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ऋणिनदशऋणिनदशऋणिनदशऋणिनदश    

"21"21"21"21    ाााा    शतकातशतकातशतकातशतकात    जगत योतीजगत योतीजगत योतीजगत योती    महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    यांयांयांयां यायायाया    िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता"""" हा संपा दत ंथ जगत 

योती महा मा बसवे र यां या 891 ा जयंतीिनिम  हा ंथ ा यापक, अ यासक, संशोधक, िव ाथ  आिण 

िवचारवंता या हाती दतेाना खूप आनंद होत आह.े कारण भारत वातं य ा ी पुव  अनेक िव ान / महापु ष आिण 

समाजसुधारक यांच ेयोगदान भारता या जडणघडणीत मोठे आह.े यात बारा ा शतकात एक महापु ष होऊन गेला 

आिण यांनी सवात थम समाजसुधारणेची मह वपूण काय केले असे जगत योती महा मा बसवे र यां या 

कायाचा िव तृतपणे लेखाजोखा मांड यासाठी हा संपा दत ंथांची योजन ठरिवले आह.े 

तुत संपा दत ंथात अनेक संशोधक, अ यासक, ा यापक िम  आिण िव ाथ  यांनी आपली मत े

जगत योती महा मा बसवे र महाराज यां या ब ल वेगवेग या मा यमातून सिव तरपणे मांडले आह.े ी महा मा 

बसवे र महाराजानंा बारा ा शतकात मानवतावादी आिण समतावादी समाज िन मतीसाठी जात ही घातक आह.े 

असे वाटत होत े हणूनच या जात च ेसमूळ उ ाटन करायचे असेल तर प रसंवादांच ेआयोजन क न, भाषण दऊेन, 

वेगवेग या मा यमांची पु तके िल न चालणार नाही तर यासाठी येक भारतीयांनी कृितशील आचरणात आणणे 

आव यक आह ेअसे जगत योती महा मा बसवे र महाराजांना वाटत होत.े यामुळे यांनी जगातील जातीिनमूलन 

घडून आण यासाठी अनेक आंतरजातीय िववाह घडवून आणले आह.े यामुळे यांना जगातील पिहला जाती 

िनमूलनाचा णेता हणावे असे मला वाटते. हा महापु ष बोल यापे ा कृतीवर भर दणेारा होता. भारतात अनेक 

संत महा मे होऊन गेले यापैक  सवात अ म ी महा मा बसवे र महाराजांचा आह.े कारण या काळात समता, 

वातं य, बंधु व, मानवतावाद, सामािजक याय ही संिवधाना मक मू य समाजात जव याचे काम यांनी या 

काळात केले होत.े 

"एकिवसा ा शतकात जगत योती महा मा बसवे र यां या िवचारांची ासंिगकता "हा संपा दत ंथ 

िलिहताना अनेक ेही िम ांचे य -अ य  सहकाय केल.े या सवाचे ऋण  करणे आमचे परमकत  

समजतो. 

मी मा या महािव ालयात जगत योती महा मा बसवे र महाराज यां या 890 ा जयंतीिनिम  2021 

म ये काशी िपठाचे  गु वय डॉ. चं शेखर िशवाचाय यांनी ऑनलाइन आशीवचन दले होत.े यावेळी मला सतत 

ेरणा दऊेन ऊजा िनमाण करणारे आमचे ा थान, यांनी चापोली सार या ामीण भागात ाथिमक 

िश णापासून ते पद ु र िश णाची संधी उपल ध क न दली असे आमचे आधार तंभ, यांचा महारा  शासनाने 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर समाजभूषण पुर कार दऊेन स मान केला व लातूर िज हा प रषदमे ये बांधकाम व 

आरो य सभापती पद यश वी र या भूषवणारे  नवयुवक िश ण सारक मंडळाचे सिचव आदरणीय डॉ. 
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नारायणराव दौलतराव चाटे (दादा) यावेळी यांनी अ य थान भूषण शोभा वाढवली. मला ते सतत ेरणा दते 

होत.े पण त े आज आम यात नसल े तरी यां या मृतीस अिभवादन क न यांच े आशीवाद घेऊन मी यावष  

जगत योती महा मा बसवे र महाराज यां या जयंतीिनिम  हा ंथ आप या हाती दते आह.े 

याच बरोबर आ हा सवाना ो साहन दणेारे आमचे मागदशक, िव ाथ ि य ाचाय डॉ. धनंजय 

नारायणराव चाटे सर यां या ेरणेने हा संपा दत ंथ पूण वास आला. यामुळे मी यां या ऋणात रा  इि छतो. 

तसेच महािव ालयाच ेउप ाचाय डॉ. भालचं  नारायणराव चाटे सर  यांनी पण हा ंथ िन मतीसाठी ो सािहत 

केले. यामुळे मी यांचाही ऋणी आह.े महािव ालयातील माझे सव सहकारी ा यापक ेही िम  / िश के र 

कमचारी यां या सवाचे मनःपूवक आभार हा संपा दत ंथासाठी य -अ य  सहकाय करणा या सव 

िहत चतकांच ेमनःपूवक आभार यां या य ामुळे हा ंथ साकार झाला असे आमचे ेही काशक ा. डॉ. राजशे 

उंबरकर यांचेही मनपूवक आभार. 

                                                  

    

 ÃÖÓ̄ ÖÖ¤ü�ú    
    ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िस े रिस े रिस े रिस े र    रामचंरामचंरामचंरामचं     शेटकरशेटकरशेटकरशेटकर    
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:: :: :: :: अपणअपणअपणअपण    पि कापि कापि कापि का    ::::::::    

 

आमचेआमचेआमचेआमचे    आधार तभंआधार तभंआधार तभंआधार तभं, , , , आमचेआमचेआमचेआमचे    ा थाना थाना थाना थान    
 
 
 
 

                                        
 

िश णमहषिश णमहषिश णमहषिश णमहष     
        कैकैकैकै....    डॉडॉडॉडॉ....    नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    दौलतरावदौलतरावदौलतरावदौलतराव चाटेचाटेचाटेचाटे    ( ( ( ( दादादादादादादादा    )))) 

सं थापकसं थापकसं थापकसं थापक    सिचवसिचवसिचवसिचव, , , , नवयवुकनवयवुकनवयवुकनवयवुक    िश णिश णिश णिश ण    सारकसारकसारकसारक    मडंळमडंळमडंळमडंळ    
चापोलीचापोलीचापोलीचापोली    ताताताता    चाकुरचाकुरचाकुरचाकुर    िजिजिजिज. . . . लातरूलातरूलातरूलातरू....    

    
     

लोकािभमखुलोकािभमखुलोकािभमखुलोकािभमखु    समाजसवेकसमाजसवेकसमाजसवेकसमाजसवेक    
कैकैकैकै. . . . यशवतंरावयशवतंरावयशवतंरावयशवतंराव सदािशवरावसदािशवरावसदािशवरावसदािशवराव     िह पाळेिह पाळेिह पाळेिह पाळे    ( ( ( ( मामामामामामामामा    ))))    
सं थापकसं थापकसं थापकसं थापक, , , , यशवतंयशवतंयशवतंयशवतं    गाडनगाडनगाडनगाडन    मंगलमंगलमंगलमंगल    कायालयकायालयकायालयकायालय,,,,    चाकुरचाकुरचाकुरचाकुर,,,,    ताताताता. . . . 

चाकुरचाकुरचाकुरचाकुर,,,,    िजिजिजिज. . . . लातरूलातरूलातरूलातरू....    
 

 

यां यायां यायां यायां या    मतृीसमतृीसमतृीसमतृीस    अपणअपणअपणअपण    .….....!.….....!.….....!.….....!    
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RELEVANCE OF VALUE EDUCATION OF MAHATMA 
BASAWESHWARA IN THE CONTEXT OF GLOBAL ERA 

 

Dr. Maheshwar G. Kallave 
Assistant Professor, Department of Education, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sub- 

Campus, Osmanabad 

ABSTRACT  
This Paper focus on Value Education of Mahatma Basaweshwara for Universal Peace. 

Lingayatism was an important moment in 12th century. It was started by Basava in Karnataka. It was 
socio religious in nature. It was against caste system and focus on value education for universal 
peace. Value education  is important to help everyone in improving the value system that he/she 
holds and put them to use. Once, we understand our values in life, we can examine and control the 
various choices we make in our lives. It’s our duty to uphold the various types of values in life such 
as cultural values, universal values, personal values and social values. Thus, value education is 
always essential to shape a student’s life and to give him an opportunity of performing himself on the 
global stage. The need for value education among the parents, children, teachers etc, is constantly 
increasing as we continue to witness increasing violent activities, behavioral disorder and lack of 
unity in society. 
KEY WORDS:  Value Education, Universal Peace, Lingayatism Moment, Curriculum 
INTRODUCTION: 

Value education is not a dead process. It is lively dynamic bipolar process of transformation. 
(Shree Basaveshwara’s Aunbhava Mantapa-Sarphbushana Math, Bangalore, 1960.) According to this 
view, there must be two poles for its operation – the one is the Teacher and other is child as student. 
The teacher possesses some belief, ideals and values and these influence the child. In other words, 
we can say that the teacher is a philosopher, who tries to mould and develop the child according to 
his philosophy to attain a desirable type of individual. 

Value Education is really the process of removing the ignorance that is covering our inner 
knowledge, which is absolute, which is perfect, which is eternal, which is supreme. (P.B.Desai: 
Basaveshwara and His Times) 
OBJECTIVES OF VALUE EDUCATION 

1. To provide them successful experiences in solving those problems. Here and now and thus 
preparing them to solve future problem. 

2. To provide them experiences leading them to become better citizens in a democracy. 
3. To provide students opportunities for the maximum self-realization. 
4. To develop a well integrated personality of the student with which he may be able, to adjust 

himself and to improve the social and physical environment in active cooperation with others. 
DIFFERENCE BETWEEN FORMAL EDUCATION & VALUE EDUCATI ON ACCORDING 
TO BASAVA 

Sr. 
No. 

Formal Education (FE) Value Education (VE) 

01 FE opens up our mind VE gives us purity of heart 
02 FE provides us with skills VE provides us sincerity 
03 FE extends our relationship with the world VE links us with our own family members 
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04 FE makes our living better VE makes our life better 
05 FE teaches us to compete with others VE encourages us to be complete 
06 FE makes us a good professional VE makes us a whole human 
07 FE takes us to the top VE takes the whole society to the top 
08 FE gives us capacity of better learning VE gives us the tool for a deeper 

understanding 
09 FE gives us only food   VE provides us appetite with food 
10 FE may bring limitations  VE is for liberation and democratic base 

Relevance of Value Education according to Mahatma Basaweshwara: 
The realization of VE has become quite strong in last few decades on a global level. The 

negative forces like selfishness, hatred, terrorism, individualism, violence, intolerance, etc. have now 
become day-to-day problems in the world. The phenomena such as family breakdown, increasing of 
negative attitude and spread of health hazards like drugs and HIV/AIDS seem to be escalating 
worldwide, which have now terrified humanity. These are, of course, very threatening challenges to 
the peaceful existence of humankind. 

Values Coming from 
within 

Being 
Practiced 

1. Love 
2. Kindness 
3. Compassion 
4. Mercy 
5. Sympathy 
6. Empathy 

1. Punctuality 
2. Discipline 
3. Obedience 
4. Behavior 
5. Conduct 
6. Character 

Insights of Value Education according to Mahatma Basaweshwara: 
Sr. No. Component Description 

01 Need to Understand Oneself 
 

a) Who Am I? 
b) What is my goal? 
c) How should I proceed towards my goal? 

02 Management of Self 
 

a) Time Management 
b) Stress Management 
c) Life Management 

03 Decision Making 
 

a) What is good for me? 
b) How to make decisions? 
c) Co-operation and Co-ordination 

04 Personality Development 
 

a) What is Personality? 
b) How should one develop personality? 
c) How should I mould myself? 
d) Facing situations 

Discussion about Content & Curriculum of Value Education: 
1. It includes the individual in relation to family, contribution of individual member, mutual help, 

respect and cooperation, right and obligations of children and parents, family as a cradle of social and 
civic virtues. 

2. It includes personal hygiene, good manner, religious and social customs. 
3. It involves human relationships expanding to social orders. 
4. It discussed how man satisfies his basic needs. 
5. It is the discussion of science in the service of man. 
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Inculcate value through curricular activities & Role of Teacher: 
 Due to liberalization, industrialization and globalization rapid changes are occurring in 
almost all social sciences. The value possessed and their attitudes according to the changes should be 
known up to date vast changes are occurring in the education. So called philosophical foundations of 
India are declining day to day with the country in a state of social turbulence, the goals and functions 
of formal education need to be reassessed and updated. Through value based education we can 
change the world. 
1. By giving a place for moral values in the curriculum. 
2. Moral values can be explained through stories and illustrations. 
3. Through poetry, novel and stories we can inculcate moral values in the students. 
4. Role plays of a good story in the lesson. 
5. Educate students through posters, advertisements and dramatizations; those are all a                       
part in the curriculum. 
6. By introducing a course on moral values as a part of its Master Degree. 
7. Giving course training to students to develop moral values in the society. 

Teacher as role model, 
• Should have a positive, healthy attitude and the right values 
• A balanced emotional outlook 
• A regulated mind which is able to think clearly and answer without any ambiguity. 
• Use and require respectful language 
• Encourage student involvement in community service. 
• Educate the whole person by focusing on student knowledge, behavior and feeling. 

CONCLUSION: 
Indeed Basaveshwara emerged as a divine messenger to spread the message of love, liberty, equality 

and compassion. In this way to establish a new society free from the irrational nations of discriminations on 
the basis of caste class and sex, it is mid dense darkness of 12th  century beacon of divine light in India in the 
form of Basaveshwara. Mahatma Basaweshwara point of view value development in children is like growing 
a plant. In this process, the society, parents, public servants, textbooks, media, and teachers play their 
respective roles. Among various entities, the teacher becomes the facilitator to ensure that the value 
development takes place as per norms. The teacher should always play a proactive role in cultivating the 
minds of children and developing strong values in them. In this process, let textbooks provide the needed 
support to the teachers to inspire the young children. Concentrated efforts by all concerned to made to bring 
about the needed change.  Unless efforts and struggle is made the results cannot be seen.  So let us as teachers 
lean to act and not to preach alone. 
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ABSTRACT:  
Mahatma Basaweshwar was the founder of Veershaiva Movement which was originated in 

twelfth century. Mahatma Basaveshwar was a philosopher, statesman and the poet who were the 
disciple of Vedas and Puranas. He was against the atrocities on the people belong to lower cast or in 
other words the people belonging to the 4th Varna that is “Shudra”. Mahatma Basaweshawar had 
dedicated his life for the upliftment of the people who were being discriminated on the grounds of 
Varnas’. He believed all the people were born through the same womb hence they should not get 
discriminated just because of their Varna. Varnas are nothing but the occupational functional 
groupings. He opposed the ritual ridden Vedic system, having a great concern on mankind. 
Mahatma Basaweshwar lifted the lives of untouchables by making them wear Linga on their body. 
Such action had elevated the social status of people and brought new sense of equality. His followers 
grew from all sections of the society. He formed the “Anubhava Mantapa” where all people 
assemble for discussions, share mystical achievement and present spiritual poems. The Veershaiva 
movement grew stronger as people from all sections of the society and across the kingdom became 
the follower of Mahatma Basaweshwara. 
KEYWORDS : Mahatma Basaweshawara, Basawanna, Veershaiva, Movement, Reform, Revolution, 
Untouchable, Discrimination 
INTRODUCTION: 

The origin of “Virshaiva” movement was founded in twelfth century by Baswanna (Popularly 
known as Mahatma Basweshwar). He was a social reformist, Hindu Philosopher, Statesman, Poet 
and the follower of Lord Shiva. Baswanna, the student of Vedas and Puranas had spent ten years 
with his Guru in Kudlsangama. After the education he went to Kalyana Kingdom probably upto A. 
D. 1154 and he was there up to 1167, due to high intellectual personality the King Bijjala of Kalyana 
Kingdom had appointed him as Karanika (Accountant) in the initial stage and later he became the 
prime minister of the Kingdom. 

The socio-economic status and the ill treatment for the lower caste people persist in the then 
society where most of the superstitious and unsocial group of people were sitting at the power 
position. Baswanna looked around and felt pity for the illiterate innocent lower category people. He 
spread social awareness among the people and rejected social discrimination based on gender, caste, 
class and creed. He believed that no person should be discriminated based on such anti social 
elements persists in the society. Baswanna believed that all are born out of the same womb, whether 
they are of high caste or untouchables and the soul is the same, therefore caste discrimination are of 
no use. Castes are nothing but occupational and functional groupings (Chikmath P. and Khutale S., 
2017). He revolted against the ideas of Varna system exists in the society and he himself started 
practicing the socialistic norms to bring about the drastic change in the society. Hence, due to self 
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practising and making the change in social stratification he became the guiding path to others in 
bringing the change in society. On one day he reached the untouchable’s colony and mix up with the 
people. He entered the house of untouchable devotee and took his food. The matter was reported to 
King Bijjala about his whereabouts. The furious King questions his reckless behaviour, Basweshwar 
stood firm and justified that human beings have no difference. The men are born out of same womb, 
in his popular Vachana he says; 

“God, O God mark my prayer, 

I shall call all devotees of Shiva equal, 

From the Brahamana at one end, 

To the lowest born man at the other end, 

I shall call all unbelievers equal, 

From the Brahaman at one end, 

To the untouchable at the other end, 

This is what my heart believer? 

In saying this should I have any doubt? 

Be it as small as a sesqmum bud, 

O lord Kudal Sangama, 

Chop off my nose so that, 

The teeth stick out!” 
Here, his explicitly refers to caste stratification, with the Brahamana on top and the low caste 

untouchable at the bottom, which has lost its meanings among the devotees. Whether they are 
Brahamanas or untouchables, there is no difference since the real points is that they are world lings. 
In this way, the traditional division of the people into various castes in completely abolished 
(Shankareppa B. K., Astige S. B., 2014).  
Social Revolution by Mahatma Basweshwar 

Mahatma Basweshwar rejected the ritual ridden Vedic religion, having a great concern for the 
mankind Basweshwar started the revolution at grass root level. His revolution focused with the ill 
treated untouchables making them the awareness of their importance in social stratification and 
building the society. Mahatma Basweshwar elevated the social stratification of untouchables by 
making them wear the personal Linga. This showed the considerable change in social status of the 
people and brought new sense of equality. Because of the divine presence of Linga on their body, 
apart from upliftment in social status, the Linga dispels all ritual purity and impurity of the 
untouchables. The Linga Jangama (Wearing Linga) established the effectiveness which made it 
possible to all castes to join Veershaiva community. Many people belonging to low caste and 
untouchable were attracted by these teachings of Basweshwara and joined his movement for 
establishment of casteless society (Shankareppa B. K., Astige S. B., 2014). Mahatma Basweshwar 
propagated a religion in which everybody could participate. He even developed certain preference 
for devotees from upper caste people like Brahmin, Kshatriya and Vaishyas. The huge amount of 
followers increased after major political event. Spiritual seekers from other places showed their 
interest in the movement and often came to Basweshwar’s house where they met with a warm 
welcome. Within a short period of time the Basweshwara’s residence became the centre of a spiritual 
community with a great number of members. Devotees from many places, even from outside of the 
Kingdom, settled down in Kalyana (Schouten J.P.). Not only men but also women across the region 
and outside came to Kalyana. They were all Saivas (Worshippers of Lord Shiva). By joining the 
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devotional movement they became Virsaivas (ardent worshippers of Lord Shiva). The first aim of the 
movement was “Ardent worship of Lord Shiva”. Mahatma Basweshwar rejected traditional temple 
cult, dominated by the Brahmana priest. Instead he propagated to worship of a small abstract symbol 
of Siva: the Linga, which every member of the community, male and female alike, wore on the body 
(Schouten J.P.). The new religion rejected every classical scripture, even the age-old Sanskrit 
writings and wrote small poems in Kannada language. 

Mahatma Basweshwar formed the “Anubhava Mantapa” (Hall of Spiritual Experience) where 
the devotees in Kalyana assemble for discussions, share mystical achievement and present spiritual 
poems. Men and women from all sections of the society came together for the development of 
Virsaiva spirituality doctrine. The Virsaiva leaders attempted to build such community in which the 
spirituality could be practiced by everyone. The practice of spirituality required the utmost amount of 
discipline without affecting the daily routine life.  

The mission of Baswanna has created a sensation equality among people belong to socially 
backward community. The orthodox people who believed in the Varna system organized themselves 
to oppose him. They tried to lower the image of Baswanna in the eyes of people and the King Bijjala. 
He was accused to use state funds for the maintenance of his followers. But at the time Basweshwara 
placed his entire accounts of the state before the King, all allegations proved to be wrong. 

He promoted the inter caste marriages to promote equality from all walk of life, all casts and 
creeds. He has spread the following principles for social equality in the ritual ridden society. 

1. All men are equal. 
2. No man is high a low either by birth sex or occupation. 
3. Each one should follow a profession of his own choice. 
4. All Kayakas are honourable professions; no Kayaka is either low or high. 
5. Varnas (or castes) and Ashrama (or castes) are to be discarded. 
6. Inter group marriages and free dining should be encouraged. 
7. Untouchably has no place in the society 

Inspired by his teachings Madhuvarasa (A Brahmin) and Haralaya (An Untouchable) became 
bhaktas by wearing Linga and transcended the Varna System persists in the then society. The 
daughter of a Brahmin and the son of an untouchable married after accepting the Veershaivism. Soon 
after the incident the Basawanna’s opponents grew stronger. The believers of orthodox traditionalists 
taken it as an extreme leap by Basaweshawara and pressurised the King Bijjala. Due to the vested 
interest the King Bijjala had no other option but to keep quiet. The innocent Haralaya and 
Madhuvarasa were mercilessly persecuted. They were chained to the legs of an elephant which 
dragged them to their death (H. Thipperudraswamy, 2017). The followers of Basaweshwara were 
enraged and pleaded for revenge and retaliation. The political undercurrent developed and grew 
stronger. The Bijjala’s enemy took advantage of the situation, even the sons of Bijjala were the rivals 
of the thrown. The conspiracy was hatched and the King Bijjala was murdered by his political 
opponents. The political development was so quick that Basweshwara did not have time to settle 
down the situation. The followers of Basaweshwara left Kalyana and scattered in different directions. 
CONCLUSION 

The Mahatma Basaweshwara was not only a social reformer but also a great mystic, 
statesman, poet. The Basawanna’s life was dedicated to the people who were facing social 
discriminations due to so called “Varna System”. He has played a significant role in changing the 
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dimensions of the society and brought change in the life of the people that were being left out by the 
society. Mahatma Basaweshwara has touched life of the people. 

In the modern age, we might be equipped with understanding of the significance of the 
revolution but during those times Basaweshwara had gone through many challenges due to caste 
ridden social system. There were many philosophers observed by the mankind throughout the human 
existence such as Mahatma Gandhi, Karl Marx, Dr. B R Ambedkar etc. Who cast their rays 
illuminating the lives of all who came near them. 
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ABSTRACT: 
This paper throws light on the life of Basavannawhose life journey starts as a statesman to a 

social reformer and later a spiritual guide. His teachings called Vachanas are foundational values and 
form the beliefs of Lingayata a religious sub-sect within Hinduism, who are also known as 
Virashaivas. He is one of the great Bhakti era saints and form part of intangible heritage to Indian 
society and to The World as well. 
KEYWORDS : Virashaivas, Vachanas, Jangma, Lingayatas, Bhakti 
Basavanna – Childhood and Early Life 

Basaveshwara, also known as Basavanna, is one of the great Bhakti era saints of India, was 
born in 1131 CE in the town of Basavanna Bagewadi in the northern part of Karnataka. Bothparents 
Maadarasa and Madalambike, a Kannada Orthodox Brahminswere devotees to Hindu deity 
Vishnu.Basava grew up in Kudalasangama (northwest Karnataka), near the banks of rivers Krishna 
and its tributary Malaprabha. 

Even as a child, he displayed signs of greatness and individuality. He was a precocious child 
with an independent spirit.Basavanna spent twelve years studying in the Hindu temple in the town of 
Kudalasangama, at Sangameshwara then a Shaivite school of learning. Basava married Gangambike, 
a cousin from his mother's side. Her father was the provincial prime minister of Bijjala, the 
Kalachuri king.  
EARLY WORK AND PUBLIC LIFE: 

Basawanna began working as an accountant to the court of the king. When his maternal uncle 
died, the king invited him to be the chief minister.Basavanna became Minister in King Bijjala's Court 
and soon became man of the masses. As he had established a close rapport with the people, he was 
called elder brother Basava or Basavana in popular usage. Basavanna's concept of society was 
basically democratic and the democratic approach was ingrained in his thought and action. 
Basavanna strongly felt that democracy was based on the highest moral principle and that the 
genuine wishes and aspirations of the people must be fulfilled. No administration can survive for 
long if it is not responsive. The progress and strength of an empire or nation can be and should be 
judged by the moral and ethical values of its people and not by the power and pomp of the palace. 
 As chief minister of the kingdom, Basavanna used the state treasury to initiate social reforms 
and religious movement focussed on reviving Shaivism, recognizing and empowering ascetics who 
were called Jangamas. One of the innovative institutions he launched in the 12th century was the 
Anubhava Mantapa ( One of the first concepts of Parliament) a public assembly and gathering that 
attracted men and women across various walks of life from distant lands to openly discuss spiritual, 
economic and social issues of life. He composed poetry in local language, and spread his message to 
the masses. His teachings and verses such as Káyakavé Kailása (Work is the path to Kailash [bliss, 
heaven], or Work is Worship) became popular. 
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BASAVANNA’S VISION OF A SOCIETAL ORDER: 
The knowledge acquired through early life experiences and later a devoted statesmanship, he 

envisioned a society based on human freedom, equality, rationality, and brotherhood. He and his 
followers spread their ideas through vachanas (prose-lyrics) and their prime target was the caste 
hierarchy which they rejected with full force. In one of his vachanas, Basavanna asserts that “the 
birthless has no caste distinctions, no ritual pollution.”  He rejected the Hindu Brahmanical ritualism 
and its adherence to sacred texts like the Vedas. 

 The existence of hundreds of castes and creeds, besides the four-fold divisions, each 
claiming superiority over the other was a perversion of the Upanishadic philosophy which 
proclaimed the essential oneness of all humanity. Again, there was the abominable practice of 
untouchability which Basava considered a disgrace to man and a blot on society. He strongly 
condemned the selfish practices and exploitation that were prevalent in the guise of four-fold 
divisions of the society. He rationally illumined the true nature of religion. 

 He sponsored Virashaivism which brought about many changes in the cultural life of India 
and conceived of a casteless society. It gave freedom of thought and action and a free scope for 
discussion in religious matters. 
VIRASHAIVISM:ANEW DEVOTIONAL PATH: 
  Virashaivas (heroes of Shiva) or Lingayats(wearers of the linga) They worship Shiva in 
hismanifestation as a linga, and men usually wear asmall linga in a silver case on a loop strung over 
theleft shoulder. Those who are revered include thejangama or wandering monks. Lingayats believe 
that on death the devotee will be united with Shiva and will not return to this world. Therefore, they 
do not practice funerary rites such as cremation, prescribed in the Dharmashastras. Instead, they 
ceremonially bury their dead. The Lingayats challenged the idea of caste and the “pollution” 
attributed to certain groups by Brahmanas. They also questioned the theory of rebirth. These won 
them followers amongst those who were marginalized within the Brahmanical social order. The 
Lingayats also encouraged certainpractices disapproved in the Dharmashastras,such as post-puberty 
marriage and the remarriage of widows. Our understanding of the Virashaivatradition is derived 
from vachanas (literally, sayings) composed in Kannada by women and men who joined the 
movement. 
INFLUENCE ON SOCIO-POLITICAL AND RELIGIOUS ORDER: 

It is an irrefutable fact that Basavanna was a great mystic, a remarkable social reformer and a 
spiritual guide to humanity. He revolted against superfluous and irrational rituals and ceremonies and 
the evil of casteism and made people realise that the essence of religion is more important than its 
shell. It was his firm belief that the caste system stood in the way of the unity and solidarity of the 
masses. The caste system was not only oppressive but also denied women an honoured place in 
society. He, therefore, strove to eliminate this evil and put the society on a more equitable basis, on 
the basis of love and humanity. He preached that every person, whether high or low and rich or poor 
must work and earn his or her own livelihood. Basavanna envisaged a self-sufficient society with no 
discrimination of caste, creed or sex. Nor was there any distinction of rich and poor. He identified 
himself with the poor, the degraded and the lowly and underscored the need of voluntary Labour.  

