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मराठवा यातील

पु य लोक अ ह यादेवी होळकर महा व यालय

तावना:  
 मराठवा याला सतंाचंी महान परंपरा लाभलेल  आहे
आपल  मराठवाडा भमूी प व  झाल  आहे
आहे. सतं परंपरेत भ तीयोगाला अन य साधारण मह व आहे
आहे. कारण भि त ह  साधनाव थेत व स अव थे
समाजातील सव तरातील लोकांना एक  आणल ेआहे
केले असेल तर केवळ सतंानंीच केले आहे
आहे आ ण हणूनच वारकर  भि त परंपरेत सतं मडंळीं
जवळ जाऊन ान ा त करावे लागत ेमा  सतं त े ान आप याला आप या जवळ येऊन देतात
आपण कस ंवागल ंपा हज ेयाचे अनमोल सं कार सतंांकडून होतात
अभगंा वारे मांडतात क , ध य आज दन सतं दशनाचा
 सतं भेट मळेु आप याला अ तशय चांगल  चालना मळते आप याला ज मो
शण दरू होतो आ ण सतंांचे केवळ दशन झालेला दन सु ा ध य होतो
कमी आहे आ ण अशा या सतंांची महान परंपरा मराठवाडा पर े ा
सं दायाचा पाया यांनी भ कम केला ते सतं ाने वर हे मराठवा या या पावनभू मतच ज माला 
आले आ ण हणूनच मराठवा या या भमूीला सतं महंताची भमूी हणून सबंोधल ेआहे
येय / उ ेश   1) सतं परंपरेचे मह व वशद करणे

              2) सतं परंपरेचा सं त इ तहास अ यासणे
              3) सतं सा ह याची आव यकता प ट करणे
              4) मराठवा यातील सतंां या कायावर काश टाकणे
मह व : 
     स य प रि थतीत वचार करता अस े ल ात येते क
वातं यानतंर ह  प रि थ त सधुारेल अस ंवाटल ंहोतं पण इ तहास पाहता असे ल ात येते क  येक 

कालखंडात कोणता न कोणता सघंष मानवास करावाच लागतो
उलथा-पालथी झाले या पाहावयास मळतात
दसत ेक , सपंणू भारत हा परक य आ मणामळेु हाद न गेला होता
१९४७ पय त सु च होती सम त मानव जातीला अनेक सकंटांशी सामना करत जगावे लागत होते
आज प रि थ त बदललेल  आहे
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मराठवा यातील वारकर  संतांच ेकाय 

डॉ. दपाल  चं कांत पांड े
सहा यक ा यापक, संगीत वभाग,  

पु य लोक अ ह यादेवी होळकर महा व यालय,  
राणी सावरगाव. 

 

मराठवा याला सतंाचंी महान परंपरा लाभलेल  आहे. सतंां या भ तीने आ ण पावन वचाराने 
आपल  मराठवाडा भमूी प व  झाल  आहे. सतंां या ठायी मानवी जीवनाचे येय ह  मो  नसनू भि त 

सतं परंपरेत भ तीयोगाला अन य साधारण मह व आहे. कारण सतंांनी भि तला 
कारण भि त ह  साधनाव थेत व स अव थते दो ह  ठकाणी आनदं प आहे

समाजातील सव तरातील लोकांना एक  आणल ेआहे. सामािजक जनजागतृी कर याचे काय हे कोणी 
केले असेल तर केवळ सतंानंीच केले आहे. सतं हे समाजाचा आरसा आहेत. सतं ह  आपल  माऊल च 
आहे आ ण हणूनच वारकर  भि त परंपरेत सतं मडंळींचा उ चार हा ‘माऊल ’ 
जवळ जाऊन ान ा त करावे लागत ेमा  सतं त े ान आप याला आप या जवळ येऊन देतात
आपण कस ंवागल ंपा हज ेयाचे अनमोल सं कार सतंांकडून होतात. सतं एकनाथ महाराज आप या 

ध य आज दन सतं दशनाचा / अनतं ज मीचा ीण गलेा 
सतं भेट मळेु आप याला अ तशय चांगल  चालना मळते आप याला ज मो

शण दरू होतो आ ण सतंांचे केवळ दशन झालेला दन सु ा ध य होतो. सतंांची मह ती वणावी तेवढ  
कमी आहे आ ण अशा या सतंांची महान परंपरा मराठवाडा पर े ाला ा त झालेल  आहे
सं दायाचा पाया यांनी भ कम केला ते सतं ाने वर हे मराठवा या या पावनभू मतच ज माला 
आले आ ण हणूनच मराठवा या या भमूीला सतं महंताची भमूी हणून सबंोधल ेआहे

सतं परंपरेचे मह व वशद करणे.  
सतं परंपरेचा सं त इ तहास अ यासणे.  
सतं सा ह याची आव यकता प ट करणे.                 
मराठवा यातील सतंां या कायावर काश टाकणे.  

