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मराठी साहित्याचा इतििास 

 
 

श्री. अब्दलुकादर अब्दलुकरीम मुजावर 
एम. ए. (मराठी व इंग्रजी) डी एड. 

सितिक्षक राजीव प्राथतमक िाळा बाळे 

 
 
 

 मराठी साहित्याचा इतििास पुणे मिाराष्ट्रािील आद्य 
साहित्यसंस्था असलेल्या मिाराष्ट्र साहित्य पररषदेने मराठी वाङ्मयाचा 
इतििास साि खंडांि प्रकातिि केला आिे. िा वाङ्मय इतििास ई-बुक 
आणण मोबाइल ई-बुकच्या माध्यमांििी वाचायला तमळिो. १९८४ मध्ये 
या प्रकल्पाची सुरुवाि झाली.  पुणे मिाराष्ट्रािील आद्य साहित्यसंस्था 
असलेल्या मिाराष्ट्र साहित्य पररषदेने मराठी वाङ्मयाचा इतििास साि 
खंडांि प्रकातिि केला आिे. िा वाङ्मय इतििास ई-बुक आणण मोबाइल 
ई-बुकच्या माध्यमांििी वाचायला तमळिो. १९८४ मध्ये या प्रकल्पाची सुरुवाि झाली. िं.गो. िुळपुळे, स.गं. 
मालिे, रा.श्री. जोग, गो.म. कुलकणी, व.हद. कुलकणी, प्रा. रा.ग. जाधव यांच्या सारख्या हदग्गजांनी या खंडांचे 
संपादन केले आिे. याचबरोबर 'भाषा व साहित्य : संिोधन' (खंड १, २ आणण ३ संपादक : डॉ. वसंि जोिी, म. 
ना. अदवंि), 'हिस्री ऑफ मराठी तलटरेचर' (खंड १ आणण २ संपादक : राजेंद्र बनिट्टी आणण डॉ. गं. ना. 
जोगळेकर), 'मिाराष्ट्र साहित्य पत्रिका सूची' (सूचीकार : मीरा घांडगे), माधव राजगुरू तलणखि 'सुलभ मराठी 
िुद्धलेखन पुणस्िका' अिी मसापची १९ प्रकािने ई-बुक आणण मोबाइल ई-बुक रूपाि उपलब्ध झाली आिेि. 
वाङ्मय इतििासाच्या सािव्या खंडािील भाग १ िे ४ चे संपादन प्रा. रा.ग. जाधव यांनी केले आिे. ई-बुक 
आणण मोबाइल ई-बुक त्यांच्या स्मिृीला अपपण केले आिे. 

 

प्रास्िाववक 

या लेखाि मराठी साहित्याच्या प्रारंभापासून साधारणपणे १९८० पयिंचा आढावा घेिलेला आिे. या 
आढाव्याि ‘प्राचीन मराठी साहित्य’ असा पूवपत्रवभाग असून, त्याि प्रारंभापासून इ.स. सु. १८१८ पयिंच्या मराठी 
साहित्याचे त्रववेचन केलेले आिे. लेखाच्या दसुऱ्या भागाि अवापचीन मराठी साहित्याचा आढावा घेिलेला आिे. 
त्याि काव्य, नाटक, कादंबरी , कथा, त्रवनोद, लघुतनबंध, प्रवासवणपने, बालसाहित्य चररिे-आत्मचररिे, तनबंध, 

समीक्षा, व्याकरणग्रंथ, संधोधनपर (वाङ्मयीन) साहित्य, इतििासलेखन, िास्त्रीय साहित्य अिा उपत्रवषयांखाली 
वेगवेगळ्या लेखकांनी, त्या त्या प्रकारािील वाङ्मयाचा परामिप घेिला आिे. बिृन्मिाराष्ट्रािील साहित्यसंस्था 
असािी एक उपत्रवषय त्यानंिर घेिलेला आिे. 
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‘दतलि साहित्य’ अिी स्विंि नोंद असून णजज्ञासंूना िी त्रवश्वकोिाच्या सािव्या खंडाि पाििा येईल. 
‘लोकसाहित्य’ अिी त्रवश्वकोिाि स्विंि नोंद असून त्या नोंदीि मराठी लोकसाहित्याचा आढावा णजज्ञासंूना 
पािावयास तमळेल. काव्य, नाटक, कादंबरी आदी प्रमुख साहित्यप्रकारांबरोबरच िास्त्रीय वाङ्मय, इतििासवाङ्मय, 