The Virashaiva movement was based on the uplift and equality of the masses by abolishing 
the class system from society based on Varnasrama. Basavanna fought for the rights of the common 
man. Unlike Plato, Basavanna did not divide society into the classes of intellectuals and the mass of 
manual workers. Basavanna's Anubhava Mantapa was composed of scholars and philosophers 
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hailing from the rank and file of the populace. Basavanna envisaged a religion and a social order in 
which there would be no barriers of caste or creed, no distinction between the rich and the poor. 
Thus, we find that the teachings of Basavanna are imbued with democratic ideals. 

PHILOSOPHY OF REFORMS THROUGH VACHANAS: 
The religion which Basavanna preached was essentially a social religion. He was primarily a 

social rebel and a revolutionary. He not only helped to remove superstitions and ignorance, but also 
sought to restore the Hindu philosophy to its pristine glory. The following vachana is a shining 
example of his humanism and rationality:  

The man who slays is a pariah  
The man who eats the carrion is a low-caste person  
Where is the caste here-where? 
 Our Kudala Sanga's Sharana  
Who loves all living things? 
 He is the well born one. 

Thus, he declares that man's worth should be judged not by his caste but by his thoughts and 
deeds and by his conduct and character.His teachings can be summarized in the following way,  
• Taught devotees to believe that the best way was to give up desire. 
• Condemned all forms of violence to life 
• Society is a collection of individuals and an ideal society is a society of good men and women. 
• A social order in which there would be no barriers of caste or creed 
• Gender equality and abolition of cast hierarchy, customs and rituals within religion 

CONCLUSION: 
Basavanna was a revolutionary saint, a great poet in Kannada, a well-known mystic and an 

ardent social reformer, he is hailed as the prophet of a new era in medieval India. he restored the 
faith of masses in God and inculcated the spirit of service in them. Basavanna is among the 
intangible heritage to the Indian society and to the World as well.His teachings can guide us through 
the contemporary times riddled with violence, gender and cast discrimination, socio-politico 
instability. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    
    

डॉडॉडॉडॉ....    मायामायामायामाया    सगरे सगरे सगरे सगरे ––––    ल ाल ाल ाल ा    
सह आचाय, कला, मानिवक  एवं समािजक  िव ान िवभाग रेवा िव िव ालय, बगलोर 

    

भि ि  क  एकांत साधना ह ै| म ययुग म इस ि िन  साधना को पनपने का मौका िमला और यह 
ि िन  साधना समाज स ेजुड़ गई| ि  और समाज दोन  पर पर पूरक ह ै | ि  के आचार – िवचार के 

अनु प ही समाज का व प होता ह ैऔर जहा ँ ि  क  उ ित होती ह ैवहा ंसमाज क  भी उ ित होती ह ै| अगर 
ि  का अध:पतन ह ैतो समाज का भी अध:पतन िनि त ह ै| इस अध:पतन को दरू करन ेके िलए ही युग – युग म 

महान  िवभूितय  का ज म होता ह| इ ह  महान अनभुूितय  म ‘महा मा बसवे र’ का नाम उ लेखनीय ह | 
बसवे र िजतने महान भ  थे उतने ही महान समाज सधुारक थे | उ ह ने अपने समय म समाज म ा  कुरीितय , 

ढय  और अ धिव स  के िवरोध म िव ोह कया |  
धा मक, सामिजक एवं राजिनितक े  म िजस समय अशांित, अराजकता, अनाचार, अ याचार का तांडव 

हो रहा था उस समय कनाटक म 12 व  शती म बसवे र का अवतरण आ | 
बसवकाल के पूव कनाटक म िन  जाितवाल  को कोई पुछनेवाला नह  था| ऐसे समय म राजा िब ल का 

ाब य बढ़ा आ था, जो उदारता क  अपे ा धा मक क रता के िलए िस  था| वयंजैनधम  होने के बावजूद 
रा य क  ि थरता के िलए वै दक – सनातािनय  का समथन कया | 

वा तव म कनाटक और बसवे र के शरण  के सामने हदी संत  क  तरह िह द-ू मुसलमान क  सम या नह  
थी | उनक  धान सम या थी – ा ण जाती से | वा तव म बसवे र ा ण जाितके थे फर भी उनका सामािजक 
आ दोलन ा ण िवरोधी आ दोलन ही था| 12व  सदी म वण, जाित, लगभेद के आधारपर मनु य – मनु यम भेद 
कया जा रहा था| धा मक क रता, बा  िविध – िवधान, अंधिव ासआ द के कारण जन-मानस जकड़ा आ था| 

अनेक दवेी-दवेता  के मं दर वैभव सप  थे | वहाँ िन  जाित के लोग  के िलए मं दर  के ारा बंद थे | 
गुण और कम के अधार पर चतुवण  का िनमाण आ था, क तु 12 व  सदी तक आते – आते वणभेद का 

अधार गुण और कम न रहकर मा  ज म ही एकमा आधार रह गया | ऐितहािसक िवकास के पथ म हर वण म 
अनेक जाितयाँ, उपजाितया,ँ कुल, गो  अ द उ प  ए | पुरोिहत और ा ण वग ब सं य िन जाितय  का शोषण 
करते रह ेथे | सामा य जन पूजापाठ, अंध ा म डूबे ए थे | उसी समय बसवे र का अिवभाव आ |  

कुल, गो , जाित के नाम पर समाज म ा  िवषमता एवं धम के नाम पर होनेवाले थाडबंर और 
िम याचार के अ ान पी अ धकार म पड़ ेहए  समाज को व थ आचार और िवचार के काश क  ओर ल ेजाकर 
धम क  िनजी आभा दखने का तु य यास करनेवाले कनाटक क  महानिवभूितय  म बसवे र का नाम अ थान 
म आता ह| 

बसवे र को वीरशैव िनणय परमावतार, पुरातन पंुगव,भि  भंडारी,  थम गु  आ द उपािधय  स े
िवभूिषत कया जाता ह ै| परंतु उ ह क ड़ भाषा ‘ ांित पु ष’ कहना सबसे उपयु  होगा | बसवे र ने सव थम 
धम के आचार और िवचार म संगित िबठाने का य  कया|  यही उनक  ांित रही | जीवन को सहज माग पर 
चलाना ही उनक  दिृ  म धम ह ै| दवे लोक और मद लोग मउ ह ने कोई अंतर नह  माना | 

“ “ “ “ दवेलोक और दवेलोक और दवेलोक और दवेलोक और म यम यम यम यलोक म कोई अतंर नहलोक म कोई अतंर नहलोक म कोई अतंर नहलोक म कोई अतंर नह ,,,,    
हेहहेेहे    बंबबंंबंधूधधूूधू!!!!    आचार  ही वग और अनाचार ही नआचार  ही वग और अनाचार ही नआचार  ही वग और अनाचार ही नआचार  ही वग और अनाचार ही नककककह ैह ैह ैह ै| | | | ““““    

अतः येक मनु य को अपनी अंतरंग शुि  और बिहरंग शुि  पर यान दने ेका उपदशे दकेर ि  और 
उसके ारा सम त समाज के उ ार का स य य  कया | 
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 बसवे र िजतने महान भ  थे उतन ेही े  समाज सुधारक भी थ ेउ ह न ेवण व था क  धि यां उड़ाई 
| वण व था एवं जाित क  रीढ को तोड़ने के िलए ा ण  के ंथ  से ही लोग  का उ लेख करते ए उनक  ही 
कथा  का उदाहरण दकेर उनके वाद  क  िन सारता, खोखलेपण एवं पाखंड का भंडाफोड़ कया | िजनऋिष-
मुिनय  के नाम पर ा ण  के गो  चलते ह, उनक  जाितय  का उ लेख करते ए बसवे र कहते ह वृि या ँ
जाितसूचक नह  ह – 

““““लोहालोहालोहालोहा    गगगगरमरमरमरम        ककककरानवेालारानवेालारानवेालारानवेाला    लोहार आलोहार आलोहार आलोहार आ, , , , कपड़ाकपड़ाकपड़ाकपड़ा    धोन ेवाला धोबी आधोन ेवाला धोबी आधोन ेवाला धोबी आधोन ेवाला धोबी आ,,,,    
सतूसतूसतूसतू    काटनवेाला जलुाहा आकाटनवेाला जलुाहा आकाटनवेाला जलुाहा आकाटनवेाला जलुाहा आ, , , , वदेपाठवदेपाठवदेपाठवदेपाठ    पढ़नवेाला ा ण आपढ़नवेाला ा ण आपढ़नवेाला ा ण आपढ़नवेाला ा ण आ,,,,    

जगजगजगजग    म कोई काम कोई काम कोई काम कोई कानननन        स ेपदैा स ेपदैा स ेपदैा स ेपदैा     आआआआ    ह ैह ैह ैह ै????    
अतःअतःअतःअतः    ललललग थलजाननवेालाग थलजाननवेालाग थलजाननवेालाग थलजाननवेाला    ही कुलीन ह ैही कुलीन ह ैही कुलीन ह ैही कुलीन ह ै||||””””    

इस कार बसवे र न ेघोषणा क  क कोई ज म से न ा ण ह ैन ह रजन | 
वण व था एवं ा ण े ता का ितपादन िजन ंथ  म आ ह ै, उनक  कड़ी आलोचना बसवे र न ेक  

ह| उ ह न ेवेद  क  े ता को अ वीकार कया ह ै| बसवे र के अनुसार िजसम िव ा, गुण, ान, धम, आचार और 
शील ह ैवही बड़ा ह| बसवे र के नेतृ व म जो आ दोलन आ, वह पूणतः वै दक परंपरा के िव था| बसवे र के 
एक साथी धोबी माच याने वेद, शा ादी को अ ा  कहते आ कहा ह ै क,  

““““वदेवदेवदेवदे    नोनोनोनो    का का का का जजंालजजंालजजंालजजंाल    ह ैह ैह ैह ै, , , , शाशाशाशा     बाज़ार क  गबाज़ार क  गबाज़ार क  गबाज़ार क  गपपपप    हैहहैैहै,,,,    
परुाणपरुाणपरुाणपरुाण( ( ( ( ह रकथाह रकथाह रकथाह रकथा))))    िनठालिनठालिनठालिनठाल     क  गो ी हैक  गो ी हैक  गो ी हैक  गो ी है,,,,    

आगमआगमआगमआगम    झठूी वाणी ह ैझठूी वाणी ह ैझठूी वाणी ह ैझठूी वाणी ह ै,,,,    
तकतकतकतक    एव ं ाकरण िवता दवादी ह ैएव ं ाकरण िवता दवादी ह ैएव ं ाकरण िवता दवादी ह ैएव ं ाकरण िवता दवादी ह ै||||””””    

वेद और शा ान क  िनरथकता को बतात े ए--- 
““““वदेवदेवदेवदे        पढ़न ेस े या होता ह ैपढ़न ेस े या होता ह ैपढ़न ेस े या होता ह ैपढ़न ेस े या होता ह ै? ? ? ? शाशाशाशा     वण स े या होता ह ैवण स े या होता ह ैवण स े या होता ह ैवण स े या होता ह ै????    

जपजपजपजप    स े या होता हैस े या होता हैस े या होता हैस े या होता है,,,,    तपतपतपतप    स े या होता ह ैस े या होता ह ैस े या होता ह ैस े या होता ह ै||||    
जबतकजबतकजबतकजबतक    आप कुदाल सगंम दवे को कुछ भी नह  जानत ेआप कुदाल सगंम दवे को कुछ भी नह  जानत ेआप कुदाल सगंम दवे को कुछ भी नह  जानत ेआप कुदाल सगंम दवे को कुछ भी नह  जानत े||||””””    

भि  आ दोलन का सबसे बड़ा काय ह ै– जाित – था का खंडण| भि  आ दोलन का नेतृ व करनेवाल े
बसवे र ने अपने सं दाय म सभी जाित  और  पेश  के लोग  को अपने सं दाय म थान दतेे ए जाित – था क  

थता का उ ोष कया ह ै| बसवे र न ेअपने वीरशैव धम म ा ण,  अछूत, चमार, धोबी, कहार, कु हार, केवट, 
जुलाहा आ द सभी अ य जाित के लोग  को समािहत कर िलया |  

बसवे र ने सामिजक जीवन म सदाचार और न ता क  अव यकता पर जोर दया ह ै| बसवे र िवनय क  
मू त थे | इ होने अपने को िशव शरण  के नौकर  के नौकर  का गुलाम कहा ह ै | अतः इ होने अहकंार, घमंड का 
खंडन कर सदाचार के मह व पर जोर दया ह|ै 

बसवे र के मतानसुार िजनम िवनय, सदाचार, न ता आ द गुण नह , ऐसे लोग  के कान और नाक को 
काटे िबना भगवान नह  रहगेा | 

“कैसेकैसेकैसेकैसे    आयेआयेआयेआये????    कुशलकुशलकुशलकुशल    तो ह ैतो ह ैतो ह ैतो ह ै? ? ? ? कहनेकहनेकहनेकहने    सेससेेसे    
यायायाया    आपका रंग उड़ जायगेा आपका रंग उड़ जायगेा आपका रंग उड़ जायगेा आपका रंग उड़ जायगेा ????    

बै ठयेबै ठयेबै ठयेबै ठये    कहन ेस े या आपकहन ेस े या आपकहन ेस े या आपकहन ेस े या आपकककक     जबुान जबुान जबुान जबुान धसंधसंधसंधसं    जाएगी जाएगी जाएगी जाएगी ????    
दखेतेदखेतेदखेतेदखेते    ही बोल ेतो या आपका गला बैठ जायगेा ही बोल ेतो या आपका गला बैठ जायगेा ही बोल ेतो या आपका गला बैठ जायगेा ही बोल ेतो या आपका गला बैठ जायगेा ????    

कुछकुछकुछकुछ    न द सक तो कोई हािन नह  न द सक तो कोई हािन नह  न द सक तो कोई हािन नह  न द सक तो कोई हािन नह  ||||    
परन तापरन तापरन तापरन ता    भी न हो तोभी न हो तोभी न हो तोभी न हो तो    

िगरकरिगरकरिगरकरिगरकर    नाकनाकनाकनाक,,,,    कानकानकानकान    काटे िबना नह  रहगेकाटे िबना नह  रहगेकाटे िबना नह  रहगेकाटे िबना नह  रहगे    
कुडलकुडलकुडलकुडल    सगंम दवे सगंम दवे सगंम दवे सगंम दवे ||||““““    

बसवे र ने अपने  समय म फैली िजतनी सामािजक बुराइयाँ थी उनका जोरदार खंडण  कया | उ ह न े
अनुभव मंडप क  थापना क   और उसम सभी जाित और पेश  के लोग थे | उ ह ने घोषणा क  थी क, कोई भी 
पेशा य  न कर, कसी भी जाित का य  न हो, सब समान ह ै| उ ह ने कायक त व को  मह व दतेे ए, “ कायक ही 
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कैलाश ह ै|” वालािस ातं ितपा दत कया | हर एक को शारी रक प र म करना चािहए  तथा अचना को िशव को 
अ पत करके उस ेिशव का साद मानकर उपभोग करना चािहए | 

उनके अनुसार साधू, स यासी, गु  को भी िबना कायक कये खाने का अिधकार बही था|  
““““दवेलोकदवेलोकदवेलोकदवेलोक, , , , म यलोकम यलोकम यलोकम यलोक    अ य नह  हैअ य नह  हैअ य नह  हैअ य नह  है,,,,    
भभभभ     का आगँका आगँका आगँका आगँणणणण        ही ही ही ही     वाराणसीवाराणसीवाराणसीवाराणसी    हैहहैैहै,,,,    

कायककायककायककायक    ही कैलाश ह ैही कैलाश ह ैही कैलाश ह ैही कैलाश ह ै||||””””    
बसवे र का ि य  के ित दिृ कोण गितशील था| उनक  मा यता थी कि य   को भी पु ष  के 

समानधा मक अिधकार एवं समानता हो | वैसे तो अनेक िशव शरनाऐ उनके आ दोलन म स य थी – अ ा 
महादवेी, मु ाय ा, प ी -  िनलाि बका आ द| बसवे र के भ  को चाह े  वो ी हो या पु ष, उ  हो या नीच 
सबको समान  मानकर समतावाद तथा मानवतावाद का समथन कया ह ै| बसव के समाज सुधार म िवधवा िववाह  
अंतर जातीय  िववाह एक अभूतपूव ांित थी |  

इस कार बसवे र ांितकारी, समाज सुधारक, सवधम सम वयकारी, धा मक – सां कृितकऐ य 
िवधायक, मानव धम के ित ाताऔरिव   धम के ा याता थ े | बसवे र दाशिनक, खर िच तक एवं वतं  
िवचारक थे | बसवे र क  वचन का उ े य सूखी समज़ क  थपना था । चोरी, अस य, अ ामािनकता, दखवा, 
आड बर एवम अहम रिहत समाज क  थपना करना था – 

चोरी न करोचोरी न करोचोरी न करोचोरी न करो, , , , ह या न करोह या न करोह या न करोह या न करो, , , , झूठ मत बोलोझूठ मत बोलोझूठ मत बोलोझूठ मत बोलो 
ोध न करोोध न करोोध न करोोध न करो, , , , दसूर  स ेघणृा न करोदसूर  स ेघणृा न करोदसूर  स ेघणृा न करोदसूर  स ेघणृा न करो,,,,    

व शसंा न करोव शसंा न करोव शसंा न करोव शसंा न करो, , , , स मखु  ताडना न करोस मखु  ताडना न करोस मखु  ताडना न करोस मखु  ताडना न करो,,,,    
यही भीतरी शिु  ह ैऔर यही बाहरी शिु  ह ैयही भीतरी शिु  ह ैऔर यही बाहरी शिु  ह ैयही भीतरी शिु  ह ैऔर यही बाहरी शिु  ह ैयही भीतरी शिु  ह ैऔर यही बाहरी शिु  ह ै,,,,    

यही मा  हमारे कुड़लसगंमदवे को स  करन ेका सही यही मा  हमारे कुड़लसगंमदवे को स  करन ेका सही यही मा  हमारे कुड़लसगंमदवे को स  करन ेका सही यही मा  हमारे कुड़लसगंमदवे को स  करन ेका सही माग ह ै।माग ह ै।माग ह ै।माग ह ै।    
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆiÉÒSÉä |ÉhÉäiÉä : ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®ú 
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 ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÉ +xÉäEò +ÆvÉÉ®ú ªÉÖMÉÉÆSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +É½äþ. iªÉÉiÉÒ±É |ÉEòÉ¶É ªÉÖMÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Eò¨ÉÒ +É½äþ. ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉÉiÉ VÉä́ ½þÉ VÉä́ ½þÉ vÉ¨ÉÇºÉÖvÉÉ®úhÉäSÉÉ ´É xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ ZÉÉ±ÉÉ iÉä́ ½þÉ iÉä́ ½þÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉiÉäSÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ¡Öò±É±ÉÒ. 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ³ýÉiÉ MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖrùÉxÉä ¤É½ÖþVÉxÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ YÉÉxÉÉSÉÒ ¨É¶ÉÉ±É Ênù±ÉÒ. ÊiÉSªÉÉ |ÉEòÉ¶ÉÉiÉ EòÉ½þÒ EòÉ³ý =VÉ³ÚýxÉ ÊxÉPÉÉ±ÉÉ. ¤ÉÖrù 
+ÉÊhÉ ¨É½þÉ´ÉÒ®úÉÆxÉÒ ´Éänù xÉÉEòÉ®ú±Éä. Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉSªÉÉ Ê´É°üvnù VÉxÉ¨ÉiÉ iÉªÉÉ®ú Eäò±Éä. SÉÉiÉÖ́ ÉÇhªÉÉÇ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ +É´½þÉxÉ Ênù±Éä. 
{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ¶ÉÉ½þÒSªÉÉ Ê´É°üvnù ¤ÉÆb÷ {ÉÖEòÉ®ú±Éä. <iÉEäòSÉ xÉ´½äþ; iÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ <Ç·É®ú näùJÉÒ±É xÉÉEòÉ®ú±ÉÉ. ¤É½ÖþVÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ ½þÉiÉÒ iªÉÉÆxÉÒ 
ºÉ¨ÉiÉäSÉä iÉk´ÉYÉÉxÉ Ênù±Éä. ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ YÉÉiÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉiÉ±ÉÒ ½þÒ {ÉÊ½þ±ÉÒ GòÉÆiÉÒ ½þÉäiÉÒ. {ÉhÉ ªÉÉ GòÉÆiÉÒSªÉÉ Ê´É¯ûvnù |ÉÊiÉGòÉÆiÉÒ ZÉÉ±ÉÒ. 
{ÉÖx½þÉ ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉäSÉä |ÉÉ¤É±ªÉ ´ÉÉfø±Éä. =SSÉ-xÉÒSÉ +¶ÉÉ +xÉäEò VÉÉiÉÒSÉÒ =iÉ®Æúb÷ =¦ÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ¶ÉÉ½þSÉÒ 
{ÉÖxÉ°üVVÉÒ´ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä. Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉSÉä ºiÉÉä̈ É ¨ÉÉVÉ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä. {É¶ÉÖ¤É³ýÒºÉÉ®úJªÉÉ GÚò®ú SÉÉ±ÉÒ-®úÒiÉÓxÉÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ 
Ê¨É³ýÉ±Éä. ´ÉèÊnùEò vÉ¨ÉÉÇSªÉÉ xÉÉ´ÉÉ´É®ú Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉÆxÉÉ >ðiÉ +É±ÉÉ. ¤ÉÖrùÉäkÉ®ú EòÉ³ýÉiÉ +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ. näù¶É 
nÖù½þÒxÉä {ÉÉäJÉ®ú±ÉÉ MÉä±ÉÉ. ¨ÉÖÎº±É¨ÉÉÆSªÉÉ +ÉGò¨ÉhÉÉºÉ =kÉ®äúiÉ ºÉȪ û´ÉÉiÉ ZÉÉ±ÉÒ.  
 ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ´É iÉä®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ {ÉÖfäø vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò IÉäjÉÉiÉ vÉ¨ÉÇºÉÖvÉÉ®úhÉäSªÉÉ SÉ³ý´É³ýÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉ±ªÉÉ. 
=kÉ®äúiÉ MÉȪ û xÉÉxÉEò ´É Eò¤ÉÒ®úÉÆºÉÉ®úJÉä ¤É½ÖþVÉxÉÉiÉÚxÉ ºÉÆiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±Éä. ¨ÉvªÉ¦ÉÉ®úiÉ ´É nùÊIÉhÉäiÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®ú, SÉGòvÉ®ú ´É xÉÉ¨Énäù´É 
YÉÉxÉä·É®úÉÆºÉÉ®úJÉä ºÉÆiÉ ¨É½þÉi¨Éä {ÉÖfäø +É±Éä. iªÉÉÆxÉÒ SÉ³ý´É³ýÒ ºÉÖ°ü Eäò±ªÉÉ. EòxÉÉÇ]õEò +ÉÊhÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉÉSÉÒ ±ÉÉ]õSÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÒ. iÉä®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉSªÉÉ ¶Éä́ É]õÒ +lÉÉÇiÉ 1294 ºÉÉ±ÉÒ +±ÉÉ=qùÒxÉ ÊJÉ±ÉVÉÒxÉä näù´ÉÊMÉ®úÒSÉä ®úÉVªÉ xÉ¹]õ Eäò±Éä. ªÉÉSÉ 
EòÉ³ýÉiÉ SÉGòvÉ®ú º´ÉÉ¨ÉÒSÉÉ ¨É½þÉxÉÖ¦ÉÉ´É {ÉÆlÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ +Énù®úÉºÉ {ÉÉjÉ `ö®ú±ÉÉ. SÉGòvÉ®ú º´ÉÉ¨ÉÒ Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ ½þÉäiÉä. 
iªÉÉÆxÉÉ VÉÉÊiÉ¦Éänù ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÉ. Ë±ÉMÉ¦Éänù½þÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ÎºjÉ±ÉÉ {ÉÖ°ü¹ÉÉ¤É®úÉä¤É®úÒSÉä ºlÉÉxÉ Ênù±Éä. ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ 
ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ênù±ÉÒ. 
 ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ GòÉÆiÉÒ±ÉÉ VÉx¨É Ênù±ÉÉ. ¤ÉÉ®úÉ´Éä ¶ÉiÉEò ½äþ ´ÉÒ®ú¶Éè́ ÉÉÆSªÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úEò 
xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉÉxÉä =VÉ³ÚýxÉ ÊxÉPÉÉ±Éä ½þÉäiÉä. ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉÉ ºÉÆnäù¶É PÉ®úÉäPÉ®úÒ {ÉÉä½þÉäSÉ±ÉÉ 
½þÉäiÉÉ. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ ºÉÆiÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉ VÉä ºlÉÉxÉ +É½äþ iÉäSÉ ºlÉÉxÉ EòxÉÉÇ]õEòÉ¨ÉvªÉä ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉ±ÉÉ +É½äþ. ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +É½äþ. iªÉÉxÉä EòxÉÉÇ]õEòÉ¨ÉvªÉä ¶É®úhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±ÉÒ. ¶É®úhÉ ºÉÆºEÞòiÉÒ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉ¨ÉiÉäSÉÒ 
+ÉÊhÉ ¤ÉÆvÉÖi´ÉÉSÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒ. ½þÒ ºÉÆºEÞòiÉÒ ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÓxÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±ÉÒ. ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉJÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉiÉä́ É®ú 
+ÉvÉÉ®ú±Éä±Éä iÉä ¦ÉCiÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉxÉä nùÊ±ÉiÉ-{ÉÒÊb÷iÉ-¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ-´ÉÆÊSÉiÉ ¨ÉÉhÉºÉÉ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉËºÉ½þÉºÉxÉÉ´É®ú 
¤ÉºÉÊ´É±Éä. ¨ÉÉiÉÆMÉ SÉzÉªªÉÉ, føÉä®ú EòCEòªªÉÉ ªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-ËºÉ½þÉºÉxÉÉ´É®ú ¤ÉºÉÊ´ÉhÉä ½þÒ EòÉ½þÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ MÉÉä¹]õ xÉ´½þiÉÒ. Ê´ÉSÉÉ®ú 
IÉäjÉÉiÉ±ÉÒ ½þÒ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä̀ öÒ GòÉÆiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ±ÉÉ ½þÉ ¨ÉÉä̀ öÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ. ¶É®úhÉÉÆxÉÒ ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉÉ EòzÉb÷¨ÉvªÉä ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±Éä. ºÉÆºEÞòiÉxÉä +É{É±Éä ËºÉ½þÉºÉxÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ iÉä EòzÉb÷ ¦ÉÉ¹Éä±ÉÉ Ênù±Éä. ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉuùÉ®äú +É{É±ÉÉ 
+Éi¨ÉÉärùÉ®ú Eäò±ÉÉ. SÉzÉªªÉÉ, EòCEòªªÉÉ, ½þ®ú³ýªªÉÉ ½äþ Ê¶É´ÉªÉÉäMÉÒ ZÉÉ±Éä. ½þÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú ´ÉSÉxÉÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉxÉä PÉb÷´ÉÚxÉ 
+ÉhÉ±ÉÉ. ´ÉSÉxÉ EòÉ´ªÉÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ iÉºÉäSÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ ºÉ¨ÉÞvnùÒ ´ÉÉføÊ´É±ÉÒ +É½äþ. 
 ¶É®úhÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉ±ÉÉ ºÉÆºÉnù 
¨½þ]õ±Éä VÉÉiÉä. ªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ JÉ®äú iÉ®ú ½äþSÉ +É½äþ. ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ ½þÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ ´É ¤ÉÆvÉÖi´ÉÉ´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±ÉÒ +ºÉiÉä. ¶É®úhÉÉÆxÉÒ 
VÉÉÊiÉ+ÆiÉÉSÉÉ ±ÉføÉ =¦ÉÉ®ú±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÉ Ë±ÉMÉ¦Éänù ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÉ. +CEò¨É½þÉnäù´ÉÒ, +CEò¨¨ÉÉ, ¨ÉÉäÊ³ýMÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ±ÉCEò¨¨ÉÉ, 
¨ÉÖCiÉÉªÉCEòÉ, Ë±ÉMÉ¨¨ÉÉ +ÉnùÒ ¶É®úhÉÒ ªÉÉ +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉiÉ +±±É¨É|É¦ÉÚ, SÉzÉ¤ÉºÉ´ÉhhÉÉ, ÊºÉvnù®úÉ¨Éä·É®ú, ¨ÉÉäÊ³ýMÉä ¨ÉÉ®úªªÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ 
¨ÉÉÆb÷Ò±ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉÚ ±ÉÉMÉ±ªÉÉ +ÉÊhÉ SÉSÉæiÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉÉxÉä ¦ÉÉMÉ PÉä>ð ±ÉÉMÉ±ªÉÉ. 
 ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ½þÒ ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉäiÉ Ê±ÉÊ½þ±Éä +É½äþ. ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ BEò ¶ÉiÉEòÉxÉÆiÉ®ú 
+ÎºiÉi´ÉÉiÉ +É±Éä. ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±Éä iÉ®ú ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ iÉä®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ZÉÉ±Éä. ´ÉSÉxÉEòÉ®ú ½äþ VÉºÉä ÊxÉ®úÊxÉ®úÉ²ªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ½þÉäiÉä iÉºÉä ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉ½þÒ ÊxÉ®úÊxÉ®úÉ²ªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ½þÉäiÉä. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉÉÆxÉÒ 
+vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉ¨ÉiÉäºÉÉ`öÒ ±ÉføÉ Ênù±ÉÉ. ´ÉSÉxÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´É +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉ¨ÉiÉäºÉÉ`öÒ ±ÉføÉ Ênù±ÉÉ. ´ÉSÉxÉ Eò´ÉÓSªÉÉ 
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ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÉÊhÉ´ÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ |ÉJÉ®ú ½þÉäiªÉÉ. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ ´É |ÉÊiÉ¹ ä̀öºÉÉ`öÒ ±ÉføhÉä +ÊiÉ¶ÉªÉ Eò`öÒhÉ ½þÉäiÉä. 
VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉäÊ´É°üvnù PÉäiÉ±Éä±ÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ GòÉÆiÉÒEòÉ®úEò ½þÉäiÉÒ. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉÉÆxÉÉ +¶ÉÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ PÉäiÉÉ +É±Éä±ÉÒ 
xÉÉ½þÒ. <Ç·É®úÉSªÉÉ Ê{ÉiÉÞi´ÉÉJÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉhÉºÉÉSÉä §ÉÉiÉÞi´É iªÉÉÆxÉÒ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eäò±Éä, ½þÒ MÉÉä¹]õ JÉ®úÒ +ºÉ±ÉÒ, iÉ®úÒ ¨ÉÉhÉºÉÉ-¨ÉÉhÉºÉÉiÉÒ±É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ iªÉÉÆxÉÉ |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ +É±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ. +vªÉÉÎi¨ÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ ½þÒ +¨ÉÚiÉÇ º´É°ü{ÉÉSÉÒ (Intangible) +ºÉiÉä. 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉÉ ½þÒ ¨ÉÚiÉÇ +lÉÉÇiÉ |ÉiªÉIÉ (Tangible) +ºÉiÉä. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉÉÆxÉÒ ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉä±ÉÉ +lÉÉÇiÉ VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉäÊ´É°üvnù 
|ÉiªÉIÉ ±ÉføÉ =¦ÉÉ Eäò±ÉÉ. +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉiÉ VÉºÉä føÉä®ú, SÉÉÆ¦ÉÉ®ú, ¨É½þÉ®ú, ¨ÉÉÆMÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ ¤ÉºÉ´ÉhhÉÉ +±±É¨É|É¦ÉÚ, SÉzÉ¤ÉºÉ´Éä·É®ú 
ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò±ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉ±Éä iÉºÉä Ê´Éaö±É ®úJÉÖ̈ ÉÉ<ÇSªÉÉ ¨ÉÆÊnù®úÉiÉ SÉÉäJÉÉ ¨Éä³ýÉ, ºÉÉäªÉ®úÉ ½äþ ºÉÆiÉ =SSÉVÉÉiÉÒiÉÒ±É ºÉÆiÉÉÆSªÉÉ 
¨ÉÉÆb÷Ò±ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉÚ ¶ÉEò±Éä xÉÉ½þÒiÉ. Ê´Éaö±É ½þÉ SÉÉäJÉÉ¨Éä²ªÉÉSªÉÉ PÉ®úÒ MÉä±ÉÉ; {ÉhÉ SÉÉäJÉÉ¨Éä³ýÉ ½þÉ Ê´Éaö±ÉÉSªÉÉ SÉ®úhÉÉÆSÉÉ 
¨ÉÆÊnù®úÉiÉ VÉÉ>ðxÉ º{É¶ÉÇ Eò°ü ¶ÉEò±ÉÉ xÉÉ½þÒ. 

