन उग्गम नावाच्या एका जातकामध्ये आले आहे. या राजवाड्यात स ंदर हस्त्रयाचें प तळे 
बसहवले होते म्हिून उल्लखे आहे. असला एक प तळा पाटिा कॉलेजच्या एका म सलमान हवद्याथ्यास 
सापडला होता; तो प तळा हल्ली पाटिा म्य हझअममध्ये आहे. पाटिा येथील स प्रहसद्ध प रातत्त्वज्ञ श्री. 
काशीप्रसाद जयस्वाल याचं्या मते तो प तळा स गंध नावाच्या नंद राजवाड्यातील असावा. 
 
 आम्ही पाटिा येथे गेलो तेव्हा उत्खननाचे कायक बंद होते. क म्हाराहर येथे खिलेल्या भागात त्या 
वळेी पािी भरले होते. त्याम ळे प्राचीन नगराचे खिलेले भाग आम्हास पहावयास हमळाले नाहीत. अद्यापी 
उत्खननाचे कायक प ष्ट्कळच व्हावयाचे आहे व हल्लीच्या पशैाच्या टंचाईच्या काळात हकत्येक वषपेयंत ते स रू 
होईल की नाही याचीच शकंा आहे. श्री. जयस्वाल यानी पाटिामध्ये उत्खननात सापडलेल्या वस्त ंची 
आम्हास स्वतः माहहती हदल्याम ळे वस्त ंचे महत्त्व उत्तम तऱ्हेने कळून आले. 
 
पूवफकयलीन इनतहयस 
 
 पाटलीप त्रास क स मपूर, पाटलीपूर असेही म्हित असत. पाटली हे एका फ लाचे नाव आहे, 
त्यावरून पाटलीपूर, क स मपूर असे नाव पडले असाव े असा हकत्येकाचंा तकक  आहे. अजातशतू्र याने 
हकल्ल्याचा पाया घातला तेव्हा येथे पाटली नावाचे एक खेडे होते. पाटली नावाच्या एका वशे्येच्या प त्राच्या 
नावावरून या शहराचे पाटलीप त्र असे नाव पडले असा कथासहरत्सागरात उल्लखे आहे. उपपत्ती काही 
असली तरी या शहरास प्राचीन काळी पाटलीप त्र म्हित असत हे खास. ग्रीक लोक या शहरास पाहलबोथ्रा 
म्हित, हचनी लोक क स मपोलो म्हित. ग प्तकाळी या शहरास क स मपूर म्हित त्याचाच अपभं्रश 
क स मपोलो होय. अजातशतू्र येथे हकल्ला बाधंीत असता, हनवािापूवी काही महहने भगवान ब द्ध अंबापाली 
येथे जाताना या हठकािावरून गंगा उतरून गेले होते असा महापहरहनब्बाि स त्तात उल्लेख आहे. भगवान 
ब द्धाचा या शहराच्या वैभवसंपन्नतेसंबंधी आशीवाद हमळाला असल्याचाही एके जागी उल्लखे आहे. 
अजातशतू्रचा नातू उदयन याने येथे आपली राजधानी बाहंधली ही गोष्ट वायूप रािात नमूद आहे. द सऱ्या 
अथवा हतसऱ्या शतकात झालेल्या गागीसहंहतेत या शहरात क स मध्वज असे म्हटले आहे. उदयनानंतर 
त्याचं्या वशंातील दोन राजानंी पाटलीप त्र येथे राज्य केले. त्याचा नातू महानंदी यास शूद्रीपासून एक म लगा 
झाला. तोच महापद्म प्रहसद्ध नंदक लाचा मूळ प रुष होय. महापद्म आहि त्याचे ८ म लगे अशा नऊ नंदानंी 
पाटलीप त्र येथे सरासरी १०० वष े राज्य केले. आयक चािक्य कौहटल्य याने चदं्रग प्ताकरवी नंदाचा नाश 
करहवला. ही कथा स प्रहसद्धच आहे. 
 
 प्रहसद्ध म द्राराक्षस नाटकातील घटना पाटलीप त्र येथे घडली. मौयक चंद्रग प्त गादीवर येण्यापूवीची 
ती गोष्ट आहे. आम्ही पाटिा येथे गेलो तेव्हा कलकत्ता येथील कॉलेजचे प्रोफेससक आहि हवद्याथी यानंी 



           

म दल ाम, ओहरअेन्टल कॉन्फरन्सकरता आलेल्या हवद्वानाकंरता पाटिा येथील रंगभमूीवर या म द्राराक्षस 
नाटकाचा ससं्कृत प्रयोग करून दाखहवला होता. २२००–२३०० वषांपूवी त्याच हठकािी घडलेल्या घटनेचे 
नाटकीय दृश्य पाहून कोिा रहसकाचे हृदय उंचबळून येिार नाही! 
 
मौयफकयळ 
 
 त्यानंतर चंद्रग प्ताहद मौयक राजानंी पाटलीप त्र येथे राज्य केले. चंद्रग प्त आहि त्याचा नातू अशोक हे 
फार पराक्मी होऊन गेले. याचं्या कारहकदीत पाटलीप त्राची सत्ता सवक भारतावर प्रस्थाहपत झाली होती. 
चंद्रग प्ताच्या दरबारी स प्रहसद्ध ग्रीक वकील मेगसॅ्थेनीस पाटलीप त्र येथे राहात होता हे वर आलेच आहे. 
त्याने पाटलीप त्रासंबधंाने हलहून ठेहवले त्यातील थोडा भाग येथे उद धृत करिे अप्रस्त त होिार नाही. 
“पालीबोथ्रा शहराची लाबंी ८० स्टाहडआ व रंुदी १५ स्टाहडआ असून सभोवतालचा खंदक ३० हात खोल 
आहे. शहराभोवतालच्या तटास ६७० ब रूज असून ६४ वशेी आहेत. सेल्य कस हनकेटर याच्या वळेी या 
शहराचा घेर १२११ कोस होता” इत्यादी. ग्रीक गं्रथकारानंी चदं्रग प्ताच्या राजवाडयाचे विकन केले आहे तेही 
उल्लेख करण्यासारखे आहे. “राजवाड्याचे सवक काम लाकडी होते. खाबंावंर सोनेरी व रूपेरी हचते्र असत. 
राजवाड्याचे कौशल्य पर्षशअन राजवाड्याच्या धतीवर होते. स सा व एकबटाना येथील राजवाड्यापेक्षा 
चंद्रग प्ताचा राजवाडा फार भव्य होता. सहा सहा फूट रंुद तोंडाची सोन्याची भाडंी उपयोगात आिीत 
असत; इत्यादी.” कौहटल्य याने हलहहलेल्या अथकशास्त्र नावाच्या स प्रहसद्ध गं्रथावरून तत्कालीन राजधानी, 
राज्यव्यवस्था, समाजस्स्थती, इत्यादी गोष्टींचा उलगडा होतो. 
 
 सम्राट चदं्रग प्त मौयक हा प्रथम वदेधमान यायी होता पि आय ष्ट्याच्या अखेरच्या हदवसात त्याने 
जैनधमक स्वीकारला होता असे वाटते. जैन ग रू भद्रबाह  याच्याबरोबर तो म्हैसूरमध्ये श्रविबेळगोळ येथे 
जाऊन राहहला होता व त्या बाजूसच तो मरि पावला अशी दंतकथा आहे. त्याच्या दहक्षिागमनास हसद्धपूर 
येथील डोंगरात कोरलेल्या अशोकाच्या आज्ञापत्रामध्ये आधार सापडतो. चंद्रग प्तानंतर त्याचा म लगा 
कबद सार आहि नंतर त्याचा नातू अशोक गादीवर आला. चंद्रग प्ताच्या वळेेपेक्षाही अशोकाच्या वळेी 
पाटलीप त्राचे वैभव वाढले होते. त्याने आपल्या कारहकदीच्या आठव्या वषी ककलग देशावर स्वारी करून तो 
देश आपल्या राज्यास जोडला. या स्वारीमध्ये झालेल्या प्रािहानीम ळे अशोकाला वैराग्य प्राप्त होऊन त्याने 
अकहसाप्रधान बौद्ध धमाचा स्वीकार केला. कसहलद्वीपातील बौद्धाचं्या मते हतहपटक हेच धमकशास्त्र होय. 
सम्राट अशोकाच्याच कारहकदीत धमाचा प्रसार करण्याकहरता अनेक देशात (हमशनरी) धमकप्रचारक 
पाठहवले होते. त्यात महाराष्ट्राच्या वाट्यास महाधमकरस्ख्खत हा हभक्षू आला होता. अशोकाने पाटलीप त्र येथे 
३६ वष ेराज्य केले; त्यानंतर त्याचा नातू दशरथ गादीवर आला. हतबेटी दंतकथेप्रमािे अशोक हा तक्षशील 
येथे मरि पावला. दशरथ नंतर अशोकाचा द सरा नातू संप्रती हा गादीवर बसला हा जैनधमी होता. याने 
भारतवषाबाहेरस द्धा जैन धमाचा प्रसार केला. हा राजा जन अशोक म्हिनू प्रहसद्ध आहे. संप्रहतनंतर ४/५ 
राजे मौयक घराण्यात झाले, पि उत्तरोत्तर त्याचंी सत्ता संप ष्टात आली. कृष्ट्िा व गोदावरी या नद्याचं्या 
दरम्यान आन्ध्रानंी राज्य स्थापून ककलग देश बळकावला. शवेटचा मौयक राजा बृहद्रथ याला त्याचा सेनापती 
प ष्ट्यहमत्र याने ठार मारून राज्य बळकाहवले. प ष्ट्यहमत्र हाच श गंघराण्याचा मूळ प रुष होय. 
 
शुांर् कयल 
 



           

 प ष्ट्यहमत्राने आपली गादी पाटलीप त्र येथेच स्थाहपली. प ष्ट्यहमत्राचा प त्र य वराज अस्ग्नहमत्र हा 
हवहदशा (हल्लीचे हभलसा शहर) येथे अहधकारी होता. हवदभक देशाच्या राज्याबदल ल यज्ञसेन आहि माधवसेन 
या दोघा च लतबधंूंमध्ये झगडा होता. अस्ग्नहमत्राने चढाई करून हवदभक राजास कजकले व दोघा भावाचंा तंटा 
हमटवनू वधा नदी मध्य कल्पून राज्याची वाटिी करून हदली. हवदभक कन्या मालहवका इचा अस्ग्नहमत्राशी 
हववाह झाला. ही कथा काहलदासाने आपल्या एका नाटकात गोहवली आहे. प ष्ट्यहमत्रानें हमनाडंर या शक 
सत्रपाचा पराभव केल्यावर पाटलीप त्र येथे अश्वमेघ केला. त्या वळेी पंतजली हजर होता असे त्याच्या 
गं्रथावरून हदसते. श गं राजे ब्राम्हि धमाचे प्रवतकक होते. त्याचं्या कारहकदीत बौद्ध आहि जैनाचंा फार छळ 
झाला. श गं घराण्याचा दहावा राजा देवभतूी हा व्यसनी होता. त्याचा ब्राम्हि प्रधान वास देव याने त्याला 
ठार मारून राज्य बळकाहवले. वास देव हा काण्व अथवा काण्वायन या राजघराण्याचा मूळ प रुष होय. या 
घराण्यातंील चारच राजानंी फक्त ४५ वष ेपाटलीप त्र येथे राज्य केले. या घराण्यातील शवेटच्या राजास 
आन्ध्र अथवा सातवाहन राजाने इसवी सन पूवक २८ व ेवषी माहरले. 
 
आनदरु्प्तयांचय कयळ 
 
 प्राचीन हलच्छवी घराण्यातंील राजकन्या क मारदेवी इचा ग प्तवशंाचा मूळ प रुष चदं्रग प्त याशी इ. 
स. ३०८ च्या स मारास हववाह झाला. शवेटच्या काण्व राजाचा वध झाल्यापासून हा हववाह होईपयंतचा 
सरासरी तीनश–ेसव्वातीनशें वषांचा पाटलीप त्राचा इहतहास ल प्तप्राय आहे. या कालात पाटलीप त्र येथील 
राजानंा माडंहलकत्व प्राप्त झाले असले पाहहजे. चदं्रग प्त हा लग्नाचे वळेी मांडहलकच होता पि या 
लग्नसंबधंाम ळे त्याला बरेच महत्त्व आले. तो स्वतःस राजाहधराज म्हिव ूलागला, त्याने आपल्या नावाची 
नािी पाडली व मोया समारंभाने इ. स. ३२० च्या फेब्र वारी २६ तारखेच्या स मारास त्याने स्वतःस 
राज्याहभषेक करहवला. या तारखेपासूनच ग प्तशकास स रुवात झाली. चंद्रग प्त मौयाप्रमािे याचा म लगा 
सम द्रग प्त याने पाटलीप त्रास प न्हा सावकभौमत्व प्राप्त करून हदले. याने उत्तर, दहक्षि भारतावर स्वारी 
करून हदस्ग्वजय हमळहवला व हदस्ग्वजयाची खूि म्हिून प ष्ट्यहमत्राप्रमािे यानेही अश्वमेघ यज्ञ केला. 
सम द्रग प्तानंतर चंद्रग प्त द सरा गादीवर बसला याने हवक्माहदत्य हे नाव धारि केले होते. याच्या 
कारहकदीत पाटलीप त्राचे वैभव सम्राट अशोकाच्या वळेेपेक्षाही जास्त वाढले होते. चंद्रग प्त हा हवष्ट्ि भक्त 
होता तरी बौद्ध व जैन धमाचाही तो अनादर करीत नव्हता. सम द्रग प्त आहि चदं्रग प्त द सरा यानंी अयोध्या 
(साकेत) हे आपले हनवासस्थान केले होते, तरी पाटलीप त्राचे महत्त्व कमी झाले नव्हते. चंद्रग प्त 
हवक्माहदत्य हा हवद्वानाचंा चाहता होता. याच्या पदरी अनेक हवद्वान होते त्यातं काहलदास हा प्रम ख होता. 
चंद्रग प्ताची कन्या प्रभावती ग प्ता ही हवदभाचा वाकाटकवशंी राजा रुद्रसेन द सरा यास हदली होती. हतचा 
प त्र प्रवरसेन यास हशकहवण्याकहरता काहलदास याची योजना केली होती व तो हवदभात. आला होता असे 
डॉ. कृष्ट्िस्वामी अयंगार याचं्या लेखावरून समजते. काहलदासाने रामहगरीवरून मेघदूत काव्याच्या कथेचा 
आरंभ केला याची यावरून संगती लागते. कारि वाकाटकाचंी राजधानी प्रवरपूर ही पवनार येथे अथवा 
रामटेकाच्या जवळपास मनसर इत्यादी हठकािी असावी असा तेथील प्राचीन अवशषेावरून तकक  आहे. 
उत्खननाहशवाय हनश्चय होिे शक्य नाही. रामहगरीहूनही वाकाटकानंी हदलेले काही शासनपत्र सापंडले 
आहेत. 
 

चंद्रग प्त हवक्माहदत्याच्या कारहकदीत (पाचंव्या शतकाच्या आरंभी) हचनी प्रवासी फाहहआन हा 
पाटलीप त्र येथे आला होता त्यावळेी अशोकाचा वाडा कायम होता व तो वाडा दैवी शक्तीने बाधंला असावा 
असे त्याने नमूद करून ठेहवले आहे. बौद्धधमकही पाटलीप त्र येथे त्या वळेी जोमात होता, एका स्तूपाजवळ 



           

महायानपंथाचे व हीनयानपथंाचे मठ होते व तेथे ७००–८०० बौद्ध हभक्ष  राहात असत. अनेक हवद्याथी तेथे 
हशकावयास येत. फाहहआनही तेथे तीन वष ेसंस्कृत हशकावयास राहहला होता. दरवषी मोयाप्रमािावर 
रथोत्सव होत असल्याबदल लही त्याने नमूद केले आहे. चंद्रग प्तानंतर त्याचा म लगा क मारग प्त पहहला 
गादीवर बसला. त्याच्या कारहकदीत (५ व ेशतकाचा मध्य) हूि लोकाचं्या स्वाऱ्या स रू झाल्या व शवेटी हूि 
लोकाचं्या स्वाऱ्याम ळेच ग प्त साम्राज्याचा एवढा मोठा डोलारा ढासळला. ग प्त साम्राज्यामध्ये कहद धमास 
प्राधान्य आले, संस्कृत वाङ मयाचे प नरुज्जीवन झाले. काहलदासाचे काव्य–नाटकाहदगं्रथ, म द्रा राक्षस, 
मृच्छकहटक, वायूप राि आयकभट ट आहि वराहहमहीर याचें गहित व ज्योहतष हवषयावरील गं्रथ, त्याच 
कालातील होत, ग प्त राजे हहद धमी होते तरी त्याचं्या अमदानीत जैन व बौद्धधमाचीही स स्स्थती होती, हे 
हवशषेतः ग प्त काली बाधंलेल्या बौद्ध मठावरून हदसून येते. ग प्ताचंी सत्ता क मारग प्त द सरा, याच्या 
कारहकदीपयंत (सहाव्या शतकाचा मध्य) बरीच संप ष्टात आली आहि शवेटी तर त्याचें स्वाहमत्व मगधावर 
राहहले. क मारग प्त द सरा याच्या कारहकदीपयंतच्या ग प्तानंा आहदग प्त म्हितात व त्यानंतरच्या ११ राजानंा 
उत्तरग प्त म्हितात. 
 
पयटलीपुत्रयची अवनती 
 
 उत्तरग प्त हनबंळ असल्याम ळे शजेारचे राजेही पाटलीप त्रावर चढाई करीत. त्याम ळे बौद्धानाहंी 
त्रास होई. बंगालच्या शशाकं राजा शवै असल्या म ळे त्याने उत्तरग प्ताचं्या वळेी (इ. स. ६००) बौद्धाचंा फार 
छळ केला. त्याने पाटलीप त्र येथील ब द्ध मूती फोडल्या आहि मठाचा हवध्वसं करून ब द्ध हभक्षूंना 
देशोधडीला लाहवले. या घटनेनंतर ४०–५० वषांनंतर प्रहसद्ध हचनी प्रवासी ह एनत्स्यागं पाटलीप त्र येथे 
आला होता. त्यावळेी पाटलीप त्राची फार हनकृष्ट पहरस्स्थती झाली होती. त्यावळेी अशोकाच्या राजवाड्याचंी 
कखडारे झाली होती. गंगेच्या काठी जीिक शहराच्या उत्तरभागात छोट्याश्या तटबंदीमध्ये स मारे १००० 
लोकाचंी वस्ती होती. पाटलीप त्रावर उत्तर ग प्ताचंा शवेटचा राजा जीहवतग प्त द सरा आठव्या शतकाच्या 
प्रथमपादात राज्य करीत होता. या शतकाच्या शवेटी मगधाची सत्ता बंगालच्या पाल राजाकडे गेली. 
पालाचंा द सरा राजा धमकपाल याने पाटलीप त्राची स्स्थती स धारण्याचा प्रयत्न केला. बरीच वष े त्याने तेथे 
आपली राजधानी केली होती. पाटलीप त्रावरून इ. स. ८०३ मध्ये धमकपालाने हदलेली दानपते्र सापंडली 
आहेत. पाल राजे बौद्धधमीय होते परंत  त्याचं्याने पाटलीप त्रास पूवकवत् वैभवसंपन्न करता आले नाही. 
त्याचं्या कारहकदीत पाटलीप त्राचे महत्त्व कमी होऊन हबहार शहराचे महत्त्व वाढले. बौद्ध आहि जैन याचं्या 
हवहाराम ळे या शहरास हवहार हबहार नाव पडले व तेच नाव मगध देशासही प ढे म सलमानकाळी देण्यात 
आले. १२ व्या शतकातं म सलमानाचं्या धाडीम ळे पाल घराण्याचे वैभव नष्ट झाले. इ. स. ११९७ मध्ये 
क त ब हदल नचा सेनापहत बस्ख्तयार याचा प त्र महंमद याने हबहारच्या हकल्ल्यास वढेा घातला होता. इ. स. 
१२४३ मध्ये हबहार शहर म सलमानानंी घेतले, त्या वळेी शहरात असलेल्या ब द्ध हभक्षूंची त्यानंी कत्तल केली. 
तत्कालीन इहतहासकारानंी असे हलहून ठेहवले आहे की, त्या वळेी हबहार शहरात जो गं्रथसंग्रह हमळाला तो 
कशाचा आहे हे सागंावयासही कोिी मन ष्ट्य हजवतं राहहला नव्हता. त्या गं्रथसंग्रहाची अस्ग्ननारायिास 
आह हत हमळाली हे सागंावयास नकोच. याप्रमािे पाटलीप त्राच्या स्थापनेपासून म सलमानाचं्या 
अंमलापयंतचा पाटलीप त्राचा थोडक्यात इहतहास आहे. पाटलीप त्रास हल्लीचे स्वरूप म सलमानी 
आमदानीत प्राप्त झाले. 
 
पयटलीपुत्र–प्रयचीन 
 



           

 चलहचत्रपटाप्रमािे एकामागनू एक राजवशं आपल्या दृष्टीसमोरून गेले. शवेटचा पालवशं सरासरी 
चारश–ेसाडे चारश ेवष े हबहार प्रातंात तख्तनशीन होता. त्याच्याच अमदानीत म सलमानाचंी धाड हबहार 
प्रातंावर येऊन तेथील कहद पदपातशाहीचा अंत झाला. बख्त्यारचा प त्र महंमद या म सलमान सरदाराने 
प्रथम इ. स. ११९७ मध्ये बंगाल व हबहार प्रातंावर स्वारी केली व एकाच वळेी बंगालमधील सेनवशं आहि 
हबहारमधील पालवशं याचंा नाश केला. बख्त्यारप त्र महंमद हा प ढे हबहार प्रातंावर अंमल गाजहविारा 
शरेशहा अथवा लॉडक क्लाईव्ह याचं्याप्रमािेच धाडसी होता. 
 
बख्तत्ययरपुत्र महांमद 
 
 बख्त्यारप त्र महंमद याची कथा “हमन्हाज ई हसराज” नावाच्या गं्रथकाराने इ. स. १२४४ च्या 
स मारास “तबकात ई नाहसरी” नावाचा गं्रथ हलहहला त्यात हदली आहे. हा गं्रथ रावटेी नावाच्या इंग्रजाने 
भाषातंहरत केला आहे. महंमद हा त की हखल्जी क ळातला होता. क त ब दल ीन याने हदल्ली घेतल्यावर याला 
हमझापूरच्या आसपास जाहगीर हमळाली. तेथून तो मौंगीर, हबहारवर ल टालूट करू लागला. क्माने 
दारूगोळा, लष्ट्कर जमवनू त्याने पालवशंीयाचं्या तटबदंीच्या हबहार शहरावर चढाई केली आहि इ. स. 
११९७ च्या स मारास त्या शहरावर ताबा केला. या हल्ल्याच्यावळेी शहर काबीज करिारापंैकी एक मन ष्ट्य 
तबकात ई नाहसरीच्या कत्यास सन १२४३ मध्ये हमळाला. त्याने साहंगतले की, केवळ २०० स्वारानंी मागील 
दरवाजाने हकल्ल्यात प्रवशे करून तो काबीज केला. शहरात अतोनात लूट हमळाली आहि म ंहडत बौद्ध 
हभक्षूंची यावळेी इतकी कत्तल झाली की बौद्ध हवहारामध्ये जे गं्रथ सगं्रह होते त्यात कशाबदल ल गं्रथ होते हे 
सागंावयास स द्धा एकही मन ष्ट्य हजवतं राहहला नव्हता. हा हकल्ला स मारे ३०० एकर जागेवर होता व आत 
अनेक बौद्ध हवहार होते. त्यावरून या शहरास आहि प्रातंास हबहार नाव पडले होते. हबहार शहर 
घेतल्यावर महंमदाने बंगालीची राजधानी नहदया हीही अगदी अल्प प्रयासाने घेतली व तेथील राजा 
लक्ष्मिसेन यास पळवनू लाहवले. म सलमानाचं्या या पहहल्या स्वारीनेच हबहार प्रातंातील बौद्धधमाचे 
उन्मूलन झाले. बौद्ध हवहार आहि जे बौद्ध हभक्षू म सलमानाचं्या तलवारीपासून बचावले ते हतबटे, नेपाळ व 
दहक्षि कहद स्थान इत्यादी देशात गेले. अकहसाप्रधान धमाचा कहसामय वृत्तीच्या लोकापं ढे हकतीसा हटकाव 
लागिार? 
 
मधलय कयळ 
 
 बख्त्यारप त्र महंमदाने बंगाल व हबहार कजकल्यानंतर लखनौती अथवा गौर येथे आपले 
हनवासस्थान केले. तेथे सन १२०२ इ. पयंत म्हिजे मरेपयंत होता. आपली सत्ता प्रस्थाहपत झाल्याबरोबर 
त्याने जागजागी महशदी, मदे्रसा आहि दगे प्रस्थाहपत करून त्यानंा इनामे हदली व त्यायोगाने हबहार 
प्रातंावर म सलमानी धमाचा आहि म सलमानी सते्तचा पाया मजबूत केला. महंमदानंतर बंगाल व हबहार हे 
प्रातं महंमद घोरीच्या एका ग लामाकडे जवळजवळ स्वतंत्र म्हिून होते, परंत  हदल्लीचा स लतान अल्तमश 
याने स्वारी करून म सलमानाचंी तत्कालीन राजधानी गौर हस्तगत करून बंगाल व हबहार प्रातं १२३० इ. 
मध्ये हदल्लीच्या राज्यास जोडला. त्यावळेी या प्रातंात ग्यास हदल न इवाझखान हा स्वतंत्रपिे कारभार पहात 
होता. हदल्लीच्या राज्यास जोडल्यावर बंगाल व हबहार हा एक स भा झाला. बल्बन स लतानाच्यावळेी सन 
१२७९ इ. मध्ये बंगालचा स भेदार त घ्रलबेग याने स्वातंत्र्य प कारले, तेव्हा बल्बनने स्वतः बंगल्यात हशरून 
त घ्रट यास ठार मारले व आपला म लगा बोग्राखान यास स भेदार नेमले. यानंतर बंगाल व हबहारचे स भेदार 
कधी स्वतंत्र होत तर कधी हदल्लीच्या स लतानाची सत्ता मानीत. इब्राहहम लोदीच्या कारकीदीत सन १५२० 



           

इ. मध्ये हबहार प्रातंावर अफगाि सरदारानंी बंड करून तो प्रातं स्वतंत्र केला. सन १५२८ इ. मध्ये बाबर 
हबहार प्रातंावर चाल करून आला व अफगािाचंी व त्याची घोग्रा व गंगा नदीच्या सगंमावर लढाई होऊन 
अफगािाचंा तात्प रता मोड झाला. ह माय नच्या कारहकदीत हबहार प्रातंात अफगाि प न्हा प्रबळ झाले. 
ह मायून त्याजवर चढाई करून गेला. त्याने सन १५३१ इ. मध्ये महंमद घोरीचा पराभव केला व च नारगडास 
वढेा हदला. त्यावळेी हकल्ल्यात शरेखान नावाचा अफगाि सरदार होता त्याने ह माय नचे वचकस्व कबलू 
केल्याम ळे ह मायून वढेा उठवनू हदल्लीस गेला. 
 
परयक्रमी शेरशहय 
 
 बखत्यारप त्र महंमदाप्रमािे शरेशहाही धाडसी होता. जोनपूरच्या राज्यात त्याचा बाप हमया हसन 
हा ५०० स्वाराचंा सरदार होता. शरेशहा याचें पूवीचे नाव फरीद, तो बापाच्या परगण्याचंा कारभार करीत 
असे. बापाने द सरी बायको केल्याम ळे त्याचे व बापाचे हवतृष्ट आले व तो आश्रयाथक इब्राहीम लोदीकडे गेला. 
बाप वारल्यावर परत जोनपूरकडे आला व हबहार प्रातंात महंमद लोदीच्या हाताखाली राहहला. त्यातच 
च नारगडच्या हवधवा हकल्लेदाहरिीशी त्याचे लग्न झाल्याम ळे त्याची बाजू मजबूत झाली. सन १६३१ मध्ये 
ह मायून हा च नारगडचा हकल्ला शरेखान याच्या ताब्यातं ठेवनू गेल्यावर शरेखान याने स्वतःचे बळ बरेच 
वाढहवले. हबहार प्रातंावर सत्ता बसहवली. आजवर हबहार प्रातंाचे म ख्य ठािे हबहार शरीफ असे, पि 
शरेखानाने पाटिा येथे गंगेच्या काठी मजबतू हकल्ला बाधंला व पाटिा शहरास प नः प्राम ख्य आिावयास 
त्याने आरंभ केला. ह मायून याने शरेखानाची सत्ता वाढत आहे असे पाहून प न्हा हबहार व बंगालवर स्वारी 
केली. पि याचा अहनष्ट पहरिाम होऊन सन १५३९ व १५४० इ. मध्ये ह माय नचा अन क्मे चोन्साच्या व 
गंगानदीच्या लढाईत पराभव होऊन त्यास परागंदा व्हाव े लागले, व इकडे शरेशहाने स्वतःस हदल्लीचा 
बादशहा म्हिून प कारले. शरेशहा हा १५४० ते १५४५ इ. पयंत तक्तावर होता. कलंजरच्या हकल्ल्याच्या 
वढे्यात दारूगोळ्याचा स्फोट होऊन सन १५४५ इ. मध्ये त्याचा अंत झाला. शरेशहाची भव्य व पे्रक्षिीय 
समाधी सासाराम येथे आहे. शरेशहाने पाचंच वष ेराज्य केले पि राज्यव्यवस्था इतकी उत्तम ठेहवली की, 
कहद स्थानच्या उत्तमोत्तम राज्यकत्यांमध्ये त्याची गिना होते. 
 
मोर्ल इांग्रर् 
 
 अकबराच्या कारहकदीत हबहार, बंगाल व ओढ्या हे प्रातं पूिकपिे ताब्यात आल्यावर त्या हतन्ही 
प्रातंाचंा एक स भा सन १५९० च्या स मारास करण्यात आला. औरंगजेबाचे कारहकदीत त्याचा मामा प्रहसद्ध 
शाईस्तेखान हा बंगाल–हबहाराचा काही हदवस स भेदार होता. त्याच्याच अमदानीत इंग्रजाचं्या अव्यापारेष  
व्यापाराम ळे मोंगलाकडून यथायोग्य प्रायहश्चत हमळाले. त्याचा उल्लेख या लेखातंच यथाक्म येईल. 
औरंगजेबाच्या मृत्य नंतर एका पेक्षा एक हनबकळ बादशहा हदल्ली तख्तावर बसल्याम ळे मराठे, इंग्रज, 
इत्याहदकाचें चागंलेच फावले. त्यातल्यात्यात १७६१ मध्ये पाहनपत प्रकरिाम ळे मरायाचंी सत्ता हवस्कळीत 
झाल्याम ळे इंग्रजाचंी पोळी चागंलीच हपकली. इकडे बंगालचे स भेदार मध्यवती सत्ता हनबकळ झाल्याम ळे 
स्वतंत्र झाले होते. त्याचं्याही अंतःकलहाम ळे इंग्रजाचंा हात तेथे हशरकला व या सवक संधीचा त्यानंी असा 
फायदा घेतला की, सन १७६५ मध्ये हदल्लीचा नामधारी बादशहा शहाअलम याने इंग्रजाला बंगाल व हबहार 
आहि ओहरसा या प्रातंाच्या हदवािीचे अहधकार अलाहाबादच्या तहाने हदले व तेव्हापासून हबहार प्रातंाचे 
प्रभ त्व इंग्रजाकडे आले. सन १७७२ मध्ये वॉरन हेस्स्टंग हा बंगालचा गव्हनकर झाला. हबहार प्रातं बंगालच्या 
फाळिीपयंत म्हिजे १९०६ इ. पयंत, कलकत्त्याच्याच गव्हनकरच्या ताब्यात होता. फाळिीम ळे हबहार प्रातं 



           

पहश्चम बंगालच्या गव्हनकराच्या अंमलाखाली आला. बंगालची फाळिी ही अहखल कहद स्थानाला 
नवचैतन्यदाहयनी झाली. हतच्या योगाने अहखल कहद स्थानच्या आकाकें्षचे के्षत्र वाढले. आजच्या 
स्वातंत्र्यध्येयाचे जर कोठे बीज पहावयाचे असेल तर ते बंगालच्या फाळिीतच आहे ही हद्वधाकरिाची चूक 
शवेटी ख दल  बादशहास कहद स्थानात येऊन सन १९११ इ. मध्ये हनस्तरावी लागली. बादशहाच्या देिगीपैकी 
बंगालचे एकीकरि आहि हबहार व ओहरसा याचें हवलगीकरि ही दोन रत्ने आहेत. बगंालच्या एकीकरिाने 
बंगाली लोकाचं्या एकप्रातंीयत्वाला उते्तजन हमळाले. हबहार आहि ओहरसा हा प्रातं अलग झाल्याने त्यास 
स्वतंत्र गव्हनकर हमळाला आहि म सलमानी अंमदानीत पाटलीप त्राचे राजधानीचे महत्त्व नष्ट झाले होते ते 
पाटिाला गव्हनकराचे म ख्य स्थान केल्याम ळे प न्हा प्राप्त झाले. सन १९१२ इ. पासून पाटिा ही हबहार–
ओहरसा या प्रातंाचंी राजधानी म्हिून गाजत आहे. 
 
पे्रक्षिीय सांग्रह 
 
 म सलमानी अमदानीत आहि इंग्रजी अमदानीतही पाटिा येथे अनेक अहवस्मरिीय प्रसंग घडले 
आहेत. उभय अमदानीचे अनेक महत्त्वाचे अवशषे आज हवद्यमान आहेत. मगध देश फार प्राचीन असल्याम ळे 
तेथे प्राचीन अवशषे प ष्ट्कळ असिे साहहजकच आहे. तथाहप ते संरक्षि करून ठेवण्याचे श्रये 
प रािवस्त संशोधन खात्याकडे आहे. पाटिा येथे म सलमानपूवक ससं्कृतीचे जे अवशषे सापडले ते पाटिा 
म्य हझअम् मध्ये ठेहवले आहेत. तसेच प्रयत्नाने जमहवलेले असे तीन फार मजबूत सगं्रह पाटिा येथे आहेत. 
(१) हम. पी सी. मानक, बहॅरस्टर, याचंा प्राचीन हचत्रसंग्रह. (२) ख दाबक्ष याचंा पौवात्य हस्तहलहखत 
गं्रथसंग्रह आहि (३) बहाद र राधाकृष्ट्ि जालन याचंा प्राचीन वस्त संग्रह, हे ते संग्रह होत. 
 
नम.मयनक ययांचय नचत्रसांग्रह 
 
 हम. पी. सी. मानक हे आमीनीअन य रोहपअन गृहस्थ आहेत. ते पाटिा येथे तीस वषांपासून 
बॅहरस्टरीचा धंदा करतात. याचें लक्ष प्रथमतः मोगली हचत्रकलेकडे वधेले व तेव्हापासून मोगली हचत्राचंा 
संग्रह करावयास स रवात केली. आज त्याचं्याजवळ मोगली, कागं्राव्हाली, रजप ती इत्यादी हनरहनराळ्या 
पद्धतीच्या प्राचीन हचत्राचंा अमोल संग्रह आहे. कहद स्थानमध्ये द सऱ्या कोठे एवढा महत्त्वाचा संग्रह असेल 
की नाही याची शकंा आहे. श्री. गोडबोले, आय . सी. एस . भावलपूर, याचं्या पहरचयाचे. त्याचं्याबरोबर 
आम्ही (श्री. दीहक्षत, व पोतदार यासंह) श्री. मानक याचं्याकडे गेलो. श्री. मानक हे वृद्ध असून सासंाहरक 
आपत्तीने आवृत्त आहेत. त्याचंा एक लता एक मलगा गेल्या महाय द्धात खपला, पत्नी वडेी झाली असून 
हवलायतेत आहे. इतके असूनही त्याचंी वृत्ती शातं हदसली. पाटिा येथे प्रहतहष्ठत धंदेवाईकात त्याचंी गिना 
आहे. याचंी प्रॅक्टीस सरासरी रु. २५००० माहसकाची आहे असे म्हितात. वषातून सहा महहने प्रॅक्टीस 
करून बाकीचे हदवस इंग्लंड, रान्समध्ये घालहवतात. आम्ही गेलो ती वळे त्याचंी हवश्रातंीची होती, तथाहप 
वदी गेल्याबरोबर स्वतः येऊन त्यानंी स्वागत केले. श्री. मानक यानंी व त्याचं्या स्नेयाने आपल्या 
संग्रहातील उत्तमोत्तम हचते्र दाखवनू त्या हचत्राचंी वैहशष्ट्टे्य समजावनू साहंगतली. स मारे तीन वषांप वी 
इंग्लंडमध्ये कबबल्ड येथे आतंरराष्ट्रीय मोठे प्रदशकन झाले होते, त्याकहरता याचं्या संग्रहातंील महत्त्वाची हचते्र 
गेली असल्याचे व ती अद्याहप परत आली नसल्याचे त्यानंी साहंगतले. श्री. मानक याचंा हदवािखाना म्हिजे 
एक अपूवक हचत्रसगं्रहच आहे. हचत्राहशवाय म्हिजे तस्बीरीहशवाय मोगलकालच्या एनामल केलेल्या हवटा, 
चायना व्हेसेल्स, इत्यादी मोगली कलेचे नैप ण्य दाखहवण्याऱ्या वस्त  येथे ठेहवल्या आहेत. श्री. मानक याचंा 



           

संग्रह हकत्येक लाखाचंा असेल असे म्हितात. त्याचं्या पश्चात त्या संग्रहाचे काय व्हावयाचे ते अद्याहप 
हनहश्चत नाही. कहद स्थानाबाहेर इंग्लंड, अमेहरका इत्यादी धहनक देशाचें धन न होवो म्हिजे झाले. 
 
खुदयबक्ष पौवात्य ग्रांथसांग्रहयलय 
 
 प ण्यास कै.महादेव हचमिाजी आपटे यानंी आनंदाश्रम नावाची संस्था काढली आहे. ती संस्था 
ज्यानंी पाहहली आहे अथवा ज्यानंा या संस्थेचा इहतहास माहीत आहे त्यानंा या ख दाबक्ष ओहरएंटल 
लायब्ररीची थोडीशी कल्पना येईल. खानबहादूर ख दाबक्ष हे पाटिा येथील एक रईस व वकील होते. यानंा 
अरेहबक व पर्षशअन वाङमयाची फार आवड होती. यानंी अरेहबक व पर्षशअन हस्तहलहखत गं्रथाचंा संग्रह 
स्वतःच्या कहमतीवर करावयास ४०–५० वषांपासून स रवात केली. कहद स्थानातूंनच नव्हे तर कैरो, 
दमास्कस, अरेहबया, इहजप्त आहि पर्षशआ, वगैरे देशातूंनही त्यानंी गं्रथ जमहवले. त्यानंी जमहवलेला 
गं्रथसंग्रह आज कहद स्थानात अपूवक म्हिून गिला जात आहे. तो संग्रह त्याच कामाकहरता बाधंलेल्या एका 
प्रशस्त व स ंदर द मजली इमारतीत आहे. त्याच इमारतीत खानबहादूर ख दाबक्ष याचंी कबर त्याचं्याच 
इच्छेवरून प्रशस्त अशा दालनात प्राम ख्याने बाहंधली आहे. हा खाजगी संग्रह संस्थापकाच्या इच्छेने 
सावकजहनक झाला आहे. तथाहप खानबहाद राचं्या एका उत्साही म लाकडेच त्याची व्यवस्था आहे. या 
संग्रहातील गं्रथाचंी सूची करावयाचे काम १९०४ इ. पासून सरकारी मदतीने स रू झाले आहे. त्याचे १९ भाग 
प्रहसद्ध झाले असून सूचीचे काम प रे व्हावयास आिखी तसले हनदान १०–११ भाग तरी प्रहसद्ध होतील 
असा अंदाज आहे. या संग्रहास कहद स्थानची “बॉड लीन लायब्ररी” असे श्री. के. पी. जयस्वाल यानंी म्हटले 
ते खोटे नाही. खानबहाद राचं्या हचरंजीवाने मोया आस्थेने तो संग्रह आम्हास दाखहवला. स ंदर आहि 
बह मोल कातडी बाईंकडग केलेले असे हजारो हस्तहलहखत गं्रथ व्यवस्थेने काचेच्या कपाटात लावनू ठेवले 
आहेत. हनरहनराळ्या प्रकारची स ंदर वळिदार अक्षरे, तसेच स ंदर आहि हनरहनराळ्या शतकातं काढलेल्या 
हचत्रानंीय क्त असे अनेक प्राचीन, द र्षमळ, आहि उपय क्त गं्रथ, या संग्रहात आहेत. सर यद नाथ सरकार 
याचंी पर्षशअन इहतहासावरील कामहगरी स प्रहसद्धच आहे. पाटिा कॉलेजमध्ये प्रोफेसर असताना त्यानंा 
ख दाबक्ष लायब्ररीमधील द र्षमळ व अप्रहसद्ध पर्षशअन हस्तहलहखत इहतहासगं्रथाचंा उपयोग करावयास 
हमळाला; त्याम ळे त्याचं्या कतृकत्वाचे श्रये बह ताशंी या लायब्ररीसच आहे. खानबहाद राचं्या हचरंजीवाने 
हनरहनराळ्या अपूवक गं्रथाचंी माहहती देऊन जहागंीर, शाहजहान, औरंगजेब, सातव ेएडवडक, आहि सापं्रतचे 
बादशहा पाचव ेजॉजक, या कहद स्थानच्या पाच स प्रहसद्ध बादशाहाचंी हस्ताक्षरे असलेले एक हस्तहलहखत 
प स्तक दाखहवले. खानबहाद रानंा ३/४ म ले असून ती हवद्वान आहेत व काही मोठमोया ह द्द्यावर आहेत. 
खानबहादूर यानंी केलेला हस्तहलहखत संग्रह अपूवक असून हकत्येक लाखाचंा आहे तरी त्यानंी तो 
सावकजहनक केला आहे. पर्षशअन व अरेहबक वाङमयाची अशी अपूवक सेवा करिाऱ्या खानबहाद राचं्या 
कबरीप ढे आदरपूवकक नतमस्तक होऊन आम्ही त्या अपूवक मंहदराच्या बाहेर पडलो. 
 
पयटिय म्युनझअम 
 
 प रािवस्त संशोधनखात्याने पाटिा येथे खोदाईचे काम स रू केल्याम ळे प्राचीन अवशषे संरहक्षत 
ठेवण्याकहरता इमारतीची आवश्यकता भासू लागली. हबहार प्रांताची सन १९२१ इ. मध्ये प नघकटना 
झाल्यावर पाटिा ही हबहारची राजधानी म क्र करण्यात आली. त्यात सर एडवडक गेट याचं्या आश्रयाखाली 
रीसचक सोसायटी, पाटिा य हनव्हर्षसटी, हबहार ओहरसा संस्कृत असोहसएशन, इत्यादी उपय क्त संस्था 
हनमाि झाल्या. त्यातच, पाटिा म्य हझअमची स्थापना झाली. आज पाटिा म्य हझअमची जी भव्य आहि 



           

प्रशस्त इमारत हदसून येते ती न कतीच बाधंण्यात आली आहे. सर एडवडक गेट याचंा प तळा समोरच्या 
दालनातच उभा केलेला आहे. आम्ही वस्त संग्रहालय पहावयास गेलो तेव्हा पाह ण्यानंा प्राचीन वस्त ंचे 
महत्त्व समजावनू सागंावयास म्य हझअम कहमटीचे अध्यक्ष श्री. के. पी. जयस्वाल हे स्वतः हजर होते. 
संग्रहालयात मौयक साम्राज्याच्या व तत्पूवीच्या म्हिजे आयांच्या पूवीच्याही काही वस्त  होत्या. तेथे 
मेगसॅ्थेनीसने चदं्रग प्ताच्या वाड्यात पाहहलेल्या व त्याने नंतर विकन केलेल्या स विक कलेच्या स विकहतलाचें 
होते. मौयाच्या राजकसहासनावरील दगडी छते्र, रथाचंी चाके, पोलादी हत्यारे, ओतीव लोखंडाच्या वस्त , 
कापलेले दगड, मेगसॅ्थेनीसने वर्षिलेल्या तटाच्या लाकडी त ळ्या, मौयक अक्षरे असलेले काचेंचे सील, 
इत्यादी अनेक मौयक वस्त  तेथे आहेत. गंगेच्या काठी पाटिा कॉलेजच्या जागेत सापंडलेल्या व 
आयकसंस्कृहतच्या आधी म्हिून मानलेल्या मातीच्या बाह ल्या आहेत. हनरहनराळ्या काळची अशी नािींच 
११००० वर आहेत. दीएरगजं येथे गंगेच्या काठी सापंडलेला दगडी प तळाही म्य हझअममध्ये आहे. हा 
प तळा, नंद राजाचं्या गगेंवरील स गम राजवाड्यामध्ये ह बेहूब मािसासारखे प तळे होते असे 
डग्गमजातकात विकन आहे, त्यापैकी असावा असे श्री. जयस्वाल याचें मत आहे. हहस्टॉहरकल रेकॉडकस 
कहमशनच्या हनहमत्त ऐहतहाहसक लेखाचें व वस्त ंचे प्रदशकन म्य हझअममध्ये द सऱ्या मजल्यावर भरले होते. 
त्यातं कलकत्ता, हदल्ली, ग्वाल्हेर, धार इत्यादी हठकािाहून संग्रह आला होता पि त्याचे विकन हवषयास 
अप्रस्त त म्हिनू नामहनदेश मात्र केला आहे. 
 
शेरशहयचय नकल्लय व रययबहयदूर र्यलन ययांचय सांग्रह 
 
 ह माय नला ह सकून स्वतः हदल्लीची बादशाही करण्याच्या हेतूने शरेशहाने पाटिा येथे गंगेच्या काठी 
हकल्ला बाधंला होता हे वर आलेच आहे. त्याने बाधंलेली एक मसजीद ही शरेशहाची मसहजद म्हिून अद्याहप 
प्रहसद्ध आहे. शरेशहाचा हकल्ला नाममात्र अवहशष्ट आहे. तो हकल्ला हल्ली ऑनरेबल रायबहादूर राधाकृष्ट्ि 
जालन याचं्या ताब्यात असून त्यानंी तेथे प्रासादत ल्य वाडा बाधंला आहे. वाडा अगदी गंगेच्या काठी 
असल्याम ळे गंगेस घाट बाधूंन तेथे उद्यान, लताक ं ज, सगंमरवराची प्रस्तरासने इत्याहदकानंी शोभा आहिली 
आहे. तो भव्य प्रासाद, लताक ं ज, प्रस्तरासने, ते गंगेचे गंभीर पात्र, इत्यादी पाहून आपि कादंबरीत विकन 
केलेल्या एखाद्या अविकनीय स्थळीच आहोत की काय असे वाटते. रायबहादूर जालन हे मारवाडी व्यापारी 
गृहस्थ आहेत. ते पाटिा–कौस्न्सलमध्ये मोया अहधकारावर आहेत. त्यानंा इहतहासाचा व 
प रािवस्त संग्रहाचा भारी नाद आहे. ऐहतहाहसक स्थळी वाडा बाधूंन राहिे हे इहतहासहप्रयतेचे द्योतक आहे. 
रा. ब. जालन याचंाही ऐहतहाहसक संग्रह अमूल्य आहे. रेकॉडकस कहमशनच्या सभासदास हकल्लावाड्यामध्ये 
म दल ाम पाटी हदली होती. सायंकाळच्या स मारास वाड्याच्या म ख्य हदवािखान्यातच त्याचंा ऐहतहाहसक व 
कलाकौशल्याचं्या वस्तंूचा संग्रह आहे. तोही पाह ण्यासं दाखहवण्यात आला होता. वस्त ंचे महत्त्व रायबहादूर 
स्वतः समजावनू सागंत होते. अलाहाबादला सन १७६५ साली लॉडक क्लॉईव्ह शाहाअलम बादशहा व 
अयोध्येचे नबाब याचं्यामध्ये तह होऊन इंग्रजास बादशहाने बंगाल, हबहार व ओहरसा याचें हदवािीचे 
अहधकार ज्या शाहमआन्यात बसून हदले तो शाहमआना रा. ब. जालन याचं्या ताब्यात आहे व तो या प्रसंगी 
पाह ण्यानंा दाखहवण्याकहरता उद्यानात म दल ाम लाहवला होता. त्या प्रसंगाचे हचत्रही त्याचं्या संग्रहात आहे, 
तेही हदवािखान्यात प्राम ख्याने लाहवले होते. याहशवाय ककमती काचेची व हचनी मातीची कलाक सरीची 
भाडंी, अनेक अप्रहसद्ध हस्तहलहखत संस्कृत व फारशी गं्रथ, मौयककालीन वस्त , वगैरे ककमती वस्त  संग्रहहत 
केलेल्या आहेत. पाटी सपंल्यावर रात्री रा. ब. जालन यानंी भोजनाचा बेत केल्याम ळे व त्या प्रसंगास रा. ब. 
माधवराव हकबेसाहेब व सौ. कमलाबाईसाहेब, हप्रस्न्सपाल बाळकृष्ट्ि, श्री. पोतदार व आम्ही एवढीच मंडळी 



           

असल्याम ळे स मारे २–२ À À तास रायबहादूर जालनसाहेब याचं्या सहवासात घालहवता आले. त्यातं त्यानंी 
ऐहतहाहसक हकल्ल्याचा वृत्तातं आहि आपल्या संग्रहाची हकीकत मोया उत्साहाने कळहवली. 
 