स य प रि थतीत वचार करता अस े ल ात येते क , ह  प रि थ त खूपच भयावह आहे
वातं यानतंर ह  प रि थ त सधुारेल अस ंवाटल ंहोतं पण इ तहास पाहता असे ल ात येते क  येक 

कालखंडात कोणता न कोणता सघंष मानवास करावाच लागतो. ाचीन काळा नतंर या पृ वीवर अनेक 
पालथी झाले या पाहावयास मळतात. म ययगुीन कालखडंात भारत परुता वचार केला तर असे 

सपंणू भारत हा परक य आ मणामळेु हाद न गेला होता. ह  परक याचंी स ता जवळपास 
पय त सु च होती सम त मानव जातीला अनेक सकंटांशी सामना करत जगावे लागत होते

आज प रि थ त बदललेल  आहे, पण सामना मा  करावाच लागत आहे. आजचे आ मण हे दसत 
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सतंां या भ तीने आ ण पावन वचाराने 
सतंां या ठायी मानवी जीवनाचे येय ह  मो  नसनू भि त 

कारण सतंांनी भि तला ‘सा य’ मानल े
त दो ह  ठकाणी आनदं प आहे. सतंांनी 
सामािजक जनजागतृी कर याचे काय हे कोणी 

सतं ह  आपल  माऊल च 
’ असा केला जातो. गु  

जवळ जाऊन ान ा त करावे लागत ेमा  सतं त े ान आप याला आप या जवळ येऊन देतात. 
सतं एकनाथ महाराज आप या 

अनतं ज मीचा ीण गलेा || 
सतं भेट मळेु आप याला अ तशय चांगल  चालना मळते आप याला ज मो-ज मी आलेला 

सतंांची मह ती वणावी तेवढ  
ला ा त झालेल  आहे. वारकर  

सं दायाचा पाया यांनी भ कम केला ते सतं ाने वर हे मराठवा या या पावनभू मतच ज माला 
आले आ ण हणूनच मराठवा या या भमूीला सतं महंताची भमूी हणून सबंोधल ेआहे.   

.                  

त खूपच भयावह आहे. 
वातं यानतंर ह  प रि थ त सधुारेल अस ंवाटल ंहोतं पण इ तहास पाहता असे ल ात येते क  येक 

ाचीन काळा नतंर या पृ वीवर अनेक 
डात भारत परुता वचार केला तर असे 

ह  परक याचंी स ता जवळपास 
पय त सु च होती सम त मानव जातीला अनेक सकंटांशी सामना करत जगावे लागत होत.े 

आजचे आ मण हे दसत 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue II  (February 2021)

नाह  यामळेु आप याला वार करायला कठ ण जात आहे
जग हणून ओळखले जात ेपरंतु या सधुारणे या जगातह  आप याला या महामार चा सामना करावा 
लागत आहे, सन 2020 हे सपंणू वषच तडजोडीच पाहायला मळालं
सपंणू व वालाच हाद न सोडले आहे
पणूपने हतबल झाले होत.े भारतावर देखील ह  सकंट आलेल होत ंपरंतु भारताने मा  या सकंटाला 
धराने त ड दले वाईट प रि थ त मधून चांगले शोधा
सकारा मक बननू प हले. याचे मु य कारण आपल  धा मक
आ ण यामळेुच या सतं सा ह याचा अ यास यांच ेजीवन अ यासने मह वाचे आहे
   म ययगुीन काळात सपंणू भारतातच अनेक ांता
कालखंडात क न ठेवलेले काय आजह  आप या उपयोगाचे आहे
पढु ल अनंत कालखंडातील प रि थतीचा वचार क  शकतात कारण ते हढा यांचा अ यास असतो
सशंोधकाने तथे केवळ मराठवा या या भमूीत जे सतं उद
यां या कायाचा आढावा यांची थं सपंदा अ यासल  आहे
या सतंांनी सांभाळल  या सतं महा मायांचा इथे उ लेख केला आहे कारण सपंणू सतंचा उ लखे 

कर यासाठ  हा लेख खूप अपरुा आहे
मा यमातनू समोर आण याचा य न केला आहे
एकनाथ, सतं गोरोबा, सतं जनाबाई
सम त जनतेस वचार, आचार
केलेले आहेत.  
    सतं ाने वर: ‘गीता’ 
कोण याह  एका काळापरूता नसनू तो सव काळा कर त मह वाचा आहे
जनतपेयत पोहच व याचे काय वारकर  सं दाया या मा यमातनू सतं े ट सतं ाने वर महाराजांनी 
केले आहे. गीता ह  केवळ वाचनासाठ  नसनू ती जग यासाठ  आहे असा सदेंश ाने वर महाजांनी 
दला आहे. वारकर  सं दाया या भजन

अलकंापरु  पु यभू म प व  तथे नांदतो ानराजा सपुा  
तया आठ वता महापु यराशी नम कार मा या स गु  ाने वराशी 

 या महान सतंचा ज म गु वार म यरा ी ावण व य अ टमी ीकृ ण अ टमी यवुा नाम 
सवं सरे शके 11931 साल  झाला
भि त व वरैा याच ेवेड होत.े 
आले व तथेच यांचा ववाह स पतं कुलकण  यां या मलु शी झाला
मनातील वरैा याचे वचार काह  के या थांबत न हत े यावेळी यांनी काशीला जाऊन स  महंत 
यां याकडून सं यास हण केला परंतु या महंतांना व ल पतं हे ववा हत आहेत हे समज यावर 
यांनी व ल पतं यांना परत जा यास सां गतले
आ यानतंर यांना चार अप ये झाल  ती हणजे ह च महान सतं होत
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नाह  यामळेु आप याला वार करायला कठ ण जात आहे. वा त वक पाहता आजचं जग ह  सधुारणाचें 
जग हणून ओळखले जात ेपरंतु या सधुारणे या जगातह  आप याला या महामार चा सामना करावा 

हे सपंणू वषच तडजोडीच पाहायला मळाल.ं महामार या या महान सकंटाने 
सपंणू व वालाच हाद न सोडले आहे. वै ा नक शोधांसाठ  स  असलेले चीन

भारतावर देखील ह  सकंट आलेल होत ंपरंतु भारताने मा  या सकंटाला 
धराने त ड दले वाईट प रि थ त मधून चांगले शोधायला लागले या सव नकारा मक प रि थतीला 