 ´ÉSÉxÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ºjÉÒ-{ÉȪ û¹É ¦Éänù½þÒ ¨ÉÉxÉ±ÉÉ xÉÉ½þÒ. =±É]õ {ÉȪ û¹ÉÉÆ¤É®úÉä¤É®ú ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú +É½äþiÉ 
+¶ÉÒSÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iªÉÉÆxÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ. ºÉÆiÉÉÆxÉÒ +¶ÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ PÉäiÉ±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ. =±É]õ ºjÉÒ ½þÒ +vªÉÉi¨ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇiÉ±ÉÒ vÉÉåb÷SÉ +É½äþ 
+¶ÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½þÉäiÉÒ. ´ÉÉ®úEò®úÒ {ÉÆlÉÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ PÉäiÉ±ÉÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®ú {ÉÖføSÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ´ÉäMÉ³ýÉ `ö®ú±ÉÉ 
+ºÉiÉÉ. ¶É®úhÉÉÆSÉä ºÉÉ½þºÉ ½äþ +{ÉÚ́ ÉÇ ½þÉäiÉä. 
 ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½äþ EòzÉb÷ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ̧ Éä¹`ö MÉtEòÉ´ªÉ +É½äþ. |ÉiªÉäEò ´ÉSÉxÉEòÉ®ú ½þÉ +ÉºÉ¨ÉÆiÉ iÉäVÉÉä̈ ÉªÉ Eò®úhÉÉ®úÉ nùÒ{É 
+É½äþ. ºÉ´ÉÇ ´ÉSÉxÉÉÆSÉÉ =ÊSÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú BEòÉ ºÉÖÆnù®ú nùÒ{É¨ÉÉ³äýSªÉÉ |ÉEòÉ¶ÉÉiÉ ¤ÉºÉ±ªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù +É{É±ªÉÉ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉÉä. 
ºÉ½þVÉ, ºÉÉä{ªÉÉ, |ÉÉºÉÉÊnùEò +ÉÊhÉ ºÉÖÆnù®ú +¶ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉäiÉ Ê±ÉÊ½þ±Éä±ÉÒ ½þÒ ´ÉSÉxÉä +ÉxÉÆnùÉSÉä b÷Éä½þÒ +ÉxÉÆnù iÉ®ÆúMÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉiÉ. 
ºÉiªÉ-Ê¶É´É-ºÉÖÆnù®úiÉäSÉÒ |É¦ÉÉiÉ ´ÉSÉxÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±ÉÒ ªÉÉiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉÉ½þÒ. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉä. iÉä Ê´ÉSÉÉ®ú EÞòiÉÒiÉ +ÉÊhÉ +ÉSÉ®úhÉÉiÉ +ÉhÉhÉÉ®äú +xÉÖªÉÉªÉÒ ´É EòÉªÉÇEòiÉæ 
iªÉÉÆxÉÉ ¦Éä]õ±Éä. iªÉÉÆxÉÒ ´Éänù xÉÉEòÉ®ú±Éä. Ê´ÉÊ´ÉvÉ näù´ÉiÉÉÆSÉÒ {ÉÚVÉÉ xÉÉEòÉ®ú±ÉÒ. º{É¶ÉÉÇº{ÉÞ¶ªÉ ¦Éänù, ´ÉhÉÇ¦Éänù, VÉÉÊiÉ¦Éänù, Ë±ÉMÉ¦Éänù +¶ÉÉ 
¦ÉänùÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ¡òÉ]õÉ Ênù±ÉÉ. ºjÉÒ-{ÉÖ°ü¹É ¦Éänù iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÉ. ºÉ¨ÉiÉÉ, |Éä̈ É ´É ¤ÉÆvÉÖ¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉÉ±ÉÉ Ê¶ÉEò´ÉÉªÉ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ 
ºÉȪ û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. Eò¨ÉÇEòÉÆb÷É±ÉÉ iªÉÉMÉhªÉÉSÉÉ ={Énäù¶É iªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ¶ÉÉ½þÒiÉ ¤É½ÖþVÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´É 
+ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò±Éä ½þÉäiÉä. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ¶ÉÉ½þÒSÉÉ Eòb÷ÉbÚ÷xÉ iªÉÉÆxÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ. MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖrùÉÆSªÉÉ ´É ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ 
Ê¶ÉEò´ÉhÉÖEòÒ¨ÉvªÉä ¡òÉ®úºÉÉ ¡ò®úEò xÉ´½þiÉÉ. ¨½þhÉÚxÉSÉ iªÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ±Éä ¤ÉÖvnù ¨ÉÉxÉ±Éä VÉÉiÉä. ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù ½þÉSÉ iªÉÉÆSÉÉ 
vÉ¨ÉÇ ½þÉäiÉÉ. 
 ¨ÉÉhÉÚºÉ VÉx¨ÉÉxÉä ±É½þÉxÉ ËEò´ÉÉ ¨É½þÉxÉ xÉºÉiÉÉä. iªÉÉSªÉÉ EòiÉÞÇi´ÉÉ´É®ú +ÉÊhÉ +ÉSÉ®úhÉÉ´É®ú iªÉÉSÉä ±É½þÉxÉ{ÉhÉ ËEò´ÉÉ 
¨ÉÉä̀ äö{ÉhÉ `ö®úiÉ +ºÉiÉä. ¨ÉÚiÉÔ +ÉÊhÉ ¨ÉÆÊnù®äú iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÒ. {É¶ÉÚ½þiªÉäSÉÉ iªÉÉÆxÉÒ Eòb÷ÉbÚ÷xÉ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ. JÉ®äúiÉ®ú ¤ÉºÉ´Éä·É®ú 
½äþ ¨ÉÚÌiÉ¦ÉÆVÉEò ½þÉäiÉä. ¤É½ÖþVÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÉSÉä ´É º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉxÉÉSÉä vÉbä÷ Ênù±Éä. º´ÉMÉÇ-xÉ®úEòÉSªÉÉ ¨ÉÉEòb÷EòlÉÉ iªÉÉÆxÉÒ 
+¨ÉÉxªÉ Eäò±ªÉÉ. º´ÉMÉÇ +ÉÊhÉ xÉ®úEò +ÉEòÉ¶ÉÉiÉ xÉÉ½þÒiÉ iÉ®ú {ÉÞl´ÉÒ´É®úSÉ +É½äþiÉ. ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þÉ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ. 
{ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þÉSÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eäò±Éä. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ ¶ÉÉEòÉ½þÉ®úÉSÉä ºÉ¨ÉlÉÇEò ½þÉäiÉä. ¸É¨ÉÉ±ÉÉ iªÉÉSÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ Ênù±ÉÒ. iÉä 
¸É¨É{ÉÚVÉEò ½þÉäiÉä. EòÉ¨ÉÉ±ÉÉSÉ iªÉÉÆxÉÒ Eèò±ÉÉºÉ ¨ÉÉxÉ±Éä. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä¶´É®úÉÆSÉä ´ªÉÎCiÉ¨Éi´É ½äþ ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½þÉäiÉä. ®úÉVªÉÉSÉÒ ºÉÚjÉä iªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉkÉäSÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ iªÉÉÆxÉÒ 
"¤É½ÖþVÉxÉ Ê½þiÉÉªÉ, ¤É½ÖþVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ' ªÉÉºÉÉ`öÒ Eäò±ÉÉ. iÉä +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉÊ|ÉªÉ |É¶ÉÉºÉEò ½þÉäiÉä. iÉä où¹]äõ vÉ¨ÉÇ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ½þÉäiÉä. 
<iÉEäòSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú iÉä BEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ¶ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉÒ ½þÉäiÉä. Eò´ÉÒ ½þÉ iÉk´ÉYÉ +ºÉiÉÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ iÉk´ÉYÉ½þÒ ½þÉäiÉä. JÉ®äúiÉ®ú ®úÉVÉÉ ËEò´ÉÉ 
ºÉkÉÉvÉÉ®úÒ ½þÉ iÉk´ÉYÉSÉ +ºÉ±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ +É{É±Éä Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ´ªÉÉuùÉ®äú ´ªÉCiÉ Eäò±Éä +É½äþiÉ. "´ÉSÉxÉ' ½þÉ EòÉ´ªÉ 
|ÉEòÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ÊxÉÌ¨É±ÉÉ ´É °üfø Eäò±ÉÉ. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ +¦ÉÆMÉÉ±ÉÉ VÉä ºlÉÉxÉ +É½äþ iÉäSÉ ºlÉÉxÉ EòzÉb÷ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ ´ÉSÉxÉÉ±ÉÉ 
+É½äþ. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ ¶É¤nù|É¦ÉÚ iÉ®ú ½þÉäiÉäSÉ; {ÉhÉ iÉä EÞòÊiÉ¶ÉÚ®ú½þÒ ½þÉäiÉä. iÉä ¤ÉÉä±ÉEäò ºÉÖvÉÉ®úEò xÉ´½þiÉä. iÉä EòiÉæ ºÉÖvÉÉ®úEò ½þÉäiÉä. +ÉvÉÒ 
Eäò±Éä ¨ÉMÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ MÉÖhÉvÉ¨ÉÇ ½þÉäiÉÉ. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÉ °üføÒ, {É®Æú{É®úÉ ´É Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÆb÷ {ÉÖEòÉ®ú±Éä. iÉä ¤ÉÆb÷JÉÉä®ú ½þÉäiÉä. ¤ÉÆb÷JÉÉä®ú ½þÉ 
¦ÉÚiÉEòÉ³ýÉiÉ ®ú¨ÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ. |ÉlÉÉ {É®Æú{É®úÉ iªÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉxªÉSÉ xÉºÉiÉÉiÉ. iªÉÉSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ½äþ +Ê¦ÉVÉÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¤ÉÆb÷JÉÉä®ú ½þÉ 
+É{É±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú VÉMÉ ¤Énù±ÉÚ <ÎSUôiÉÉä. iªÉÉ±ÉÉ ºÉkÉäSÉÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ xÉºÉiÉä. ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉhÉºÉÉ{ÉäIÉÉ iÉÉä º´ÉiÉ:±ÉÉ ´ÉäMÉ³ýÉ 
ºÉ¨ÉVÉiÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉSÉä ¤ÉÉä±ÉhÉä, SÉÉ±ÉhÉä, ´ÉÉMÉhÉä +ÉÊhÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhÉä ½äþ GòÉÆÊiÉMÉ¦ÉÇ +ºÉiÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ ªÉÉ +lÉÉÇxÉä Ê´ÉpùÉä½þÒ 
½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä Ê´ÉSÉÉ®ú ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉäiÉ ´ªÉCiÉ Eäò±Éä. iªÉÉÆSÉÉ EòÉ±É¤ÉÉÁ {É®Æú{É®úÉÆxÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆSÉÉ iªÉÉÆxÉÒ º{É¹]õ 
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¶É¤nùÉiÉ ÊxÉ¹ÉävÉ Eäò±ÉÉ. EòzÉb÷ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É iÉä {ÉÊ½þ±Éä Ê´ÉpùÉä½þÒ Eò´ÉÒ ½þÉäiÉä. EòzÉb÷ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É Ê´ÉpùÉä½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉä iÉä VÉxÉEò ½þÉäiÉä. ºÉ´ÉÇ 
¨ÉÉhÉºÉä ºÉ¨ÉÉxÉ +É½äþiÉ ÁÉ ¶ÉÉ·ÉiÉ iÉk´ÉÉ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ Ênù±Éä ½þÉäiÉä. VÉMÉÉiÉ EòÉähÉÒ ±É½þÉxÉ xÉÉ½þÒ 
´ÉÉ ¨ÉÉä̀ öÉ xÉÉ½þÒ; ºÉ´ÉÇ ºÉ¨ÉÉxÉ +É½äþiÉ. iÉä +É{É±ªÉÉ BEòÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ, 

¨ÉÉZªÉÉ½ÚþxÉ xÉºÉä EòÉähÉÒ ±É½þÉxÉ 
Ê¶É´É¦ÉCiÉÉ½ÚþxÉ xÉºÉä EòÉähÉÒ ¨É½þÉxÉ 

iÉÖ̈ ÉSªÉÉ SÉ®úhÉÉÆSÉÒ ¶É{ÉlÉ 
¨ÉÉZªÉÉ MÉ²ªÉÉSÉÒ ¶É{ÉlÉ 

EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉ iÉÖ̈ ½þÉ±ÉÉ 
ºÉÉIÉ ä̀ö>ðxÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä ½äþ ! 

 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ +ÆMÉÒ ÊEòiÉÒ xÉ©ÉiÉÉ +É½äþ! ¨ÉÉZªÉÉ½ÚþxÉ EÖòhÉÒSÉ ±É½þÉxÉ xÉÉ½þÒ +ÉÊhÉ Ê¶É´É¦ÉCiÉÉ½ÚþxÉ EÖòhÉÒSÉ ¨É½þÉxÉ 
xÉÉ½þÒ ½äþ iÉä ¶É{ÉlÉä́ É®ú ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉSªÉÉ ºÉÉIÉÒxÉä iÉä ½äþ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ºÉMÉ²ªÉÉ ±É½þÉxÉ lÉÉä®úÉÆ¶ÉÒ ¤ÉÆvÉÖk´ÉÉSÉä xÉÉiÉä VÉÉäbÚ÷ <ÎSUôiÉÉiÉ. Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: JÉÉ±ÉSªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ´ªÉCiÉÒxÉÉ iÉä 
+É{É±ªÉÉ Ê{ÉiªÉÉSªÉÉ, +ÉVÉÉä¤ÉÉSªÉÉ, SÉÖ±ÉiªÉÉSªÉÉ +ÉÊhÉ ¤ÉÆvÉÖSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ä̀ö´ÉÚ <ÎSUôiÉÉiÉ. +É{É±ÉÉ +ÆiÉ®úÉi¨ÉÉ EÚòb÷ ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉxÉä 
iÉ®úÒ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PªÉÉ´ÉÉ +ºÉä iÉä iÉ³ý¨É³ÚýxÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. 

¤ÉÉ{É ¨ÉÉZÉÉ SÉÉÆ¦ÉÉ®ú SÉzÉªªÉÉ 
SÉÖ±ÉiÉÉ ¨ÉÉZÉÉ føÉä®ú EòCEòªªÉÉ 
+ÉVÉÉä¤ÉÉ ¨ÉÉZÉä ÊSÉCEòªªÉÉ 

¦ÉÉ>ð ¨ÉÉZÉÉ ÊEòzÉ®ú ¤ÉÉä̈ ¨ÉªªÉÉ 
¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ EòÉ PÉäiÉ xÉÉ½þÒ 

EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉ ! 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ={ÉäÊIÉiÉ, nÖù±ÉÇÊIÉiÉ, ´ÉÆÊSÉiÉ ´É ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ±ÉÉäEòÉÆ¶ÉÒ VÉhÉÚ ®úCiÉÉSÉä xÉÉiÉä VÉÉäb÷±Éä ½þÉäiÉä. 
VªÉÉSÉä EÖòhÉÒSÉ xÉ´½þiÉä, iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉä iÉä =¦Éä ®úÉÊ½þ±Éä. {ÉhÉ +ºÉä +ºÉiÉÉxÉÉ½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ +½ÆþEòÉ®úÉSÉÒ +lÉ´ÉÉ ={ÉEòÉ®úÉSÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòvÉÒSÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ÉÒ xÉÉ½þÒ. ¨É½þÉ®ú, ¨ÉÉÆMÉ, føÉä®ú, SÉÉÆ¦ÉÉ®ú, Ê´ÉhÉEò®ú, {ÉÊ®ú]õ, EÖÆò¦ÉÉ®ú, ±ÉÉä½þÉ®ú ÁÉ VÉÉiÉÒ vÉÆtÉ¨ÉÖ³äý ¤ÉxÉ±ªÉÉ 
+É½äþiÉ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ½äþ ºÉ¨ÉÉVÉÉºÉÉ`öÒ +É´É¶ªÉEò +ºÉiÉÉiÉSÉ. EÖòhÉÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ½äþ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉSÉ. {ÉhÉ 
+É{É±ªÉÉ {ÉäIÉÉ ½äþ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úhÉÉ®äú ´ÉäMÉ³äý xÉÉ½þÒiÉ. JÉÉ±ÉSÉä ´É ½þ±ÉEäò iÉ®ú iÉä ¨ÉÖ³ýÒSÉ xÉÉ½þÒiÉ. ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇSÉ ±ÉÉäEò 
ºÉ¨ÉÉxÉ +É½äþiÉ +ÉÊhÉ ¨½þhÉÚxÉ ºÉ´ÉÉÇxÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. iªÉÉÆSÉÉ +´É¨ÉÉxÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉMÉhÉÚEò näùhÉä 
SÉÖEòÒSÉä +É½äþ. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ +¶ÉÉ JÉÉ±ÉSªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆEòbä÷ iÉÖSUôiÉäxÉä EòvÉÒSÉ {ÉÉÊ½þ±Éä xÉÉ½þÒ. iªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ iÉä +É{ÉÖ±ÉEòÒxÉä 
´É +Énù®úÉxÉä ´ÉÉMÉiÉ ®úÉÊ½þ±Éä. <iÉEäòSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ xÉÉiÉä VÉÉäb÷±Éä. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉSSÉä{ÉhÉÉ±ÉÉ, iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉxÉ©ÉiÉä±ÉÉ ´É 
EÞòiÉYÉiÉä±ÉÉ JÉ®äú iÉ®ú iÉÉäb÷SÉ xÉÉ½þÒ. 

¨ÉÉiÉÆMÉ SÉzÉªªÉÉSªÉÉ PÉ®úSÉÉ nùÉºÉÒ{ÉÚjÉ 
føÉä®ú EòCEòªªÉÉSªÉÉ PÉ®úSÉÒ nùÉºÉÒEòxªÉÉ 
MÉä±Éä ½þÉäiÉä ¶ÉäiÉÉiÉ MÉÉä́ É−ªÉÉ ´ÉäSÉhªÉÉºÉ 

iªÉÉ nùÉäPÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ ÊiÉlÉä ºÉÆMÉ 
iªÉÉ nùÉäPÉÉÆSªÉÉ {ÉÉä]õÒ ZÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ VÉx¨É 
EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´É +É½äþ ªÉÉºÉ ºÉÉIÉ 

 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ ¨ÉÉiÉÆMÉ SÉzÉªªÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉ{É ´É føÉä®ú EòCEòªªÉÉ±ÉÉ +ÉVÉÉä¤ÉÉ +ºÉä BEòÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ ¨ÉÉxÉ±Éä +É½äþ. iªÉÉSªÉÉ½þÒ 
{ÉÖfäø VÉÉ´ÉÚxÉ iÉä SÉzÉªªÉÉSªÉÉ nùÉºÉÒ{ÉÚjÉ +ÉÊhÉ føÉä®ú EòCEòªªÉÉSÉÒ nùÉºÉÒEòxªÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ ZÉÉ±Éä±ÉÉ {ÉÖjÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒSÉ +É½äþ +ºÉä iÉä 
¨½þhÉiÉÉiÉ. ªÉÉ ¶É¤nùÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ {ÉÉä]õÊiÉb÷ÒEò ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. +º{ÉÞ¶ªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ VÉ´É³ý Eò®úhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÉ 
+É{É±ªÉÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉ´ÉÚxÉ PÉähªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ´É +É¨ÉSªÉÉ ¨ÉvÉ±Éä ®úCiÉ BEòSÉ +É½äþ. ½äþ ºÉÉÆMÉhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÒ |ÉªÉixÉ Eäò±Éä±ÉÉ 
+É½äþ. VÉMÉÉSªÉÉ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ näù¶ÉÉSªÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉiÉ ËEò´ÉÉ VÉMÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉÉ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ +xiªÉVÉÉÆxÉÉ +Éi¨ÉVÉ 
¨ÉÉxÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EÖòhÉÒ½þÒ ´ªÉCiÉ Eäò±Éä±ÉÒ xÉÉ½þÒ, ½äþ ¨ÉÒ +MÉnùÒ JÉÉjÉÒ{ÉÚ́ ÉÇEò ºÉÉÆMÉÚ <ÎSUôiÉÉä. ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä ¨ÉxÉ 
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+ÊiÉ¶ÉªÉ ºÉǼ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¶É¤nùÉxÉä näùJÉÒ±É EòÉähÉÉ±ÉÉ nÖùJÉÉ´É±Éä xÉÉ½þÒ. |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhÉÚºÉ ½þÉ +É{É±ÉÉSÉ +É½äþ +ºÉä iªÉÉÆxÉÉ 
¨ÉxÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. iªÉÉÆSÉä ¿nùªÉ +É{É±Éä{ÉhÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉä +ÉälÉÆ¤É±Éä±Éä ½þÉäiÉä. BEòÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ. 

½þÉ EÖòhÉÉSÉÉ, ½þÉ EÖòhÉÉSÉÉ, 
½þÉ EÖòhÉÉSÉÉ,  

+ºÉä xÉSÉ ¨½þhÉ´ÉÒ näù´ÉÉ; 
½þÉ +É¨ÉSÉÉ, ½þÉ +É¨ÉSÉÉ, 

½þÉ +É¨ÉSÉÉ, 
+ºÉä ¨½þhÉ´ÉÒ EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉ. 

 ºÉ´ÉÇ±ÉÉäEòÉÆÊ´É¹ÉªÉÒ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ºÉnèù´É EÞòiÉYÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ. JÉÉ±ÉSÉä EÚò³ý +ÉÊhÉ ´É®úSÉä EÚò³ý +¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ 
ÊVÉ¦Éä́ É®ú EòvÉÒSÉ +É±ÉÒ xÉÉ½þÒ. 