व्याकरणग्रंथ यांसारखी मराठी वाङ्मयाची इिरिी कािी के्षिे वाचकांनी पररतचि व्िावीि, या दृष्टीने या लेखाची 
मांडणी केलेली आिे. त्रवश्वकोिाि काव्य, नाटक, कादंबरी, कथा, त्रवनोद यांसारख्या साहित्यप्रकारांवर स्विंि नोंदी 
अकारत्रवल्िे यथास्थळ हदलेल्या असून ह्या साहित्याप्रकारांच्या घाटांसंबंधीचे त्रववेचन, िसेच त्याच्यािी संबंतधि 
असे, मराठी साहित्यािील योग्य िे तनदेि अिा नोंदीिून णजज्ञासू वाचकाला पिावयास तमळिील. ज्ञानेश्वरी, 
दासबोध, एकनाथी भागवि यांसारख्या मित्वाच्या रचनांवरिी स्विंि नोंदी यथास्थळ हदलेल्या आिेि. मराठी 
वाङ्मयासंबंधीची-त्रविेषि: लेखक आणण साहित्यकृिी यांसंबंधीची अतधक माहििी, णजज्ञासंूना या प्रकारच्या 
स्विंि नोंदीि, उपलब्ध िोऊ िकेल. 

मित्वाच्या सवप प्राचीन-अवापचीन लेखकांवर त्रवश्वकोिाि असलेल्या स्विंि नोंदी, अकारत्रवल्िे त्या त्या 
खंडाि पिावयास तमळिील. उदा., ज्ञानेश्वर, िुकाराम, केिवसुि, मढेकर यांसारखे कवी; हकलोस्कर, देवल, गडकरी, 
त्रवजय िेंडुलकर, वसंि कानेटकर इ. नाटककार; ि.ना.आपटे, ना.सी.फडके , त्रव.स. खांडेक, त्रवश्राम बेडेकर 
यांसारखे कादंबरीकार; त्याचप्रमाणे वेगवेगळे साहित्यप्रकार िािाळणारे मित्वाचे साहिणत्यक यांवर स्विंि नोंदी 
आिेि. मिानुभाव, वारकरी यांसारख्या पंथांवरिी स्विंि नोंदी आिेि. बखरवाङ्मय, आख्यानक कत्रविा, िाहिरी 
वाङ्मय, लावणी, पोवाडा यांसारख्या खास मराठी अिा त्रवषयांवरिी स्विंि नोंदी त्रवश्वकोिाि यथास्थळ हदल्या 
आिेि. 

काव्यनाटकादी मित्वाचे साहित्यप्रकार; स्वच्छंदिावाद, वास्िववाद यांसारख्या कालवाङ्मयीन संप्रदाय; 

रतसतसद्धाि, ध्वतनतसद्धान्ि संस्कृि साहित्य िास्त्रािील संकल्पना; सौंदयपिास्त्र, साहित्यसमीक्षा, पाठतचहकत्सा 
िसेच मित्वाचे अन्य वाङ्मयीन त्रवषय (उदा., भावत्रवरेचन, काव्यन्याय इ.), वाङ्मयीन चळवळी (उदा., रत्रवहकरण 
मंडळ), वाङ्मयीन संस्था (उदा., साहित्य संस्कृति मंडळ, भारिीय ज्ञानपीठ इ.) व संमेलने (उदा., मराठी साहित्य 
संमेलने) यांवरिी त्रवश्वकोिाि स्विंि नोंदी आिेि. प्रस्िुि लेखाि मराठीिील कािी मित्वाच्या ग्रंथांचे तनदेि 
आलेले आिेिच, त्यातिवाय कािी तनवडक संदभपग्रंथ लेखाच्या िेवटी, प्राचीन व अवापचीन अिी त्रवभागणी करून 
हदलेले आिेि. 

 

प्राचीन मराठी साहित्य 

प्रारंभ िे इ.स. सु. १८१८ : मराठी वाङ्मयाचा मूलस्त्रोि स्त्रीगीिे, अन्य लोकगीिे, कथा-किाण्या अिा 
प्रकारच्या अतलणखि लोकसाहित्याि हदसून येिो. अकराव्या ििकाच्या पूवापधापि तलहिला गेलेला 
ज्योतिपरत्नमाला िा मराठीिील पहिला ग्रंथ िोय, असे मि राजवाडयांनी व्यक्त केले; पण त्याची भाषा 
उत्तरकालीन वाटिे. सन ११८८ मध्ये तलहिला गेलेला⇨मुकंुदराजांचा त्रववेकतसंधु िा मराठीिील पहिला ग्रंथ, असे 
एक मि आिे; पण त्या ग्रंथाचा नेमका काळ तनणिि करण्याचा प्रयत्न करिाना ग्रंथािील िकसंवत्सरांचा मेळ 
बसि नािी, असे हदसून येिे. एकनाथ-मुके्तश्वरांसारखे कवी मराठीिील या आहदकवीचा उल्लेखिी करीि नािीि 
आणण त्रववेकतसंधूिील मराठीचे स्वरूपिी उत्तरकालीन वाटिे, असे मित्वाचे आके्षप या मिावर घेिले गेले आिेि. 

