
अभ्यासपत्रिका ४ – मध्ययुगीन मराठी वाङ् मयाचा इत्रिहास

घटक ३ – वारकरी पंथीयांचे वाङ् मय

बहमनी राजवट व संि एकनाथांचे वाङ् मय

सहा. प्रा. आशा कंुभार

महर्षी दयानंद महात्रवद्यालय, परळ, मुंबई
िृिीय वर्षष मराठी - सि ५



महाराष्ट्रािील पाच भक्ती संप्रदाय

• नाथ संप्रदाय – शंकर – अद्विैी ित्त्वज्ञान - योगत्रवद्या

• महानुभाव पंथ – श्रीकृष्ण – द्विैी ित्त्वज्ञान – सन्यास व उपदशे

• वारकरी संप्रदाय – त्रवठ्ठल – अद्विैी ित्त्वज्ञान – शुद्ध नामस्मरण

• दत्त संप्रदाय – िीमुखी दत्त – अद्विैी ित्त्वज्ञान – वैददक धमष व कमषकांड

• रामदासी संप्रदाय – श्रीराम – अद्विैी ित्त्वज्ञान – त्रवत्रवध मागष

• त्रवत्रशष्ट त्रवचारधारेनुसार(भत्रक्तत्रवचार) आचरण करणारा समुदाय.



वारकरी संप्रदाय- त्रवचार व आचार  

• वैष्णव भक्तांचा पंथ, भागवंि पंथ.

• त्रवठ्ठल- अराद्य दवैि, सवषसामान्यांचा, धनगरांचा दवे.

• त्रवठ्ठल हा कानडा ओ त्रवठ्ठलू कनाषटकू..., सवष भक्तांचा मायबाप, त्रवठूमाऊली

• भक्त पुंडत्रलक- पत्रहला भक्त

• संि भानुदास- त्रवठ्ठल मूिीची पंढरपुराि प्रत्रिस्थापना

• संि ज्ञानेश्वर- वारकरी संप्रदायाचे पुनरुज्जीवन, ज्ञानेश्वरी ग्रंथाची त्रनर्मषिी, मराठी भार्षचेा गौरव, आध्यात्रममक
लोकशाही

• त्रवचारधारा- सगुण भक्ती, नामस्मरण, अद्विैी ित्त्वज्ञान, गुरुभक्ती, संिसहवास, भक्तीला प्रपंचाची जोड

• आचरणधमष - खरे बोलणे, पर स्त्री मािेसमान, शदु्ध आचरण, शुद्ध चाररत्र्य, ईश्वरावर श्रद्धा, रंजल्यागांजल्याचंी
सेवा करणे, माणसुकीने वागणे, प्रात्रणमािांवर प्रेम करणे, गळ्याि िुळशीमाळा, कपाळी गोपी चंदनाचा रटळा,
अबीर बुक्का, मांसाहार व मद्यपान वर्जयष, त्रनमय कमष करि नामस्मरण, शुद्ध भत्रक्तभाव, रामकृष्णहरी हा मंि,
हररपाठाचे त्रनमय पठण, पंढरपूरची वारी, आर्षाढी एकादशीचे व्रि.



बहमनी राजवट-एकनाथ-िुकारामकालीन महाराष्ट्र- राजकीय-सामात्रजक पररत्रस्थिी

• अस्मानी-सुलिानीचा काळ, िमोयुग, अंधारयुग, सामात्रजक-सांस्कृत्रिक हानी

• १३ वे शिक, महाराष्ट्रावर मुत्रस्लमांची आक्रमणे व राजकीय पारिंत्र्य

• आददलशाही, इमादशाही, बरीदशाही, त्रनजामशाही, कुिुबशाही

• मुत्रस्लमांचे त्रजिांवर अमयाचार, सक्तीचे धमाांिर

• इ.स. १३५० मध्ये संि नामदवेांचा मृमय,ू दगुाषडीचा दषु्काळ

• स्वधर्मषयांकडून होणारा चािुवषर्णयष व्यवस्थेचा जाच

• मुत्रस्लम सुफी संि, दत्त संप्रदाय व वैददक धमाषचे पुनरुज्जीवन

• इ.स. १५६५ मध्ये त्रवजयनगरचा पाडाव

• १६ वे स्थात्रनक मराठी क्षत्रिय घरार्णयािील सरदारांची यवन दरबारी सेवा

• शहाजी राजे भोसल्यांची मोगल दरबारी सेवा

• १७ वे शिक – त्रशवाजी महाराजांचा मोगलांत्रवरुद्ध उठाव, हहदंवी स्वरार्जयाची स्थापना