याचे मु य कारण आपल  धा मक, आ याि मक सतं-महंतांची शकवण आहे
आ ण यामळेुच या सतं सा ह याचा अ यास यांच ेजीवन अ यासने मह वाचे आहे

म ययगुीन काळात सपंणू भारतातच अनेक ांता- ांतात सतं उदयाला आल े यांनी या 
कालखंडात क न ठेवलेले काय आजह  आप या उपयोगाचे आहे. कारण सतंानंा दरू ट  असत े त े
पढु ल अनंत कालखंडातील प रि थतीचा वचार क  शकतात कारण ते हढा यांचा अ यास असतो
सशंोधकाने तथे केवळ मराठवा या या भमूीत जे सतं उदयाला आले, काय केले
यां या कायाचा आढावा यांची थं सपंदा अ यासल  आहे, याच बरोबर वारकर  सं दायाची पताका 
या सतंांनी सांभाळल  या सतं महा मायांचा इथे उ लेख केला आहे कारण सपंणू सतंचा उ लखे 

कर यासाठ  हा लेख खूप अपरुा आहे. सागर खूप वशाल आहे परंत ु यातील एक थब या लखेा या 
मा यमातनू समोर आण याचा य न केला आहे. या शोधप ात सतं ाने वर

सतं जनाबाई, सतं मकुताबाई या सतंांचा अ यास केला आहे
आचार, एका मता, धा मक त व ान दे यासाठ  अनेक थं

’ हा थं सम त मानव जाती या क याणाचे साधन आहे
कोण याह  एका काळापरूता नसनू तो सव काळा कर त मह वाचा आहे. गीतचेे ह  ान सव सामा य 

पोहच व याचे काय वारकर  सं दाया या मा यमातनू सतं े ट सतं ाने वर महाराजांनी 
गीता ह  केवळ वाचनासाठ  नसनू ती जग यासाठ  आहे असा सदेंश ाने वर महाजांनी 
वारकर  सं दाया या भजन, क तन, या यान, बोध, सा ह य या सवाची सु

अलकंापरु  पु यभू म प व  तथे नांदतो ानराजा सपुा  /
तया आठ वता महापु यराशी नम कार मा या स गु  ाने वराशी 

या महान सतंचा ज म गु वार म यरा ी ावण व य अ टमी ीकृ ण अ टमी यवुा नाम 
साल  झाला. ानदेवांच ेमळू गाव आपेगाव पठैण जवळ आहे

. यांनी अनेक तीथ या ा के या याच तीथ या  ेदर यान ते आळंद स 
आले व तथेच यांचा ववाह स पतं कुलकण  यां या मलु शी झाला. ववाह झाला तर ह  यां या 

रा याचे वचार काह  के या थांबत न हत े यावेळी यांनी काशीला जाऊन स  महंत 
यां याकडून सं यास हण केला परंतु या महंतांना व ल पतं हे ववा हत आहेत हे समज यावर 
यांनी व ल पतं यांना परत जा यास सां गतल,े यावर व ल पतं आ ा माननू परत 
आ यानतंर यांना चार अप ये झाल  ती हणजे ह च महान सतं होत.  
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वा त वक पाहता आजचं जग ह  सधुारणाचें 
जग हणून ओळखले जात ेपरंतु या सधुारणे या जगातह  आप याला या महामार चा सामना करावा 

मार या या महान सकंटाने 
वै ा नक शोधांसाठ  स  असलेले चीन, अमे रकेसारखे देश 

भारतावर देखील ह  सकंट आलेल होत ंपरंतु भारताने मा  या सकंटाला 
यला लागले या सव नकारा मक प रि थतीला 

महंतांची शकवण आहे, 
आ ण यामळेुच या सतं सा ह याचा अ यास यांच ेजीवन अ यासने मह वाचे आहे.  

ांतात सतं उदयाला आल े यांनी या 
कारण सतंानंा दरू ट  असत े त े

पढु ल अनंत कालखंडातील प रि थतीचा वचार क  शकतात कारण ते हढा यांचा अ यास असतो. 
काय केल,े याच सतंांचा, 

याच बरोबर वारकर  सं दायाची पताका 
या सतंांनी सांभाळल  या सतं महा मायांचा इथे उ लेख केला आहे कारण सपंणू सतंचा उ लखे 

सागर खूप वशाल आहे परंत ु यातील एक थब या लखेा या 
या शोधप ात सतं ाने वर, सतं नामदेव, सतं 

सतं मकुताबाई या सतंांचा अ यास केला आहे. या सतंांनी 
धा मक त व ान दे यासाठ  अनेक थं, अभगं नमाण 

हा थं सम त मानव जाती या क याणाचे साधन आहे. हा थं 
गीतचेे ह  ान सव सामा य 

पोहच व याचे काय वारकर  सं दाया या मा यमातनू सतं े ट सतं ाने वर महाराजांनी 
गीता ह  केवळ वाचनासाठ  नसनू ती जग यासाठ  आहे असा सदेंश ाने वर महाजांनी 

सा ह य या सवाची सु वात होत ेती  
/ 

तया आठ वता महापु यराशी नम कार मा या स गु  ाने वराशी // 
या महान सतंचा ज म गु वार म यरा ी ावण व य अ टमी ीकृ ण अ टमी यवुा नाम 

ानदेवांच ेमळू गाव आपेगाव पठैण जवळ आहे. व ल पतं यांना 
यांनी अनेक तीथ या ा के या याच तीथ या  ेदर यान ते आळंद स 