½þiªÉÉ Eò®úhÉÉ®úÉ SÉÉÆ¦ÉÉ®ú 
+¨ÉÆMÉ³ý JÉÉhÉÉ®úÉ ¨É½þÉ®ú 

iªÉÉÆSÉÆ EÚò³ý EòÉªÉ Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉ? 
ºÉEò±É |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉÉSÉÆ Eò±ªÉÉhÉ ËSÉiÉhÉÉ®äú 

+É¨ÉSªÉÉ EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨ÉÉSÉä ¶É®úhÉ EÖò±ÉÒxÉ ½þÉäiÉ. 
 ¨É.¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä |ÉiªÉäEò ´ÉSÉxÉ ½äþ VÉÒ´ÉxÉ¦ÉÉ¹ªÉ +É½äþ. iÉä +xÉÖ¦É´ÉÉ´É®ú +vÉÉ®ú±Éä±Éä +É½äþ. ¨ÉÉhÉºÉÉxÉä ¤ÉÉä±ÉÉ´Éä EòºÉä, 
SÉÉ±ÉÉ´Éä EòºÉä +ÉÊhÉ ´ÉÉMÉÉ´Éä EòºÉä ½äþ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉä{ªÉÉ, ºÉ®ú³ý ´É º{É¹]õ ¶É¤nùÉiÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä +É½äþ. ¶É®úhÉ +ÉÊhÉ ´ÉÉ®úEò®úÒ 
ªÉÉÆSªÉÉ¨ÉvªÉä BEò ¨É½þi´ÉÉSÉä ºÉÉ¨ªÉ +Éfø³ýiÉä. iÉä BEò¨ÉäEòÉÆSÉÉ ¨ÉxÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ +Énù®ú ºÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉiÉ. iÉä BEò¨ÉäEòÉÆSÉä SÉ®úhÉº{É¶ÉÇ 
Eò®úiÉÉiÉ. iÉä EÖò`ö±ªÉÉ½þÒ VÉÉiÉÒSÉä +ºÉÉäiÉ. iªÉÉÆSªÉÉiÉ iÉä <Ç·É®úÉSÉäSÉ °ü{É {ÉÉ½þiÉÉiÉ. VÉhÉÚ iÉä BEò¨ÉäEòÉÆSÉä ¦ÉCiÉ +É½äþiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ 
¶É¤nùÉiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ, xÉ©ÉiÉÉ ´É @ñiÉÖVÉÉ +É½äþ. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú +É{É±ªÉÉ BEòÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ - 

¶É®úhÉÉÆxÉÉ {ÉÉ½ÚþxÉ ½þÉiÉ VÉÉäb÷hÉÉ®úÉ ¦ÉCiÉ ½þÉäªÉ 
¨ÉÞnÖù ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eò®úhÉä ½þÉ {ÉÚhÉÇ VÉ{É ½þÉäªÉ 

¨ÉÞnÚù ¤ÉÉä±ÉhÉÆ ½äþ {ÉÚhÉÇ iÉ{É ½þÉäªÉ 
¨ÉÞnÚù ¤ÉÉä±ÉhªÉÉiÉSÉ VÉ{É ´É iÉ{É +É½äþ. 

 EòxÉÉÇ]õEòÉ¨ÉvªÉä ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ Ê¶É´É¶É®úhÉÉÆSÉÒ VÉÒ SÉ³ý´É³ý ºÉȪ û ZÉÉ±ÉÒ ÊiÉSÉä VÉxÉEò ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþSÉ ½þÉäiÉä. 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉä iÉä |ÉäÊ¹ÉiÉ +É½äþiÉ. +É{É±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ |ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ Eò±ªÉÉhÉ ªÉälÉä <.ºÉ.1141 ºÉÉ±ÉÒ 
+xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. vÉ¨ÉÇ ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉäSÉÒ ½þÒ BEò +Ê¦ÉxÉ´É ºÉÆºlÉÉ ½þÉäiÉÒ. JÉ®äú iÉ®ú iÉä BEò ±ÉÉäEòÊ´ÉtÉ{ÉÒ`ö 
½þÉäiÉä. ®úÉVªÉEòÉ®ú¦ÉÉ®úÉiÉÒ±É ¨É½þi´ÉÉSÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ {ÉÉ®ú {ÉÉb÷ÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ½þÒ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ºÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ |ÉSÉÉ®ú-
|ÉºÉÉ®ú Ê½þÊ®ú®úÒxÉä SÉÉ±ÉÚSÉ `äö´É±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉÉ iÉä ºlÉÉªÉÒ ´É ¶ÉÉ·ÉiÉ º´É°ü{É näù>ð <ÎSUôiÉ ½þÉäiÉä. ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ Eò±ªÉÉhÉ 
ªÉälÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÆ]õ{ÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{É ½äþ ´ÉÒ®ú¶Éè́ ÉÉÆSÉä YÉÉxÉ{ÉÒ`ö ¤ÉxÉ±Éä. ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉSÉä iÉä Eåòpù ¤ÉxÉ±Éä. ºÉ´ÉÇ 
VÉÉiÉÒiÉÒ±É ºjÉÒ-{ÉȪ û¹ÉÉÆxÉÉ +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉiÉ ¨ÉÖCiÉ |É´Éä¶É Ê¨É³ýÉ±ÉÉ. näù¶ÉÉSªÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úÉ²ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ ªÉälÉä ±ÉÉäEò ªÉä>ð ±ÉÉMÉ±Éä. 
Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÒ näù´ÉÉhÉ-PÉä́ ÉÉhÉ EòzÉb÷ ªÉÉ ±ÉÉäEò¦ÉÉ¹ÉäiÉÚxÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉ±ÉÒ.  Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºjÉÒ-{ÉȪ û¹ÉÉÆxÉÉ ´ÉSÉxÉä ®úSÉhªÉÉSÉÒ 
ªÉälÉä ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ. +MÉnùÒ JÉÉ±ÉSªÉÉ VÉÉiÉÒSÉä ±ÉÉäEò ªÉälÉä ´É®úSªÉÉ VÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò±ÉÉ ¨ÉÉÆb÷Ò ±ÉÉ´ÉÚxÉ ¤ÉºÉÚ ±ÉÉMÉ±Éä. 
EòÉ½þÒ `ö³ýEò ´ªÉCiÉÒSÉÉ ªÉälÉä =±±ÉäJÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. ¨ÉÊb÷´ÉÉ³ý ¨ÉÉÊSÉnäù´É (vÉÉä¤ÉÒ), ¨ÉänùÉ®ú EäòzÉªªÉÉ (¤ÉÖ°üb÷), ¨ÉÉnù®ú 
SÉzÉªªÉÉ (¨ÉÉÆMÉ), ÊEòzÉ®úÒ ¤ÉÉä̈ ¨ÉªªÉÉ (ºÉÉäxÉÉ®ú), Ê¶É´ÉxÉÉMÉ¨ÉªªÉÉ (¨É½þÉ®ú), ¶ÉÆEò®ú nùÉºÉÒ¨ÉªªÉÉ (Ë¶É{ÉÒ), EòCEòªªÉÉ (føÉä®ú), ºÉ¨ÉMÉÉ®ú 
½þ®ú³ýªªÉÉ (SÉÉÆ¦ÉÉ®ú), SÉzÉ¤ÉºÉ´Éä·É®ú (¥ÉÉÀhÉ) <iªÉÉnùÒ. +¶ÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ªÉälÉä ¡Öò±É±ªÉÉ. ¡òÉ®ú ¨ÉÉèÊ±ÉEò +¶ÉÒ 
´ÉSÉxÉä iªÉÉÆxÉÒ Ê±ÉÊ½þ±ÉÒ. ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ +¶ÉÉ +`ö®úÉ {ÉMÉb÷ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉä xÉäiÉÞi´É Eäò±Éä. iÉä º´ÉiÉ: ºÉ´ÉÇ̧ Éä¹`ö ´ÉSÉxÉEòÉ®ú 
½þÉäiÉä. ´ÉÒ®ú¶Éè́ É ºÉÆiÉÉÆxÉÒ ¨É®úÉ`öÒiÉ näùJÉÒ±É Ê´É{ÉÚ±É +¶ÉÒ ´ÉSÉxÉä Ê±ÉÊ½þ±ÉÒ +É½äþiÉ. +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉSÉä +xÉäEò ºÉnùºªÉ ¨ÉÉä̀ äö YÉÉxÉÒ, 
´ªÉÉºÉÆMÉÒ ´É ÊxÉ¹`öÉ´ÉÆiÉ ½þÉäiÉä. ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉ]õxÉä̈ ÉÉMÉSÉÒ |Éä®úEò ¶ÉCiÉÒ ¨½þhÉVÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®ú! 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ iÉEÇò¶ÉÖrù ½þÉäiÉÒ. |ÉYÉÉ ´É Eò¯ûhÉäSÉä iÉä |ÉiÉÒEò ½þÉäiÉä. nèùxÉÆÊnùxÉ 
VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É où¹]õÉÆiÉ ´É =nùÉ½þ®úhÉä näù>ðxÉ iÉEÇòÊxÉ¹`ö {ÉrùiÉÒxÉä iÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆSÉÒ ´ÉSÉxÉä ´ÉÉSÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú 
½äþ ºÉ½þVÉ{ÉhÉä +É{É±ªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉä>ð ¶ÉEäò±É. iÉä ¨É½þÉ®ú, ¨ÉÉÆMÉ, ¨ÉÉiÉÆMÉ, føÉä®ú, SÉÉÆ¦ÉÉ®ú, EÖÆò¦ÉÉ®ú +¶ÉÉ JÉÉ±ÉSªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É 
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¶É®úhÉÉÆSªÉÉ ZÉÉä{Éb÷ÒiÉ VÉÉ>ðxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú VÉä́ ÉhÉ PÉäiÉ +ºÉiÉ. +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ³ýÉiÉ UôjÉ{ÉiÉÒ ®úÉVÉ¹ÉÔ ¶ÉÉ½Úþ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ ½äþSÉ 
Eäò±Éä. VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉä́ É®ú ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ SÉÉè¡äò®ú ½þ±±Éä SÉfø´É±Éä. iÉä ¥ÉÉÀhÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ VÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ÊSÉEò]õ±ÉÒ xÉÉ½þÒ. iªÉÉÆxÉÉ nùÉäxÉ 
{ÉixÉÒ ½þÉäiªÉÉ --BEò ¥ÉÉÀhÉ iÉ®ú nÖùºÉ®úÒ IÉäjÉÒªÉ. ®úÉVÉÉ Ê¤ÉVVÉ±ÉÉÆSªÉÉ {Énù®úÒ +ºÉ±Éä±Éä ÊºÉrù®úºÉ ½äþ IÉäjÉÒªÉ ½þÉäiÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉÉ 
nÖùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊºÉrù®úºÉÉSªÉÉ EòxªÉä¶ÉÒ +vÉÉÇiÉ ÊxÉ±ÉÉÎ¨¤ÉEòÉ Ê½þSªÉÉ¶ÉÒ ZÉÉ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆSÉÒ {ÉÊ½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ MÉÆMÉÉÎ¨¤ÉEòÉ ½þÒ +lÉÉÇiÉ 
¥ÉÉÀhÉ EòxªÉÉ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ nùÉäPÉÒSÉä ¤ÉÉ±É{ÉhÉ BEòÊjÉiÉ MÉä±Éä ½þÉäiÉä. ÊxÉ±ÉÎ¨¤ÉEäòSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉ iªÉÉEòÉ³ýÉiÉ±ÉÉ +ÉÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þSÉ 
½þÉäiÉÉ. 
 B´Éfø¬É´É®úSÉ iÉä lÉÉÆ¤É±Éä xÉÉ½þÒiÉ. VÉÉÊiÉ|ÉlÉÉ +ÉÊhÉ VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉ¨É¶Éä¹É Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú +ÉÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ 
Ê´É´ÉÉ½þÉSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ {ÉCEòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½þÉäiÉÒ. Eò±ªÉÉhÉ¨ÉvªÉä ½þ®ú³ýªªÉÉ ´É ¨ÉvÉÖ́ É®úºÉ ½äþ nùÉäxÉ ¶É®úhÉ ®úÉ½þiÉ 
½þÉäiÉä. ½þ®ú³ýªªÉÉ ½äþ VÉÉiÉÒxÉä SÉÉÆ¦ÉÉ®ú ½þÉäiÉä iÉ®ú ¨ÉvÉÖ́ É®úºÉ ½äþ ¥ÉÉÀhÉ ½þÉäiÉä. ½äþ nùÉäPÉä½þÒ +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉSÉä ºÉnùºªÉ ½þÉäiÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä iÉä 
ºÉSSÉä +xÉÖªÉÉªÉÒ ½þÉäiÉä. nùÉäPÉÉÆxÉÒ½þÒ ´ÉÒ®ú¶Éè́ É Ë±ÉMÉÉªÉiÉ vÉ¨ÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¨ÉvÉÖ́ É®úºÉxÉä +É{É±ÉÒ EòxªÉÉ Eò±ÉÉ´ÉiÉÒ Ê½þSÉä ±ÉMxÉ 
½þ®ú³ýªªÉÉSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ Ê¶É±É´ÉÆiÉ ªÉÉSªÉÉ¶ÉÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉä `ö®úÊ´É±Éä. +xÉÖ¦É´É ¨ÉÆ]õ{ÉÉ¨ÉvªÉä ªÉÉ´É®ú ºÉÉvÉEò ¤ÉÉvÉEò SÉSÉÉÇ näùJÉÒ±É ZÉÉ±ÉÒ 
½þÉäiÉÒ. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ´É +±±É¨É |É¦ÉÚ ªÉÉÆSÉä +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ªÉÉ Ê´É´ÉÉ½þÉ±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä ½þÉäiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ +ÉiÉÉ{ÉªÉÈiÉSªÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉiÉ±Éä ½äþ 
GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ {ÉÉ>ð±É ½þÉäiÉä. {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÒ iÉä ÊxÉ¦ÉÇªÉ{ÉhÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉ xÉ Eò®úiÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ÊxÉ¹ ä̀öxÉä =SÉ±É±Éä. +xÉäEòÉÆxÉÒ ªÉÉ 
Ê´É´ÉÉ½þÉSÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eäò±Éä. {ÉhÉ ¤É½ÖþºÉÆJªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ iªÉÉSÉÉ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ. ±ÉÉäEò ®úºiªÉÉ´É®ú =iÉ®ú±Éä, MÉÉåvÉ³ý ¨ÉÉVÉ±ÉÉ, 
VÉÉ³ý{ÉÉä³ýÒ±ÉÉ +É®Æú¦É ZÉÉ±ÉÉ. ½þÉ Ê´É´ÉÉ½þ ®úÉVÉÉ Ê¤ÉVVÉ±É±ÉÉ½þÒ ¨ÉÉxªÉ ½þÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉ´½þiÉä. ´ÉhÉÇºÉÆEò®ú ½äþ {ÉÉ{É +É½äþ +¶ÉÒ ®úÉVÉÉ 
Ê¤ÉVVÉ±ÉSÉÒ näùJÉÒ±É vÉÉ®úhÉÉ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ ½þ®ú³ýªªÉÉ ´É ¨ÉvÉÖ®úºÉ ªÉÉÆSÉä b÷Éä³äý EòÉfÚøxÉ iªÉÉÆxÉÉ ½þkÉÒSªÉÉ {ÉÉªÉÒ näù´ÉÚxÉ `öÉ®ú ¨ÉÉ®ú±Éä. 
Ê¶É±É´ÉÆiÉ ´É Eò±ÉÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÉ½þÒ +É{É±Éä |ÉÉhÉ MÉ¨É´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉ±Éä. 
 +¶ÉÉ +´ÉºlÉäiÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉÉäb÷hÉä ¦ÉÉMÉ ½þÉäiÉä. ®úÉVÉÉ Ê¤ÉVVÉ±ÉxÉä ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÉ Eò±ªÉÉhÉ ºÉÉäb÷hªÉÉºÉ 
ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä. iªÉÉÆxÉÒ ®úÉVÉÒxÉÉ¨ÉÉ Ênù±ÉÉ. Eò±ªÉÉhÉ ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ Eò¨ÉÇ¦ÉÚ̈ ÉÒ. iÉÒ iªÉÉÆxÉÒ xÉä½þ¨ÉÒºÉÉ`öÒSÉ ºÉÉäb÷±ÉÒ. ªÉälÉÚxÉ iÉä ºÉ®ú³ý 
EÚòb÷±ÉºÉÆMÉ¨É±ÉÉ MÉä±Éä. <.ºÉ.1168 ºÉÉ±ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ ÊiÉlÉä EÞò¹hÉÉ ´É ¨É±É|É¦ÉÉ ªÉÉ nùÉäxÉ xÉtÉÆSªÉÉ ºÉÆMÉ¨ÉÉ´É®ú ºÉ¨ÉÉvÉÒ PÉäiÉ±ÉÒ. iªÉÉÆSÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉVªÉÉäiÉ Ê´É·ÉVªÉÉäiÉÒiÉ Ê´É±ÉÒxÉ ZÉÉ±ÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ GòÉÆiÉÒ ¨É½þÉxÉ ½þÉäiÉÒ. JÉ®äúiÉ®ú iÉä {ÉÊiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉ®úÉ ½þVÉÉ®ú 
´Éä¶ªÉÉÆSÉä {ÉÖxÉ´ÉÇºÉxÉ Eäò±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÒ xÉèÊiÉEò ´É ´Éè́ ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ Ênù±Éä. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÉ ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÒ. VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ Ê´É°ürù iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÆb÷ {ÉÖEòÉ®ú±Éä. iªÉÉÆxÉÉ VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
ºÉÆ{É´ÉÉªÉSÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ xÉ´ªÉÉxÉä ºÉ¨ÉiÉäSªÉÉ {ÉÉªÉÉ´É®ú Eò®úÉªÉSÉÒ ½þÉäiÉÒ. ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉäSÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úhÉÉ®äú 
vÉ¨ÉÇOÉÆlÉ iªÉÉÆxÉÒ xÉÉEòÉ®ú±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉä {ÉÉÊ´ÉjªÉ iªÉÉÆxÉÒ xÉ¹]õ Eäò±Éä. +É{É±ªÉÉ BEòÉ ´ÉSÉxÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ ´ÉänùÉǼ É®ú ½þ±±ÉÉ SÉfø´É±ÉÉ 
+É½äþ. 

´ÉänùÉ´É®ú ¨ÉÒ iÉ±É´ÉÉ®ú SÉÉ±É´ÉÒxÉ 
¶ÉÉºjÉÉ±ÉÉ ¨ÉÒ ¤Éäb÷¬É PÉÉ±ÉÒxÉ 

xÉ®úEòÉSªÉÉ {ÉÉ`öÒ´É®ú +ÉºÉÚb÷ +ÉäføÒxÉ 
+ÉMÉ¨ÉÉSÉä ¨ÉÒ xÉÉEòSÉ EòÉ{ÉÒxÉ 

 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉJÉÉ±ÉÒ ¶É®úhÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉiÉÉÊvÉÎ¹`öiÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉä BEò Ênù´ªÉ º´É{xÉ {ÉÉÊ½þ±Éä ½þÉäiÉä. VÉhÉÚ ½þÉ 
+ÉÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ iÉÉä ºÉÉEòÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÉSÉ |ÉªÉixÉ ½þÉäiÉÉ. ½äþ º´É{xÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ´ÉSÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉÚxÉ ®ÆúMÉÊ´É±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ÁÉ º´É{xÉÉSÉä |ÉÊiÉË¤É¤É `ö³ýEò{ÉhÉä =¨É]õ±Éä ½þÉäiÉä. SÉzÉ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ xÉäiÉÞi´ÉÉJÉÉ±ÉÒ Eò±ªÉÉhÉ ´É {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É 
¶É®úhÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ýÉ´ÉÉ ¦É®ú±ÉÉ. ¨ÉÞiªÉÚSÉÒ ¦ÉÒiÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ±ÉÉ º{É¶ÉÇ Eò°ü ¶ÉEò±ÉÒ xÉÉ½þÒ. VªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÞiªÉÚSÉÒ ¦ÉÒiÉÒ xÉºÉiÉä iÉä 
+ËVÉCªÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ ¨ÉÞiªÉÚSªÉÉ ¦ÉªÉÉ´É®ú ¨ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. 

=tÉSÉä ¨É®úhÉ +ÉVÉSÉ ªÉä́ ÉÉä 
+ÉVÉSÉä ¨É®úhÉ +ÉiÉÉSÉ ªÉä́ ÉÉä 

xÉÉ½þÒ +É¨½þÒ ¨É®úhÉÉ±ÉÉ Ê¦ÉhÉÉ®ú 
+ÉiÉÉ JÉ®äúSÉ VÉ´É³ý +É±ÉÉªÉ ¨ÉÞiªÉÚ 
+É¨½þÒ iÉªÉÉºÉSÉ ¨É½þÉxÉ´É¨ÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚ. 

ÁÉ lÉÉä®ú YÉÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉä +xÉäEò +É¶ÉªÉMÉ¦ÉÇ ´ÉSÉxÉÉÆSÉÒ ªÉälÉä ®úSÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. "Eò®úhÉ ½þºÉÖMÉä' ªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÉ OÉÆlÉ½þÒ Ê±ÉÊ½þ±ÉÉ. iÉä 
Eäò´É³ý 24 ´É¹ÉÉÇSÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉEòÉªÉÉÇEòbä÷ {ÉÉ½ÚþxÉ ºÉÆiÉ YÉÉxÉä·É®úÉÆSÉÒ +É`ö´ÉhÉ ½þÉäiÉä. 
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 ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉSªÉÉ ºÉÆiÉÉ{ÉäIÉÉ EòxÉÉÇ]õEòÉSªÉÉ ¶É®úhÉÉÆSÉä EòÉªÉÇ ¨ÉÉä̀ äö +É½äþ. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ±ªÉÉ ºÉÆiÉÉÆxÉÒ ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉäÊ´É°ürù ¤ÉÆb÷ 
{ÉÖEòÉ®ú±Éä xÉÉ½þÒ. ºÉÆPÉ¹ÉÉÇBä́ ÉVÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ iªÉÉÆxÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÉ. ´ÉÒ®ú¶Éè́ É ¶É®úhÉÉÆxÉÒ SÉÉiÉÖ´ÉÇhªÉÉÇÊ´É°üvnù Ê´ÉpùÉä½þ {ÉÖEòÉ®ú±ÉÉ. 
iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉiÉÒ±É =SSÉ xÉÒSÉ ¦Éänù¦ÉÉ´ÉÉÊ´É°üvnù, VÉÉÊiÉ{ÉÉiÉÒ Ê´É°üvnù =PÉb÷{ÉhÉä ´ÉSÉxÉä Ê±ÉÊ½þ±ÉÒ. iªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ |ÉÉhÉ½þÒ 
MÉ¨ÉÉ´É±Éä +ºÉä GòÉÆÊiÉEòÉªÉÇ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä. ´ÉÒ®ú¶Éè́ É {ÉÆlÉÉSÉÒ +ÉVÉSÉÒ +´ÉºlÉÉ EòÉªÉ +É½äþ? ªÉÉ {ÉÆlÉÉiÉ {ÉÖx½þÉ VÉÉÊiÉªÉiÉÉ Ê¶É®ú±ÉÒ; 
Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ Ê¶É®ú±Éä. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ±ªÉÉ ¶Éä́ É]õSªÉÉ ¶É®úhÉÉ{ÉªÉÈiÉ ºÉ¨ÉiÉäSÉÉ ½þÉ ±ÉføÉ ÊxÉEò®úÉxÉä ±Éfø´É±ÉÉ MÉä±ÉÉ. Ê¶É´É¶É®úhÉ ½äþ 
+É{É±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ´É®ú `öÉ¨É ½þÉäiÉä. ´ÉXÉÊxÉ¶SÉªÉÉSÉä iÉä º´ÉÉ¨ÉÒ ½þÉäiÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ VªÉÉ-VªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉä ±Éfäø ±Éfø´É±Éä 
MÉä±Éä iªÉÉ iªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ <º±ÉÉ¨ÉSÉÉ |ÉºÉÉ®ú ºÉ½þVÉÉºÉ½þVÉÒ ½þÉä>ð ¶ÉEò±ÉÉ xÉÉ½þÒ. 
 ¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä iÉk´ÉYÉÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ =¦ÉÉ®úÒ näùhÉÉ®äú ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¸É¨ÉÉSÉÒ ¨É½þiÉÒ ´ÉhÉÇxÉ Eäò±ÉÒ. "EòÉªÉEò iÉä 
Eèò±ÉÉºÉ' ½äþ iªÉÉÆxÉÒ =SSÉÉ®ú±Éä±Éä iÉÒxÉ +IÉ®úÒ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ |ÉÊºÉrù +É½äþ. "EòÉªÉEò iÉä Eèò±ÉÉºÉ' ªÉÉSÉÉ +lÉÇ ¸É¨É ¨½þhÉVÉä 
º´ÉMÉÇ +ºÉÉ ½þÉäiÉÉä. JÉ®äúiÉ®ú ¸É¨É Eò®úhÉÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉSÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ `ö®úiÉÉä. {ÉÆVÉÉ¤ÉÉiÉ MÉȪ û xÉÉxÉEòÉÆxÉÒ½þÒ ¸É¨ÉÉ±ÉÉ º´ÉMÉÇ ¨ÉÉxÉ±Éä ½þÉäiÉä. 
Work is worship. Ê¶ÉJÉÉÆ̈ ÉvªÉä ¸É¨ÉÉ±ÉÉ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä ºlÉÉxÉ +É½äþ. JÉ®äú iÉ®ú VªÉÉ ¶É®úÒ®úÉxÉä +É{ÉhÉ EòÉ¨É ËEò´ÉÉ ¸É¨É 
Eò®úiÉÉä iÉäSÉ JÉ®äú ¨ÉÆÊnù®ú +É½äþ. MÉ®úÒ¤É ¨ÉÉhÉºÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú ¨½þhÉVÉä iªÉÉSÉä {ÉÊ´ÉjÉ ¨ÉÆÊnù®ú ½þÉäªÉ. ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉiÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä ´ÉSÉxÉ +ºÉä 
- 

vÉÊxÉEò ¤ÉÉÆÊvÉ±ÉÒ näù´ÉÉ±ÉªÉ 
näù´ÉÉ MÉ®úÒ¤É ¨ÉÒ EòÉªÉ Eò°ü? 

½äþ näù½þSÉ ¨ÉÉZÉä näù´ÉÉ±ÉªÉ 
näù´É³ýÉSÉä JÉÉÆ¤ÉSÉ ¨ÉÉZÉä {ÉÉªÉ 
¨ÉºiÉEò ¨ÉÉZÉä ºÉÖ́ ÉhÉÇEò±É¶É 

ºlÉÉ´É®ú {ÉÉ´Éä xÉÉ¶É 
VÉÆMÉ¨É ½äþ +Ê´ÉxÉÉ¶É 

{ÉÊ®úºÉÉ´Éä ¤ÉÉ EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉ. 
 näù´ÉÉ³ýÉiÉ VÉÉªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉÉ½þÒ. ÊnùºÉä±É iªÉÉ nùMÉb÷É´É®ú näù´É ºÉ¨ÉVÉÚxÉ b÷ÉäEäò +É{É]õhªÉÉSÉÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉÉ½þÒ. näù´É 
BEòSÉ +É½äþ +ÉÊhÉ iÉÉä +É{É±ªÉÉ +ÆiÉªÉÉÇ̈ ÉÒ +É½äþ. ¨ÉÉZÉä ¶É®úÒ®ú ½äþSÉ ¨ÉÉZÉä ¨ÉÆÊnù®ú +ÉÊhÉ +Éi¨ÉÉ ½þÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ näù´É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ 
BEäò·É®ú´ÉÉnù ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ. 

¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ "nùÉºÉÉä½þ' ½þÒ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ +lÉÇ¶ÉÉºjÉÒªÉ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉÆb÷±ÉÒ. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ +É{É±ªÉÉ EòÉ³ýÉiÉÒ±É 
BEò ¡òÉ®ú ¨ÉÉä̀ äö +lÉÇiÉVYÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ®úÉVªÉÉSÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ =¦ÉÒ Eäò±ÉÒ +É½äþ. nùÉºÉÉä½þ ¨½þhÉVÉä nùÉxÉvÉ¨ÉÇ. 
+É{ÉhÉ +É{É±ªÉÉ ¸É¨ÉÉiÉÚxÉ Ê¨É³ý´É±Éä±ªÉÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ EòÉ½þÒ ¦ÉÉMÉ nùÉxÉvÉ¨ÉÉÇSªÉÉ °ü{ÉÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É MÉÉä®úMÉÊ®ú¤ÉÉÆxÉÉ Ênù±ÉÉ {ÉÉÊ½þVÉä. 
+ÉÊhÉ ºÉMÉ²ªÉÉiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä |ÉiªÉäEòÉxÉä +É{É±Éä +ÉSÉÉ®ú-Ê´ÉSÉÉ®ú-=SSÉÉ®ú ¶ÉÖvnù ä̀ö´É±Éä {ÉÉÊ½þVÉäiÉ. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆxÉÒ 
±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ºÉnùÉSÉÉ®úÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ nùÉJÉ´É±ÉÉ. iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ - 

Eò°ü xÉEòÉ SÉÉä®úÒ, Eò°ü xÉEòÉ ½þiªÉÉ 
xÉEòÉä ®úÉMÉ EòÉähÉÉ´É®ú, ¤ÉÉä±ÉÚ xÉEòÉ Ê¨ÉlªÉÉ 
xÉEòÉ Eò°ü ËxÉnùÉ, xÉEòÉä ºiÉÖiÉÒ +É{ÉÖ±ÉÒ 

+ÆiÉ¤ÉÉÇÁ ¶ÉÖvnùÒ SÉ½þÒ JÉ®úÒ  
EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨É näù´ÉÉ iÉÖZÉÒ ½þÒSÉ {ÉÚVÉÉ. 