संि एकनाथः चररि

• समाजसुधारक, लोकत्रशक्षक, संि व प्रत्रिभावान कवी

• जन्म – पैठण गावी जन्म,  इ. स. १५३३ 

• पैठण - संस्कृि त्रवद्येचे माहरेघर

• वारकरी संप्रदायािील संि भानुदास यांचे पणिू

• आई- रुत्रममणी व वत्रडल- सूयषनारायण

• आजोबा चक्रपाणी- एकनाथांचे संगोपन

• घराि त्रवठ्ठल भक्तीची परंपरा

• गुरूकुल पद्धिीने त्रशक्षणाचा आरंभ

• गुरू - दत्त संप्रदायाचे अनुयायी श्री जनादषनस्वामी

• संस्कृि िसेच ज्ञानेश्वरी व अमृिानुभव यांसारख्या प्राकृि ग्रंथांचे अध्ययन 

• अध्ययन पूणष झाल्यावर गुरूसोबि पयषटन, िीथषयािा, गुरंूच्या आज्ञेवरून ग्रंथलेखन

• आख्यात्रयका - वाळवंटाि कळवळून रडणाऱ्या अस्पृश्याच्या मुलीला जवळ घेिले

िहानेने व्याकूळ झालेल्या गाढवाला गंगाजल पाजले

अंगावर वारंवार थुंकणाऱ्या यवनाला माफ केल.े (शांत्रिब्रह्म)

अत्रिशूद्ांना श्राद्धाचे जेवण जेवू घािल.े चोरी करायला आलेल्या चोरांचे ह्रदयपररविषन केले



• पत्रहले संशोधक व संपादक - ज्ञानेश्वरी ग्रंथाची पाठशुद्धी, ज्ञानेश्वरांच्या समाधीचा जीणोद्धार
(अजानवृक्षाची मुळी कंठासी लागली, येऊत्रन आळंदी काढ वेगी)

• फाल्गुन वद्य र्षष्ठी या त्रिथीला त्रनवाषण इ.स. १५९९ (एकनाथी र्षष्ठी)

• याच त्रिथीला गुरूचा जन्म, गुरूला दत्तदशषन, एकनाथांना दत्तदशषन, गुरूचे त्रनवाषण

• मानविावादी संि, कवी, लोकत्रशक्षक

• पुढील संिकवींवर प्रभाव- िुकारामांची लोकांची कानउघाडणी करर्णयाची शैली

रामदासांची त्रवस्िाराने लेखन करर्णयाची शैली व अधमाषचा

त्रवनाश करणारा श्रीराम हे अराद्य दवैिाचा स्वीकार

छिपिी त्रशवाजी महाराजांच्या हहदंवी स्वरार्जयाची स्थापना

करर्णयास अनुकूल वािावरण



एकनाथांचे सात्रहमय- दीघष रचना

• चिुःश्लोकी भागवि –

• गोदावरीच्या िीरावरील चंद्त्रगरी येथील चंद्भट नावाच्या ब्राह्मणाने चिुःश्लोकी भागविावर

केलेले त्रनरूपण ऐकून जनादषनस्वामींनी या ग्रंथावर रटकालेखन करर्णयाची आज्ञा केली.

• मूळ संस्कृि भागवि- त्रद्विीय स्कंध- नववा अध्याय- ३२ िे ३५ श्लोक- १०३६ ओव्यांची रटका

• साऱ्या सृष्टीि परमाममा, सृष्टीत्रनर्मषिीचे रहस्य

• आममा, परमाममा, भक्ती, मुक्ती अशा त्रवत्रवध त्रवर्षयांवर त्रववेचन

• भगवद्गीिा, भागवि, उपत्रनर्षद,े योगवात्रसष्ठ, त्रवत्रवध शास्त्रे व कथाप्रसंगांचा आधार.