ववाह झाला तर ह  यां या 
रा याचे वचार काह  के या थांबत न हत े यावेळी यांनी काशीला जाऊन स  महंत 

यां याकडून सं यास हण केला परंतु या महंतांना व ल पतं हे ववा हत आहेत हे समज यावर 
यावर व ल पतं आ ा माननू परत आळंद स आले. 
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सतं नवतृीनाथ: सोमवार
सतं ाने वर :गु वार
सतं सोपानदेव: र ववार

सतं मकुताबाई: शु वार
  सतं ानदेव ह  मळुातच कुशा  बु ीच े होते
घेत यामळेु व परत आ यामळेु अ यं
समाजातील सनातनी लोक वीकार यास तयार न हता
प रणामी यांना देह याग करावा लागला
देह याग केला. सव मलेु अनाथ झा
तर ह  खूप ेरणादायी केल . वारकर  सं दायाची पताका अजरामर क न ठेवल  आहे
वया या २१ या वषात सपंणू ान जगाला सम पत केले आ ण सजंीवन समाधी घेतल
यांनी आप या वचन क तन मधून समाजातील अधं ा
थं सपंदा:  
१) भावाथद पका: ानदेवांनी भावाथ द पका हणजचे ाने वर  हा थं ल हला

मा यमातनू ‘गीता’ मराठ  भाषतेनू केल
सम वय आहे. सम त मानव जातीला हे समज यासाठ  ानदेवांनी ीम गवद गीतचेे मराठ
भाषते न पण केले.  

२) अमतृानभुव: ाने वर  ची रचना पणू झा यावर ानदेवांनी अमतृानभुव या थंाची न मती 
केल . या थंात वदेांचे सार आहे यामळेु हा थं ाने वर  पे ा ताि वक या कठोर आहे
ाने वर तील मायावादा या पढेु जावनू च वलासवा

३) चांगदेव पास ट : या थंात ानदेवांनी 
यांनी ६५ ओ याम े केला आहे

४) अभगंवाणी: यात सतंाचंा भावना व कार
समोर मांडले आहेत.  
ानदेवांनी पढु ल अनेक शतकानशूतकांची ान पुजंी आप याला दल  आहे ती आपण 

न क च अ यासल  पा हजे
सतं नामदेव: सतं नामदेवांनी भागवत धमाचा चार आ ण सार भारतभर केला आहे
नामदेवां या ज मा बाबतह  अनेक कथा स  आहेत परंतु या कथांना स ां
मा  नाह . सतं नामदेवां या अभगंाव न एक ज मा वषयी व कुळा वषयी प टता येत े

शपंीयांचे कुळी ज म मा या झाला 
रा ी माजी शव दवासा माजी शव 
सईु आ ण सातळुी का ी गजं दोरा 
नामा हणे शवीं वठोबाचे अगंी 
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सोमवार, ात:काल, माघ वा य १, ीमखु नाम सवं सरे शके 
गु वार, म यरा  ावण व य अ टमी यवुा नाम सवं सरे शके 
र ववार, हररा , का तक शु  १५ ई वर नाम सवं सरे शके 

शु वार, मा या न आि वन शु  १ माथी नाम सव सरे शके 
सतं ानदेव ह  मळुातच कुशा  बु ीच े होत.े या चार ह  भावडंांना व डलां या सं यास 

घेत यामळेु व परत आ यामळेु अ यतं हाल अपे टा सहन करा या लाग या
समाजातील सनातनी लोक वीकार यास तयार न हता. समाजातनू अ तशय ास होऊ लागला 
प रणामी यांना देह याग करावा लागला. व ल पतं व ख मनी यांनी दोघांनी ह  का श े ी जाऊन 

सव मलुे अनाथ झाल , एकमेकांना साभंाळत यांनी आपल  जीवन शलै  खडतर असल  
वारकर  सं दायाची पताका अजरामर क न ठेवल  आहे

या वषात सपंणू ान जगाला सम पत केले आ ण सजंीवन समाधी घेतल
वचन क तन मधून समाजातील अधं ा, दरू कर याचे काम केले

ानदेवांनी भावाथ द पका हणजचे ाने वर  हा थं ल हला
मराठ  भाषतेनू केल . कारण गीत ेम ये भि त ान कम मागाचा 

सम त मानव जातीला हे समज यासाठ  ानदेवांनी ीम गवद गीतचेे मराठ
 

ाने वर  ची रचना पणू झा यावर ानदेवांनी अमतृानभुव या थंाची न मती 
या थंात वदेांचे सार आहे यामळेु हा थं ाने वर  पे ा ताि वक या कठोर आहे

ाने वर तील मायावादा या पढेु जावनू च वलासवादाची थापना या थंात केलेल  आहे
या थंात ानदेवांनी ‘त वमसी’ या महावा याचा बोध केला आहे

ओ याम े केला आहे.  
यात सतंाचंा भावना व कार, वचार, अभगं, वरहणी, या भ तीचे सा ा कार 

ानदेवांनी पढु ल अनेक शतकानशूतकांची ान पुजंी आप याला दल  आहे ती आपण 
न क च अ यासल  पा हज.े  

सतं नामदेवांनी भागवत धमाचा चार आ ण सार भारतभर केला आहे
नामदेवां या ज मा बाबतह  अनेक कथा स  आहेत परंतु या कथांना स ां