या आके्षपांि िथ्य आिे.या ओवीबद्घ ग्रंथाची अठरा प्रकरणे असून त्याचे पूवापधप व उत्तराधप असे दोन 
भाग आिेि. याि िांकरवेदान्ि स्पष्ट केला असून काव्यात्मकिेपेक्षा ित्त्वप्रतिपादनावर कवीचा भर अतधक आिे. 
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ब्रह्मत्रवदे्यचा ‘सुकाळु िो देयावा’ िा ग्रंथाचा िेिू. यािील ित्त्व त्रववेचनाची गंभीर पािळीिी त्याला मराठीिील 
आद्यग्रंथ मानण्याच्या आड येिे; कािी त्रवद्वानांच्या मिे त्रवरोधीच ठरिे. तनत्रवपवाद पुराव्यानेच बोलावयाचे असेल, 

िर सु. १२७८ मध्ये म्िाइंभट्टांनी (म.ृसु. १३००) संकतलि केलेले लीळाचररि िा मराठीिील पहिला ग्रंथ 
म्िणिा येईल. िा गद्य आिे िा एक त्रविेष आिे. 

म्िाइंभट्टांचे लीळाचररि: धमप िा लोकातभमुख असावा, असा एक नवा त्रवचार दिाव्या-अकराव्या 
ििकाच्या सुमारास भारिामध्ये सवपि तनमापण झालेला हदसिो. केवळ उच्चवणणपयांनाच समजणारा संस्कृिमधील 
धमपत्रवचार सवपसामान्यांच्या भाषेि आणला पाहिजे, िी पे्ररणा यािून तनमापण झाली व िी अवापचीन देिभाषांिील 
वाङ्मयाच्या तनतमपिीस कारण ठरावी. बाराव्या ििकाि मिाराष्ट्रामध्ये मिानुभाव व वारकरी िे प्रभाविाली 
संप्रदाय उदयाला आले. नाथपंथाचा प्रवेि िर येथे त्याच्यािी आधी झाला िोिा. मराठीच्या प्रारंभकालािील 
वाङ्मय या िीन पंथांच्या अनुयायांकडून तलहिले गलेे. यािील अग्रदिूाचा मान मिानुभाव लेखकांकडे जािो. त्या 
पंथाचे प्रविपक श्रीचक्रधर आणण संघटक नागदेवाचायप यांनी आपल्या पंथाच्या अनुयायांनी सवपि मराठीचाच 
वापर केला पाहिज,े असा आग्रि धरला िोिा. मराठी िी या पंथाची धमपभाषाच झाली. स्वि: चक्रधर व 
नागदेवाचायप यांनी कोणिािी ग्रंथ तलहिलेला नािी; पण त्यांच्या पे्ररणेिून या पंथाच्या अनुयायांकडून माि त्रवपुल 
ग्रंथरचना झाली. 

मिींद्र व्यास उफप  म्िाइंभट्ट ह्यांनी संकतलि केलेला लीळाचररि िा या पंथािील पहिला ग्रंथ िोय. 
चक्रधरांच्या मिातनऱ्याणानंिर त्यांच्या आठवणी ऊफप  लीळा तलिून काढण्याची पे्ररणा म्िाइंभट्टास झाली. 
नागदेवाचाऱ्याच्या मागपदिपनाखाली गावोगाव हफरून त्यांनी एकूण १,५०९ लीळा गोळा केल्या. त्यांचे पूवापधप व 
उत्तराधप असे दोन भाग केले. पैठणला येऊन लोकांना उपदेि करण्यास प्रारंभ करण्यापूवी चक्रधर एकाकी भ्रमण 
करीि िोिे. त्या काळािील कािी आठवणी त्यांनी आपल्या तनकटविीयांना सांतगिल्या िोत्या. त्या एकि 
करून त्याला ‘एकांक’ असे नाव देण्याि आले. असे या ग्रंथाचे अखेर िीन भाग झाले. संकलनकार या दृष्टीने 
म्िाइंभट्टांनी केलेली कामतगरी केवळ अपूवप म्िणावी अिी आिे. 

यािील प्रत्येक लीळा त्या त्या संबंतधि व्यक्तीकडून तमळवलेली आिे आणण त्यािील बारीकसारीक 
िपिील अचूकपणाने हटपण्याि आले आिेि. िंका उत्पन्न झाली, िेव्िा िी िंका हकंवा मिभेद आढळला िेथे 
िो मिभेद नोंदलेला आिे. प्रत्येक लीळा नागदेवाचाऱ्याकडून िपासून घेण्याि आली आिे. चक्रधर िे साक्षाि 
परमेश्वराचे अविार, िेव्िा त्यांचे उदगार जसेच्या िसे नोंदले जािील. असा प्रयत्न कसोिीने करण्याि आला 
आिे. वास्िव वणपने, आकषपक िब्दतचिे, नाट्यपूणप संवाद िे या ग्रंथाचे डोळ्यांि भरणारे त्रविेष आिेि. येथे 
वणणपलेले प्रसंग दररोज घडणारे असे आिेि; पण त्या साध्यासाध्या प्रसंगांिून प्रकट िोणारी व्यत्रक्ततचिे व 
समाजतचिे अतििय णजवंि व बोलकी आिेि. वाक्ये छोटी आिेि, िब्द तनत्याच्या वापरािील आिेि. भाषा 
सजवण्याचा कोणिािी प्रयत्न येथे केलेला नािी. मराठीमधील या पहिल्या ग्रंथािील अतभव्यक्ती सिज व 
अकृत्रिम अिी आिे. लीळाचररि िा मराठीिील आद्य चररिग्रंथिी आिे. 