• उदा. िप म्हणजे काय, भगवि भजनात्रशवाय ज्ञान प्राप्ती नाही, त्रचत्तशुद्धी का महत्त्वाची आह,े क्रोध िपाचा वैरी
कसा आह,े आममज्ञानासाठी गरुूकृपेची गरज का, समाधी, नामाचा मत्रहमा, हररभक्तीचा मत्रहमा, वैकंुठाचा
मत्रहमा, माया, मोह, गुरूची लक्षण,े भागवि धमाषची लक्षणे इ. सवष त्रवर्षयांचे त्रववेचन

िप म्हणजे वासना मयाग

जेणे िुटे लाग कामक्रोधांचा

अहमिा, ममिा, समूळ िुटे

मयासची नाम िप गोमटे



• एकनाथी भागवि –

• इ.स. १५७१ िे १५७३ (रचना काळ)

• लेखनाची सुरुवाि पैठण येथे व शेवट काशीच्या मत्रणकर्णषका घाटावर

• काशीच्या ब्राह्मणांचा रोर्ष नंिर पालखीिून त्रमरवणुकीचा मान.

• वारकरी संप्रदायाच्या प्रस्थानियीि समावेश

• ३१ अध्याय,१८,८०० ओवीसंख्या, साडचेार चरणी त्रवस्िारपूणष आवी

• ग्रंथाचे स्वरूप कथेसारख,े रचना श्रीकृष्ण-उद्धव संवादाची

• भागविािील उद्धवगीिेवरील टीकाग्रंथ

• मूळ संस्कृि भागविािील एकादश स्कंद व मयावरील कवी श्रीधराची रटकेचा आधार

• भक्ती, मानविा, सवाांभूिी समानिा आत्रण भगवद्भाव हे सूि

• सृष्टीची आत्रण जीवाची त्रनर्मषिी, जीवनाचे ममष यात्रवर्षयी उपदशे

• मानवी दोर्ष, कमषकांड, अंधश्रद्धा यापासून समाजाला परावृत्त करणारी त्रशकवण

• ज्ञानेश्वरांनी सांत्रगिलेले त्रचत्रद्वलासाचे (अद्विै) ित्त्वज्ञान, भत्रक्त, ज्ञान, वैराग्याची त्रशकवण

• लेखन वैत्रशष्य- सोपी भार्षा, अथाषचे खूप त्रवस्िाराने स्पष्टीकरण, अनेक रुपके आत्रण दषृ्टान्िाचंी योजना,
वणषनशीलिा, कथनाममकिा. उदा. गुरू म्हणजे वसंि ऋि,ू त्रचरसागर असे रुपक.



• रुत्रममणीस्वयवंर –

• आख्यानकाव्य, आध्यात्रममक रूपक.

• काशीमधील वास्िव्याि लेखन पूणष

• श्रीकृष्ण-रुत्रममणी प्रेमाची, स्वयंवराची कथा

• मूळ संस्कृि भागवािािील कथेचा आधार

• १४४ श्लोकांवर आधाररि १८ अध्याय व १७१२ ओव्या

• रुत्रममणी व श्रीकृष्ण यांचा त्रववाह म्हणजे जीव-शीवाचे मीलन

• भक्ती हचे मुख्य सूि, एक धागा कथेचा व दसुरा अध्याममाचा

• सुरुवािीच्या साि अध्यायाि श्रीकृष्ण-रुत्रममणी प्रेम व रुत्रममणीहरणाची कथा

• श्रीकृष्णाचे लौदकक व अलौदकक रूप दाखत्रवर्णयाचा प्रयत्न

• पुढील सहा अध्यायाि युद्धवणषन व शेवटच्या पाच अध्यायाि त्रववाह समारंभाचे वणषन

• शेवटच्या अध्यायािून एकनाथकालीन जीवनाचे दशषन, कालत्रवपयाषसाचा दोर्ष, फलश्रुिी

• त्रवस्िाराने वणषन करर्णयाची शैली, साधी सोपी भार्षा, नायपूणष व त्रवनोदी प्रसंग, चाियुषपूणष संवाद, त्रजविं वणषने, प्रचंड
कल्पनात्रवलास, शब्दप्रभुमव, रुपकाममक काव्यशैली व कथनाममकिा इ. लेखनत्रवशेर्ष