डच रॅ्क्टरी व रु्ने नर्रर्यघर 
 
 मोगल अमदानीत पाटिा हे व्यापाराचे कें द्र झाले होते. पाटिेला गंगा नदी असल्याम ळे जलमागाने 
व्यापाराची वाहतूक करावयास सोयीचे होते. तेव्हा दयावदीपिात प्रवीि अशा य रोहपअन व्यापाऱ्याचें हतकडे 
साहहजकपिेच लक्ष वधेले. पाटिा येथे अगदी प्रथम म्हिजे १७ व्या शतकाच्या आरंभी डच व्यापाऱ्यानंी 
आपली वखार घातली. डचानंी सन १६०२ मध्ये डच ईस्ट इंहडया कंपनी स्थाहपल्यावर लवकरच आपल्या 
व्यापाराचे कहद स्थानभर जाळे पसरले. त्यातच पाटिाची वखार घातली. पाटिा येथे सोरा व कचे्च रेशीम 
याचंा व्यापार त्यानंी घेतला. हल्ली जेथे पाटिा कॉलेज आहे त्या इमारती डच फॅक्टरीच्या होत्या असे 
म्हितात. या इमारती गंगेच्या काठी असून म ख्य इमारत द मजली असून फार प्रशस्त आहे व आतंील 
दालने माल साठहवण्याच्या गोदामाप्रमािे लाबंच्या लाबं आहेत. सन १६५० इ. च्या स मारास डच साखरेचा 
व्यापार करीत असत असे हदसते. कारि ते साखर कोठून आितात वगैरेबदल ल ग प्त चौकशी करण्याबदल लचा 
त्या सालच्या इंग्रजी दप्तरात दाखला आहे. बर्षनअरबरोबर टाव्हहनअर सन १६६६ मध्ये पाटिा येथे आला 
होता तेव्हा तेथे डच व्यापारी सोन्याचा व्यापार करीत, असे हलहहले आहे. छपऱ्याहून येत असलेले डच 
व्यापारी पाटिा येथे भेटले व रस्त्यात त्याचंी गाठ पडली असता नमस्कार चमत्कार झाल्यावर दोन बाटल्या 
हशराझच्या उडाल्या तेव्हा आम्ही वगेळे झालो, असे त्याने हलहहले आहे. सन १७१२ मध्ये फरुखहशअर गादी 
हमळहवण्याच्या खटपटीत होता तेव्हा त्याने पैसा उकळण्याकहरता डचाचंा म ख्य व्हान हूनक याची मालमत्ता 
जप्त केली होती व अखेरीस डचांना दोन लाख रुपये दंड भरावा लागला. डचाचंी हभस्त व्यापारावर होती. 
राज्य हमळहवण्याची तृष्ट्िा त्यानंी धरली नाही. तथाहप मधून मधून ते तंटाभाडंिात पडत असत. सन १७८३ 
मध्ये व्हसेल्सला जो तह झाला त्यातं त्यानंा कहद स्थानातंील सवक ठािी इंग्रजाचं्या हवाली करावी लागली व 
आपले चंब गबाळे उचलाव े लागले. त्यातच पाटिा येथील डच व्यापाराची व वखारीची इहतश्री झाली 
असावी. डच हे रोमन कॅथॉहलक होते. हल्ली जे पाटिा येथे ज न्यात ज ने रोमन कॅथॉहलक चचक आहे ते त्याच 
वळेेपासूनचे असल्याबदल ल सागंतात. इमारतीच्या साधेपिाहशवाय व भक्कमपिाहशवाय तीत द सरे काहंी 
वैहशष्ट्ट्य नाही. 
 
नब्रटीश रॅ्क्टरी 
 
 ज्या इमारतीत पूवी पाटिा येथे हब्रहटशाचंी वखार होती तेथे हल्ली सरकारी छापखाना आहे. रेकॉडक 
कहमशनच्या सभासदानंा ही इमारत दाखहवण्याचे कायक पाटिा हायकोटाचे जज्ज मे. जेम्ससाहेबानंी 
स्वीकारले होते. पि इमारतीची ओळख करण्यापूवी पाटिा येथील इसं्ग्लश वखारीचा इहतहास देिे बरे. 
डचाचंी वखार इंग्रजापूवी स्थाहपली होती हे वर आले आहेच. सन १६२० मध्ये आग्ऱ्याहून य जेस व पाकक र 
नावंाचे दोन इंग्रज व्यापाराचा जम बसहवण्याकरता पाठहवण्यात आले होते. पि पाटण्याहून आग्रा व 
आग्ऱ्याहून स रतला मालाची ने आि करण्यात खचक फार येऊ लागल्याम ळे पहहल्याच वषी व्यापार 
ग ंडाळावा लागला. नंतर १६३२ मध्ये स रतहून आग्रा मागाने हपटरमंडी यास पारा व कहग ळ याचें हपपे भरून 
आठ गाड्या माल देऊन आग्ऱ्यास कंपनीतफे पाठहवले. एक महहना तेथे राहून त्यानेही पाटिा येथे व्यापार 
चालहवण्याच्या हवरूद्धच हरपोटक केला. नंतर १७५० मध्ये ह गळी येथे इंग्रजाचंी वखार झाल्यावर आहि 
हतकडून गंगेमधून होड्यातून मालाची ने आि करिे सोयीचे वाटल्यावरून सन १७५१ च्या स मारास पाटिा 



           

येथे इग्रजानंी वखार काढली. दारूगोळ्याकहरता य रोपमध्ये सोऱ्याची मागिी फार असल्याम ळे प्रथम 
सोऱ्याचाच व्यापार हाती घेतला. इतर वस्त कडेही पि द लकक्ष नव्हते. कस्त री, अफू, देशी व हवलायती 
कापड याचंाही व्यापार सपाटून होता. सन १६६४ ते १६८० पयंत पाटिा–फॅक्टरीचा म ख्य जॉबर कानाक 
होता, त्याच्या अमदानीत व्यापार फार वाढला. गंगेमधून इंग्रजाचं्या सोऱ्याने भरलेल्या होड्याचंा ताडंा 
नेहमी हदसत असे. कानाक पाटिाहून गेल्यावर पाटिा–फॅक्टरीला वाईट हदवस आले. सन १६८० मध्ये 
बंगाल–हबहारचा स भेदार शाइस्तेखान याने पाटण्याचा इंग्रज म ख्य पीकॉक यास कैदेत टाकले व 
कंपनीच्या मालावर ३ À À टके्क जकात बसहवली. सन १६८६ मध्ये इंग्रजानंा हकल्ल े बाधंण्याचा व म ल ख 
हमळहवण्याचा लोभ स टला. बालासोर येथे मोगलाचंी ४० जहाजे धरून जाळली, त्याम ळे इंग्रजानंी 
आपिावर आपत्ती ओढून घेतली. शाइस्तेखानाने पाटिाची व इतर हठकािची इंग्रजाचंी सवक मालमत्ता जप्त 
करण्याचा ह कूम हदला व त्याचें नोकर कैदेत टाकले. सन १७०२ मध्ये स द्धा पाटिा येथील इंग्रजावंर 
मालजप्तीची व नोकरावर सात आठवडेपयंत कैदेची गदा आली होती. त्याम ळे इंग्रजाचं्या पाटिा येथील 
व्यापारास धक्का बसला. औरंगजेबाच्या मृत्य नंतर म्हिजे १७०७ नंतर प न्हा जम बसावयास लागला, तोच 
१७१२ इ. च्या स मारास प न्हा इंग्रजानंा पळापळी करावी लागली व फरुखहशयरला २२००० रु. व बंगालच्या 
गव्हनकरला ६५०० रु. भरले तेव्हा स टका झाली. सन १७१८ पासून प न्हा स रळीत कारभार चालला. दहक्षि 
दरवाज्याने बाहेरच्या आवारातून आत गेल्यावर एक प्रशस्त अंगि लागते व त्याच्या पलीकडे मूळ पाटिा–
फॅक्टरीचे प्राकारासह कंपाऊंड लागते. त्या इमारतीतच हल्ली सरकारी छापखाना आहे. आवाराच्या कभती 
जाड असून तो भाग अगदी हकल्लेवजा आहे. आवाराच्या पहश्चमेस हवहीर आहे. शत्रूला पत्ता न लागावा म्हिून 
हवहहरीचे पािी काढावयासस द्धा आंतील आवारातूंन हवहहरींत जाण्याचा जहमनीतून रस्ता आहे. पे्रस 
असलेल्या इमारतीच्या पलीकडे जी इमारत आहे ती मूळ इंस्ग्लश फॅक्टरी होय. ती ऐहतहाहसक दृष्टीने फार 
महत्त्वाची आहे. ती द मजली असून अगदी गंगेच्या काठी आहे. ती सन १६५१ च्या स मारास बाधंली. गगेंतून 
आलेल्या नावा कालवा खिनू इमारतीच्या मध्यभागी आिण्याची व तेथून माल वरच्या मजल्यावरून प ली 
लावनू ओढून घेण्याची व्यवस्था केली होती. वरच्या मजल्यावरील प लीची व्यवस्था अद्याहप हदसून येते. 
मात्र आतून काढलेला कालवा हल्ली बंद हदसतो. छापखाना असलेली इमारत वखारीकहरता १८ व्या 
शतकाच्या मध्यात ४०००० रुपये खचूकन बाधंली आहे. पाटिा हे कलकत्त्याहून अथवा स रतहून दूर 
असल्याम ळे पाटण्याच्या वखारीच्या अहधकाऱ्यासं पसेै खाण्याचा फार मोह होत असे. त्याम ळे ब्राऊनने 
१७१९ मध्ये, रॉबटक आयरने १७५० मध्ये, हवलसकने १७६५ मध्ये, व हमडल्टनने १७६६ मध्ये, पैसे खाल्ल्याचे 
नमूद आहे. त्याम ळे मधूनमधून वखारीचे काम बंद पडत असे. त्याम ळेच सन १७५७ मध्ये आयरकूट हा 
आपले लष्ट्कर घेऊन म ख्य वखारीत राहहला होता. तसेच, क्लाइव्ह हाही एक हहवाळाभर आपल्या 
सैन्यासह राहहला होता. राजप त्र अल्लीगोहर हबहारमध्ये पळून आला होता व त्याच्या बापाचा हदल्लीस खून 
झाल्यावर त्याने पाटिा येथे स्वतःस शाहाअलम पहहला म्हिून अहभषेक करून घेतला. इंस्ग्लश फॅक्टरीच्या 
द सऱ्या मजल्यावरच्या प्रशस्त हदवािखान्यातच राज्याहभषेकाचा समारंभ झाला असे म्हितात. ती जागा 
पाह ण्यानंा म दल ाम दाखहवण्यात आली. हल्ली त्या हदवािखान्यात पे्रसच्या स पकरटेंडेंटचा हदवािखाना व 
हनजावयाची खोली आहे. या फॅक्टरीच्या वरच्या मजल्यावरून गंगेचा देखावा फार स ंदर हदसतो. ईस्ट 
इंहडया कंपनीने व्यापार बदं केला तेव्हा पाटिा फॅक्टरी बंद झाली. सन १७६३ मध्ये एलीस नावंाचा 
पाटिाच्या फॅक्टरीचा म ख्य होता. त्याच्याच कारहकदीत पाटिा येथील कत्तल झाली. 
 
पयटिय येथील कत्तलीचे स्मयरक 
 



           

 तेव्हा मीरकासीम बंगालचा नवाब होता. इंग्रज व्यापाऱ्यासं जकात माफ असे पि कंपनीचे नोकर 
देशी व्यापाऱ्यासं परवाने हवकीत व असे जकातीचे न कसान होई, म्हिनू मीरकासीमने देशी व्यापाऱ्यावंरची 
ही जकात उठहवली, त्याम ळे कंपनीच्या नोकराचें न कसान झाले. या गोष्टीम ळे इंग्रज कौस्न्सलास ही गोष्ट न 
पटून त्यानंी मीरकासीमहवरुद्ध लढाई प कारली. पाटण्याच्या कंपनीचा एजंट एलीस याने या गोष्टीचा 
फायदा घेऊन पाटिा शहरावर हल्ला करून ते आपल्या ताब्यात घेतले. मीरकासीमने इंग्रजानंा सरसहा कैद 
करण्याचा ह कूम हदला व पाटिा शहर परत घेऊन एलीस व इतर अनेक इंग्रज लोकानंा कैद केले. इंग्रजाने 
मीरकासीमची सवक ठािी घेतली. एकटे पाटिा त्याच्या ताब्यात राहहले. इंग्रजानंी त्यावरही चाल केली, 
तेव्हा मीरकासीमने हनरोप पाठहवला की, जर हल्ला कराल तर पाटिा येथील सवक इंग्रज ठार मारू. तरी 
इंग्रजानंी न ज मानत प ढेच चाल ठेहवली. तेव्हा मीरकासीमने सवक इंग्रज कैद्याचंी कत्तल करावयास ह कूम 
हदला. पि हे द ष्ट्कृत्य करावयास कोिी तयार होईना. शवेटी रेनहाटक या नावाचा एक जमकन अंमलदार, 
ज्याला लोक स मरू या नावाने ओळखीत असत व जो प ढे इहतहासप्रहसद्ध बेगम स मरुचा पहत झाला, त्याने 
ते हनघृकि कृत्य अंगावर घेतले. तो आपल्या लष्ट्करी लोकासंह, ज्या घरात हे इंग्रज कैदी होते, त्या घराच्या 
छपरावर चढला आहि हखडक्यामधून त्या हनराधार लोकावंर गोळ्या झाडावयास स रवात केली व अशा 
रीतीने एकूि एक मािसाचंी अमान षपिे कत्तल केली. थोड्याच हदवसानंी इगं्रजानंी पाटिा घेतले. 
मीरकासीम अयोध्येकडे पळून गेंला. दैवद र्षवलासाम ळे हवजयी इंग्रज लष्ट्कर कैदी इंग्रजाचें प्राि वाचव ू
शकले नाहीत. ज्या हठकािी या हनरपराधी इगं्रजाचंी कत्तल झाली, त्या हठकािी मतृाचं्या स्मरिाथक स्तंभ 
उभारण्यात आला होता. त्यावर नाव ेखोदली नव्हती. द सरा स्तंभ त्या हठकािी सन १८८० मध्ये उभारला, 
त्यावर मृताचंी नाव े खोदली आहेत. या कत्तलीत जे इंग्रज मारले गेले त्याचं्या तीन याद्या इंहडया 
ऑहफसमध्ये आहेत. त्या यादीवरून या हशलालेखातंील च कीची नाव ेद रुस्त करण्याबदल ल हल्ली खटपट 
स रू आहे. या स्मारक स्तंभाजवळ आता य रोहपअनाचंी दफनभमूी आहे. 
 
रु्रू र्ोववदवसर्यांची र्न्मभूमी 
 
 हनराहश्रत आहि असहाय्य अशा लोकाचं्या कत्तलीचे अघोर कृत्य ऐकून वाचकाचं्या मनावर 
उहद्वग्नता आली असेल, व असले नादान कमक करिाऱ्याचा सतंापही आला असेल. त्याचे पहरमाजकन 
करण्याकहरता एका थोर आहि वीरशाली कहदप त्राच्या जन्मस्थानाचे दशकन घ्यावयास आता आपि जाऊ. 
पाटिा येथे हशखाचें दहाव े ग रू, ज्याचंी समाधी हनजाम स्टेटमध्ये नादेंड येथे आहे व ज्याचंी वीरवृत्ती 
जगप्रहसद्ध आहे, अशा ग रू गोकवदकसगाचंी जन्मभमूी पाटिा येथे असेल अशी कल्पनाही नव्हती. पाटिा 
येथील पे्रक्षिीय स्थळे पाहहल्यावर ग रू गोकवदकसगाची जन्मभमूी, जी हशखाचंी ग रुद्वारा म्हिून प्रहसद्ध आहे, 
ती पहावयास आमचे स्थाहनक मागकदशकक पाह ण्यानंा घेऊन गेले त्या जागी आता प्रशस्त मंहदर व प्राकार 
धमकशाला वगैरे बाधंली आहेत व त्या मंहदरात असिारे हशखग रू गोकवदकसग व त्याचें जनक आहि ९ व ेग रू 
तेजबहाद रकसग याचं्या तसहबरा आहि ग रू गोकवदकसगाचे जन्मस्थान मोया भाहवकतेने दाखहवतात. आम्ही 
गेलो तेव्हा त्याचं्या जन्मोत्सवाची तयारी चालली होती. २–४ हदवसातंच उत्सव स रू व्हावयाचा होता. 
नवव े ग रु तेजबहाद रकसग धमकप्रचाराथक बनारस, गया, इत्याहद हठकािी हफरत असता पाटिा येथे बरेच 
हदवस राहहले. तेथेच त्याचं्या पोटी गोकवदकसगाचा जन्म झाला. नंतर ते पजंाबात करताप रजवळ आनंदपूर 
येथे राहू लागले. तेजबहाद रकसग लष्ट्करी बाण्याचे होते. मोगल बादशहाशी हवरोध असल्याम ळे मोगल 
सैन्याने त्यानंा हगरफतार करून हदल्लीस आिले. त्यापूवी त्याने आपला म लगा व हशष्ट्य गोकवदकसग याच्या 
कमरेस आपल्या वहडलाचंी म्हिजे ग रू हरगोकवदची तलवार बाधूंन त्याला उत्तराहधकारी केले व त्यास 
आहि आपल्या हशष्ट्यमंडळीस बजाहवले की, औरंगजेबाच्या हाताने कदाहचत मला मरिही येईल, तरी 



           

माझ्या शवाची द दकशा न होईल असे कराव ेव माझ्या मतृ्यचूा बदला घ्यावा. सन १६७५ इ. मध्ये औरंगजेबाने 
ग रू तेजबहाद रकसगास अत्यंत क् रतेने मारले. ग रू गोकवदकसग यानंी मोगलाशी य द्ध प कारून कसे तोंड 
हदले हे प्रहसद्धच आहे. 
 
 ग रू नानकाने स्थाहपलेला हा हशखसापं्रदाय प्रथम शातंताहप्रय होता. जहागंीराच्या कारहकदीत ग रू 
अज कनकसग यानंी राजप त्र ख रकम यास सहाय्य केल्याम ळे बादशहाची नाराजी झाली व शवेटी रावीत 
जलसमाधी घ्यावी लागली. त्याचा प त्र व हशष्ट्य हरगोकवद यानंी साधू बाण्याबरोबरच क्षात्रवृहत्त धारि करून 
आपल्या हशष्ट्यात संघटन केले. त्यानंी बादशहातीत मनसबदारी केली. त्याचें प त्र प्रहसद्ध तेजबहाद रकसग 
यानंी आपले हशष्ट्याचंी क्षात्रजातीच हनमाि केली. दहाव ेव शवेटचे ग रू गोकवदकसग यानंी हशखाचंा लष्ट्करी 
पेशा करून टाकला. आज कहद स्थानात हशख जातींचे जे उज्वल नावं आहे त्याचे सवकस्वी श्रये ग रू 
गोकवदकसगाकडे आहे. त्याचं्याच पहरश्रमाने शीख ही आदशक जाती झाली आहे. अशा थोर हवभतूीच्या 
जन्मभमूीच्या दशकनाने आमचे अंतःकरि प्रफ ल्लीत झाले व त्या थोर हवभतूीच्या चहरत्राचे मनन करीत आम्ही 
आपल्या हनवासस्थानाकडे परतलो. 
 
 याप्रमािे अवाचीन पाटलीप त्र व तेथील अवाचीन अवशषेाचंी कथा आहे. आज पाटण्याला प्राहंतक 
राजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याबरोबरच पाटिा य हनव्हर्षसटी, सरकारी बंगला, सेके्टहरएट, 
हायकोटक, कौस्न्सलहॉल इत्यादी भव्य इमारती हनमाि झाल्या आहेत. सडका, हवजेचे हदव,े टेहलफोन, 
इत्यादी आध हनक स खसोयींनी शहर पहरपूिक आहे. 
 
नवहयरयचय कययफक्रम 
 
 ओहरएंटल कॉन्फरन्स आहि हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशनला आलेली हवद्वान मडंळी ही परत 
जावयास हनघाली. आपिही आता मगध देशाच्या या स प्रहसद्ध राजधानीचा आहि एकेकाळी भारतवषाच्या 
संस्कृतीचे कें द्र बनलेल्या अशा प रातन नगराचा हनरोप घेऊन मगध हवहाराच्या आपल्या प ढील कायकक्मास 
लागले पाहहजे. मगध देश भगवान महावीर आहि भगवान ब द्ध याचं्या जीहवतकायाचे के्षत्र असल्याम ळे तेथे 
त्याचं्या जीहवतकायाशी हनगडीत असलेली अनेक स्थळे दशकनीय आहेत. परंत  आपिाला हा प्रवास 
नाताळाच्या ५–६ हदवसातच संपवनू परत आपल्या उदरभरिाच्या जीहवतकायाथक आपापल्या गावंी परत 
जावयाचे असल्याम ळे आपि हवशषे महत्त्वाच्या अशाच स्थळाचें दशकन घेऊ. वळे थोडा, पे्रक्षिीय स्थळे 
प ष्ट्कळ, म्हिून प्रवासाची दगदग आहि ताराबंळ फार होईल अशी वाचकासं भीहत बाळगावयास नको. 
आगगाडी, मोटार इत्यादी प्रवासाच्या स खसोयी आता प ष्ट्कळ झाल्या आहेत; दूध, मलई, रबडी, प री, 
भाजी इत्यादी स्वच्छ आहि रुचकर पदाथक जागजागी हमळण्याची या प्रदेशात सोय असल्याम ळे खादं्यावर 
सामानाने भरलेली पडशी लादून व हाती काठी घेऊन इतस्ततः पहरभ्रमि करण्याचे कष्ट उचलण्याची आता 
जरूरी राहहली नाही. तेव्हा आपि हनधास्तपिे आमच्याबरोबर याव.े आपल्या हबहाराचा कायकक्म काय 
आखला आहे तोही सागंून टाकतो. 
 
 आपि पाटण्याहून मोया पहाटेस हनघू. हनघण्यापूवी ताजे दूध, चालत असल्यास गरम चहाही 
तयार असेल. स्टेशनवर पोहचहवण्यास आपल्या यजमानाची मोटार आपल्या सेवते पूवकसंकेताने हजर 
राहील. पाटिा मेनस्टेशनवरून कलकत्त्यास जािाऱ्या मेलने आपिास बख्यातरपूर स्टेशनपयंत जाव े
लागेल. नंतर हबहार लाईट रेल्व े कंपनीची गाडी आपिास बख्यातरपूर ते राजगीरक ं डस्टेशनपयंत 



           

पोहचवील. बख्यातरपूरहून राजगीरक ं ड ३३ मलै आहे. मागातच हबहार लागेल, तेथे पाहावयाचे ते पाहून 
लागलीच प्राचीन कहद स्थानचे ऑक्सफोडक असे नालंद तेथे जाऊ. नालंद येथे ५–६ तास म क्काम करून परत 
द सऱ्या गाडीने राजगीरक ं ड येथे जाऊ राजगीर येथे ४–५ वाजता सायंकाळी पोहच.ू तेथे तो उवकहरत हदवस 
आहि रात्र घालवनू सकाळी आठच्या गाडीने परत हबहार–शरीफ स्टेशनवर येऊ. हबहार स्टेशनवर नालंदा 
येथे जािाऱ्या मोटर लॉरीज तयारच असतील. हबहार–नवादा–रोडवरच भगवान महावीराचे हनवािस्थान 
पावाप री येथे आहे. मोटरवाल्याशी करार करून तेथे तास–दीड तास थाबंून तेथील पहवत्र जलमंहदराचें व 
अन्य महंदराचे दशकन घेऊ. हतसऱ्या प्रहरी नवाद्याहून गयेला जािाऱ्या मेलमध्ये बसून गयेला सायंकाळी 
पोहचू. गयेहून ब द्धगया केवळ सात मलै आहे. सकाळीच तागंा करून तेथे जाऊ. पे्रक्षिीय स्थळे पाहून परत 
११ वाजेपयंत गयेला येता येईल. नंतर फल्ग चे स्नान, भोजन आटोपून सायंकाळपयंत गयेतील पे्रक्षिीय 
स्थळे पाहता येतील. द दैवाने आपले तीथकरूप हदवगंत झाले असल्याम ळे त्यास फल्ग तीर, अक्षयवट इत्यादी 
हठकािी श्राद्ध व हवष्ट्ि पदी कपडदान इत्यादीही यथासागं आहि यथाद्रव्य खास दहक्षिी उपाध्यायाकडून 
करहवण्याची व्यवस्था करता येईल. गयेचे पंडे याते्रकरंूना ल बाडतात व फार त्रास देतात अशी ख्याहत 
आहे. आपि अगदी हभऊ नका. हबलक ल त्रास होिार नाही अशी व्यवस्था केली आहे. नवाद्याहून गयेस 
जाताना मध्येच सासाराम स्टेशन लागेल. तेथे प्रहसद्ध शरेशहा याची कबर आहे. सवड झाल्यास आपि 
तेथेही उतरू. मगधाचा आपला प्रवास गयेला सपंला. गयेहून साकेत (अयोध्या) येथे वास्तहवक जायला 
पाहहजे, पि वळेेच्या अभावी आपिास तेथे जािे शक्य नाही प ढे केव्हातरी योग आल्यास अवश्य जाऊ. 
गयेस गेल्यावर नाताळाचे दोन–तीन हदवस हशल्लक असतील. आपि अनायासेच इकडे आलो व गयाही 
झाली. तेव्हा हत्रस्थळीच्या याते्रपैकी एक हदवसात काशी व एक हदवसात प्रयाग आटोपून आपि आपापल्या 
गावंी जाऊ. काशी व प्रयाग येथील यात्राही कमी खचात व एकेक हदवसात यथासागं पार पाडण्याची खास 
दहक्षिी उपाध्यायाकडून व्यवस्था करण्यात आली आहे. काशी येथे एहशअन एज्य केशनल कॉन्फरन्स, 
हथऑसॉहफकल फेडरेशनही असल्याम ळे महाराष्ट्रातंील आपले चार स्नेहीस द्धा अनायासेच भेटतील. 
वाचकासं काशीस नेण्याचा आिखी द सरा हेत  आहे. मगध हवहाराशी हनगडीत असे सारनाथ नावाचे स्थळ 
काशीजवळ आहे. भगवान ब द्धास ब द्ध गयेस ज्ञान प्राप्त झाल्यावर अगदी प्रथम ज्ञानोपदेश त्यानंी सारनाथ 
येथे मृगारण्य होते तेथे केला होता. तेव्हा त्याही स्थळाचे अनायासेच दशकन होईल. याप्रमािे कायकक्म 
आखला आहे, आहि तो आमच्या वाचकास पसंत पडेल अशी आशा आहे. आपि आमच्याबरोबर 
हनधास्तपिे याव.े प्रवासखचाबदल ल आपि अगदी काळजी करू नका, तो बोजा आम्ही सवकस्वी आमच्या 
हशरावर घेतला आहे. 
 
नबहयर शहर 
 
 पाटण्याहून हबहार, नालंद, राजगृह, इत्यादी हठकािी मोटारनेही जाता येते, पि ते जास्त खचाचे 
आहे व सडक चागंली नसल्याम ळे त्रासाचेही आहे. पाटलीप त्राचे वैभव कमी होऊन हबहारचे वैभव जास्त 
वाढले तेव्हा पाटलीप त्र सोडल्यानंतर प्रथम हबहारला जािे हे क्मप्राप्तच आहे. हल्लीचे हबहार शहर बरेच 
मोठे असून व्यापाराचे शहर आहे. हबहार शरीफ व हबहार कचहरी अशी रेल्वचेी दोन स्टेशने या शहराला 
आहेत. दोन्ही स्टेशने अगदी भरवस्तीत आहेत. स्टेशनला स्वतंत्र असे आवार नाही. गावातील रस्त्यावरच 
एके बाजूस रुळावर गाडी उभी राहते व बाजूने सडकेवरून गाड्या, तागें, मोटार, पादचारी, इत्याहदकाचंी 
जा–ये वदकळ स रू असते. हबहार शरीफ हे हबहार शहराचे म ख्य स्टेशन असून हबहार–कचहरी हे स्टेशन 
हवशषेतः कचेरीस जािाऱ्याचं्या सोयीचे आहे. हबहार–शरीफ–स्टेशनसमोर उतारूकहरता एक भव्य व 
प्रशस्त धमकशाळा आहे. उत्तर कहद स्थानात असल्या धमकशाळा प्रत्येक मोठमोया शहरी आहेत. हबहार शहर 



           

पाटिा हजल्याच्या एका सब–हडस्व्हजनचे म ख्य हठकाि आहे, त्याम ळे हदवािी–फौजदारी अनेक कचेऱ्या 
येथे आहेत. व्यापारही येथे मोठा चालतो. सरासरी ६०००० वस्ती आहे. येथे जैनाचें फार मोठे मंहदर आहे व 
जैन याते्रकरू, राजगहृ आहि पावाप रीला जाताना येथे अवश्य उतरतात. शाहमकद म पीराचा दगा प्रहसद्ध 
असून तेथे दरवषी मोठा उरुस भरतो. सरासरी २५–३० हजार लोक जमतात. शहरात अनेक ज न्या महशदी 
आहेत व म सलमानकालीन अनेक ज ने अवशषे, कबरी व मकबरे, इतस्ततः दृष्टीस पडतात. तसे असिे 
स्वाभाहवक आहे. कारि सन १८९७ इ. मध्ये बखत्यारप त्र महंमद याने हबहार शहर काबीज केल्यापासून 
शरेशहाने पाटिा येथे गंगेच्या काठी सन १५४१ इ. मध्ये स मारे ५ लाख रुपये खचूकन हकल्ला बाधंला व तेथे 
हबहार प्रातंाचंी राजधानी नेली. तोपयंत स मारे ३००–३५० वषपेयंत हबहार शहर हे हबहार स भ्याचे म ख्य 
हठकाि होते व या शहरावरूनच या प्रातंाला हबहार प्रातं हे नाव हमळाले. 
 
पयलयचे रयर्घरयिे 
 
 पि आपिाला या शहराचे महत्त्व मगध देशाच्या प्राचीन इहतहासाच्या दृष्टीने हवशषे आहे. 
पाटलीप त्राचें वैभव नष्ट झाल्यावर ते मगध देशाचे कें द्रस्थान म्हिून हबहारनगरास प्राप्त झाले व येथे मगध 
देशाची राजधानी बखत्यारप त्र महंमदाने या शहराचा पाडाव करीपयंत म्हिजे सरासरी ३५० वष ेहोती. हे 
शहर पाटलीप त्रा (पाटिा) हून ४० मलै आहे. हबहारहून प्रहसद्ध हवद्यापीठ नालंद हे ८ मलै आहे व तेथून 
मगध देशाची प्राचीन राजधानी जे हगहरव्रज अथवा राजगृह हेही केवळ १८ मलै आहे. अशा या मध्यवती 
स्थळास मगध देशाचे राजवैभव प्राप्त होिे साहहजकच आहे. या शहरास पूवी उदंडपूर अथवा उतन्तप री 
असे नाव होते. सन ७३०–४० इ. च्या स मारास गोपाळ नावाचा बंगालचा राजा होता. हाच पाल घराण्याचा 
मूळ प रुष असून यानेच आपल्या कारहकदीत मगध देश आपल्या राज्यास जोडला. हा राजा कट्टर बौद्धधमी 
होता व यानेच उदंडपूर येथे मोठा हवहार बाधंला. यानंतरचे पालराजे बौद्धधमी असल्याम ळे त्यानंी 
बौद्धधमीयानंा बराच आश्रय हदला. पालाचंा द सरा राजा धमकपाल याने आपली राजधानी काही हदवस (सन 
८१० चा स मार) पाटलीप त्र येथे नेऊन त्या प्राचीन शहराचे नष्ट वैभव परत आिण्याचा प्रयत्न केला होता 
पि तो सफल झाला नाही. नंतरच्या पाल राजानंी उदंडपूर येथेच मगध देशाची राजधानी केली. स मारे 
३०० एकर जहमनीवर येथे हकल्ला बाधंण्यात आला व पालराजा बौद्धधमी असल्याम ळे येथे अनेक बौद्ध हवहार 
बाधंण्यात आले. राजाश्रयाम ळे येथे हजारो हभक्षू राहू लागले व मोठमोठी गं्रथसंग्रहालये हनमाि होऊन 
अध्ययन–अध्यापन स रू झाले. याम ळे या शहराच्या पूवीच्या नावंाचा लोप होऊन हबहार हेच शहराचे नाव 
प्राप्त झाले व म सलमानकाळी तर या शहराच्या नावंावरून प्रातंाचेही नाव हबहार म्हिून पडले. 
गोपालापासून शवेटचा पालराजा इन्द्रध म्न पाल याच्यापयंत सरासरी १०–११ राजे झाले व त्यानंी सरासरी 
साडेचारश े वष े राज्य केले. हूि लोकानंी बौद्ध धमावर आघात करून तो नष्टप्राय केला होता त्याला 
पालाचं्या कारहकदीत मगधाप रते तरी नवचैतन्य प्राप्त झाले होते. नालंदा येथील हवद्यापीठाचंी भरभराट 
होऊन हवक्मशीला येथे आहि हबहार येथे नवीन हवहार व अध्यापन कें दे्र हनमाि झाली एवढेच नव्हे तर 
हतबटेमध्येही त्यानंी बौद्धधमाच्या प्रसाराथक मदत केली. महहपालाच्या कारहकदीत सन १०१३ मध्ये धमकपाल 
आहि इतर प्रचारक हतबेटमध्ये बोलावण्यात आले होते व त्याचा प त्र नववाल याच्या कारहकदीत सन १०४० 
इ. च्या स मारास हवक्मशीलेवरून अतीस याच्या नेतृत्वाखाली द सरा प्रचारक सघं हतबेटात पाठहवण्यात 
आला होता. 
 
नबहयर शहरयचय नवध्वांस 
 



           

पालाचें घरािे बौद्धधमी होते. परंत  त्याचं्याच शजेारी व त्याचं्याच अंमलात असलेल्या बंगालमध्ये 
सन १११९ इ. च्या स मारास उदयास आलेले सेन नावाचे राजघरािे ब्राह्मिधमी होते. त्याम ळे 
नैसर्षगकपिेच उभयतामंध्ये वैमनस्य उत्पन्न झाले. सेनाचं्या चात वकण्यक आहि आश्रमधमक याचं्या प रस्काराम ळे 
बौद्धधमीयानंा थोडा आळा बसला. परंत  या दोन्हीही राजवशंानंा नष्ट करून दोन्हीही धमांची गळचेपी 
करिारी हभन्न संस्कृतीची परकीय शक्ती आयावतात प्रस्थाहपत झाली होती आहि हतच्याच एका हस्तकाने 
२ वषांच्या अवधीत दोन्हीही राजवशं नामोहरम केले. बौद्धधमाचा तर उच्छेदच केला पि ब्राह्मिधमालाही 
जबरदस्त हानी पोहचहवली. हा इहतहास भारतवासीयासं अत्यंत खेदजनक आहि हीनत्वदशकक आहे, परंत  
त्याचं्या आगामी आकाकं्षा साध्य करण्याच्या कायात हततकाच बोधप्रद आहि स मागकप्रद आहे. 

 
 पालाचें राज्य मगध देशावर ४००–४५० वष े होते पि ते अखेरचा पाल राजा इन्द्रध म्न याचं्या 
कारहकदीत अत्यंत द बकळ झाले असले पाहहजे. आत्मसंरक्षिाची शक्ती नष्ट झाली असली पाहहजे. कारि 
बखत्यारप त्र महंमद हा केवळ २०० स्वारासंह हबहार शहरात प्रवशे करू शकला आहि हवनाश्रम त्या 
शहरावर कब्जा करू शकला. शहर काबीज केल्यावर त्या शहराची अत्यंत उदे्वगजनक स्स्थती झाली. 
महमदाने अतोनात लूट हमळवनू जाळपोळ इत्यादी अत्याचार केले. हबहाराचा नाश करून असंख्य ब द्ध 
हभक्षूंची कत्तल केली. उरले ते देश सोडून हतबेट इत्यादी दूर प्रदेशी हनघनू गेले. बह मोल गं्रथ जे 
हबहारामधून संरहक्षत होते त्याचंाही नाश करण्यात आला. असा उदे्वगजनक प्रकार घडला. हीच स्स्थती, 
ककबह ना यापेक्षाही हनकृष्ट स्स्थती, बंगालच्या लक्ष्मिसेनाची राजधानी नहदया ही महंमदाने काबीज केली 
त्यावळेी झाली. भारतवासीयाचंी द बकलताच यास कारिीभतू आहे. या भीषि अत्याचाराची इहतहास साक्ष 
देत आहे. आज हबहार शहरात म सलमानपूवक अवशषेाचें नाव व हनशािीही नाही. स्महृतहचन्हे असलीच तर 
ती भहूमगत असून त्यावंर म सलमान संस्कृतीच्या हचन्हाचे दडपि पडले आहे. 
 
नयलांदय व तेथील सांग्रहयलय 
 
 हबहार शहराचे दशकन घेऊन लागलीच लाईट–रेल्वचे्या गाडीने स्वार झाले म्हिजे दोन स्टेशने 
गेल्यावर नालंदा स्टेशन येते. आज नालंदा या नावाचे गाव हवद्यमान नाही. प्राचीन हवद्यापीठाची स्मृती 
जागतृ व्हावयास रेल्व ेकंपनीने स्टेशनला तेच नावं हदले आहे. स्टेशनच्या पहश्चमेस सरासरी दीड मलैावर 
वडगाव म्हिून एक लहान खेडे आहे. त्या गावाच्या बह तेक झोपड्या प्राचीन नालंदाच्या इमारतीच्या 
खंडरानंी बनलेल्या टेकडावंर बसलेल्या आहेत. बडोद्याचे हवद्वान गृहस्थ श्री. दा. ना. आपटे यानंी 
“हचत्रमय जगत् ” मध्ये न कताच नालंदाचे हवद्यापीठ म्हिून माहहतीने पूिक असा एक लेख प्रहसद्ध केला 
आहे. तो वाचकानंी अवश्य वाचावा. त्यातं वडगावला बारगाव असे म्हटले आहे. तो लेख इंग्रजी 
हलखािाचं्या आधारे हलहहला असल्याम ळे व प्रत्यक्ष ते स्थळ पाहहले नसल्याम ळे ग्रामनामासंबधंाने चकू 
झाली असावी. नालंदा येथील प्राचीन वस्तीचे अवशषे म्हिजे पडके तलाव आहि जीिक इमारतीच्या 
बनलेल्या टेकड्या एवढेच काय ते होते. त्याचा हवस्तार बराच मोठा आहे. प रािवस्त संशोधनाचे प्रथमाचायक 
जनरल ककनगहॅम याचें लक्ष प्रथम या अवशषेाकडे वधेले. यानंी या स्थळाचा उल्लेख केला आहे, परंत  
रीतसर उत्खननाला आरंभ रॉयल एहशआहटक सोसायटीमाफक त झाला. परंत  उत्खननाचे महत्त्वाचे कायक 
कहद स्थानच्या प रािवस्त खात्यामाफक त झाले. हल्लीही उत्खनन स रू आहे. या खात्याने नालंदावर आज 
चौदा वषांपासून पहरश्रम केले असून बराच सरकारी पसैा खचक झाला आहे. त्याचे दृश्य स्वरूप म्हिजे 
नालंदा येथील हे प्राचीन वस्त संग्रहालय होय. स रू असलेले उत्खनन पाहण्यापूवी आम्ही वरील सगं्रहालय 



           

पहावयास गेलो आहि तेथेच प्रवाशानंा उतरण्याची सोय असल्याम ळे व उत्खनन कायाचे अहधकारीही तेथेच 
राहत असल्याम ळे सोयीच्या दृष्टीनेही तेच करिे श्रेयस्कर होते. 
 
 वरील संग्रहालयात उत्खननात सापडलेल्या वस्त ंचा संग्रह केला आहे. त्यामध्ये ग प्तकालीन 
हवटा, ब द्धाचं्या प्रस्तरमूतीं, लोखंडाच्या हदवलेावण्या, इत्यादी मृहतकेचे घट व परळ वगैरे, प्रस्तरलेख 
आहि ताम्रलेख इत्यादी प्राचीन काळच्या अनेक वस्तू व्यवस्स्थतरीतीने त्यावंरील हटपिासह प्रशस्त 
इमारतीत माडूंन ठेहवल्या आहेत. या सवक वस्तूत हनरहनराळ्या म द्रा व प्रस्तर आहि ताम्र यावरील लेख 
हवशषे महत्त्वाचे आहेत. ताम्रावरील लेख आहि बऱ्याच म द्रा पाल राजाचं्या कारहकदीतील आहेत. 
 
नयलांदय येथील उत्खनन 
 
 संग्रहालय पाहहल्यावर आहि थोडी हवश्रातंी घेतल्यावर आम्ही मागकदशकक बरोबर घेऊन जवळचे २ 
फलांगावर उत्खनन स रू होते तेथे गेलो. स मारे २५०–३०० मजूर कामावर होते. कोिी खिीत होते तर 
कोिी माती उचलून द सरीकडे नेत होते. हे सवक काम हनरहनराळ्या सरकारी कामगाराचं्या देखरेखीखाली 
स रू होते. वस्तीच्या अवशषेाने भरलेल्या टेकड्या सरासरी १ मलैाच्या टापूत पसरल्या आहेत तथाहप 
आतापयंत जे उत्खनन झाले त्याचे दोन भाग करता येतील. पूवकपहश्चम अशी मधोमध रेषाढ काली असता 
उत्तरेच्या बाजस वसहतगृहाचे चौक पूवेकडून पहश्चमेकडे ओळीने असल्याचे हदसून येते. तसेच, दहक्षिेच्या 
बाजूस पूवेकडून पहश्चमेकडे खिीत नेलेल्या भागात काही उंच स्तूप व अनेक लहान लहान चतै्य ब द्धाचंी 
मूर्षतसह मंहदरे हदसून येतात. हल्लीचे उत्खनन पहश्चमेच्या बाजूस एका उंच टेकडीजवळ स रू आहे. अनेक 
लहान चैत्य उघडे झाले असून, बह धा त्या टेकडीच्या जागी मोठा स्तूप असावा असा अंदाज आहे. स्तूप हे 
भगवान ब द्धाच्या अवशषेावर बाधंलेले असून ते उंच व वाटोळे असतात. चैत्य हेही वाटोळेच असतात पि ते 
लहान असून त्यावर ब द्धाच्या मूती वगैरे असतात. तेही ब द्धाची अथवा अन्य हभक्षूंची स्मृती हचन्हे म्हिून 
बाहंधली असतात. खिून उघड्या झालेल्या भागात वसहतगृह अथवा हवहीर पाहण्यासारखे आहेत. येथील 
सवक इमारती हवटानंी व मातीने बाधंलेल्या आहेत. हवटाचें जोडकाम अगदी बेमालूम झाले आहे. 
वसहतगृहाचंी रचना चौकाच्या आकाराची आहे. म्हिजे सभोताली खोल्या असून मध्ये पटागंि आहे, असले 
इमारतीचे ब्लॉक्स अगदी ओळीने पूवेकडून पहश्चमेकडे असे आहेत. ते बह धा हनरहनराळ्या गृहस्थानंी बाधंले 
असाव.े या इमारतीत असलेल्या खोल्या बरोबर टेकडीवर असलेल्या लेण्यातंील खोल्याप्रमािे आहेत. 
त्यातं दोघानंा राहण्याप रते ओटे आहेत. या खोल्या हवद्याथ्यांकहरता बाधंलेल्या असाव्या. प्रत्येक चौकात 
एकेक वाटोळी हवहीर हवटानंी उत्तम बाधंलेली अशी आहे. काही ब्लॉक्स द मजली व हतमजली होते असे 
हदसते. हवहहरीभोवती आहि खोल्याचं्यावर च ना व हगट्टी अथवा रेतीचे खडे घालून फरशी केलेली दृष्टीस 
पडते. साडंपािी अथवा पावसाचे पािी काढून घ्यावयास गटारेही बाधंलेली आहेत. असली गटारे अथवा 
नाल्या द मजल्यावर अथवा हतमजल्यावरही आहेत. एका ब्लॉकमध्ये दोन खोल्या अशा आहेत की, ज्याला 
आतून हवटाचं्या कमानीचे केलेले छप्पर आहे. या इमारती म सलमानपूवककालीन असल्याम ळे तत्पूवीही 
कमानी करण्याची पद्धती होती असे हदसते. नालंदा येथील अवशषेामंध्ये ग प्तकालापासून तो पाल राजाचं्या 
कारकीदीपयंत बाधंलेल्या इमारतींचे अवशषे आहेत. या सवक अवशषेावंरून म सलमानपूवककाली वास्त शास्त्र 
हकती उच्चप्रतीचे होते हे हदसून येते. च ना व हवटाचंी भ क्टी यानी बनहवलेल्या सधंल्याचाही हगलावा कभतीना 
हदला असल्याचे हदसून आले. चौकाच्या मध्यावर १–२ ब्लॉकमध्ये उच्चासना बाधंल्याचे हदसून आले. बह धा 
त्या आसनावर बसून आचायानी प्रवचन करावयाचे, ही योजना असेल. भगवान ब द्धाच्या रके्षवर 
त्याचं्यासंबधंीयानंी हपपरावा येथे स्तूप बाधंला आहे. तेथेही वरप्रमािे च ना व हवटाचं्या भ क्टीने केलेल्या 



           

साधंल्याचा हगलावा दृष्टीस पडतो. वरील इमारतींच्या पडक्या कभतींची द रुस्ती हम. पेज नावाच्या 
अहधकाऱ्याने केली आहे. त्यानंी पूवीच्या नम न्याप्रमािेच हवटाचें बाधंकाम प्रयत्न केला आहे व तो बह ताशंी 
साध्य झाला आहे. 
 
नयलांदय नवद्ययपीठ व त्ययचय लौकीक 
 
 नालंदाची हवद्यापीठ म्हिून प्रहसद्धी ग प्तकालापासूनच आहे. तथाहप त्यापूवीही नालंदा येथे बरेच 
महत्त्वाचे शहर असाव.े ककबह ना पाटलीप त्राला राजधानीचे महत्त्व येण्यापूवीही येथे वस्ती असली पाहहजे. 
महापहरहनब्बाि स त्तातं भगवान ब द्ध पाटलीप त्र येथे गंगापार होण्यापूवी नालंदा येथे काही काळ राहहल्याचा 
उल्लेख आहे. ब द्धाचा लेप नावाचा हशष्ट्य येथेच राहत होता. पावाहरक नावंाच्या आम्रवहटकेत असता प्रहसद्ध 
हशष्ट्य साहरप त्र याची गाठ पडली. उदक यासही भगवान ब द्धाने नालंदा येथेच दीक्षा हदली. नालंदाच्या 
हवद्यापीठाची भारतवषातच काय पि चीन, हतबटे, जावा, इत्यादी देशातही फार प्रहसद्धी झाली होती. 
दूरदूरचे हवद्याथी येथे अध्ययनाथक येऊन राहात असत आहि अन्य देशाचें राजे हवद्वानानंा पाठवनू गं्रथ वगैरे 
घेऊन जात. तसेच, नालंदा हवद्यापीठामध्ये स हशहक्षत झालेले पदमवीर बोलावनू आपल्या देशात 
हवद्याहभवृद्धी करीत. या हवद्यापीठात हवद्याभ्यास करून ज्यानंी हदगतं हकती हमळहवली असे अनेक 
महापंहडत आहेत. त्यातं एक हवदभाच्याही पि वाट्यास आला आहे. तो महापहंडत नागाज कन होय. नागाज कन 
हा हवदभातून नालंदा हवद्यापीठात दाखल झाला तेव्हा केवळ सात वषाचा होता. याचा हवद्याभ्यास पूिक 
झाल्यावर याचे प्रावीण्य इतके उच्च दजाचे ठरले की, हा प ढे नालंदा हवद्यापीठाचा काही काल अहधपहत 
होता. नागाज कनाचे बौद्धधमासंबंधी अनेक गं्रथ आहेत. हकत्येक गं्रथाचंी माहहती हचनी भाषेतून कळते. 
रसायनशास्त्रावरीलही याचे गं्रथ प्रहसद्ध आहेत. नागाज कनाचा उल्लखे हचनी प्रवासी इस्त्संग, जो नालंदा 
हवद्यापीठात सन ६७५ ते ६८५ पयंत स मारे १० वषपेयंत होता, याच्या प्रवासविकनातं आहे. नागाज कन यास 
होऊन स मारे २००० वष ेझाली असावी. प्राच्यहवद्याहवशारद य रोपीय हवद्वानाचं्या हलखािावरून नागाज कन 
आहि त्याचे गं्रथ यासबंंधी बरीच माहहती आता उपलब्ध झाली आहे. 
 

नागाज कनाहशवाय भारतवषातील जे महापंहडत नालंदा–हवद्यापीठात हशकून जगप्रहसद्ध झाले त्यातं 
धमकपाल, ग िमहत, स्स्थरमहत, अश्वघोष, वस्त बधं , असंग, शातंरहक्षत व कमलशील हे प्रम ख होत. 
एकेकाच्या चाहरत्र्यकायाचा एकेक स्वतंत्र प्रबधं होईल. शातंरहक्षत आहि त्याचा हशष्ट्य, नालंदाचा क लपती 
कमलशील यानंी हतबेटात बौद्ध धमाचा प्रचार केला. शातंरहक्षताचा तत्त्व संग्रह नावाचा गं्रथ प्रहसद्ध आहे. 
शातंरहक्षत ८ व्या शतकात होऊन गेला. या गं्रथात तत्कालीन प्रचहलत तत्त्वज्ञानाच्या शाखाचंा उहापोह 
करून महायानाचे तत्त्वज्ञान कसे श्रेष्ठ आहे याचे हववरि केले आहे. तत्कालीन काही शाखाचंी माहहती या 
गं्रथावरून प्रथमच कळते. तो गं्रथ न कताच बडोद्याच्या गायकवाड–हसरीजमध्ये प्रकाहशत केला आहे. 