ऋत्रद्धपूरला रािणारे चक्रधरांचे गरुू गोत्रवंदप्रभू ऊफप  गुडंम राऊळ यांनी समाधी घेिल्यानंिर त्यांच्या 
आठवणी म्िाइंभट्टांनी गोळा केल्या व त्यांिून ३२५ लीळांचा ऋत्रद्धपुरलीळा (ऋत्रद्धपूरचररि िेिी एक पऱ्यायी 
नाव) ऊफप  गोत्रवंदप्रभुचररि (सु. १२८८) िा ग्रंथ तसद्ध झाला. लीळाचररिाची सारी वैतिष्टट्ये त्यांच्या या ग्रंथाििी 
उिरली आिेि. श्रीकृष्टण, दत्तािेय व गोत्रवंदप्रभंूचे गुरू चांगदेव राऊळ ह्यांच्या कथा चक्रधर आपल्या तिष्टयांना 
सांगि असि, त्या एकि करून म्िाइंभट्टांनी त्यांचीिी चररिे तसद्ध केली आिेि. पण िी पुराणांच्या थाटाची 
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आिेि. नागदेवाचाऱ्याच्या तनवापणानंिर त्यांच्या आठवणी संग्रहिि करणारे स्मतृिस्थळ िे मुळाि नरेंद्र व 
परिराम यांनी तसद्ध केले (सु. १३१२) असे म्िटले जािे. त्यामध्ये नागदेवाचाऱ्याच्या बरोबर म्िाइंभट्ट, 

केसोबास आदी इिर तिष्टयांच्या कथािी आल्या आिेि. लीळाचररि, ऋत्रद्धपुरलीळा व स्मतृिस्थळ िे मराठी 
वाङ्मयाच्या प्रारंभकाळाि तसद्ध झालेले िीन चररिग्रंथ िोि. थोर पुरुषांच्या आठवणी गोळा करून सत्यािी 
संपूणप इमान राखणारी अिी चररिे तसद्ध करण्याची िी प्रथा मराठीि पुढे चालू राहिली असिी, िर मराठी 
वाङ्मयाचे िे दालन अपार समदृ्ध झाले असिे. 

 

तसद्ांन्िसूत्रपाठ व दृष्टान्िपाठ 

संकलनाच्या या पद्धिीने व लीळाचररिाच्या आधाराने आणखी दोन मित्वाचे ग्रंथ ियार झाले.यांचे 
किृपत्व केिवराज सूरर (१३१६) यांच्याकडे जािे. केसोबास, केिवराज हकंवा केतिराज व्यास व मुनी केतिराज ह्या 
नावांनीिी िा ओळखला जािो. लीळाचररिामध्ये चक्रधरांची सूिे आली आिेि व त्यांिून मिानुभावांचे ित्वज्ञान 
व आचारधमप प्रकट झाला आिे. अिी एकूण १,६०९ सूिे गोळा करून व त्यांचे लक्षणपाठ, आचारमातलका व 
त्रवचारमातलका असे त्रित्रवध वगीकरण करून केतिराजांनी तसद्धांिसूिपाठ (सु. १२८०) िा ग्रंथ ियार केला. 
मिानुभाव पंथाि िा ग्रंथ फार पत्रवि मानला जािो. दृष्टांिपाठ िा त्यांचा दसुरा ग्रंथ. िािी १२८० च्या 
आसपासचा. तिष्टयांना उपदेि करिेवेळी आपला त्रवचार स्पष्ट व्िावा म्िणून चक्रधर एखादी व्याविाररक कथा 
दृष्टांिादाखल सांगि असि. असे एकूण ११४ दृष्टांि केतिराजांनी एकि केले व त्यांचा दृष्टांिपाठ िा ग्रंथ ियार 
केला. प्रथम चक्रधरांनी सांतगिलेले सूि, मग त्यासाठी त्यांनी हदलेला दृष्टांि आणण त्यानंिर त्या दोिोंिील 
परस्परसंबंध स्पष्ट करणारे केतिराजांचे दाष्टापणन्िक अिी या ग्रंथाची वैतिष्टट्यपूणप रचना आिे. गद्यग्रंथांच्या या 
नामावलीि आणखी एका मित्वाच्या ग्रंथाचा उल्लेख करावयास िवा. िो म्िणजे बाइदेवबास (व्यास) (म.ृ 
१३०९) यांचा पूजावसर. चक्रधरांची हदनचऱ्या वणपन करणाऱ्याि या ग्रंथाि त्यांच्या बारीकसारीक िालचालींची 
नोंद असल्याने पंथीयांना िा त्रविेष पूज्य झाला आिे. 
 