• रुपकाममक भार्षा- अनुिापाच्या काचऱ्या, त्रववेकाचे लाडू, वैराग्याच्या आगीवर भाजललेे पापड, स्वानुभवाच्या भार्जया,
श्रद्धचेी भूक इ. क्रौयाषचे भुईनळे फुटि आहिे, अहकंाराचे बाण उडि आहिे इ.



• भावाथष रामायण –

• पाच कार्णड - बाल, अयोध्या, अरर्णय, दकहष्कंधा, सुंदर इ. युद्ध कार्णड आत्रण उत्तर कार्णड हे दोन अत्रधकचे भाग,
साक्षाि श्रीरामाचा दषृ्टान्ि, लेखन रामानेच वदवून घेिले

• २९७ अध्याय, ४०००० ओव्या, ४४ अध्याय त्रलहून झाल्यावर एकनाथांचे दहेावसान

• उवषररि गं्रथ त्रशष्य गावबा, मधला एक अध्याय जयरामसुि यांनी त्रलत्रहला

• ग्रंथाचे स्वरूप महापुराणसारखे, रामाचा आदशष समाजासमोर ठेवणे हे प्रयोजन

• अधमाषचा त्रवनाश करणारा राम, बंधुप्रमेासाठी रार्जयाचा मयाग करणारा राम, राक्षसांचा त्रवनाश करणारा, राम व
हनुमान यांच्यािील भक्तीभावाचा आदशष, रावणाच्या िावडीिून दवेांना, सीिलेा सोडत्रवणाऱ्या रामाचा आदशष
मुत्रस्लमांच्या िावडीि, गुलामीि सापडलेल्या समाजासमोर ठेवणे.

• उदा. नाव ऐकोत्रन रावण म्हणे दे दे धनुष्यबाण

करंू लंकेचें त्रनवाषण मारंू दारुण राक्षस

िोडा नवग्रहांची बेडी सोडा दवेांची बांधवडी

उभारा रामरार्जयाची गुढी आज्ञा धडफुडी त्रिहीं लोकी

• त्रववाह प्रसंगािून जीव-शीवाचे मीलन असे आध्यात्रममक रूपक

• मूळ वात्रल्मकी रामायण, आनंदरामायण, अध्याममरामायण, हनुमन्नाटक, योगवात्रसष्ठ इ. ग्रंथांचा आधार

• सुबोध, रसाळ कथनामम शैली, रामदासांना दासबोध ग्रंथ त्रलत्रहर्णयाची प्रेरणा.



एकनाथांचे सात्रहमय – स्फूट रचना

• हस्िामलक – शंकराचायाांच्या मूळ संस्कृिमधील अद्विैी ित्त्वज्ञान सांगणाऱ्या १४ श्लोकांचा आधार.
मराठी भार्षेि ६७४ ओव्यांमध्ये भाष्य. परब्रह्मप्राप्ती, आममानुभवाची जोड, परमामम्याचे स्वरूप,
गुरूभक्ती, नामस्मरण, समाधी इमयादी त्रवर्षयांचे त्रववेचन.

• आनंदलहरी – १५४ ओव्यांचे काव्य, गुरूकृपेचे वणषन, गुरू जनादषनस्वामींच्या कृपेमुळे अध्याममाचा,
परब्रह्माकडे जार्णयाचा मागष सुकर, परब्रह्माचा साक्षामकार, सवष त्रचत्तवृत्ती प्रफुत्रल्लि होऊन त्रनरामय
आनंदाची प्राप्ती, ज्ञानाची अनुभूिी इ. आममानुभवाचे वणषन.

• त्रचरंजीवपद – ४२ ओव्यांचे काव्य, परब्रह्मप्राप्ती हचे त्रचरंजीवपद मयासाठी त्रवर्षयवैराग्य हाच उपाय
असा उपदशे.