 ¤ÉÖrùÉxÉä {Éä]õ´É±Éä±ÉÒ ¨É¶ÉÉ±É ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉiÉ {ÉÖx½þÉ {Éä]õ´É±ÉÒ MÉä±ÉÒ. iªÉÉ¨ÉÖ³äý ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºjÉÒ-{ÉȪ û¹ÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉä 
=VÉ³ý±ÉÒ. iªÉÉSÉ EòÉ³ýÉiÉ =kÉ®äúiÉ MÉȪ ûxÉÉxÉEò +ÉÊhÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉ SÉGòvÉ®ú º´ÉÉ¨ÉÒ ªÉÉÆxÉÒ vÉÉÌ¨ÉEò ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉÉ 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú Eäò±ÉÉ. ªÉÉ ¨É½þÉ{ÉȪ û¹ÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉhÉºÉÉ¨ÉÉhÉºÉÉ±ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉhÉÉ−ªÉÉ VÉÉiÉÒSªÉÉ Ë¦ÉiÉÒ =nÂùv´ÉºlÉ Eäò±ªÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ 
GòÉÆiÉÒ±ÉÉ |ÉÊiÉMÉÉ¨ÉÒ ºÉxÉÉiÉxªÉÉÆxÉÒ |ÉÊiÉGòÉÆiÉÒxÉä =kÉ®ú Ênù±Éä. {ÉhÉ +É¶SÉªÉÉÇSÉÒ MÉÉä¹]õ ½þÒ EòÒ, ´ÉÒ®ú¶Éè́ É Ë±ÉMÉÉªÉiÉ vÉ¨ÉÉÇSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
VªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒSÉ {ÉÖx½þÉ VÉÉiÉÒ{ÉÉiÉÒSªÉÉ ÊSÉ®äú¤ÉÆnùÒ Ë¦ÉiÉÒ =¦ªÉÉ Eäò±ªÉÉ. +ÉEòÉ¶ÉÉ±ÉÉ Ê¦Éb÷hÉÉ®úÒ VÉÉiÉÒSÉÒ =iÉ®Æúb÷ {ÉÖx½þÉ =¦ÉÒ 
Eò®úhªÉÉ¨ÉvªÉä iªÉÉÆxÉÒ vÉxªÉiÉÉ ¨ÉÉxÉ±ÉÒ. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉÉ |ÉªÉixÉ ºÉ¨ÉiÉäSÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ ½þÉäiÉÉ. ½þÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ 
YÉÉÊxÉªÉÉÆSÉÉ ®úÉVÉÉ ½þÉäiÉÉ. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ YÉÉxÉªÉÉäMÉÒ, Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ ´É ¦ÉCiÉÒªÉÉäMÉÒ ½þÉäiÉä. ¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä EòÉªÉÇ ½äþ MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖvnùÉSªÉÉ 
EòÉªÉÉÇSÉÒ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ +É`ö´ÉhÉ Eò°üxÉ näùiÉä. ªÉÉ nùÉäx½þÒ ¨É½þÉ{ÉȪ û¹ÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ ´É EòÉªÉÉÇiÉ ¤É®äúSÉ ºÉÉ¨ªÉ +É½äþ.  
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¨É. ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ½äþ +ÊiÉ¶ÉªÉ +VÉḈ ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉäiÉ ¤ÉÉä±ÉÉªÉSÉä. iªÉÉSÉ ¤ÉÉä±ÉhÉÆ ½äþ ¨ÉÉäiªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉ³äýºÉÉ®úJÉÆ, ¨ÉÉhÉEòÉSªÉÉ 
nùÒÎ{iÉºÉÉ®úJÉÆ +ÉÊhÉ iÉäVÉÉxÉä SÉ¨ÉEòhÉÉ−ªÉÉ ¶É±ÉÉEäòºÉÉ®úJÉÆ ½þÉäiÉ ªÉÉiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉ´É®ú EÚòb÷±É ºÉÆMÉ¨Énäù´É ½þÉ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉSÉ |ÉºÉzÉ ½þÉäiÉÉ. 

Ë¦ÉiÉ xÉºÉä±É iÉ®ú ÊSÉjÉ EòÉføhÉÆ ¶ÉCªÉ +É½äþ EòÉ? 
VÉ¨ÉÒxÉ xÉºÉä±É iÉ®ú {Éä®úhÉÆ, {ÉÒEò PÉähÉÆ ¶ÉCªÉ +É½äþ EòÉ? 

VÉÆMÉ¨É xÉºÉä±É iÉ®ú Ë±ÉMÉÉSÉÇxÉÉ ¶ÉCªÉ +É½äþ EòÉ? 
¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ iÉEÇò¶ÉÉºjÉÉ±ÉÉ iÉÉäb÷SÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉSÉxÉÉÆ¨ÉvªÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉÖ¦ÉÉÊ¹ÉiÉÉÆSÉÒ {Éä®úhÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ +É½äþ. 
"´ÉSÉxÉ' ½þÒ ¨ÉÖCiÉUÆônùÉiÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ +É½äþ. iªÉÉEòÉ³ýÉiÉ±ªÉÉ ¨ÉÚCiÉUÆônùÉiÉ±ªÉÉ EòÊ´ÉiÉä±ÉÉ Ênù±Éä±Éä ½äþ +lÉÇ{ÉÚhÉÇ xÉÉ´É +É½äþ. 

Ênù±Éä±Éä ´ÉSÉxÉ ½äþ ºÉÉlÉÇEò Eò®úÉªÉSÉä +ºÉiÉä. <iÉ®úÉÆxÉÉ VÉÉä ´ÉSÉxÉ näùiÉÉä +ÉÊhÉ +ÉºlÉäxÉä iªÉÉSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉä iÉÉäSÉ "ºÉiªÉ´ÉSÉxÉÒ' 
+ºÉiÉÉä. ´ÉSÉxÉEòÉ®ú ½äþ ºÉiªÉ´ÉSÉxÉÒ ½þÉäiÉä. |ÉÉhÉ VÉÉB {É®ú ´ÉSÉxÉ xÉ VÉÉB. ´ÉSÉxÉEòÉ®úÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ |ÉÉhÉÉ{ÉäIÉÉ½þÒ +ÊvÉEò ¨É½þi´É 
+É{É±ªÉÉ ´ÉSÉxÉÉÆxÉÉ Ênù±Éä ½þÉäiÉä. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉÉ{ÉäIÉÉ ´ÉSÉxÉEòÉ®úÉÆSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú GòÉÆÊiÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉä. ¨É®úÉ`öÒ ºÉÆiÉÉÆxÉÉ ´ÉhÉḈ ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ 
Ê´É°üvnù ¤ÉÆb÷ Eò®úiÉÉ +É±Éä xÉÉ½þÒ. +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉ¨ÉiÉäSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ. ¶É®úhÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉjÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉiÉäºÉÉ`öÒ ±ÉføÉ 
Ênù±ÉÉ. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆiÉÒSÉÉ ZÉåb÷É iªÉÉÆxÉÒ ®úÉä́ É±ÉÉ. 

¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSÉä ºÉMÉ³äý iÉk´ÉYÉÉxÉ "ºÉ¨ÉiÉÉ' ªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉ´É®ú =¦Éä +É½äþ. ¦ÉänùÉ±ÉÉ iªÉÉiÉ EòÉ½þÒSÉ ºlÉÉxÉ xÉÉ½þÒ. ±É½þÉxÉ +ºÉÉä 
EòÒ ¨ÉÉä̀ öÉ, ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ +ºÉÉä EòÒ MÉ®úÒ¤É, ´É®úSªÉÉ EÖò³ýÉiÉ VÉx¨É±Éä±ÉÉ +ºÉÉä EòÒ JÉÉ±ÉSªÉÉ EÖò³ýÉiÉ, ¥ÉÉÀhÉ +ºÉÉä EòÒ ¨É½þÉ®ú, ºjÉÒ 
+ºÉÉä EòÒ {ÉȪ û¹É, ÁÉ ºÉMÉ²ªÉÉÆxÉÉ ºÉ¨É{ÉÉiÉ³ýÒ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ =¦Éä Eäò±Éä. iªÉÉÆSªÉÉ EòÉ³ýÉiÉ ¶ÉÖpùÉÊiÉ¶ÉÖpùÉÆSÉÒ VÉÒ +´ÉºlÉÉ ½þÉäiÉÒ iÉÒSÉ 
ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ näùJÉÒ±É ½þÉäiÉÒ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉÚEòÒ¨ÉÖ³äý JÉÉ±ÉSªÉÉ VÉÉiÉÒiÉÒ±É ÎºjÉªÉÉ näùJÉÒ±É =VÉ³ÚýxÉ ÊxÉPÉÉ±ªÉÉ. 

¨É½þÉi¨ÉÉ ¤ÉºÉ´Éä·É®ú ¶É®úhÉÊ¶É®úÉä̈ ÉhÉÒ ½þÉäiÉä. ùEò´ÉÒEÖò±ÉMÉȪ û ½þÉäiÉä. ¤ÉºÉ´Éä·É®úÉÆSªÉÉ +ÉVÉ ={É±É¤vÉ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ ´ÉSÉxÉÉÆSÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ 508 +É½äþ. iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ ´ÉSÉxÉÉÆuùÉ®äú ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆ¶ÉÒ ºÉǼ ÉÉnù Eäò±ÉÉ. +ÊiÉ¶ÉªÉ xÉ©ÉiÉäxÉä iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉ±ÉÉ 
Ê½þiÉÉSªÉÉ SÉÉ®ú MÉÉä¹]õÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ªÉÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉSÉxÉÉiÉÒ±É |ÉÉºÉÆÊMÉEòiÉÉ ÊSÉ®úEòÉ±É Ê]õEòhÉÉ®úÒ +É½äþ.  
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5.½þ³ýEò^õÒ ¡ò.MÉÖ. 2016, ´ÉSÉxÉ ÊºÉrùÉÆiÉºÉÉ®ú, ¦ÉÉ±ÉEòÒ : ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¤ÉºÉ´É {ÉÊ®ú¹Énù, Ê½þ®äú¨É`ö ºÉÆºlÉÉxÉ. 
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ािंतकारकािंतकारकािंतकारकािंतकारक    चळवळीचळवळीचळवळीचळवळीचेचचेेचे    वतकवतकवतकवतक: : : : महा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे र    
    

ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ....    एसएसएसएस....    बीबीबीबी....    अडक नेअडक नेअडक नेअडक ने    
महा मा योितबा फुले महािव ालय, मुखेड लोक शासन िवभाग व संशोधन मागदशक ता.मुखेड िज नांदडे 

डॉडॉडॉडॉ....    सीसीसीसी....    एमएमएमएम....    कहाळेकरकहाळेकरकहाळेकरकहाळेकर    
महा मा योितबा फुले महािव ालय,मुखेड ता. मुखेडिज नांदडे 

तावना तावना तावना तावना ::::----    
भारता या इितहासात महा मा बसवे र यांनी कनाटकात बारा ा शतकाची अस े काही िवचार सांिगतल े

क , ते मानवतावादाला अनुस न आहते त े सव काही अि तीयच आहते.या िवचारांची महती ही अतुलनीय 
व पाची आह.े असे हट यास वावग ठरणार नाही स य ह ेपिव  िनतळ शु  िनतळ िन सुंदर असे िचरंतन जीवन 

मू य िनराकार आह.े याचे साकार प हणजे महा मा बसवे र याचंे  जीवन दशन होय. 
भारतीय इितहासात महा मा बसवे र यानंी सामािजक, आ थक, राजक य, धा मक ,कौटंुिबक, 

ांितकारक चळवळी व आ याि मक सां कृितक, बौि क, नैितक ,मानवी मू ये जिवली. उ -नीच, ीमंत-गरीब, 
े -किन  ,वण ,अ पृ  य यां यातील िवषमता न  कर यासाठी वातं य, समता, याय व बंधु व िवषयीच ेिवचार  

भिव य काळात कसे सा य होतील  ह े प  केलेले आह.े महा मा बसवे र यां या जीवन च र ाचा िवचार के यास 
मानवाचा सू म व शरीरावर व मनावर प रणाम होतो.त े मानवा या दहेाशी िनगिडत अस यामुळे आि मक 
प रवतन व यां या अंतकरणात आदश मानवी समाजाचे व  यांनी संपूण मानवी जीवनाला ससुं कृत व सखुद 
असा जग याचा एक स य माग, जीवनात कधीही आनंदमय माग सापडणार नाही अस ेमत मांडले. 

 महा मा बसवे र यां या साि वक चतनात अंग- लग सामर या माणे लग-जंगम सामर य ह े माणभतू 
मानले आह.े लग ि व ह े ि गत व पाचे आह,े तर जंगम ि व ह ेसामािजक, सावजिनक व पाची 
आह,े ि गत स याचरण ह े जंगम ि वात सावजिनक स याचरणच हटले जाते. 'स य बोलणेच दवेलोक', 
' व पी श  ध न सदभ  िवजयी झाले.' बसवे रांची ही स य दृ ी अशी  

''''स य सवाचे आधी घर। सव धमाचे माहरे ।।     
स य सुखाला आधार । बाक  सव अंधकार ।।' ' ' '     

 बारा ा शतकात कनाटकातील िवजापूर िज ातील इंगळे र - बागेवाडी या गावात ११०५ 
साली ित ीत पशुपात शैव क मेकुलातील एका कुटंूबात ज म झाला.  काह या मते तो इंगळे र िज.िवजापूर या 
गावी झाला असावा असे मत आह.े  यां या ज मकाळािवषयी मतभेद, असलेतरी सामा यत; यांचा ज म 
२५ए ील११०५वैशाख शु द तृतीया अ य ततृीया दवशी महा मा बसव णांचा ज म झाला.  याचं े
वडीलम दराज आिण आईचे नाव मादलांबीका ह े होत.े  भावाचे नाव दवेराज व बिहणीचे नाव नाग मा होते.  
वया या आठ ा वष  ान िमळिव यासाठी ते कृ ण व मल भा या न ां या संगमावरील कुडल संगम येथे गेले, ते 
पशुपात शैवांचे ाचीन अ ययन क  होत.े  तेथ े बसवे रांनी बारा वष वा त  केले.  कुडलसंगम येथे यानंी 
वेगवेग या भाषा, धम, त व ान इ याद चा अ यास केला.  यांचा िववाह यां या मामा या मुलीशी झाला.  
त हा ते सोलापुरातील मंगळवेढा येथे आले.  तथेे ते एकतीस वष वा त  केले. 
गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके ----    

1) 12 ा शतकात समाजा या िवरोधात जाऊन अनेक ढी, परंपरा यांना िवरोध केला. 
2) ीयांसाठी अनेक ांतीकारी काय केले. 

सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती सशंोधन प दती ----        
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तुत शोध िनबंधात ि दतीयक ोता दारे त य संकलन केले आह.े  यासाठी िवषयानु प संदभ ंथ लेख 
इ यादीचा वापर केला आह.े  तसेच जगत योती महा मा बसवे रांचे चा र य, िविवध संदभ ंथ यांचा वापर केला 
आह.े 
महा मा बसवेमहा मा बसवेमहा मा बसवेमहा मा बसवे रानंी सािंगतलले ेउपदशे रानंी सािंगतलले ेउपदशे रानंी सािंगतलले ेउपदशे रानंी सािंगतलले ेउपदशे ––––    
१) सं यास घेऊ नय,े िभ ावृ ीचा िनषेध - 

इं य दमनाने िवषय िवकार वाढतात. चांग या िवचार-भावनावर दाबलेले िवषय िवकार कुरघोडी 
करतात.  हणून ता य आ यावर िववाह करावा, परंतू आज म अिववाहीत राहणे, परमे र ा ीसाठी सं सास 
घेणे, सवसामा य साठी यो य न ह.े  यां या आप या िवकारांवर ताबा आह,े योग बळाने यांना मनाला 
िनयंि त करता येत,े अशा िन ही, येयवादी, िस दी ा  योग नी समाजा या क याणासाठी स यास त अव य 
धारण करावे.  एखा ा चागं या समाज कायासाठी उ  येय ा ीसाठी सम पत भावनेने काय करावयाचे असेल 
अशांनी अिववािहत रा न सं याशी जीवन जगावे.  बसवे रांनी सं यास घेणे बंधनकारक न ठेवता ऐि छक ठेवललेे 
आह.े  सं यास घेत याने प ी व मुले यां यावर अ याय होतात, िभ ा मागतात हणून िभ ा मागून जगणायाचंा 
यांनी िनषेध केलेला आह.े 

२) वग-नरक िव ात कोठेही नाही -  
दवेलोक, मृ युलोक ा दो ही वसाहती आकाशात कोठेही नाहीत.  जेथ ेस य, शील, क णा, माणुसक  आह े

तेथेच सा ात वग नांदतो आिण जेथे अ याय, अ याचार, ाचार आह ेतोच नरक आह.े  सदाचारच वग आिण 
अनाचारक नरक होय. 
३) पुनज माचे आिमष दाखिवले नाही - 

समाजात हा गैरसमज पसरिव यात आलेला आह े क , स या िमळालेले जीवन ह े माग या ज मीचे पाप 
आह.े पुढ या ज म वैभव संप  घरात यावयाचा असेल तर पु य गोळा कर यासाठी तवैक ये, उपवास करा.  
तीथया ा, न ात थान, सुवणदान, गोदान, भूमीदान, दानधम करा, दवेळे बांधा, या ज माची कमफळे पुढ या 
ज मात भोगावी लागतात.  यालाच कमिवपाक िस दांत हणतात.  बसवे रांना ह ेमा य नाही.  यांनी वगाचे 
अिमष व नरकाची िभती दाखवली नाही.  बसवे रानंा मे यानंतर या जीवना या केले या क पना मा य नाहीत. 
४) एकदवे उपासना - 
 बारा ा शतका या काळात समाजातील लोक अनेक-अनेक दवे दवे ची उपासना करीत.  ह ेकमी वाटल े
हणून अ ी, पृ वी, सुय, चं , जलदवेता, कुळदवेता, दशावतार, गणेण, काली, य ल मा, रेणुकांबा इतकेच काय तर 

कु ा वानर, नाग, वाघोबा, गाय-बैल, मंु या ह े ाणी तसेच भती , ग ा, क ल,े िवहरी, शेते, झाड,े न ा-नाल े
यात राहणारे भतू-िपशा , मैलार, म हारी, खंडोबा, मरीआई, मंु या, मातामाय इ या दची पुजा करीत. 

समाजातील ही अनेक दवेांची उपासना करणे हणजे एकाही दवेावर िव ास नस या सारखे आह.े  मग 
एकही दवे स  होणार नाही.  हणून बसवे रांनी एकाच दवेावर िव ास ठेवणारी भ  करा असा उपदशे केला. 
५) पृ वीलाच वग बनवू या -  

आपण ज मालो ते ह े दसणारे अनुभवास येणारे जग खोटे नाही.  िम या कवा लटके नाही.  हणून आपण 
राहातो या पृ वीवरच घाम गाळून प र म क न सुखे िनमाण क  या असा भौितकवादी, इहजीवनवादी िवचार 
बसवे रांनी मानवजातीला दलेला आह.े  वगाचे आिमष, लोभन व नरकाची भीती यानंी लोकानंा दाखबली 
नाही.  कायक कर याचे म के यानेच पृ वीचा वग होऊ शकतो हा मानवतावादी िवचारच लोकानंा सुखात ठेवू 
शकतो. 
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६) पाचही सूतके पाळू नका - 
ि यां या मािसक पाळीत जो ाव पाझरतो तो ी ही जननासाठी स म आह े याचे घोतक आह.े 

मातृ वाश  गौरवांक त करणारा िवटाळ हा अपिव  कसा असू शकतो? हणून बसवे र हणतात ऋतु ात, 
िवटाळशी, रज वलेला अ पृ य समजू नये. तसेच इतर जात चा िवटाळ, उ  ेखा याचा िवटाळ, मृ युचा िवटाळ, 
ज माचा िवटाळ ही पाचही सूतके पाळू नयेत. मा  व छता ठेवावी व काळजी यावी. 
७) अंध दा नािहशा के या - 

बसवे र हणतात, दवेाला स  कर यासाठी मु या ा यांचे बळी दऊे नका. होम हवनात ग रबांना न 
िमळणारे दधु, तुप, दही, लोणी, व े, टाकू नका.  त, वैक ये, नवस ायि ताचे िवधी, उपास-तपास क न 
शरीराला क  दवूे नका.  दवेदवेतेला पोट या मुली अपण क न यांना दवेदासी, जोगतीणी, भावीण, गिणका, 
मुरळी, आरािधनी, कसिबणी क  नका. 
८) शकून-अपशकून, ितथी, न े यावर िव ास ठेवू नका - 

शकून-अपशकून, मांजर आडवी गेली, तारा िनखळला, कावळा ओरडला, म यरा ी कु ा वे हाळला, पाल 
चुकचकली, घुबडाचा घुघु कार यावर िव ास ठेवू नये.ल  जुळिवतानंा आई-वडील, नातेवाईक वध-ुवर शरण यांना 
जे मा य तोच शुभयोग समजावा. राशीकुट, गुण, ह, न े, जुळली आहते असे समजावे. 
९) गु हगेारांना स य समाजात आणले - 

ज मत: सवच लोक िन पाप व चांगले असतात, परंतू वाईट िम ां या संगतीमुळे, दा र यामुळे, रोज या 
गरजा पुण न झा यामुळे, पोट या भुकेमुळे, आप यांना खायला िमळत नस यामुळे ि या-पु ष अनैितक 

वसायाकड े वळून चोर, गु हगेार बनतात, मुली दवेदासी, मुरळया, वै या बनतात. यांना चांगल े समजािवल,े 
उपदशे केला (समुपदशेन) चांगले वागिवले तर वाईट लोकही स य होऊन ित ीत चांगल े जीवन जगू शकतात 
यावर बसवे रांचा िव ास होता. यामुळे यांनी दा  गु ेदार मार या, गायचोर उ र लगपे ी, काि मरचा 
मारेकरी िच या, संक वा (पुवायु यातील वे या) यांना स य समाजात आणून कायक (कम) कर यास दले आिण 
अनुभव मंटपाचे सद य केले. 
१०) पाप-पु या या क पना मानवाला िन य करतात - 

आप या निशबी आलेली द:ुखे, संकटे, मंदबु दी, दा र  ह ेमाग या ज मी या पापाचे फळ आह ेते हणे 
हिलखीत असत.े ते अप रवतनीयच असते. यावर या िव ासामुळे दाळू माणूस या जीवनात कोणतेही 

प र म, य  व साहस करीत नाही. कारण कतीही य  केले तरी हिलखीत बदलणारच नाही तर य च 
कशाला करावा? प रणामी माणूस आ मिव ास गमावून िन य होतो. मग इतर सुलभ मागान े हणजे गु धन 
कसे िमळेत, जुगारातुन पैस े कसे िमळतील असे िवचार या या मनात िनमाण होतात. हणून पाप-पु या या 
क पना झुगा न ावयास पािहजे. प र मामुळेच आपले जीवन बदलू शकते यावर येकाचा िव ास असावा. 
११) नािगदवे कांबळे या अ पृ याकड ेभोजन - 

महामं ी बसवे र समाजातील शु  समज या जाणायां या घरी जात. यांचे भोजन साद वीका रत 
असत. बसवे रां या आचरणाने व कृतीने भािवत होऊन अनेक शु ांनी अनके दवेांची पुजा सोडून इ लग भ  
वीकारली.  एक दवस नािगदवे कांबळे या अ पृ यानेही यांना भोजनाच ेिनमं ण दले.  गावकुसाबाहरेची अनके 
ी-पु ष मंडळी सहभागी झाली होती.  कमठ लोक वाकून खा ी क न घेऊ लागले.  बसवे रांनी दलु  केले आिण 

जमले या ी-पु षांना इ लग भ  ि वकार यास सांिगतले. रोज अनुभव मंटपात यावयास सांिगतल.े  
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बसवे राने अ पृ य नािगदवे कांबळे यां याकड ेभोजन क न आप या कृतीतून व आचारातनू समाजात जातीभेद 
पाळू नका असा चांगला संदशे दला. 
१२) ि यांना वातं य - 

ि यांना िश ण घे याचा, द ा घे याचा, संप ी घे याचा, राजस ा सांभाळ या या, पतीची िनवड 
कर याचा, िवधवांना िववाहाचा, घट फोटाचा ह ेसारे अिधकार न हत.े ि यांची संप ी सारखी दवेाणघेवाण होई.  
कमठ लोकांनी ितला तवैक ये, उपासतपास इतर कमकांडातच आज म गंुतवून ठेवल.े 

बसवे रांना या गुलामी थेची क पना होतीच. पु षां माणेच ि यांनाही मन, भावना, बु दी, श  
असते याची जाणीव अस यामुळे ितला िवकासा या संधी उपल ध क न द या.  ि यांची पाचही सतुकातून मु  
केली.  अनुभव मंटपातील ि यांना िलिहणे, वाचणे िशकवून सा र केले. ज े वाटत े त े मत अनेक ी-पु षां या 
समोर िहमतीने  कर याचे वातं य बहाल केल.े ि या वाद-िववादात सहभागी होऊ लाग या. वािभमानाने 
आपले िवचार वचन का ातून  क  लाग या. अथाजनाची कामे (कायक) क  लाग या.  बसवे रांनी बाल 
िववाहाला िवरोध केला. पुन ववाह, आंतरजातीय िववाहाला, िवधवां या िववाहाला ो साहन दले. क याण 

ांतीत वचन सािह याला रा या या सैिनकानंी आग लाव यावर यातून बरेच वचन सािह याचे ग े  सातशे 
कलोमीटर अंतरावरील ड गर कपारीत दगुम जंगलात उळवी (िज.उ र क ड) येथे सुरि त नेले. केवढी ही 

वचनिन  व ानिन ा अनुभव मंटपातील अनेक ि यांनी िविवध कारच ेउ ोग, वसाय सु  केलेल ेहोत.े उदा : 
सूत कातणे, स दय साधन े िवकणे, धान क डणे, तेलघाणी चालिवणे, सुतार काम, ी-पु षांना िलहणे-वाचणे 
िशकिवणे, ानदान करणे इ.बसवे रांनी ि यानंा वावलंबी, कत  कठोर व वािभमानी बनवून यां यात 
आ मिव ास िनमाण केला.  