सािी गं्रथ 

गद्याप्रमाणेच पद्यवाङ्मयािी मिानुभावांनी तनमापण केलेले आिे आणण त्यांिील त्रवषयांची व प्रकारांची 
त्रवत्रवधिा गद्यापेक्षािी डोळ्यांि भरणारी आिे. सािी ग्रथं या नावाचा या पद्यवाङ्मयािील एक मित्वाचा गट 
आिे. िे सारे ओवीबद्ध ग्रंथ आिेि. दामोदरपंहडिांचे वछािरण (सु. १३१६), नरेंद्रांचे रुणक्मणीस्वयंवर (१२९२), 
भास्करभट्ट बोरीकरांचा तििुपालवध (१३१२) व उद्भवगीिा (१३१३), पं, त्रवश्वनाथ बाळापूरकर यांचा ज्ञानप्रबोध 
(१४१८), रवळो व्यासांचे सह्याहद्रवणपन (१३५३) आणण नारो बिातळये यांचे ऋत्रद्धपूरवणपन (१४१८) असे िे साि 
ग्रंथ मिानुभाव पंथाि ‘सािी ग्रंथ या’ नावाने प्रतसद्ध आिेि. या सािांपैकी चार ग्रंथांचा त्रवषय श्रीकृष्टणचररि िा 
आिे, िर उरलेल्या तििींमध्ये भगवद्गीिा, दत्ताियचररि व के्षिमािात्म्य िे त्रवषय आिेि. सैह्याहद्रवणपन व 
ऋत्रद्धपूरवणपन या दोिोंमध्ये स्थलवणपनाला मित्वाचे स्थान आिे. 

नरेंद्राचे रुणक्मणीस्वयंवर िे स्वयंवरकाव्य असल्याने त्याि िृंगाराला सािणजकच मित्व आिे; पण 
तििुपालवधामधील मूळ त्रवषय वीररसाचा असूनिी त्याि िृंगाराल अतधक मित्व तमळाले आिे. वछािरणामध्ये 
श्रीकृष्टणाचे श्रषे्ठत्व सांगणारी एक कथा आिे. िी िीन काव्ये कथाकाव्ये आिेि. प्रसंगवणपन व व्यत्रक्तदिपन यांना 
त्यांि वाव आिे. भागविाच्या एकादिस्कंधामधील ित्वज्ञान िा उद्भवगीिेचा त्रवषय आिे; पण भास्करभट्टांची 
िी रचना मूळ गं्रथाच्या मानाने फार छोटी आिे. भागवि अदै्विपर मानले जािे. मिानुभाव पंथ दै्विी आिे, 
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त्यािी ित्वज्ञानाची पररभाषािी तनराळी आिे. आपल्या पंथाचे त्रवतिष्ट ित्वज्ञान भागविाच्या आधारे 
भास्करभट्ट कसे मांडिाि िे पािून त्रविेष समाधान िोि नािी. ज्ञानप्रबोधमध्ये गीिेिील केवळ पाच श्लोकांचे 
त्रववरण आिे. सैह्याहद्रवणपन व ऋत्रद्धपूरवणपन यांमध्ये मूळ त्रवषयाबरोबरच भक्तीला त्रविेष स्थान तमळाले आिे. 
काव्यदृष्टीनेच त्रवचार करावयाचा झाला, िर या सािी ग्रंथांच्या बािेर असण दोन रचना अतधक मित्वाच्या 
आिेि. केिवराज सूरींचे मूतिपप्रकाि िे काव्य गुणदृष्टट्या नरेंद्राच्या रुणक्मणीस्वयंवराच्या खालोखाल येिे. 
चक्रधरांच्या मूिीचे, त्यांच्या अविाररत्वाचे व त्रवत्रवध गुणांचे वणपन िा या काव्याचा त्रवषय आिे. कवीच्या 
चक्रधरांत्रवषयीच्या असीम श्रद्धाभावामुळे िे काव्य उत्कट उिरले आिेच, पण त्या उत्कटिेला वाचा फोडण्यास 
तििकीच समथप अिी िैलीिी केतिरांजाजवळ आिे. दसुरी रचना स्फुट आिे व िी म्िणजे मिदंबेचे (सु. १२२८-
सु. १३०३) धवळे. याच्या पूवापधापि ८३ कडवी आिेि. उत्तराधापची ६५ कडवी सवपस्वी तिची नसावीि. या 
धवळ्यांची रचना केवळ गोत्रवंदप्रभंूच्या आग्रिावरून व स्फूिीच्या आकणस्मक आत्रवभापवासरिी मिदंबेने केली 
आिे (सु. १२८६). 