• शुकाष्टक – व्यासपुि शुकरत्रचि शुकाष्टकावर आधाररि रचना, ज्ञानप्राप्ती म्हणजेच आममसाक्षामकार
झाल्यानंिरचे अनुभूिीचे वणषन. उदा. ‘आिा बोलणे खुंटले| शब्दांचे चािुयष रात्रहले| दषृ्टीचे दखेणे उरले|
िेही त्रनमाले शेवटी||’

• स्वाममसुख – आममज्ञान झाल्यावर व्यत्रक्तत्त्व त्रवकत्रसि होऊन अपूवष समाधान लाभले या आममसुखाच्या
अनुभवाचे वणषन, ईश्वर व गुरूची कृपा होऊनच काव्यप्रत्रिभा लाभली याचीही त्रवनम्र कबुली.

• संिचररिे –त्रनवृत्तीनाथ, ज्ञानदवे, सोपानदवे, मुक्ताबाई, नामदवे, गोरा कंुभार, साविामाळी,
चोखामेळा इ. संिांची चररि,े मयामध्ये वास्िवापेक्षा श्रद्धाभाव अत्रधक.



• आख्यान –िुलसी महामम्य, कृष्णदान, हनुमानजन्म, प्रल्हादचररि, धु्रवचररि, सुदामचररि,
रुत्रममणी स्वयंवरािील हळदलुी, श्रीकृष्णाच्या बालक्रीडा इ.

• गवळणी –िीन प्रकार - गाऱ्हाणी, श्रीकृष्ण सौंदयाषचे वणषन आत्रण त्रवरत्रहणी. गवळणींिून
भावत्रनक उमकटिेपेक्षा संयमी त्रवचाराचंे दशषन. उदा. ‘वाररयाने कंुडल हाल’े, ‘आल्या पाच
गवळणी’, ‘सुंदर बाळका म्हणिी गोत्रपका’ ककंवा ‘असा कसा दवेांचा दवे बाई ठकडा’ इ.

• अभंग – भक्ती, ज्ञान, वैराग्य, नामस्मरण, श्रीकृष्ण, त्रवठ्ठल, राम, दत्त, त्रशव, कीिषन, संि आत्रण
सद्गुरू, पंढरपूर इ. चे महामम्य िसेच अंधश्रद्धा, दोर्ष, ढोंग यावर रटका करणारे अभंग.

• अजषदास्ि – आध्यात्रममक पिव्यवहार. गद्यस्वरूप लेखन. उदा. आशीवाषदपि, त्रवनंिीपि,
अभयपि, अजष, अजषदास्ि, अजाषचा जाब, िाकीद पि, जाब त्रचठ्ठी, कडक पि इमयादी.
एकनाथकालीन सामात्रजक, राजकीय व भात्रर्षक त्रस्थिीचा (अरबी-फारसी) उत्तम नमुना.



आशीवाषद पि

त्रचरंजीव जीवाजीपंि ठाणेदार | वास्िव्य दहेपूर |
यांसी आममारामपंि | यांचा आशीवाषद || पि
त्रलत्रहणे कारण जें | िुम्हांस दहे गांवची सनद |
शंभर वर्षाांची दऊेन पाठत्रवले | कलम िपशील ||
गावची आबादी करावी ||१|| कामक्रोध हे रयि
मयांचे ऐकू नये ||२|| आशा मनशा यांची संगि धरंू
नये ||३|| सदा स्वधमे वागणूक ठेवणे ||४|| शांिी
क्षमा दया असों दणेे ||५|| ज्ञान वैराग्य भजन
पूजनी आदर ठेवणे ||६|| ही कलमे कबूल होऊन
िुम्हांस रवाना केलें || िुम्ही िो िें त्रवसरून |
सदरीचे कलमास न अनुसरून | वाईट वागणुकीचा
रस्िा काढला || िो िुम्हांस पररणामी बाधक
होईल || सावध राहणें | एकाजनादषनी शरण | हे
आशीवाषदपि ||

दनैंददन जीवनािील त्रवर्षय घेऊन
आध्यात्रममक रूपकाची रचना

दहेपूर गावच्या जीवाजीपंि ठाणेदार यांना
आममारामपंिांनी त्रलत्रहलेले आशीवाषदपि



• भारूड –

• भारूड म्हणजेच आध्यात्रममक रूपक.