 
 मगध देश तेथील बौद्धधमी हवद्यापीठाबदल ल बाहेरच्या देशात हकती आदर यासंबधंाचे ठळक 
उदाहरि म्हिजे सन ५३९ मध्ये चीनचा पहहला हलआगं बादशहा वृती ऊफक  सीआओ येन याने मगध देशात 
पाठहवलेला धार्षमक संघ होय. या संघाचा हेतू मूळ महायानाचे गं्रथ हमळहविे व त्याचे भाषातंर करण्याकरता 
एतदेल शीय हवद्वानाचंी मदत हमळहविे हा होता. तत्कालीन मगध देशाचा ग प्तराज जीहवतग प्त प्रथम अथवा 
क मारग प्त याने संघाची हवनंती मान्य करून परमाथक नावंाच्या हवद्वानाची या कामी योजना केली. हा हचनी 
संघ बरेच हदवस मगधात राहून नंतर परत गेला. त्याचबरोबर परमाथकही अनेक बौद्ध गं्रथ घेऊन हचनात 
गेला व तेथे त्याने त्या गं्रथाची भाषातंरे हचनी भाषेत केली. तो चीन देशातच सन ५६९ मध्ये वारला. नालंदा 



           

येथे उत्खननामध्ये पालाचंा ताम्रपट सापडला तो डॉ. हहरानंदशास्त्री यानंी वाचला. त्यावरून पाल राजाचा 
जावा येथील राजाचंा राजकीय संबधं आल्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून जावा येथील बौद्धधमीयाचंा नालंदा 
हवद्यापीठाशी सबंंध आला असला पाहहजे. 
 
नचनी बौि प्रवयशी 
 
 नालंदा हवद्यापीठासबंंधाने आहि हवशषेतः मगध देशातील बौद्धधमकहवषयक हवद्याध्यनाबदल ल जी 
आपिास माहहती हमळते ती हतघा स प्रहसद्ध हचनी प्रवाशानंी हलहून ठेहवलेल्या प्रवासविकनावरून हमळते. 
कालान क्माने त्याचंी नावं ेफाहहआन, ह एनत्संग, आहि इस्त्संग, ही होत. फाहहआन हा सन ३९९ ते ४१४ 
पयंत प्रवासात होता त्यापंैकी ६ वष े(सन ४०५ ते ४११) त्याने मगध देशातं घालहवली. त्यावळेी चंद्रग प्त 
हवक्माहदत्य मगध देशाचा राजा होता. फाहहआन हा पाटलीप त्र येथे तीन वष े संस्कृताध्ययनाकहरता 
राहहला होता. त्याच्या वृत्तातं नालंदा येथे राहहल्याचा उल्लेख नाही. कदाहचत उल्लखे करण्याइतके महत्त्व 
नालंदा हवद्यापीठाला आले नसेल. याचे कारि त्यावळेी पाटलीप त्र येथेच हीनयान व महायान याचें हवहार 
असून तेथेच प्रम ख हवद्यापीठे होती असा उल्लखे त्याचं्या हलखािात आहे. 
 
हुएनत्सांर् व इस्त्सांर् 
 त्याच्या प ढला हचनी प्रवाशी ह एनत्संग याचा जन्म सन ६०० मध्ये झाला. तो सन ६२९ पासून ६४३ 
पयंत प्रवासात होता व सन ६६४ मध्ये चीन देशात वारला. या हचनी प्रवाशाच्या प्रवासवृत्ताने भारतवषाच्या 
प्राचीन इहतहासावर फार प्रकाश पडला आहे. ह एनत्संग हा नालंदा हवद्यापीठामध्ये १९ महहने राहहला होता. 
याने नालंदाचे जे विकन हलहून ठेवले आहे त्या विकनाचे हल्ली उत्खननाने उघडकीस आलेल्या अधकवट 
स्स्थतीत असलेल्या इमारतीशी बरेच साम्य आहे. ग प्तराजाचं्या कारकीदीत नालंदाचे महत्त्व वाढले. या 
प्रवाशाच्या विकनावरून शक्ाहदत्य राजाने येथे संघाराम बाधंला. तसेच त्याचा म लगा व नातू ब धग प्त राज 
आहि तथागत ग प्तराज यानंीही अन क्मे इमारती बाधंल्या. तथागताचा म लगा बालाहदष्ट व नातू वज्र यानेही 
आिखी इमारती बाधूंन नालंदाचे वैभव वाढहवले. बालाहदत्य ऊफक  नरकसहग प्त हा सन ४८५ मध्ये 
पाटलीप त्राच्या गादीवर आला. याने नालंदा येथे ३०० फूट उंच असा स्तूप हवटाने बाधंला. या हवद्यापीठास 
राजाकडून आहि जनतेकडूनही आश्रय हमळत असे असे नमूद आहे. या हवद्यापीठाला आचायक, हशक्षक व 
हशष्ट्यगि हमळून दहा हजार हवद्याव्यासगंी ह एनत्संगच्या वळेी असत. दूरदूरचे लोक अध्ययनाला येत. 
महाद्वारापाशी द्वारपहंडत उमेदवाराचंी प्रवशेपरीक्षा घेऊन मग त्यास हवद्यालयात शरीक करीत असत. या 
हवद्यालयात व्याकरि, तकक शास्त्र नंतर अहभधमककोश नंतर जातक–कथा व वदे इत्याहदकाचंा यथाक्म 
अभ्यास केला जाई. अनेक अलौहकक हवद्वान या हवद्यापीठातून हनमाि झाले आहेत. येथे उत्तमोत्तम गं्रथाचंा 
संग्रह केला असून प्रशस्त असे प स्तकालय होते. ही व याहशवाय हवहवध प्रकारची नालंदा हवद्यापीठासंबधंाने 
या प्रवाशाचं्या वृत्तामंधून माहहती हमळते. 
 
 ह एनत्संग सन ६६४ मध्ये वारला. त्यानंतर ७ वषांनी हचनी प्रवाशी इस्त्संग याने सन ६७१ मध्ये 
प्रवासाला स रवात केली. तो सन ६७५ ते ६८५ पयंत नालंदा हवद्यापीठात संस्कृत भाषेचे व बौद्धधमकगं्रथाचें 
अध्ययन करण्यास राहहला होता. याने नालंदा हवद्यापीठात राहून पूिक अभ्यास केला व याचे तत्कालीन 
बौद्धधमक आहि संस्कृत वाङमयासबंंधाने हलहहलेले गं्रथ फार महत्त्वाचे आहेत. 
 
नवद्ययपीठयचय नयश 



           

 
 सन ७३० पासून पालराजाचे राज्य मगध देशावर झाले. ते राजे बौद्धधमी असल्याम ळे त्याचं्या 
अमदानीत नालंदा येथील हवद्यापीठाची चागंली भरभराट झाली हे वर आलेच आहे. परंत  त्याचं्या 
अमदानीत मगध देशात उदंडपूर ऊफक  हबहार येथे व हवक्मशीला येथे नवी हवद्यापीठे हनमाि झाली. 
उत्तरग प्ताचं्या काली बंगालच्या शशाकं वगैरे शवै राजाकंडून बौद्धधमावर आघात येऊन बौद्ध स्थळाचंा नाश 
करण्यात आला होता. तथाहप पालाचं्या काळी बौद्धधमक पूवीपेक्षाही जोमात आला. परंत  इंद्रध म्नपाळ याचं्या 
कारहकदीत म सलमानाचं्या धाडीम ळे व त्यानंी केलेल्या अत्याचाराम ळे बौद्धाचं्या पहवत्र स्थळाचंा नाश 
झाला. त्यातच नालंदा येथील जगप्रहसद्ध हवद्यापीठाचा लोप झाला. बखत्यारप त्र महंमद आहि त्यानंतर 
हखलजी राजे हेच हवशषेतः या नाशास कारिीभतू आहेत. नालंदा येथील इमारती, तेथील गं्रथसंग्रह व 
तेथील बौद्धहभक्षू, याचंी गहत हबहारप्रमािेच झाली व एवढे भरभराटीस आलेले नालंद हवद्यापीठ आज केवळ 
स्महृतरूपाने अस्स्तत्वात आहे व तेथील भव्य इमारतीच्या जागी आज न सत्या इमारतीच्या अवशषेानंी टेकाडे 
उभी आहेत. हा न सत्या कालाचाच पहरिाम म्हिता येिार नाही. हभन्न ससं्कृतीच्या आघाताचा प्रहतकार 
करण्याची शक्ती नाहीशी झाल्याचा हा पहरिाम आहे. एकेकाळी हवदे्यचे माहेरघर म्हिून प्रहसद्ध असलेले हे 
नालंद हवद्यापीठ, तेथे भारतवषाबाहेरूनही हवद्या ग्रहि करण्यास येत, त्याचा हवनाश झालेला पाहून मनास 
उहद्वग्नता प्राप्त झाली व परमेश्वरा, भारतवषाच्या भाग्यरवीचा उदय होऊन भारतवषाची सवांगीि उन्नती 
व्हावी व असली अनेक हवद्यापीठे भारतप त्राकंहरता आहि इतराकंहरता हनमाि व्हावी अशी मनामध्ये प्राथकना 
करून, आम्ही त्या प्राचीन अवशषेाचंा हनरोप घेतला व परत स्टेशनवर येऊन राजगीर क ं ड येथे 
जाण्याकहरता गाडीची प्रतीक्षा करीत बसलो. 
 
तीन धमफ प्रवतफक 
 
 हबहार आहि पाटलीप त्र या मगध देशाच्या प्राचीन राजधान्या होत्या, परंत  हगहरव्रज आहि राजगृह 
याचंी प्राचीनता त्याहूनही अहधक आहे. महाभारतकालाच्या पूवीपासून मगध देशाची राजधानी हगहरव्रज 
आहि राजगृह येथे होती. ती हशश नागवशंी राजा श्रेिाकं अथवा कबहबसार याच्या कारहकदीपयंत तेथेच 
होती. त्याने हगहरव्रजाच्या उत्तरेस पाऊि मलै अंतरावर द सरे नगर बाधंले, तेथे ती राजधानी नेली. 
राजाच्या वसतीस्थानावरून त्यास राजगृह हे नाव पडले. या राजगृहास कबहबसार याचा प त्र अजातशतू्र, 
नातू दशकक आहि पितू उदयी या चार राजाचं्या कारहकदीत राजधानी होती, नंतर उदयाने ती पाटलीप त्र 
येथे नेली. हगहरव्रज आहि राजगृह हे शहर मगध देशाची प्राचीन राजधानी होती. या दृष्टीने तर या शहराचे 
महत्त्व आहेच पि यापेक्षाही आयावतातील हतघा धमक प्रवतकक महान हवभतूींचा या शहराशी सबंंध आला होता 
व त्याचं्या चरि स्पशाने आहि लीला चहरत्राने ती भमूी प नीत झाली होती म्हिून या प्राचीन शहराचे महत्त्व 
हवशषे आहे. त्या महान हवभतूी म्हिजे गीताधमकप्रवतकक भगवान श्रीकृष्ट्ि, जैन धमकप्रसारक श्री भगवान 
महावीर आहि बौद्ध धमकप्रवतकक श्री भगवान ब द्ध या होत. त्याचं्या काळच्याच या शहराशी हनगडीत अशा 
घटना या लेखात साराशंरूपाने द्यावयाचा हवचार आहे. 
 
प्रयचीन अवशेष 
 
 येथील प्राचीन अवशषेाचें म ख्यतः तीन भाग होतात (१) प्रथम भाग हगहरव्रज, (२) द सरा भाग 
राजगृह याचं्यामध्ये असलेले गरम पाण्याचे झरे. हगहरव्रज याचा अथक पवकतानंी पहरवहेष्टलेला असा होईल. या 
हगहरव्रजाला पूवी वस मती असे म्हित. कारि, तपस्वी क श यास हवदभक राजकन्येच्या पोटी चार प त्र झाले. 



           

त्यापैकी वस  याने पाचं पवकताचं्यामध्ये शहर वसहवले. त्याचे नावावरून वस महत म्हित अशी रामायि 
बालकाडंात कथा आहे. या हगहरव्रजाचा उल्लेख रामायि बृहंत्सहहता, महाभारत, हवष्ट्ि प राि भागवत 
इत्यादी गं्रथात आला आहे. ज्या पाच पवकतामंध्ये हे नगर वसले होते, त्या पवकताचंी प्राचीन नाव ेवैहारहगरी, 
वराहहगरी, वृषभहगरी, ऋहषहगरी आहि चैतहगरी असून अवाचंीन नावं े वैभारहगरी, हवप लहगरी, रत्नाहगरी, 
उदयहगरी आहि सोनहगहर अशी आहेत. या पाचं पवकतामंधील जागेवर हल्ली दाट झ ड पाचें जंगल वाढले 
आहे. या जागेपैकी उत्तरेच्या टोकासं जरासधंाचा आखाडा म्हिून एक पाढंऱ्या मातीचे मदैान दाखहवतात व 
तेथेच भीमाचे व जरासंधाचे य द्ध झाले असे सागंतात. या पाचंही पवकतावर हल्ली जैनमंहदरे आहेत. 
बैमारहगहरवर बौद्धाचं्या व जैनाचं्या ग हा आहेत. प्रहसद्ध सत्तपन्नी (सप्तपिी) ग हा, जेथे ब द्धपहरहनवािानंतर 
बौद्धाचंी प्रथम संगीती ब द्ध हशष्ट्य महाकश्यप याचं्या अध्यक्षत्वाखाली इ. स. पूवक ५४३ व्या वषी भरली होती, 
ती याच वैभहगरी पवकतावर आहे. याहशवाय या पवकतावंर हपप्पला, सोनभाडंार, गृहकूट इत्यादी अनेक ग हा 
पूवेहतहासाशी संबद्ध आहेत. ग हाचं्या कभतीवर, बािगंगेच्या रस्त्यावरील खडकावर इत्यादी हठकािी प्राचीन 
हलखािे आहेत. प रािवस्तूखात्याकडून व्हाव ेतसे अद्याप या प्राचीन हगहरव्रज शहराचे उत्खनन, संशोधन 
झाले नाही.  
 

तीच स्स्थती कबहबसार राजाने बाधंलेल्या राजगृह या नव्या शहराची आहे. या शहराच्या उध्वस्त 
झालेल्या अवशषेाचंा हवस्तार हल्लीच्या राजगीर गावंाच्या पहश्चमेस पसरला आहे. या भागाचेंही उत्खनन व 
संशोधन अद्याप व्हावयाचे आहे. प रािवस्तू खात्याने काही वषापूवी कबहबसार राजाने राजगृहाभोवती 
बाधंलेल्या तटाचा दहक्षि व पहश्चम या हदशाकंडील थोडासा भाग उघडा केला होता पि ते काम अधकवटच 
पडले आहे. कबहबसारानंतर तेथे फक्त तीनच हपढ्या नादंल्या व नंतर राजधानी पाटलीप त्र येथे गेल्यानंतर 
राजगृहाचे महत्त्व कमी झाले. 
 
उष्ट्िोदकयचे झरे 
 
 राजगृह आहि हगहरव्रज या दोन्ही शहराचं्या मध्यभागी असलेले उष्ट्ि पाण्याचे झरे आहि त्या 
शजेारी असलेली मंहदरे ही मात्र शाबतू आहेत. या भागास राजहगहरक ं डके्षत्र म्हितात. उष्ट्ि पाण्याचे एकंदर 
२७ झरे असल्याचे नमूद आहे, पि त्यातं ब्रह्मक ं ड आहि त्या जवळील झरे महत्त्वाचे आहेत. येथेच यक्ष्म, 
त्वचारोग, संहधवात इत्यादी रोगानंी पीहडत असे शकेडो रोगी महहनान महहना येऊन राहतात. तसेच पौष, 
माघ महहन्यात येथे मोठी यात्रा भरते. हशवाय ग्रहिाहद पवककाळासही येथे स्नानाथक बरीच यात्रा जमते. 
 
 वैभारहगरीच्या उत्तरेस लागनूच ब्रह्मक ं ड आहि त्या लगतचे पाचं प्रम ख झरे आहेत. म ख्य झरा 
अगदी पहहलाच असून तो पहश्चमेच्या कभतीस पनळाच्या रूपाचा आहे, त्यातून एका मोटेच्या पाण्याची सतत 
उष्ट्ि धार येते. याते्रकरू प्रथम या पनळाखाली बसून स्नान करतात आहि नंतर ब्रह्मक ं डात स्नानाथक 
उतरतात. हा सवक भाग दगडाच्या फरशीने उत्तम बाधंला आहे. आम्ही गेलो तेव्हा शीतकाल असल्याम ळे या 
झऱ्याचे प्रातःकालीन स्नान फारच स खप्रद वाटले. बौद्ध गं्रथात उष्ट्ि पाण्याच्या झऱ्याचा उल्लखे आहे. 
महाभारताहद प्राचीन गं्रथातून त्याचा कोठे उल्लखे नाही. जसा शरभगं ऋषीच्या आश्रमातील (उनकदेव 
येथील) गरम झऱ्याचा रामायिात उल्लखे आहे. तसा या झऱ्यांचाही महाभारतातं उल्लखे असावयास 
पाहहजे. ब द्ध पूवीकालीही हे झरे असेच अव्याहत असले पाहहजेत. ब्रह्मक ं डातूनच प्रहसद्ध तपोदा अथवा 
सरस्वती नदी हनघाली आहे. 
 



           

मर्ध देश र्रयसांध 
 
 आता आपि या प्राचीन स्थळाशी संबद्ध असलेल्या हतघा महान हवभकूतच्या चहरत्रखंडाकडे वळू. 
श्रीकृष्ट्ि चहरत्राशी शत्रू या नात्याने ज्याचा संबधं आला. अशा मगधेश्वर जरासधं राजाची हगरीव्रज ही 
राजधानी होती. श्रीकृष्ट्िाचा मामा कंस याचा हा सासरा. याच्या दोन दोन म ली कंसाला हदल्या होत्या. कंस 
वधाम ळे जरासधंाला अत्यंत खेद झाला व त्याम ळे सूडाची भावना त्याच्या मनात जागतृ झाली. त्याने 
अनेकदा मथ रेवर श्रीकृष्ट्िाच्या राजधानीवर, स्वाऱ्या केल्या पि प ष्ट्कळदा त्याला हार खावी लागली. 
एकदा तर श्रीकृष्ट्िालाही मथ रा सोडून द्वारकेला पळून जाव ेलागले. जरासंध इतका प्रबल झाला की त्याने 
अनेक राजे हगहरव्रज येथे आपल्या हगहरद्रोिीनामक बहंदखान्यात टाकले. भागवतात या राजाचंी २०८०० 
अशी संख्या हदली आहे. या राजानंी श्रीकृष्ट्िाकडे दूत पाठवनू आम्हास म क्त करा म्हिून हवनंती केली. 
नारद ऋषीनींही जरासधंाचा नाश करण्यास प्रोत्साहन हदले. त्यातच य हधहष्ठरानेही राजसूय यज्ञास 
श्रीकृष्ट्िाला हनमंत्रि केले. तेव्हा ही संधी बरी आहे असा हवचार करून श्रीकृष्ट्िाने इंद्रप्रस्थास प्रयाि केले. 
जरासधंास दहा हजार हत्तीचे बळ होते. म्हिून त्याच्याशी भीमाला मल्लय द्ध करावयास लावनू भीमाकरवीच 
त्याचा वध करावयाचा श्रीकृष्ट्िाने नेम केला व स्वतः श्रीकृष्ट्ि अज कन आहि भीम हे हतघे मगध देशास 
हनघाले. प्रथम ते हगहरव्रज नगराच्या पूवेस असलेल्या चैत्यहगहर पवकतावर चढले नंतर नगराच्या पूवकद्वाराने 
शहरात प्रवशे केला. जरासधं एरवी मल्लय द्धास तयार व्हावयाचा नाही म्हिून या हतघानंी ब्राह्मि वषेाने 
त्याच्या राजवाड्यातं ऐन त्याच्या दानधमाच्या वळेी प्रवशे केला. जरासधंाची दानशरू म्हिून फार ख्याती 
होती. या हतघाचंाही त्याने अहतथी म्हिून सत्कार केला. पि हे खरे ब्राह्मि नसून कोिीतरी छद्यवषेधारी 
क्षहत्रय असाव ेअसे त्याला वाटले. पि ज्याअथी हे ब्राम्हिवषेाने माझेकडे आले त्याअथी हे हभते्र असावते 
अशी समजूत करून “हवप्रहो आपिास लागेल ते मागा” म्हिून त्याने त्यानंा हवनविी केली. तेव्हा 
श्रीकृष्ट्िाने “आम्हास त झ्याशी य द्ध करावयाचे आहे, आम्ही य द्धाथी क्षहत्रय असून अन्नाथी ब्राह्मि नाही.” 
असे साहंगतले व हा अजूकन, हा भीम व मी कृष्ट्ि म्हिून आपली नावं ेप्रकट केली. जरासंध हे ऐकताचं प्रथम 
हसला नंतर क्ोधाहवष्ट झाला. श्रीकृष्ट्िास त्याने हधःकारून म्हटले मूखा तू तर पळप ट्या, त झ्याशी कोि 
य द्ध करतो, हा अज कन तर अशक्त पोर मजबरोबर काय हटकिार. हा भीम मात्र बलवान हदसतो. त्याच्याशी 
मी य द्ध करीन.” नंतर हे सारे नगराबाहेर आले व मदैानावर जरासंध आहि भीम याचें गदा य द्ध झाले. पि 
त्यातं कोिी कोिास हार जाईना. तेव्हा श्रीकृष्ट्िाने वृक्षाची एक काडी घेऊन ती हचरून भीमास ख िेने 
दशकहवले. त्यास अन सरून भीमाने जरासधंाचा एक पाय आपल्या पायाखाली धरून द सरा पाय हाताने वर 
उचलला व त्याची दोन शकले करून दोहीकडे टाकली व अशा प्रकारे त्याचा वध केला. जरासंधास 
मारल्यावर त्याच्या बंदीत असलेल्या राजानंा म क्त केले व जरासंधाचा प त्र सहदेव यास गादीवर बसहवले. 
त्याच्या करवी बंदीत असलेल्या राजाचंा यथायोग्य सत्कार करून व त्यानंा आपापल्या देशी रवाना करून 
श्रीकृष्ट्ि स्वतः भीम, अजूकन आहि मगधेश सहदेव यासंह इंद्रप्रस्थास परत आला. जरासंध प त्र सहदेव हा 
प ढे भारतीय य द्धात पाडंवाचं्यावतीने लढला. 
 
मधलय कयळ 
 
 सहदेवानंतर त्याच्या वशंातील २२ राजानंी हगहरव्रज येथे राज्य केले. त्यानंतर प्रद्योत घराण्याच्या 
सहा राजानंी व कबहबसारापयंत हशश नाग घराण्यातंील पाच राजानंी तेथें राज्य केले असे पार्षजटेर नावाच्या 
पाश्चात्य हवद्वानानें अनेक प रािगं्रथातं हदलेल्या जंत्रीवरून ठरहवले आहे. सरासरीने प्रत्येकाच्या 
कारहकदीस ३० वष ेधरली तर सहदेवापासून हबहबसारापयंत एकूि ९६० वष ेहोतात. न सत्या कल्पनेहशवाय 



           

आज तरी द सरे साधन नाही. राजा श्रेहिक ऊफक  कबहबसार याच्या कारहकदीत दोन थोर हवभतूी हवख्यात 
झाल्या. त्यापैकी एक भगवान ब द्ध आहि द सरी वधकमान महावीर या होत. भगवान ब द्धाने नवीन बौद्ध धमाचा 
प्रसार केला आहि भगवान महावीराने प्राचीन चालत असलेल्या जैन धमासच जोराने चालना हदली. या 
उभयता अवतारी प रुषाचंी चहरत्रें, अवतार काये, त्याचं्या कायाचा समाजावर पहरिाम इत्यादी अनेक 
बाबीचा हवचार करिें अवश्य आहे. तथाहप आज आपिास राजगृह तेथे झालेल्या त्याचं्या संबधंीच्या 
घटनेचाच हवचार कतकव्य आहे. भगवान ब द्ध आहि भगवान महावीर हे दोघेही समकालीन असून भगवान 
ब द्ध भगवान महावीराच्या आधी तीन वष े येऊन व त्याच्या नंतर पाच वषांनी हनवािास गेले. त्या वळेी 
भगवान ब द्धाचे ८० वषाचे वय होते. 
 
भर्वयन बुि 
 
 महाहभहवष्ट्क्मि सूत्रातं साहंगतल्याप्रमािे हसद्धाथक गौतम स ंदर तरुि पत्नी, नवजात प त्र, राजवैभव 
इत्यादी ऐहहक स खाचा त्याग करून शाश्वत स खाचा लाभ घ्यावयास मध्यरात्री घराच्या बाहेर पडला. 
बरोबर घेतलेला हवश्वासू सारथी छत्र यास परत कहपलवस्त कडे पाठवनू आपि संन्यास दीक्षा घेतली आहि 
आपला मोचा राजगहृाकडे वळहवला. त्या काळी राजगहृाजवळील पवकतराजीमधील ग हेत अनेक तपस्वी 
रहात असत. त्यानंा जवळच्या राजगृह नगरातूंन हभक्षा मागून या पवकत ग हेंत हनवेधपिे तपश्चया करता येत 
असे. गौतम हा त्यापैकी प्रथम अलार नामक ब्राह्मि तपस्व्याकडे आहि नंतर उध्यक नावंाच्या तपस्व्याकडे 
कहदू तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाकहरता राहहला. पि तेथे त्याचे समाधान न झाल्याम ळे तो उरुवैल (सध्याचे 
ब द्धगया) येथे गेला. नंतर गौतमाला ज्ञान प्राप्त झाल्यावर तो ब द्ध झाला आहि त्याने प्रथम मृगारण्यात 
(सारनाथ येथे) आपल्या मताचे पहहले प्रवचन केले व प्रथम हशष्ट्यही तेथेच केले. त्यानंतर आपल्या मताचा 
प्रसार करण्याकहरता भगवान ब द्ध बाहेर पडले ते प्रथम राजगृह येथे येऊन यहष्टवन नावाच्या स्थळी ते 
उतरले. राजा कबहबसार हा त्याच्या दशकनास आला व त्याची मते ऐकून तोही बौद्धधमान यायी झाला. 
राजगृहाचे बरेच लोकही त्याचे अन यायी झाले. यहष्टवन शहरापासून दूर, म्हिनू कबहबसार राजाने 
शहरालगतच विे वन म्हिून स्थळ होते. ते त्यानंा हवहाराकहरता हदले, त्याच हठकािी भगवान ब द्धाने २ 
महहने वास केला व येथेच त्याचे प्रहसद्ध हशष्ट्य साहरप त्र आहि मोग्गलान हे त्याच्या संघास येऊन हमळाले. 
प ढे या विे वनात भगवान ब द्धाने अनेकदा चात मास्यात वास (वषाकालीन वास्तव्य) केले होते. भगवान 
ब द्धाच्या नातलगापंैकी अनेक त्याच्या पथातं येऊन हमळाले. त्यातं त्याचा मेह िा देवदत्त हा राजगृह येथें 
राहंू लागला. याच्याच हचथाविीने अजातशतू्र ऊफक  क हिक याने आपल्या बापास श्रेहिक ऊफक  कबहबसार 
यास कैदेत टाकून कष्टाच्या कपजऱ्यात ठेहवले होते. देवदत्त आहि भगवान ब द्ध याचं्या मध्ये धार्षमक मतभेद 
होऊन त्याने आपला हनराळाच पंथ काढला व भगवान ब द्धाचा प्रहतस्पधी झाला. त्याने भगवान ब द्धाचा प्राि 
घेण्याकहरता तीनदा प्रयत्न केला पि तो फसला. हतसऱ्या वळेी भगवान ब द्ध राजगहृ येथे असताना एकदा 
शहरात हभके्षस गेले. तेव्हा शहराच्या कबदीवर भगवान ब द्धाच्या अंगावर मत्त हत्ती सोडला, परंत  ब द्धाने 
त्याच्या मस्तकाला स्पशक करून आपल्या दैवीशक्तीने त्याला शातं केले. अजातशत्रहूी देवदत्ताच्या भजनी 
लागला होता, पि देवदत्त लवकरच मेला त्याम ळे अजातशतू्र प न्हा भगवान ब द्धाच्या पंथास वरकरिी तरी 
येऊन हमळाला. ज्ञानप्राप्ती नंतरच्या ४४ व्या वासानंतर ब द्ध राजगृह येथील उंच अशा टेकडीवरील गृध्रकूट 
नावाच्या ग हेत राहहले होते. भगवान ब द्धाच्या महाहनवािानंतर प ढल्याच वषी राजगृह येथे बौद्धधर्षमयाचंी 
पहहली सहमती राजगृह येथील वैभारहगरीवरील प्रहसद्ध सत्तपत्री (सप्तपिी) ग हेत ब द्धाचा प्रम ख 
हशष्ट्यमहाकाश्यप याच्या अध्यक्षतेकाली भरली होती; त्यावळेी ५०० हभक्षू जमले होते व राजा अजातशतू्र 



           

याने या सहमतीकहरता उत्तम व्यवस्था ठेवली होती. त्या सहमतीमध्ये बौद्धाच्या संघाच्या व धमाच्या हनयमाचंी 
व्यवस्था लावण्यात आली. 
 
भर्वयन महयवीर 
 
 राजगृहास आपल्या चरिस्पशाने प नीत करिारा हतसरा अवतारी प रुष, भगवान महावीर यानंी 
ज म्भक नावाच्या गावी ऋज कूला नदीच्या काठी एका सालवृक्षाखाली तपस्या करीत असता त्याला 
ज्ञानप्राप्त झाले. केवळ ज्ञानप्राप्ती नंतर भगवान महावीरानी धमोपदेश करावयास स रुवात केली. भगवान 
महावीराने ३० वषपेयंत जैनधमाचा उपदेश करण्याकहरता उत्तरभारतामध्ये हवहार केला. त्यातं भगवान 
ब द्धाप्रमािे हे वषाऋत च्या चात मास्यात एक हठकािी वास करून धमोपदेश करीत. मगधदेशातील या 
राजगृह नगरींत भगवान महावीरानेही बराच काळ घालहवला. तेथील बरेच लोक याचें अन यायी होते. 
त्यावळेेचा राजा श्रहेिक कबहबसार याची पत्नी चेलना ही भगवान महावीराची मावशी म्हिजे हवदेहच्या चेटक 
राजाची म लगी होती. ती जैनधमी होती. श्रेहिक हा प्रथम ब द्ध धमान यायी होता पि चेलना इच्या प्रभावाने 
प ढे तोही जैनधमान यायी झाला. श्रेहिक कबहबसार याच्या कारकीदीतच भगवान महावीराचे समवशरि 
राजगृह येथे हवप लहगरीवर आले होते. भगवान महावीर आपल्या प्रम ख हशष्ट्यासंह एके हठकािी वास करून 
तेथें धमकचचा व धमकप्रसार करण्याकहरता आपल्या अन यास उपदेश करीत असत, त्यास समवशरि असे 
म्हितात. या धमकप्रचाराच्या कायात भगवान महावीराचा म ख्य हशष्ट्य गिधर इंद्रभहृत गौतम हा प्रम ख असे. 
हवप लाचलावर भरलेल्या समवशरिातं महाराज श्रहिक याने भगवान महावीराची वदंन पूजा केली होती. 
याच वळेी श्रेहिक याचा ज्येष्ठ प त्र अभयक मार याने म नीची दीक्षा घेतली. त्याम ळे द सरा प त्र क हिक ऊफक  
अजातशतू्र यास य वराज पद हमळालें . अजातशत्रचूा ओढा बौद्धधमाकडे होता. देवदत्त याच्या पे्ररिेने 
महाराज कबहबसार यास त्यानें कैदेत टाकलें . चेलना इच्या मध्यस्थीने तो त्यास म क्त करिार होता. म क्त 
करण्यास येिारा अजातशतू्र आपला वध करावयासच येत आहे अशी भावना होऊन कबहबसाराने तो येऊन 
पोंहचण्यापूवीच आपले डोके कभतीवर आपटून प्राि हदला. कबहबसाराचा याप्रमािे अंत झाल्यावर रािी 
चेलना इने चंदना आर्षयका इच्याजवळ म हनधमाची दीक्षा घेतली व तप करून हतने देवगती प्राप्त करून 
घेतली. भगवान महावीर यासं इ. स. पूवक ५५७ व े वषी म्हिजे आपल्या वयाच्या ४२ व्या वषी ज्ञानप्राप्ती 
झाली व ३० वष ेधमकप्रचाराथक हवहार करून इ. स. पूवक ५२७ व्या वषी भगवान महावीर यासं पावाप री येथे 
मोक्ष लाभ झाला. त्यानंतर पाचच वषांनीं भगवान ब द्धाचें हनवाि झाले. 
 
 अजातशतू्र याचा ओढा बौद्धधमाकडे असल्याम ळे अथात् जैनधमाचा तेथे जम बसला नाही. 
अजातशतू्र याचा पितू उदयी याने आपली राजधानी पाटलीप त्र येथे नेल्याम ळे राजगृहाचे महत्त्व कमी 
झालें  व त्यानंतर राजगहृासबंंधी हवशषे महत्त्वाची घटना इहतहासातं नमूद नाही. बौद्ध धमाचा भारतवषात 
जवळजवळ ऱ्हास झाल्याम ळे आहि जैनधमक हा दृढमलू झाल्याम ळे आज स द्धा भारत वषात जोमाने 
फोफावत आहे. याच कारिाम ळे आज राजगृह हे बौद्ध धमापेक्षा जैनधमाचेच के्षत्र म्हिून प्रहसद्ध आहे व 
राजगृहाच्या आसमंतातील प्रहसद्ध पाच टेकड्यावंर जैनाचंी प्राचीन महंदरे असून हल्लीच्या काळी बाधंलेली 
मंहदरे व धमकशाळा आहेत. 
 
 याप्रमािे राजगृहाशी हतघा अवतारी प रुषाचंा संबधं आला, त्याचे थोडक्यात हववचेन केले आहे. 
राजगृहाच्या पहरसीमेत अनेक ज ने अवशषे इतस्ततः पडले आहेत. प रािवस्त  खात्याने त्याकडे अद्याप 
म्हिाव ेतसें लक्ष हदले नाही व हतकडे लवकर लक्ष हदले जाईलच अशी सरकारची अजमावयास आर्षथक 



           

पहरस्स्थतीही नाही. महाभारतपूवक कालापासून य द्ध कालापयंतचे अवशषे येथे पाहहजेत. भारतवषाच्या 
इहतहासाची साधने संशोधण्यास म बलक पसैा पाहहजे, तो भारतवषाची राजसूते्र भारतवषीयाचं्याच हाती 
आल्याहशवाय हमळिे शक्य नाही, हे उघड आहे. राजगृह येथे आम्ही गेलो त्या रात्री म क्काम झाला. 
हदवसाच्या पहरश्रमाम ळे, रात्री गारठा पडला होता तरी स्काउट कँपच्या राह टीतही गाढ झोप हमळाली. 
प्रातःकाळी उष्ट्ि पाण्याच्या झऱ्यावर स्नान करून संध्यावदंनसमयी श्रीकृष्ट्िचक्वती, भगवान ब द्ध आहि 
महावीर या अवतारी प रुषाचंी चहरते्र आठवनू त्यानंा नमस्कार केला आहि सकाळी आठाच्या स मारास परत 
स्टेशनवर, आम्ही नवादा येथे मोटारने जाण्याकहरता उतरलो. आमचे स्नेही श्री. दत्तोपंत पोतदार 
बनारसला एहशअन एज केशनल कॉन्फरंसला जाण्याकहरता सरळ गाडीने हनघून गेले. 
 
नसिके्षत्र श्रीपयवयपुरी 
 
 पावाप री हे जैनधमान यायाचें फार पहवत्र के्षत्र आहे. आज अडीच हजार वषांपासून या के्षत्राचा 
महहमा जैनधमात अव्याहतपिे गाजत आहे व या के्षत्रदशकनाने आजपयंत कोट्यावहध जैनधर्षमयानंा 
शाहंतस खाचा लाभ हमळाला आहे. जैनधमात या के्षत्रास एवढे महत्त्व यावयाचें कारि म्हिजे येथे 
जैनधमातील चोवीसाव ेतीथंकर श्रीवधकमान महावीर यानंा हनवािपदाची प्राप्ती झाली. या हनवािाचा काल 
इसवी सनापूवी ५२७ व ेवषी आहश्वन वद्य चत दकशीच्या उत्तररात्री व अमावस्येचा हदवस हनघण्यापूवी सरासरी 
दोन तास असा आहे. या हदवशी येथे दरवषी मोठी यात्रा भरते व श्रीमहावीर तीथंकराचा जन्मोत्सव, 
दीपोत्सव करून मोया थाटाने साजरा करण्यात येतो. 
 
 राजगृहावरून आम्हास गयेला जावयाचे होते, तेव्हा मागात अनायासे या प्राचीन प ण्यके्षत्राचे दशकन 
घ्यावयाचे ठरहवले. राजगृहावरून गयेस जावयाचे तर बख्यातरपूर लाईट रेल्वनेे हबहार शरीफ स्टेशनवर 
उतराव ेलागते आहि नंतर तेथून सरासरी ३० मलै मेन लाईनवरील नवादा स्टेशन आहे तेथे मोटर लॉरीने 
गयेला जािारी मेल गाठावयास जाव े लागते. हबहार शरीफ आहि नवादा या दोन स्टेशनाचं्या मधील 
सडकेवर सरासरी मध्यावर, सडक सोडून अधामलै, श्रीपावाप रीके्षत्र आहे. आम्ही लॉरीवाल्याशी आगाऊच 
ठराव करून श्रीके्षत्रपावाप री येथे जावयाचे ठरहवले होते. सरासरी दीड तास तेथें रहावयास हमळाल्याम ळे 
तेथील सवक प्रम ख महंदरातं जावयास हमळाले. 
 
श्रीके्षत्र पयवयपुरी 
 
 याते्रकरंूच्या सोयीकहरता येथे अनेक धार्षमक वृत्तीच्या धहनकानंी धमकशाळा बाधंल्या आहेत. 
धमकशाळेस लागून हजनमंहदरेही बाहंधली आहेत. जैनधमाचे हदगबंरी आहि श्वेताबंरी असे दोन प्रम ख पंथ 
आहेत. त्यानंी आपापल्या धमकशाळा व मंहदरे हनरहनराळीं बाहंधली आहेत. या प्रासादत ल्य धमकशाळा आहि 
मंहदराचंी उत्त ंग हशखरे ही फार लाबंनू हदसतात. प रािवस्त संशोधकाचं्या दृष्टीने प्राचीन असे अवशषे आज 
पावाप री येथे काही हदसत नाहीत. जैनधमक प्रसारक श्रीमहावीर याचं्या चहरत्राशी संबधं अशा दोन प्रसंगाची 
स्मारके तेथे हदसून येतात. पहहले स्मारक म्हिजे श्रीमहावीर तीथंकर याचें पावाप री येथे समवशरि झाले 
होते. त्या प्रसंगाच्या स्मरिाथक एक वदेी बाधंण्यात आली असून त्यावर त्याचं्या पाद का ठेवल्या आहेत. ही 
वदेी सडकेवरून पावाप रीकडे जाताना अगदी प्रथमच लागते. हकत्येकाचं्या मते हल्ली जेथे वदेी आहे ती 
जागा समवशरिाची नसून द सरीकडेच आहे. हल्लीची वदेी ही श्वेताबंर मंहदराच्या पहश्चमेस आहे. परंत  
हकत्येकाचं्या मते हल्लीच हदगंबरमंहदर आहे त्याच्या पूवेस सरासरी एक मलैावर एक च न्याचे बाधंलेली 



           

वहेदका आहे ती जागा होय. या वदेीसमोर एक हवहीर असून आज बाजूस शतेे आहेत. अशी कथा सागंतात 
की श्वेताबंर महंदराच्या पहश्चमेला असलेल्या वदेीवरील पाद का पूवी या हवहहरीजवळील वहेदकेवर होत्या. 
ग राख्याचं्या म लानंी रोज त्या पाद का गमतीखातर हवहहरीत टाकून द्याव्या पि द सरे हदवशी त्या पूवकवत 
वहेदकेवर आलेल्या हदसाव्या. हा क्म बरेच हदवस चालला. शवेटी ही गोष्ट महंदराच्या प जाऱ्यास कळली 
तेव्हा त्याने त्या पाद का शे्वताबंर मंहदराच्या पहश्चमेस वदेी बाधूंन तेथे ठेहवल्या. या वदेीभोवती आता कंपाउंड 
केले असून फ लाचंी स ंदर बाग हनमाि केली आहे. श्रीभगवान महावीर आपल्या हशष्ट्यगिास आहि 
अन यायास हदव्योपदेश देत असत, अशा सभासमारंभास समवशरि म्हित. 
 
भर्वयन महयवीरयांचे र्लमांनदर 
 
 भगवान महावीराचं्या चहरत्राशी संबदं्ध असे द सरे आहि हवशषे महत्त्वाचे स्मारक म्हिजे महावीराचें 
हनवाि मंहदर होय. हल्लीच्या श्वेताबंर मंहदराच्या दहक्षिेस आहि हदगबंर मंहदराच्या पहश्चमेस एक हवस्तीिक 
तलाव आहे. त्या तलावात एक लहान बेट आहे. त्या बेटावर हे हनवािमंहदर बाधंले आहे. बेटावर 
जाण्याकहरता उत्तरेच्या बाजूस श्वेताबंर मंहदरासमोरून एक छोटासा दगडी पूल बाधंला आहे. केवळ 
पादचारी याते्रकरूनाच त्या प लावरून जाता येते. हे बेट अगदी छोटे आहे म्हिजे सरासरी २०० फूट औरस 
चौरस असेल. या बेटाच्या मध्यभागी एक खोलीवजा छोटेसे मंहदर आहे. त्या महंदराचा दशकनी भाग पूवेस 
आहे. या महंदरात मध्यभागी भगवान महावीर स्वामीच्या पाद का आहेत. या पाद काचं्या पूवेस महावीर 
स्वामीचे हशष्ट्य गिधर, इन्द्रभहूत, गौतम याचं्या पाद का आहेत आहि डाव्या बाजूला त्याचें द सरे हशष्ट्य 
गिधर स धमाचायक याचं्या पाद का आहेत. वरील दोन्हीही हशष्ट्य भगवान महावीर याचं्या हयातीत, हवद्यमान 
होते आहि त्याचंा जैनधमक प्रसारास फार उपयोग झाला. भगवान महावीर याचं्या हनवािकाळानंतर ६२ 
वषांनी हे दोघेही हशष्ट्य पावाप री येथेच मोक्षाला गेले. हे छोटेसे मंहदर संगमरवरी दगडाने बाधंले आहे. 
आम्ही गेलो त्यावळेीं मंहदराबाहेरील चारही बाजूच्या प्रागंिाचे काम स रू होते. सभोवताली संगमरवरी 
दगडाची फरशी बसहविे चालले होते. ते संगमरवरी दगडाचे स ंदर छोटेसे मंहदर भोवतालचा प्राकार व 
तेथून चोहो बाजूस हदसिारा त्या तलावाचा स ंदर देखावा पाहून फार आल्हाद वाटतो. त्यातंच भगवान 
महावीर स्वामीचे हनवाि त्या स्थळीं झाले ही गोष्ट लक्षात म्हिजे मनाची प्रसन्नता हद्वग हित होते. या 
तलावातील स्वच्छ पािी आत इतस्ततः क्ीडिारे लहान मोठे मासे, तसेच जलाशयातं वाढिाऱ्या 
कमलाचं्या वलेी व त्यावर हवराहजत असलेली हवहवध रंगाचंी कमले याचें दृश्य फारच नयनमनोहर होते. 
याते्रकरू दशकनास गेला म्हिजे, कसाही अरहसक असला तरी, जलाशयाच्या काठाशी उभे राहून डौलात 
खेळत असलेल्या माशानंा तादूंळ फेकून त्याचं्या सहज स ंदर लीला पाहहल्याहशवाय तो ते स्थळ सोडीत 
नाही. 
 
भर्वयन महयवीरयांचे ननवाि 
 
 भगवान महावीराचं्या हनवािाचे अथात मोक्ष लाभाचे विकन अनेक जैनगं्रथामंध्ये फार स ंदर केले 
आहे. भगवान महावीर याचं्या चाहरत्र्यामध्ये पाच अहत उत्कृष्ट हदव्य अवसर कल्यािक म्हिून गिले 
जातात. ते गभक, जन्म, तप, ज्ञान आहि मोक्ष असे होत. या मोक्ष कल्यािकाचंा पावाप रीशी सबंंध आहे. 
भगवान महावीरानी दीक्षा ग्रहि केल्यानंतर ३० वषपेयकत भ्रमि करून समस्त हजवानंा उपदेश केला. नंतर 
गिधरासंह हवहार करीत करीत इ. स. पूवक ५२७ व ेवषी ते पावाप री येथे आले. त्यावळेी पावाप री ही राजा 
हस्स्तपाल याचंी राजधानी होती व ते गिराज्य होते. त्या काळी प्रजान वती बरीच गिराज्ये होती. राजा 



           

हस्स्तपाल हा भगवान महावीराचंा परमभक्त होता. भगवान महावीराचंा त्याने मोठा सत्कार केला. त्या 
प्रसंगी श्रृंगारण्यातं आले होते. भगवान महावीरानंा मोया इतमामाने आिवनू “मनोहर नामक उपवनामध्ये 
तलावाच्या मध्यभागी असलेल्या वटातंील वृक्षक ं जामध्ये उतरण्यास जागा हदली. हदगबर पंथाच्या 
मताप्रमाि त्यापूवीच समवशरि हवघहटत होऊन हदव्योपदेश देण्याचे बंद झाले होते. पि श्वेताबंर पंथाच्या 
मताप्रमािे पावाप री येथे आल्यावरही समवशरि भरले असून नगरवासीयानंा हदव्योपदेश महावीर स्वामीनी 
हदला होता. या मनोहर उपवनातील वृक्षराजीमध्ये हनवास असताना भगवान हजनेंद्र महावीर स्वामीनी 
षष्टोपवास धारि करून योगहनरोध केला आहि कायोत्सगकद्वारा समस्तकमाचे हनमूकलन करून अनंत 
स स्वरूप अशा हसहद्धस–म क्तीस करून घेतले. यालाच मोक्षकल्यािक म्हितात. भगवान महावीराचें 
हनवाि झाले तेव्हा आहश्वन वद्य चत दकशी उत्तररात्र होती. त्याच वळेी अधःकार असून दैहदप्यमान प्रकाश 
चोहोंकडे पसरला होता असे विकन आहे. महावीराचं्या हनवािकाळी राजा हस्स्तपालाने गृहप्रसाद तडग 
इत्यादी स्थळी दीपावलीचा उत्सव केला होता. हा दीपावलीचा उत्सव तेव्हापासून आज अडीच हजार वष े
झाली. दरवषी केवळ पावाप रीमध्येच नव्हे तर अहखल भारतवषात अव्याहत स रू आहे असे जैन गं्रथकारानंी 
हलहून ठेहवले आहे. पावाप री येथे या हनवािकाळाहनहमत्त दरवषी अहश्वन वद्य चत दकशी व अमावस्येस मोठी 
यात्रा भरते. ज्या स्थानी भगवान महावीराचें हनवाि झाले त्या पहवत्र स्थानी स्मारकरूपाने एक स्तूप 
बाधंण्यात आला असे श्वतेाबंर गं्रथात नमूद आहे. त्या स्थळावर आता वर विकन केलेले स ंदर मंहदर आहे. 
 
 या तलावाच्या उत्तरेस सरासरी एक मलैावर प री नावाचे गाव आहे. तेथेही जैन याते्रकहरता 
धमकशाळा आहि हजनमहंदरे बाधंलेली आहेत. प री हे गाव सामान्य प्रतीचे आहे. प री गावाच्या पूवेस स मारे 
अधा–पाऊि मलैावर, प्राचीन पावा नावाची ओसाड भमूी आहे. अगदी अलीकडे येथील वस्ती नाहींशी 
झाली. येथील लोक घरेदारे सोडून प री येथे रहावयास आले. 
 