वरील माणे भेदभावाम ये होरपळले यांचा आिण ग रबीत िखतपत पडले यांचा कैवारी होणे होय.  
मानवां या घनतेस ( े वास) उचलून धरणे होय. सव कार या भेदभावां या िनमूलन कायात सहकाय करणे 
होय. या पृ वीस सकल जीवा यांचे महािववास व माहरे हो यालायक करणे होय. कायका दारे अथात शरी रक 

मामुळे येणारे अनुभव आिण आप या सारखेच इतरांना समज यासाठी दासोह करणे. या सायातून अनुभवासगें 
समाधानाने जगणे होय.   
िन कष िन कष िन कष िन कष ----    

1) ीयांसाठी महा मा बसवे रांनी केलेले काय अ ितम व पाचे व िचरकाल आह.े 
2) समाजातील िविवध अंध दा दरू कर याचे महान काय बसवे रानंी केले. 
3) बसवे रानंी केलेल े ांतीकाय आजही समाजाम ये यां या काय पाने दसनू येतात. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ थं थं थं थं ::::----    
१) डॉ. अशोक ग. मेनकुदळे : महा मा बसवे र, महारा  बसव प रषद भालक , तीसरी  आवृ ी - 2019. 
२) भगत रा. तु. : संत सािह य आिण अंध दा िनमुलन, चैत य काशन, को हापूर - 2002 
३) डॉ. राजे र सोलापुरे : लगायत एक वतं  धम, अ णा काशन, लातूर - 2013 

४) रमजान दगा : बसवे रांचा िव संदशे, महारा  बसव प रषद, भालक , सातवी आवृ ी - 2018 
५) डॉ. सुयकांत घुगरे :जग योतीबसवे र, महारा  बसव सिमती, नांदडे - 2003 
६) ा. िभमराव हाजीराव पाटील : ऐितहािसक बसक याण पयटन मागद शका, शरण सािह य मंडळलातूर - 2014 
७) दगुा भागवत : धम आिण लोक सािह य, पॉ युलर काशन, मुंबई - 1975 
८)डॉ.एच.िथ पे  वामी : बसवे र, सािह य अकॅडमी, नई द ली - 1982 
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महा मा बसवे र याचं ेसामािजक व धा मक कायमहा मा बसवे र याचं ेसामािजक व धा मक कायमहा मा बसवे र याचं ेसामािजक व धा मक कायमहा मा बसवे र याचं ेसामािजक व धा मक काय    
 

डॉ. नवगणकर राजाभाऊ ंकटराव    
तो णीवाल कला, वािण य व िव ान महािव ालय सेनगाव. िज. हगोली. 

तावनातावनातावनातावना 
बारा ा शतकात दशाहीन बनले या ी-शू ाितशू  समाजात अिभमान- वािभमानाचे बीजांकुर 

जिव याचे महान काय बसवे रानी केले. धा मक आिण सामािजक समता िनमाण करणे ह े यां या कायाच ेमोठे 
वैिश  होते. आधुिनक काळातील समता,मू य, याय,बंधूता,एका मता तसेच वातं य,अिधकार,िनयं ण व 
िश त,सूशासन आिण शासनया त वांना या काळातच महा मा बसवे रानी आप या जीवनाचे उ  मानले 
होते.महा मा बसवे रांनी बारा ा शतकातच जातीअंताची चाळवल सु  केली होती. बालिववाहाला िवरोध, 
िवधवा िववाहाला मा यता, कमकांडाला िवरोध केला होता. यां या या ािंतकारी पुरोगामी कायाचा भाव 
समकालीन संत गोरखनाथ, संत, एकनाथ, संत नामदवे, संत ाने र यां या िवचारावर पडलेला दसुन यतेो. 
भारतात पुढे जातीअंताची लढाई ांितिपता ल जी साळवे, ांतीबा योितराव फुल,े ांतीमाता सािव ीआई फुले, 
मु ा साळवे, राजष  छ पती शा  महाराज, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, अ णाभाऊ साठे आदी ांितकारकानी 
जातीअंताची लढाईव मानवतावादी कायाची चळवळ पुढे सु  ठेवली. अशा या आ  महान ािंतकारी समाज 
सुधारका या िवचार व कायाचा आढावा घे या या उ शेाने हा शोध पंच हाती घे यात आला.     
अ ययन प तीअ ययन प तीअ ययन प तीअ ययन प ती::::    

तुत लेख हा ऐितहािसक अ ययन प तीवर आधा रत असनू ि तीय मािहती संकलनासाठी महा मा 
बसवे र यां या कायावरील िलिखत कािशत सािह य व ऑनलाईन ोताचा वापर केला आह.े मािहती या 
िव ेषणासाठी तक व त व ानाचा आधार घे यात आला आह.े 
अ ययनाच ेउ ेशअ ययनाच ेउ ेशअ ययनाच ेउ ेशअ ययनाच ेउ ेश::::    

११११)))) महा मा बसवे र यां या काळातील सामािजक, आ थक, ध मक व राजक य ि थतीचा अ यास करणे.    
२) महा मा बसवे र यां या सामािजक, आ थक व धा मक िवचारांचा आढावा घेणे. 
३) महा मा बसवे र यानंी त कालीन समाजातील िवषमता दरू कर यासाठी केले या य ांचा आढावा घेणे. 
४) महा मा बसवे र यां या बारा ा शतकातील सामािजक, आ थक व धा मक िवचार व कायाची आज या 

काळातील ासंिगकता जाणून घेणे.  
या उ शेा या पूत साठी व संबंिधत शोध िनबंध िवषयाचा अ यास करताना मला पडले या ां या 

उकलीसाठी सदर अ ययन हाती घे यात आले. 
बारा ा शतकातील सामािजक व धा मक ि थतीबारा ा शतकातील सामािजक व धा मक ि थतीबारा ा शतकातील सामािजक व धा मक ि थतीबारा ा शतकातील सामािजक व धा मक ि थती:   :   :   :       

महा मा बसवे र यां या समते या व मानवते या महान कायाचे मोल जाणून यायचे असेल तर या 
काळातील धा मक व सामािजक प रि थती जाणून घणेे अ यंत आव यक आह.े बारा ा शतकातील धा मक, 
सामिजक, आ थक प रि थती व धमाध धमस े बरोबरचा संघष या पा भूमीवरच महा मा बसवे र यां या 
कायाचे, यागाचे व बिलदानाचे अवलोकन केले पािहजे असे मला वाटते.महा मा बसवे र ह ेबारा ा शतकातील, 
कनाटकातील समाजसुधारक-संत होते. याकाळातील धा मक, सामािजक वातावरण मानवतेला कािळमा फासणारे 
होते. धमाध धमस नेे येथील मजीवी, क करी जनतलेा जाती-पाती या बे ात अडकवून टाकले होते. यां यावर 
रोटी-बेटी वहार बंदी लादली होती. उ  अथवा अितशू  जातीत ज म घेणे याचा संबंध नशीब-भा य, पाप-पु य 
या याशी जोडून यानंा दवैवादी बनिव यात आले होते. आप या दःुख व दै याला येथील व था जबाबदार आह े
याचे भान शोिषत वगाला होणार नाही याची पुरेपूर द ता व थेने घेतली होती. वा ाला आलेले दःुख व दै य ह े
आप या निशबाचे भोग आहते ह ेशोिषत वगा या मनावर बबिव यात आले होत.े मने मारली क , मद ूव मनगटे 
ता यात घेता येतात व श  न चालिवताही शू ाितशू  यांचे िप ानिप ा शोषण करता यतेे याची व था 
समाज व थेने क न ठेवली होती. 
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त कालीन समाज व थेत शु ातीशू ांना, ि यांना िश णापासून वंिचत ठेव यात आले होत.े 
शु ातीशू ांना गावात वेश िनिष  होता. उ वण यां या मज नेच शोिषत वगाला गावात वेश दला जात असे. 
या शोिषत वगाला िश ण घेऊ नका, चांगले अ  खाऊ नका, चांगले कपड ेघालू नका, चांग या घरात रा  नका 
अशा कार या नकारघंटा वाजवून यांचे मानिसक ख ीकरण कर यात येत होत.े मने मारली क  वािभमान 
संपतो, मान-अपमान कशाचेच कांही वाटेनासे होते अशी अव था शु ांची कर यात आली होती. धा मक, 
सामािजक, आ थक, सां कृितक अशा सवच बाजूनी उ वण य शु ातीशु ांची िपळवणूक करीत होत.े मानवतेला 
कलं कत क नही याच े यानंा काहंीच वाटत न हत.े उलट आपण धमा माणे वागत अस याचा थ अिभमान 
यांना वाटत होता. 

त कालीन समाजात कु ा, गाय, बैल, माकड, ह ी, वाघ, सह इ यादी जनावरांची पूजा केली जात होती 
मा  समाजाचे अधाग असले या ी या पायात गुलामी व शोषणा या जुलमी बे ा ठोक या हो या, ि यानंा 
उदा ीकरणाची भूल दऊेन अिन  सती था ढ कर यात आली. शा संमत बालिववाह था ढ केली. दवेा या 
सेवे या नावाखाली दवेदासी सार या अिन  था ढ कर यात आ या. अशा कारे अिन  ढी, था आिण 
परंपराचे ओझे ि यां या मानगुटीवर टाकून याचंे हवे तसे शोषण कर यात येत होत.े 

बारा ा शतकात शु ातीशु ांना कमकांड पाखंडा या जा यात अडकिव यात आले होते. तीथ े े आिण 
मं दरे पुरोिहताचंी, धिनकांची कमाईची व मनोरंजनाची े े बनली होती. धम ही मुठभर लोकांची म े दारी बनली 
होती. पुरोिहत व उ वण य- धिनकांची याकाळात माणुसक  संपली होती.  
बसवे राचं ेसामािजकबसवे राचं ेसामािजकबसवे राचं ेसामािजकबसवे राचं ेसामािजक----धा मक मानवतावादी िवचार व कायधा मक मानवतावादी िवचार व कायधा मक मानवतावादी िवचार व कायधा मक मानवतावादी िवचार व काय::::    
सनातनी ा णी धमासनातनी ा णी धमासनातनी ा णी धमासनातनी ा णी धमावर कडून वर कडून वर कडून वर कडून हारहारहारहार::::    

बालपणापासूनच महा मा बसवे र यांना सनातनी ा णी धमातील उच िन ता, लग भेद, जातीभेद 
आिण अ पशता या ब ल चंड चीड होती. मनुसमृतीत ा ण, ि य, वै य, शू  असा भेदभाव वण थेनुसार 
कर यात आला होता. यात ा ण सव े  आिण शू  किन  समज यात आले होते. महा मा बसवे रांनी 
मनु मृतीने िनमाण केलेली का पिनक वण था प पणे नाकारलीआणी सांिगतले क , या पृ वीतलावर कोणीही 
सव े  नाही आिण कोणीही किन  नाही. सव मानव जात ही एकसमान आह.े यानंी सनातनी ा णी धमातील 
अमानिवय अशा थेला कडाडून िवरोध केला. वण, वंश, जात, लग यां या आधारे मनु यात कोणालाही भेदभाव 
करता येणार नाही, असे ठणकावून सांिगतल.े सनातनी ा णी धमाची िच क सा करताना महा मा बसवे र अस े
हणतात, “ ा णां या आ यां या ग यात काय जानवे असत?े मागासां या आ यां या हातात काय झाडू असते? 

मग कशाला माजवता ह ेभदेभावाची खूळ? ”सनातनी ा णी धमाची िच क सा करताना महा मा बसवे र असे 
हणतात, “वेदशा ानुसार सनातनी ा णी धम जे काही सांगेल याला मी  कदापी मानणार नाही. वेदावर खडतर 
हार करेन! शा ाला बे ा लावीन! तकशा ा या पाठीवर आसूड ओढीन!ं आगमशा ाचे नाक कापेन! मातगं 

चे या चा ि य आह े मी, कुडलसंगम दवेा!” अशी घणाघाती टीका महा मा बसवे रांनी सनातनी ा णी 
धम व थेवर केली. 
लगायत धमालगायत धमालगायत धमालगायत धमाची थापची थापची थापची थापनानानाना:::: 

सनातनी ा णी ितगामी धमाला सां कृितक पयाय हणून महा मा बसवे रांनी शरण चळवळशरण चळवळशरण चळवळशरण चळवळसु  केली. 
शरण चळवळीत सहभागी झाले या ी पु ष यांना शरण-शरणी असे संबोधले जाऊ लागले. शरण चळवळ ही 
समतेचा पुर कार करणारी व सनातनी ा णी धमाचा िध ार करणारी चळवळ वेगाने काय क  लागली. शरण 
चळवळीचे पांतर पुढे वतं  समतावादी लगायत धमाम येसमतावादी लगायत धमाम येसमतावादी लगायत धमाम येसमतावादी लगायत धमाम ये    झाले. पुरोगामी लगायत चळवळीचा वीकार 
केले या शरण-शरणी यांची पूव ची सनातनी ा णी धमातील जात संपु ात आली आिण ितगामी 
जाती व थे या भती तुटून पड या. शरण आिण शरणाथ हणजे शरण प रवारात राहणारी पुरोगामी, वचनावर 
िव ास ठेवणारी, िन य, स य-शु , दासोह करणारी, वंश, लग, जातीभेद न मानणारी मु   होय.शरण 
लगायत चळवळीत सव थम मातंग चे या, ढोर ककया, हडपद, अ पांना, नुलीय चंदया, कंुभार गंुडया, चांभार 
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हरळया, बु ड केतया, अंिबगर, चौ ा, मेदार, तु ंगही राम या, मदार धुळपा, वैध संग ा, कनवा तेली, 
आ मपरभु, बदु पी चौ ा, शरण सूरया, शरण उर लगदवे ह ेशू  जातीतून ितिनिध व करणारे लाखो लोक शरण 
लगायत चळवळीत सहभागी झाले. यािशवाय वे या, चोर, दरोडखेोर, सनाधीन झालेले  यांचे बोधन 

क न महा मा बसवे रांनी मनप रवतन केले आिण ह ेलोक मो ा माणात शरण लगायत चळवळीत सहभागी 
झाले. 
जातीअतंा या लढाईची सु वातजातीअतंा या लढाईची सु वातजातीअतंा या लढाईची सु वातजातीअतंा या लढाईची सु वात::::    

जातीअंता या लढाईची सु वातमहा मा बसवे रांनी कृतीतून केली. ा ण मधूवरस यांची क या 
कलावतीकलावतीकलावतीकलावती आिण चांभार हारलयाचा मुलगा िशलवतंिशलवतंिशलवतंिशलवतं यांचा आंतरजातीय िववाह अनुभव मंडपात हजारो शरण-
शरणी यां या सा ीने लावून दला. परंत,ु भारतातील सनातनी ा णी धमा या ठेकेदारांनी आमचा धम बुडाला 
हणून त कालीन राजा स ाट बी ल  यां याकड े त ार केली, राजा बी लान े  सनातनी धम ठेकेदारां या 

अवा तव मागणीला बळी पडून ा न वध ू िपता मधूवरस आिण चांभार वर िपता हरळ या दोघानंाही ह ी या 
पायाला बांधून अितशय अमानवीय आिण ू रपणे ह या केली. महा मा बसवे र यांना क याण येथनू ह पार 
कर यात आले. परंत,ु महा मा बसवे रांनी शरण लगायत चळवळीचे काय थांबवले नाही. क याण येथनू परत 
येऊन महा मा बसवे रांनी कंुडलसंगम येथे आपले काय सु च ठेवले. महा मा बसवे रां या ांितकारी पुरोगामी 
कायाचा भाव समकालीन संत गोरखनाथ, संत, एकनाथ, संत नामदवे, संत ाने र यां या िवचारावर पडलेला 
दसुन येतो. भारतात पुढे जातीअंताची लढाई ांितिपता ल जी साळवे, ांतीबा योितराव फुल,े ांतीमाता 

सािव ीबाई फुले, मु ा साळवे, राजष  छ पती शा  महाराज, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, अ णाभाऊ साठे आदी 
ांितकरकानी जातीअंताची लढाई सु  ठेवली.  

अनभुव मंटपाची थापनाअनभुव मंटपाची थापनाअनभुव मंटपाची थापनाअनभुव मंटपाची थापना::::    
बसवे रांनी मंगळवेढा येथे “लोकशाही संसद हणजचे ‘अनुभव मंटपाची’ थापना केली. या अनुभव 

मंटपात सव धमातील लोक एक  येऊन सामािजक अडचण वर कशी मात करावी यावर चचा करत असत. 
बसवे रांनी समाजातील ढीपरंपरा, वाईट चालीरीती यांना िवरोध क न समाजा या िहतकारक गो ची 
अंमलबजावणी करणारी नवीन यं णा तयार केली.बारा ा शतकातीलसमतेच े णेत े हणून महा मा बसवे रानंा 
ओळखले जाते. सव थम लोकशाही मू याची सु वात ही बसवे रांनी 12 ा शतकात अनूभव मंटपा या 
मा यमातून के याचे वचनसािह यातनू दसनू येते.एकूणच यांनी वचनसािह यात समता, मू य, याय, बंधूता, 
एका मता तसचे वातं य, अिधकार, िनयं ण व िश त, सूशासन आिण शासन आदी बाब वर सखोल िववेचन केल े
आह.े 

ानानानान, , , , भ  व भ  व भ  व भ  व कमकमकमकम    मागा ारे मानवतावादमागा ारे मानवतावादमागा ारे मानवतावादमागा ारे मानवतावाद::::    
बसवे रांचा उदय हो यापूव  कनाटकात हद,ू जैन, बौ  इ. धम व कापािलक, कालामुख, शा  इ. पंथ 

चिलत होते. परंत ु ही संयु  धमपरंपरा  व अवनत अव थेतच होती. या पा भूमीवरबसवे रांनी िशव हा 
एकमेव ई र अस याची घोषणा क न िशवोपासनेचा पुर कार केला. यानंी ान, भ  व कम यांचा सम वय 
साध याचा य  केला. यानंी दया, अ हसा, स य, सदाचार, नीती, शील इ याद चा चार केला. एकाच दवेाची 
भ  करा, भूतदया बाळगा, ेमाने वागा, परोपकार करा अशी यांची िशकवण होती. 
बधंभुाव आिण िवचारबधंभुाव आिण िवचारबधंभुाव आिण िवचारबधंभुाव आिण िवचार---- वातं याची रेणावातं याची रेणावातं याची रेणावातं याची रेणा::::    

बसवे रांनी क याण येथे िनमाण केलेली िशवानुभवमंटप हणजेच अनुभवमंटप ही सं था जागितक 
धमितहासातील अन यसाधारण सं था होय. वेगवेग या जात तील व वसायातंील भ  हणजेच िशवशरण यथेे 
एक  जमत आिण िविवध िवषयांवर चचा करीत असत. बसवे रानंी धम सारासाठी सं यास घेतला नाही, भा य े
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िलिहली नाहीत वा वासही केला नाही परंतु मंटपातील चच या मा यमातनू यांनी लोकांम य ेजागृती केली. यथे े
प रसंवादा या व पाची जी चचा होत अस,े तीच क ड सािह याम ये वचनसािह या या पाने िस  झाली. या 
मंटपातील शू यपीठाचे अ य पद अ लम भू (बारावे शतक) यांना दे यात आल े होते. येथे होणा या चच या 
मा यमातून बसवे रानंी वेगवेग या जाितजमात या लोकांम य े बंधुभाव आिण िवचार- वातं याची ेरणा 
िनमाण केली. 

ी वातं य व िववाह सं थते प रवतनी वातं य व िववाह सं थते प रवतनी वातं य व िववाह सं थते प रवतनी वातं य व िववाह सं थते प रवतन::::    
पारंपा रक भारतीय समाजातील वणजाितमूलक, उ नीचता व िवषमता याचंी खर जाणीव बसवे रांना 

झाली होती. हणूनच यांनी चातुव याला आ हान दऊेन सव मानवांना समान मानले. प रणामतः यां याभोवती 
सव वणातील व जात तील अनुयायी जमा झाले. आतंरजातीय रोटी वआतंरजातीय रोटी वआतंरजातीय रोटी वआतंरजातीय रोटी वहार व बोटी वहारहार व बोटी वहारहार व बोटी वहारहार व बोटी वहार कर यास यांनी 

ो साहन दले. उदा., यां या अनुयायांम ये मधुव या नावाचा ा ण व हरळ या नावाचा चांभार यांचा अंतभाव 
होता. यांनी मधुव या या मुलीचे हरळ या या मुलाशी ल  लावून दले. यानंी िशवनागम या व ढोर क य या 
अ पृ यां या घरी जाऊन भोजन केले होते. बारा ा शतकात बसवे रांनी सु  केलेल ेह ेकाय िनि तच ांितकारक 
होते. यानंी बालिववाहाला िवरोधबालिववाहाला िवरोधबालिववाहाला िवरोधबालिववाहाला िवरोध केला तसेच िवधवां या पनु ववाहाला मा यतािवधवां या पनु ववाहाला मा यतािवधवां या पनु ववाहाला मा यतािवधवां या पनु ववाहाला मा यता दली. सव मानव समान आहते, 
याचा अथ ी व पु ष हहेी समान आहते, असे याचंे मत होत.े यां या अनुभवमंटपातील चचत पु षां या 
बरोबरीने ि याही भाग घेत.अ महादवेी (बारावे शतक), स य ा, नाग मा यां या उदाहरणांव न ह े प  होते. 
वीरशैव धमात ी व पु ष या दोघांनाही लगदी ा दली जात होती. पु षभ ां माणेच ीभ ांनीही 
वचनसािह य िनमाण केले असून यात तीस-चाळीस कविय ची वचने आढळतात. 
कमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोध:::: 

बसवे रांनी वतःचा उपनयन-सं कार क न यावयाचे नाकारल,े याव न बालपणापासूनच यांचा 
भावहीन कमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोधकमकाडंाला िवरोध अस याचे दसून येत.े भ  मं दरे बांध यावर खच क  नय,े तीथया ेला जा याची 
आव यकता नाही यांसार या मतांव नही यांनी कृि म कमकांडाला िवरोध के याच े प  होते.आप या िवचारांचा 

सार कर यासाठी यानंी अनेक ठकाणी मठ थापन केले आिण तेथे यो य ची िनयु  केली. का मीरपासनू 
केरळपयत या, राजापासून रंकापयत या आिण ा णापासून अ पृ यापयत या अनुयायांच े एक मोहोळच 
यां याभोवती जमले होत,े याव न यां या समथ संघटनश ची क पना येऊ शकत.े 
म ित ाम ित ाम ित ाम ित ा    व वसाय वतं यव वसाय वतं यव वसाय वतं यव वसाय वतं य::::    

शारी रक म वा वसाय हाच वग (कैलास) आह,े अशी घोषणा  करणारा ‘कायकवे  कैलास’ हा  
बसवे वरांनी  मांडलेला  एक  महान  िस ांत  आह.े  कोण याही  कारचे  शारी रक  म  ह ेहीन दजाचे नाहीत, 
असे  सांगून यानंी म ित ा वाढिवली. येक ने आप या मावरच आपली उपजीिवका चालवावी या 
बाबतीत जंगमांचाही अपवाद क  नये, असे यांनी आ हपूवक सांिगत यामुळे यां या त व ानात िभ ावृ ीला 
वाव रािहला नाही. परंतु यांनी कायक ह ेकेवळ पैशासाठी सांिगतलेले नाही. तसेच ते कमिस ांतावर आधारलले े
नसून यात ला वसाय वातं य दे यात आलेले आह.े मो ासाठी अर यात पलायन कर याची गरज नाही, 
असे हा िस ातं मानतो. म ित बेरोबरच गरजेनुसार संप ीची िवभागणी करावी, ही िवचारसरणी मांड यामुळे  
बसवे रांची  वृ ी  समाजवादी  होती, असे  काही अ यासक मानतात.  बसवे वरां या  उपदशेामुळे  वेगवेग या  

वसायांना, िवशेषतः  ामो ोगानंा ो साहनामो ोगानंा ो साहनामो ोगानंा ो साहनामो ोगानंा ो साहन  िमळाले आिण सव ावसाियकामं ये समभाव िनमाण झाला. 
उदा., यां या अनुभवमंटपात वेगवेग या जात च े सतं जमत असत. ा ण मधवु या, चांभार हरव या, ढोर 
क य, नावाडी च ा, सुतार बस पा, मांग च या, हावी आ पा णा, रण शगधारी ढ द वोम णा, सोनार 
क री या, गुराखी राम णा, दोरखंड करणारा चं ा, पारधी संग या इ याद चा या संतांम य े अंतभाव 
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होता.आपले िवचार सवसामा य लोकांपयत पोहोचावेत हणून यांनी सं कृतऐवजी क ड भाषेतून आपला उपदशे 
केला. यासाठी यानंी आधीच चिलत असले या वचननामक सािह य काराचा अवलंब केला. शैलीदार, भावी व 
अंतःकरणाला िभडणारा असा हा सािह य कार अस यामुळे याला वचनभेद, वचनशा  इ यादी नावे ा  झाली 
आहते. क ड सािह या या े ात बसवे रांचे योगदान हणूनच अं यत मह वाचे ठरले. बसवे रां या 
प थलवचन, काल ान, मं गौ य, िशखार वचन या ंथांना े  धम ंथांचे अमर व क डम ये ा  झालेल े
आह.ेकांचीचे शंकरारा य (अठरावे शतक) यांनी सं कृतम ये बसवपुराण नावाचा ंथ िलिहला आह.े महाभारतकार 

ासां या नावावर असलेला परंतु चौदा ा शतकानंतर दसु याच कोणी तरी िलिहलेला बसवपुराण नावाचा 
आणखी एक सं कृत ंथ आढळतो. हा ंथ क रबसवशा ी यांनी िलिहला असे हणतात. तिमळम ये बसवपुराण, 

मु लग लीले आिण बसवपुराणप कम अशा तीन ंथांतून बसवे वराचंे च र  आढळते. ह रहर (सु. ११८०-
१२२०) नावा या कवीने क डम ये बसवराजदवेररगळे या नावाने यांचे च र  िलिहले आह.े तसचे पा कु रक  
सोमनाथ (बसवे रानंा समकालीन) यांनी तेलुगूम ये बसवपुराण िलिहले असून भीमकवी यांनी याचे क डम य े
भाषांतर केल ेआह.े मराठी, हदी, इं जी इ. भाषातूनही बसवे राचंी च र े िलिह यात आली आहते. भारतातील 
म ययुगीन धा मक बोधना या चळवळीत बसवे रांच ेकाय अिधक ांितकारक व पाचे होत ेव यामागे एक 
अलौ कक दृ पेणा होता, ह ेसवमा य हो यासारखे आह.े 
समारोप: 

बसवे र यां या अनुभव मंडप सं थेचा आजही आदश घे यासारखा आह.े यातून  बंधुभाव व िवचार 
वातं य जिवले जात होते. स ि थतीत शासन व शासनाला या िवचाराचंा अवलंब के यास िनि तच दशेात 

िनमाण होणारी िवषमता, हसा,भेदभाव व जातीय राजकारण इ यदीसम यावरपायबंद घालता येईल.प रणामतः 
चांगले सुशासन व शासन व था िनमाण होइल. आज प रि थित अशी आह ेक  लगायत धमाचा मूळ उ शे 
आिण बसवे रांची िशकवण काय आह ेह ेलोकांना माहीत नाही. लगायत ह ेपूणपणे ा णी वच वाखाली आहते. 
लगायत राशीभिव य पाहतात तेही ा णाकडून; ल ाचे मु त ा णाकडून काढून घेतात; यांचे ल  व अ य 

धा मक सं कार ा णच करतात. लगायत ह े बसवे रा या मूळ िवचारधारणेपासनू दरुावला गेला आह.े याचं े
ा णीकरण केले गेले. लगायत ह ेकमकांड, दवे, तवैक य, भिव यवाणी, य , अंध ा, आ मा अशा चाकोरीत 

गंुतलेले आहते. यामुळे लोकानंा वाटते क  ते ा ण आहते.असाच चार व सार क न ा णवादी लोक यश वी 
झाले आिण लगायतांना ा णी धमा या अधीन बनवले.संत बसवे रानंी आयु यभर शोिषतानंा भटशाहीतनू मु  
कर यासाठी अनुभव मंटपाची थापना केली. यातून सािह य िनमाण केले. वेद, पुराण, वग, दवे दवेता, आ मा, 
पुनज म, य , वैक यही थोतांड ेनाकारली आिण ७७० परगड जातीतील लोकांना सोबत घेऊन लगायत धमाची 
थापना केली. बसवे रांनी बारा ा शतकात जातीअंताची लढाई सु  केली, परंतु दःुख या गो ीचे आह े क , 

महामानवां या जातीअंता या चळवळी समजून घेऊन दखेील िशकला सवरलेला भारतीय समाज मा  आजही 
जाती पोटजाती म ये अडकून पडलेला दसून येतो. हणून आजही महा मा बसवे रा या िवचाराचा अंगीकार 
कर याची िनतातं गरज आह.े 
संदभ: 

1) सोमनाथे, ई रआिण कांबळे, िम लद.(२०१२). वीरशैव सं दाय आिण महा मा बसवे र: शोधआिणबोध.वधा: सुधीर काशन, बोरगाव मेघे, 
वधा. 