• लोकजीवनाचे सूक्ष्म, मार्मषक त्रनरीक्षण, त्रवत्रवध व्यक्ती व प्रसंग

• लोकांच्या दनैंददन जीवनाशी त्रनगडीि त्रवर्षय व भार्षेचा वापर

• त्रवत्रवध व्युत्त्पत्ती – बहुरूढ िे भारूड, समुदायासमोर म्हणावयाचे गीि, प्रत्रिभात्रधष्ठीि गीि.

भारूड म्हणजेच गारुड म्हणजेच जादू करणारे, मोत्रहनी घालणारे, प्रभात्रवि, आकर्र्षषि करणारे

गीि, कोड्याि टाकणारे गीि

‘भारूड’ या त्रद्वमुखी पक्ष्याप्रमाणे व्यावहाररक व पारमार्थषक दोन्ही अथष व्यक्त करणारे लोकगीि

• लेखन त्रवशरे्ष- नायपूणष व त्रवनोदी लेखन, त्रवर्षयानुसार व्यक्तीचे रूपक, िमकालीन भार्षा, त्रवचार, भावना, वशे,
काल यांचे दशषन

• उदा. महार, बाळसंिोर्ष, जागल्या, वासुदवे, हपंगळा, हवंच,ू रोडगा इ.

• ‘हवंचू चावला’ ककंवा ‘सपषदोर्ष’ - हवंच,ू साप म्हणजेच मोह, माया, स्वाथष, मयावरील उिारा म्हणजे कडुहनंब
म्हणजेच दवेाचे भजन, कीिषन, भक्ती होय. बहुरूपी गारूडी धावून येिो व सोहम मिंाचा मारा करिो आत्रण मोह,
माया, स्वाथष हे दगुुषण उिरिाि.



• जागल्या – जागल्या प्रापंत्रचक झोपेि असलेल्यांना सावध करिो.

मी जी जागिो गाव त्रनजला सारा | कोणी हुर्षार नाहीि घरा

अवघे त्रनजले भ्रमले संसारा | काही िरी पुढीलाची सोय धरा

मी जागूत्रन जागत्रविो लोकां | त्रनजेने व्यात्रपले काळ ग्रात्रसल दखेा

यांसी कोठवर मारू िरी हाका | कैसे भुलले म्हणिी माझें माझें दखेा ||

• रोडगा –

समवर पाव ग मला भवानी आई| रोडगा वाहीन िुला||

सासरा माझा गावी गेला त्रिकडचे खपवी मयाला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला||
सासू माझी जाच कररिे लवकर न्येई ग त्रिला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला||

जाऊ माझी फडाफडा बोलिे बोडकी कर ग त्रिला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला|| नणंदचें काटां दकरदकर 
करिं खरूज येऊ द ेमयाला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला||
दादला मारून आहुत्रि दईेन मोकळी कर ग मला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला||

एका जनादषनी सगळेच जाऊ द ेएकटीच राहू द ेमला| भवानी आई, रोडगा वाहीन िुला||

• भवानी आई – मूळ माया, सासरा – अहकंार, सासू – कल्पना, जाऊ – इच्छा, नणंदचेे पोर – द्वरे्ष, दादला – अत्रववेक

• जीवाची बुद्धी, त्रववेक जागृि होऊन मयाला उद्धाराची िळमळ लागिे िेव्हा जीव अनादद, त्रनगुषण मायेला नवस करिो.

• भांबावलेल्या, गोंधळलेल्या, चुकीच्या मागाषने जाणाऱ्या समाजाला योग्य मागाषवर आणर्णयासाठी भारूडांमधून उपदशे. 
लोककल्याणाची, समाज कल्याणाची भूत्रमका, समाजाबद्दलची िळमळ, कळकळ. 



धन्यवाद!