तीथंकरयांची ननवािस्थयने 
 
 याप्रमािे पावाप रीला श्री महावीर भगवान म्हिजे जैनीयाचें चोवीसाव ेआहि अहंतम तीथंकर, याचं्या 
हनवािाम ळे, जैनधमास पाहवत्र्य आले आहे. याचप्रमािे हनरहनराळ्या स्थळी बाकीच्या तेवीस तीथंकरानंा 
हनवाि प्राप्त झाल्याम ळेही त्या त्या स्थळानंा पाहवत्र्य आले आहे. ती स्थळे आहि तेथे कोिकोित्या 
तीथंकरानंा हनवाि प्राप्ती झाली हे नमूद करिे अप्रस्त त होिार नाही. प्रथम तीथंकर आहदनाथ अथवा 
ऋषभनाथ यानंा कैलास पवकतावर मोक्षलाभ झाला. बाराव े तीथंकर वासंपूज्य यानंा चंपाप री येथे हनवाि 
प्राप्ती झाली. चपंाप री ही प्राचीन अंग देशाची राजधानी होती. भागीरथीच्या तीरावर हल्ली जेथे भागलपूर 
तेथेच ती प री होती. भागलपूरजवळील नाथनगर नावाच्या उपनगरात श्रीवासंपूज्याचे हनवािमंहदर आहे. 
बावीसाव ेतीथंकर श्रीनेमीनाथेजी याचंा मोक्षलाभ द्वारकेजवळील हगरनार पवकतावर झाला आहे व तेवीसाव े
तीथंकर श्रीपाश्वकनाथजी आहि बाकी राहहलेले एकोिीस तीथंकारानंा बंगालमधील प्रहसद्ध सम्मेदहशखर, जे 
पारसनाथहील म्हिनू हल्ली सवकज्ञात आहे तेथे हनवाि प्राप्ती झाली. यावरून चोवीस तीथंकरापंैकी चार 
तीथंकरानंाच फक्त हनरहनराळ्या हठकािी हनवाि प्राप्त झाले व वासानंा सम्मेदहशखर येथे प्राप्त झाले. 
कैलास सोडून बाकीची हनवाि स्थळें  जैनाचंी पहवत्र यात्रास्थाने म्हिनू प्रहसद्ध आहेत. 
 
पयवयपुरीशी भर्वयन बुियांचय सांबांध 
 



           

 श्रीके्षत्र पावाप रीशी महावीराचंा जसा सबंंध आला तसा तत्कालीन द सरे धमक संस्थापक भगवान ब द्ध 
याचंाही संबधं आला आहे. त्याचं्याही अवतार समाप्तीचाच तो काल आहे. भगवान महावीराचं्या 
हनवािानंतर पाच वषांची ती गोष्ट आहे. भगवान ब द्धानंी शवेटचा वसा (वषाकाळ–चात मास) वैशाली 
येथील प्रहसद्ध वले वनात घालहवला. तेथेच त्यानंा कठीि रोगाने पीहडत केले होते. योगबलाने कसेबसे त्या 
रोगाचे शमन केले. तेथून भगवान ब द्ध क शीनगर येथे जात होते. मागातच पावाप री येथे म क्काम झाला. पावा 
येथे चंड नावाच्या सोनाराने आपल्या घरी भगवान ब द्धाचे आदराहतथ्य केले. आधीच वाधकक्य आहि त्यात 
व्यथा याम ळे भगवान ब द्धाची प्रकृती क्षीि झाली होती. चंड सोनाराच्या येथे जडान्न खाण्यात आल्याम ळे 
त्याचं्या शरीरावर अहनष्ट पहरिाम झाला. काशीहून उत्तरेस १२ मलै आहि कहपलवस्तूहून ८० मलै 
असलेल्या काशीनगराकडे पावाहून भगवान ब द्ध जावयास हनघाले. मागात क क स्था नदीवर प्रकृतीच्या 
अस्वास्थ्याम ळे हवश्रातंी घ्यावी लागली आहि शवेटी क शीनगराला सायकंाळच्या स मारास नगराबाहेरील 
वृक्षराजीमध्ये भगवान ब द्धास म क्काम करावा लागला. हेच हठकाि भगवान ब द्धाचें हनवािस्थान होय. 
क क स्था नदीवर हवश्रातंीकहरता उतरले असता भगवान ब द्धानंी आपला पट टहशष्ट्य आनंद याला जवळ 
बोलाहवले आहि आपला हनवािकाळ जवळ आल्याचे सागंनू चंडाच्या घरच्या भोजनाम ळे हनवािकाळ आला 
या गोष्टीबदल ल चंडाने स्वतःस वाईट वाटू देऊ नये आहि या कारिाकहरता लोकानंीही त्याची हनभकत्सना 
करू नये असे साहंगतले. तसेच आमच्या चहरत्रात बोहधवृक्षाखाली ब द्धत्व प्राप्त होण्यापूवी स जाताने हदलेले 
दान आहि हनवािकाळापूवी चंडानें हदलेल्या दानाबदल ल त्याला आगामी जन्मामध्ये मोठे बक्षीस हमळेल ही 
गोष्ट आमच्या हनवािानंतर चंडास अवश्य कळवावी आहि आम्ही स्वतः हे साहंगतले म्हिून त्यास सागंाव े
असे भगवान ब द्धाने म दल ाम आनंदास सागंनू ठेहवले. याप्रमािे भगवान ब द्धाचा पावाप रीशी संबधं आला आहे. 
 
वैनदक धमाशी रै्नयांचय सांबांध 
 
 जैनोत्तर आहि बौद्धोत्तर कहदवासीयानंा पावाप रीचे नावस द्धा माहीत असण्याचे कारि नाही, तथाहप 
या दोन धमांमध्ये हवशषेतः जैनधमामध्ये पावाप रीचे महत्त्व हकती आहे हें वरील हववचेनावरून कळून येईल. 
जैनधमक हा अनाहदकाळापासून असल्याचे जैनगं्रथकार हलहहतात. आहदनाथाचा उल्लखे भागवताच्या ५ व्या 
स्कंधाच्या ४, ५ व ६ अध्यायातं, अस्ग्नप रािात आहि वराहप रािातही आला आहे. भागवतात जे २२ अवतार 
साहंगतले आहेत त्यात ऋषभदेव हा आठवा अवतार मानला आहे. यावरून जैनधमक हा वदेप्रमाि मानिाऱ्या 
वैहदक धमापासूनच हनघाला हे स्पष्ट आहे. मात्र जैनधमाला वदेप्रामाण्य मान्य नाही. प्रथम तीथंकर 
ऋषभनाथापासून जैनधमाची परंपरा असली तरी २२ व ेतीथंकर नेहमनाथ आहि तेवीसाव ेतीथंकर पाश्वकनाथ 
याचं्या काळी जैनधमाचा प रस्कार मोया प्रमािावर झाला. तथाहप पाश्वकनाथानंतर २५० वषानी अवतार 
धारि केलेले अंहतम तीथककर भगवान महावीर वधकमान याचं्याच प्रभावानें या जैनधमास जोराने चालना 
हमळाली. या अहंतम तीथंकराचे हनवाि के्षत्र म्हिनूच जैनधमात पावाप रीचे हवशषे महत्त्व आहे. 
 
पयवयपुरीनांतर 
 
 पावाप री पाटिा हजल्यात आहे. पाटिा हजल्याला लागूनच गया हजल्हा असल्याम ळे पावाप रीचे 
दशकन घेतल्यावर नवादा मागाने गया येथे जावयाचे आम्ही ठरहवले. गयेचे महत्त्व वैहदक आयकधमाच्या दृष्टीने 
हवशषे आहे आहि गयेला लागनूच केवळ सात मलैावंर भगवान ब द्धाला ज्ञान प्राप्त झाले तो बोहधवृक्ष 
असलेली ब द्धगया असल्याम ळे या मगध हवहारामध्ये गया आहि ब द्धगया येथे जािे क्मप्राप्तच होते. हशवाय 
मगध देशाच्या पहरसीमेतच ही स्थळे असल्याम ळे तेथे जावयाचें ठरहवले. पावाप रीहून मोटार लॉरीने नवादा 



           

स्टेशनवर दोन वाजता येऊन पोहोचलो. स मारे तीन वाजता गयेला जािारी मेल यावयाची असल्याम ळे 
हतची मागकप्रतीक्षा करीत राहहलो. 
 
नवष्ट्िुर्यय आनि बुिर्यय 
 
 यथासमय गयेला जािारी मेल गाडी येऊन तीत आम्ही स्वार झालो व गया स्टेशनवर ५–३० च्या 
स मारास सायकंाळी पोहचलो. महाराष्ट्रीय उपाध्यायाकडे उतरण्याची सोय आगाऊच करून ठेहवली 
असल्याम ळे स्टेशनवरून तागंा करून आम्ही थेट उपाध्यायाच्या येथेच गेलो. हवशषेतः हत्रस्थळीच्या याते्रत 
महाराष्ट्रीय उपाध्यायाकडेच उतरिे सवक दृष्टीनी श्रयेकर असते. कहदी म लखातही आपि महाराष्ट्रीय 
वातावरिात असतो. याते्रच्या दृष्टीनेस द्धा आपल्या ऐपतीप्रमािे यात्रा यथासागं पार पाडिे स लभ होते 
आहि के्षत्रस्थ पडं्याशी प्रत्यक्ष व्यवहार करण्याचा त्रास वाचतो. 
 
 गया हे हजल्याचे हठकाि आहे. स्टेशनपासून नवी वस्ती बरीच दूरवर पसरली आहे, त्याला 
साहेबगजं म्हितात. पि आमचे काम प राण्या वस्तीत, जेथे उपाध्यायाचंी व पंड्याचंी घरे आहेत, हतकडे 
असल्याम ळे लहान अरंुद बाजार ओळी, वाकडेहतकडे बोळ इत्यादी ओलाडूंन जाव ेलागले. एके काळी 
गयेला पंड्याची ४००–५०० घरे होती असे म्हितात, पि दोन दोनश ेयाते्रकरू राहू शकतील एवढे हवस्तीिक 
वाडे आता ओस पडलेले हदसून येतात. मधून मधून एखाद द सऱ्या वाड्यात हदवा हदसतो, पि बह तेक भाग 
बेहचराख आहि उध्वस्त झालेला आहे. अशाच एका भागात आमच्या उपाध्यायाचे घर होते. रात्री भोजनोत्तर 
द सरे हदवशीचा कायकक्म उपाध्यायाच्या सल्लेने ठरहवला. के्षत्राच्या हठकािी हनदान हत्ररात्र तरी वास करावा 
असा दंडक आहे, तथाहप प्रयाग, काशी इत्यादी तीथकके्षत्रासं जाऊन परत हफरावयाचे असल्याम ळे आहि 
स टीचे हदवस संपत आल्याम ळे, प्रत्येक के्षत्रात एकच हदवसात कायकक्म आटपण्याहशवाय गत्यतंर नव्हते. 
तेव्हा गयेचा कायकक्म असा ठरला की, अगदी पहाटेस तेथून सात मलै असलेल्या ब द्धगयेला टागं्याने जाव े
आहि १२ वाजेपयंत परत येऊन गया येथील तीथकहवधी उरकावा. ठरल्याप्रमािे १२ वाजेपयंत ब द्धगया येथे 
पाहण्याचे ते पाहून परत येता आले आहि नंतर गया, ज्याला आम्ही हवष्ट्ि गया म्हटले आहे, त्या के्षत्रातंील 
हवधी यथासागं आटोपता आला. 
 
र्ययमयहयत्म्य 
 
 गयेला गयाशीर के्षत्र म्हिनू म्हितात. या के्षत्राचा महहमा पौराहिक कालापूवीपासून आहे. 
गयामाहात्म्य म्हिून एक संस्कृत व भाषाटीकासमवते पोथी आहे. त्यातं हे माहात्म्य वाय प रािातंगकत 
असल्याचे म्हटले आहे. या गयामाहात्म्यात जो पौराहिक कथाभाग या के्षत्रमहहम्यासंबंधाने हदला आहे तो 
थोडक्यात असा आहे : गयास र नावाचा देवतामध्ये एक थोर प रुष हनमाि झाला त्याने कोलाहल पवकतावर 
अनेक हजार वष ेउग्र तपश्चया केली. त्याम ळें  देवाहदकानंा भीती उत्पन्न झाली. सवक देव हवष्ट्िूकडे गेले व 
गयास राच्या हभतीपासून रक्षि करा म्हिून हवनंती केली. हवष्ट्िूने गयास रास हवचारले की, ही तपश्चया कक 
हनहमत्त आरंहभली, तेव्हा गयास राने साहंगतले की “सवक देवता मजवर प्रसन्न आहेत, तर सवक देवता, तीथक व 
यज्ञ इत्याहदकामध्ये मला श्रषे्ठ समजण्यात याव”े हवष्ट्िूने तथास्त  म्हिून वर हदला. त्यानंतर गयास राने 
तपश्चया सोडली. परंत  तेव्हापासून गयास याच्या दशकनानेच सवक लोक स्वगात जाऊ लागले. यमप री ओस 
पडली. द सऱ्या देवाहदकास कोिी हवचारीना. मग प न्हा समस्त देवता हवष्ट्िूकडे गेल्या. तेव्हा हवष्ट्िनेू 
ब्रह्मदेवाला साहंगतले कीं, गयास राला यज्ञाथक आपला देह ध्यावा म्हिनू म्हिाव.े ब्रह्महददेव हे ऐकून 



           

गयास राकडे अहतथी म्हिनू गेले. देवाहदकानंी यज्ञाथक देहाची याचना कहरताच त्याने आपला देह हदला. 
नंतर ब्रह्माहद समस्त देवानंी गयास राच्या देहावर, अनेक ऋषींना जमवनू, यज्ञ केला. यज्ञ समाप्तीनंतर 
ऋहषब्राह्मिानंा दहक्षिा देऊन संत ष्ट केले व यथाहधकार हहवभाग घेतला. यज्ञानंतर गयास र हलावयास 
लागला तेव्हा तो हलू नये म्हिून त्याच्या हशरावर देवरुपी हशला ठेहवली, तरी त्याचे हलिे बंद होईना, 
म्हिून गदाधर श्रीहवष्ट्ि,ू ब्रह्मा इत्यादी सवक देवता या हशळेवर स्स्थत झाल्या व नंतर गयास र स्स्थर झाला. 
गयास राने हवष्ट्िू वगैरे देवताचंी स्त ती केली, तेव्हा “हवष्ट्िूने आम्ही प्रसन्न झालो, वर माग” असे साहंगतले. 
गयास राने हवनंती केली की, आचदं्रहदवाकर सवक सवक देवतानंी या हशळेवर स्स्थत असाव,े व जेथे हा माझा 
देह आहे त्या त्या पचंक्ोशीला गयाके्षत्र म्हिण्यात याव.े व जेथे हशर आहे त्याला गयाहशर के्षत्र म्हिण्यात 
येऊन तेथे श्राद्ध, हपण्डदान केल्याने हजारो क ळाचंा उद्धार व्हावा. हवष्ट्िूने ती गोष्ट मान्य केली. यज्ञाथक 
आलेल्या ऋहषब्राह्मिानंा तेथे हदव्य घरे बाधूंन हदली व सवक साम ग्री त्यानंा हदली आहि केव्हाही याचना 
करण्याची ददात पडू नये अशी व्यवस्था केली. परंत  ब्राह्मिाचं्या लोभवृत्तीम ळे त्यानी यज्ञ करून द्रव्याची 
याचना केली, त्याम ळे त्याचंी हदव्य घरे व धनधान्याहद सवक साम ग्री नष्ट झाली. मग ब्राह्मिानंी ब्रह्मदेवाची 
प न्हा स्त ती करून त्यास प्रसन्न केले. ब्रह्मदेवाने सतं ष्ट होऊन जोपयंत चदं्र सूयक आहेत तोपयंत या 
गयाके्षत्राचे महत्त्व नष्ट होिार नाही, व जे लोक येथे श्राद्ध व हपण्डदान करावयास येतील ते आपली पूजा 
करतील तेव्हाच त्याचंी यात्रा सफल होईल. असा वर हदला. हल्ली जे गया येथे पंडे आहेत ते या ब्राह्मिाचेंच 
वशंज आहेत असे म्हितात. गयास राच्या पोटावर नाहभकूप आहे त्याचे शजेारी हगहरजादेवीचे स्थान आहे. 
पायाजवळ महेंद्रपवकत आहे, व हशरावर जी हशळा ठेहवली त्या हशळेवर प्रहसद्ध हवष्ट्ि पद, गदाधर, ब्रह्माजी, 
लक्ष्मी इत्यादी देवतास्थाने आहेत. याहशवाय अक्षयवट, पे्रतपवकत इत्यादी अनेक तीथक गयेला आहेत त्याचें 
माहात्म्य या गया माहात्म्यातं विकन केले आहे. 
 
 गयाके्षत्राच्या उत्पत्तीसबंंधाने हहरवशंपवक अध्याय १०, महाभारत वनपवक इत्यादी हठकािीही उल्लखे 
आहे, स ध म्र प त्र गय याला पूवेकडील राज्य हमळाले. त्याने गया नगरी वसवनू तेथे. आपली राजधानी 
केली. त्यानेच गय पवकतावर उग्र तपश्चया करून ब्रह्मसरतीथक हनमाि केले. गया प्रदेश व उत्कल प्रदेश यासं 
धमारण्य म्हित असत. त्यासंबंधाने स्कंद प रािातंगकत धमारण्य म्हिून एक हवस्तृत भाग आहे, त्यातंही 
बरीच माहहती आहे. श्रीरामचंद्रानी गयेमध्ये रुद्रपदावर आहि भीष्ट्म हपतामहानी हवष्ट्ि पदावर हपण्डदान 
केल्याचा वाय प रािातंगकत गयामाहात्म्यात उल्लेख आहे. 
 
र्येचय इनतहयस 
 
 गयाके्षत्राच्या उत्पत्तीसंबधंाने प रािात जी माहहती आहे तीवर कोिाचा हवश्वास असो अथवा नसो, 
पि प रािरचनाकाळी गया हे के्षत्र म्हिून अस्स्तत्वात होते ही गोष्ट हनर्षववाद आहे. वाय प राि, ज्यातं गया 
माहात्म्य आहे, ते मात्र गौतमब द्धाच्या अवतारानंतर हनमाि झाले असले पाहहजे, कारि त्यातं महाबोहध 
वृक्षाचा उल्लेख आहे. तो असा, “धमक धमेश्वरं नत्वा महाबोहधतरंु नमत् À À ३२ À À नमस्ते श्वत्थराजाय. 
ब्रह्माहवष्ट्िू महेश्वर À À बोहधद्र माय हपतृिा ंकत किातंारिायध À À ३३ À À (अध्याय ७ वा)” ब द्धकालींही गयाके्षत्र 
प्रहसद्ध होते. “लहलतहवस्तर” नावंाचा ब द्धाच्या चहरत्रावर गं्रथ आहे. त्याच्या १७ व्या अध्यायात भगवान ब द्ध 
गयेला आल्याचा उल्लखे आहे. तेथे अनेक श्रमि आहि ब्राह्मि तप करीत असलेले त्याच्या दृष्टीस पडले व 
या गयेजवळील उरुवले वनात हनरंजनी (फल्ग ) नदीच्या काठी सहा वष े भगवान ब द्धाने घोर तपश्चया 
केली. गया हे हजारो वषांपासून आयावतीचे के्षत्र म्हिनू गाजत आहे हे आज गयेला दृष्टीस पडत असलेली 
प्राचीन काळी बाधंलेली तीथकस्थाने आहि त्यावरील अनेक प्राचीन हशलालेख यावंरून हदसून येते. त्या 



           

तीथकस्थानामंध्ये हवष्ट्ि पद, गदाधरमहंदर, अक्षययवट महंदर, ब्रह्मसरतीथक वगैरे स्थाने प्रम ख असून, हवष्ट्ि पद 
गयेश्वरी मंहदर, अक्षययवट मंहदर इत्यादी हठकािी असलेल्या हशलालेखावरूनही या के्षत्राचे प्राचीनत्व 
हदसून येते. म सलमानाचं्या आमदानीत गया के्षत्र कहदंूच्या ताब्यात असाव ेअशी स्वाभाहवकच कहदंूची इच्छा 
होती. शाहू महाराजाचं्या काळी पेशव्याचंा अंमल गयाके्षत्रावर असल्याचा उल्लखे आहे. सन १७५४ च्या 
स मारास पेशव्याचं्या तफे दामोदर महादेव कहगिे हे कमाहवसदार होते. 
 
र्येची ययत्रय 
 
 बशा या प्राचीन, प राि प्रहसद्ध आहि इहतहास प्रहसद्ध के्षत्राचें महत्त्व कहद धमात फार आहे. येथील 
पहवत्र तीथांमध्ये स्नाने करून श्रादे्ध व हपण्डदान याचं्याद्वारा हपतरानंा म क्ती हमळवनू देण्याचा या के्षत्राचंा 
महहमा फार प्राचीन काळापासून चालत आला आहे. गया माहात्म्यात कोठे कोठे श्रादे्ध व हपण्डदान 
करावयाचे याचे विकन आहे. पि यापंैकी तीन स्थाने अत्यतं प्रहसद्ध आहेत व हल्लीच्या झटपट यात्रा उरकून 
घेण्याच्या पद्धतीत फक्त तीन प्रम ख स्थानाचेच हवशषे महत्त्व आहे. याते्रकरू प्रथम पहवत्र अशा फल्ग  
नदीवर जातो, तेथे स्नानहवधी उरकून घाटावरच असलेल्या धमकशाळेत श्राद्ध व हपण्डदान करतो. नंतर 
द सरे श्राद्ध प्रहसद्ध अशा हवष्ट्ि पदाच्या सभामंडपात करून हपण्डदान हवष्ट्ि पदावर करतो. तेच हे हवष्ट्ि पद, 
की ज्यावर कहदू आपल्या पूवकजाचं्या नावाने हपण्डदान करून त्यानंा म क्ती हमळावी म्हिून अपेक्षा करतात. हे 
हवष्ट्ि पद गयास राच्या हशरावर ठेहवलेल्या हशळेवर आहे. हे पद खडकावर खोदलेले असून सरासरी फूट 
सव्वा फूट लाबं असून पद महचन्हाहंकत आहे. या पदावर पूवकजाचं्या नावाने हपण्डदान करीत असता आपल्या 
पूवकजानंी याच के्षत्रात येऊन याच पदावर हपण्डदान करून आपल्या पूवकजांना म क्ती हमळवनू देण्याचा प्रयत्न 
केल्याची भावना मनात उत्पन्न होते, हे हवष्ट्ि पद महंदर अष्टकोनी असून त्या मंहदरासमोर स प्रहसद्ध 
दानधमकशील प ण्यश्लोक अहहल्याबाई होळकर हहने दगडी सभामंडप बाधंला आहे. हवष्ट्ि पदावर हपण्डदान 
केल्यानंतर याते्रकरू प्रक्षयवट मंहदरात जातो. तेथे वटवृक्षाखाली श्राद्ध व हपण्डदान करतो. येथील 
श्राद्धहवधी सपंल्यानंतर याच वृक्षाखाली गयेच्या पंड्याचंी पूजा होऊन त्यानंा यथेष्ट दहक्षिा हमळाल्यावर 
“तेरे हपतर सरग भये” या मंत्रोच्चारानी याते्रकरंूच्या हपतरानंा मोक्षप्राप्ती होते. याते्रकरंूचे फ लांच्या माळानंी 
बाधूंन, त्याचं्यापासून शक्य हततका पसैा काढून, मग उपहरहनहदष्ट मंत्राने याते्रच्या साफल्याचे प ण्य 
याते्रकरंूच्या पदरात बाधूंन, त्याला व त्याच्या हपतरानंा म क्त करण्याबदल ल व अडवि कीच्या प्रकाराबदल ल 
या पंड्याचंी ख्याती होती. पि हल्ली तो अडवि कीचा प्रकार बंद होत चालला असून कालमानाप्रमािे 
यजमानाच्या सतंोषानेच जे काय हमळेल ते घ्यावयाचे ही वृत्ती त्याचं्यात उत्पन्न झाली आहे. या पंड्याचंी १४ 
क ळे असून पूवी त्याचंी ५०० घरे होती म्हितात. पि हल्ली पंड्याचंी प ष्ट्कळशी घरािी नामशषे होऊन 
हकत्येक वाडे बहेचराख होऊन पडले आहेत. हल्ली शभंराच्या जवळ या पंड्याचंी घरे आहेत. तथाहप 
याते्रकरंूना आपल्या मालकाकडे वळवनू आिावयाचे म्हिून १०/५ स्टेशने आधीपासून गयावळ पंड्याचें 
हस्तक याते्रकरंूच्या शोधात हफरत असतात. गयाके्षत्रात कहद स्थानाच्या हनरहनराळ्या प्रातंातंील व 
हनरहनराळ्या भाषा बोलिारे याते्रकरू येत असतात, म्हिून त्या त्या प्रातंातंील व ती ती भाषा बोलिारे 
उपाध्ये या के्षत्रात येऊन राहहले आहेत व त्याचं्या सहायाने यात्रा फारच स कर झाली आहे. आम्हीही 
महाराष्ट्रीय उपाध्यायाचं्याकडे उतरल्याम ळे एका हदवसात सवक तीथकहवधी यथासागं पार पाडण्यात आला. 
 
बुिर्यय येथील अवशेष 
 



           

 ब द्धगया ही वरील हवष्ट्ि गयेच्या दहक्षिेस सात मलैावंर आहे. गयेहून ब द्धगयेला फल्ग  नदीच्या 
काठाकाठाने सडक बाधंली आहे. आम्ही मोया पहाटेस तागंा करून ब द्धगयेला जाण्यास हनघालो. 
सडकेच्या दोहो बाजंूस असलेली वृक्षराहज, डाव्या हातावर सडकेशी समातंर असलेली फल्ग  नदीचे 
वाल कामय आहि हनजकल असे हवस्तीिक पात्र, सडकेच्या उजव्या बाजूस दूरवर हदसत असलेले ताल 
वृक्षाहदकाचें प जं, मनास आल्हाद देत होते. या सडकेवरच आपल्या पाठीवर प्रवाशाचे साहहत्य बाधंलेल्या 
भगवान ब द्धास ज्ञान प्राप्त झाले त्या पहवत्र के्षत्राचे दशकन घेण्याकहरता लाबंचा प्रवास करून येिारे पादचारी 
हचनी याते्रकरू प्रथमच आम्हास भेटले. ब द्धगया हे फार लहान गाव आहे. प्रथमच गावात हशरताना महंताचा 
हकल्लेवजा प्रासाद लागतो. तेथेच तागंा सोडून आम्ही प्रथम बोहधमहंदराच्या दशकनास गेलो. इतर ऐहतहाहसक 
स्थलापं्रमािे येथेही स्थलदशकक हमळतात. सरकारी इमारत खात्यातफे एक अहधकारी येथे राहतो. 
त्याच्याजवळ स्थलविकनात्मक एखादा गं्रथ हमळावा म्हिनू चवकशी केली, पि तसा गं्रथ नसल्याचे कळले. 
ब द्धगया येथील बोहधवृक्ष, ब द्धमहंदर, वज्रासन इत्याहदकांचे फोटो हवकिारे तेथे होते. त्याचं्याजवळील 
फोटो हवकत घेतल्याने बरीच मदत झाली. इमारत खात्याकडून ब द्धगया येथे सापडलेल्या प्राचीन वस्तंूचे 
एक छोटेसे संग्रहालयही बाधंण्यात आले आहे. ते संग्रहालय पाहहल्यावर बोहधवृक्ष आहि मंहदर पाहण्याच्या 
उदेल शाने एका हवस्तीिक प्राकारात प्रवशे केला. या प्राकाराचे द्वार उत्तराहभम खी असून आत मध्यभागी 
असलेल्या ब द्धमहंदराचे म ख्य द्वार पूवाहभम खी आहे. प्राकारात अनेक लहान मोठे स्तूप इतस्ततः दृष्टीस 
पडतात. हे स्तूप अनेक वषांपासून हनरहनराळ्या भक्तानंी बाधंलेले आहेत. ब द्धमंहदराभोवती दगडी कठडा 
बाधंलेला असून मंहदराच्या प्रवशेद्वारासमोर दगडी तोरि आहे. ब द्धमंहदर दगडाने बाधंले असून हवस्तीिक 
आहे. या मंहदराचे आहि कठड्याचे नक्षीकाम फार अपूवक आहे. मंहदरातील सभामडंप प्रशस्त असून अपूवक 
आहे. मंहदरातील सभामंडप प्रशस्त असून म ख्य पीठावर भगवान ब द्ध ध्यानी मूती बसहवलेली आहे. आम्ही 
गेलो त्यावळेी पीतवस्त्रधारी जपानी ब द्धहभक्षू भगवान ब द्धाची पूजा करीत होता. मेिबत्त्याचे असंख्य दीप 
मूतीसमोर लाहवले होते. ब द्धमूतीचे दशकन घेतल्यावर मंहदरास सव्य प्रदहक्षिा घालून महंदरापाठीमागे 
असलेल्या प्रहसद्ध महाबोहध अश्वथ वृक्षाचे दशकन घेतले. या वृक्षाखालीच ज्यावर बसून भगवान ब द्धाने 
तपश्चया करून शवेटी ज्ञान प्राप्त करून घेतले, ते वज्रासन आहे. मंहदराच्या उत्तरेस प्राकाराच्या आतच 
गयेतील हवष्ट्ि पदासारखे पद एक मोया प्रशस्त दगडावर कोरलेले आहे. या पदावरही भाहवक याते्रकरू 
हपण्डदान करीत असतात असे कळून आले. प्राकाराच्या आतच महंदराच्या पूवेस महंताची ७/८ 
समाहधमहंदरे आहेत या समाधीला लागनूच, हशव, देवी इत्याहदकाचंी महंदरे आहेत. गावातही प्राचीन 
हशवमंहदर आहे. 
 
 ब द्धमहंदर आहि तेथील अवशषे पाहहल्यानंतर आम्ही महंताच्या दशकनाकहरता त्याच्या वाड्यात 
गेलो. हल्लीचे महंत श्रीकृष्ट्िदयाळ हगहर हे वयोवृद्ध आहेत. ते पूवाश्रमीचे नेपाळी ब्राह्मि आहेत. ते हनस्सगं 
असून येथील महंताची गादी दशनामी हगहर गोसाव्याचंी आहे. या महंताच्याच ताब्यात हल्ली हे ब द्धमहंदर 
आहे. वाड्याभोवती हवस्तीिक प्राकार आहे व अनेक गोसावी येथे वास्तव्य कहरतात. वाड्यात देवीचे मंहदर 
आहे. आम्ही गेलो त्यावळेी २५–३० गोसावी म ख्य दालनात पूजापाठ करीत बसलेले हदसले. म ख्य महंत 
वाड्यात वरच्या मजल्यावर राहतात. त्याचं्या दशकनास आम्हास नेण्यात आले. सरासरी एक तास महंताशी 
हवचारहवहनमय झाला. महंतजी ज न्या पद्धतीने हशकलेले आहेत त्याचं्याजवळ प्रकाहशत आहि हस्तहलहखत 
गं्रथसंग्रह बराच आहे. एक बगंाली पदवीधर गं्रथाचंी सूची करण्याकहरता आहि संग्रहालयाची नीट व्यवस्था 
करण्याकहरता काही हदवस ठेहवला होता असे कळले. संग्रहाकहरता अनेक हवद्वान गृहस्थ तेथे येत 
असल्याचे कळले. वाड्यामध्येही ब द्धमतूी, काही हशलालेख आहि इतर वस्तू संग्रहहत केल्याचे हदसून 



           

आले. या महंताचे संस्थान बरेच मोठे असून हल्ली त्याचे वार्षषक उत्पन्न सहा–सात लाखाचे असल्याचे 
समजते. 
 
बुिर्येचय इनतहयस 
 
 या ब द्धगयेला हवशषे महत्त्व, भगवान ब द्धाला येथील अश्वत्थाखाली बसून तपश्चया केल्यानंतर ज्ञान 
प्राप्त झाले या गोष्टीम ळे आले. गौतम सवकसंगपहरत्याग करून प्रथम राजगृह नगरीला आला. द ःखाचे 
हनमूकलन आहि शाश्वत स खाचा लाभ व्हावा म्हिनू तो प्रथम आला आहि नंतर अलार आहि नंतर उद्रक या 
नावाचं्या दोघा ब्राह्मि तपस्व्याकंडे अभ्यासास राहहला. पि अभ्यासानंतर त्याच्या मनाचे समाधान होईना 
म्हिून तो गयेला गेला. तेथे हनरंजन (फल्ग ) नदीच्या काठी उरुवके नामक वनात ६ वष ेखडतर तपश्चया 
करून देहाला क्षीिता आहिली. त्यावळेी त्याजजवळ ५ हवश्वासू हशष्ट्य होते. गौतमाने उपासतापास करून 
अत्यंत कष्ट सोसले. पि त्या मागाने ध्येय साध्य होत नाही असे आढळून आल्यावर त्यानंी तो मागक सोडून 
हदला व अन्नग्रहिास स रवात केली. त्याला प्रथम ग्रामीिप हत्रका स जाताईने स विकपात्रात भोजन हदले. 
गौतमाने भोजनानंतर ते स विकपात्र हनरंजना नदीत फेकून हदले. गौतमास त्यानंतर बोहधसत्वस्स्थती प्राप्त 
झाली व गौतम बौहधदू्रमाकडे जावयास हनघाला. बरोबरच्या पाच हशष्ट्यानंा, ग रुजी हनग्रहापासून च्य त झाले 
असे वाटून, ते त्यास सोडून काशीकडे हनघून गेले. त्यानंतर बोहधसत्व गौतम याने बोहधवृक्षाखाली 
वज्रासनावर बसून ध्यानास स रवात केली. बोहधसत्वास ध्यानातून परावृत्त करावयास माराने आपल्या 
कन्याहद पहरवारासह अनेक प्रयत्न केले, पि शवेटी त्याचा पराभव होऊन बोहधसत्वास मारावर हवजय 
हमळाला. तेथे एक आठवडा राहहल्यावर त्यास बोहधप्राप्ती झाली व जाहत जरामरि द ःखाचा अंत झाला 
असे त्यास वाटले. बोहधवृक्षाखाली तो ४ आठवडे राहहला. नंतर आिखी १–२ आठवडे म चक ं द राजाच्या 
येथे व नंतर न्यग्रोधवृक्षाखाली काढल्यावर त्यास त्रप प व भहल्लक या वहिग बधंूंनी स विकपात्रात भोजन हदले. 
त्यानंतर भगवान ब द्धाने (ज्ञानप्राप्तीनंतरचे नाव) प्राप्त झालेले ज्ञान लोकास देण्याचा हनश्चय केला. प्रथम 
तो राजगृह येथे पूवीचे ग रू अलार व उद्रक यास भेटण्यास गेला, पि ते आधीच हनवतकले होते. नंतर 
काशीस त्याचें पूवीचे पाच हशष्ट्य गेले होते त्याचं्याकडे जावयास हनघाला. मागात उषाक नावाचा ब्राह्मि 
भेटला त्याची हकीकत हचनी भाषेतल्या एका गं्रथात आहे. त्यानंतर भगवान ब द्ध काशीजवळ मृगारण्यात 
गेले व तेथे त्यानंी आपल्या उपदेशास स रवात केली. प्रथम उपदेशास धमकचक्प्रवतकन नाव आहे. 
 
 भगवान ब द्धाला ज्या बोहधवृक्षाखाली ज्ञान प्राप्त झाले त्या वृक्षाजवळ तेथून २०० वषांनी मौयक राजा 
अशोक यानें मंहदर बाधंले व मंहदराभोवती दगडी कठडा बाधंला. मंहदराच्या पूवेस त्यानें एक मोठा हवहार 
बाधंला. तसेच अशोकाचा बधूं महेंद्र आहि भहगनी संघहमत्रा यानंी बौद्धधमाची दीक्षा घेऊन कसहलद्वीपात 
बौद्धधमाचा प्रसार केला. यानंी बोहधवृक्षाची एक फादंी नेऊन कसहलद्वीपात अन राधापूर येथे लाहवली. हतचा 
अद्याप वृक्ष असल्याचे सागंतात. सीलोनचा बौद्धधमी राजा मधवजक याने तत्कालीन मगध राजा सम द्रग प्त 
याच्या आजे्ञने ब द्धगया येथे वृक्षाच्या उत्तरेस इ. स. ३५५–६० च्या स मारास एक हवस्तीिक तीन मजली 
हवहार बाधंला होता. आज या प्राचीन अवशषेापकैी बोहधवृक्षाखाली वज्रासन, ब द्धमंहदर आहि दगडी 
कठड्यापैकी काही भाग अवहशष्ट आहे. अशोकाने बाधंलेला पूवक बाजूचा हवहार अथवा उत्तर बाजूला 
मेघविाने बाधंलेला हवहारही काळाच्या उदरात गडप झाले आहेत व केवळ मृण्मय हढगाऱ्याचं्या रूपाने 
अवहशष्ट आहेत. चंद्रग प्त हवक्माहदत्याच्या काळात हचनी प्रवासी फाहहआन आला होता. त्यावळेी गया शहर 
जवळ जवळ उजाड होते. ब द्धगया येथेही जंगल माजले होते. मध्यंतरी शवैधमाने उचल खाल्ली त्यावळेी 
बौद्धधमाला बराच धक्का बसला होता. बंगालचा पाल राजा शशाकं, ज्याने हषाच्या भावाला मारले तो शवै 



           

होता. त्याने ब द्धगया उध्वस्त केली. बोहधवृक्षाची पाळेम ळे खिून तो वृक्ष समूळ नष्ट केला. अशोकवशंातील 
मगध राजा पूिकवमा याने तो बोहधवृक्ष प न्हा लावला. शशाकंने अत्याचार केल्यावर ५० वषाच्या आतच हचनी 
प्रवासी ह एनत्स्यागं ब द्धगया येथे आला होता. यावळेी या ब द्धमहंदरात हशवाची मूती बसहवलेली हदसली. 
त्यानंतर १००–१५० वष े हशवोपासनेचे बरेच प्राबल्य होते असे हदसले. सन ७२५ च्या स माराचा एक 
हशलालेख आहे. त्यावरून पालवशंीय बौद्धराजा धमकपाल याने ब द्धगया येथे ब्राह्मिास ख ष करण्याकहरता 
चत मृकखी हशवकलगाची स्थापना केली होती. हल्लीही ब द्धगया येथे प्राचीन हशवमंहदरे हवद्यमान आहेत. 
 
बुिर्येचे महांत 
 
 आज ब द्धगया येथील ब द्धमंहदर हगहरनामक दशनामी महंताच्या ताब्यात आहे याचाही इहतहास देिे 
अप्रस्त त होिार नाही. इ. स. १५९० च्या स मारास धमण्डीगीर नामक एक कहदू शवै संन्यासी हफरत हफरत 
ब द्धगया येथे आला. नष्टभ्रष्ट झालेले ब द्धमंहदर हरकामे पाहून बाबाजीने त्या मंहदराच्या एका कोपऱ्यात 
आपला डेरा जमहवला. हळूहळू हे बाबाजी ब द्धगयेचे महंत बनले. तेव्हापासून याच धमण्डीगीर बाबाजीच्या 
हशष्ट्य शाखेकडे या महंदराची महंतहगरी आहे. मागे विकन केलेला प्रासादत ल्य वाडा याच महंताचा असून 
ब द्धमहंदराच्या प्राकारात पूवेसच महंताचं्या भव्य समाधी बाधंलेल्या आहेत. या महंताचं्या जहमनदारीचे आज 
सरासरी ६–७ लाख रुपये वार्षषक उत्पन्न आहे. 
 
बुिमांनदरयचय लढय 
 
 इ. स. १८८१ मध्ये बंगाल सरकारकडून ब द्धमहंदराची द रुस्ती करण्यात आली. जनरल ककनगहॅम 
याने बोहधवृक्षाखाली खिून पाहहले, तेव्हा प्राचीन बौहधवृक्षाच्या म ळ्या जहमनीत खोल गेलेल्या अशा 
हमळाल्या होत्या. बौद्धधमी व महंत याचं्यामध्ये ब द्धमंहदरासंबंधाने बराच झगडा झाला होता व तो हकत्येक 
वष े न्यायालयाच्या कोटासमोर चालून शवेटी त्याचा महंतातफे हनकाल झाला. इ. सन १८९१ मध्ये 
हेमहवतिक धमकपाल या नावाचा एक बौद्धहभक्षू कोलंबोहून ब द्धगयेला आला. हा ब द्धमंहदरात २–३ महहने 
ब द्धाची पूजाअचा करावयास लागला. महंताने त्याची योग्य व्यवस्था ठेहवली. काही हदवसानंी या हभक्षूने 
महाबोधी सोसायटी स्थापन केली व सोसायटीचा मंत्री आहि महाबोधी सोसायटी जनरलचा सपंादक 
बनला. सन १८८१ च्या स मारास ब द्धमहंदराची द रुस्ती केली, तेव्हा तत्कालीन इंहजहनअर बलेगरसाहेब 
यानंी हलहून ठेहवले की, मंहदराची द रुस्ती झाली तेव्हा हनरहनराळ्या मूती पाहून त्यापंकैी एक ब द्धमतूी 
ककनगहॅम साहेबाचं्या पसतंीने मंहदरात स्थापन करण्यात आली. यापूवी महंदरात ब द्धमूती नव्हती असे 
अन मान हनघते. सन १८९४ साली उपहरहनर्षदष्ट धमकपाल हभक्षूला जपानमध्ये स मारे ७०० वषांची ज नी 
ब द्धमूती हमळाली. हतची स्थापना या ब द्धमहंदरात करावी म्हिून या हभक्षूचा हवचार होता पि ती कल्पना 
महंतास न पटून शवेटी या भाडंिाचा पहरिाम मारामारीत व फौजदारीत होऊन काही गोसाव्यानंा हशक्षा 
झाल्या. पि कलकत्ता हायकोटामध्ये हे लोक हनदोष स टले व महंतजीचा कबजा ब द्धमंहदरावर पूिक 
स्थाहपत झाला. बंगाल सरकारकडून नोट प्रहसद्ध झाली की, ससं्थान महंताच्या ताब्यात जरी आहे तरी 
सवांना पूजा करण्याची पूिक स्वतंत्रता आहे. असे झाले तरी बौद्धहभक्षू धमकपाल आहि त्याचें अन यायी यानंी 
ब द्धमहंदर बौद्धाचं्या ताब्यात याव ेही खटपट सोहडली नाही. वास्तहवक कहदू लोकही ब द्धमहंदर व बौहद्धवृक्ष 
पहवत्र मानतात. भगवान ब द्धाला कहद धमातील अवतार मानून त्याची पूजा करतात, महाबोहध वृक्षाखाली 
कहदू लोक आपल्या वाडवहडलानंा हपण्डदान कहरतात. वास्तहवक आज ४००–५०० वषांपासून हे संस्थान 
कहदू महंताच्या ताब्यात आहे व त्याम ळे बौद्धधर्षमयांना पूजाअचेला कोित्याही प्रकारचा हवरोध येत नाही. 



           

तेव्हा ही धमकपालाची व काही बौद्धधर्षमयाचंी चळवळ व्यथक आहे असे प रातत्वहवत कै. राखलदास बानरजी 
याचें मत आहे. 
 
पुढील कययफक्रम 
 
 याप्रमािे या बोहधवृक्षाचा आहि ब द्धमंहदराचा आज जवळ जवळ २४०० वषांचा इहतहास आहे. या 
प रािपहवत्र प्राचीन अवशषेाचें दशकन घेऊन आम्ही परत हफरलो आहि हवष्ट्ि गया येथील तीथकहवधी केल्यावर 
आमचा एवढा लाबंलेला मगध–हवहार संपला. परंत  आम्ही मनात हवचार केला की, मगध–हवहार संपला, 
गोष्ट खरी. भगवान ब द्धानंा बोहधवृक्षाखाली ज्ञान प्राप्त झाले व या ज्ञानाचा प्रसार करण्याकहरता भगवान 
ब द्ध यानंी काशीजवळील मगृारण्याकडे प्रयािही केले. इहतहास सागंत आहे की, भगवान ब द्धाने आपल्या 
धमाचा उपदेश प्रथम मृगारण्यात आपल्या ज न्या पाच हशष्ट्यानंा करून धमकचक्प्रवतकन केले. तो उपदेश 
समजून घ्यावा म्हिून आहि काशीजवळ मृगारण्य अथवा मृगदाव, ज्या भागास हल्ली सारनाथ म्हितात, 
तेथे हल्ली प रािवस्त संशोधन खात्याने खोदकाम करून बरेच प्राचीन अवशषे उकरून काढून संग्रहहत करून 
ठेहवले आहेत म्हिनू बनारसहून सारनाथला जाण्याचे ठरहवले व मोया सकाळी आम्ही गया स्टेशनहून 
बनारसला जावयास हनघालो. 
 
सयरनयथ अथवय ऋनषपट िि 
 
 वास्तहवक मगध हवहाराची पहरसीमा ब द्धगया येथेच सपंली तथाहप ब द्धगया येथे भगवान ब द्धास 
ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर ऋहषपट टि अथवा मृगदान येथे त्यानंी आपल्या हशष्ट्यास प्रथम धमोपदेश केला. 
त्याम ळे या प ण्यभमूीचा मगधाशीसंबधं हनगडीत आहे. या दृष्टीने मगध याते्रची पूती ऋहषपट टि के्षत्राचे दशकन 
घेतल्याहशवाय व्हावयाची नाही, म्हिनू आम्ही तेथे जाण्याचे ठरहवले. हशवाय गया के्षत्रात यात्राहवधी 
झाल्यानंतर काशी आहि प्रयाग येथेही जािे अवश्य असल्याम ळे अनायासेच ऋहषपट टि के्षत्राचेही दशकन 
घडिार होते. आम्ही मोया पहाटेच गया स्टेशनवरून हनघालो तो सकाळी १०–१० À À च्या स मारास काशी 
येथे येऊन पोहोचलो. काशी के्षत्र हे वैहदकधमाचे अनेक शतकापंासून प राि प्रहसद्ध कें द्र असून हवद्वतेचे 
माहेरघर आहे. अद्यापपयंत या शहरानेही आपली ख्याती कायम ठेहवली आहे. भागीरथीच्या तीरावरील 
अनेक प रािेहतहास प्रहसद्ध घाट, काशीके्षत्राच्या पचंक्ोशीतील हवश्वेश्वराहद देवताचंी मंहदरे आहि धमकशाळा 
आयांग्ल संस्कृतीचे हशक्षि देिारी हवद्यापीठे इत्याहदकानंी के्षमसमृद्ध आहे. काशीके्षत्राचा इहतहास 
कहद धमाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा होईल. पि मगध हवहाराशी त्याचा संबधं येत नसल्याम ळे त्यासबंंधी या 
लेखात हववचेन करिे अप्रस्त त आहे. 
 
 काशी येथे पोचताच महिकर्षिकेच्या घाटावर भाहगरथीच्या पहवत्र जलात स्नान केले. नंतर 
भोजनोत्तर आम्ही सारनाथ येथील बौद्धाचे अवशषे पाहाण्याचे ठरहवले. काशीच्या उत्तरेच्या बाजूस सरासरी 
५–६ मलैाचं्या अंतरावर हे अवशषे आहेत. भगवान ब द्धाच्या काळाच्या अगोदर या भागास ऋहषपट्टि म्हित 
असत व त्यातील एका भागास मृगदान अथवा मृगारण्य म्हित असत. हल्ली ही नाव ेल प्त झाली असून, ज्या 
हठकािी हे बौद्धाचें अवशषे आहेत तेथे जवळच महादेवाचे मंहदर आहे. या मंहदराजवळ हशवरात्रीच्या 
स मारास मोठी यात्रा भरते. या महादेवाचे नाव सारनाथ असे असून त्या नावानेच हल्ली तो भाग ओळखण्यात 
येतो. काशीहून सारनाथ येथे एकतर बी. एन. डब्ल्यू. रेल्वनेे अथवा सडकेवरून एक्क्याने ककवा मोटारने 
जाता येते. रेल्वचेे सारनाथ या नावाचे स्टेशन अवशषेापासून केवळ अध्या मलैावर आहे. आम्ही हकरायाचा 



           

एक्का करूनच गेलो. वरुि नदीचा पूल ओलाडूंन थोडे दूर पूवेच्या बाजूने गेल्यावर आम्रवृक्षाचं्या छोट्या राई 
लागतात. त्यावरून प्राचीन मृगारण्याची कल्पना जागृत होते. थोडे प ढे गेल्यावर उत्तरेच्या बाजूस सडक 
वळते. १०–१५ हमहनटे गेल्यावर सडकेच्या डाव्या बाजूस चौखंडी नावाचा स्तूप हदसून येतो. अधा मलै 
गेल्यावर उजव्या बाजूस प्रथम सारनाथचे महंदर नंतर सारनाथ येथील बौद्धाचें अवशषे सगं्रहहत 
करण्याकहरता प रािवस्त सशंोधन खात्याने बाधंलेल्या प्रशस्त व भव्य संग्रहालयाची इमारत लागते आहि 
या इमारतीच्या उत्तरेस आहि पूवेस बौद्धाचं्या अवशषेानंी समृद्ध असा भहूमभाग लागतो. याच हठकािी 
प रािवस्त संशोधन खात्याने खोदकाम चालहवले आहे. 
 
