समथाची भा डे
(डॉ रामचं दे खणे)
काह वशट वगाची अभ"ची सोडल तर दे शातील बहुसं(य जनतेला जागत
ृ कर-याचे
साम.य लोकवा/मयातच आहे . लोकांची संघटना करणे, 4यां5यात नववचार पसरवणे व
रा7ऎ9य :नमाण कर-याचे काम भा"डे, पोवाडे, शा;हर, बहुवधता, गेयता, "पके,
=बोधनवचार या सा>यांमुळे जनरं जनाबरोबरच लोकश@णाचे आAण Bवधमजागत
ृ ीचे काय
शतकानुशतके भा"डांनी केले आहे . ‘भा"ड’ हे =बोधनाचे आAण लोकसंपकाचे =भावी माEयम
असFयाने आEयाि4मक वचारांची आAण नै:तक मूFयांची शकवण दे -यासाठK बहुतेक सवच
सं=दायांनी भा"डांचा पुरेपुर उपयोग क"न घेतला आहे . मराठKतील आMयभा"डे संत
Nानदे वांनी ल;हल. संत एकनाथांनी भा"डांना Pयापक4व आAण लोक=यता मळवून ;दल.
वारकर सं=दायाबरोबरच महानुभाव, समथ सं=दाय, यांनीह आपले वचार लोकाभमुख
कर-यासाठK भा"डाची :नमती केल आहे .
सामाQयांचे अनुभववRव
समथ सं=दायाचे मु(य =णेते आAण Sेठ =बोधनकार Tहणून संत रामदासांचे काय सवSत
ु
आहे . समथ रामदास Bवामी हे त4वUचंतक Tहणून जेवढे भावतात तेवढे च Wकंवा 4याहपे@ा
अUधक लोकश@क Tहणून जनमानसासमोर उभे राहतात. =विृ 4तवाद संत Tहणून समथ
रामदासांना गौरवले जाते. परं तु =विृ 4त:नव4ृ ती5या सीमारे षा ओळखन
ू दोह[तह समQवय
साधन
ू =विृ 4त-:नव4ृ तीमागाचा ववेक सांग-यासाठK समथानी 4यां5या इतर वा/मय=कारांबरोबर
ल;हलेल भा"डे ह अUधक =भावी ठरतात. समथाची भा"डे ह 4यां5या वा/मय=कारातील
वेगळे पण स^ करतात. आपFया धामक व सामािजक जीवनातील अंधभि9त, ववेकशQ
ू यता
व आचार_टता नाहशी क"न 4यात ख>या धमभावनेचे व आ4म=4ययाचे वातावरण :नमाण
कर-याचा समथाचा उ`ेश होता. 4यासाठK 4यांनी याaा, उ4सव, हbरकथा, :न"पण यांMवारा
समद
ु ाय उभा कर-याची =ेरणा ;दल. लोकसंपकासाठK तसेच सामाQयां5या अनुभववRवाचे
अवलोकन कर-यासाठK =चंड =वास केला आAण 4यातून मळालेFया समथ अनुभवांना बहु"ढ
"पकांमEये मोडून समथानी भा"डे ल;हल.
समथाची भा"डे
समथाची गा.यांमEये भा"डे, "पके आAण ततसdश
पदे अशा एकूण पQनास5या आसपास
्
रचना आढळतात. 4यातील काह भा"डे ह अभंगसdश तर काह ‘पदे ’ या Bव"पातील आहे त.
समथा5या भा"डांमEये मानवी भूमका दशवणा>या कानफाfया, कापडी, जागFया, जोगी,
डबर, पांगुळ, पांड,े वीर, ;दवटा, पंपळा, बहु"पी, बाळसंतोष, बीजवर, बैरागी, वाgया, वासुदेव,
सौर यासार(या लोकभूमका =बोधनकारा5या भूमकेत उhया राहतात. पशु-प@ी वषयक

भा"डांमEये उं दर, कुaे, गाय, सावज, सप, तर ‘खेळ-सण-उ4सवां’ सार(या वषयांमEये चi डू,
खेळ, ;टपर, लपंडाव, शलंगण, होळी, ग[धळ आAण ‘भत
ू पशा5च’ वषयक