लग्नाच्या प्रसंगी वराला उदे्दिून म्िणावयाची िी गीिे आिेि. ‘धवळा’ िा एक वतृ्तप्रकार असावा, असािी 
एक िकप  आिे. भावनेची उत्कटिा व आत्मपरिा या दृष्टीने अवापचीन काळािील भावगीिासारखे या गीिांचे 
स्वरूप आिे. त्यांची भाषा व त्यांिील भावमाधुरी स्त्रीसिज अिी आिे. श्रीकृष्टण रुणक्मणी त्रववाि त्रवषयक िी 
मराठीिील पहिली रचना िोय. ११० अभंगांचे एक मािकृी रुणक्मणीस्वयंवर मिदंबेच्या नावावर आिे, पण त्याला 
धवळ्यांचे यि लाभले नािी. मिदंबा िी मराठीिील पहिली कवतयिी िोय.मिानुभाव वाङ्मय: आठवणी, 
हदनचऱ्या, स्थलवणपन, व्यत्रक्तवणपन, कथात्मक, भावगीिसदृि, िाणत्वक व त्रववेचनपर अिी त्रवत्रवध प्रकारची रचना 
मिानुभवांनी केली आिे. गद्य आणण पद्य अिा दोन्िी प्रकारांिील िे लेखन आिे. गद्यािील त्रवत्रवधिा त्रवषयांची 
नािी, िर वाङ्मयप्रकारांची आिे. त्या सवप रचनेि चक्रधरांचे चररि व तिकवणूक िाच त्रवषय प्राधान्याने आिे. 
पद्यवाङ्मयािील त्रवत्रवधिा, आिय व अतभव्यक्ती अिी दोन्िी प्रकारची आिे. 

बिुिेक गद्यग्रंथ संकलनात्मक आिेि; पद्यग्रंथ िी माि स्विंि तनतमपिी आिे. श्रिुी, स्मिृी, वदृ्धाचार, 
मागपरूढी आणण विपमान असे गद्य ग्रंथांचे एक वगीकरण मिानुभाव पंथाि केले जािे, पण िे वाङ्मयीन दृष्टीने 
केलेले नािी. श्रिुी’ म्िणजे चक्रधरांच्या सूिांची संकलने; ‘स्मिृी’ म्िणजे नागदेवाचाऱ्याची वचने. त्यानंिरचा 
आचायपवचनांना वदृ्धाचार म्िणिाि. त्यानंिरचा त्रवचार म्िणजे मागपरूढी िोय. नंिरचे साहित्य म्िणजे 
‘विपमान’. पद्य ग्रंथांिील सािी ग्रंथ या गटालािी िसे खास वाङ्मयीन तनराळेपण नािी. गद्यवाङ्मयाि वास्िविा, 
सिजिा, नाट्यपूणपिा, पररणामकारकिा िे गुण जाणविाि, िर लातलत्य, अलंकारप्रचुरिा, कल्पनारम्यिा, 
भावनोत्कटिा िे त्रविेष पद्य ग्रंथांि आढळिाि. गद्यामध्ये भाषेचा णजवंिपणा व ठसठिीिपणा आिे, िर 
पद्यामध्ये रसरिीिपणा व चैिन्यपूणपिा आिे.ियग्रीव व्यास ह्या मिानुभाव पंहडिाने भागविाच्या 
दिमस्कंधावरील टीका गद्यराजस्िोि ह्या नावाने तलहिली. िी २७९ श्लोक आिेि. त्यांिील कािी श्लोकांची 
तनयपमक रचना लक्षणीय आिे. 

 

मिासंि ज्ञानेश्वर 
वारकरी संप्रदायािील पहिलेच व सवपश्रषे्ठ संि म्िणजे ज्ञानेश्वर (१२७५-१२९६). ज्ञानदेव, त्यांचे जीवन, 

वाङ्मय आणण व्यत्रक्तमत्व िे सारेच केवळ लोकोत्तर आिे. ज्ञानदेवांच्या चररिाबद्दल अनेक वाद आिेि. त्यांिील 
वाङ्मयािी संबंतधि असा मित्वाचा वाद म्िणज ेगीिेवर टीका तलहिणारे ज्ञानेश्वर आणण अभंगरचना करणारे 
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ज्ञानेश्वर या दोन तभन्न व्यक्ती असाव्याि, िा िोय. या वादाचा अखेरचा तनणपय अद्याप झालेला नािी; माि 
ज्ञानदेवांच्या नावावरील बरेच अभंग त्यांचे नसावेि. भावाथपदीत्रपका ऊफप ज्ञानेश्वरी, अनुभवामिृ, चांगदेवपासष्टी 
आणण कािी अभंग एवढी रचना तनत्रवपवादपणे ज्ञानदेवांची आिे. त्यातिवाय उत्तरगीि, प्राकृिगीिा, पंचीकरण, 

िुकाष्टक, योगवतसष्ठ अिी सुमारे पंचवीस प्रकरणे ज्ञानदेवांची म्िणून सांतगिली जािाि, पण अंिगपि 
पुराव्यांवरून असे म्िणिा येिे, की िी रचना ज्ञानदेवांची नािी. 