धमफचक्र परीवतफन 
 
 वरील अवशषेाचें विकन देण्यापूवी भगवान ब द्धाचा या स्थळाशंी काय संबंध आला तो कथाभाग देिे 
अवश्य आहे. ही कथा लहलतहवस्तारामध्ये हवस्ताराने हदली आहे. ब द्धगया येथे गौतमाला ज्ञान प्राप्त 
झाल्यानंतर कौडंण्याहद पाच भद्र वगीयानंा प्रथमोपदेश देण्याचे त्याने ठरहवले. काशी जवळील 
ऋहषपट्टिमध्ये मृगदान येथे ते असल्याचे त्याने अतंरदृष्टीने जािले. काशीस गेल्यावर हभक्षान्न घेतल्यानंतर 
मृगदान येथे भगवान ब द्ध गेले तेथे त्यानंा कौडण्य आहि बाकीचे चार हशष्ट्य भेटले. पूवी हनरंजना नदी 
तीरावर तपश्चया करीत असताना भगवान ब द्धाजवळ हे पाचही हशष्ट्य होते. परंत  भगवान ब द्धाने शरीरास 
कष्ट देिारी तपश्चया सोडून अन्न ग्रहिास स रवात केली तेव्हा या पाच हशष्ट्यानंी गौतमाची ही धमकच्य ती पाहून 
त्याचा त्याग केला होता. मगृदान येथे भगवान ब द्धाला तेव्हा त्यानंी द रून येताना पाहहले तेव्हा ही गोष्ट 
त्याचं्या लक्षात आल्याम ळे भगवान ब द्धाला उत्थानपूवकक अहभवादनही करावयाचे नाही, असे त्यानंी 
ठरहवले. परंत  भगवान ब द्धाजवळ आल्यावर त्याचें ते ज्ञानाचे तेज पाहून ते पाचही हशष्ट्य हदपून गेले व 
एकदम उठून उभे राहून भगवान ब द्धाचा त्यानंी यथायोग्य आदर सत्कार केला नंतर भगवान ब द्धाने त्यानंा 
ज्ञान प्राप्तीची हकीकत साहंगतली आहि त्याच रात्री हतसऱ्या प्रहरामध्ये या पाच हशष्ट्यानंा भगवान ब द्धाने 
त्यास प्राप्त झालेल्या ज्ञानमागाचा उपदेश केला. या प्रथमोपदेशाला बौद्ध वाङमयामध्ये धमकचक्प्रवतकन असे 
नाव प्राप्त झाले आहे व ते धमकचक्प्रवतकन स त्त या पाली गं्रथात हदले आहे. 
 
 सारनाथ येथे स. १९०७ मध्ये म ख्य मंहदराच्या जागेच्या पहश्चमेस एक दगडी छत्र सापडले ते 
सारनाथ संग्रहालयात ठेहवले आहे. भगवान ब द्धाने ज्या चार सत्याचंा आधार घेऊन हा प्रथम धमोपदेश 
केला ती चार सत्ये त्या छत्रावर पाली भाषेमध्ये खोहदली आहेत. ही हलपी क शािच्या उत्तर कालातील 
म्हिजे इ. सनाच्या द सऱ्या अथवा हतसऱ्या शतकाचंी आहे. ती चार सत्ये (चत्वहर आयकसत्याने) म्हिजे 
द ःख, द ःखाचे कारि, द ःखाचे हनमूकलन व ते करण्याचा मागक ही होत. हा मागक आठ प्रकारचा असून त्यातं 
म ख्यत्वकेरून हनस्वाथी हवचार आहि आचार याचें प्राधान्य असून आत्यंहतकस्वाथक आहि आत्यहंतक त्याग 
याचाही हनषेध साहंगतला आहे. (१) द ःख, जन्म, मरि, हवरह, इस्च्छत वस्तंूची अप्राप्ती, हतरस्कृत वस्तंूची 
प्राप्ती वगैरे द ःखे होत. (२) द ःखाचे मूळ: बाय सृष्टीचा इहंद्रयावर पहरिाम होऊन त्या त्या वस्तंूची आसक्ती 
अथवा अनासक्ती उत्पन्न होऊन ती वस्तू हमळण्याची अथवा टाळण्याची इच्छा उत्पन्न होिे हे द ःखाचे मूळ 
आहे. (३) द ःखाचे हनमूकलन अशी इच्छा उत्पन्न न होऊ देिे अथवा अशा इच्छेचा नाश करिे म्हिजे द ःखाचे 
हनमूकलन करिे होय. (४) द ःख हनमूकलनाचा मागक : हा मागक आठ प्रकारचा आहे तो म्हिजे (१) सत्यहनष्ठा 
(२) सद हेतू (३) सद्वचन (४) सदाचार (५) सद पजीहवका (६) सद पयोग (७) सहद्ववके (८) सहच्चन्तन हे 
होत. याप्रमािे अक्षय शान्ती प्राप्त करून घेिे हा या उपदेशाचा महतताथक आहे. 
 



           

 याप्रमािे भगवान ब द्धाने आपल्या हशष्ट्यानंा प्रथम उपदेश केला. त्यानंतर अनेक हशष्ट्य हमळाले. 
भगवान ब द्ध मृगदान येथे तीन महहने राहहले. तेव्हा सरासरी ६० हशष्ट्य हमळाले. त्यानंा आपल्या नूतन 
धमाचा प्रचार करण्याची आज्ञा हदली. ब द्धधमक आहि संघ अशी तीन रत्ने बौद्धधमाची आधारभतू तत्त्व ेहनमाि 
झाली. भगवान ब द्धाच्या चहरत्राशी जी चार महत्त्वाची स्थळे हनगडीत आहेत व जी स्थळे बौद्धधमाची प्रम ख 
तीथकस्थळे मानली जातात त्यापंकैी मृगदान हे एक स्थळ होय. पहहले स्थान कहपलवस्तू: तेथे ब द्धाचा जन्म 
झाला. द सरे स्थान ब द्धगया: तेथे ब द्धास ज्ञान प्राप्त झाले. हतसरे स्थान मृगदान: तेथे भगवान ब द्धाने 
धमकचक्ाचे पहरवतकन केले आहि चवथे स्थान क शीनगर: तेथे भगवान ब द्धाचे महाहनवाि झाले. या चारही 
स्थानाचें दशकन ब द्ध काळापासून आजपयंत बौद्धधमी घेत आले आहेत. 
 
मृर्दयन के्षत्र 
 
 मृगदान येथे भगवान ब द्धाने आपल्या वयाच्या ३५ व्या वषी म्हिजे इ. सनापूवी ५२८ व्या वषी 
प्रथमोपदेश केला होता. या धमकचक्पहरवतकनाचा २५०० वा वार्षषक उत्सव सीलोनमधील बौद्धधर्षमयानंी सन 
१९११ साली केला होता. अगदी अलीकडे धमकपाल अंगारक या हभक्षूच्या प्रम खत्वाखाली मूलगधंक टी 
नावाचे भव्य ब द्धमंहदर ब द्ध सोसायटीने बाधंले आहे. त्याचा उद घाटन समारंभ न कताच म्हिजे १९३१ 
साली करण्यात आला होता. त्या समारंभास जपान, चीन, सीलोन, य रोप इत्यादी देशाहून अनेक बौद्धधमी 
लोक आले होते. या समारंभाची हकीकत अनेक वतकमानपते्र आहि माहसकपते्र यातून आली होती ती 
वाचकाचं्या स्मरिात असेलच. भगवान ब द्धाच्या कालापासून आजपयंत या धमकचक्पहरवतकनाच्या 
पहवत्रभमूीमध्ये हनरहनराळ्या काळी बौद्धधर्षमयानंी अनेक मंहदरे, हवहार, स्तूप इत्यादी स्मरि हचन्हे हनमाि 
केली होती. मध्यतंरी १२ व्या शतकामध्ये व त्यानंतर म सलमानानंी ती मंहदरे स्तूप आहि हवहार नष्टभ्रष्ट 
केली होती, त्या स मारास भारतवषात बौद्धधमाचे उच्चाटन झाल्याम ळे या स्थानावर नवी स्महृतहचन्हे हनमाि 
करण्यात आली नाहीत. तरी या पहवत्रस्थानी देशस्थ आहि परदेशस्थ बौद्धधमी याते्रकरू दशकनाथक येतच 
असत. या स्थानावरील स्मृहतहचन्हाचंी विकने आपिास ह एनत्संग, फाहहआन इत्यादी परदेशस्थ 
याते्रकरंूच्या प्रवासवृत्तावरून वाचावयास हमळतात. याहशवाय येथील नष्टभ्रष्ट स्तूप, मंहदरे आहि हवहार 
याचं्या ज्या टेकड्या बनल्या त्या हठकािी प रािवस्त सशंोधन खात्याने खोदकाम करून तेथील मंहदराचे 
आहि हवहाराचे भग्न भाग मोकळे केले आहेत आहि त्या हठकािी जे हशलालेख, मूती, स्तंभ इत्यादी वस्तू 
सापडल्या त्याचा संग्रह सारनाथ येथेच एक प्रशस्त व भव्य संग्रहालय बाधूंन करून ठेवला आहे. त्याम ळे 
सारनाथ ऊफक  मृगदान येथे जािारास तेथील भग्नावशषेावरून आहि संग्रहहत केलेल्या वस्तंूवरून या 
बौद्धधर्षमय के्षत्राच्या भव्यतेची चागंली कल्पना येते. 
 
उत्खननयचय इनतहयस 
 
 आम्ही सारनाथ येथे जे भग्नावशषे आहि ज्या प्राचीन वस्तू पाहहल्या त्याचे काल आहि इहतहास 
यासंह विकन देण्यापूवी येथील स्थानाचें जे उत्खनन करण्यात आले त्याची हकीकत वाचकास उद बोधक 
आहि मनोरंजक होईल म्हिनू ती प्रथम देतो; काशीचा प्रहसद्ध राजा चैतकसग याचा जगतकसग नावाचा एक 
हदवाि होता याच्या नावाने काशीस जगतगंज म्हिून एक मोहल्ला आहे. त्या जगतगंजमध्ये इमारती 
बाधंण्याकहरता इ. स. १७९४ मध्ये सारनाथ येथील एका स्तूपाचे दगड, हवटा इत्यादी सामान खोदून 
जगतकसगाने तो स्तूप समूळ नाहीसा केला त्या हठकािी मृतावशषे असलेली दोन प्रस्तर पाते्र सापडली. त्या 
वळेचे कहमशनर जोनाथन डंकन यानी कलकत्ता येथे न कतीच प रािेहतहास वस्त संशोधनाकहरता 



           

एहशआहटक सोसायटी हनघाली होती, हतच्याकडे या हवषयावर एक लेख पाठहवला होता. सारनाथ येथील 
प्राचीन अवशषेाचं्या संशोधनाचा हाच आरंभ होय. ही प्रस्तर पाते्र कलकत्ता म्य हझअममध्ये आहेत. याच वळेी 
एक ब द्धमूती याच हठकािी सापंडली होती, तीवर जीिोद्धाराचा इ. स. १०२६ च्या स माराचा लेख खोदला 
होता. यानंतर या स्तूपास आता जगतकसगाचा स्तूप म्हिून नाव हमळाले. तोच धमकराहजका स्तूप असावा 
असे म्हितात. यानंतर इ. स. १८९५ मध्ये कनकल मेकेन्झी व नंतर हमस एमा रॉबटक इत्याहदकानंी सारनाथ 
येथील अवशषेाचं्या शोधाचे प्रयत्न केले. पि प रािवस्तू खात्याचे पहहले डायरेक्टर जनरल सर ककनगहॅम 
यानंी सन १८३४ ते ३६ पयंत सारनाथ येथील अवशषेाचें शास्त्रीय पद्धतीने पहहले उत्खनन स्वतःच्या खचाने 
केले. त्याने चौखंडी, धामेक आहि जगतकसगाचा स्तूप या तीन स्तूपाचें सशंोधन केले. पि त्यात हवशषे 
हनष्ट्पन्न झाले नाही. ककनगहॅमसाहेबानंी खोदून काढलेल्या काही मूती, लेख वगैरे म्य हझअममध्ये नेण्यात 
आल्या. परंत  बरेचसे नक्षीकाम केलेले दगड, मतूी आहि लेखस द्धा डेहवडसन नावाच्या इंहजहनअरने वरुिा 
नदीवरील डंकन पूल आहि लोखंडी पूल बाधंण्याकहरता उपयोगात आिले असा शकेरग नावाच्या 
हमशनरीच्या लेखात उल्लेख आहे. त्यानंतर सन १८५१–५२ मध्ये मेजर हकट टी नावाच्या सरकारी 
इंहजहनअरने सारनाथ येथे संशोधनाचे पद्धतशीर काम केले, त्याने धामेक स्तूपाच्या पहश्चमेस असलेल्या 
हवहाराच्या जागेचे उत्खनन केले होते. त्यानंतर ईथॉमस नावाचे एक जज्ज व फीज एडवडक हॉल नावाचे 
कीन्स कॉलेजचे एक प्रोफेसर यानी सन १८५३ मध्ये सशंोधन केले. त्यानंतर सन १८५६ मध्ये फग्य कसन 
नावाच्या हनळीच्या व्यापाऱ्याजवळून सरकारने सारनाथ येथील अवशषेाचंी जागा हवकत घेतली. १८६५ 
मध्ये हॉनक आहि सन १८५७ मध्ये हरवटे कानाक या उभय हसस्व्हल सव्हंटानंी संशोधन केले. सापडलेल्या 
वस्तंूपैकी काही कलकत्ता म्य हझअममध्ये पाठहवण्यात आल्या पि बऱ्याचशा वस्तंूचा पत्ता नाही. इ. स. 
१९०० मध्ये प्रथम सरकारने सारनाथ येथील प्राचीन अवशषेाचें संरक्षि करण्याकहरता अहधकारी नेमला. 
सारनाथहून गाझीपूरच्या सडकेस जोडिारी सडक खोदीत असता ओएटकल नावाच्या इहंजहनअरास एक 
स ंदर ब द्धमूती सापडली. त्यावरून सारनाथ येथील बौद्धाचं्या पहवत्र स्थानामध्ये अद्यापही अनेक पौराहिक 
वस्तू भहूमगत आहेत असे आढळून आले. सन १९०४–५ मध्ये एस्क्झक्य टीव्ह इंहजहनअर ओएटकल आहि 
हडस्रीक्ट इहंजहनअर चक्वती यानंी प रािवस्त संशोधन खात्याच्या सहकायाने सारनाथ येथे उत्खनन केले. 
हकट टीसाहेबाने ५० वषांपूवी, जगतकसगाच्या स्तूपाच्या उत्तरेस एक टेकडी होती ती चौथा स्तूप असेल 
म्हिून, तशीच सोडून हदली होती. तीच टेकडी या इहंजहनअरानंी खोदावयास घेतली. तेव्हा तो स्तूप नसून 
एक मोठे ब द्धमहंदर असल्याचे हदसून आले व त्या महंदराच्या मागेच अशोकाचा दगडी स्तंभ आहि त्यावरील 
कळसाचा अविकनीय प्रस्तरकसह तेथेच पडलेला आढळून आला. मृगारण्यामध्ये भगवान ब द्धाने आपल्या 
पाच हशष्ट्याना जेथे प्रथम धमोपदेश केला आहि जेथे शकेडो वषपेयंत बौद्धधमी याते्रकरू या पहवत्र स्थळाचें 
दशकन घ्यावयास येत असत तेच ते पहवत्र स्थान होय. कारि या हठकािी अनेक मूती, खोदकाम केलेले 
दगड आहि हशलालेख हमळाले. सन १९०४–५ या एका वषातच ४७६ नक्षी केलेले दगड आहि ४१ 
हशलालेख हमळाले. सन १९०७ साली प रािवस्त खात्याचे डायरेक्टर जनरल डॉ. माशकल साहेब यानंी स्वतः 
सारनाथ येथील उत्खनन हाती घेतले. प्रहसद्ध पाश्चात्य पहंडत प्रो. स्टीन कनी, हल्लीचे डायरेक्टर जनरल 
पं. दयाराम साहानी हेही त्याच्या मदतीस होते. या उत्खननामध्ये सारनाथ येथील सवक अवशषेाचं्या 
स्थलाचा नकाशा      करता आला. या स्थानाचे स्तूप आहि हवहार असे दोन भाग पडतात. या 
उत्खननात मौयक, ग प्त, क शाि पाल कलच री इत्यादी अनेक राजवशंाच्या काळचे अवशषे आहि लेख 
हमळाले. १२ व्या शतकापयंत धमकचक्मंहदर आहि हवहार वगैरे स स्स्थतीत असले पाहहजे असा या 
उत्खननापासून हनष्ट्कषक हनघाला. दरवषी पद्धतशीर उत्खनन प रािवस्त खात्याने चालहवल्याम ळे अनेक 
प्राचीन संग्रहिीय वस्त  जमा होऊ लागल्या. त्या वस्त  सारनाथ येथेच एकहत्रत करून ठेविे अवश्य 
असल्याम ळे त्याकहरता प्रशस्त व भव्य मंहदर ब द्ध हवहाराच्या धतीवर सन १९१० मध्ये बाधंण्यात आले. तेथे 



           

ज्या वस्त  व्यवस्स्थत ठेहवल्या आहेत त्याचा हवस्तृत कॅटलॉग (सूहच) तयार करून तो सन १९१४ मध्ये 
प्रहसद्ध करण्यात आला. सन १९०५ मध्ये त्या वळेच्या इंग्लंडच्या य वराज्ञी व हग्लीच्या सम्राज्ञी यानंी 
सारनाथला भेट हदली होती. सारनाथ येथील अवशषे पहावयास हजारो लोक जातात. वरील अवशषे आहि 
वस्तू पाहून बौद्ध धमाची हवस्तृतता, मौयक सम्राट अशोक आहि क शाि सम्राट कहनष्ट्क यासंारख्या सम्राटाचंा 
बौद्धधमास हमळालेला आश्रय, भारतवषात हजारो वष ेनादंत असलेली कलाक शलता व वैभव याची यथाथक 
जािीव होते. आम्ही सारनाथ येथे गेलो तेव्हा हथऑसफीकल कन्व्हेन्शन आहि एहशअन एज्य केशनल 
कॉन्फरन्स असल्याम ळे त्याहनहमत्त हनरहनराळ्या हठकािचे लोक जमा झाले होते. त्यापकैी बऱ्याच जिानंी 
जपानी सारनाथ येथे भेट हदल्याचे स्व्हजीटर ब कावरून हदसून येते. 
 
सयरनयथ येथील भग्नयवशेष 
 सडकेच्या दहक्षिेला चौखंडी स्तूप हदसतो हे वर आलेच आहे. चौखंडी नाव कशावरून पडले हे 
सागंता येत नाही. हा स्तूप अगदी जािावस्थेत आहे. तो स्तूप दगड, माती, हवटाचंा बनहवला असून तो फार 
ज ना असावा. या पडक्या टेकडीवजा स्तूपावर एक हवटानंी अष्टकोनी बाधंलेला मनोरा आहे. त्यावर 
जाण्यास पायऱ्या आहेत. हल्ली जहमनीपासून वरील गच्चीपयंत ऊंची ८२ फूट आहे. ओएटकल याचं्यामते मळू 
स्तूप पूवी २०० फूट ऊंच असावा. वरील मनोऱ्यावर फारशी एक हशलालेख आहे. इ. स. १५८८ च्या 
स मारास मोगल बादशहा हूमायून तेथे एक हदवस राहहला. याच्या स्मरिाथक त्याचा म लगा अकबर याने हा 
मनोरा हहजरी सन ९६ मध्ये बाधंल्याचा त्या लेखात उल्लखे आहे. डॉ. ककनग हाम यानी सन १८३५ मध्ये या 
स्तूपावर एक हवहीर खोहदली होती पि त्यात काही अवशषे हमळाले नाहीत. ही हवहीर अद्याप कायम आहे. 
या स्तूपाच्या उत्तरेस सन १९०५ मध्ये उत्खनन केले होते व त्यात बरेच अवशषे हमळाले. हा स्तूप 
सोडल्यानंतर सडकेने ३–४ फलांग गेले म्हिजे उजव्या बाजूस म्य हझअमची इमारत लागते. येथूनच 
सारनाथ येथील बौद्धाचं्या अवशषेाचं्या के्षत्रास स रूवात होते. म्य हझअमच्या उत्तरेस आहि पूवेस बरेच दूरवर 
ते के्षत्र पसरले आहे. तागंा येथे सोडून प रािवस्त खात्याने पे्रक्षकाचं्या सोयीकहरता मागक आखून हदला आहे 
त्या मागाने आम्ही गेलो. महत्त्वाच्या अवशषेाच्या जागी प रािवस्त खात्याकडून विकनात्मक पाट्या लावल्या 
आहेत. आम्ही पाटलीप त्र, नालंदा, ब द्धगया, सारनाथ, तक्षशीला, प ष्ट्यपूर (पेशावर) वगैरे अनेक हठकािचे 
उत्खनन पाहहले पि त्यात तक्षशीला आहि त्याहूनही व्यवस्स्थत सारनाथ येथील उत्खननाच्या जागी 
पे्रक्षकानंा हवशषे उपय क्त अशी तजवीज केली आहे. या के्षत्राचा दहक्षिेकडील अधाअहधक भाग स्तूप व 
मंहदरे याच्या अवशषेानंी व्यापला असून उत्तरेकडील भाग हभक्षूंच्या हवहारानंी अथवा संघारामाच्या 
अवशषेानंी व्यापला आहे. दोहीमध्ये जड कभतीचे अवशषे आहेत. प्रथमच एक छोटा आवार लागतो त्यात 
प्राचीन हवहीर असून ती हल्ली उपयोगात आहे. त्याच्या उत्तरेसच वर वर्षिलेल्या जगतकसहाच्या स्तूपाची 
जागा लागते. सन १९१८ मध्ये सर जॉन मॉशकल साहेबानंी या जागेचे उत्खनन व संशोधन केले. याचं्या मते 
हा स्तूप प्रथम अशोकाने बाधंला असावा. त्यानंतर त्याचा सातदा जीिोद्धार झाला होता व शवेटच्या 
जीिोद्धार ११ व्या शतकात झाला होता. बह धा अशोकाने बाधंलेला व ह एनसंग याने वर्षिलेला धमकराहजका 
स्तूप हा असावा असे त्याचें मत आहे. या स्तूपाभोवती बौद्ध याते्रकरंूनी हनरहनराळ्या काळी बाधंलेल्या 
लहान लहान स्तूपाचें अवशषे आहेत. 
 
 या स्तूपाच्या उत्तरेस प्रहसद्ध धमकचक् मंहदराचे अवशषे आहि त्याच्या मागेच अशोकाच्या प्रहसद्ध 
स्तंभाचे खंड पडले आहेत. मंहदराचा म ख्य भाग ६४ चौरस फूट असून प्रवशेद्वार पूवेस आहे. या म ख्य 
भागाभोवती लहान लहान खोल्याचें अवशषे आहेत. हल्ली ज्या मंहदराचे अवशषे दृष्टीस पडतात ते मंहदर ११ 
व्या शतकात बाधंले होते. ते बंगालच्या महीवाल राजाने शलंेगधक टी या नावाने बाधंले होते. 



           

मंहदरावशषेाखाली ह एत्संग याने वर्षिलेले मोठे महंदर असाव े असे आतापयंत झालेल्या उत्खननावरून 
वाटते. भगवान ब द्धाने प्रथम धमकचक्प्रवतकन (प्रथमोपदेश) केले ती हीच जागा असावी असे आतापयंत 
झालेल्या संशोधनावरून ठरते. या मंहदराच्या पहश्चमेस अशोकाच्या स्तंभाचा पूवक भाग जहमनीत उभा आहे. 
त्यावरील भग्नखंड जवळच असून कळसावरील चार कसह असलेला दगड संग्रहालयात आहे. या 
स्तंभाभोवती जो दगडी कठडा होता त्यापैकी काही खाबं जवळच्या मंहदरावशषेापैकी एका खोलीत आहेत. 
स्तंभाचा दगड ग ळग ळीत असून कळसाची व कसहाची काराहगरी फारच अप्रतीम आहे. स्तंभाचा जो भाग 
जहमनीवर उभा आहे त्यावर तीन लेख आहेत. पहहला लेख अशोकाचा असून बौद्ध हभक्षू हभक्ष िींनी 
वतकनाबाबत आज्ञा आहे. द सरा लेख क शानकालाचा असून अपूिक आहे. तो आश्वघोष राजाचा आहे. हतसरा 
लेख ग प्तकाळाचा असून त्यात सस्न्मतीय शाखेला उपदेश आहे. ११ व्या शतकात म सलमानाचं्या 
आततायीपिास हे मंहदर व स्तंभ बळी पडले असावते. 
 
 या महंदरावशषेाच्या उत्तरेस कभतीचे अवशषे ओलाडूंन गेले म्हिजे हवहाराचे के्षत्र लागते. या भागात 
एकंदर चार हवहार आतापयंत उघडकीस आले आहेत. या हवहारात हभक्ष  आहि हभक्ष िी याचें संघ राहात 
असत. एका हवहाराच्या आवारात हवहीरही हदसून येते. हवहारात दगड, माती आहि हवटानंी बाधंलेल्या 
खोल्या असत. दरवाजे लाकडी असत. साडंपािी आहि पावसाचे पािी वाहून नेण्याकहरता नाल्याही 
च न्याने बाधंलेल्या आहेत. हे सवक पािी एका म खाने पहश्चमेच्या बाजूस लागूनच असलेल्या तळ्यात जाण्याची 
व्यवस्था केली होती. या हवहारके्षत्रातील बराचसा भाग अद्याप खिावयाचा आहे. 
 
 चौथ्या हवहाराच्या दहक्षिेस कभतीचे अवशषे ओलाडंल्यावर आम्ही धामेक स्तूपाजवळ आलो. डॉ. 
व्हेनीसच्या मते धामेक हा शब्द धमकज्ञ यावरून बनला असावा. हा स्तूप हशवकलगाच्या आकाराचा आहे. हा 
१०४ फूट आहे व तळाशी त्याचा व्यास ९३ फूट आहे. सरासरी ३७ फूट ऊंचीपयंत हा स्तूप घडलेल्या 
मोठमोया दगडी हचऱ्यानंी बाधंला असून ते दगड लोखंडी गजानंी एकमेकाशंी पके्क केले आहेत. वरील 
भाग हवटानंी बाधंला आहे. दगडी भागात ८ बाजूला ८ मोठे कोनाडे आहेत, बह धा ते मूती बसहवण्याकहरता 
केले असाव.े या स्तूपावर भहूमतीच्या हनरहनराळ्या रेखीव आकृती असून हंस, बेडूक आहि मन ष्ट्य याचंी हचते्र 
आहेत. ही हचते्र आहि आकृती सातव्या शतकातील असाव्या असा तज्ञाचंा अंदाज आहे. सन १८३५ मध्ये 
ककनगहॅम साहेबास येथे सातव्या शतकाचा हशलालेख सापडला, परंत  स्तूपाच्या पायाशी द सऱ्या व हतसऱ्या 
शतकातील हवटासारख्या हवटा सापडल्या. यावरून मळू स्तूप प्राचीन असून त्याचा अनेकदा जीिोद्धार 
झाला असावा असे त्याचें मत आहे. या स्तूपाच्या पहश्चमेस थोड्या अंतरावर वर छाविी नसलेले आवार 
आहे. तेथे, ओएटकल साहेबानंी उत्खनन करून काही मूती शोधून काढल्या होत्या, त्याचंा संग्रह आहे. त्या 
मूती नवग्रह आहि हहदंूच्या इतर देव देवताचं्याच आहेत. या संग्रहाच्या पूवेस मोठा प्राकार आहे. त्यामध्ये 
पाश्वकनाथ तीथंकराचे एक प्रचंड जैन मंहदर आहे. तेही बरेच प्राचीन आहे. धार्षमक स्तूपाच्या उत्तरेस सरासरी 
दोन फलांगावर मूलगधंक टी म्हिून बौद्धधमीयानंी न कतेच बाधंले ते हवस्तीिक ब द्ध मंहदर आहे. याचाच 
उद घाटन समारंभ गेल्या वषी मोया थाटामाटाने झाला. नालंदाप्रमािे सारनाथ येथे बौद्धधमीयाचें 
हवश्वहवद्यालय व्हाव ेआहि येथे ब द्ध हभक्ष  आहि हभक्ष िींचे हवहार होऊन मृगदान येथील पहवत्रस्थळाचा 
जीिोद्धार व्हावा असा प्रम ख बौद्धधमीयाचंा मानस आहे. हे मूलगंधक टी मंहदर बाधंावयास अमेहरका, य रोप, 
जपान, आहि चीन, वगैरे भारताबाहेरच्या देशातील बौद्धधमीयानंीही द्रव्यसहाय्य केले आहे. 
 
प्रयचीनवस्तुसांग्रहयलय 
 



           

 सारनाथ येथील बौद्धावशषेाचे के्षत्र पाहहल्यानंतर आम्ही प्राचीन संग्रह पाहण्याकहरता 
म्य हझअममध्ये गेलो. हा संग्रह फार मोठा आहे व तो प्राचीन कला, इहतहास वगैरे हनरहनराळ्या दृष्टीने फार 
समृद्ध आहे. भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास करिाऱ्याचं्या दृष्टीने हा संग्रह एकच हदवस काय पि 
एक महहना जरी घालहवला तरी पूिकपिे पाहिे शक्य नाही. तथाहप, आम्हास दोन तासाचंी सवड होती 
तेवढ्यातच सबधं सगं्रह डोळ्याखालून घालिे भाग होते. या संग्रहात अशोकाच्या स्तंभावरील कसहय क्त 
कळस, कहनष्ट्काच्या वळेची बोहधसत्वाची मूती, धमकचक् पहरवतकन करीत आहे अशी ब द्धमूती, तारा, मरीची 
बोहधसत्व याच्या असखं्य मूर्षत, नक्षीकाम केलेले दगड, लहान स्तूपाहद अवशषे, ब द्ध जातकातंील आहि 
भगवान ब द्धाच्या आय ष्ट्यातील प्रम ख प्रसंगाची हचते्र खोदली आहेत असे हवस्तीिक प्रस्तर, अनेक मृण्मय 
पाते्र, हलखाि असलेल्या हवटा, हनरहनराळ्या काळी उपयोगात असलेली घरग ती उपकरिे इत्यादी तेथे 
व्यवस्स्थत माडंली असून जागजागी विकनात्मक फलक लावले आहेत. सारनाथ येथे सापडलेले अनेक 
हशलालेख व मूतीवरील लेख, त्या लेखावरील हटपिासह तेथे माडूंन ठेवले आहेत. या संग्रहाची सूची 
प रािवस्त खात्याने सन १९१४ मध्ये प्रकाहशत केली आहे, व तो गं्रथ तेथेच हमळण्याची व्यवस्था आहे. तेव्हा 
तो गं्रथ हवकत घेतला आहि त्या गं्रथावरून संग्रहातील वस्तंूचा अभ्यास करण्याचे ठरवनू मंहदराच्या बाहेर 
पडलो. 
 
 ऐहतहाहसक प राव्यावरून पाहता इसवी सनाच्या पूवी ५०० वषांपासून बौद्धाचें के्षत्र म्हिून 
मृगारण्याची ख्याती आहे व बौद्धधमीयाचंी तेथे ये जा स रू आहे. तथाहप, पहहल्या तीनवषांचे अवशषे कोिते 
हे अद्याप हनश्चयाने सागंता येत नाही. अशोक कालापासूनचे अवशषे हनश्चयाने सागंता येतात. अशोकाचंा 
स्तंभ हाच त्या वरील लेखावरून, प्राचीन अवशषे आज मानण्यात येतो. आज जे अवशषे उपलब्ध आहेत 
त्यावरून अशोककालापासून सरासरी १५०० वषांपयंतचे अवशषे हदसून येतात. इ. स. ३०० च्या स मारास 
सवास्तवादी पंथाचे प्राबल्य होते. ह एनत्संगचे गं्रथावरून सहाव्या व सातव्या शतकामध्ये सहमतीय शाखेचे 
वचकस्व होते. ह एनत्संग तेथे गेला तेव्हा या शाखेचे १५०० हभक्ष  मृगारण्यातं राहात होते. मौयक कालापासून 
पाल वशंाच्या कालापयंत, हूि, यवन इत्याहदकाचें आघात मृगारण्यास सोसाव ेलागले. तेथील इमारतींची 
अनेकदा जाळपोळ आहि उध्वस्तता होऊन त्याचंा जीिोद्धार झाल्याचे हदसून येते. शवेटी १२ व्या, १३ व्या 
शतकात म सलमानाचं्या स्वाऱ्याम ळे तेथील इमारती उध्वस्त झाल्या. त्या स मारास बौद्धधमक हहद स्थानातं 
जवळ जवळ नामशषे झाल्याम ळे प न्हा जीिोद्धाराचा प्रयत्न झाल्याचे हदसून येत नाही. तरी मृगारण्याचे 
बौद्धके्षत्र म्हिनू महत्त्व कमी झाले नव्हते. चीन, जपान सारख्या दूर देशाहूनस द्धा बौद्ध याते्रकरू, भगवान 
ब द्धाने प्रथम धमकचक् पहरवतकन केले, तेथे येऊन त्या पहवत्र स्थानाचें आहि तेथे उध्वस्त स्स्थतीत पडलेल्या 
भग्नावशषेाचें मोया आस्थेवाईकपिाने दशकन घेत असत. प रािवस्त  संशोधन खात्याच्या पहरश्रमाने हे 
२५०० वषांपासूनचे भारत वषाच्या ससं्कृतीचे द्योतक अवशषे उजेडात आले आहेत आहि जगातंील 
बौद्धधमीयाचं्या मदतीने आज प्रासादत ल्य भव्य मंहदर प्राचीन भग्नावशषेाजवळच हनमाि झाले आहे. याच 
धार्षमक मंडळींच्या उद्योगाने या पहवत्र के्षत्राचे प नरूज्जीवन होऊन ते बोद्ध धमाचे आहि संस्कृतीचे कें द्र होईल 
अशी उमेद आहे. 
 
 ज्ञानप्राप्तीचा प्रसंग लक्षात यावा म्हिून ब द्धगया येथील मंहदरात भगवान ब द्ध भहूमला स्पशक करीत 
आहेत अशी मूती बसहवली आहे. त्या ध्यानास भहूमस्पशकम द्रा असे म्हितात. आहि मगृारण्यात प्रथमोपदेश 
केला याचे द्योतक म्हिून हनराळ्याच ध्यानाची मतूी मगृारण्यात आढळून येते. या मूतीत भगवान ब द्ध 
धमोपदेश करीत आहेत व जवळच पाच हशष्ट्य तो उपदेश एकाग्र हचत्ताने ऐकत आहेत व उपदेश देऊन बौद्ध 
धमकचक्ाचे पहरवतकन केले म्हिून मूतीखाली एक चक् कोरले आहे. हा उपदेश मृगारण्यात झाला याचे 



           

द्योतक म्हिनू या चक्ाच्या दोन्ही बाजूस दोन मृगे कोरली आहेत. या मतूीस धमकचक् पहरवतकन म द्रा 
म्हितात. याच मूतीचे ध्यान बौद्धधमी लोक हवशषेतः करतात. आज जगातील १/३ लोक या 
प्रथमोपदेशापासून हनघालेल्या धमाचे अन यायी आहेत. या गोष्टींचे स्मरि करून, आहि धमकचक् पहरवतकन 
म द्राय क्त भगवान ब द्धाची मूती हृदयात साठवनू आम्ही आपला मगध–हवहार संपहवला. मध्यंतरी 
काशीयात्रा आहि प्रयाग के्षत्रात हत्रविेी संगमावर स्नान आहि श्राद्धहवधी उरकून आम्ही आपल्या गृहाच्या 
मागास लागलो. 
 
मर्धची ऐनतहयनसक सांपत्ती 
 
 मगध अथवा हबहारप्रातंातील वरील सवक अवशषे आपल्या डोळ्याप ढून गेल्यावर, आहि त्या 
संबंधाचा इहतहास आपिास ज्ञात झाल्यावर, आपल्या मनःचक्षूप ढे अनेक हवषय उपस्स्थत होतात. भगवान 
श्रीकृष्ट्ि, भगवान ब द्ध आहि भगवान महावीर याचें चाहरत्र्य, या तीन अवतारी प रुषानंी प्रवर्षतलेले वदेान वती 
गीताधमक, अकहसा प्रधान जैनधमक आहि हनरीश्वरवादी बौद्धधमक, या तीन प्रम ख धमांचा परस्पराशंी संबधं व 
त्याचें एकमेकावर झालेले इष्टाहनष्ट पहरिाम, या हतन्ही धमांवर एकमेकाचें झालेले आघात आहि या हतन्ही 
धमावर हभन्न ससं्कृतीच्या इस्लामी धमांचे झालेले आघात असे अनेक हवषय उपस्स्थत होतात. याहशवाय 
महाभारतकालापासून आजपयंत मगध देशात झालेले अनेक राजवशं आहि जरासघं, नवनंद, चंद्रग प्त, 
अशोक, हवक्माहदत्य ग प्त इत्याहद अनेक चक्वती राजे आहि त्याचं्या चहरत्राचंा भारतवषावर झालेला 
बरावाईट पहरिाम इत्याहद हकतीतरी हवषय हवचाराहक आहेत. 
 
भयरतवषातील तीन प्रमुख धमफ 
 
 वैहदक धमक, जैनधमक आहि बौद्धधमक ही एकाच संस्कृतीची लेकरे आहेत. विाश्रमधमाच्या पायावर 
अहधहष्ठत असलेला यज्ञप्रधान वैहदकधमक जोरात असतानाच, भगवान महावीर व भगवान ब द्ध या अवतारी 
प रुषानंी आपल्या धमाचा प्रसार इ. स. पूवक ५ व्या, ६ व्या शतकात केला. बौद्धधमकही नवीनच भगवान ब द्धाने 
स्थाहपत केला, तथाहप भगवान महावीराने जो धमक प्रस्त त केला, तो तत्काली प्रचहलत असलेल्या हनगन्थ 
धमाचाच वाढता हवस्तार होय. भगवान महावीरानंतर त्यानंी प्रसाहरत केलेल्या धमास जैनधमक हे नाव प्राप्त 
झाले. या हतन्ही धमातील तत्त्वाचे सूक्ष्मदृष्टीने हनरीक्षि केले असता, ही हतन्ही भावडें असून वैहदकधमाकडे 
वडीलपि येते. कामताप्रसादजी जैन वगैरे जैनधमावरील लेखक वदे, उपहनषद, महाभारत, रामायि 
इत्यादी प्राचीन वैहदकधमीय गं्रथात जैनधमाचा उल्लखे असल्याचे प्रहतपादन करतात. या कामताप्रसादजी 
जैन याचंी “भगवान पाश्वकनाथ”, भगवान “महावीर” आहि “भगवान महावीर और महात्मा ब द्ध” ही तीन 
प स्तके वाचून जैनधमातील तत्त्वाचें प्राचीनत्व हदसून येते. तथाहप वैहदकधमक, त्यापासून हनघालेली षड दशकने 
व जैनदशकन याचंा त लनात्मक अभ्यास एखाद्या तज्ज्ञाकडून झाल्यास तो फार उपय क्त होईल. 
 
नतन्ही धमाचे नवशेष 
 
 या हतन्ही धमातील म ख्य फरक म्हिजे वैहदक धमक हा ईश्वरवादी असून जैन व बौद्धधमक हे 
हनरीश्वरवादी आहेत. जैनधमक हा जीव अथवा आत्मा याचे अस्स्तत्व मानतो इतकेच नव्हे, पि आत्म्याचे 
अस्स्तत्व मानतो. बौद्धधमक अनात्मवादी आहे. उत्पन्न होिारी व्यक्ती, ही पाचवस्त ंचा सम दाय असून 
कमकबंधातून म क्त झाल्यास ती शून्यतत्त्वास पावते असे मानण्यात येते. म्हिून बौद्ध धमक हा शून्यवादी आहे. 



           

कमकवाद, प नजकन्म, स्वगक, मतृ्यू, नकक , हे तीन लोक देव, मन ष्ट्य तीथकच व नकक  या चार योनी, या कल्पना 
साधारिपिे या हतनही धमात सारख्या आहेत. परंत  कमकबंधापासून म क्त झाल्यावर जीव अथवा आत्मा 
परब्रम्हात लीन होतो असे अदै्वतवादी वैहदक धमात मानण्यात येते. जैनधमात जीव अथवा आत्मा हा 
कमकबंधातून म क्त झाल्यावर स्वतःच परमात्मा होतो, असे मानण्यात येते. बौद्धधमात कमापासून व्यस्क्त 
म क्त झाल्यावर ती शून्यत्वास पावते असे मानण्यात येते. या अंतीम स्स्थतीस वैहदक धमात मोक्ष असे 
म्हितात, जैनधमात हनवाि अथवा मोक्ष असे म्हितात, आहि बौद्ध हनवाि असे म्हितात. कमकक्षय 
व्हावयाचे मागकही या धमात हभन्न आहेत. हतन्ही धमात सनं्यास हा प्रधान गिला आहे. परंत  वैहदक धमात 
योगमागाने ज्ञान प्राप्त करून घेऊन म स्क्त, जैनधमात क्माने अि  व महाव्रते याचं्या आचरिाने तपश्चया 
करून मोक्ष, आहि बौद्धधमात ध्यानमागाने हनवाि हमळहवण्याचे मागक साहंगतले आहेत. अकहसेचे महत्त्व 
हतनही धमात साहंगतलेले आहे. तथाहप वैहदक धमात यज्ञरूपाने कहसा अस्स्तत्वात होती, जैनधमात अकहसा 
शब्दशः पाळण्याचा प्रयत्न केला आहे आहि बौद्धधमात अकहसा जरी प्रधान आहे तरी मृत पश चें मासं अथवा 
द सऱ्याने मारलेल्या पशूचें मासं चालत असे. त्याम ळे अकहसा ही नाममात्र होती, तथाहप सनं्यासवृत्तीने 
राहिारे हभक्ष  मात्र पूिकपिे अकहसा पाळीत. भगवान महावीर आहि भगवान ब द्ध याचं्या काळी कहसाय क्त 
यज्ञसंस्था आहि जातीहनष्ठ विाश्रमससं्था अस्स्तत्वातं होत्या. जैनधमक आहि बौद्धधमक या दोन्ही धमामध्ये 
जातीचा फरक नष्ट करण्यात आला होता व या धमाच्या अकहसा तत्त्वाचा वैहदक धमावर प्रभाव पडून 
यज्ञसंस्थेतील पश हत्येला आळा घालण्यात आला मधून मधून वैहदक धमाचे प नरुजीवन झाल्यावर या 
यज्ञसंस्थेस प नरुज्जीहवत करण्याचे प्रयत्न झाले. आज यज्ञसंस्था अस्स्तत्वात असली तरी तीतील पश कहसा 
ही बऱ्याच अंशाने कमी झाली आहे. जैनधमात आहि बौद्धधमात प्रथम मरू्षतपूजा नव्हती कारि साधारिपिे 
देवाचं्या मूती वैहदक धमात आहेत. भगवान महावीर आहि त्याचं्या पूवीचे तेवीस तीथंकर याचं्या मूर्षत 
भगवान महावीराचं्या काळानंतर व्हावयास लागल्या. त्याचप्रमािे भगवान ब द्धाच्या हनरहनराळ्या ध्यानाच्या 
मूती तसेच बोहधसत्वाचं्या मूती भगवान ब द्धाच्या काळानंतर दोनतीनश े वषांनंतर व्हावयास लागल्या. 
मूर्षतपूजा ही वैहदक धमापासूनच या दोन्ही धमात हशरली. याप्रमािे या हतनही धमांचे स्थूलदृष्ट्ट्या हवशषे 
आहेत. 
 
र्लश्रुनतनवभयर् 
 
 आता आपिास या मगध—हवहाराच्या फलश्र हतकडे वळावयाचे आहे. या प्रवासामध्ये चहरत्राशी 
संबंहधत अशी स्थळे पाहावयास हमळाल्याम ळे, भगवान महावीर, भगवान ब द्ध आहि भगवान श्रीकृष्ट्ि याचं्या 
चहरत्राशंी आपला पहरचय झाला. उभयता महावीर आहि ब द्ध भगवानाचा त्याग लोकोतर आहे. 
राजवैभवाचा आहि संसारातील सहजप्राप्त स खाचंा त्याग करून शाश्वत स खाचं्या शोधामध्ये अरण्यवास व 
घोर तपश्चया करून उभयतानंी ज्ञान प्राप्त करून घेतले आहि ज्ञानप्रास्प्तनंतर, लोकाचं्या उद्धाराथक आपले 
आय ष्ट्य स्त्रीप रुषानंा ज्ञानोपदेश करण्यात खची घातले. या अवतारी प रुषाचं्या उपदेशाने त्याचं्या 
आय ष्ट्यातच काय पि अडीचहजार वषपेयंत असंख्य जीवानंा ज्ञानोपदेशाचा लाभ घडला आहे. त्यानंी 
प्रवतकहवलेल्या धमाच्या अन यायाहंशवाय इतरानंाही त्याचं्या चहरत्रापंासून अनेक धडे घेता येण्यासारखे 
आहेत. यानंी प्रहतपाहदलेल्या अकहसा ंतत्त्वाचंा पहरिाम वैहदक धमान यायावरही होऊन पश यज्ञाला आळा 
बसला. वैहदक धमात यापूवी अकहसा तत्त्व नव्हते असे नाही. गीताधमक प्रवतकक भगवान श्रीकृष्ट्ि हे अकहसा 
तत्त्वाचे प रस्कते होते. आप्त ग रूजनानंा मारून हमळिारे राज्यवैभव काय करावयाचे असे म्हिून कतकव्यमढू 
झालेल्या अज कनाला आपले कतकव्य ओळखून य द्धास प्रवृत्त करतानंा श्रीमदभगवतगीतेत श्रीकृष्ट्िाने अकहसा 
तत्त्वाचा प रस्कार केला आहे. हे अकहसा तत्त्व अज कनाला कतकव्यपरायि करण्याकहरता प्रहतपाहदले आहे. 



           

परंत  भगवान ब द्ध आहि भगवान महावीर यानंी प्रहतपाहदलेली अकहसा मन ष्ट्यास कमकबंधापासून म क्त होऊन 
महात्मपदातं अथवा शून्यातं हवलीन व्हावयास हनवृत्त करण्याकहरता प्रहतपाहदलेली आहे. 
 
अवहसय तत्त्वयची मीमयांसय 
 

बौद्धधमात आहि हवशषेतः जैनधमात अकहसेचा प रस्कार अगदी परमाधीला गेला आहे. आपल्या 
हातून नकळतस द्धा हत्या होऊ नये म्हिून जैन म नी जागा वगैरे साफ करण्याकहरता क ं ची ठेहवतात. 
श्वासोच्छासाने हवते तरंगिारे सूक्ष्म जंत  शरीरात जाऊ नये म्हिून तोंडास फडके बाधंतात. संन्याशी वृत्तीने 
राहिाऱ्या जैन म नींनी आचरलेला अकहसाधमक, अन यायी अशा संसारी श्रावक वगातही कमीअहधक प्रमािातं 
आचरण्यातं येतो. हवषारी आहि मन ष्ट्यप्रािघातक असे कवचू, साप कहस्त्रपश  यासारख्याचंी हत्या न कहरता 
त्यानंा हजवतं सोडून द्यावयाचे, प्रत्यक्ष आपला शत्र ूअसला तरी त्याचा नाश करावयास प्रवृत्त न व्हावयाचे, 
हे अकहसातत्त्व व्यवहारात अक्षरशः पाळले गेल्याम ळे, भारतवषाच्या इहतहासात अनथक घडले आहेत. ककलग 
देशावरील त्वहरत झालेल्या रक्तपाताम ळे हहतसंबधंी सम्राट अशोकाला घृिा उत्पन्न झाली व त्याने 
बौद्धधमाचा स्वीकार केला. ककलग देशावर हवनाकारि स्वारी करून रक्तपात केला असेल तर कहसेची 
घृिा येऊन पश्चाताप झाला हे ठीकच, परंत  हवनाकारि शत्र  चालून आला असता ं त्याने ख शाल 
द्रव्यदारापहरि, जाळपोळ आहि सरसहा मन ष्ट्याची कत्तल करावी आहि त्याचा प्रहतकार करण्यास स्वतः 
जनता अथवा राजसत्ता अथवा कोितीहह शक्ती समथक असू नये, ही हकती खेदजनक गोष्ट आहे हे भीषि 
दृष्ट्य आपिास हवहार, नालंदा, ब द्धगया आहि सारनाथ येथील इहतहासात आढळून येते. बख्त्यारप त्र 
महंमद याने केवळ दोनश ेलोकासंह हबहार शहरात प्रवशे करावा, तेथील ब द्धहभक्ष ंची शळे्या–मेंढ्याप्रमािे 
कत्तल करावी व तेथील धमकगं्रथ आहि हवहार याचंा नाश करावा आहि त्याचा प्रहतकार करावयास कोिीही 
प ढे येऊ नये, नालंद येथील जगप्रहसद्ध हवश्वहवद्यालयाची तीच स्स्थती व्हावी, शशाकं पालाने 
बोहधवृक्षासारख्या पहवत्र वृक्षाची पाळेम ळे खिून काढावी. हूिानंी आहि यवनानी सारनाथ येथील पहवत्र 
इमारती भस्मसात करून न सते राखेचे ढीग करून सोडाव,े काशीहवश्वेश्वराच्या मंहदराची मशीद बनवनू ते 
पूवी कहदूचे महंदर होते याची सदैव जािीव राहावी म्हिून प्राचीन महंदराचा कभतीखंड अध्यापहह कायम 
ठेवण्यातं यावा, आहि हा झालेला नाश ककहचतही प्रहतकार न होता उघड्या डोळ्यानंी पाहावा, अशी 
तत्कालीन भारतवषातील जनतेची स्स्थती व्हावी, हा अकहसा तत्त्वाच्या परमाहधक्याम ळे आलेल्या 
हनवीयकतेचा पहरिाम नव्हे काय? याच्या उलट भगवान ब द्ध, भगवान महावीर आहि भगवान पाश्वकनाथ 
याचं्या पूवककालीन राजगृह येथील दृश्य पहा. राजा जरासंध याने आपल्या बाह बलाने अनेक राजानंा 
अन्यायाने हगहरव्रज बंहदशाळेत टाकले असता, भगवान श्रीकृष्ट्िानंी बलवान भीमाकरवी राजा जरासधंाशी 
मल्लय द्ध करवनू त्याचा वध करहवला आहि सवक बंहदवान राजानंा म क्त करवनू जरासधं प त्र सहदेव यास 
भारतीय द्धात पाडंवाचं्या वतीने ससैन्य लढावयास लावले. हे भगवान श्रीकृष्ट्िाने प्रहतपाहदलेल्या कतकव्यहनष्ठ 
अकहसा तत्त्वामध्ये बसत नाही काय? हभन्न संस्कृतीचे हल्ले झाले असतासं द्धा भारतवषक राष्ट्ररूपाने जग ू
शकला, तो अकहसेच्या कोित्या तत्वावर हे भारतवषाच्या आजपयंतचा इहतहास दाखहवत नाही काय? 
संसारी भारतवषाला जर याप ढे राष्ट्र म्हिून जगावयाचे असेल तर त्याचा मागक वरील प्रश्नाचं्या उत्तरातच 
आढळून येईल. जर कोिी अन्यायाने अत्याचार करावयास प्रवृत्त झाला, तर त्याचा यशस्स्वतेने प्रहतकार 
करावयाची शक्ती अंगात असली, तरच मन ष्ट्यत्वाने आहि राष्ट्र राष्ट्रत्वाने राहू शकतात, हा धडा आपिास 
भारत वषाच्या आजपयंतच्या इहतहासावरून हमळतो. 
 