पकांमEये चेटुक,

झडपणी, अEयाि4मक कोडी नवल, कोडे या "पकांमEये, तर समाजात आढळणा>या बहु"ढ
गोट आAण विृ 4त या आंबा, फूल, कुळवाडी, चौक, ठकडे, रजक, Bवkन, वोसाण, विृ 4त या
भा"डामEये बसवून समथानी समाजात आढळणा>या बहु"ढ पकांमEये सामाQयां5या
अनुभववRवाला पारलौWककाचा Bपश ;दला. वषयांची ववधता, संवादचातय
ु , कुटा4मकता,
गेयता, सोपी आAण बोलभाषा तसेच आEयाि4मक व सामािजक वचारांची "पका4मक मांडणी
ह समथाची Pयापक dिट भा"डांतून डोकावते. समथ हे केवळ अEया4म व भि9त यांचे
:न"पण क"न थांबले नाहत, तर 4यांनी Pयवहारधमाचाह ऊहापोह केला आहे .
अEया4मवचारात मायावाद Wकंवा जगिQम.य4व Bवीकारणा>या त4ववे44यांची शकवण ह
नेहमी ऎ;हक उ4कषाला दरू ची वाटते, हा आ@ेप Wकती फोल आहे हे समथा5या भा"डांव"न
सहज Eयानात येते. SीमMशंकराचाया5या अMवैतमताला Bवीका"नह 4यांनी भा"डांतून
Pयावहाbरक गुण-दोषांची उMबोधक छाननी क"न अEया4म व समाजनीती यांचा सुरेख
समQवय साधला आहे .
समथाचा खेळया
समथाचे ‘खेळया’ हे भा"ड वRव:नमतीची संकFपना मांडत आहे . :नगण
ु :नराकार परमा4मा
हा खेळया आहे . 4याने Bवतः5या वलासासाठK वRवाची :नमती केल आहे . समथ खेळया
या भा"डात सांगतात.
खेळया नवल कैसे झाले रे ।
आपणासी आपण Pयाले रे ।
बाप ना माय ओगेUच होये ।
कणकुमार पाहे रे ॥
उप:नषदातील ‘एकोऽहं बहुBयाम’् Tहणजे मी एक असून बहु4वाने नटावे या स^ांता=माणे हा
परमा4माच =सवला आAण वRव :नमाण झाले. परमा4माच जगतवलासात
रममाण झाला. हे
्
Sी संत Nानदे वांचे ‘UचMवलास त4व खेळया’ भा"डात सांगून समथानी वRव:नमतीचा खेळ
मांडला आहे . हे च "पक एक थोर नवलाव दे Aखला
िBaया पु"ष गाभणा केला
बाळकू माते लागु:न Pयाला ........

अशा नवला5या प^तीने ‘नवल’ आAण ‘कोडे’ या भा"डांत मांडून परमा4मा 4याचे rsमBव"प,
वRव:नमतीसाठK4याने धाडलेल माया, rsम आAण माया यांचा संबंध याचे सरु े ख ववेचन
केले आहे . आEयाि4मकdfया ह भा"डे खप
ू च उं ची गाठतात.
वNानी ल@ लागो
समथाना केवळ त44वUचंतक Pहायचे नPहते तर सामािजक ववेक जागा ठे वायचा होता.
4यासाठK समाजाला ‘जागत
ु आपले
ृ ी’ ची जाणीव क"न दे णे आवRयक होते. समथाचा पांगळ
अपंग4व सांगताना Tहणतो मी पणाचे मोडले पाय ।
Tहणो:न पांगुळ झालो ।
=ेमफडके पस":नया ।
कृपादान मागो आलो ।
NानकाठK दे ई कर ।
वैराuय बोल पांघराया ........
हाता-पायाने पांगुळ झालेला पांगळा वेगळा आAण अNानाने आ4मdिट हरवलेला आAण
संकFपवकFपाने अहं कार"प होऊन मी पणा5या पांगvया अवBथेत तो सMगु ं कडे =ेमभ9तीचे
फडके पांघ"न या वाटचालत Bव "पात रहात नाह. कारण अवघे Nान"प होऊन जाते.
लोकश@काची भूमका घेऊन त44वNानाचे हे लोकवा/मयीन "प भा"डातून मांडणा>या
Nानदे वां5या भा"डांमुळेच पुढे नाथांची भा"डे आधारभूत ठरणार NानकाठK माग-यासाठK आला
आहे आAण =भुरामा5या कृपेने राघवाचा धम जागो ।
अधम रे भागो ।
अNान :नरसु:नया ।
वNानी ल@ लागो ।
अNान घालवून परमा4म"पी Nान=ाkतीसाठK मला वNानdिट लाभो अशी अपे@ा तो करतो
आहे . पांगळ
ु झाडावर बसतो आAण झाडाखाल एखादे पटकूर टाकून गाणे Tहणत दान मागतो.
अNानdिट जाऊन वNानdिटचे ववेकw दान मागणारा समथाचा पांगळ
ु हा Sेठ =बोधनकार
आहे .
समथाची भाकणुक

समथाची भा"डे जशी अEया4म वचारांची मांडणी करतात तसेच सामािजक वकार आAण
वकृतींचीह जनलोकांना जाणीव क"न दे तात.
या जोशाचे तळपट झाले ।
पोर xबजवरा ;दधले ।
=थम वर Tहणो:नया ।
ल;टके आTहा चाळवले ।
असे वणन क"न समथानी xबजवर या आEयाि4मक "पकातून त4कालन समाजरचनेतील
xबजवराशी लuन लाव-याची वकृ:त मांडल आहे , तर हातात ‘हुडकw’ Tहणजे छोfया
डम"सारखे वाMय वाजवून पहाटे दान मागायला येणा>या पंगvयाकरवी ‘भाकणक
ु ’ सांUगतल
आहे .
भा"डातून समथा5या Pयापक dटचेच दशन घडते. सुगम, अथगभ, अकृxaम, रोख ठोक,
=गFभ आAण =ाभावी भाषाशैल, अनुभवाचे वैपुFय, अवलोकानाची सुyमता आAण सामािजक
जागत
ृ ीची आ4यं:तक भूमका 4यां5या =4येक भ"डातून =गट होते. लोकांचे धमवषयक
औदासीQय, _ांती, _टता नाहशी क"न 4यां5या Uच4तात शु^ परमाथ वचार ठसवावा,
4याचबरोबर सामािजक जीवन जग-यासाठK आवRयक असणार नी:तमूFये सांगून
परमाथववेकाबरोबर =पंचबोधाचेह :न"पण करावे, या हे तूने समथानी ल;हलेल भा"डे हे
समाजमनाचे जनजागरण घडवीत आहेत.