सतं नामदेवां या अभगंाव न एक ज मा वषयी व कुळा वषयी प टता येत े
शपंीयांचे कुळी ज म मा या झाला / प र हेतु गुतंला सदा शवी 
रा ी माजी शव दवासा माजी शव / अरानकु जीवी नो ह सदा 
सईु आ ण सातळुी का ी गजं दोरा / मांडीला पसारा सदा शवी 
नामा हणे शवीं वठोबाचे अगंी / हनो नया जगी ध य जालो 
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ीमखु नाम सवं सरे शके ११९० 
म यरा  ावण व य अ टमी यवुा नाम सवं सरे शके ११९३ 

ई वर नाम सवं सरे शके ११९६ 
माथी नाम सव सरे शके ११९९ 2 

या चार ह  भावडंांना व डलां या सं यास 
त हाल अपे टा सहन करा या लाग या. व ल पतं यांना 

समाजातनू अ तशय ास होऊ लागला 
व ल पतं व ख मनी यांनी दोघांनी ह  का श े ी जाऊन 

एकमेकांना साभंाळत यांनी आपल  जीवन शलै  खडतर असल  
वारकर  सं दायाची पताका अजरामर क न ठेवल  आहे. सतं ाने वरांनी 

या वषात सपंणू ान जगाला सम पत केले आ ण सजंीवन समाधी घेतल . या काळात 
दरू कर याचे काम केल.े  

ानदेवांनी भावाथ द पका हणजचे ाने वर  हा थं ल हला. या थंा या 
कारण गीते म ये भि त ान कम मागाचा 

सम त मानव जातीला हे समज यासाठ  ानदेवांनी ीम गवद गीतचेे मराठ  

ाने वर  ची रचना पणू झा यावर ानदेवांनी अमतृानभुव या थंाची न मती 
या थंात वदेांचे सार आहे यामळेु हा थं ाने वर  पे ा ताि वक या कठोर आहे. 

दाची थापना या थंात केलेल  आहे.  
या महावा याचा बोध केला आहे. हा बोध 

या भ तीचे सा ा कार 

ानदेवांनी पढु ल अनेक शतकानशूतकांची ान पुजंी आप याला दल  आहे ती आपण 

सतं नामदेवांनी भागवत धमाचा चार आ ण सार भारतभर केला आहे. सतं 
नामदेवां या ज मा बाबतह  अनेक कथा स  आहेत परंतु या कथांना स ां तक कोणताह  परुावा 

सतं नामदेवां या अभगंाव न एक ज मा वषयी व कुळा वषयी प टता येत े 
प र हेतु गुतंला सदा शवी // 
अरानकु जीवी नो ह सदा // 
मांडीला पसारा सदा शवी // 

हनो नया जगी ध य जालो // 
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  नामदेवांनी आपले च र  अ तशय रसा मकपणे ओवीब  केले आहे
घरा यात मा या ज म झाला. 
अशा व तु मा या धं याची साम ी आहे
लागलेल  आहे.3  

माझे ज म प  बाबाजी ा हणे 
अ धक या नव ग णत अकराशते 
शु ल एकादशी का तक  र ववार 

सवल  माता मज मळसू ी 
शतकोट  आ द य कर ल त ा 
ऐंशी वष आयु य प का माण 

 याचाच अथ नामदेवांचा ज म का तक शु  
पढंरपरू े ी झाला आहे. 
लहानपणापासनूच व ला या भ तीचे वेड लागले होते
आला, अस े हटले जाते क , 
‘नामदेवा, मी ाने वर त जो धम वचार सां गतला याचा चार
आहे.’5 आ ण या वचनाने धम चार कर यासाठ  त े बाहेर पडले
यांनी चार केला. पजंाब म ये तर यांना गु  मानत असत
होत.े नामदेवांनी मराठ  भाष े य त र त 
नानक यां या ‘ थंसा हब’ या प व  थंात आहेत
ओळखले जात.े  
  नामदेवांनी सतं ाने वरराचंे च र  
आहे. तसेच नामदेवांची गाथा हे देखील समकाल न ाने वर च र कार हणून नामदेवांचा गौरव केला 
जातो. सतं नामदेवांनी वया या 
घेतल .  
सतं गोरोबा: सतं गोरोबा यांनाच
कालखंड हा १२६७ त े१३१७. मळुत
गोरबा यांचा यवसाय कंुभाराचा होता परंतु त डात मा  अखंड नाम मरण होते
आ या यका स  आहेत या सवप र च
उपल ध आहेत यापकै  २१ अभगंात यांनी सतं नामदेवांना उपदेश केला आहे
सहनशील, शांत, वृ तीचे होत.े 
व ल भ ती या मा यमातनू अठरापगड जातीतील जनतेला एक  घेऊन व ल नामाची वजा पढंर त 
पेटवल . या या या कायातून एका मतेचा महान सदेंश न क च आप याला घेता येतो
भजन क तना या मा यमातनू सदाचाराची
उपदेशातूनच के या नाह त तर यां या य  कृतीतून ह  समता यांनी नमाण केल  होती
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नामदेवांनी आपले च र  अ तशय रसा मकपणे ओवीब  केले आहे. 
. मा या यवसाय शवण कलचेा आहे सईु, अगंु तान

व तु मा या धं याची साम ी आहे, परंत ुअस ेअसले तर ह  मा या मनाला व ल नामाची आस 

माझे ज म प  बाबाजी ा हणे / ल हले याची खून सास एका 
अ धक या नव ग णत अकराशते / उगवता आ द य रो हनीसी 
शु ल एकादशी का तक  र ववार / भव सवं सर शा लवाहन शके 

सवल  माता मज मळसू ी / त हा िज नेवर  ल हले देवे 
शतकोट  आ द य कर ल त ा / नाम मं  खणुा वाचनुी पाहे 
ऐंशी वष आयु य प का माण / नाम सकं तन नामया वृ ी 