ईश्वरवयनदत्व 



           

 
 भारतवषात हनरीश्वरवादाचे बी रुजत नसल्याचे हदसून येते. बोद्धधमक हा तर भारत वषातून नामशषे 
झाला आहि जैनधमक भारतवषात पसरला आहे तरी, त्याचाही म्हिावा हततका प्रसार झाला नाही. म ळात हे 
दोन्ही धमक हनरीश्वरवादी असले तरी, त्याच्यावर वैहदक धमातील ईश्वरवादाचा बराच असर पडला आहे. 
भगवान ब द्ध आहि भगवान महावीर वगैरे तीथंकर हे हनवािास अथवा मोक्षास गेल्यावर बौद्धमताप्रमािे 
भगवान ब द्ध हे जन्ममरिाच्या फेऱ्यातून स टून शून्यत्वास पावले आहि भगवान महावीर वगैरे तीथंकर 
कमकक्षय होऊन जन्ममरिाच्या फेऱ्यातून स टून महात्मपदास पावले. या धमक प्रवतकक थोर प रुषानंी केलेला 
उपदेश तेवढा महत्त्वाचा आहे. या अवतारी प रुषाचंी स्मृहतहचन्हे आदरिीय आहेत. तथाहप, भगवान 
ब द्धाच्या आहि भगवान महावीर वगैरे तीथंकराचं्या मूती स्थापन करण्यातं येऊन त्यावर मंहदरे बाधंण्यात 
आली आहि त्याचंी पूजाअचा करण्यातं येऊन त्यांना ईश्वरत ल्य पदवी प्राप्त झाली ती केवळ वैहदक 
धमातील ईश्वरहवषयक मरू्षतपूजेची नक्कल आहे असे म्हिावयास प्रत्यवाय नाही. भारतवषात 
ईश्वरवाहदत्वाचे जे प्राबल्य आहे त्याचाच हा पहरिाम होय. 
 
प्रर्यसत्तयक र्िरयज्य 
 
 भगवान ब द्ध आहि भगवान महावीर याचं्या काळी राजगृहासारखी राजसत्तात्मक राज्ये होती. 
त्याचप्रमािे पावापूरीसारखी प्रजान वती गिराज्येही पि अस्स्तत्त्वात होती. गिराज्याचे हवस्तृतविकन 
कौहटलीय अथकशास्त्रात आले आहे. हल्ली जी प्रजासत्ताक राज्यव्यवस्थेची कल्पना पाश्चात्य राष्ट्रापासून 
आपिास हमळाली ती भारतवषास अपहरहचत नाही, हतचे मूळ स्वरूप हलच्छहव पावापूरी इत्यादी गिराज्ये 
तत्काळी प्रचहलत होती त्यामध्ये आपिासं पहावयास हमळते. भारतवषात कधीकाळी प्रजासत्ताक 
राज्यव्यवस्थेची स्थापना करण्याचा प्रसंग आला (तसा प्रसंग फारसा दूर नाही असे हल्ली वाहात असलेल्या 
काळाच्या प्रवाहावरून हदसून येते) तर प्राचीन काळच्या गिराज्याच्या इहतहासाकडे द लकक्ष करून 
चालावयाचे नाही. 
 
मर्धयचे प्रयचीन सौभयग्य 
 
 प्राचीन मगध देशाने चंद्रग प्त मौयक, सम्राट अशोक, चदं्रग प्त हवक्माहदत्य इत्याहदकाचंी सावकभौम 
राज्ये पाहहली आहेत. कौहटलीय अथकशास्त्रासारख्या गं्रथावरून तत्कालीन राज्यव्यवस्था हकती 
पहरितावस्थेला गेली होती, हे हदसून येते. सम्राट अशोकाचे प्रस्तरलेख भारतवषाच्या हनरहनराळ्या भागात 
हदसून येतात, त्यावरून त्याच्या राज्याचा हवस्तार हकती मोठा होता, हे कळून येते. सम द्रग प्ताचा अश्वमेध 
आहि तहन्नहमत्त त्याने केलेल्या हदस्ग्वजयावरून, त्याच्या पराक्माची चागंली जािीव होते. या सवाहून 
हवशषे महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे पाटिा, हबहार, नालंद, राजगृह, ब द्धगया आहि सारनाथ येथील इमारतीचे 
भग्नावशषे आहि त्या त्या हठकािी उत्खननातं सापडलेल्या आहि पाटिा, नालंद, ब द्धगया आहि सारनाथ 
येथे संग्रहहत करून ठेहवलेल्या अनेकहवध वस्तू यावरुन तत्कालीन हशल्पकला, प्रस्तरमूर्षत आहि नक्षीकाम, 
अनेकहवध उद्योगधंदे हकती पूिावस्थेला गेले होते, याची चागंली कल्पना येते, भारतवषाचा संबधं तत्काली 
ग्रीस, चीन इत्यादी दूरदूरच्या देशाशंी कसा आला आहि तत्काली भारतवषाचे वैभव हकती उच्चत्त्वास 
पोहचले होते, हे प्राचीन परदेशस्थ मेग्यास्थनीज, फाहहआन, ह एनत्स्यागं इत्याहदकाचं्या लेखावरून हदसून 
येते. भारतवषास फार उच्च दजाची परंपरा आहे, त्याचा इहतहास उद बोधक आहे. पूवककाळी 
भारतवासीयाचं्या ठायीं असलेले दोष आहि त्यापासून भोगाव े लागलेले अहनष्ट पहरिाम, याची प्राचीन 



           

इहतहास साक्ष देत आहे. भारतवषाची सवांगीि उन्नती करू इस्च्छिाऱ्या स प त्राना, भारतवषाच्या प्राचीन 
इहतहासाकडे कानाडोळा करून चालावयाचे नाही. उन्नत्तीचा कष्टमय मागक स गम व्हावयास प्राचीन 
इहतहासाने हमळवनू हदलेल्या अन भवाचा आधार घेिेच जास्त सोईस्कर होईल. भारतवषाच्या भावी 
उन्नतीकडे डोळे लागले असता, आहि भारतीयामंध्ये कतकव्यजागतृीची आवश्यकता असता प्राचीन 
इहतहासाचे ज ने म डदे उकरीत बसिाराची कीव करिाराना प्राचीन इहतहासाच्या अन भवाची थोडीतरी 
आवश्यकता पटेल अशी उमेद आहे. प्राचीन व म सलमानोत्तर अवाचीन इहतहासस द्धा या अन भवाच्या दृष्टीने 
फार महत्त्वाचा आहे, हे या छोट्याशा मगध हवहार नामक ऐहतहाहसक प्रवासवृत्ताच्या वाचनाने कळून येईल. 
या मगध देशामध्ये भारतवषाच्या इहतहासात पहरवतकन करिाऱ्या चंद्रग प्त, अशोक, सम द्रग प्त, प ष्ट्यहमत्र, 
इत्याहदकापंासून तो थेट वतकमान काळातील हशखाचें दहाव े ग रु ग रुगोकवदकसग यासंारखे अनेक प्रतापी 
प रुष हनमाि झाले आहेत. त्याचंा इहतहास आगामी ध्येयप्राप्तीस अत्यंत प्रोत्साहक आहे. 



           

४९.                 
 
 मराठी राज्यसंस्थापक श्रीहशवाजी महाराज यानंा जन्म देिारी व राज्यसंस्थापनेच्या कायात 
सवकस्वी प्रोत्साहन देिारी राजमाता हजजाबाई, हतचे जनक, अहमदनगरच्या हनजामशाहीचे आहि नंतर 
हदल्लीच्या मोंगल बादशहाचे पहहल्या प्रतीचे हवदभक सरदार लख जी जाधव, यशवतंकसगाबरोबर मराठी 
लष्ट्कर घेवनू काब लच्या मोहहमेवर चढाईवर गेलेले त्याचें बधूं भतूजी उफक  राव जगदेव, ताराबाईच्या 
राजकारिातं साताऱ्यात प्रहसहद्धस आलेले रामचदं्र उफक  बाबाजी जाधव, खड्याच्या धारातीथी पतन 
पावलेले राव मानकसग, फते्तखेड्याच्या लढाईत नाव गाजहवलेले राघोजी जाधव व इत्याहद वीर जाधव 
घराण्यातं जन्मास येऊन इहतहासात नाव गाजवनू गेले. साताऱ्याच्या भोसले घराण्याशी अनेकदा या जाधव 
घराण्याचा शरीरसबंंध झाला आहे. प्रथम लखूजी जाधवाचंी म लगी हजजाबाई शहाजीना हदली. या 
घराण्यातील अंहबकाबाई शाहू महाराज यानंा औरंगजेबाच्या साक्षीने हदली. राजारामाची म लगी अहंबकाबाई 
ही या घराण्यातं हदली. हतचाच म लगा प्रहसद्ध बाबाजी जाधव. याहशवाय अगदी अलीकडे प्रतापकसहाच्या 
कारकीदीतही लग्नसंबधं झाले आहेत. मराठशाहीशी हनगडीत असलेल्या या जाधव घराण्यास कशदंखेडचे 
जाधव म्हितात. आजही या कशदखेडच्या जाधव घराण्याच्या शाखा वऱ्हाडात देऊळगावंराजा, अडगाव, 
हकनगाव इत्यादी हठकािी व हनजाम ससं्थानामध्ये फ लंब्री इत्याहद हठकािी हवद्यमान आहेत. 
 
 तथाहप जाधवाचें मूळ गाव कशदखेड हे कोठे आहे, ते गाव त्याचं्याकडे कसे आले, तेथे जाधवाचें 
काय अवशषे आहेत, त्याचं्या घराण्याचा स संबद्ध इहतहास काय आहे, याची इहतहासतज्ञासं फारशी दखल 
नाही. श्री. द. बा. महाजन याचें लक्ष प्रथमतः या घराण्याकडे गेले व त्यानंी स्वतः कशदखेडला जाऊन या 
घराण्यातूंन काहंी कागदपत्र हमळहवले. कै. या. मा. काळे याचं्यामाफक त जाधवाचंी बखर त्यानंी हमळहवली, 
व ऐहतहाहसक हटपिे देऊन ती प्रहसद्ध करण्याच्या उद्योगात ते आहेत. यापूवी श्री. गोपाळराव दळवी यानंी 
जाधव घराण्याचा इहतहास हलहून प्रहसद्ध केला आहे, पि या प्रातंातील कागदपत्र हमळवनू साधार इहतहास 
हलहहण्याला अद्याप वाव आहे. कशदखेड येथील अवशषेाबंदल ल प्रथम माहहती श्री. द. बा. महाजन यानंी 
शारदाश्रम वार्षषकातं हदली होती. त्यानंतरही राजमाता हजजाबाईसंबधंीही त्यानंी लेख प्रहसद्ध केला होता. 
मी एक लेख इतरत्र काही वषापूवी प्रहसद्ध केला होता. 
 
 परंत  कशदखेडच्या अवशषेाकंडे माझे लक्ष वधेण्यास न कतेच एक कारि घडले. महामहोपाध्याय द. 
वा. पोतदार यानंी कशदखेड वगैरेकडील जाधवाचें ऐहतहाहसक अवशषे, इमारती वगैरे सावकाराकंडून 
हललाव होण्याचा संभव आहे व ते वाचहवले पाहहजेत, अशा आशयाचे पत्रक वतकमानपत्रात प्रहसद्ध केले. 
माझ्या वाचनात ते पत्रक आल्याम ळे हा प्रकार काय आहे, जाधवाचें अवशषे तरी काय आहेत व ऱ्हास होत 
असल्यास ते वाचहवण्याकहरता काय प्रयत्न करता येईल, हे समजून घेण्याकहरता प्रत्यक्षच कशदखेड, 
देऊळगावराजा येथे जाऊन पाहण्याची इच्छा झाली. कमकधमकसंयोगाने जानेवारी महहन्यातं देऊळगावराजा 
येथील सावकजहनक कायककते श्री. चपंालाल मेवाडे या नावाच्या एका सद गृहस्थाची गाठ पडली. त्याचं्या 
जबानीत कळले की, देऊळगावराजा येथील जाधवाचंा वाडा असलेली गढी श्री. जगताप नावाच्या एका 
गृहस्थाने हवकत घेतली आहे व हतचे दगडमाती वगैरे सामान हवकले जाण्याचा संभव असल्याम ळे लवकरच 
तो नामशषे होण्याचा योग आहे. अद्यापही प्रयत्न झाला तर ती गढी सावकजहनक कामाच्या उपयोगाकहरता 
हवकत घेतल्यास जाधवाचें स्मारक कायम राहून त्या जागेचा शाळा, नगरभवन (टाऊन हॉल) इत्यादी 
सावकजहनक कामाला उपयोग होण्यासारखा आहे, व या कायाकहरता गावातील धहनक लोक द्रव्यसायही 



           

करतील असे त्यानी स चहवले, याहशवाय त्यानंी स चहवले की, जाधव घराण्याशी अनेक हपढ्यापंासून संबधं 
असलेली अनेक घरािी या भागात आहेत व त्याचं्याकडून या घराण्याचा एहैतहाहसक कागदपत्राचंा बराच 
मोठा संग्रह हाती येण्याची सभंव आहे. 
 
 मध्यप्रातं वऱ्हाड प्रादेहशक शोधमंडळाचा आमंत्रक आहि अध्यक्ष या नात्याने कशदखेड आहि 
देऊळगावराजा येथील एहैतहाहसक अवशषे पाहण्याचे आहि तेथे वास्तव्य करीत असलेल्या प्राचीन 
घराण्यातं सापडल्यास एहैतहाहसक कागदपत्रही नजरेखालून घालण्याचे मी ठरहवले व या हेतूने जानेवारी 
१९४७ च्या १२ तारखेस देऊळगावराजा येथे जावयास हनघालो. खामगाव ते देऊळगावराजा सरासरी ७० 
मलै असून तेथून सरळ दोनदा मोटर बस जाते. कशदखेड आहि देऊळगावराजा ब लढािा हजल्यात 
हनजामच्या हदल ीवर वऱ्हाडात आहे. देऊळगावराजा व कशदखेड यामध्ये ८ मलैाचें अंतर असून कच्चा रस्ता 
आहे. पि देऊळगावराजापासून हनजाम स्टेटमधील प्रहसद्ध जालना शहर फक्त १५ मलै असून मोटारीची 
रहदारी आहे. रोज ५–६ मोटारी जात येत असतात. माझी उतरण्याची व्यवस्था श्री. चंपालाल मेवाडे यानंी 
गावाबाहेर हजनातं आपल्या हनवासस्थानी केली होती. त्याचं्या पहरश्रमाने आहि त्याचें स्नेही एका हजनींग व 
पे्रकसग फॅक्टरीचे मालक शठे हशवमालजी या उभयताचं्या आहतथ्याने माझा देऊळगावराजा येथील हनवास 
स खप्रद झाला. इतकेच नव्हे तर श्री. मेवाडे हे तेथील नोहटफाईड एहरयाचे लोकहनय क्त अध्यक्ष 
असल्याम ळे व इतरही सावकजहनक कामात ते प्राम ख्याने भाग घेत असल्याम ळे, त्याचं्या हशरावर अनेक 
कामाचंा बोजा असतानंास द्धा, त्यानंी माझ्याबरोबर येऊन देऊळगावराजा व कशदखेड येथील अवशषे 
मोया आस्थेने दाखहवले. त्याचप्रमािे ज्याचं्याकडे एहैतहाहसक कागदपत्र असण्याचा संभव वाटला, अशा 
घराण्यातंील गृहस्थाकंडे येवनू त्याचंा पहरचय करून हदला. जाधव घराण्यातंील हवद्यमान प्रहतहनहध राजे 
दत्ताजीराव जाधवराव याचं्याशीही त्यानंी माझा पहरचय करून हदला चारपाचं हदवसाचं्या अवधीत मला जे 
काही तेथे करता आले त्याचें सवकस्वी श्रेय श्री. चपंालालजी मवाड यानंा आहे. 
 
 तारीख २४ साबान ९८५ फ. चे एक पत्र श्री. जोशी यास लख जी हवठोजी राजे जाधवराव यानंी 
हदलेले आढळले. त्याची ज नी नक्कल कशदेखेडचे श्री. रामकृष्ट्िपंत खेकाळे याचं्या सगं्रहात आहे. त्यात दोन 
वषापूवी कशदखेडची देशम खी आम्हास हदली, असे लख जी यानी म्हटले. ९८५ फ. सरासरी इ. स. १५७६ 
येतो. जाधवाच्या बखरी श्री. महाजन याजकडे असल्याम ळे मूळ देशम खी वतन म ळे याचें, पि रहवराज 
यानंी बळकाहवले, त्याजवर म ळे याचं्या सागंण्यावरून लख जी यानंी रहवराज याजवर चढाई करून व 
त्याला मारून वतन सोडहवले, असे आहे. वरील पत्रात लख जी यानंा राजे जाधवराव असे नाव आहे, पि 
लख जी जाधवासंबधंाने अथवा या जाधव घराण्यासंबधंाने पूवीची साधार अशी माहहती कोठे उपलब्ध नाही. 
कशदखेड येथे घ मट म्हिून लख जी जाधवाचं्या समाधीची भव्य दगडी इमारत आहे. तीवर दोन हशलालेख 
आहेत. त्यातं लख जीचे वडील, मातोश्री आहि आजोबा याचंी नाव ेआली आहेत, पि याहशवाय पूवीची 
हकीकत नाही. या जाधव घराण्याच्या पूवक हकीकतीबदल ल दोन मतें प्रचहलत आहेत. एक हे की जाधवाचं्या 
बखरीत नमूद केल्याप्रमािे लख जी जाधव हे यम नेकाठच्या करोली येथील यादव राजवशंाचे असून ते 
वहडलावंर रुसून दहक्षिेत आले; द सरे मत असे की, देवहगरीच्या यादव राजवशंापैकीच एका शाखेमधील 
लख जी होत. दोन्हीही मताबदल ल साधार असा एहैतहाहसक प रावा उपलब्ध नसल्याम ळे कोितेच मत 
एैहतहाहसक सत्य म्हिता येत नाही. देवहगरीजवळून कशदखेड ५०–६० कोसाच्या आतच असल्याम ळे आहि 
अहमदनगरच्या हनजामशाहीचे लख जी हे प्रथम एक सरदार असल्याम ळे, देवहगरीच्या आसमतंातच 
लख जीचे कायकके्षत्र होते. तेव्हा लख जीच्या पूवकजासंबधंी कशदखेडची देशम खी हमळहवण्यापूवीच्या त्याचं्या 
माहहतीचे धागेदोरे कशदखेड आहि देवहगरी ऊफक  दौलताबाद याचं्या पहरसरातच ऐहतहाहसक कागदपत्र 



           

अथवा लेख सापडल्यास लागण्यासारखे आहेत. तेव्हा या दृष्टीने कागदपत्र अथवा लेख याचंा शोध होिे 
अवश्य आहे. 
 
 लख जी जाधवानंा कशदखेडची देशम खी हमळाल्यानंतरचे अनेक अवशषे हशदखेड येथे आहि 
देऊळगावराजा येथे आहेत. कशदखेडास हसद्धके्षत्र म्हित असत, असे गोसावीनंदन याचं्या ज्ञानमोदक 
गं्रथावरून हदसते. के्षत्र म्हिून अद्यापही त्याची प्रहसद्धी आहे. लख जी जाधवाचं्याही अगोदरचे अवशषे 
म्हिजे नीळकंठेश्वर महादेवाचे मंहदर आहि त्या समोरील दगडी बाधंिीची पि आता पाहहऱ्या हवस्कळीत 
झालेली प ष्ट्करिी हे होत. त्याचप्रमािे दंतकथेप्रमािे शरभगं ऋषीचा आश्रम अथवा श्रीरामहनर्षमत हवस्तीिक 
पि आता अगदी गाळलेला जलाशय आहि श्रीरामाने स्थाहपलेले रामेश्वरकलग व त्यावरील दगडी मंहदर 
हेही प्राचीनच आहेत. लख जीने म ळे यानंा हदलेल्या पत्राचा नकलेचा जोवर उल्लेख केला आहे, त्यामध्ये श्री. 
नीलकंठेश्वर आहि श्रीरामेश्वर या देवताचंी शपथ नमूद आहे. नीलकंठेश्वराचं्या महंदरात आहि प ष्ट्करिीच्या 
कभतीत शषेशायी इत्यादी देवताचं्या प्राचीन मतूी हदसून येतात. जाधवाचं्या अमदानीतील कशदखेड येथील 
अवशषे म्हिजे जाधवाचं्या दगडी महालाभोवतालचा हवस्तीिक दगडी कोट व त्याचे प्रवशेद्वार आहि त्या 
दारावरील भव्य हदवािखाना, दगडी महालातील उद्धस्त अशी हवस्तीिक तळघरे, व दगडी महालाशजेारील 
लाकडी महालाचे भग्नावशषे, नीलकंठेश्वराच्या बाजूस असलेला रंगपंचमीचा महाल, लख जी जाधव आहि 
त्याचें प त्र, नात  याचं्या समाधीचे हल्ली घ मट नावाने ओळखले जािारे हवस्तीिक दगडी समाहधमहंदर व जाधव 
घराण्यातंील समाधी; वास देवसा, म रारसा, नवलसा इत्यादी प्रहसद्ध प रुष होऊन गेलेल्या आहि जाधवाशंी 
संबंध असलेल्या सावजी घराण्याचा प्रासादत ल्य पि आता पडलेला सावकारवाडा, एके काळी हवस्तीिक 
वाडे असलेला पि आता उद्धस्त असा देशपाडें मंडळीचा वटेाळ, जाधवाचें एके काळी फडिीस असलेल्या 
घराण्याच्या हवस्तीिक वाड्याचे भग्नावशषे, एके काळी पे्रक्षिीय असलेला कासाराचा वाडा इत्यादी 
इमारतींचे अवशषे अद्यापही पूवक वैभवाची साक्ष देतात. हपण्याच्या पाण्याकहरता आहि बागायतीस उपयोग 
व्हावा म्हिनू कशदखेडात जाधवानंी फार मोया प्रमािावर बारव, तळी आहि हवहहरी हनमाि केल्या आहेत. 
एकाच वळेी बारा मोटा चालहवता येतील अशी बाळसम द्रहवहीर, एकाच वळेी २४ मोटा चालहवता येतील 
अशी हवस्तृत गंगासागर हवहीर, नारळमळ्याची बारव, सजनाबाईची हवहीर, कालवें काढून बागाईतास 
पािी देण्याकहरता मजबूत दगडी धरि बाधूंन आत पािी साठहवण्याकहरता मोठमोठे नाले खोदून तयार 
केलेला मोठा तलाव, धरिातंच सात मजली हवहीर बाधूंन पािी सोडण्याकहरता केलेली क शल योजना हे 
तत्कालीन स्थापत्यकलेचे उत्कृष्ट नम ने आहेत. वरील पद्धतीप्रमािेच धरि बाधूंन जलहवहाराकहरता तयार 
केलेला चादंिी तलाव व त्यातं पूिक व अपूिक अशी जलमंहदरे, ही जाधवाचं्या वास्त हवषयक आवडीचे द्योतक 
आहेत. मोया महालासमोर आहि इतरत्र दृष्टीस पडिारे उच्छ् वास, त्यानंी पाण्याचे नळ बाधूंन पािी 
आिण्याचा प्रयत्न केला होता हे दशकहवतात. राव जगदेव यानंी काळ्या दगडानंी बाधंलेला हवस्तीिक प्राकार, 
आंतील इमारती व प्रवशेद्वार न बाधंताच अधकवट स्स्थतीत सोडून हदलेला दृष्टीस पडतो. या कोटास हल्ली 
दगडाच्या रंगावरून काळा कोट असे म्हितात. वरील सवक अवशषे एके काळी हे हकती वैभवसंपन्न शहर 
होते, याची चागंली साक्ष देतात. 
 
 राव जगदेव जाधव याचं्या अमदानीतच पूवी देवळी म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या गावास 
भरभराटीस आिनू देऊळगाव या नावाचे तेथे वस्ती केली व जाधवाचें गाव म्हिून या गावास 
देऊळगावराजा म्हिून हल्ली ओळखण्यात येते. येथेही जाधवानंी केलेल्या बाधंकामाचे अवशषे आज दृष्टीस 
पडतात. महत्त्वाचे स्थळ म्हिजे तेथील गढी व आतील जाधवाचंा महाल, गढीच्या अध्या दगडी कभती व 
दगडी भव्य प्रवशेद्वार व आतील महालाचे प्रवशेद्वार येवढेच काय ते हशल्लक आहे. आतील महाल नष्ट झाला 



           

असून त्याची जोती मात्र कायम आहेत. जाधव घराण्यातील वतनासबंंधी कोटककचेऱ्याचं्या खचाम ळे ही गढी 
हवकण्यात आली आहे व राहहलेला भागही दगडमातीकहरता नाहीसा होण्याचा संभव आहे. 
खरेदीदाराकंडून अवहशष्ट असलेला भाग हवकत घेऊन जाधवाचें स्मारक म्हिून तो कायम ठेवनू नगरमंहदर 
अथवा शाळा अशा स्वरूपाचे सावकजहनक महंदर तेथे करण्यात याव,े असा तेथील मडंळींचा हवचार आहे. 
देऊळगाव येथेही मोया बागेतील हवहीर, हवस्तीिक अशी खारीबाव, वगैरे मोठमोया हवहीरी आहेत. मोया 
बागेतच जाधवाचं्या समाधी असून मोतीसमाध म्हिून छोटीच पि उत्कृष्ट कलाक सरीची घडीव दगडाचंी 
समाधी आहे. देऊळगाव येथील हवशषे उल्लखेनीय असे जाधवाचें संबधं असलेले स्थळ म्हिजे बालाजीचे 
देऊळ होय. देऊळगाव हे बालाजीच्या याते्रकहरता प्रहसद्ध आहे. बालाजीच्या आहि लक्ष्मीच्या मूती धातूच्या 
अगदी लहान अशा आहेत. बरेच हदवस या बालाजीचे संस्थानची व्यवस्था वर हनर्षदष्ट केलेल्या साबळे 
घराण्याकडे होती. मूती स्थापन झाल्यापासून त्याना सावकजहनक स्वरूप आले आहे. 
 
 या संस्थानास जमीन वगैरे इनाम नाही. पूवी कशदे, होळकर इत्याहदकाकंडून देिग्या असत, पि 
नवरात्राच्या याते्रत कानगी रुपाने लाख दीड लाख रुपये उत्पन्न होत असे. यंदाही ५६ हजार रुपये कानगी 
रूपाने आल्याचे समजते. या देवस्थानाच्या वहहवाटीबदल ल बरीच वष ेकोटात झगडे स रू होते. हल्ली स मारे 
२५ वषापासून कोटाच्या ह क माने संस्थान सावकजहनक ठरून जाधवराव राजे हे वशंपरंपरा रस्टी म क्र 
करण्यात आले व याचं्या माफक तच देवस्थानाची वहहवाट स रू आहे. हल्लीचे हवश्वस्त राजे आनंदराव जाधव 
असून त्याचं्यातफे व्यवस्थापक नेमलेला आहे. या देवस्थानात अनेक जडजवाहहराचें दाहगने आहेत, त्यात 
एक हार आहे, त्याच्या पदकावर बाजीराव पेशव्याचें (द सरा बाजीराव) नाव आहे. या संस्थानच्याही, 
देवाचंा वाडा, पाकशाळा, धमकशाळा कायालय इत्यादी इमारती बाधंलेल्या आहेत व धमकशाळेसमोरच एक 
मोठी वसे आहे. देऊळगावराजालाही पूवी गावक स होता, त्याच्या हल्लीही काही वशेी हवद्यमान आहेत. 
 
 जाधव घराण्यात हल्ली फक्त २७–२८ महालाचंी देशम खी आहे. नगर, नाहशक हजल्हा व 
मोंगलाईतील महालाचंी देशम खी हल्ली राजे आनंदराव जाधवराव याचं्या नाव ेअसून, त्यानंा त्याचंा वसूल 
हमळतो. कशदखेड येथील देशम खी राजे दत्ताजीराव जाधवराव याचं्याकडे असून त्यानंा आिखीही काही 
हक्क आहेत. सन १८५२ साली राजे पहहले बाजीराव जाधवराव याचंा अरबाशी इंग्रजाचं्या कॉस्न्टजंट 
फौजेचा औरंगाबाद येथे झगडा झाला; त्यात दोन य रोपीयन अहधकारी मारले गेले, त्याचा आरोप बाजीराव 
जाधवराव याचं्यावर येऊन त्याना दौलताबादच्या हकल्ल्यात बंहदवास घडला व तेथेच त्याचंा मृत्यू झाला. 
आरोप आला त्याच वळेी त्याचं्या नावंाने असलेली जहागीर, इनामे वगरे जप्त करण्यातं आली. तेव्हापासून 
घराण्यातं जहागीर, इनाम वगैरे राहहली नाहीत. 
 

लख जी जाधव आहि त्याचें बंधू भतूाजी ऊफक  जगदेवराव याचंा हवशषेतः लख जीचा वशंहवस्तार 
फार मोठा आहे. हल्ली स द्धा त्याचं्या शाखा वऱ्हाडात देऊळगावराजा, अडगाव राजा आहि मोगलाईत 
फ लंब्री, मेह ि इत्यादी हठकािी हवद्यमान आहेत. परंत  हल्ली त्याचंी स्स्थती अगदीच सामान्य अतएव करूि 
अशी झाली आहे. राजे आनंदराव जाधवराव यानंा एकट्या हनजाम सरकारकडून २४ हजाराचं्या वर वार्षषक 
वसूल हमळतो. ते राजे हल्ली बह धा इंदूर येथे राहत असतात. 

 
 जाधव घराण्याशी हपढ्यान हपढ्या संबधं असलेली अनेक घरािी कसदखेड, देऊळगावराजा, 
हचखली इत्यादी गावी आता हवद्यमान आहेत. याहशवाय जाधवाचं्या घराण्याच्या अनेक शाखा हनरहनराळ्या 
हठकािी वास करीत आहेत. या सवाच्याकडे जाधव घराण्याचें ऐहतहाहसक दृष्ट्ट्या महत्त्वाचे कागदपत्र 



           

असण्याचा संभव आहे व माझे तेथे थोडा काल वास्तव्य झाले, त्यावरून तसे मला आढळून आले आहे. 
सबंध घराण्यापकैी प्रम ख घरािी म्हिजे सावजी या नावाचे कसदखेड येथील सावकार घरािे. या 
घराण्याकडे देऊळगावराजा येथील बालाजी संस्थानाची व्यवस्था होती. हल्लीचे या घराण्याचे प्रहतहनधी 
म्हिजे श्री. हरीसा ऊफक  नाना मास्तर त्याचें हचरंजीव श्री. मदनसा हे हचखलीस वहकली करीत असल्याम ळे 
तेथेच राहतात. याचं्याकडील कागद मी पाहहले आहेत व ते ऐहतहाहसक दृष्ट्ट्या महत्त्वाचे आहेत. ख दल  
कसदखेड येथे देशपाडं्याचं्या घराण्याच्या शाखा, फडिीस ऊफक  देशम ख याचें घर श्री. रामकृष्ट्ि खेकाळे, 
राजोपाध्ये व पूवीचे देशम ख, म ळे याचें घर इत्यादी घरािी तेथे आहेत. देऊळगावराजा येथे श्री. खंडेराव 
देशपाडें जाधवाचें बक्षी माधवराव बक्षी याचें क ट ंब व म ळे याचें घर, तेथील पटवाऱ्याचें घर इत्यादी अनेक 
क ट ंबे आहेत. त्याचं्याकडे आहि त्याहशवाय इतरही घराण्याकंडे कागदपते्र सापडण्याचा संभव आहे. 
 
 कसदखेड येथील जाधवाचं्या इमारतीचे अवशषे व ऐहतहाहसक स्मारके कसदखेड व देऊळगावराजा 
येथे बरीच आहेत; पि रक्षिाच्या प्रयत्नाच्या अभावी ती हल्ली नामशषे होत आहेत. लख जी जाधवाचं्या 
दगडी महालाचे प्रवशेद्वार व त्यावरील बाराद्वारी, त्या महाला जवळ लाकडी महाल, गावंाबाहेरील 
रंगपंचमी महाल, लख जी जाधवाचंी समाधी उफक  घ मट आहि जाधव घराण्यातंील इतर समाधी तसेच 
देऊळगाव येथील गढी, मोतीसमाध आहि जाधव घराण्यातंील इतर समाधी या ऐहतहाहसक दृष्टीने 
संरक्षिीय आहेत. वास्तहवक ही सवक स्थळे जाधवाचं्या वशंजाचं्या मालकीची आहेत; परंत  त्याचें हल्लीचे 
पहरस्स्थतीत रक्षि होिे द रापास्त आहे. ऐहतहाहसक स्थळे म्हिून ती रक्षि करण्यात संबधं देशाचा 
हहतसबंंध आहे. त्या दृष्टीने त्या स्मारकाची द रुस्ती करून ती संरक्षून ठेविे सरकारचे, त्यातूंन राष्ट्रीय 
सरकारचे कतकव्य आहे. लख जी जाधवाच्या समाधीचे मंहदर भव्य आहि मजबूत दगडी बाधंिीचे आहे, परंत  
ते अगदी हल्ली गहलच्छ स्स्थतीत आहे. तेथे ग रेही बसून मलमूत्र हवसजकन कहरतात. झाडपूस करावयाचीही 
व्यवस्था नाही. हशवाजी महाराजाचं्या मातामहाचंी आहि मात लाची समाधी अशी अव्यवस्स्थत आहि 
द लक हक्षत असावी, हे महाराष्ट्रीय म्हिहविारास म ळीच शोभिारे नाही. म्हिून यासबंंधात म दल ाम प रािवस्त  
खाते आहि मध्य प्रातं व वऱ्हाड सरकारकडेही हनवदेन पाठहवले आहे. 
 
 लाकडी महाल कलाक सरीचा उत्कृष्ट नम ना आहे, पि तो महाल आता हशकस्त झाला आहे. जो 
भाग हल्ली आहे, त्याचा चावडीसारखा उपयोग होतो. हा महाल मोगलपद्धतीच्या कलेचा उत्कृष्ट नम ना 
आहे. तो भाग जरी द रुस्त करून ठेवला, तरी त्यातील कलेची कल्पना येईल. रंग महाल म्हिून जो प्रहसद्ध 
महाल आहे, त्याची रचना उत्तरेस देवडी व बाकीच्या हतन्ही बाजूस आत चौक साधून हदवािखाने काढले 
होते. पैकी पूवक आहि दहक्षि बाजूचे हदवािखाने हशकस्त झाल्याम ळे काढले आहेत. पहश्चमेच्या बाजूचा 
हदवािखाना अद्याप शाबतू आहे. तेथे शाळा भरत असते. तेथून शाळा द सरीकडे नेऊन तो हदवािखाना 
द रुस्त करून संरक्षून ठेविे अवश्य आहे. जेथे शाहू आहि हजजाबाई रंगपचंमीचा खेळ खेळले, तो हा 
रंगमहाल म्हितात. या दंतकथेत तथ्य काहंी असो, पि तो महाल संरक्षि करून ठेविे अवश्य आहे. जाता 
जाता आिखी एका स्थळाचा उल्लेख करिे अवश्य आहे. ते स्थळ म्हिजे मोठा तलाव. एक दगडी मजबूत 
धरि बाधूंन हा तलाव केला आहे, धरि आहि धरिाच्या आंत बाधंलेली सात मजली हवहीर शाबतू आहे 
परंत  अनेक वषापासून तलाव गाळलेला हशवाय आत पािी आिनू सोडण्याकहरता पहाडामधून मोठे चर 
खिले होते ते फ टल्याम ळे पाण्याचा व्हावा तसा साठा होत नाही. तलावातील गाळ खिून काढून साठवि 
जास्त केल्यास आहि बाहेरचे पािी आंत सोडावयाचे चर द रुस्त केल्यास या तलावाच्या पाण्याने ४–५ श े
एकर जमीन वहीत होण्यासारखी आहे. ही सरकारी उत्पन्नाची बाब असल्याम ळे प्रातंीय सरकारने या कामी 
खचक केल्यास या तलावापासून सरकारास उत्पन्नही येईल आहि पूवीच्या राजवटीच्या वास्त शास्त्राचा उत्कृष्ट 



           

नम ना म्हिूनही संरक्षि ठेवण्याचे श्रेय येईल. या संबधंी प्रातंीय सरकारकडे सूचना पाठहवण्याचेही ठरले 
आहे. 
 
 साराशं श्रीहशवाजीमहाराजानंी मराठी राज्य स्थापन केले. त्यापूवी पहरस्स्थती काय होती, 
स्वराज्याचा वृक्ष लावण्यापूवी जमीन कसकशी तयार होत गेली, याचे दृष्ट्य आपिास लख जी जाधवाचं्या 
आहि त्यानंा समकालीन अशा हवठोजी, मालोजी भोसल्याचं्या काळच्या इहतहासाच्या अभ्यासानेच कळून 
येण्यासारखे आहे. त्या इहतहासाची साधने कशदखेड, देऊळगावराजा, भोस, वरेूळ, दौलताबाद इत्यादी 
स्थळाचं्या पहरसरातंच दृष्टीत पडण्याची संभव आहे. 



           

५०.            
 
 महान भावाचं्या मठात राहण्याचा पहहला प्रसंग. महंत बाबाजींना मी श्री. जयन्तराव यानंी हदलेले 
पत्र हदले. त्यानंी माझे आप लकीने स्वागत केले. महंत बाबा फार बह श्र त. श्रोत्यावंर छाप पाडण्याची कला 
त्यानंा अवगत. थोड्याच अवधीत त्याचं्याशी घहनष्ट संबधं हनमाि झाला तो पंचवीस. तीस वष,े त्याचं्या 
देहावसानापयंत कायम हटकला. माह रला त्याचं्या संस्थानात अनेकदा गेलो होतो. एकदा तर दोन–तीन 
हदवस तेथे म क्काम ठोकला होता. त्यावळेी मठात त्याचंी हशष्ट्या त ळसाबाई अराध्य होती. ती बाईही दीहक्षत 
होती. वय सरासरी ३० वष.े बाबा मूळचे पंजाबी ब्राह्मि आहि त ळसाबाईही पंजाबीच पि क्षहत्रय जातीची 
होती. ती बाईही फार पे्रमळ होती. दोन हदवसातच परकेपिा नाहीसा होऊन आप लकी हनमाि झाली. बाई 
हल्ली वृद्ध आहेत. त्या हल्ली चादूंरबाजार येथेच राहतात. मधून मधून पत्रव्यवहार स रू आहे व प्रसंग हवशषेी 
भेटही होते. 
 
 महंत बाबानंा मी केशव हवहहरीची हकीकत साहंगतली. त्यानंी स्थान पोथी काढून त्यातूंन केशव 
हवहहरीसंबधंाने उतारा वाचनू दाखहवला. ती पोथी सरासरी साडे चारश े वषापूवीची आहे. लीलाचहरत्र, 
गोकवदप्रभ चहरत्र या गं्रथावरून आहि समक्ष स्थळे पाहून हलहहलेली आहे. त्या पोथीत हवहहरीची मोजमापे, 
पायऱ्या, हरगाव े इत्यादी बारीक सारीक माहहती हदली आहे. ती या सापडलेल्या हवहहरीशी तंतोतंत 
ज ळतात. सन १९२२ सालातच मी या हवहहरीसंबंधाने छोटासा लेख त्या वळेच्या अमरावतीच्या “उदय” 
साप्ताहहकात हदला होता. त्यावळेी कवी भषूि अण्िासाहेब खापडे त्या पत्राचे संपादक होते. महान भाव 
वाङ मयासंबधंी माझे जे लेख प ढे हनयतकाहलकातूंन प्रहसद्ध झाले, त्यातं हाच माझा सवकप्रथम लेख. त्यावळेी 
माझे वय ३० वषांचे होते म्हिजे महान भावपंथाचा आहि वाङ मयाचा पहरचय माझ्या वयाच्या बऱ्याच प ढच्या 
काळात झाला. 
 
 महंत बाबाजीनी अनेक गं्रथासंंबंधी माहहती हदली व त्यानी गं्रथही दाखहवले. ते सकळ हलपीत होते 
व त्या हलपीचा माझा पहरचय पूवीचाच असल्याम ळे ते पाहून त्यातंील काही उताऱ्याचंी नोंदही करून 
घेतली. महंत बाबाजींचा लोकमान्य हटळकांशीही पहरचय होता. त्यानंी हटळकानंा व डॉ. भाडंारकरानंा 
माहहती प रहवली. त्यावरून त्या दोघानंीही महान भावथापंथावर आहि वाङ मयावर १९०८ साली अन क्मे 
मराठी, इंग्रजीतून लेखही हलहहले होते. महंतबाबानंी मला साहंगतले की, “मी महान भावपंथावर आहि 
त्याच्या वाङ मयावर एक छोटे प स्तक हलहाव.े” त्याकहरता त्याचें जवळ असलेल्या पोथ्या ं केव्हाही 
दाखवावयास ते तयार होते. त्यानंी साहंगतले की, पंजाब पेशावरकडे अनेक महान भावीय मठ आहेत. त्या 
मठातूंन महान भावीय मराठी गं्रथाचं्या पोथ्या आहेत. त म्ही जर हतकडे जात असाल तर मठाहधपती महंतानंा 
आहि इतर प्रम ख अन यायी मंडळीना पते्र हलहहण्याचे त्यानंी कबूल केले. तेथे गं्रथ दाखहवण्याची व माझ्या 
हनवासाचीही व्यवस्था होईल म्हिून साहंगतले. गं्रथ हलहहण्याचा तर मी तेव्हाच हनश्चय केला. त्यानंतर 
प ष्ट्कळवळेा मला चादं रबाजार, हरद्धपूर येथे या कारिास्तव जाण्याचा योग आला. 
 
 परंत  पंजाब प्रवासाचा योग आला नाही. तो सन १९२५ मध्ये आला. माझा बेत महंत बाबाजींना 
कळहवला. त्यानंी पंजाबातील व पेशावर प्रातंातील अनेक महंतानंा माझ्या प्रवासाच्या सूचनाथक व पोथ्या 
दाखहवण्याबदल ल पते्र हलहहली आहि कोिाकोिास पते्र हलहहली त्याचें द्योतक आहि इतरही वाङ मयीन 
उहापोहाबदल ल एक हवस्तृत पत्र हलहहले. ते मी अजूनही स रहक्षत ठेवले आहे आहि आज पंजाबचा उत्तर भाग 



           

आहि पेशावर प्रातं हे पाहकस्थानात गेल्याम ळे, त्या भागातील मठ–मंहदरे म सलमानानी नष्ट करून आपल्या 
ताब्यात घेतली व हतकडील महान भव आहि इतर कहद  मंडळी भारतात हनघून आली, माझा पजंाब 
पेशावरचा प्रवास महान भावाचं्या पहरचयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याम ळे या लेखात सहवस्तर देत आहे. 
 
 पंजाब पेशावर कडील मठ–मंहदराचंा नाश झाल्याम ळे वर हनर्षदष्ट केलेल्या महंत दत्तराजाच्या 
प्रवासास ऐहतहाहसक महत्त्व आले आहे. 
 
 नेहमीच्या पद्धहतप्रमािे मी एकटाच प्रवासाला हनघालो. काही कामाकहरता म ंबईस जाव े
लागल्याम ळे तेथूनच रंहटयर एक्सपे्रसने पंजाब, पेशावरचा प्रवास स रू केला. प्रवासाच्या ठरलेल्या 
कायकक्मामध्ये प्रथमतः रावळकपडी येथे उतरावयाचे होते. मागात अमरावतीचे इन्श रन्स प्रचारक श्री. 
म्हैसाळकर याचंी अनायासेच गाठ पडून सोबत झाली. रावळकपडी येथे गाडीतून उतरताच महात्मा हहरराज 
करसालकर (कै. वृद्ध महंत गोहपराजबाबा) स्टेशनवर मला उतरवनू घ्यावयास आले होते, त्याम ळे फार 
सोयीचे झाले. माझी सोय तेथे एका सावकजहनक धमकशाळेत स्वतंत्र खोल्या होत्या तेथे केली होती. तेथे 
आधीच चादूंरबाजारच्या त ळसाबाई आराध्ये राहात होत्या. त्याचंी भेट होताच फार आनंद झाला. 
रावळकपडी येथील मठात जाऊन महंताची भेट घेतली, गं्रथ संग्रह पाहहला. हटपिे केली. तेथेच महात्मा 
हकरद्र व्यास (प ढे ज्यानंी नागपूरला वास्तव्य करून पथंाची सेवा केली व वाङ मय प्रकाशनाची खटपट 
केली.) प्रथमच भेटले. त्याचंीही प्रवासात बरीच मदत झाली. 
 
 रावळकपडीहून पंजाब सरकारचे उन्हाळ्यातील हनवासस्थान क मरी हे पाहून यावयाचे ठरले. बसचा 
प्रवास होता. बरोबर त ळसाबाई व हकरद्र व्यास होते. सकाळी हनघून सायंकाळी परत आलो. उन्हाळ्यातही 
पहाडातून अखंड झ ळ झ ळ वाहिारे झरे, पहाडातच थोडी जागा सपाट करून त्यात पेरलेल्या गव्हाची 
हहरवीगार शतेे, बस मागावर हदसत. ती त्या उन्हाळ्यात फारच मनोहर हदसत होती. त्यावळेी उन्हाळा 
असल्याम ळे क मरी अगदी गजबजलेली होती. सरकारी इमारती, हसनेमागृहे, रेसकोसक, बाजार ओळी 
इत्यादी पाहहली. हहवाळ्यात तेथे बफक  पडत असल्याम ळे सहा महहने क मरी जवळ जवळ ओसच पडलेली 
असे. भर द पारी आम्ही छत्रीहशवाय हफरत होतो तरीही हहवाळ्यात वऱ्हाडात जसे सौम्य ऊन असते तसेच 
तेथे भासले. संध्याकाळच्या बसने रावळकपडीस परत आलो. 
 
 प ढील प्रवासात महात्मा हहरराज करसालकर मजबरोबर होते. त्याम ळे सवक प्रवास स खाचा झाला 
व या प्रवासाचे उहदल ष्ट महान भाव वाङ मयाचे हनरीक्षि तेही सहजसाध्य झाले. रावळकपडीहून हहरपूर हजारा 
येथे गेलो. मागात (टॅस्क्सला) तक्षहशला हे स्टेशन लागले. तेथे उतरून तेथील उत्खनन केलेली स्थाने, 
हनरहनराळ्या काळचे तक्षहशला शहराचे अवशषे, क िालस्तूप वगैरे पाहहली. प रािवस्त  खात्याने उत्खननात 
सापंडलेल्या प्राचीन वस्त ंचा संग्रह केलेला होता तो पाहहला. स पकरटेंडेंटला भेटलो आहि उत्खननाची 
माहहती देिारे सरकारने प्रहसद्ध केलेले तक्षहशला गाईड हे इंग्रजी प स्तक हवकत घेतले. तेथून परत हहरपूर 
येथे गेलो. तेथे लाला द हनचंद या धहनक गृहस्थाकडे उतरलो. हे महान भावीयपंथाचे अन यायी आहेत, 
त्याचंा केशराचा वगैरे व्यापार असून त्याचें श्रीनगरला (काश्मीरला) ही द कान आहे. दर आठ हदवसानंी 
त्याचंी मोटार श्रीनगरला जात असे. तेथेही महान भावाचंा मठ आहे. मला त्याचं्या मोटारीतून श्रीनगरला 
जाण्याची सूचना देण्यात आली. पि मला जास्त हदवस राहण्याची सवड नसल्याम ळे तेथे जािे रहीत 
कराव ेलागले. हहरपूर येथे महान भाव मठ मंहदर होते. त्या मठातच ससं्कृत पाठशाळा होती. तेथे हशक्षि 
पंजाब य हनव्हर्षसटीच्या शास्त्री पदवी परीके्षपयंतचे होत होते. पाठशाळेचे म ख्याध्यापक पहंडत श्री. 



           

जनादकनजी शास्त्री हे हवद्वान गृहस्थ सनातन वैहदक धमाचे अन यायी होते. पाठशाळेत अनेक महान भावीय 
हवद्याथी हशक्षि घेत होते. त्यातं बरेचसे वऱ्हाड, महाराष्ट्रातील हवद्याथीही होते. त्याचंा पहरचय करून 
घेतला. 
 