भावाथपदीत्रपका ऊफप  ज्ञानेश्वरी िी भगवद्गीिेवरील टीका आिे. ओवीसंख्या सुमारे नऊ िजार आिे. या 
ग्रंथाच्या संहििेचा प्रश्निी अद्याप तनकालाि तनघालेला नािी. त्याची रचना नेवासे येथी झाली, िा उल्लेख त्या 
ग्रंथािच आिे. पुढे त्याि अनेक अपपाठ तिरले म्िणून एकनाथांनी त्याची िुद्ध प्रि ियार केली (१५८४). या 
ग्रंथाची एकनाथपूवप-कालािील त्रवश्वसनीय प्रि अद्याप तमळालेली नािी. ज्ञानदेवांनी आपली टीका रुक्ष िास्त्रीय 
पद्धिीने तलहिलेली नािी. ित्त्वज्ञानािील तसद्धांि िे उत्तम प्रकारे जाणिाि आणण त्यांनी भाष्टयकारांना वाटिी 
पुसली आिे; पण आपली टीका त्यांनी िकप ककप ि िोऊ हदलेली नािी. िी टीका म्िणजे मराठी साहित्याचे एक 
अनमोल लेणे आिे. 

आपल्या सौंदऱ्याने िी रतसकाला वेड लाविे, नाणस्िकालािी तिच्या रमणीयिेचा वेध लागिो. यािील 
ओवी छोटी व नेटकी आिे, िब्दयोजना नेमकी व चािुयपपूणप आिे, त्यामध्ये काव्य आणण ित्वज्ञान िी केवळ 
एकरूप िोऊन गलेी आिेि. अध्यात्मािील तसद्धांिाबाबि ज्ञानदेवांची वतृ्ती अनाग्रिी आिे. नाथपंथािील 
अद्वयतसद्धांिाचा व िठयोगािीली कंुडतलनीजागिृींचा मोठाच ठसा त्यांच्यावर आिे, पण त्यांची दृष्टी समन्वयाची 
आिे. ज्ञान आणण कमप, कमप आणण संन्यास, संन्यास आणण भक्ती, भक्ती आणण अदै्वि, अदै्वि आणण योग, योग 
आणण वेदान्ि अिी अनेक दं्वव्दे येथे तनदं्वव्दाि पोिोचली आिेि. यथील ित्वज्ञानत्रवचार णजिका सुबोध 
तििकाच रमणीय आिे. येथे अिींहद्रय अध्यात्म साक्षाि अनुभवाचे इंहद्रयोगचर रूप धारण करून उभे राहिले 
आिे. 

 

आपली िी टीका िृंगाराच्या माथ्यावर पाय ठेवील िा आपला उदगार ज्ञानदेवांनी साथप करून दाखवला 
आिे. त्यांचा िा ग्रंथ िांिरसाचा उत्कृष्ट आत्रवष्टकार आिे. यािील सरस प्रास्िात्रवके, उतचि उपसंिार, वेधक 
िब्दतचिे, समपपक उपमादृष्टांि, मराठी भाषेत्रवषयीचे पे्रम, गाढ ित्वज्ञानत्रवचार, अदै्विानुभवाची प्रत्ययकारी वणपने, 

त्रवनय आणण आत्मत्रवश्वास यांचे मधुर मीलन, ज्ञानदेवांच्या उदात्त व्यत्रक्तमत्वाचे मनोिर दिपन, त्यांची 
आध्याणत्मकिा व सवपसामान्यांत्रवषयीची करुणा यांपैकी कोणिे वैतिष्टट्य अतधक श्रषे्ठ मानावे याचा संभ्रम पडावा 
अिी िी एक अनन्यसाधारण साहित्यकृिी आिे. साहित्याचा िा एक िेजस्वी मानदंड मराठी सारस्विाच्या 
प्रारंभकालाि उभा ठाकला आिे आणण पुढच्या काळािील अनेक श्रषे्ठ संिकवींनी याच्या प्रकािाि वाटचाल 
करण्याि धन्यिा मानली आिे. 