याचाच अथ नामदेवांचा ज म का तक शु  ११ शके ११९२ हणजे २६ 
. 4 नामदेवां या घरातच व ल भ तीचे अमाप वेड

लहानपणापासनूच व ला या भ तीचे वेड लागले होत.े नामदेवांना सतं ानदेवां या भेट चा योग 
, ानदेवांनी सजंीवन समाधी घे यापवू  नामदेवानंा सां गतल े होते क

मी ाने वर त जो धम वचार सां गतला याचा चार, सार कर याचे काम तलुा करायच े
आ ण या वचनाने धम चार कर यासाठ  त े बाहेर पडले. भारतातील अनेक ांतात जावनू 

ये तर यांना गु  मानत असत, सतं नामदेव जवळपास 
नामदेवांनी मराठ  भाष े य त र त १२५ पदे ह  ह द  भाषते ल हल  होती

या प व  थंात आहेत. यांना ‘नामदेवजी क  मखुबाणी

नामदेवांनी सतं ाने वरराचंे च र  ‘आ द, तीथवल  व समाधी या तीन करणात ल हल े
तसेच नामदेवांची गाथा हे देखील समकाल न ाने वर च र कार हणून नामदेवांचा गौरव केला 
सतं नामदेवांनी वया या ८१ या वष  हणजचे इ. स. १३५० म ये यांनी पढंरपरू येथे समाधी 

यांनाच आपण सतं गोरा कंुभार हणून ओळखतो. सतं गोरोबा याचंा जीवन 
मळुत: गोरोबा हे उ मानाबाद िज यातील तेरढोक  येथील आहेत

गोरबा यांचा यवसाय कंुभाराचा होता परंतु त डात मा  अखंड नाम मरण होत.े 
आ या यका स  आहेत या सवप र चत आहेतच. सतं गोरोबा यांच े जवळपास 

अभगंात यांनी सतं नामदेवांना उपदेश केला आहे
. व ल भ ती शवाय यां याकड ेअ य येय न हते
अठरापगड जातीतील जनतेला एक  घेऊन व ल नामाची वजा पढंर त 

या या या कायातून एका मतेचा महान सदेंश न क च आप याला घेता येतो
भजन क तना या मा यमातनू सदाचाराची, एका मतचेी शकवण यांनी दल  आहे

ह त तर यां या य  कृतीतून ह  समता यांनी नमाण केल  होती
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. ते मांडतात क , शपंी 
अगंु तान, कका ी. दोरा 

परंत ुअस ेअसले तर ह  मा या मनाला व ल नामाची आस 

ल हले याची खून सास एका // 
उगवता आ द य रो हनीसी // 

सवं सर शा लवाहन शके // 
त हा िज नेवर  ल हले देवे // 
नाम मं  खणुा वाचनुी पाहे // 
नाम सकं तन नामया वृ ी // 

२६ ऑ टोबर १२७० रोजी 
नामदेवां या घरातच व ल भ तीचे अमाप वेड. नामदेवांना 

नामदेवांना सतं ानदेवां या भेट चा योग 
धी घे यापवू  नामदेवानंा सां गतल े होते क , 

सार कर याचे काम तलुा करायच े
भारतातील अनेक ांतात जावनू 

सतं नामदेव जवळपास २० वष पजंाबात 
पदे ह  ह द  भाषते ल हल  होती. यापकै  ६१ पदे गु  

नामदेवजी क  मखुबाणी’ या नावाने 

तीथवल  व समाधी या तीन करणात ल हल े
तसेच नामदेवांची गाथा हे देखील समकाल न ाने वर च र कार हणून नामदेवांचा गौरव केला 

नी पढंरपरू येथे समाधी 

सतं गोरोबा याचंा जीवन 
गोरोबा हे उ मानाबाद िज यातील तेरढोक  येथील आहेत. सतं 

. सतं गोरोबा ब ल दोन 
सतं गोरोबा यांच े जवळपास ४३ अभगं आज 

अभगंात यांनी सतं नामदेवांना उपदेश केला आहे. गोरोबा ह  अ यंत 
व ल भ ती शवाय यां याकड ेअ य येय न हत.े सतं गोरोबा यांनी 

अठरापगड जातीतील जनतेला एक  घेऊन व ल नामाची वजा पढंर त 
या या या कायातून एका मतेचा महान सदेंश न क च आप याला घेता येतो. समाजात 

एका मतचेी शकवण यांनी दल  आहे. या गो ट  केवळ 
ह त तर यां या य  कृतीतून ह  समता यांनी नमाण केल  होती.  
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सतं मु ताबाई: या काळी ओढवले या प रि थ त मळेु मु ताई या आई व डलांना देह याग करावा 
लागला यामळेु मु ताईच ेसव बालपण भावडंां या सहवासात गेले
व डलां या ठायी सांभाळल े होते
यांनी समाज उपदेशपर अभगं ल हले
नांची मकुताबाईने दलेल ेउ तरे आजह  समाजाला आ मभान देणारे आहेत

मुगंी उ
थोर नवलच जाला 
वचूं पातळाशी जाय

माशी या ल घार झाल
  या अभगंाचा भावाथ असा आहे क
कडूनह  अश य ाय गो ट  घडतात
आहेत. अ लड, ेमळ, फटकळ, 
   सतं जनाबाई: परभणी िज यातील गगंाखेड हे
गोदावर या तीरावर एका झोपडीत या
या एक याच हो या. यां या व डलांचे नाव दमा व आई चे नाव कु ं ड असे होते
ज मतच व ल भ तीच े वेड होते
सतंनामदेवांच े वडील दामाशठे यां या
जनाईचे व ल भ तीचे ेम वाढतच गेले
येथे गेल . तथे गोपळपु यात जनाईचे सामान आजह  पाहावयास मळते
   सतं जनाई या अभगंात ी मनाची 
काळातील म हलांनाह  ते आदश ठरतात
सयंोग आहे. कोण याह  कालखंडात ह  अभगं अजरामर आहेत