 महंत दत्तराज बाबाजींचा हशष्ट्य बालकृष्ट्ि (दीक्षा घेतलेला) ही हवद्याथी होता. तो शास्त्री 
परीके्षकहरता अभ्यास करीत होता. त्याचाही प्रथम पहरचय झाला. शास्त्री परीक्षा पास झाल्यानंतर बालकृष्ट्ि 
शास्त्री परत माहूर येथील देवदेवशे्वराच्या ससं्थानात रहावयास आले. त्याचंा माझा प ढे घहनष्ट संबंध आला. 
यवतमाळ येथे आले म्हिजे बह धा माझ्याकडेच उतरत. माहूरलाही महान भाव पोथ्याचंा बराच संग्रह असे. 
त्याचं्या माफक तही मला अनेक पोथ्याचंा लाभ झाला. त्याचं्य संग्रहात नसलेल्या पोथ्या द सऱ्या महात्म्या 
जवळून देत. बाळकृष्ट्ि शास्त्री यानंी महान भावपंथाची आहि मराठी वाङ मयाची फार मोठी सेवा केली. 
त्यानंी अनेक लेख हनरहनराळ्या माहसकातून प्रकाहशत केले आहेत. आहि महान भावपंथाची व वाङमयाची 
यथाथक कल्पना यावी म्हिून महान भावपंथावर त्यांनी एक गं्रथ हलहून प्रकाहशत केला आहे. त्याला माझी 
प्रस्तावना आहे. महंत दत्तराज कैवल्यवासी झाल्यावर बाळकृष्ट्ि शास्त्री यानंाच देवदेवशे्वर संस्थानचे महंत 
करण्यात आले होते. अत्यतं खेदाची गोष्ट ही की, माहूरहून पंजाबकडे प्रवासास जाताना नागपूरास उतरले 
आहि तेथे एकाएकी आजारी पडून २–३ हदवसातं नागपूरच्या मेहडकल कॉलेजच्या हॉस्स्पटलमध्ये ते हनधन 
पावले. त्याचं्या अकाली आहि आकस्स्मक हनधनाम ळे महान भाव वाङमयाचा मोठा प रस्कता नाहीसा झाला. 
दत्तराजबाबा देवलोकी गेल्यावर देवदेवशे्वर संस्थानाची महंतकी, त्याचेंकडे आली होती. महान भाव 
वाङमयाचे अभ्यासक आहि संशोधक श्री. वा. ना. देशपाडें, डॉ. हव. हभ. कोलते, कै. हहरभाऊ नेने 
इत्याकदना महंत बाळकृष्ट्ि शास्त्री याचंी गं्रथ प रहवण्याबदल ल फार मोठी मदत होती. 
 
 हहरपूर येथे जरदाळूच्या बागा आहेत. पाटाचे पािी म बलक हमळत असे. एवढेच नाही तर शहराच्या 
सडकेच्या नाल्यातून हे हजवतं पािी खेळहवण्यात आले असून त्यावर पानचक्क्या बसवनू दळण्याची सोयही 
केली होती. जरदाळूच्या बागेत जाऊन झाडावरचे हपकलेले जरदाळू हाताने तोडून मनसोक्त खाल्ल.े 
आय ष्ट्यातील हा पहहला आहि शवेटचा योग. त्याची आठवि ब जिे शक्य नाही. हहरपूर हे नाव रिजीतकसग 
याचंा मेह िा प्रहसद्ध शूर सेनापहत हहरकसग नलवा याचं्या नावावरून पडले आहे. हहरकसग हा लढता लढता 
धाराहतथी पडला. त्याची समाधी पेशावर पलीकडे काबलू सडकेवर जमरुद येथे हकल्ल्यात आहे. ती प ढे 
रेकाडक कहमशनच्या बैठकीकहरता पेशावर येथे गेलो असता पाहण्याचा योग आला होता. 
 
 हहरपूरहून प्रथम आम्ही अमृतसर येथे आलो. अमृतसर येथे चौक पाहसयामध्ये जयकृष्ट्िी 
मंहदरामध्ये उतरलो. त्या महंदराचे महन्त साधेराज हे होते. महात्मा म क ं दराजही त्या वळेी तेथेच रहात 
असत. हे पूवी काहंी हदवस यवतमाळ हजल्यात होते. त्याचंी पूवीची ओळख होती. त्यानंी प ढे महात्मा 
नावाचे माहसक प्रथम उदूकमध्ये नंतर कहदीमध्ये काही हदवस चालहवले होते, त्यानंीच “श्री चक्धरचहरत्र” 
म्हिून एक हवस्तृत गं्रथ कहदीत हलहून प्रकाहशत केला व प ढे ते जयकृष्ट्िी महंदर अमृतसरचे महन्तही झाले 
होते. याहशवाय आिखी बरेच महात्मा तेथे रहात असत. त्यापंकैी एक नाव आठवत नाही. ते माझ्या बरोबर 
“जालीअनवाला बाग” दाखहवण्यास आले होते. ज्यावळेेला बागेमध्ये जमलेल्या प रुष, हस्त्रया, म ले 
याचं्यावर सवक रस्ते रोखून लष्ट्कर हशपायानंी य रोपीअन अहधकाऱ्याचं्या नेतृत्वाखाली मशीनगन्सचा मारा 
केला त्यावळेी हे महात्मा त्या गोळीबारात हजर होते, त्या जागेवर एक छोटे महंदर आहे. त्या महंदराच्या 
आड ते त्या वळेी दबून बसले होते म्हिून स दैवाने वाचले. हशखाचें पहवत्र स विक मंहदर, तलाव आहि तेथील 
प्रहसद्ध लंगरखानाही पाहहला. अमृतसरलाही वाङ मयासबंधंी माहहती हमळाली. 



           

 अमृतसरहून लाहोरला जाताना मध्यंतरी जालंधरला उतरून तेथील जयकृष्ट्िी मठ पाहहला आहि 
महन्ताची भेट घेतली. नंतर लाहोरला आलो. महात्मा हहरराज बरोबर होतेच. लाहोरलाही हहरामंहडत 
नंदलालच्या ठाकूर द्वारी उतरलो. मंहदराचे ससं्थापक नन्दलालजी सपत्नीक एका भागात रहात असत. 
त्यावळेी मंहदराचे महात्मा जयंहतराज हेच चालक होते. ते स्वतः हवद्वान होते, त्याचं्या जवळ पोथ्याचंा बराच 
मोठा संग्रह होता. त्यानंी काहंी प स्तके कहदीत हलहहली होती. त्याचं्या पोथ्याचंा मला बराच उपयोग झाला 
व पंथासंबधंी हवशषेतः पंजाब पेशावरकडे थेट काबलूपयंत आहि श्रीनगरपयंत जो प्रसार झाला त्याची 
माहहती त्याचेंकडून मला हमळाली. लाहोर येथे प नः हहरन्द्र व्यासाचंी गाठ पडली. त्याचंाही बराच उपयोग 
झाला. मच्छीहट टामध्ये महात्मा दत्तराज याचंा मठ होता. त्याचंी भेट घेतली. त्याचं्या जवळ धार्षमक 
वाङ मय होते. म ख्यत्वकेरून स्त्री–प रुष संबंधावर बरेच वाङ्मय होते. ते याच संबधंात वैद्यकी करीत असत. 
यासबंंधी त्यानंी कहदीत हलहहलेली काहंी प स्तके प्रकाहशत केली आहेत. त्यापकैी एक दोन प स्तके मला भेट 
हदली होती. ती अद्याप शारदाश्रम ससं्थेत स रहक्षत आहेत. लाहोरला द सऱ्या एका मोहल्ल्यात एक ज ना 
महान भाव (जयकृष्ट्िी) मठ आहे. तेथे गेलो होतो. महन्ताशी भेटलो, बोललो. महन्त बाबा ज न्या पद्धतीचे 
हदसले. त्याचं्याजवळ गं्रथ संग्रह होता. तो फार महत्त्वाचा होता. लाहोर येथील पहाण्याची स्थळे म्हिजे 
रिहजतकसहाचा हकल्ला, शाही मसजीद, रिजीत कसहाची समाधी, शालीमार बाग इत्यादी सवक पाहून घेतले. 
नंदलालच्या ठाकूरद्वारात होिाऱ्या पूजा, अवसर, आरत्या इत्यादी साम हहक कायकक्मात समरसतेने भाग 
घेत होतो. हवशषे सागंावयाचे की, पजंाब पेशावरकडील मंडळी मठातून आरत्या, अष्टके मराठीतूनच होत 
असत. त्याचप्रमािे इकडील अन यायी गृहस्थ आहि हस्त्रया देखील सूत्रपाठ पोथीचे पारायि केल्याहशवाय 
अन्न ग्रहि करीत नसत, असे समजले. 
 
 लाहोर येथील वास्तव्य संपल्यावर थेट पेशावर येथेच गेलो. पेशावर येथे अंदर शहरामध्ये गोपाल 
मंहदरात उतरलो. हे महंदर दोघा बहहिींच्या मालकीचे होते. महंत दत्तराजबाबा माहूर येथे महंतकीवर 
येण्यापूवी या गोपाल मंहदरातच राहत असत. हे मंहदर या बायाचं्या वहडलानंी बाधंले होते. दत्तराज यानंी 
दीक्षा घेतल्यावर ते या बायाचं्या बालपिापासून येथेच राहात असत व त्याचंा बधूंभहगनीप्रमािे घहनष्ट संबधं 
हनमाि झाला होता. मी गेलो त्यावळेी त्या मंहदरात एक महाराष्ट्रीय महात्मा रहात होते. त्याचें नाव आठवत 
नाही. हे बह श्र त होते. अन्दर शहरातच आिखी एक जयकृष्ट्िी मंहदर होते तेथेही जाऊन तेथील महन्ताची 
भेट घेतली व तेथे रहािाऱ्या आिखीही महन्ताशी पहरचय झाला. दोन्हीही महंदरात थोडाथोडा गं्रथ सगं्रह 
होता. तोही तपासून पाहहला. पेशावर येथे ढेरेशाह म्हिून एक श्रीमंत गृहस्थ या पंथाचे अन यायी होते. 
त्याचं्याकडे साधू महात्म्यानंा भोजनाचे हनमंत्रि होते, मलाही बोलाहवले होते. भोजनप्रसगंी प रुषानंीच 
वाढावयाचे व प रुष यजमानानंीही वाढावयाचे, कामात मदत करावयाची हतकडे प्रथा आहे. त्याप्रमािे 
ढेरेशाह स्वतः वाढीत असत. तेथे तीन हदवस म क्काम झाला होता. त्या अवधीत तेथील पाहण्याची स्थळे ज ने 
प रुषपूर, कहनष्ट्क आहद क शाि राजाची राजधानी तेथील उत्खनन करून काढलेले बौद्ध स्तूपाचें अवशषे, 
पेशावर येथील म्य हझयम, पचंतीथक स्थान, गोरखनाथाच्या स्थालीचे स्थान, तेथील मसजीद, देवीचे मंहदर 
इत्यादी देवस्थाने व तेथील हकल्ला पाहून तेथील म क्काम हलहवला. यवतमाळला माझ्या हनवासस्थानी माझ्या 
नातलगाच्या म लीचे लग्न असल्याम ळे तातडीने परत हफराव ेलागले व मध्ये न थाबंता यवतमाळला परत 
आलो. पंजाब पेशावरची स्मतृी म्हिून पेशावरला १०० रुपयालंा तीन इरािी गालीचे खरेदी केले होते. 
त्यापंैकी अद्यापही दोन हवद्यमान आहेत. 
 
 या प्रवासात हवशषे अशा दोन गोष्टी मला समजल्या. एक तर या भागात थेट काबलू कंधारपयंत १५ 
व्या शतकापासून महान भावपंथाचा प्रसार झाला. तो करण्यात महाराष्ट्रीय साधंूचा बराच मोठा वाटा होता. 



           

राजोबा शास्त्री याचें नाव हतकडे बह श्र त आहे. महाराष्ट्रीयानंा हतकडे अद्याप दक्षिी म्हितात. एकदा कसध 
नदीत एक होडी ब डत होती. हतला या साध ने आपल्या प्रभावाने वाचहवले. एक म्हिच पडली. “राजोबा 
दखिी ते ब डदी बेडी रखिी” राजोबा महाराष्ट्रीय म ळेच ब डत असलेली होडी वाचली. द सरी उल्लखेनीय 
गोष्ट म्हिजे मी हतकडे जाण्यापूवीच वीस वषापासून हतकडे महान भाव गं्रथ प्रकाहशत करण्याचा उपक्म 
झाला होता. त्या कामी महंत दत्तराज माहूरकर याचें प्राम ख्य होते. त्यानंी या कामाकहरता लाहोर येथे 
छापखानाही घातला होता. त्यावळेी तेथे छापलेल्या प स्तकाचं्या प्रती संस्थेत संग्रहहत आहेत. 
 
 आज उत्तर पंजाब, पेशावर प्रातं याचें पाहकस्तान झाले आहे. त्या भागात असलेली महान भावीय 
आहि सनातनी कहद  मंहदरे नष्ट झाली आहेत. अनेक कहद  आहि महान भावीय मंडळी भारतात येऊन वास्तव्य 
करीत आहेत. महन्त दत्तराज बाबानंी त्या बाजूला असलेल्या मठ महंदराचंी यादी हदली आहे. त्या पत्राला 
आज ऐहतहाहसक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 
 
 माझ्या प्रवासात जी वाड .मयहवषयक माहहती हमळाली हतचा मी परत आल्यावर जो “महान भावीय 
मराठी वाड .मय” नावाचा छोटा गं्रथ हलहून प्रकाहशत केला आहे, महान भावीय समाजाची जी माहहती हदली 
आहे ती पंजाबात आहि इतरत्र मठामहंदरातूंन वास्तव्य करून समक्ष हमळहवली आहे. 
 
 माझ्या या प्रवासात महात्मा हहरराज करसालकर (कै. पूज्य महन्त गोपीराज ब वा) यानंी फार 
पहरश्रम केले. त्याचंा मी अत्यंत ऋिी आहे. ते स्वतःच संशोधक आहि इतर पंथीयेत्तर वाङ मय संशोधकास 
मदत करण्यास ते सदैव तत्पर असतात. हरद्धपूर येथे गोहपराज संस्थानची महंतकी हमळाल्यावरही 
पोथ्याचं्या शोधाचे व संग्रहाचे कायक स रूच होते. त्यानंी एकहत्रत केलेल्या महान भावीय हस्तहलहखत 
पोथ्याचंा अमोल संग्रह हरद्धपूर येथे गोहपराज मठात आहे. या संग्रहात अनेक महत्त्वाच्या अशा मराठी 
अप्रकाहशत पोथ्या आहेत. वऱ्हाडातील प्रम ख संशोधकानंा सवांना हवशषेतः डॉ. कोलते, कै. हहरभाऊ नेने 
यानंा फार उपयोग झाला. महान भाव वाड .मयाचा आहि संशोधनाचा इहतहास हलहहताना महंत दत्त 
लक्षराज याचं्या बरोबरच महात्मा हहरराज करसालकर ऊफक  महंत गोहपराज बाबा याचंा उल्लखे अत्यतं 
महत्त्वाचा आहे. 



           

    ८ :         
 

५१.                    
 
प्रथम पनरचय 
 
 प्रस्त त स्महृतसर लो. ना. बापूजी अिे याचं्या प्रथम प ण्यहतथीहनहमत्त स्वगीय बापूजींच्या 
चरिकमली सादर करीत आहे. बापूजी आहि मी दोघेही वऱ्हाडचे हे खरे पि दोघाचेंही हशक्षि के्षत्र हभन्न. 
बापूजींचे, विी, चादंा, नागपूर आहि माझे पापळ, अमरावती व म ंबई असे असल्याम ळे त्यावळेी पहरचय 
होण्याचा संभव नव्हता. बापूजींचा प्रथम पहरचय योगायोगाने १९०६ साली झाला. बापूजी त्यावळेी 
अमरावतीस काशीबाई हायस्कूलमध्ये हशकत होते आहि मी न कताच एम्. ए. झालो होतो. मी अमरावतीस 
गेलो असताना विीचे रामभाऊ भागवत तेथे नगर वाचनालयाजवळ भेटले. ते म्हिाले, “चला त म्हाला 
आमच्या विीच्या एका उदयोन्म ख थोर व्यक्तीचा पहरचय करून देतो”. मला त्यानंी इदं्रभ वन 
हथयेटरजवळच्या एका घरी नेले. 
 
 तेथे तक्याशी एक व्यक्ती बसली होती. भागवतानी मला साहंगतले, “हे आमच्या विीचे माधव 
श्रीहहर ऊफक  बापूजी अिे, येथे काशीबाई हायस्कूलमध्ये हशकत आहेत व बी. एल्. चा अभ्यास करतात”. 
त्यानंी बापूजीना साहंगतले, “हे उमरावती ताल क्यातील यशवतंराव देशपाडें. यंदाच म ंबईस मराठी हवषय 
घेऊन एम्. ए. झाले व म ंबईस एल्. एल्. बी. च्या टमक भरतात”. मला त्यानंी बैठकीवर बसहवले व माझ्याशी 
त्याचें बरेच बोलिे झाले. या पहहल्याच भेटीत मला आढळून आले की त्याचं्या अंगी हवशषे प्रकारची 
संभाषि क शलता आहे. जेिेकरून ऐकिारा त्यात रंगून जातो. म ंबईस कॉलेजमध्ये असतानंा डॉ. 
भाडंारकर, न्यायमूती रानडे, इहतहासाचायक राजवाडे याचें लेख आहि भाषिे यानंी प्रभाहवत होऊन 
इहतहास, वाड .मय आहि प रािवस्तू याचंा शोध, संग्रह, अभ्यास हे कायक हाती घ्यावयाचे ठरहवल्याबदल ल मी 
त्यानंा साहंगतले. हवदभात अनेक शास्त्री, पंडीत, देशम ख, देशपाडें, जागीरदार आहद घरािी हस्तहलहखत 
गं्रथ, ऐहतहाहसक कागदपत्र यानंी समदृ्ध आहेत व त्याचें संरक्षि होिे अवश्य आहे व ते काम उत्साही 
कायककत्यांनी हाती घ्यावयास पाहहजे, असे म्हिनू मला प्रोत्साहन हदले. मग मी लवकरच त्याचंा हनरोप 
घेऊन हनघनू गेलो. तो असा अचानक झालेला प्रथम पहरचयाचे त्याचं्या स्नेहात रूपातंर होऊन तो स्नेह 
त्याचं्या अंतकाळापयंत ६२ वष ेहटकला. 
 
यवतमयळची रयष्ट्रीय शयळय 
 

इ. स. १९०८ च्या प्रथम चत थककात बापूजी अिे यानंी यवतमाळास वहकली करावयास स रुवात 
केली. मीही योगायोगानेच यवतमाळला त्याच साली शवेटच्या चत थककात वहकली करता स्थाहयक झालो. 
तेथे गेल्याबरोबर मी त्याचंी भेट घेतली. माझे धंद्याहनहमत्त तेथे वास्तव्य झालेले पाहून त्यानंी आनंद व्यक्त 
केला. बापूजी यवतमाळला येण्यापूवीच यवतमाळ येथील राष्ट्रीय शाळा जोमाने चालू होती. बंगालची 
फाळिी झाल्याबरोबरच बंगालमध्ये म ख्यतः तरुि हपढीमध्ये राष्ट्रीय आंदोलन स रू झाले व ते झपाट्याने 
भारतात सवकत्र पसरले. यवतमाळलाही त्याची झळ पोचली. कलकत्त्याला कटवाल्या तरुिावर म कदमा 



           

सरकारने चालहवला. त्यात यवतमाळचा हवद्याथी हरीभाऊ कािे, यवतमाळ हदवािी कोटातील रीडर याचंा 
म लगा बाळकृष्ट्ि कािे हवद्याथी यालाही त्यात गोवले होते. तो स टल्यानंतर एल्. एल्. बी होऊन अकोला 
येथे बरीच वष े वहकली करीत होता. बापूजी यवतमाळास स्थाहयक होण्यापूवीच यवतमाळला राष्ट्रीय 
वृत्तीच्या तरुिाचंा संच जमला होता. नावचे घ्यावयाची तर, दत्तोपंत कािे, गिपतराव माळवी, गोपाळराव 
टोंगो, पृथ्वीगीर हहरगीर, डॉ. बाबासाहेब पराजंपे, शामराव देशपाडें आहद मंडळी होती. प ण्यावरून दत्तोपतं 
आपटे प ढे प ण्यास इहतहास संशोधक म्हिून आले, गिेश हवष्ट्िू केतकर, जे प ण्यास अनाथ हवद्याथीगृहाच्या 
स्थापनेने प्रहसद्ध झाले व आिखी ४–५ जिाचें सहकायक लाभले. यवतमाळला सरकारी शाळाच्या हवरोधात 
राष्ट्रीय शाळा माळवी याचं्या हवठ्ठल महंदराच्या आवारात स्थापन केली. सरकारी शाळा सोडून हवद्याथी या 
शाळात भरती झाले. राष्ट्रीय शाळा, व्यवसाय शाळा, वसतीगृह म ष्टी फंड इत्यादी कायकक्म असत. 
 
पृथ्वीर्ीरचय छयपखयनय व हनरनकशोर सयप्तयनहक 
 
 पृथ्वीगीर हहरगीर यानंी स्वतःचा छापखाना घालून साप्ताहहक वतकमानपत्र स रू केले. ते स्वतः 
हहरगीर याचें प त्र आहि हटळकाचं्या केसरी वतकमानपत्राचे अन यायी या नात्याने छापखाना व साप्ताहहक 
यास हहरहकशोर हे नाव हदले. ते दोन्ही दृष्टीने साथक होते. वतकमानपत्र हे राजकीय चळवळीचा जनतेत प्रसार 
करण्याचे उत्कृष्ट साधन या दृष्टीने कायककते पहात व सरकारही साप्ताहहकाकडे साशकं दृष्टीने पाही. त्याचा 
प्रत्यय म्हिजे लवकरच हहर हकशोरचे संपादक पृथ्वीगीर याचेंवर त्यात प्रकाहशत झालेल्या एका 
कहवतेबदल ल राजद्रोहाचा खटला भरला. वास्तहवक ती कहवता त्यावळेी यवतमाळला खाडेंकर शास्त्री म्हिनू 
असत त्याचंा हा लेखक म लगा कॉलेज हवद्याथी. त्याने ही कहवता हलहहली. परंत  पृथ्वीगीर यानंी त्याचे नाव 
न सागंता ती आपत्ती आपल्यावर ओढून घेतली व म कदमा चालून हशक्षा झाली. खाडेंकर प ढे एल्. एल्. बी 
होऊन हदवािी कोटात जज्ज झाले व योग्य वळेी सेवाहनवृत्त होऊन नागपूरला राहहले. ते न कतेच ३–४ 
वषांपूवी हनधन पावले. सेवाहनवृत्त झाल्यावर ते मला येऊन भेटले व पृथ्वीगीर यानंा ज्या कहवतेबदल ल हशक्षा 
झाली त्या कहवतेची नक्कल मागू लागले. त्यानंा मी मूळ केसच्या रेकॉडकचे इन्स्पेक्शन घेऊन हमळवावयास 
साहंगतले. पृथ्वीगीर जेलमध्ये गेल्यावर प ण्याकडील भाव ेया नावाच्या गृहस्थानी हहरहकशोरचे संपादकत्व 
हाती घेतले पि लवकरच सरकारने त्याचं्यावर राजद्रोहाचा खटला भरून जेलची हशक्षा हदली. या सवक 
घटना बापूजी यवतमाळला स्थाहयक होण्यापूवीच घडल्या. राजकीय आंदोलनात यवतमाळचे नाव 
आघाडीवर होते. 
 
रयष्ट्रीय शयळय बांद केली 
 
 बापूजीच्या अंगी हनसगकतःच लोकनायकत्व होते त्याम ळे या राजकारिातील कायककते 
बापूजींच्याभोवती जमा झाले. राष्ट्रीय शाळेच्या कायातही बापूजीचे मागकदशकन स रू झाले. मी यवतमाळला 
स्थाहयक झाल्यावर मलाही शाळेच्या कायककारी मंडळाचे सभासदत्व सोपहवले. त्याम ळे राष्ट्रीय शाळेच्या 
कायाशी माझा संबधं आला. सरकारही राष्ट्रीय शाळा म्हिजे राजकारिात आंदोलन करण्याचा आखाडा 
असे मानून तो जबरीने बंद करण्याचा हवचार करू लागले. त्यावळेचे ग प्त पोलीस खात्याचे कहद स्थान 
सरकारचे इन्स्पेक्टर जनरल क्लीव्हलँड हे स्वतः यवतमाळला सन १९०९ मध्ये आले. त्यानंी राष्ट्रीय 
शाळेच्या कायककारी मंडळाची यवतमाळच्या सोशल क्लबच्या हॉलमध्ये भेट घेतली. त्यावळेी राष्ट्रीय शाळेचे 
श्री. कृ. ल. पेशव ेप्रम ख वकील हे अध्यक्ष होते. त्या सभेस बापूजी अिे कायककाहरिीचे इतर सभासद. त्यात 
मीही हजर होतो. क्लीव्हलँड यानंी हनक्षनू साहंगतले की आपि होऊन ही राष्ट्रीय शाळा ताबडतोब बंद करा 



           

नाहीपेक्षा सरकारचे हात मजबूत आहेत. लेखिीच्या एका फटकाऱ्याने शाळा बंद करण्यात येऊन 
कायककत्यांवर म कदमे करण्यात येतील. सभासदानंी हवचार करण्यास वळे मागून घेतला व संध्याकाळी 
प न्हा सभा बोलावनू हबनशतक राष्ट्रीय शाळा बंद करण्याचा हनिकय घेतला व अशा रीतीने यवतमाळची राष्ट्रीय 
शाळा आहि त्याशी संबंद्ध असलेले कायकक्म बंद झाले. क्लीव्हलँड यानंी भेटण्यापूवी शाळा बंद 
करण्याबदल ल आपल्या हाताने जे पत्र अध्यक्षाला हलहहले होते ते मूळ इंग्रजी पत्र त्याच्याच हाताने हलहहलेले 
शारदाश्रम, यवतमाळ संस्थेच्या संग्रहालयात स रहक्षत ठेवले आहे. 
 
बयपूर्ीवर नक्र. प्रो. १०८ कलमयप्रमयिे र्मयनत घे्ययची कयरवयई 
 
 राजकारिाचे कें द्र बंद झाले तरी वैयस्क्तक रीतीने आहि प्रसंगहवशषे साम दाहयक रीतीने कायकक्म 
चालू असत. सरकार आहि हवशषेतः पोलीस खातेही सतत जागरूक असे. १९१० मध्ये हन मान जयतंी 
आली त्यावळेी बापूजींचे हन मान जयंतीहनहमत्त यवतमाळच्या हवठ्ठल महंदराच्या सभामंडपात जाहीर 
व्याख्यान झाले. मला यापूवी बापूजींचे व्याख्यान ऐकण्याचा योग आला नव्हता म्हिनू मी म दल ाम व्याख्यानास 
गेलो. जनादकनप्रसाद पोलीस सबइन्स्पेक्टर हरपोटक घेण्याच्या तयारीने हजर होते. बापूजींचे भाषि म देल सूद, 
हनःसहंदग्ध आहि प्रभावी होते. पि ते सरकारला रुचले नाही. पोहलसानंी हक्. प्रो. कलम १०८ प्रमािे 
जमानत व्हावी म्हिनू हडस्स्रक्ट महॅजस्रेटच्या कोटात बापूजींवर म कदमा दाखल केला. त्यावळेी 
हैदराबादचे म इन दीन खान हे डेप्य टी कहमशनर व हडस्स्रक्ट महॅजस्रेट होते. सरकारतफे साक्षी झाल्या. 
बचावाकहरता गोपाळराव कोठेकर वकील वगैरेच्या साक्षी झाल्या परंत  पोलीसतफे एक साक्षीदार असा 
हमळाला की, त्याच्या साक्षीप ढे आमच्या साक्षीचे हडस्स्रक्ट महॅजस्रटे यानंा काहीच मोल वाटले नाही. तो 
साक्षीदार जवळच्या खेड्यात राहिारा शामराव हटकर २०–२५ वषाचा तरुि होता. त्याने साक्षीत 
साहंगतले की, “अिे याचें व्याख्यान ऐकून मला इतका जोम आला की हाती तरवार घेऊन साहेब लोकाचंी 
सपासप म ंडकी उडवावी.” त्याप्रमािे हातवारे करू लागला. हडस्स्रक्ट महॅजस्रटे यानंी बापूजींची जमानत 
घेतली. त्या अवधीमध्ये वहकलीचीही सनद स्थहगत करण्यात आली होती. 
 
सन १९१६ ची पनहली नर्ल्हय पनरषद यवतमयळ अनधवेशन 
 
 जमानतीची म दत सपंल्यावर प न्हा सनद हमळवनू वहकली स रू केली. हजल्यातील लोकाचंी 
संघटना व्हावी, त्याचंी उन्नती व्हावी, त्याचं्या अडचिी सरकारप ढे माडूंन त्या कायदेशीरहरतीने द रुस्त 
करून घ्याव्यात या हेत ने यवतमाळ येथे हजल्हा पहरषदेचे प्रथम अहधवशेन भरहवण्याची योजना बापूजींनी 
आखली. इंग्रज सरकार जनतेने चालहवलेल्या कायाकडे साशकं दृष्टीने पहात असल्याम ळे ते कोित्या 
रीतीने हवघ्न आिून कायात व्यत्यय आितील याचा भरवसा नव्हता. तेव्हा बापूजींनी मला साहंगतले त म्ही 
पहरषदेचे स्वागताध्यक्ष व्हा आहि पहरषदेच्या उदेल शाची सरकारी अहधकाऱ्यानंा माहहती देऊन जेिेकरून 
अहधवशेन हनर्षवघ्न पार पडेल असे करा. मला या हजल्हा संघटनेमध्ये काहीच अराजकता न हदसल्याम ळे मी 
बापूजींची सूचना मान्य केली व स्वागताध्यक्षाचे पद स्वीकार करण्याला संमती हदली. 
 
 बापूजीनी मलाच स्वागताध्यक्षाचे पद स्वीकारावयास साहंगतले. याचा ख लासा व्हावयास 
तत्कालीन राजकीय पहरस्स्थती कशी होती याचे थोडक्यात स्पष्टीकरि करिे अवश्य होईल. महाराष्ट्र 
आहि बंगालमध्ये तरुि हपढीने इंग्रज अहधकाऱ्याहवरुद्ध सशस्त्र चळवळ स रू केली त्याचे लोि सवक भारतात 
पसरले. त्याम ळे इंग्रज अहधकारी जागरूक झाले. प्रत्येक राजकीय कायात दक्षतेने राहू लागले. मी स्वतः 



           

राजकारिात सरकारहवरुद्ध प्रत्यक्ष भाग घेत नसे उलट लोककल्यािाकहरता सरकारहनर्षमत ज्या संस्था 
हनमाि झाल्या त्यामधून मी प्राम ख्याने भाग घेत असे. याम ळे सरकारी य रोपीयन अहधकारी याशंी बराच 
घहनष्ट संबधं येत असे. उदाहरिाथक यवतमाळ हजल्हा को–ऑपरेहटव्ह बकेँचा डायरेक्टर आहि सेके्टरी 
(आरंभ सन १९१३). यवतमाळ ताल का बोडाचे सभासद व उपाध्यक्ष, यवतमाळ हजल्हा बोडाचा सभासद व 
काही काळ अध्यक्ष, हजल्हा वॉरलोन कहमटीचा सेके्टरी (सन १९१४), यवतमाळ शहर स्वास्थ्य मंडळाचा 
सेके्टरी, यवतमाळ हजल्हा शतेकी प्रदशकनाचा हचटिीस (स मारे सन १९२२). याप्रमािे अनेक ससं्थाम ळे 
डेप्य टी कहमशनर, कहमशनर, डी.एस.पी. वगैरे बह धा त्यावळेी य रोपीयन असत, त्याचं्याशी बराच सबंंधा 
आल्याम ळे नेहमी भेटीगाटी होत. त्याम ळे बापूजींनी मला स चहवल्यावरून मी स्वागताध्यक्ष व्हावयाचे कबलू 
केले. आहि प्रसंग आल्यास यवतमाळ हजल्हा पहरषदही सरकार हवरोधी ससं्था नसून जनतेच्या अडचिी 
सरकारप ढे माडूंन त्या कायदेशीररीतीने सरकारकडून द रुस्त करून घेण्याचे एक साधन असल्याम ळे त्या 
साधनाचा अवलंब करिे प्रजा व सरकार या उभयतानंाही अन करिीय असल्याचे प्रसंग आल्यास 
अहधकाऱ्याचं्या नजरेस आिता येईल व अहधवशेन हनर्षवघ्नपिे यशस्वी करता येईल, ही मनाशी ख िगाठ 
बाधंली. ही पहहली हजल्हा पहरषद सन १९१६ साली भरली. मी स्वागताध्यक्ष आहि बहॅरस्टर मोरोपंत दीहक्षत 
हे पहरषदेचे अध्यक्ष होते. त्यावळेी श्री. चॅपमन हे य रोपीयन डेप्य टी कहमशनर आहि रायबहादूर बंबावले हे 
डी. एस. पी. होते. मी श्री. भाऊसाहेब भाव े यानंा भेटलो आहि पहरषदेच्या उपय क्ततेसंबधंाने चॅपमन 
साहेबानंा जािीव करून हदली तेव्हा चॅपमन साहेबानी एवढेच पि स्पष्ट शब्दात साहंगतले की जर 
सरकारहवरुद्ध काही हदसून आले तर त्याची गय होिार नाही, हे लक्षात असू द्याव.े मी स्वागताध्यक्ष या 
नात्याने ती जबाबदारी कबलू केली. 
 
 पहरषद रॉड्रीग्ज हथएटरमध्ये भरली. उद घाटनप्रसंगी डेप्य टी कहमशनर आहि डी.एस.पी. यानंा 
खास हनमंत्रि देऊन त्यानंा व्यासपीठावर बसहवले. प्रारंभीची भाषिे, स्वागताध्यक्षाचे आहि पहरषदेच्या 
अध्यक्षाचें भाषि झाल्यावर सकाळचा कायकक्म संपला. डी. सी. आहि डी. एस. पी. यानंा त्याचं्या 
तागं्यापयकत मी स्वतः जाऊन पोहचहवले. श्री. चॅपमन तागं्यात बसल्यावर एवढेच म्हिाले, “त मचे भाषि बरे 
झाले.” त्याचंा चेहरा अशातं असा हदसला. यावरून बाकीचा झालेला कायकक्म त्यानंा पटला असे हदसले 
नाही. तरी दोन हदवस पहरषदेचा कायकक्म हनर्षवघ्नपिे पार पाडून पहरषद यशस्वी झाली. सरकारकडून 
काही व्यत्यय आला नाही. 
 
नडस्स्रक्ट असोनसएशनची स्थयपनय 
 
 पहरषद पूिक यशस्वी झाल्यावर द सरे हदवशी श्री. भाऊसाहेब भाव ेवकील याचें गवती बंगल्यामध्ये 
सावकजहनक सभा होऊन त्या सभेत यवतमाळ हजल्यातील जनतेच्या हहताकडे लक्ष देिारी यवतमाळ 
हजल्हा असोहसएशन सन १९१६ सालीच स्थापन करण्यात आली. आज ५० वष ेझाली ती बापूजींनी हनमाि 
केलेली राजकीय संस्था कायक करीत आहे आहि त्या ससं्थेने हनमाि केलेला हटळक मेमोहरयल हॉल हे 
बापूजींचे हजवतं स्मारक आहे. हडस्स्रक्ट असोहसएशनचा मी आरंभीपासून सभासद नसलो तरी त्या 
संस्थेशी मधूनमधून सहकायक करीत असे. 
 
छयपखयनय आनि लोकमत सयप्तयनहक 
 



           

 हजल्हा असोहसएशनची स्थापना झाल्यानंतर असोहसएशनच्या हवहवध कायांचा व्याप हजल्हाभर 
वाढला. आहि मतप्रचाराचे प्रभावी साधन जे साप्ताहहक वतकमानपत्र त्याची आवश्यकता वाटू लागली. सन 
१९०१ ते १९०७ या वगंभगंाच्या राष्ट्रीय आंदोलनात हहरहकशोर साप्ताहहकाने फार मोठी कामहगरी 
बजाहवली. ती कामहगरी इगं्रज सरकारला इतकी जािवली की एकामागून एक असे दोन संपादक श्री. 
पृथ्वीगीर हहरगीर आहि श्री. भाव ेयाचं्यावर लेखाबदल ल राजद्रोहाचा म कदमा होऊन दोघानंाही जबर हशक्षा 
ठोठावण्यात आल्या. श्री. पृथ्वीगीर हशक्षा भोगनू आल्यावर त्यानंी हहरहकशोर पत्र स रू केले होते पि त्याचा 
पहहला जोम कायम राहहला नाही त्याम ळे बापूजींनी स्वतंत्र छापखाना काढून आपल्या पक्षाचे साप्ताहहक 
करावयाचे ठरहवले. त्याचं्या राजकीय पक्षाचे १०–१२ सहकाऱ्यानंी प्रत्येकी ५०० रु. भाडंवल देऊन स्वतंत्र 
छापखाना काढावयाची योजना ठरहवली आहि त्या मंडळातफे ‘लोकमत’ नावाचे साप्ताहहक यवतमाळला 
काढावयाचे ठरहवले. आहि दारव्याचे श्री. सदाहशव हिमंत बल्लाळ यानंी वतकमानपत्राचे संपादक व्हावयाचे 
ठरहवले. प्रस्त त वतकमानपत्र बापूजींच्या राजकारिाथक असल्याम ळे आहि त्यांच्या राजकारिात मी सहकायक 
करीनच अशी हनहश्चती नसल्याम ळे बापूजींनी मला शअेर देण्याबदल ल स चहवले नाही परंत  योगायोगाने मला 
छापखाना हवकत घेण्याकहरता त्या मंडळात ५०० रु. भाडंवल देण्याचे मी ठरहवले तो प्रसंग असा: 
 
 याप्रमािे शअेर हनहश्चत झाल्यावर रक्कम घेऊन म ंबईस छापखाना हवकत घेण्यास जाण्याच्या 
खटपटीत सदाहशवराव बल्लाळ लागले. सदाहशवराव हे अच्य तराव कोल्हटकर याचं्या प्रहसद्ध “संदेश” 
दैहनकाच्या संपादक मंडळामध्ये एक अन भहवक सपंादक होते. म्हिून बापूजींनी त्याचंी सपंादक म्हिनू 
हनवड केली. ॲडव्हान्स रक्कमबरोबर घेऊन म ंबईस जावयाचे परंत  रक्कम हाती येण्यास हदरंगाई लागली 
अशा स्स्थतीत ते एक हदवस अनायासे माझेकडे आले. जेवायचीच वळे होती तेव्हा मी त्यानंा हवनंती 
केल्यावरून माझेबरोबर जेवावयास बसले. तेव्हा त्यानी साप्ताहहक व छापखाना या संबंधीच्या योजनेबदल ल 
काय चालले याचा ख लासा केला. साप्ताहहक हे लोकहशक्षिाचे प्रभावी अंग असल्याम ळे ते चालहविे अवश्य 
आहे मग ते धंदा या दृष्टीने फायदेशीर असो अगर तोट्यात असो. मला हे त्याचें म्हििे पटले. राजकारिात 
वतकमानपत्र कोित्याही पक्षाचे असो त्याची जनतेला हनःसंशय उपय क्तता आहे. राजकीय मतामध्ये आपले 
हनहश्चत ऐक्य नसले तरी वतकमानपत्र हे एक प्रभावी साधन असल्याम ळे हजल्यामध्ये ते शक्यहततक्या लवकर 
स रू व्हावयास पाहहजे. मी पाचश ेरुपयाचंा शअेर घेतो आहि शक्यहततकी रक्कम गोळा करून छापखाना 
खरेदी करा. मी आज त म्हाला पाचश ेरुपये शअेरचे देतो. बापूजींच्या राजकारिास पोषकच पत्राचे धोरि 
राहील. मला त्याशी काही कतकव्य नाही. संपादक कायात माझा काही संबधं रहािार नाही. फक्त जनतेच्या 
उपयोगाथक साप्ताहहक हनयहमत प्रकाहशत झाले म्हिजे कायक झाले असे म्हिून जेवि आटोपल्यावर मी 
शअेरची रक्कम पाचशचे्या नोटा सदाहशवराव याचं्या स्वाधीन केल्या. नंतर सदाहशवराव म ंबईस जाऊन 
त्यानंी छापखाना खरेदी करून आिला आहि ‘लोकमत’ वतकमानपत्र स रू केले. अनेक वष े ‘लोकमत’ 
वतकमानपत्र लोकहशक्षिाचे प्रभावी साधन म्हिनू कायक करीत होते. परंत  वतकमानपत्राचा धंदा नेहमीच 
स्वयंपूिक असतो असे नसल्याम ळे तो अंदरबट्टयात आल्याम ळे बंद करावा लागला. त्यात गोळा केलेले 
भाडंवल नाहीसे झाले. त्यात मी घातलेले पाचश ेरुपयेही नाहीसे झाले. इतकी वष ेलोकहशक्षिाचे कायक 
चालहवता येऊ शकले. हे समाधान या रकमेच्या मोबदल्यात हमळाले हे हवशषे होय. 
 
सयप्तयनहक के्षत्रयत बयपूर्ी 
 
 भारताच्या आहि हवदभाच्या राजकारिात लोकनायक बापूजी अिे याचंी कामहगरी इहतहासात 
संरक्षून ठेविे अवश्य आहे. राजकारिात बापूजींशी सहकायक घडले असे अद्यापही अनेक कायककते हवद्यमान 



           

असतील त्यानंी तत्संबधंी आठविी हलहून ठेविे अवश्य आहे. राजकारिाच्या के्षत्रात माझे सहकायक न 
घडल्याम ळे मला तत्संबधंी आठविी संभवनीय नाहीत. साहहत्य आहि इहतहास या के्षत्रात जे सहकायक 
घडले ते मी येथे थोडक्यात देत आहे. 
 
नवदभफ सयनहत्य सांघयची स्थयपनय 
 
 बह धा १९२१ साल असेल. श्री. अण्िासाहेब खापडे यानंा बृहन हवदभाचा एक मराठी साहहत्य संघ 
असावा अशी कल्पना हनमाि झाली. त्यानंतर हवदभातील काही प्रम ख साहहस्त्यकाशंी त्यानंी हवचारहवहनमय 
केला. त्यात यवतमाळला मला व बापूजींना पते्र हलहहली. आम्ही त्यानंा आपली सम्मती हदली. सवांच्या 
हवचाराने सन १९२२ साली अमरावतीला हवदभाचे साहहत्य सम्मेलन भरहवण्याची योजना केली. दादासाहेब 
खापडे स्वागताध्यक्ष आहि स प्रहसद्ध साहहस्त्यक श्रीपाद कृष्ट्ि ऊफक  तात्यासाहेब कोल्हटकर अध्यक्ष आहि 
आण्िासाहेब खापडे संरसंघचालक हनहश्चत झाले, सम्मेलन २ हदवस झाले. त्याला मी आहि बापूजी हजर 
होतो. द सरे हदवशी रात्री श्री. दादासाहेब खापडे याचं्या वाड्यात माडीवर जमलेल्या साहहस्त्यकाचें 
सम्मेलन तात्यासाहेब कोल्हटकराचें अध्यक्षतेखाली भरहवण्यात आले. त्या सम्मेलनास मी व बापूजी हतर 
होतो. त्या सभेत हवदभक साहहत्य संघाची स्थापना करण्यात आली व संघाची हनयमावली तयार करण्यात 
आली व दरवषी साहहत्य सम्मेलन हवदभाच्या हनरहनराळ्या भागात भरहवण्यात येत असे. त्याप्रमािे द सरेही 
सम्मेलन यादव माधव काळे याचें अध्यक्षतेखाली भरहवण्यात आले. 
 
यवतमयळ येथील नतसरे सयनहत्य सम्मेलन 
 
 सम्मेलन यवतमाळ येथे १९२४ साली नरकसह कचतामि केळकर याचें अध्यक्षतेखाली भरवावयाचे 
होते पि १९२४–२५ साली यवतमाळ येथे प्लेग होता म्हिून ते १९२५–२६ साली भरहवण्यात आले. 
त्यावळेी बापूजी हे स्वागताध्यक्ष होते आहि मी स्वागत हचटिीस होतो. सम्मेलनास बृहन हवदभातील 
साहहस्त्यक आले होते. हवशषेतः सागंण्यासारखे म्हिजे हैदराबादचे हायकोटक जज्ज केशवराव कोरटकर 
आिखी १९ साहहस्त्यकानंा हैदराबादहून स्पेशल बसने यवतमाळला घेऊन आले होते. या सम्मेलनाचे एक 
वैहशष्ट्ट्य होते की सम्मेलनास आलेले प्रहतहनधी स्वागत सहमतीचे पाह िे समजण्यात येऊन त्याचं्या 
वास्तव्याची, चहा–भोजनाची व्यवस्था सम्मेलनाच्या हदवसात स्वागत सहमतीतफे करण्यात आली होती. 
स्वागताध्यक्ष या नात्याने बापूजींनी केलेले भाषि सम्मेलनातफे प्रकाहशत करण्यात आले होते. 
 
शयरदयश्रम सांस्थेची स्थयपनय 
 
 यवतमाळ येथे भरलेले हतसरे हवदभक साहहत्य सम्मेलन बापूजींच्या स्वागताध्यक्षतेखाली यशस्वी 
झाल्यानंतर यवतमाळच्या साहहस्त्यकानंी एक सभा भरवनू यवतमाळ येथे त्या वषीच एक सभा भरहवण्यात 
आली आहि यवतमाळ हजल्याची एक साहहत्य संस्था स्थापन करण्यात आली. त्या संस्थेचे शारदाश्रम हे 
नाव ठेवण्यात आले. त्या संस्थेचे बापूजी अिे हे अध्यक्ष, डॉ. टेंब े हे उपाध्यक्ष आहि मी (श्री. य. ख . 
देशपाडें) हे हचटिीस हनवडण्यात आले. नंतर संस्थेचा उदेल श, कायकक्म आहि हनयम वगैरे तयार 
करण्याकहरता एक कहमटी हनवडण्यात आली व कहमटीने हनयमावली हनमाि केल्यावर स. १९३२ साली 
शारदाश्रम ससं्था सोसायटीज ॲक्टखाली रीतसर नोंदहवण्यात आली आहि हनहश्चत ठरल्याप्रमािे ससं्थेच्या 
कायकक्माला व्यवस्स्थत रीतीने स रुवात झाली. संस्थेचे ऑहफस पहहली ५ वष ेमाझ्या हनवासस्थानी होते. 



           

नंतर जवळ जवळ १५–२० वष ेऑहफस नगर वाचनालयाच्या कृपेने लायब्ररीच्या इमारतीत होते. नंतर ते 
हल्ली हशक्षि प्रसारक मंडळाच्या अमोलकचंद कॉलेजच्या हॉलमध्ये आहे. 
 
शयरदयश्रम वयर्तषक १९३३ 
 
 शारदाश्रम संस्थेची व्यवस्स्थत काये स रू झाल्यावर संस्थेतफे प्रहतवषी हवदभातील हनरहनराळ्या 
शाखामंधील संशोधकाचें लेख एकत्र करून ते प्रकाहशत करण्याची योजना आखण्यात यावी अशी मी सूचना 
केली. त्या सूचनेला बापूजीनी संमती हदली व त्या वार्षषकाच्या सपंादनाचे काम त्यानंी माझ्याकडेच 
सोपहवले, हवशषेतः प रािवस्तू, स्थापत्य, हशल्प, नािी, ताम्रपट, हशलालेख, संस्कृत आहि मराठी 
वाङ मय, प रातत्त्व, इहतहास पूवककाल, प्राचीन आहि आध हनक इहतहास इत्यादी हवषयावंरील हवदभातील 
नामवतं संशोधकाचें लेख मागहवण्यात आले. आहि मी त्या वार्षषकाचे संपादन करून सन १९३३ साली 
प्रकाशन केले. त्या वार्षषकात त्या वळेेच्या हवदभातील नामवतं संशोधकाचें हवहवध हवषयावंरील लेख 
प्रकाहशत झाले आहेत. आहि ते वार्षषक अभ्यासकास संदभक गं्रथ म्हिून उपय क्त झाले आहेत. द्रव्याच्या 
अभावी त्यानंतर प ढील वार्षषक काढण्याचे बंद केले. 
 
र्यर्नतक प्रयच्य नवद्यय पनरषद (स.१९३८) लय शयरदयश्रम सांस्थेचय प्रनतननधी 
 
 या अहधवशेनाकहरता झ हरक (स्स्वत्झलंड) येथून स्वागत सहमतीच्या हचटिीसाकडून शारदाश्रम 
यवतमाळ या संस्थेचा हचटिीस म्हिून स. १९३७ साली हनमंत्रि आले व अहधवशेनास उपस्स्थत राहण्याचे 
मान्य करून एखाद्या प्राच्य हवद्या हवषयावर शोधहनबधंही वाचावयास हवनंती केली होती. हे अहधवशेन 
य रोपमध्ये झ हरचला असल्याम ळे या य रोपच्या प्रवासाचा जाण्यायेण्याचा खचक याहशवाय य रोपातील प्रम ख 
हवद्याहपठे, संग्रहालये आहि वस्त संग्रहालये यानंा भेट देऊन तेथे अभ्यास अथवा हनरीक्षि करिे इत्यादी 
याकहरता ६ महहने लागतील आहि ५ हजार रुपये तरी लागतील तेव्हा शारदाश्रम संस्थेजवळ ककवा 
माझ्याजवळ इतकी रक्कम जमा होिे अशक्यप्राय होते. त्यावळेी शारदाश्रमाचे आरंभापासूनचे अध्यक्ष लो. 
ना. बापूजी अिे यवतमाळलाच होते. मी त्यानंा ते हनमंत्रि पत्र दाखहवले. आहि ५ हजार रक्कम जमा होऊन 
अहधवशेनास जािे द रापास्त होईल. त्यानंी साहंगतले की संस्थेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. जािे–येिे, 
य रोपमध्ये वास्तव्य इत्यादीसाठी त म्हास ५ हजार रुपये लागतील. त्यास मी ५ हजार रुपये जमा करण्याची 
हमी घेतो. आहि जशी माझ्याकडे मागिी येईल त्याप्रमािे मागिी आल्याबरोबर रक्कम चेकने पाठवनू देईन. 
त म्ही हनमंत्रि स्वीकारल्याबदल ल पत्र हलहा आहि अहधवशेनात वाचण्याकहरता माझ्याकडे हनबधंही पाठवा. 
हनमंत्रि अहधवशेनापूवी १ वषक आधी आले होते. अहधवशेनाच्या तारखेच्या आधी ३ महहने बापूजींनी १ हजार 
माझ्याकडे पाठवनू मला समक्ष म ंबईला जाण्यायेण्याच्या परतीचे जहाजाची हतहकटे काढण्यास व प्रवासास 
उपयोगी पडतील असे कपडेलते्त व इतर सामान तयार करावयास साहंगतले. 
 