अदै्विाचा अनुभव िाच ज्याचा एकमेव त्रवषय आिे, असा अमिृानुभव िा सुमारे आठिे ओव्यांचा स्विंि 
ग्रंथ (िा अनुभवामिृ ह्या नावानेिी ओळखला जािो.) आपले गुरू श्रीतनवतृ्रत्तनाथ यांच्या आज्ञेने ज्ञानदेवांनी 
आपल्या गीिाटीकेनंिर तलहिला. काव्य आणण ित्वज्ञान या दोन्िीं दृष्टींनी िा ज्ञानेश्वरीच्यािी वरची पािळी 
गाठिो असा रतसकांचा व ित्ववेत्त्यांचा अतभप्राय आिे. योगी चांगदेवांनी कोरे पि पाठवले, त्याला उत्तर 
देण्याच्या तनतमत्ताने पासष्ट ओव्यांचे एक अदै्विानुभूतिपर काव्य ज्ञानदेवांनी तलहिले, िे चांगदेवपासष्टी म्िणनू 
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प्रतसद्ध आिे. अथांग आकािाचे छोटेसे प्रतित्रबंब एखाद्या लिानिा जलाियाि पडलेले हदसावे व त्याचा आपल्या 
मनाला त्या त्रबंबरूप आकािािूनिी अतधक मोि पडावा, ििी या चांगदेवपासष्टीिील आत्रवष्टकाराची गुणवत्ता आिे. 
 

नामदेव आणि इिर संि 

ज्ञानदेवांचे समकालीन, कािीसे तनराळे व्यत्रक्तमत्व असलेले, पण तििकेच किृपत्ववान असे दसुरे संि 
म्िणजे नामदेव (१२७०-१३५०). त्यांच्या चररिाििी अनेक वादस्थळे आिेि आणण त्यांच्या नावावर असलेल्या 
अभंगापैकी नेमके हकिी अभंग त्यांचे आिेि, िे ठरवणे दरुापास्ि आिे; पण ‘भक्त तिरोमणी’ म्िणून त्यांची 
असलेली ख्यािी वादािीि आिे. नामदेवांनी भक्तीचा, पंढरीचा व त्रवठ्ठलाचा झेंडा पंजाबपयिं नेला. तिकडील 
त्यांची मंहदरे आणण तिखांच्या ग्रंथसािेबाि अिंभपि केली गेलेली त्यांची पदे्य याची साक्ष देि आिेि. िे वारकरी 
पंथाचे आद्य प्रचारक िोिे, िसे कीिपनाचेिी प्रविपक िोिे. 

त्यांच्या अभंगवाणीि भक्तीची णस्नग्धिा व उत्कटिा ओिप्रोि भरून राहिलेली आिे. सिजसुलभ भाषा 
आणण भत्रक्तभावनेच्या अनेकानेक छटा िे त्यांच्या वाणीचे त्रविेष आिेि. जे अभंग सामान्यि: नामदेवांचे मानले 
जािाि, त्यांि ‘आहद’, िीथापवळी आणण समाध अिा िीन प्रकरणांचे ज्ञानेश्वरचररि आिे. त्या आधारे िे 
ज्ञानेश्वरांचे आद्य चररिकार मानले जािाि. परंिु िी िीन प्रकरणे खरोखरीच नामदेवांनी तलहिली हकंवा काय, 

ह्याबद्दल रा.तच. ढेरे ह्यांच्यासारख्या संिोधकांना िंका आिे. समातधप्रसंगाचे वणपन माि अतििय उत्कट व 
ह्रदयाला पीठ पाडणारे आिे. 
 

संदर्भ  

१. आजगावकर, ज. र. मिाराष्ट्र – कत्रव चररि, ८ खंड, मंुबई, १९०७ – २७. 
२. आजगावकर, ज. र.मिाराष्ट्र संि कवतयिी, मंुबई, १९३९. 
३. इलेकर, सुिातसनी, यादवकालीन मराठी काव्यसमीक्षा, औरंगाबाद, १९७९. 
४. कानेटकर, िं. के. काव्य – कला भाग १ ला, पुण,े १९३६. 
५. कुलकणी, श्री. रं. प्राचीन मराठी गद्य : पे्ररणा व परंपरा, मंुबई, १९७०. 
६. केिकर, श्री. व्यं. मिाराष्ट्रीयांचे काव्यपरीक्षण, पुण,े १९२८. 
७. केळकर, य. न. मराठी िािीर आणण िाहिरी वाडम्य, पुण,े १९७४. 
८. कोलिे, त्रव. तभ. मिानुभाव संिोधन, पुण,े १९६८. 
९. खानोलकर, गं. दे. संपा. मराठी वाङ मयकोि, खंड – १ मंुबई, १९७७. 
१०. ग्रामोपाध्ये, गं. ब. संिकाव्यसमालोचन, पुण,े १९३९ . 
११. जोग, रा. श्री. संपा. मराठी वाङ मयाचा इतििास, खंड ३ ( १६८० िे १८०० ), पुण,े १९७३. 
 