जोड झाल  रे शवासी
आनदं  आनदंाला 

आनदंची लहर  ऊठ  
एकपण जथे ेकाह  

   सतं एकनाथ: सतं एकनाथांचा ज म ई
परुाणांचे माहेरघर हणून ओळखले जाते
वामी ह  होत.े जनाधन वामी कडून यांना खूप शकायला मळाले
मळाला. या सव गो ट  च े सतं एकनाथांनी मनन चतंन केले व समाजा या वकासा या
प रवतना या ट ने सा ह य नमाण केले
उपदेशपर, अभगं केले, अनेक गौळणी
थं सपंदा: समाजा या क याणासाठ  यांनी अनेक थं ल हले याचा आजह  आप याला मो या 
माणात उपयोग होतो. 
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या काळी ओढवले या प रि थ त मळेु मु ताई या आई व डलांना देह याग करावा 
लागला यामळेु मु ताईच ेसव बालपण भावडंां या सहवासात गेल.े नवृ ती नाथानंीच मु ताईला आई 

लां या ठायी सांभाळल े होत.े मकुताबाई एक ी असनूह  अ यंत कठ ण
यांनी समाज उपदेशपर अभगं ल हले, यांचे ताट च ेअभगं आजह  स  आहेत
नांची मकुताबाईने दलेल ेउ तरे आजह  समाजाला आ मभान देणारे आहेत.  

मुगंी उडाल  आकाशी / तन े ग ळले सयूाशी //  
थोर नवलच जाला / वाझं पु  सवला // 
वचूं पातळाशी जाय/शषे मामा वदं  पाय //  

माशी या ल घार झाल / देखोण मु ताई हसल  //6 
या अभगंाचा भावाथ असा आहे क , आ म सा ा काराची अनभुू त झा यानतंर छो या जीवा 

य ाय गो ट  घडतात. अशा कारच े ताि वक पण खूप कणखर अभगं मु ताई च े
, त व ानी असे व वध गणु यां यात होत.े  

परभणी िज यातील गगंाखेड हे सतं जनाबाईच े ज म थान
गोदावर या तीरावर एका झोपडीत याच ेवा त य होत.े असे हणतात क  जनाई या आई व डलांना 

यां या व डलांचे नाव दमा व आई चे नाव कु ं ड असे होते
ज मतच व ल भ तीच े वेड होत.े यां या व डलांनी यांना काह  कारणा तव नरसी येथ े
सतंनामदेवांच े वडील दामाशठे यां या कड े नेऊन सोडले होत.े नरसीला सतं नामदेवां या सहवासात 
जनाईचे व ल भ तीचे ेम वाढतच गेले. काह  दवसानंी जनाई सतं नामदेवां या कुटंुबाबरोबर पढंरपरू 

तथे गोपळपु यात जनाईचे सामान आजह  पाहावयास मळत.े  
सतं जनाई या अभगंात ी मनाची भाषा जाणवत.े जनाबाईचे अभगं अ यास यावर वतमान 

काळातील म हलांनाह  ते आदश ठरतात, यातनू ेरणा मळत.े यां या अभगंात ान भि त यांचा 
कोण याह  कालखंडात ह  अभगं अजरामर आहेत.  

जोड झाल  रे शवासी/ ांत फटल  िजवाची / 
आनदं  आनदंाला / आनदं बोधची बोधला// 

आनदंची लहर  ऊठ  / मानदं गळीला पोट  / 
एकपण जथे ेकाह  / तथे व ापती उरल  नाह // 

एकनाथांचा ज म ई.स. १५३३ म ये पठैण येथे झाला. पठैण हे गाव वेद शा  
परुाणांचे माहेरघर हणून ओळखले जात.े सतं एकनाथांचे आ याि मक गु  दे

जनाधन वामी कडून यांना खूप शकायला मळाल,े अनेक थंांचा अ यास करायला 
या सव गो ट  च े सतं एकनाथांनी मनन चतंन केले व समाजा या वकासा या

प रवतना या ट ने सा ह य नमाण केले. समाजातील अधं ा घाल व यासाठ  यांनी अनेक 
अनेक गौळणी, अनेक भा ड ेतयार केल .  

समाजा या क याणासाठ  यांनी अनेक थं ल हले याचा आजह  आप याला मो या 

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 36 

या काळी ओढवले या प रि थ त मळेु मु ताई या आई व डलांना देह याग करावा 
नवृ ती नाथानंीच मु ताईला आई 

मकुताबाई एक ी असनूह  अ यंत कठ ण, दयनीय प रि थतीत 
यांचे ताट च ेअभगं आजह  स  आहेत. ‘चांगदेवां या कूट 

 

आ म सा ा काराची अनभुू त झा यानतंर छो या जीवा 
अशा कारच े ताि वक पण खूप कणखर अभगं मु ताई च े

सतं जनाबाईच े ज म थान. गगंाखेड ला 
असे हणतात क  जनाई या आई व डलांना 

यां या व डलांचे नाव दमा व आई चे नाव कु ं ड असे होत.े जनाबाईला 
यां या व डलांनी यांना काह  कारणा तव नरसी येथ े

नरसीला सतं नामदेवां या सहवासात 
काह  दवसानंी जनाई सतं नामदेवां या कुटंुबाबरोबर पढंरपरू 