 य रोपचा प्रवास एकूि आक्टोबर १९३८ ते एहप्रल १९३९ म्हिजे सात महहने होता. त्याअवधीत 
एकूि ५ हजार रुपये खचक झाले. ते केवळ बाप जींच्याम ळेच जमू शकले. 
 
 बापूजी, प्रहसद्ध भ लाभाई देसाई याचं्याकडून रक्कम कशी हमळाली याबदल ल सागंत असत. त्यावळेी 
भ लाभाई आहि बापूजी दोघेही हदल्लीस असत. बापूजी भ लाभाईकडे गेले आहि त्यानंा साहंगतले की आमचे 
हमत्र आहि आमच्या संस्थेचे हचटिीस ससं्थेतफे प्रहतहनधी म्हिनू स्स्वत्झलंन्डमध्ये झ हरच येथे जागहतक 



           

प्राच्य हवदे्यच्या पहरषदेच्या अहधवशेनास जात आहेत. त्यानंा य रोपच्या प्रवासाकहरता ५ हजार रुपये गोळा 
करावयाचे आहेत तरी आपि त्याकहरता काही द्याव.े असे बापूजींनी म्हिताच भ लाभाईंनी हातात चेक ब क 
आहि पेन घेतले आहि बापूजींना हवचारले, “हकतना हलखू?” तेव्हा बापूजी म्हिाले, “मी काय सागंिार ! 
कायाचे महत्त्व आहि प्रवासाचा खचक याचा हवचार करून आपिास योग्य वाटेल तो आकडा घालावा.” 
त्याप्रमािे त्यानंी सातश ेरुपयाचंा आकडा घातला. वास्तहवक मी कोि आहे, याची श्री. भ लाभाई यानंा 
काहीही माहहती असण्याचा संभव नव्हता. केवळ कायाचे महत्त्व आहि बापूजींचा शब्द याम ळेच भ लाभाईनंी 
एवढा मोठा आकडा घातला. 
 
 बापूजी राजकारिी म्हिून हवदभात प्रहसद्ध होते. त्याप्रमािे साहहत्यके्षत्रातही ते प्रम ख होते. 
वास्तहवक शारदाश्रम यवतमाळ ही संस्था साहहस्त्यक होती. यवतमाळचे त्यावळेेचे म सलमान डेप्य टी 
कहमशनरही संस्थेचे ५० रु. देऊन आजीव सभासद झाले होते. यवतमाळकरातफे य रोपच्या प्रवासाकहरता 
हनरोप देण्याचा यवतमाळच्या टाऊन हॉलमध्ये लो. ना. बापूजींच्या अध्यक्षतेखाली समारंभ झाला. त्यावळेी 
डेप्य टी कहमशनर हे डायसवर अध्यक्षाशजेारी बसले होते. आहि त्यानंीही सभेत भाषि करून प्रवास 
स खप्रद होवो आहि प्रवासाचा हेतू साध्य होवो असे अहभष्ट कचतन केले. थोडक्यात सागंावयाचे की ही सभा 
राजकारि हनरपेक्ष होती. 
 
रयष्ट्रपती रयर्ेंद्रप्रसयद ययांची शयरदयश्रम सांग्रहयस भेट 
 
 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लो. ना. अिे यानंी मध्यवती सरकारात राज्यकारभारात भाग घेतल्याम ळे ते 
हदल्लीस आहि अन्यत्र राहू लागले. याम ळे त्याचें वास्तव्य यवतमाळ येथे होईना. तसेच मलाही स्वातंत्र्याचा 
इहतहास हलहहण्याकहरता त्यावळेच्या सी. पी. बेरार या सरकारने साधनसामग्री गोळा करण्याकहरता आहि 
इहतहासापैकी काही भाग हलहहण्याकहरता बोलाहवले म्हिून जवळ जवळ दोन वष े मी या कायाकहरता 
नागपूरला राहहलो. त्याम ळे शारदाश्रमाचा संग्रहहत असा हस्तहलहखत गं्रथ, ऐहतहाहसक सगं्रह, हवहवध 
वाङ मय, हशलालेख, ताम्रपट, नािी, हशल्प आदींचा महत्त्वपूिक संग्रह तो संरक्षि करण्याचेच म ख्य काम 
स रू होते. बाकी संस्थेची काये स्थहगत झाली होती. इ. स. १९५६ च्या स मारास राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
हे यवतमाळला यावयाचे ठरले होते. त्यात हजल्हा असोहसएशनला त्यांची हटळक मेमोहरयल हॉलमध्ये भेट 
देण्याचाही कायकक्म ठरला होता. कायकक्म हनहश्चत होऊन तो जाहीर झाला तेव्हा मी नागपूरला वास्तव्य 
करीत होतो. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यवतमाळला आले म्हिजे त्यानंा शारदाश्रम संग्रहाचे महत्त्व त्याचें 
समोर ठेविे संस्थेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची घटना आहे. कायकक्म हनहश्चत झाला तरी बापूजी याचं्या 
सल्ल्याने जेिेकरून राष्ट्रपतींच्या नजरेसमोर तो पडेल अशी योजना झाली पाहहजे. त्यावळेी बापूजी 
अनायासेच नागपूरास आपल्या हचरंहजवाकडे आले होते. द सऱ्या हदवशी मी त्याचं्याकडे गेलो. त्यानंा 
साहंगतले की राष्ट्रपती यवतमाळला येिार, त्याचंा कायकक्म हनयोहजत झाला व त्यात शारदाश्रमाला भेट 
अंतभूकत नाही तरी राष्ट्रपती यवतमाळला आले असता त्यानंा संस्थेचा अमोल संग्रह दाखहवण्याची योजना 
झाली पाहहजे, असे मी स चहवले. तेव्हा बापूजी म्हिाले, यवतमाळचा कायकक्म पं. रहवशकंर श क्ला यानंी 
मला हवचारूनच ठरहवला. त्यात हजल्हा असोहसएशनला भेट आहे. शारदाश्रमला भेट घ्यावी म्हिनू कोिी 
स चहवले असते तर सहज योजना झाली असती. परंत  आता असे करता येईल. असोहसएशनचा कायकक्म 
हटळक मेमोहरयल हॉलमध्ये दीड तासाचा योहजला आहे तोच आिखी १ तास वाढवनू तेथेच शजेारच्या 
हॉलमध्ये शारदाश्रम संग्रह त्यानंा दाखव.ू मी पंहडत श क्लानंा पत्र देतो व ते पं. श क्लाजींना दाखवा आहि 
त म्हीही त्यानंा त्या कायकक्मात अंतभाव करण्यास सागंा.” स्वातंत्र्ये हतहास कमीटीचा मी संशोधनाहधकारी 



           

आहि पं. श क्लाजी म ख्य मतं्री म्हिून अध्यक्ष असल्याम ळे इहतहासाच्या कामाम ळे त्याचं्या हनवासस्थानी 
मला नेहमी जाव ेलागत असल्याम ळे मी ते पत्र घेऊन त्याचं्याकडे गेलो आहि त्यानंा बापूजींचे पत्र देऊन 
सवक हकीकत साहंगतली आहि इतर कायकक्मात बदल न करता असोहसएशनच्या कायकक्मात आिखी अधा 
पाऊि तास वाढहवला म्हिजे हाही कायकक्म व्यवस्स्थत होईल असे साहंगतले. आहि आपि 
राष्ट्रपतीबरोबर यवतमाळला येत आहोत तेव्हा अपूवक संग्रहालाही भेट द्यावी म्हिनू हवनंती केली. पं. 
श क्लाजींनी बदल करण्याचे मान्य केले आहि स्वतःच यवतमाळच्या डेप्य टी कहमशनरला पत्र हलहून 
कायकक्मात त्याप्रमािे बदल करण्यास स चहवले. त्याप्रमािे व्यवस्स्थत घडून आले. कायकक्माच्या हदवशी 
हटळक स्मारक मंहदरात बापूजींच्या अध्यक्षतेखाली हजल्हा असोहसएशनतफे कायकक्म संपत आल्यावर 
बापूजींनी मला बोलाहवले आहि पाह ण्यानंा शजेारच्या हॉलमध्ये माडंलेल्या अपूवक वस्तू दाखहवण्यास घेऊन 
जाण्यास साहंगतले. मी राष्ट्रपती, पं. श क्ला आहि राष्ट्रपहतरक्षक या हतघानंा शजेारच्या हॉलमध्ये नेले. 
आहि तेथे मी आहि शारदाश्रमाचे हचटिीस श्री. द. बा. महाजन यानंी प्रदर्षशत वस्तंूचे महत्त्व समजावनू 
साहंगतले. राष्ट्रपती आहि म ख्य मंत्र्यानंी त्यावर उत्तम अहभप्राय हदला. शारदाश्रमाला एवढा अमोल संग्रह 
संरहक्षत ठेवण्याला स्वतःची इमारत नाही तरी जनता आहि सरकार यानंी संस्थेला इमारतीची व्यवस्था 
करावी असा राष्ट्रपतींनी अहभप्राय हदला. बापूजी हे हजल्हा असोहसएशनचे आहि शारदाश्रमाचे अध्यक्ष 
असल्याम ळे हा कायकक्म मागाहून घालता आला. आहि बापूजी म्हिनूच ते थोड्या अवधीत शक्य झाले. 
 
र्यर्नतक प्रयच्य नवद्यय पनरषद, नदल्ली (१९६४) 
 
 स. १९६४ साली कहद स्थान सरकारने जागहतक प्राच्य हवद्या पहरषदेचे अहधवशेन जानेवारीत 
भरहवले. त्यावळेी बापूजी हदल्लीतच होते आहि यवतमाळहून मी आहि श्री. प्र. रा. देशम ख, ॲडव्होकेट, 
यवतमाळ आम्ही हनमंत्रिावरून सभासद होऊन पहरषदेकहरता हदल्लीस गेलो. तेथे आम्ही सभासदाचं्या 
क्वाटकसकमध्ये वास्तव्य ठेवले. बापूजी हे तेथे एकटेच होते आहि त्याचंा आचारी पापय्या त्याचंी सवक व्यवस्था 
पहात असे. बापूजीही अहधवशेनास हनमंत्रिावरून हजर असत. अहधवशेनातही पापय्या त्याचं्या बरोबर 
असे. आम्ही श्री. देशम ख व मी एकदा त्याचं्याकडे जेवावयासही गेलो होतो. एके हदवशी अहधवशेनात ८ 
वाजता कहदी नाटक होते. नाटक १०–१० À À ला स टले. बापूजी त्या नाटकास आले होते. आम्ही दोघे मी व 
देशम ख त्याचं्या नंबरवारी जागा असल्याम ळे हभन्न हठकािी होत्या तेव्हा एका ठरीव दाराच्या जवळ भेटून 
मग दोघानंी हरक्शा करून हबऱ्हाडी जावयाचे ठरले. नाटक संपल्यावर ठरल्याप्रमािे हवहशष्ट दाराजवळ श्री. 
देशम ख याचंी वाट पहात उभा राहलो. हततक्यात बापूजी व पापय्या आले. बापूजींची भेट झाली व मला 
म्हिाले, “चला. मी हबऱ्हाडी जाताना त म्हाला त मच्या हबऱ्हाडी पोचवनू देईन. बापूजी म्हिाले चला. आपि 
मोटारमध्ये बसू. पापय्या बाबूराव देशम खानंा मोटरमध्ये घेऊन येतील.” मी काही आढेवढेे घेतले नाहीत. 
बापूजी व मी गाडीत जाऊन बसलो. पापय्या मी जेथे उभा होतो तेथे ५ हमहनटे उभा राहहला मग इकडे 
हतकडे पाहहले पि श्री. बाबरूाव हदसले नाहीत. तो इकडे हतकडे शोध करीत राहहला. मोटर भाड्याची 
होती. १५ हमहनटानंंतर ड्रायव्हर गदी करू लागला. काय घोटाळा झाला, बाबूराव हदसेनात व ड्रायव्हर वाट 
पाहहना. तेव्हा बाबूराव येतील हरक्शा वगैरे करून व ड्रायव्हरला हाकण्यास बापूजींनी साहंगतले आहि प्रथम 
आमच्या हनवासस्थानी मोटर नेली. तेथे मी उतरलो व बापूजी आपल्या हनवासस्थानी गेले. त्यानंतर अध्या 
तासाने श्री. बाबूराव देशम ख आले. श्री. बाबूराव हनवासस्थानी येईपयंत माझ्या मनावर काही हवशषे 
पहरिाम झाला नाही. त्यानंी मला साहंगतले, “मला न भेटता त म्ही परभारे हबऱ्हाडी आलात आहि मला 
त म्ही न भेटता परभारे घरी एकटेच आलात. त्याने माझ्या मनावर केवढे दडपि पडले याची कल्पना 
त म्हाला आहे काय? त मच्या वृद्धावस्थेम ळे त म्हाला मी व्यवस्स्थत रीतीने सभंाळून आिण्याची जबाबदारी 



           

घेतली तेव्हा मला सोडून त म्ही एकटेच घरी कसे आलात व त म्ही कोठे गेले असाल याच हववचंनेत मी 
हनराशय क्त अंतःकरिाने घरी आलो. या माझ्या मनःस्स्थतीची त म्हाला कल्पना आहे काय? त म्ही घरी 
पोचला नसता आहि वृद्धावस्था, दृहष्टमादं्य, अशक्तता इत्यादींम ळे जर कमीजास्त झाले असते तर त्याची 
जबाबदारी सवकस्वी माझ्यावर आली असती.” तेव्हा माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला की बाबूराव देशम ख 
याचंी वाट न पाहता मी बापूजींबरोबर जाण्यात फार मोठी चूक केली. असे म्हिून बापूजींची नाटक 
संपल्यानंतर त मची भेट न होता त्याचंी कशी भेट झाली, त्यानंी दोघानंा बरोबर पोचव ू म्हिून कसा शोध 
केला व ड्रायव्हरने घाई केल्याम ळे बाबूरावहशवायच मोटर कशी न्यावी लागली हे सवक मी बाबूरावानंा 
साहंगतले. तेव्हा बाबूराव दृष्टीस पडले नाही व तेव्हा बापूजींबरोबर मोटारने हनघून न जाता तेथे बाबूरावाचंी 
वाट पहात बसलो नाही ही माझी फार मोठी चूक झालीच व त्याबदल ल मी श्री. बाबूराव देशम खाचंी क्षमा 
माहगतली. खरे म्हिजे मोटारमध्ये बापूजींबरोबर हनघून न जाता तेथेच बाबूरावाचंी वाट पहात उभे राहिे 
योग्य होते. परमेश्वरकृपेने सवक ठीक झाले. श्री. बाबूराव व मी रात्री बरोबरच यावयाचे व जावयाचे ठरले 
होते व त्याप्रमािे आमचेबरोबर जावयाचे ठरले. ते वाट पाहून घोटाळ्यात पडतील हे मी बापूजींना स्पष्ट 
सागंून मोटारीतून खाली उतरावयास पाहहजे होते. पि बापूजींना तसे सागंनू मोटारीतून खाली उतरण्याची 
माझी हहम्मत झाली नाही व वृद्धपिाम ळे प्रवासात माझी काळजी घेण्याची ज्यानंी जबाबदारी पत्करली 
त्यानंा मनःस्ताप घडहवण्याचे माझ्या हातून घडले हे मी प्राजंलपिे नमूद करतो. 
 
 बापूजींच्या आहि माझ्या ६२ वषांच्या दीघक जीवनकालात जे अनेक स्मरिीय संबधं आले त्यात 
काही येथे नमूद करून स्मृहतस्वरूपाने ठेवीत आहे. व ते प्रथम प ण्यहतथीच्या हदवशी प्रकाहशत होिाऱ्या 
‘आराधना’ माहसक या वार्षषकाच्या रूपाने माझे जेष्ठ हमत्र लो. ना. बापूजी अिे याचं्या चरिी अपकि करीत 
आहे. इहतशम्..... 



           

५२.         :            
 
प्रयस्तयनवक 
 
 माझा जो, अमरावती नगर वाचनालयाशी वाचक म्हिून संबंध आला, तो माझ्या हवद्याथीदशते. स. 
१८९७ ते १९०१ अखेरपयंत म्हिजे ५ वष ेआला. त्यावळेचे माझे हवद्याथी हमत्र म्हिजे ज्याचें नाव मराठी 
वाड .मयात त्याचं्या २३ हवभागात्मक प्रचंड अशा “ज्ञानकोश” या महागं्रथाने आहि कादंबऱ्याहद बह हवध 
हलखािामं ळे अमर झाले आहे ते डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर. हे त्यावळेी माझ्या प ढच्या वगात अमरावतीस 
सरकारी हायस्कूलमध्येच हशकत होते. द सरे माझे त्यावळेचे हवद्याथी हमत्र म्हिजे कादंबरीकार व हवहवध 
हवषयावंरील हवशषेतः हशक्षि, व्याकरि इत्यादी हवषयावंरील अभ्यासू लेखक श्री. बाळकृष्ट्ि सतं राम 
गडकरी हे होत. हेही त्या हायस्कूलमध्ये श्रीधरपतंाचं्या वगातच हशकत होते. आम्ही हतघेही एका वगात 
हशकत नसतानास द्धा आम्हा हतघासं एकत्र येण्यास व आमची साहहत्यहवषयक मतै्री ज ळण्यास अमरावती 
नगर वाचनालयातील हवहवध गं्रथसंग्रह हेच कारिीभतू झाले. त्यासंबधंाच्या स खद आठविी येथे संके्षपाने 
नगर वाचंनालयाच्या हवद्यमान आहि आगामी वाचकासं सादर करीत आहे. 
 
 आम्ही हतघेही शाळा स टली की, घरी जाऊन संध्याकाळी नगर वाचनालयाच्या वाचन मंहदरात 
भेटत असू. जो वळे आमचे इतर हवद्याथी हमत्र क्ीडागंिावर हवहवध खेळ खेळून घालवीत असत तो वळे 
आमचा सहसा वाचनमहंदरात जात असे. प्रथमतः आम्ही वाचनमहंदराच्या हवस्तृत टेबलावर माडंलेली 
वतकमानपते्र, त्या हदवशी आलेली आमच्या आवडीची साप्ताहहके म्हिजे केसरी, काळ, करमिूक व 
वऱ्हाडची पते्र म्हिजे वऱ्हाड समाचार, प्रमोदकसधू, श द्ध वऱ्हाडी ही होत. आमच्याप्रमािेच रोज 
वाचनाकहरता नेमाने येिाऱ्या व्यक्तीत श्री. यशवतं गोकवद ऊफक  अण्िासाहेब देशपाडें, आंजनकसगीकर 
वकील हे होत. ते त्यावळेी वाचनालयाचे अध्यक्ष होते, असे मला वाटते. वास्तहवक वाचनालयाच्या 
अहधकाऱ्याशंी फक्त प स्तके देिाऱ्या व घेिाऱ्या कारक नाहशवाय कोिाचाही आमचा सबंंध येत नसे. त्याम ळे 
त्याचंी नावं ेआता इतकी वष ेम्हिजे ६६ ते ७० वषानंतर आठविे अशक्य आहे. आम्ही हतघेही गं्रथालयातील 
प स्तके वाचावयास नेत असू. 
 
 त्यावळेी वाचनालयाचे कारकून मला वाटते आरंभापासून श्री. गिेश राघव ऊफक  आपा कायंदे होते. 
ते प ढे १५–२० वष े तरी अमरावती नगर वाचनालयाचे कारकून होते. हे १९०१ नंतरही कधी कधी 
उमरावतीस नगर वाचनालयात गेलो म्हिजे हदसत असत. हे आपा कायंदे मी उमरावतीस असताना 
क ं भारवाड्याचे पहश्चमेस राघोपंत वहकलाच्या वाड्यात हबऱ्हाडास होते व मीही त्यावळेी याच वाड्यातं होतो. 
त्याम ळे आम्हास प स्तक नेण्याआिण्यास त्रास पडत नसे. आमच्या वाचनाचा भर कोिा एका हवहशष्ट 
हवषयावर नसे. वाचनात कथा, कादंबऱ्या, नाटके तर होतीच पि त्यातं काव्य, इहतहास, चहरते्र इत्यादी 
बह हवध हवषयाचंी प स्तके असत. 
 
 या आमच्या अहनबधं वाचनाचा लाभ श्रीधरपंताला व मला आमच्या हायस्कूलच्या के्षत्रात फार 
झाला. त्यावळेी हायस्कूलमध्ये दरवषी चढाओढीची व्हन्याक्य लर स्कॉलरहशप एक्झाहमनेशन म्हिून मराठी 
हवषयाची एक परीक्षा असे. त्या परीके्षस ८ वी पासून ११ वी पयंतच्या कोित्याही वगातील हवद्याथ्याला 
बसता येत असे. त्या परीके्षस मराठी हवषयाची प स्तके हनहश्चत केली नव्हती. त्याम ळे परीक्षक कोित्याही 



           

प स्तकातूंन प्रश्न हवचारी. त्याम ळे आम्हा दोघानंा ते प्रश्न सोडहवण्यास आमच्या नगर वाचनालयातील 
आम्ही अहनबधं वाचलेल्या प स्तकाचंा फार उपयोग झाला. त्या परीके्षत जो पहहला व द सरा येई त्याला 
दरमहा १० रु. प्रमािे स्कॉलरहशप १ वषक हमळे व या कालातील वगाची फीही माफ असे. या परीके्षस आम्ही 
म्हिजे श्रीधरपतं व मी दोघेही सन १८९९ च्या स्कॉलरहशप परीके्षस बसलो व श्रीधरपंताचा पहहला व माझा 
द सरा नंबर आला व आम्हा दोघासंही १ वषकभराकहरता स्कॉलरहशप हमळाली. मी सन १९०० व स. १९०१ 
या दोन्ही वषाच्या वरील परीके्षस बसलो व दोन्हीही परीके्षस १ ला नंबर येऊन दोन्हीही वषी वरील 
स्कॉलरहशप हमळाली. 
 
 नगर वाचनालयातील गं्रथसगं्रह पाहून माझ्या आहि श्रीधरपंताचं्याही मनात आपि गं्रथकार व्हाव े
अशी कल्पना हनमाि झाली. इंग्रजी १ लीपासून मी उमरावतीस हशकावयास आलो तेव्हा दरवषी उत्सवात, 
मेळ्यात भाग घेत होतो व हटपऱ्यावर पदे म्हित होतो. त्याम ळे गिपतीच्या मेळ्याकहरता मीही पदे करू 
लागलो व आम्ही ती मेळ्यात म्हिू लागलो. तेव्हा बरीच पदे जमली. त्यापकैी हनवडक पदे एकत्र करून 
“गिेशपद्यावली” हे छोटे प स्तक छापवाव े ही कल्पना आली. १९०० साली स्कॉलरहशप हमळत होती 
त्याम ळे पैशाचाही प्रश्न नव्हता. तेव्हा ही कल्पना श्रीधरपंताना साहंगतली ती त्यानंा पसंत पडली. प स्तक 
१८९९ मध्येच उमरावतीस भाजीबाजारापलीकडे अस्ल्बअन छापखाना होता. त्यात ते प स्तक छापले. 
छापखान्याचा भाव ठरहविे, प्र फे तपासिे ही कामे श्रीधरपंतानीच केली. स. १८९९ साली मी १५ वषांचा 
असताना ते प स्तक छाहपले. त्याची एक प्रत माझेजवळ आहे व एक प्रत माझे हमत्र डॉ. हव. हभ. कोलते, 
क लग रु नागपूर हवद्यापीठ, यानंी माझी आठवि म्हिून जवळ ठेहवले आहे. 
 
 श्रीधरपंत १९०० साली महॅरक होऊन म ंबईस हवल्सन कॉलेजमध्ये हशकावयास गेले व मीही १९०१ 
साली महॅरक होऊन याच कॉलेजमध्ये हशकावयास गेलो. तेथेही आमची जोडी जमली व उमरावती व 
अकोला येथे फक्त दोनच हायस्कूल होते. त्या महॅरक परीके्षत माझा २ रा नंबर आल्याम ळे बी. ए. होईपयंत 
४ वष े हटकिारी बेरार स्कॉलरहशप सरकारातून हमळाली. आम्ही उमरावतीस असताना आमचा आधीचा 
वाचक या नात्याने संबधं होता तसाच संबधं आम्ही दोघानंी आपला सबंंध म ंबई मराठी गं्रथ संग्रहाशी 
जोडला. श्रीधरपतंानी म ंबईस हवद्याथी असताना “महाराष्ट्र वास्ग्वलास” नावाचे माहसक सरासरी २–३ वष े
चालहवले. प ढे १९०५ साली बी. ए. च्या परीके्षस न बसता श्रीधरपंत प ढील हशक्षिाकरता अमेहरकेत हनघनू 
गेले. मी १९०५ साली एम्. ए. झालो. श्रीधरपतं याचें गरैहजेरीत श्री. बाळकृष्ट्ि संत राम गडकरी यानंी ते 
वास्ग्वलास माहसक जेमतेम १–२ वष ेचालहवले. १९०६ साली मी एम्. ए. झाल्यावर श्री. गडकरी यानंी 
माझ्याकडून “माझी शातंी” या नावाची कथा हलहून घेऊन छापवनू वास्ग्वलास माहसकाची वार्षषक भेट 
म्हिून वास्ग्वलासच्या वगकिीदारास हवनामूल्य हदली. जसा हायस्कूलातील व्हन्थाक्य लर परीके्षकरता 
अमरावती नगर वाचनालयात जे वाचन केले त्याचा उपयोग झाला तसाच माझ्या एम्. ए. च्या मराठी पेपसक 
करता मराठी गं्रथ संग्रहातील माझ्या अहनबंध वाचनाचा उपयोग झाला. गडकरी यानी त्याच स मारास 
आपली पहहली कादंबरी “स धारिेचा मध्यकाल” हलहावयास स रुवात केली व ती श्री. हमत्र याचं्या 
मनोरंजन माहसकातं क्मशः प्रकाहशत केली व प ढे प स्तकरुपाने काढली. अमेहरकेतून एम्. ए. पी. एच. डी. 
होऊन आल्यावर अनेक वष ेखपून व ज्ञानकोश मंडळ स्थापन करून व हजारो रुपये खचक करून अनेक 
तज्ञाचं्या सहकायाने प्रचंड ज्ञानकोश हनमाि केला. अनेक सामाहजक कादंबऱ्या व हवहवध हवषयावंरील 
हचहकत्सक लेखन कायक करून आपले नाव मराठी वाड .मयात अजरामर करून ठेहवले हे सवास श्र तच 
आहे. श्री. गडकरी याचं्या कादंबऱ्या हशक्षि, व्याकरि आहद हवषयावरील त्याचें लेखन सवकश्र तच आहे. ते 



           

एके काळी उमरावती हायस्कूलचे म ख्याध्यापक होते. हल्ली ते दोन्ही डोळ्यानंी अंध असून म ंबईस 
म लाजवळ असतात. 
 
 मी क ट ंब पोषिाकरता वहकलीचा व्यवसाय तरी इहतहास आहि वाड .मय याचं्या संशोधनाथक आय ष्ट्य 
व्यतीत केले. महान भाव याचें वाङ मय संशोधन करून अनेक गं्रथ हलहहले तसेच हवहवध के्षत्रातं संशोधनपूवक 
व अभ्यासपूवक गं्रथरचना केली हे सवास हवहदत आहे. हल्ली ८५ व े वषक स रू आहे. लेखन वाचन ज्याला 
इंग्रजीत टेबल वकक  म्हितात ते यथाशक्ती स रू आहे. डॉ. केतकर हदवगंत झाल्यावर नागपूर येथे हवदभक 
साहहत्य संघाने मा. श्री. उफक  बापूजी अिे याचें अध्यक्षतेखाली आम्ही केलेल्या साहहत्य हवषयक 
कामहगरीबदल ल सत्कार करून गौरव केला. नागपूर हवद्यापीठाने माझ्या इहतहास वाड .मय याच्या 
संशोधनात्मक सेवबेदल ल स. १९४४ साली डी. हलट ही पदवी हदली. हे सवक येथे सागंण्याचे कारि आम्हा 
हतघाचं्याही साहहत्य सेवचेे प्राथहमक स्फूर्षतस्थान अमरावती नगरपाहलकेचा गं्रथसंग्रह आहे ही गोष्ट 
वाचनालयाच्या हवद्यमान आहि आगामी सभासदाचं्या दृष्टीसमोर राहावी व ज्यानंा शक्य आहे अशानंा स्फूती 
हमळावी म्हिनू हा लेख या वयातही हलहावयाचा उद्योग केला. 



           

५३.                        
 
 इहतहास आहि वाङ मय याचं्या संशोधनास मी सन १९०५ सालापासून स रुवात केली आहि सधंी 
हमळेल त्याप्रमािे अजूनही सशंोधन के्षत्रात कायक करीत आहे. 
 
 इ. स. १९०२ ते इ. स. १९०५ या काळात मी म ंबई येथे हवल्सन कॉलेजात हशकत होतो. त्यावळेेस 
डॉ. रामकृष्ट्ि गोपाळ भाडंारकर आहि इहतहासाचायक हव. का. राजवाडे याचंी संशोधनावर व्याख्याने 
ऐकावयास हमळाली. त्याचप्रमािे त्याचें संशोधनात्मकलेख आहि गं्रथही वाचावयास हमळाले. त्याचंा 
पहरिाम म्हिून माझे लक्ष सशंोधनकायाकडे वळले. 
 
 माझे संशोधनाचे कायकके्षत्र हवशषेतः प्राचीन हवदभक म्हिजे नागपूर हवभाग, वऱ्हाड, पूवक खानदेश 
आहि मराठवाडा हा भाग. मी वैदभीय असल्याम ळे आहि तेथील ऐहतहाहसक आहि वाङ मयीन साधने हवप ल 
आहि असशंोहधत असल्याम ळे स्वाभाहवकपिेच माझे लक्ष हतकडे वधेले. प्रसंग हवशषेी मी हवदभाबाहेरही 
संशोधनकायक केले आहे. 
 
 माझ्या आवडीचा असा कोिताही संशोधनाचा एक हवषय सागंता येण्यासारखा नाही. कारि 
संशोधनाथक जो हवषय माझ्याप ढे येईल त्या हवषयात मी सारख्याच तत्परतेने आहि आवडीने समरस होतो. 
त्या कारिाने वैहदक काल, पौराहिक, ऐहतहाहसक, प्राचीन काल, मध्यय गीन काल, म सलमानी काल, 
आध हनक काल इत्यादी सवक के्षत्रातं माझे संशोधनकायक झाले आहे. तसेच संस्कृत आहि मराठी वाङ मय 
यातही माझे कायक झाले आहे. 
 
 माझे सशंोधनकायक व्यस्क्तशः होते. मी एकट्यानेच या कायास प्रारंभ केला व आजवर व्यस्क्तशःच 
कायक करीत आहे. तथाहप या कायास संघहटत स्वरूप याव े आहि संशोधनाच्या हनरहनराळ्या के्षत्रात 
सहकारी हनमाि व्हावते म्हिून यवतमाळ येथे इ. स. १९२६ च्या स मारास “शारदाश्रम यवतमाळ”, ही 
संस्था स्थापण्यात आली आहि सागंण्यास आनंद वाटतो की हा हेतू बह ताशंी साध्य झाला आहे. 
 
 संशोधन के्षत्रात ज्याचें सहकायक लाभले त्यापैकी नावचे घ्यायची झाली तर डॉ. हव. हभ. कोलते, 
श्री. वा. ना. देशपाडें, श्री. द. बा. महाजन, श्री. ना. ना. हूड, श्री. रा. द. दामले, श्री. वा. कृ. दािी, श्री. 
म. दा. साठे, अशी हकतीतरी नाव ेदेता येतील. 
 
नवदभातील पनहले सांशोधनकययफ 
 
 मी ज्यावळेेस पाहहले की हवदभात पद्धतशीरपिे संशोधन म ळीच झालेले नाही तेव्हा मला 
प्रारंभापासूनच कायारंभ करावा लागला. मठ, मंहदरे, ज नी घरािी, इत्यादी हठकािी इहतहास वा 
वाङ मयाची साधने हवख रली आहेत. तेव्हा प्रवास करून ती साधने असतील तेथे जाऊन त्याचें हनरीक्षि 
करिे व महत्त्वाची असतील ती संग्रहहत करिे, या मागाचा अवलंब करावा लागला. हा संशोधनाचा पहहला 
टप्पा होय. अशी साधने एकहत्रत झाल्यावर अनेक आधार गं्रथाच्या सायाने आपल्या अभ्याहसकेत बसून त्या 



           

साधनाचंा अभ्यास करून त्यावर हनघालेला हनिकय आहि माहहती प्रकाहशत करिे, हा संशोधनाचा द सरा 
टप्पा होय. या दोन्ही मागांचा मला अवलंब करावा लागला, हे वर साहंगतलेच आहे. 
 

मी आपल्या संशोधनाची फलश्र ती म्हिून ऐहतहाहसक आहि वाङ मयीन अनेक लेख इंग्रजीतून 
आहि मराठीतून अनेक माहसकातूंन आहि हनयतकाहलके, साप्ताहहके यातूंन प्रहसद्ध केले आहेत. हवशषेतः 
भारत इहतहास संशोधन मंडळाचे तै्रमाहसक, इहंडयन हहस्टॉहरकल रेकॉडकस कहमशन, ऑल इहंडया हहस्टरी 
कॉंगे्रस, ऑल इहंडया ओहरएटंल कॉन्फरन्स, इटंरनॅशनल हहस्टरी कॉंगे्रस, याचं्या प्रहतवार्षषक हनवदेनात ते 
लेख प्रहसद्ध झाले आहेत. हशवाय महान भावीय मराठी वाङ मय, श्रीऋद्धीपूर विकन आहि चक्पािी चहरत्र हे 
अन क्मे प्राचीन मराठी काव्य गद्य गं्रथ, वत्सग ल्म माहात्म्य हे गं्रथ प्रकाहशत केले आहेत. वत्सग ल्म 
माहात्म्याची स मारे १०० पषृ्ठाचंी प्रस्तावना अभ्यासपूिक आहि सशंोधनपूिक हलहहली आहे. हवदभातील 
ऐहतहाहसक लेखसंग्रह खंड १ ला हा मी संपादन केलेला गं्रथ न कताच हवदभक संशोधन मंडळाने प्रकाहशत 
केला आहे तसेच वदे शाखा वाङ मय आहि चरक ब्राह्मिाचा इहतहास हा संशोधनपूवकक आहि अभ्यासपूवकक 
हलहहलेला असा शास्त्रीय आहि सामाहजक गं्रथ हल्ली छापला जात असून प्रकाशनाच्या मागावर आहे. 

 
 माझे ऐहतहाहसक आहि वाङ मयीन संशोधनात्मक लेख गेल्या ४० वषांपासून अनेक हठकािी 
प्रकाहशत होऊन हवख रलेले असे पडले आहेत. ते अभ्यासकाचं्या सोयीकहरता एकत्र करून प्रकाहशत 
करण्याचे कायक अद्यापपयंत हाती घेतले नाही व ते कायक माझ्या हातून घडून येईल असा माझ्या वयोमानाने 
संभवही हदसत नाही. ते कायक अथात् माझ्या पश्चातच होईल. जर हे प्रकाशनाचे कायक कोिी आप लकीने 
हाती घेईल तर त्याला मी आनंदाने संमती देऊन शक्य ते सहकायक देईन. 
 
महयनुभयवीय वयङ मय सांशोधन 
 
 महान भावीय वाड .मयाच्या संशोधनाच्या कायाकडे माझें लक्ष वधेले त्याची कथा सागंण्यासारखी 
आहे. सन १९१७ च्या स मारास एक ज ना हस्तहलहखत गं्रथसंग्रह तपाहसत असता मला ग प्त हलहपत 
हलहहलेली एक जीिक पोथी आढळली. हतचा मला उलगडा होईना. माझे हमत्र डॉ. पाडूंरंग दामोदर ग िे 
याचं्याकडे या पोथीची दोन पाने पाहण्यास पाठहवली पि त्यानंाही त्या पोथीचा उलगडा होईना. शवेटी 
अनायासेच कै. भाव े यानंी प्रकाहशत केलेला ‘महाराष्ट्र सारस्वत’ हा गं्रथ माझ्या पाहण्यात आला. त्या 
गं्रथात महान भावाचं्या सकळ हलपीची हकल्ली हदली होती. ती त्या हलपीस लावनू पाहताच ती पोथी म्हिजे 
श्री. चक्धरस्वामींच्या म खातून हनघालेली वचने ज्यात संग्रहहत केली आहेत असा महान भावाचंा ‘सूत्रपाठ’ 
नावाचा तो प्राचीन मराठी गद्य गं्रथ आहे असे आढळून आले. त्यानंतर महान भाव पंथाचे पहवत्र के्षत्र ऋहद्धपूर 
येथे मी गेलो असतानंा तेथे एका शतेात ज नी हवहीर हदसली. त्यासंबधंाने मी माहूरचे महंत श्री. दत्तलक्षराज 
याचं्याशी बोलत असता त्यानंी ‘स्थानपोथी’ नावाची एक हस्तहलहखत पोथी दाखहवली. तीत केशव 
नायकाची हवहीर म्हिून वर्षिलेली हवहीर असल्याचे वाचून दाखहवले. त्या पोथीत असलेले विकन ऋहद्धपूर 
येथे बहघतलेल्या हवहहरीशी तंतोतंत ज ळले. त्यावरून ती सात–आठश े वषांची केशव हवहहर असल्याचे 
आढळून आले. त्या हवहहरीसंबंधाने मी १९२२ साली अमरावतीहून हनघत असलेल्या ‘उदय’ वतकमानपत्रात 
एक लेख प्रहसद्ध केला. तोच माझा संशोधनात्मक प्रथम लेख होय. महंत दत्तलक्षराज याचं्या प्रोत्साहनाने 
मी महान भाव वाड .मयाच्या संशोधन कायास आरंभ केला आहि इ. स. १९२६ साली प्रकाहशत केलेला 
‘महान भावीय मराठी गं्रथ’ त्यावळेी केलेल्या संशोधनाचे फळ होय. 
 



           

 इ. स. १९०८ च्या स मारास मी खडी घामिी येथील पटवाऱ्याचे ज ने कागद तपाहसत असता मला 
मोडीत हलहहलेले एक बाड आढळून आले, ते वाचनू पाहता पाहनपतच्या लढाईनंतर मल्हारराव होळकर 
यानंी बाळाजी बाजीराव ऊफक  नानासाहेब पेशव ेयास हलहहलेल्या पत्राची नक्कल होय असे आढळून आले. या 
नकलेचा हवशषे हा की पाहनपतचे य द्ध झाल्यानंतर ४० वषांच्या आतच त्या पत्राची नक्कल केलेली होती. 
यापूवी हव. का. राजवाडे यानंी ‘मरायाचं्या इहतहासाची साधने खंड ३ रा’ या गं्रथात ते पत्र प्रहसद्ध केले 
होते पि ते अपूिक होते. त्यानंा पूिक प्रत हमळाली नव्हती व मला हमळालेले पत्र पूिक होते हा त्या लेखाचा 
द सरा हवशषे होय. 
 
नशलयलेख, तयम्रपट, नयिी व मूती 
 
 माझ्या संशोधनात जे हशलालेख, ताम्रपट, नािी, मतूी वगैरे आढळल्या त्यापंकैी एक–दोन 
महत्त्वाचे उल्लखे करता येतील. 
 
नशलयलेख 
 
 सवांत दोन ज ने हशलालेख विी ताल क्यात कायर येथे सापडले. ते सातवाहनकालीन द सऱ्या व 
हतसऱ्या शतकातील आहेत. एक संस्कृतमध्ये असून द सरा प्राकृतात आहे. त्याची हलपी द सऱ्या शतकातील 
ब्राम्ही हलपी आहे. 
 
तयम्रपट 
 
 ताम्रपटापंकैी वाकाटकाचंा वाशीम ताम्रपट आहि राष्ट्रकूट नन्नराजाचा सागंळूद ताम्रपट हे 
महत्त्वाचे आहेत. वाशीम ताम्रपट वाकाटक नृपतीचा, आजवर उपलब्ध झालेल्या ताम्रपटापंकैी सवात ज ना 
आहे आहि पहहला पत्रा सोडून बाकीच्या शासनाची भाषा प्राकृत आहे. वाकाटकाचा हाच एक प्राकृत 
ताम्रपट असून तो हतसऱ्या शतकाचा आहे आहि त्या भाषेत ज न्या मराठीचे पूिक स्वरूप पहावयास हमळते. 
त्या दृष्टीने तो ताम्रपट अभ्यसनीय आहे. द सरा ताम्रपट संस्कृतमध्ये असून नन्नराज राष्ट्रकूटाचंा आठव्या 
शतकातील आहे. यापूवी नन्नराजाचे दोनच ताम्रपट उपलब्ध झाले होते. या हतसऱ्या ताम्रपटाने नन्नराजाच्या 
इहतहासावर नव्याने प्रकाश पडतो. 
 
नयिी 
 
 मी संग्रहहत केलेल्या नाण्यापंैकी दोन नािी हवशषे उल्लखेनीय आहेत. पहहले नािे इरािात ४ थ्या 
वा ५ व्या शतकात राज्य करीत असलेल्या सास्याहनअन राजवशंाचे आहे व या नाण्याचंा संग्रह अमरावती 
हजल्यात अजंनगाव स जी येथे सापडला. त्यापंैकी तीन नािी शारदाश्रम संग्रहात आहेत. ही परदेशी नािी 
भारतात व्यापाऱ्यानंी आिली असावीत. दहक्षि भारतात अशा प्रकारे रोमन नािी सापडली तीदेखील 
व्यापाऱ्यानंीच आिली असावीत. द सरे उल्लखेनीय नािे म्हिजे शक नृपाचे नािे. या नाण्याचंा संग्रह 
यवतमाळ हजल्यात दामापूर येथे सापडला. हे रावराजे द सऱ्या व हतसऱ्या शतकात भारतात राज्य करीत 
होते. हे नािे चादंीचे असून एक तृहतयाशं इंच आकाराचे वाटोळे आहे. या नाण्याचंा हवशषे म्हिजे त्यावर 



           

त्या त्या राजाची प्रहतमा कोरलेली आहे. अशा तऱ्हेची पाच–सहा नािी शारदाश्रमात आहेत. एका नाण्यावर 
एका स्त्री राज्यकतीची प्रहतमा असून हतच्या कानात किकफ ले आहेत. या नाण्यावरील प्रहतमा आयेतराचं्या 
असल्याम ळे या नाण्यानंा ‘गधेय या’ हे नाव रूढ झाले आहे. 
 
नवपुल सयमग्रीचय सांग्रह 
 
 मी संग्रहहत केलेली सामग्री हवप ल असून ती हल्ली यवतमाळ शारदाश्रमात ठेवली आहे. मोजदादच 
करावयाची झाली तर स मारे पाच हजार संस्कृत व मराठी हस्तहलहखत गं्रथ, स मारे दोन हजार मराठी व 
फारशी ऐहतहाहसक कागदपत्र आहि हवहवध नािी, हशलालेख, ताम्रपट आहि त्याचें छाप. ऐहतहाहसक 
स्थळाचंी व स्थापत्याचंी छायाहचते्र, मूती इत्यादी प्राचीन वस्तू आहेत. 
 
 वहकलीच्या व्यवसायातून सवड हमळेल तेव्हा हवदभात प्राचीन स्थळे पाहण्यास आहि ऐहतहाहसक 
कागदपत्र व हस्तहलहखत गं्रथ शोधण्यास मी मधून मधून जात असे. मी इहंडयन हहस्टॉहरकल रेकॉडकस 
कहमशनचा मध्यवती सरकारने हनय क्त केलेला स मारे तीस वषांपासून सभासद आहे. दरवषी कहमशनची 
बैठक भारतातील प्रदेश राजधानीत भरत असे. त्यावळेेस प्रातंसरकारतफे त्या भागातील प्राचीन अवशषे व 
ऐहतहाहसक दृहष्टने महत्त्वाची व पे्रक्षिीय स्थळे सभासदास दाखहवण्यात येत असत. अथात त्यासंबधंी 
ऐहतहाहसक माहहती, उपलब्ध साधने वाचनू व अभ्यासून हमळहवण्यात येत असे. इ. स. १९३८ साली 
जागहतक ऐहतहाहसक पहरषद आहि आंतरराष्ट्रीय प्राच्याहवद्यापहरषद अन क्मे स्स्वत्सलंडमध्ये झ्य हरच येथे 
आहि बसे्ल्जअममध्ये ब्र सेल्समध्ये भरली होती. त्या पहरषदानंा हनमंत्रिावरून मला जावयाचा योग आला. 
त्यावळेेस सात महहने य रोपमध्ये म क्काम होता. त्या अवधीत हवद्यापीठे, वस्त संग्रहालये आहि गं्रथालये यानंा 
भेट देण्याचा योग आला होता. तेथे उपलब्ध झालेली भारतहवषयक साम ग्रीसबंंधी टाचिे करण्यात आली, 
तसेच य रोपातील पे्रक्षिीय स्थळे पाहून त्याचीही माहहती देिारी प स्तके हमळहवण्यात आली. इहतहास आहि 
वाङ मय या दृष्टीने ही टाचिे फार महत्त्वाची आहेत. 
 
उले्लखनीय लेख 
 
 प्रवासात हमळहवलेल्या ऐहतहाहसक माहहतीसबंंधी जे लेख हलहहले त्याच दोनच लेख हवशषे 
उल्लेखनीय आहेत. पहहला लेख म्हिजे स मारे तीस वषांपूवी रेकॉडकस कहमशनकहरता पाटिा येथे गेलो 
असता हबहारमधील बौद्ध, जैन आहि वैहदक असे प्राचीन अवशषेाचें हनरीक्षि केले व त्यासंबधंी ऐहतहाहसक 
प्रवास वृत्त म्हिून ‘वागीश्वरी’ माहसकात नऊ लेखकाचंी ‘मगध हबहार’ नावाची एक लेखमाला प्रहसद्ध 
केली. ती वाचनीय आहे. तसेच रेकॉडक कहमशनकहरता पेशावर येथे गेलो असता स्थाहनक सरकारने 
सभासदास त्या भागातील ज ने बौद्ध अवशषे दाखहवले. त्या संबधंाने ऐहतहाहसक माहहतीचा अभ्यास करून 
स मारे १५ वषांपूवी ‘गाधंार पयकटन’ नावाचा एक लेख तरुि भारत या वृत्तपत्रात प्रहसद्ध केला आहे. 
 
 माझ्या संकस्ल्पत गं्रथापंैकी दोन गं्रथ महत्त्वाचे आहेत. कशदखेडकर जाधवाचंा इहतहास संग्रहहत 
केलेल्या ऐहतहाहसक साधनसाम ग्रीच्या आधारे हलहावयाचा आहे आहि द सरा गं्रथ म्हिजे य रोपात 
अभ्याहसलेल्या भाषाशास्त्राचे हनयमाबरह कूम उपलब्ध साधनसाम ग्रीच्या आधारे मराठी भाषेचा इहतहास 
हलहावयाचा आहे. मराठी भाषेच्या इहतहासाची काही प्रकरिे हलहून झाली असून बरीच हशलालेखाहद 



           

साम ग्री ज ळहवली आहे. हल्ली माझे वय ७७ वषांचे आहे. माझ्या हातून हा गं्रथ हलहून न झाल्यास माझ्या मागे 
कोिीही अभ्यासू हवद्वान तो गं्रथ पूिक करील व त्यातच मला समाधान आहे. 
 

आजवर अनेक संशोधकानंी जी साम ग्री उपलब्ध करून ठेवली आहे. हतच्या आधारे दोन महत्त्वाचे 
गं्रथ हलहहता येिे शक्य आहे. पहहला गं्रथ म्हिजे हवदभाचा अहधकृत असा प्राचीन इहतहास. हा गं्रथ अगदी 
वैहदक औपहनषहदक आहि पौराहिक काळापासून तो म सलमानपूवक कालापयंत हलहहता येण्यासारखा आहे. 
आहि द सरा गं्रथ म्हिजे सातवाहनकालीन महाराष्ट्र. त्यावळेचे हशलालेख जैन, बौद्ध आहि वैहदक गं्रथ 
इत्याहद हवप ल साधने उपलब्ध आहेत. आस्थेवाईक हवद्वान अशा तरूि अभ्यासकानंी ही दोन्ही काये हाती 
घ्यावयास पाहहजेत. 
 

*** 
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