2) कुणाल, कशोर. (२०२१). ांतीदतू बसवे र. बसव माग, ४, ३४-५१. 
3) चे बसव, पूजा वामी. (२०२१). बसव और अनुभवमंटप. बसव माग,४, ५८-६४. 
4) ितवारी, भगवानदास. (२०२१). महा मा बसवे र और दिलतो ार. बसव माग,३,७-१२. 
5) उपा याय, िवमला. (२०२१). वचन सािह य क  सामािजक चेतना. बसव माग,३,६५-७०. 
6) जयशे ी, भालचं . (२०२१). महा मा बसवे र एवं महा मा फुले. बसव माग,१,५१-६१. 
7) जयशे ी, भालचं . (२०२०). शरण- ांित एवं अनुभव-मंडप.बसव माग, ३,५१-५७. 
8) https://vishwakosh.marathi.gov.in/28045 
9) https://www.santsahitya.in/mahati-santanchi/sant-basweshwar/ 
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समाजसधुारणचेेसमाजसधुारणचेेसमाजसधुारणचेेसमाजसधुारणचेे    णतेेणतेेणतेेणतेे    महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    
 

ाााा. . . . नारायणनारायणनारायणनारायण    द ा यद ा यद ा यद ा य    बनसोडेबनसोडेबनसोडेबनसोडे    
सहयोगी ा यापक 

संतोष िभमराव पाटील, कला, वािण य व िव ान महािव ालय, मं पु, सोलापूर. 

तावनातावनातावनातावना    ––––  
म ययुगीन कालखंडातील समाजसुधारणेच े णेते हणून महा मा बसवे रानंा ओळखले जात.े धमाचे 

अवडबंर दािंभक आचार, जाती व था आिण ि  दा यता यावर कठोर टीका क न य  कृतीदवृारे समाज 
सुधारणेच ेकाय करणारे महामानव हणून यांना ओळखले जात.े बसवे रांचा ज म “इ.स.११३१ म ये िवजापूर 
िज ातील बागेवाडी येथे झाला. यां या आईचे नाव मादतांिबके आिण विडलांचे नाव मा दराज असून त े शैव 

ा हण प रवारातील होत.े”१ बसवे रांचा िव ोही वभाव आिण बंडखोर वृ ी बालवयातच दसून आली. 
वया या आठ ा वष  विडलांनी ठरिवले या य िवधीस नकार दला. ही घटना यां या विडलांना चली नाही. 
यामूळे यां या विडलांनी यांना घरातनू हाकलून दले. बालवयातही यांच े िवचार ांतीकारक असे होते. 

य िवधीला िवरोध करताना त े हणतात क , “मदयाने भरलेल ेभांड ेबाहे न व छ कर याचा तो िन फळ आण ि◌ 
िनरथक य  आह.े”२ समाजात अन  था, अनेक दवेतावाद, जाती व था व ि -पु ष िवषमता पाळली जात.े 
दगडा या दवेाला पुजले जाते, याचा अिभषेक केला जातो. दवेाची भ  सेवा भावाने केली पािहजे. ई राला ा  
कर यासाठी म य थाची अथवा य िवधी कर याची आव यकता नाही. गंगा थान क न शरीर व छ होत,े मन 
व छ होत नाही. असा िव ोही िवचार हणजे एक कारचा धम ोहच होता. हणून यांना घराचा प रवाराचा 
याग करावा लागला होता. तरीही यांनी आपले समाजप रवतनाच े काय बंद केले नाही. यांनी घरदार सोडून 

कुडलसंगम येथे याण केल ेयेथे यांना जातवेदमुनी यांच ेमागदशन लाभले. यांनी िवदया ासंग केला. िशवभ त 
समरस झाले. बसवे र शु द भावभ कड ेवळले. यांनी चंड साधना केली. वै दक धमातील आचार-िवचार व 
उपचार, िवधी िवधान यािवषयी पुनिवचार केला पािहज े असे यांनी ठरिवले. कुडलसंगम ह े याकाळातील 
उ िव ेच ेएक िस द क  होत.े या ठकाणी वेदिव ान, आगमशा े, दशने, पूराणका  आिण सािह यशा  अशा 
िविवध िवषयाचे ान येथ े दले जात होत.े या िवषयांच ेसतत १२ वष ान आ मसात केले. यांना धा मक आचार-
िवचार याम ये प रवतन कर याची गरज वाटू लागली. यांनी ांतीकारी िवचार मांडले. यामूळे यांचे हजारो 
अनुयायी तयार झाले, याचवेळी यांनी वीरशैव सं दायाची थापना केली. इ.स.११५० म ये यांनी क याणचा 
राजा िब ल याची धानमं ी हणून नोकरी ि वकारली, आिण ते मंगळवेढा येथे अनेक वष रािहल.े या ठकाणी त े
जोमान ेजाती व थेिव द लढले. ि स मानासाठी यांनी कंबर कसली होती. परंतु यांना िवरोध वाढू लागला. 
यांचा राजा िब ल यां याव ि◌ द संघष होवू लागला. यां या अनुयायांनी राजसदनात वेश क न राजा िब ल 

यांस ठार मारले. यामूळे क याणम ये मोठा र पात घडून आला याच ेमोठे द:ुख बसवे रानंा झाले ते हा यांनी 
पु हा कुडलसंगम येथे याण केल.े यांना अितव द:ुख होवून यांनी “इ.स.११६७ म ये समाधी घेतली. यावेळी 
यांचे वय अवधे ३६ वषाचे होत”े३ अशा या द पु षाचा, महामानवाचा शेवट घडून आला. 
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� सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाचे    उ  उ  उ  उ  येययेेये    ::::----    
1) महा मा बसवे रांच ेई र भ  व धमिवषयक िवचाराचा अ यास करणे.  
2) महा मा बसवे रानंी सू  केले या भ  आंदोलन कायाची मािहती घेणे.  
3) महा मा बसवे रां या ि िवषयक िवचार व कायाची मािहती घेणे.  
4) महा मा बसवे राचंी जाती व था आिण अ पृ यता िनवारण करणे संदभातील िवचार व कायाचा 

अ यास करणे. 
११११) ) ) ) महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    आआआआिण    याचंायाचंायाचंायाचंा    भ मागभ मागभ मागभ माग    ::::----    

बसवे रांनी धमातील य िवधी, कमकांड, अनेकदवेता वाद, मूत पूजा यास नाकारले होत.े दवेापुढे बळी 
दणेे, भूतिपशा , जादटूोणा, मं तं , अंध दा यांच ेसमाजात ाब य वाढले होत.े वै दक धमातील हिज ासा, 

ानलालसा आिण स या वेपण इ.माग न  होवून य याग, पूरोिहतशाही, वाईट आचार व कमकांड यांना मह व 
ा  झालो होत.े खरा मानवी क याण करणारा धम मागे पडत चालला होता. समाजातील अ पृ य वग व ि या 

यांना मह वाचे थान उरल ेन हत.े समाज अधोगतलीकड ेमाग मण क रत होता. यावेळी दि ण भारतात बौ द व 
जैन धमाचा भाव वाढत चालला होता. “दि णेत आळवार वै णव आिण नायनार शैव यांची भ परंपरा होती, ही 
भजन-गायना या व पात सवसाधारणपणे आठ ा-नव ा शतकात चिलत होती. पुढे कनाटकात वै णव 
भि सं दाय जला आिण याबरोबर शैव उपासना दिेखल चारात होती. परंतु भ  ही वैयि क साधना हणून 
बसवकाळात िवशेष वाने पुढे आली. याम ये मूत ची पुजा-आराधना, कमकांड आिण पुजारी यांना थान न हते”.४ 
बसवे रांनी वीरशैव पंथाची थापना क न महादवेाची उपासना मनोभावे कर याची िवनंती केली होती. इतकेच 
न ह ेतर इ लग ह ेई राचे ितक मानून, यास उराशी बाळगूण, या याच सा ीने संपूण जीवन वहार करावे 
हीच खरी भ  असा िवचार बसवे रांनी दला. बसवे रांनी आपले िवचार व भ  मागाचा सार कर यासाठी 
कानडी भाषेचा वापर केला. माणसाचा जीवन वहार कसा असावा यािवषयी बसवे र हणतात,  

इं दर ्इं दर ्इं दर ्इं दर ्यययय    िन हविन हविन हविन हव    मािडदारेमािडदारेमािडदारेमािडदारे, , , , ह दवूवूह दवूवूह दवूवूह दवूवू    दोजगंदोजगंदोजगंदोजगंळूळूळूळू    ||||    
मुंदेमुंदेमुंदेमुंदे    बंदूबंदूबंदूबंद ू   काडववूकाडववूकाडववूकाडववू    पंचे यगंळपंचे यगंळपंचे यगंळपंचे यगंळ    | | | | सितपितरतीसितपितरतीसितपितरतीसितपितरती    सखुवसखुवसखुवसखुव    िब रेिब रेिब रेिब रे        
िसिसिसिस रयाळयाळयाळयाळ    चगळेयचगळेयचगळेयचगळेय ? ? ? ? सितपितरितसितपितरितसितपितरितसितपितरित    सखुसखुसखुसखु, , , , भोगोपभोगभोगोपभोगभोगोपभोगभोगोपभोग    िवळासविवळासविवळासविवळासव        

        िब रेिब रेिब रेिब रे    सधबू लाळसधबू लाळसधबू लाळसधबू लाळ    नवनवनवनव     ||||    
                    िन ममिुहिन ममिुहिन ममिुहिन ममिुह    परधनपरधनपरधनपरधन, , , , परसतीपरसतीपरसतीपरसती    यययय रगोगोगोगोिळ    िसदरेिसदरेिसदरेिसदरे        

न न न न ि◌ मि◌ मि◌ मि◌ म    चरण ेचरण ेचरण ेचरण े     दरूदरूदरूदरू, , , , कुडलसगंमदवेाकुडलसगंमदवेाकुडलसगंमदवेाकुडलसगंमदवेा    ||||||||५५५५        
वरील वचनात बसवे र हणतात, “ख या भ साठी आिण इं य दमनासाठी काथा िझजव याची गरज 

नाही. शा र रक इं ये ह ेशरीरधमासाठी आहते. िवनाकारण यांना िनयंिगत करणे यो य नाही. आप या इं याचा 
सदपूयोग करावा. पुढे बसवे र हणतात क , सित वाबरोबर पित पित वही मह वाचे आह.े रितउपभोग हा 
शा र रक धम होय. याकड ेदलू ही क  नय ेआिण याचा अितरेकही क  नय.े परधन व परि कड ेवाईट आशेने 
पा  नये. यावर िवजय िमळिव यासाठी ई राच ेएकिच ान े चतन मनन करावे, हीच खरी साधना होय. असा 
जिवनामाग बसवे रांनी सािंगतला आह.े  
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मानवान े जीवन जगत असताना नेहमी उ म कम केले पािहजे. पाप आिण पू या या संघषात नेहमी 
पू याचा िवजय झाला आह,े  

“पू यहपू यहपू यहपू यह    बिलयदूबिलयदूबिलयदूबिलयद ू   पापदि लपापदि लपापदि लपापदि ल    पू यबिलयेपू यबिलयेपू यबिलयेपू यबिलये    नोड यानोड यानोड यानोड या        
पापदपापदपापदपापद    बिलयदूबिलयदूबिलयदूबिलयद ू   पू यदि लपू यदि लपू यदि लपू यदि ल    पापबिलयेपापबिलयेपापबिलयेपापबिलये    नोड यानोड यानोड यानोड या        
नागननागननागननागन    वभाववेवभाववेवभाववेवभाववे    िवषिवषिवषिवष: : : : म य ीरम य ीरम य ीरम य ीर    ीरवागदूीरवागदूीरवागदूीरवागद,ू , , ,     
िविविविवषवेषवेषवेषवे    सहजसहजसहजसहज    नोड यानोड यानोड यानोड या, , , , ककककिपलािस दलािस दलािस दलािस द    मि लकाजनूमि लकाजनूमि लकाजनूमि लकाजनू....६६६६    

असा िवचार बसवे रांच ेिश य ी िस दरामे र यांनी  केला आह.े यां यामत ेपापा या सािन यात 
पू य बळवंत होवून शकत नाही. उलट ते संपृ ात येते नाग वभावत. िवषयु  असतो. याला दधू पाजले तरी तो 
िवष सोडत नाही. असेच पापाचे असत.े महा मा बसवे रा या भ  मागाचा व िवचारांचा मोठा भाव यां या 
अनुयांयावर पडलेला होता असे दसून येते. महा मा बसवे रानंी  कमकांड, य िवधी यास िवरोध केला. यासाठी 
सवसामा य जनतेला वे ठस धरणा या पूरोिहत वगावर टका केली. ई राला ा  क न घे यासाठी म य थाची 
गरज कशाला असा सवाल यांनी िनमाण केला. यासाठी ते हणतात. “आप या ि या संभोग आिण आपले भोजन 
जस े दसु याकरवी अश य आह,े तसेच ई राची पूजा दसु यासाठी करणे कसे श य आह?े”७ असे परखड िवचार 
मांडून यांनी पूरोिहत वगा या लबाडशाहीला व ि◌रोध केला. 

महा मा बसेव रांनी समाजात एकोपा िनमाण हावा, समाजात ेम, ेह वाढीस लागावी यासाठी सव 
जाती या ि -पु षासाठी मु दार असलेले सं कारपीठ, एक लोकजागृतीच े क  उभे करावे या उ शेाने िवदर 
िज ातील क याण येथे िशवानुभवमंडप नावाचे िवदयापीठ थापन केल.े आिण अ लम भू या िवदवान ि ची 
या पीठावर अ य  हणून नेमले. पुढे ह ेअनुभव मंडप हणून िसि दस आले.८ या अनुभव मंडपा ारे जातीयता न  
कर याच ेकाय केले. या ठकाणी फ  चचा नाहीतर य  कृती कर यात आली. जाती व थेला थारा दला नाही. 
महार, मांग, ढोर, चांभार, सूतार, परीट असे सव जातीतील बसवे राच ेअनुयायी अनुभव मंडपात काय कर ि◌त 
होत. बसवे र हणत क , “ ा हण ज माने मोठा नसतो: तर तो या या काय कतु वान े ागाजनान,े आचार-
िवचारान े े  ठ  शकतो. यासाठी ि या अंगी ान व शु द आचरण असणे आव यक असत.े यासाठी पुढील 
वचन मह वाचे ठरते,  

““““दासीपुदासीपुदासीपुदासीपु     नागलीनागलीनागलीनागली    वे यापुवे यापुवे यापुवे यापु     नागलीनागलीनागलीनागली    
    िशवदी येादिशवदी येादिशवदी येादिशवदी येाद    बळीकबळीकबळीकबळीक        
    सा ातसा ातसा ातसा ात    िशवनदूिशवनदूिशवनदूिशवनद ू   वंदीसीवंदीसीवंदीसीवंदीसी, , , , पुिजसीपुिजसीपुिजसीपुिजसी    ||||    
    पादोदकपादोदकपादोदकपादोदक    सादवसादवसादवसादव    क बुदेक बुदेक बुदेक बुदे    यो ययो ययो ययो य९९९९    
चांग या वतनामुळे वे ये या मूलालाही ई र ा  होवून तो वंदनीय ठ  शकतो.  
महा मा बसवे रांनी आप या द  ानातनू समाजापूढे एक क पना ठेिवली त े हणजे ‘कायक वे कैलास’ 

होय. माची ित ा सांगणारे व वाढिवणारे ‘कायक वे कैलास’ ह े आचार सू  मांडून यांनी अनूयायांना संदशे 
दला. येकांनी आपले कत  काचेन,े मनान ेकरावे. काचेन ेआचारलेल े वसाय कम हणज े ‘कायक’ कायकान,े 
हणज ेशरीर कमान ेकैलास, हणज ेमो  िमळेल असे यात आ ासन दले आह.े”१० कोणताही वसाय िहन नसनू 
माने याला पािव  येत.े कोणताही धंदा कमी दजाचा, कोणताही उदयोग े ा दजाचा नाही. सव कमाना एकाच 
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समान पातळीवर पाहणे, सव कम े  मानणे ह ेमहा मा बसवे रानंा अिभ ेत आह,े असे दसून येत.े याचा एक 
प रणाम असा झाला क  येकांना वसाय वातं य िमळाले. बसवे रांचा हा िवचारच समाज प रवतनासाठी 

ांतीकारक ठरला  
महा मा बसवे र ह े एके रवादी होत े त े िशवावाचून अ य कोणालाही मानत न हत े त े अनुयायांना 

हणतात” 
निंवननिंवननिंवननिंवन    हडितगेहडितगेहडितगेहडितगे    गंडनो बागंडनो बागंडनो बागंडनो बा    कािणरोकािणरोकािणरोकािणरो    
नबंव लनबंव लनबंव लनबंव ल    भलगंेभलगंेभलगंेभलगंे    दवेनो बादवेनो बादवेनो बादवेनो बा    कािणरोकािणरोकािणरोकािणरो        
बेडबेडबेडबेड    बेडबेडबेडबेड    अ यअ यअ यअ य    दवेदसगंदवेदसगंदवेदसगंदवेदसगं    हो लहो लहो लहो ल        
बेडबेडबेडबेड    बेडबेडबेडबेड    अ यअ यअ यअ य    दवैदबदुुदवैदबदुुदवैदबदुुदवैदबदु ु   हादरहादरहादरहादर    कािणरोकािणरोकािणरोकािणरो    
कुडलकुडलकुडलकुडल    सगंमदवेसगंमदवेसगंमदवेसगंमदवे    कंडरेकंडरेकंडरेकंडरे    कोटवकोटवकोटवकोटव    कािणरोकािणरोकािणरोकािणरो....११११११११    

बसवे र हणतात क , पित तेला जसा एकमेव पती, तसा ख या भ ाला एकच परमा मा असतो. अ य 
दवेदवेतांचे मरणही पाप आह,े तो िभचार आह,े दवेाला त ेसमजले तर तो याच े ायि त के यािशवाय राहणार 
नाही. याव न त ेअनेक दवेतावादाला खर िवरोध क रत होत ेअसे दसत.े आिण मं दरा बाबतची वत:ची भूिमका 
यांनी मांडली.  

दहेदहेदहेदहे    माझामाझामाझामाझा    आहेआहेआहेआहे    दवेाचेदवेाचेदवेाचेदवेाचे    दऊेळदऊेळदऊेळदऊेळ    | | | | दोनदोनदोनदोन    खाबंखाबंखाबंखाबं    तळखडेतळखडेतळखडेतळखडे, , , , पायापायापायापाया    अढळअढळअढळअढळ    ||||    
तरतरतरतर    म तकाचाम तकाचाम तकाचाम तकाचा    माझामाझामाझामाझा    सवुणसवुणसवुणसवुण    कळसकळसकळसकळस    | | | |     
अिवनाशअिवनाशअिवनाशअिवनाश    आ माआ माआ माआ मा    रोहरोहरोहरोह, , , , दहेदहेदहेदहे    दऊेळातदऊेळातदऊेळातदऊेळात||||||||१२१२१२१२    

बसवे रांनी मंदीर, मंदीरातील पुजा-अचा, कमकांड यास िवरोध क न िनमळ मनाने दवेाचा जप के यास 
तो ा  होतो. दवेाला ा  कर यासाठी तीथ थानी जाऊन तेथील पा यात ान क न कवा वृ ाला फे या मा न 
ई र ा  होणार नाही आिण तुमचे पापही नाहीस ेहोणार नाही, असा परखड िवचार यांनी मांडला.  

बसवे रांनी कमकांड करणारे भ  आिण ढ गी भ चे सोग करणारे यां यावर जोरदार टीका केली आह.े 
यांना पशूबळी मा य न हत,े तसेच “भ म, ा ान ेिशरी जटा भूषवून ढ ग करणारे, यांचा यांनी िध ार केला, 

“कुठ याही दगडावर पाणी टाकले हणून दगड थोडचे दवे होतो ? दगड तो दगडच. बसवे र पुढे हणतात क , 
या यावर भि भाव आह,े यांनेच पुजा करावी भाव नसले तर पुजेचे योजन काय ? असा सवाल यांनी केला.” 

अशा कारे महा मा बसवे रांनी धम भ  भ माग, एके रवाद, अनेकदवेतावाद, कमकांड, मंदीर 
क पना यािवषयी परखड मत  क न समाजाला जागृत कर याच ेकाय केल.े  
२२२२)  )  )  )  महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंे    अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    िनवारणाचेिनवारणाचेिनवारणाचेिनवारणाचे    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    : : : :     

बसवे रांनी वण व था, जाती व था आिण मानवतेला काळीमा फासणारी अ पृ यता या वाईट 
बाब ना कठोरपणे िवरोध केला. समाज व थेत जाती व थेचे ाब य वाढले होते. यामुळे े -किन  व उ -
नीच भेद पाळला जात होता. यािशवाय अ पृ य मानले या महार, मांग, चांभार व ढोर या जात ची तर वाईट 
अव था होता. यांना सावजिनक ठकाणी संचार करता येत न हत,े यांना हदू या मं दरात वेश न हता इतकेच 
न ह े तर यांचा पश व सावलीही िवटाळ मानली जात होती. अशा सामािजक दृ ा िहन मानले या जात ना 
अनूभव मंडपात वेश दवूेन यांना स मानान ेजग याचा माग दाखिवला. बसवे राचा एकाच ई राची आराधना 
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करणारा शैव सं दाय उ व णयासह अ पृ यांनाही खुला होता. अ पृ यता हणज ेसमाजाला लागलेला कलंक आह े
असे बसवे र हणत. बसवे रांनी खूप वेगळा िवचार अ पृ यासंबंधी सांिगतलेला आह.े “आई-बापांना िशवीगाळ 
करतो, तो खरा अ पृ य, परोपकारात िव  आणतो, तो खरा चांडाळ. धनासाठी दसु याच े ाण घेतो. तो मांग. 
प रि ची कामना धरतो, तो महार, धड ! दवेा असले ह ेअ पृ य जर गावात राहत असतील तर मग महार-ढोरांना 
गावाबाहरे का ठेवायचे ? ते काय यायाला ध न आह े?१४१४१४१४ बसवे रां या मते अ पृ य ह ेजातीन ेनाहीतर कमान े
ठरिवले पािहज.े महार-मांग-ढोर यांना जाती या िहन वामुळे गावाबाहरे ठेव याचा यांनी िवरोध केला. अ पृ यता 
न  झाली पािहजे हा ामािणक य  बसवे राचा होता.  

माणसा-माणसात भेद करणारा धम यांना मा य न हता. जात-पात व उ -िनच असा वहार अयो य 
आह ेअशी यांची भूिमका होती. हणून बसवे रांनी, “महारवा ाची वा िशवालयाची जमीन असते का वेगळी ? 
शौचाचे पाणी वा आचमनाचे पाणी असे का शूिच-अशूची ?१५१५१५१५ असा  समाज व थेला िवचारला होता. 
असमानतेच ेमूळ जातीसं था आह,े असे यांचे मत होत.े हणून जाती व था व अ पृ यतेच ेलांछन दरू कर यासाठी 
यांनी कंबर कसली होती. माणसा या वसायाव न या या धं ाव न तो े -किन  ठरिवणे अयो य आह ेअशी 
यांची ठाम भूिमका होती. हणून यांनी माची ित ा सांगणारे ‘कायक वे कैलास’ ह ेआचारसू  मांडले होते. 

बसवे रांनी अनुभव मंटपाची थापना क न समाज संघटन केले. अनुभव मंटपा ारे जातीयता न  कर याच ेकाय 
घडवून आणले. िवचाराबरोबरच य  कृती केली. अ पृ यता िनवारण क रत असताना त े हणतात, “मला मािहत 
आह ेच या जातीन ेमहार आह,े पण तो माझा बाप आह,े तुम यासाठी तो महार असेल, पण मला मूळीच नाही, 
मला याचा अिभमान वाटतो. क या ढोर आह ेपण तो मा यासाठी मा या बापाचा बाप आह,े माझा आजोबा 
आह.े या या जीवना या अनुभवावर आमची वाटचाल चालू आह.े िच या माझा काका आह.े याची जात 
िवचा न काय फायदा ? याचा ेह मह वाचा आह.े क री बोम या. मला थोर या भावा माणे ेम दतेो”.१६१६१६१६ अस े
िवचार मांडुन यांनी जातीयता न  कर याच ेकाय आरंभले.  

महा मा बसवे रानंी छुत-अछुत िवचाराला जबर ध ा दला, ते हणतात, “माच याचा धंदा धो याचा 
आह,े पण मला तसा वाटत नाही, क या ढोर असला, च या महार असला, तरी मा या दृ ीने काही फरक पडत 
नाही, ह े सवजण माझे जीवलग, सोबती आहते. माझी जात ा ण असली तरी, मी ा णा या पोटी ज मलो 
हणून मला ा ण हणायचे होय ? दहे दवेाने दला, तो दहे काही ा ण न ह,े माझा कुडलसंगम दवे मला 
ा ण मानत नाही. तो मला ‘फ  माणूस हणून जग’ असे सांगतो.”१७१७१७१७ बसवे रां या या िवचारामुळे जातीमधील 

दरी आिण अ पृ यतेची ताठरता कमी हो यास मदत झाली. माणसा या जातीपे ा याचे कम मह वाच े असून 
िशवभ ला येऊन िमळणारा येक ि  अनुभव मंडपात येऊ शकतो असे सांिगतल.े “साधक ज माने कोण याही 
जातीचा असला तरी िशवभ मुळे तो ‘कुलज’च ठरतो, खरा कुलवंत होतो.”१८१८१८१८ असा ांितकारी िवचार मांडला.  