जनाबाईचे अभगं अ यास यावर वतमान 
यां या अभगंात ान भि त यांचा 

पठैण हे गाव वेद शा  
सतं एकनाथांचे आ याि मक गु  देव गर चे सतं जनाधन 

अनेक थंांचा अ यास करायला 
या सव गो ट  च े सतं एकनाथांनी मनन चतंन केले व समाजा या वकासा या, 

घाल व यासाठ  यांनी अनेक 

समाजा या क याणासाठ  यांनी अनेक थं ल हले याचा आजह  आप याला मो या 
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चत:ु लोक  भागवत: हा एकनाथांनी ल हलेला प हला थं आहे
जनाधन वामी कडून झाल  होती
बाहेर पडणा या शकेडो अभगंाचा समावेश आहे
यां या ववाहाची कथा आहे. या थंात एकनाथां
येत.े  
 एकनाथी भागवत: वारकर  सं दायात एकनाथी भागवत हा थं मखु मानला जातो
थंात भागवत परुाना तल ११ 

यात ४० हजार ओ या आहेत. 
यांचे एकनाथी अभगं गाथा,सतं एकनाथ महारजकृत ह रपाठ 
शकुा तक ट का, आ म बोध, चरंजीवपद
आहे. या सवचा उपयोग आप याला दैनं
देहगमन फा गनु व यषि ट, शके 
सारांश:  
    भारतीय मळु सं कृतीच आ याि मक
मानव समाजावर आहे धा मक आ याि मक वास 
असत.े म ययगुीन कालखंडात अनेक सतं महा म ेउदयास आले
सकंटाला समोरे जा यासाठ  या याकड ेताि वक व पातील पण कायम व पी उपाय आहे तो आज 
पय त आप याला उपयोगात अनतं येत आहे
ि थर ता दे यासाठ  या वचारांचा
 

सदंभ:  
1) व.ै साखरे महाराज, साथ ाने वर
2) व.ै साखरे महाराज, साथ ाने वर
3) डॉ. है. व. इनामदार, नामा हणे
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हा एकनाथांनी ल हलेला प हला थं आहे. हा थं ल ह याची आ ा यांना 
जनाधन वामी कडून झाल  होती. या थंात यां या क तन आ ण ल लत कलां या सगंी मखुातनू 
बाहेर पडणा या शकेडो अभगंाचा समावेश आहे. ख मनी वयवंर: या थंात ीकृ ण आ ण ख मनी 

या थंात एकनाथांचे का य-कौश य आ ण भाषा वर ल भु व अनभुवास 

वारकर  सं दायात एकनाथी भागवत हा थं मखु मानला जातो
११ या अ यायावर मराठ त ओवीब  ट का केल  आहे
. या थंाच े ह द  सह अनेक भाषते भाषांतर झाले आहे
सतं एकनाथ महारजकृत ह रपाठ -एकूण २५ अभगं
चरंजीवपद, अनभुवानदं, मु वलास, लघगुीता अशी यांची सा ह यकृती 

या सवचा उपयोग आप याला दैनं दन जीवनात होतच असतो. अशा या थोर सतं महात याच े
शके १५२१ हणजचे २५ फे वुार  १५९९ रोजी झाले 

भारतीय मळु सं कृतीच आ याि मक, मांग याचे लने ं लेवनू आलेल  आहे
मानव समाजावर आहे धा मक आ याि मक वास अस यामळेु या परंपरेत ि थरता कायम वास करत 

म ययगुीन कालखंडात अनेक सतं महा म ेउदयास आले. जगा या पाठ वर येणा या कोण याह  
सकंटाला समोरे जा यासाठ  या याकड ेताि वक व पातील पण कायम व पी उपाय आहे तो आज 
पय त आप याला उपयोगात अनतं येत आहे. आज या या महामार या काळात आप या मनाला 
ि थर ता दे यासाठ  या वचारांचा, चतंानाचा अ यास व अमलबजावणी होणे अ यंत गरजेचे आहे

साथ ाने वर , पान न.ं ८  
साथ ाने वर , पान न.ं ८  
नामा हण,े पान न.ं २२२  
नामा हण,े पान न.ं २२३  

महारा ातील सतं,पान न.ं ७५  
मराठवा यातील सतं-महंत पान न.ं ६३-६४  

 

Online Available at  www.cmrj.in 

                ISSN No. 2456-1665 

   Page 37 

थ ल ह याची आ ा यांना 
या थंात यां या क तन आ ण ल लत कलां या सगंी मखुातनू 

या थंात ीकृ ण आ ण ख मनी 
कौश य आ ण भाषा वर ल भु व अनभुवास 

वारकर  सं दायात एकनाथी भागवत हा थं मखु मानला जातो. या 
या अ यायावर मराठ त ओवीब  ट का केल  आहे. भावाथ रामायण: 

ह द  सह अनेक भाषते भाषांतर झाले आहे. या बरोबरच 
अभगं, ह तमालक ट का, 

लघगुीता अशी यांची सा ह यकृती 
अशा या थोर सतं महात याच े

रोजी झाले .  

मांग याचे लने ं लेवनू आलेल  आहे, परंपरेचा पगडा 
अस यामळेु या परंपरेत ि थरता कायम वास करत 

जगा या पाठ वर येणा या कोण याह  
सकंटाला समोरे जा यासाठ  या याकड ेताि वक व पातील पण कायम व पी उपाय आहे तो आज 

ज या या महामार या काळात आप या मनाला 
चतंानाचा अ यास व अमलबजावणी होणे अ यंत गरजेचे आहे.   