म ययुगात समाजात रोटी-बेटी वहार चालत न हता. आंतरजातीय िववाह करणे तर अश य ाय बाब 
होती. अशा काळात जाती व था मोडून काढ याचा रामबाण उपाय हणजे आंतरजातीय िववाह माननू 
बसवे रांना अशा िववाहाचा पूर कार केला. इतकेच न ह े तर, यांनी वत: आंतरजातीय िववाह पुढाकारान े
घडवुन आणला. “क याणमधील मधुवै या नावा या ा णा या र ा या मुलीचा िववाह हरळ या नामक चमकार 
जाती या ि या शीलवंत या मूलाशी घडवून आणला.”१९१९१९१९ ही घटना हणज े ांतीच मानावी लागेल.  
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समाजप रवतना या कायात महा मा बसवे रांना यां या अनूयायांनी मोठी साथ दली. यां या 
अनुयायांमूळे वीरशैव पंथ दरूपयत पसरला. महा मा बसवे रा या अनुयायाम य ेपु षाबरोबर ि यांचाही समावेश 
होता. याम ये अ लम भू, बिहण अ महादवेी, च या, मु या, राम या, सोडुळ बाचरस, कनरी बो म या, 
राम णा, संक णा, मोठी मार या, प ावती, क या, माच या, सात वा, हरळ या, र ा, िशलवंत, राय मा, 
स यवती, च बसवे र इ. अनुयायांचा समावेश होता. याम ये सोलापूर येथील िस दरामे र यांचा आदरान े
उ लेख करावा लागेल. िस दरामे रांनी द  ान ा ीनंतर यांनी सोलापूरात लोकउपयोगी कामे केली. यांची 
िशवभ  िव ा, आिण कायकतृ व अजोड होत.े यांनी, “िप या या पा यासाठी अनेक गावात िविहरी खोद या, 
तलाव बांधले, यांनी सामुदाियक िववाह सोह याच ेआयोजन केल,े एक हजार वधू-वरांचा िववाह लावून दला”२०२०२०२० 
मोठे समाजकाय केले. ते अनुभव मंटपाचे सद य होत.े महा मा बसवे र व अ लम भू यां या िवचाराशी एकिन  
रािहल.े  

महा मा बसवे रांनी सु  केले या जातीअंता या लढाईत यांनी परखड व कठोर िवचार  केले. यांच े
िवचार हणज ेसमाज व थे या डो यात झणझणीत अंजन घात या माणे होत.े िवचाराबरोबरच यांनी य  
कृती क न शु  व अ पृ य जातीतील लोकांना समानतनेे वागिवले. यां या या कायामुळे समाजात बदल घडून 
आले.  
३३३३)  )  )  )  महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंे    िििि     िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    ::::    

भारतीय समाज जीवनात ि यांना गौण थान होत.े ितला सामािजक व धा मक कायात पु षां या 
बरोबरीन ेसहभागी होता येत न हत.े यातच बालिववाह, िवधवा पूनरिववाहाला बंदी, ितला िश णाचा अिधकार 
न हता, सतीची प दत अशा वाईट प दतीमुळे ि यां या द:ुखात मोठी भर पडली होती. पु ष धान सं कृतीमुळे 
सहधमचा रणी मानली गेलेली ि  गुलामीचे जीवन जगत होती. वै दक धमा माणेच जैन व बौ द सं दायातही 
ि ला िहन मानले होत.े चूल आिण मूल ह े थम कत  ि च े मानलेले होत.े सव हालआपे ा सहन करत, 
आप यावर होणारा अ याय, द:ुख ह े पूव ज मातील कमाचे फळ आह,े अशी धारणा ि यांची बनली होती. अशा 
काळात ि ला स मानान ेजग याचा माग बसवे रांनी दाखिवला. यामूळे ि -जीवन काशमान बनले होत.े  

इ.स. ११६२ म ये क याण येथे िशवानुभव मंटप थापन केले. याम ये पु षांबरोबर ि यांनाही सामावून 
घेतल ेहोते. “पु षांबरोबर ि यांना चचची संधी दली. िशवानुभव मंटप हणज ेएक कारे िव ापीठ होत.े अनके 
िवषयांवर या ठकाणी चचा होत असे. बसवे रांनी ि यांना समानतचेी वागणुक दली. यामुळे ि यांम ये ह  व 
वातं यािवषयी जागृती िनमाण झाली. पु षां या बरोबरीन े ि यांना धा मक पुजा-अचा, िविध कर याची 

परवानगी दली. पु षां माणेच ि ला इ लग धारण कर याच े वातं य िमळाले.”२१ महा मा बसवे रानंी 
बालिववाहाला िवरोध केला, पूनरिववाहाला पा ठबा दला, इतकेच न ह े तर यांनी र ा या ा ण मूलीचा 
िशलवंत या चांभार मुलाबरोबर आंतरजातीय िववाह घडवून आणला, ही सामािजक ांतीच हणावी लागेल.  

िशवानुभव मंटपातील मिहला भिगण ना स मानाचे थान िमळवून दले. यां या अनूयायामधील अ  
महादवेी, स य ा, राय मा, नील मा व लक मा अशा अनेक भिगण चे जीवन बसवे रामूळे उजाडले होत.े यानंी 
आप या ानान,े आचरणाने व भि नी समाजात ित ा िमळिवली होती. अनेक ि यांनी वचन सािह य िलहल.े 
पु षांपे ा आ ही कमी नाही ह ेदाखवून दले. महा मा बसवे रा या अनूयायाम ये मिहला मो ा सं येने हो या. 
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याम ये “अ महादवेी, स य ा, राय मा, नील मा, लक मा, प ावती, र ा, स यवती, िशवि या, रेच मा, 
सात वा, लग मा, रे म वे, वीर मा, िस ददवे मा, इ. हो या.”२२२२२२२२ बसवे रां या अनुयायापैक  अनेक मिहलानंी 
िन वाथ  िशवभ , आदश जीवनमाग दाखवून समाजात ित ा ा  केली. िशवभ बरोबर बसवे रानंी 
सांिगतलेली जनसेवा ामािणकपणे केली. ान िमळवून वचन सािह य िलहल,े याचबरोबर लोकोपयोगी कामे केली. 
“िशवि या या ि  िशवशरणाने आप या गावात लोकांसाठी ‘ सादिनलय’ बांधले. मोठे भोजनगृह तयार क न 
भूके या लोकांना जेवण दले. िव ा यासाठी व तीगृह बांधले. या ठकाणी लोकां या आजार-रोगावर व था 
हो यासाठी आयूव दय औषधशा  बांधली. मुलामूल ना िलहता वाचता यावे हणून, यांना दररोज शाळेत 
पाठवावे अशी िवनंती केली.”२३ िशवि या यांनी बसवे रा या िवचारांचा सार कर याबरोबरच सामािजक 
बांिधलक  दाखवून दली होती. बसवे रां या ि िवषयक िवचार व कायामूळे ि यांम ये सामािजक जाणीव व 
जागृती िनमाण झाली. या आ मिव ासान ेपु षां याबरोबरीन ेकाय क  लाग या. यां यात आ मस मान िनमाण 
झाला.  
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    

महा मा बसवे राचं े समाजप रवतन काय हणज े काळा या पुढचे पाऊल होत. यांना समाज व थेन े
याम ये िवशेषत: अ पृ य व ि या यां या वेदना जाणून घेत या नािहत, यांना नाकारल ेहोत.े यांच ेआ मद:ुख 

जाणून घेवून यांना स मानाने जग याचा माग बसवे रानंी दाखवून दला. बसवे रानंा धमाचे अवडबंर, कमकांड, 
मं दर क पना, अनेक दवेतावाद याची िचरफाड क न िच ा या शांतीसाठी एकाच ई राची मनोभावे भ  व 
साधना के यास ई र ा  होतो असे सांिगतल.े  

माणसाचे कम, वसाय, धंदा आिण याच े म े ा असून यास ित ा अस याचे नमूद केली. सव माणसे 
समान असून जातीव न े ा-किन ा समजणे िनरथक आह े असे प  मत  केले. आिण यांनी अठरापगड 
जातीतील महार, मागं, चांभार, ढोर, माळी, कंुभार, हावी, धोबी, धनगर, तेली अशा सव अनुयायांना स मानाची 
वागणूक दली, यांच ेह ेसव सोबती होत.े या सव ब जनानंा स यंगासह ित ा आिण साधना एक नवदृ ी दे याचा 
बसवे रांचा य  होता. खरे पाहता समाजाला नवदृ ी व नवचेतना दे याचा य  बसवे रांचा ांतीकारक 
होता. यामूळेच समाजाला खरा धम हवासा वाटू लागला. आिण जातीअंता या लढाईमूळे भेदाभेदाची दरी कमी 
हो यास मदत झाली. िशवानुभव मंटप हणज ेसमाज ांती चळवळीच ेक च हणावे लागले. कारण याठ ि◌काणी 
जात कवा लग मह वाचे न हते. िशवानुभव मंटपाचा सद य समाजपरीवतनासाठी पेटून उठला होता. िवशेषत 
ि यांचे कौतुक करावे लागले. पु षाबरोबर ि यांनीही ान आ मसात क न वचन सािह य िलहल.े उ म कम 
क न ि यासु दा मो  ा  क  शकतात ह ेदाखवून दले. ह ेसव बसवे रा या समतावादी दृ ीकोनामूळे, यां या 
आदश िवचारसरणी व आचरणामुळे श य झाले होत.े हणूनच अ पकाळात वीरशैव सं दाय कनाटक, तिमळनाडू, 
ओ रसा, महारा  इ. दशेात लोकि य झाला.   
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महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचं ेअ पृ यता िनमलुन िवषयक िवचार व कायबसवे राचं ेअ पृ यता िनमलुन िवषयक िवचार व कायबसवे राचं ेअ पृ यता िनमलुन िवषयक िवचार व कायबसवे राचं ेअ पृ यता िनमलुन िवषयक िवचार व काय    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . अशोक अशोक अशोक अशोक गगंाराम अभंोरेगगंाराम अभंोरेगगंाराम अभंोरेगगंाराम अभंोरे    
इितहासइितहासइितहासइितहास    िवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखुिवभाग मखु,,,, तो णीवालतो णीवालतो णीवालतो णीवाल    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,,,,    सनेगावसनेगावसनेगावसनेगाव    

तावना: 
आज एकिवसा ा शतकात सु ा जाितभेदाचे चटके सहन करावे लागतात आज सु ा दिलत वंिचतांना 

अगदी शेवट या तरापयत अ पृ यतेचा फार मोठा मन ताप सहन करावा लागतो अ पृ यता काय ाने जरी 
संपु ात आणली तरी पण समाज मनातनू ितने प े  घर केले आह े हणून दररोज कोठे ना कोठे दिलतांवर अ याय व 
अ याचार होताना दसून यतेात मानवाला कलंक लावणारी ही अ पृ यता बारा ा शतकात महा मा बसवे रांनी 
िनमूलन कर याचा फार मोठा य  के याचे दसनू येत.े 
संशोधन प ती:    

तुत शोधिनबंधसाठी वणना मक व िव ेषणा मक सशंोधन प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े 
त य सकंलन : 

तुत शोधिनबंध साठी दु यम संदभ साधन े यांचा अवलंब कर यात आलेला आह े याम ये लेख पु तके 
मािसके यांचा वापर केलेला आह.े 
संशोधनाची उ :े    

१) बारा ा शतकातील अ पृ यता िवषयक िनमूलन ि थती जाणून घेणे. 
२) महा मा बसवे रां या अ पृ यता िनमूलन िवषयक िवचार व काय जाणून घेणे. 
३) महा मा बसवे र याचंे जातीयता िवषयक िवचार जाणून घेणे. 
४) महा मा बसवे र यां या मानवतावादी कायाचा आढावा घेणे. 
५) महा मा बसवे रां या अ पृ यता िवषयक कायाची ासिंगकता जाणून घेणे. 

१)अ पृ यता हणजे काय????:    
एका माणसाने दसु या माणसाला पश न करणे हणजचे अ पृ यता होय जाती अ पृ यते या िनयमानुसार 

किन  जातीतील लोक ह ेउ  जातीतील लोकांना पश क  शकत नाहीत जातीयता ब ल आप याकड ेकोणतहेी 
य  होत नाहीत अ पृ यता पाळणारीयाम ये ा णाने ा णांचे माण सवात जा त आह े ाचीन म ययुगीन 

काळाम ये सु ा अ पृ यता पाळली जायची अ पृ यांची व ती गावकुसाबाहरे असून यांनी मेलेली गुरे ओढून नेऊन 
खायची असा याचा जीवन म होता हणून अ पृ यांना चांडाळ अ यंज असहेी हणायचे अशीच अ पृ यता ही 
बारा ा शतकात सु ा भयानक व पात होती. 
बारा ा शतकातील अ पृ यतचे े व पबारा ा शतकातील अ पृ यतचे े व पबारा ा शतकातील अ पृ यतचे े व पबारा ा शतकातील अ पृ यतचे े व प::::    

बारा ा शतकात अ पृ यांची ि थती तर खूपच क णाजनक होती यांना होलेय हणजे िवटाळणारे कवा 
बिह कृत अनािमक आिण सन बोली हणजे आपले गावातील आगमन ओरडून सांगणारे अशी नावे होती अ पृ य 
लोक गावकुसाबाहरे राहाते अ पृ य लोक िचतच गावात येत असत कोण याही कारचा िति त वसाय यानंा 
क  दला जात नसे बिह कृत जातीतील लोक आज िमकांचा मोठा वग होता ह ेलोक सामंताचंे च  गुलामच होत े
ते मेले या जनावराचंे मांस खाऊन आपली भूक भागवीत असत मेलेली जनावरे गावकुसाबाहरे वा न ने याच ेकाम 
यांना नेमून दले होते याची कातडी सोलनू कमावून यापासून चपला चाबूक वगैरे उपयु  व तू तयार करणे हा 
यांचा मुख वसाय होता. 

महा मा बसवे र याचं ेअ पृ यता िनमलून िवषयक िवचार व कायमहा मा बसवे र याचं ेअ पृ यता िनमलून िवषयक िवचार व कायमहा मा बसवे र याचं ेअ पृ यता िनमलून िवषयक िवचार व कायमहा मा बसवे र याचं ेअ पृ यता िनमलून िवषयक िवचार व काय    ::::    
११११))))    महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रानंी जातीयतलेा खोल ख ात गाड याचा य  केलाबसवे रानंी जातीयतलेा खोल ख ात गाड याचा य  केलाबसवे रानंी जातीयतलेा खोल ख ात गाड याचा य  केलाबसवे रानंी जातीयतलेा खोल ख ात गाड याचा य  केला::::    

या काळात अ पृ य हा श द कानावर पडणे ह े पाप समजले जाई या काळात महा मा बसवे रांनी 
अ पृ यतेचे िनमूलन कर याचे काय हाती घेतले उ वण य जाती वा यांना महा मा बसवे रां या िवचार आचारा 
िशवाय कुठलाच पयाय नाही महा मा बसवे रां या पावलावर पाऊल ठेवून जातीयता खोल ख ात गाडली 
नाही तर येणारा काळ हा यांना माफ करणार नाही. 
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२२२२))))महा मा बसवे र ह ेअ पृ यतचे ेक र िवरोधक होतेमहा मा बसवे र ह ेअ पृ यतचे ेक र िवरोधक होतेमहा मा बसवे र ह ेअ पृ यतचे ेक र िवरोधक होतेमहा मा बसवे र ह ेअ पृ यतचे ेक र िवरोधक होते::::    
महा मा बसवे र ह ेफ  बोलके सुधारक नसनू करते सुधारक होते यांनी आप या कृतीतून अ पृ यता न  

कर याचा य  केला जात ही ज मापासून तयार झाली नसनू ती वसायानुसार तयार झाली अ पृ यता ही 
मानवतेला लागलेला कलकं आह ेअसे त ेमानत असत. 
३३३३))))महा मा बसवे रानंी अ पृ यता ही मनातनू काढून टाकलीमहा मा बसवे रानंी अ पृ यता ही मनातनू काढून टाकलीमहा मा बसवे रानंी अ पृ यता ही मनातनू काढून टाकलीमहा मा बसवे रानंी अ पृ यता ही मनातनू काढून टाकली::::    

अ पृ यता ही आप या भारतीय समाज मनाला लागलेला फार मोठा कलंक आह ेअ पृ यता िनमूलन करणे 
ह े येक हदचू े काय आह े अ पृ यता जर मनातनूच काढून टाकली तर ितच े अि त व िश लक राहणार नाही 
यासाठी महा मा बसवे र यांनी जीवनभर काय केले. 
४४४४))))महा मा बसवे रानंी कृतीतनू महा मा बसवे रानंी कृतीतनू महा मा बसवे रानंी कृतीतनू महा मा बसवे रानंी कृतीतनू अ पृ यतलेा िवरोध केअ पृ यतलेा िवरोध केअ पृ यतलेा िवरोध केअ पृ यतलेा िवरोध केला ला ला ला ::::    

महा मा बसवे रांनी या ठकाणी बारा वष खडतर साधना व िव ा यास केला या कंुडल संगम े ात 
परिशवाला पािहले नाही केवळ आप या दयावरील इ लगात पािहले नसून कंुडल संगम दवेास यांनी मातगं 
चे ई या या दय मं दरात महार घासर साद सेवन करीत असताना यां या मं दरात मातंग चांदरया या 

दयात दासोहा  हा म ये खच करीत असले या कायात लाकूड-फाटा तोडून कायक दासोह करणा या मोळगी 
मोरया या घामात र ते झाडणा  या पण र यावर सो याचे दािगने व अलंराला हात न लावता यां या 

ामािणकपणा तेदवेी या िन वाथ पण आ मन पराव तत वेशा सकाळ या साहसी वृ ीत व ित या आत हाकेत 
धोबी, मा या या, िवरगणा याला, हावी एकिन  सेवािनवृतीत पिहले प रवत त  थोड यात महा मा बसवे रांनी 
दवेळात कधीच पािहले नाही यां यावर िव ास न ठेवणारे महा मा बसवे रानंी कृतीतून अ पृ यता न  
कर याचा य  केला. 
५५५५))))महा मा बसवे रानंी आयु यभर जातीयतलेा िवरोध केलामहा मा बसवे रानंी आयु यभर जातीयतलेा िवरोध केलामहा मा बसवे रानंी आयु यभर जातीयतलेा िवरोध केलामहा मा बसवे रानंी आयु यभर जातीयतलेा िवरोध केला....    

महा मा बसवे रानंा जात-पात मा य न हती आिण आयु यभर जातीयतेला िवरोध केला माणसातच यानंा 
ई राचा अंश दसतो खरोखरच ई  वरहा दवेळात नसून माणसा या दयात वास करीत असतो ह े महा मा 
बसवे रांनी कृतीतून पटवून दले हणून जातीयतेला कडाडून िवरोध कर याचे काय यांनी केले. 
६६६६))))महा मा बसवे रानंी अ पृ य समजणा या वगातील माणसाला माणसू हणनू जग यामहा मा बसवे रानंी अ पृ य समजणा या वगातील माणसाला माणसू हणनू जग यामहा मा बसवे रानंी अ पृ य समजणा या वगातील माणसाला माणसू हणनू जग यामहा मा बसवे रानंी अ पृ य समजणा या वगातील माणसाला माणसू हणनू जग यास िशकवलेस िशकवलेस िशकवलेस िशकवले    ::::    

महा मा बसवे रांनी बारा ा शतकात भयंकर अशा जाित थेचे उ र उतरंडीला न जुमानता अ पृ यता 
न  कर याचा य  केला तुझे जीवन तुलाच जगायच े आह े असे हणून यांनी जग यात ेरणा व ऊजा दली 
मानवाला मानवतावाद िशकिवला हणूनच ते बारा ा शतकातील अ पृ यता मोडणारे भारतीय समाजातील 
ब जनांचे कैवारी हणून दलीतो ारक समजले जातात. 
७७७७))))महा मा बसवे र ह ेअ पृ य व ब जन ातंी च े वतकमहा मा बसवे र ह ेअ पृ य व ब जन ातंी च े वतकमहा मा बसवे र ह ेअ पृ य व ब जन ातंी च े वतकमहा मा बसवे र ह ेअ पृ य व ब जन ातंी च े वतक::::    

आजही ब जन समाज महा मा फुले छ पती शा  महाराज डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार समजून 
घेत नाहीत. हणून ा णांनी ब जन समाजाला ढी था व परंपरेला खोल ख ात ढकलून दले आह ेका पिनक 
दवे दवेता व कमकांड यातनू ब जन समाज अजूनही बाहरे पडला नाही यानंा ा णांनी कमकांडात अडकवून 
ठेवले ा णां या या अिन  ढी व परंपरा कमकांडांनामहा मा बसवे रांनी खर िवरोध केला भगवान बु ांनी जे 
काय ई.स. पूव 563 म ये केले तेच काय बारा ा शतकात महा मा बसवे रांनी केले. हणूनच ते ख या अथान े
अ पृ य व ब जन ांित च े वतक ठरतात. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    

महा मा बसवे रांनी बारा ा शतकात अ पृ यतेची ा या व संक पनाच बदलनू टाकली उ वण यांची 
जणू यांनी कान उघडणी केली ते दृ  ढीचे मोठे श ू होते महा मा बसवे रांनी महार मांग व चांडाळ यां या 

ा याच बदल याचे महान काय केले महा मा बसवे रां या अ पृ यतेकड ेपाह याचा दिृ कोनच बदलला महा मा 
बसवे र यांच ेक र िवरोधक होत ेअ पृ यता ही माणसा या मनातून ह पार झाली पािहजे यासाठी कृतीतनू य  
केले आपले आयु य अ पृ यतेला न  कर यासाठी ते जगले आिण मानवतेला उ ेजन दऊेन यां यातील माणूस 
जगिव याचे फार मोठे काय यांनी केले. 
संदभ: 

1. डॉ. ई र सोमनाथ व डॉ. िम लद कांबळे, वीरशैव सं दाय आिण महा मा बसवे र, सुधीर काशन, वधा. आ.१० माच २०१२ 
2. कृ ण मेणसे, ी बसवे र ते ाने र: एक चतन, लोकवाङमयगृह, मंुबई, फे ुवारी १९६६ 
3. सां कृितक वाताप - संतांचे सामािजक िवचार, वष १०वे  अंक २० वा १६ जानेवारी ते १८फे ुवारी २०१८शु वार पेठ, पुणे 
4. र ाकर बापूराव मंचरकर, धम सं दाय आिण म ययुगीन मराठी वांगङमय, ितमा काशन, पुणे िडसबर २००० 
5. डॉ. सोमनाथ रोडे,  सामािजक ांतीच ेजनक व महा मा बसवे र, िव ाभारती काशन, लातूर  
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महा मा बसवे र कालीन सामािजक प रि थतीमहा मा बसवे र कालीन सामािजक प रि थतीमहा मा बसवे र कालीन सामािजक प रि थतीमहा मा बसवे र कालीन सामािजक प रि थती    
 

डॉ. साईनाथ राधेशाम बनसोडे    
समाजशा  िवभाग मुख, मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

तावना तावना तावना तावना     
भारत हा िविवधतेन े नटललेा दशे आह.े भारतात अनके सतं, महा मे, वीरपु ष होऊन गेले. यावेळी 

भारतावर संकटे येत गेली या- या वेळी या संकटाना सावर यासाठी त कालीन समाजात एक सुधारक 
म वांचा ज म झालेला दसून येतो. , समाज, दशे तसेच जगाची उ ती ही ख या अथाने आ थक, 

राजनैितक, सां कृितक व सामािजक या चार तंभावर आधा रत असते. भारताची राजक य व सामािजक 
प रि थती ही कालानु प िभ  व पाची दसून यतेे.बसवे र पूणकालीन समाजावर शैव, वै णव, जनै, बौ  
आद चे भावी िनयं ण होते. बसवे रांशी संबंिधत असले या ऐितहािसक, राजक य, सामािजक, शै िणक, धा मक 
व सां कृितक प रि थतीचा आढावा खालील माणे घे यात आला आह.े  
अ यास िवषयाच ेमह वअ यास िवषयाच ेमह वअ यास िवषयाच ेमह वअ यास िवषयाच ेमह व:  :  :  :      

तुत शोधिनबंधात महा मा बसवे राचंे िवचार ह ेआज या भारतीय समाजाला िवशेषतः न ा िपढीला 
कती उपयु  आह.े या अनषुंगाने या िवषयाची मांडणी के यामुळे या िवषया या अ यासाला मह व ा  झालेल े

आह.े     
सशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  े::::    

महा मा बसवे रां या समकालीन समाजाची प रि थती अ यासणे.    
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    

‘महा मा बसवे र कालीन सामािजक प रि थती’ या िवषयाचे अ ययन कर यासाठी समाजशा ीय 
अ ययन प तीचा योग कर यात आला आह.े ततु सशंोधन लेखनाम ये दु यम ोतांचा वापर कर यात आललेा 
असून याम ये कािशत िलखान, मािसके, संदभ ंथ, इंटरनेट, िविवध अहवाल, वृ प , इ यादी दु यम ोतांचा 
वापर कर यात आला आह.े    
सामािजक प रि थतीसामािजक प रि थतीसामािजक प रि थतीसामािजक प रि थती: 

बारा ा शतकाम ये सामािजक प रि थती ही अितशय दयनीय होती. समाज चातवु य अिधप याखाली 
होता. समाजात चार वण होते. यापैक  ा हण, ि य, वै य व शु  अशा चार ेणीवार समाज िवभागला होता. 
यालाच चातुव य व था कवा वण व था असे हटले जाते.११११ यािशवाय समाजात अलुतेदार व बलुतेदाराचंी 
प त ढ होती. ा हण, ि य, वै य व शु  अशी जातीची उतरंड होती. जात ही ज मावर आधा रत होती. 
कोण या जातीने कोणती काय करावीत ह े दखेील िनि त होते. बसवे रां या काळी जातीवण व था अ यतं 
काटेकोर व बं द त होती. याय कर याचा अिधकार हा या याच हाती होता. 

जातीनसुारच ठरले या िनयमानुसार लोकानंा राहावे लागत. वतन वहार, िववाह, वसाय, खानपान, 
वेशभूषा, राहणीमान इ यादी िवषयी कठोर िनयम होते. िनयमबा  वतन के यास जातपंचायती या मा यमातनू 
बिह कृत केले जाई. इतकेच न ह ेतर गाव सोडून वनात पाठवले जाई कवा कठोर िश ा दली जायची. शू ांना 
िश ण आिण वेदा ययन अिधकार न हता. दिलत समाजाने गावाबाहरे झोपडी बांधून राहावे. नदी, ना याचे पाणी 
यावे. गावातील िविहरीचे पाणी भ  नये. िनकृ  दजाची कामे यां या हातून केली जायची. याची सावली पडली 

तरीही िवटाळ. यानंा मं दरात वेश न हताच. एखा ाने याबाबत संघष केला तर याला कठोर िश ा दली 
जायची. ही यायालयासारखी ता काळ िश ा गु हगेार न भोगावी लागत. यामुळे इतर िश  अ यायासाठी 
संघष िश ा भोग या या भीतीने िनमुटपणे या प तीणे जगता येईल यानुसार जगात असत. आतंरजातीय िववाह 
कर यास िनबध होत.े बारा ा शतकात आतंरजातीय िववाह िनिष  मनाला जात असे. जातीअंतगत िववाहाची 
स  होती. जाती-उपजातीमधेही िनबध कडक होते. यांचे उलंघन के यास अशा िववािहत जोड याला कातोर 
िश ा दली जायची. िश े या व पात यानंा जाती बिह कृत करत, समाजापासून दरू ठेवत, यानंा वाळीत 
टाक त, इतकेच न ह ेतर अस ेकृ य करणा यांना मृ यूची िश ा दली जात. 
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बाल िववाह था ही मो ा माणात ढ होती.इतकेच न ह ेतर ी गरोदर रािह यानंतर संगमसनत केल े
जाई. ि यांची सामािजक ि थती ही अितशय दयनीय व पाची होती.या काळात पु ष धान सं कृतीच ेवच व 
होते. ि यानंा सती था, केशवपन, पडदाप ती, बालिववाह इ यादी अिन  थांना सामोरे जावे लागत. समाजात 
ि यांना दु यम थान होत.े सामािजक, धा मक, राजक य व शै िणक े ापासून वंिचत होती. चूल आिण मुल 
एवढेच तीचे काय े  होते. पूजा, य , िवधी, कमकांड, तावैक प, िव ाजन, वसाय यापासून ि यांना दरू 
ठेवले गेले होते. ि यांच ेशा ररीक आिण मानिसक शोषण केले जात. िजवंतपणी ि यांना नरक भोगावे लागत असे.  

सती था ही १२ ा शतकातील पुरोिहत वगानी ि यावंर लादलेली सवात मोठी था होय. ी आप या 
पती या िनधनानंतर पती या ेतासोबातच अ ीम ये उडी मा न जीवन अ ीदान घेणे हणज े सती था 
होय.पु षांना ब पा ी वाचा अिधकार होता.पण ि यांनी पुन ववाह मा य न हता.पती िनधनानतंर ती सती 
गेलीच नाही तर ितला अनंत ास सहन करावे लागणार होते.  

मं दराम ये दवेा या सेवेसाठी ि यांना दवेदासी हणून ठेव याची था समाजात होती.ल कायात 
वधूबरोबर आंदन हणून दासी दे याची था व र  वगात होती. या दवेदास चा शा ररीक उपभोगही उ  वण य 
धनी लोक घेत. इतकेच न ह ेतर मं दरा या नावावर सोडले या दवेदासीचा वापर वेशा वसायासाठी करत हणून 
काही मं दरे वेशा वसायाचे क बद ू होते.दवेदासी ही कोण याही जातीची असो ित यासोबत शा ररीक संबंध 
ठेवले जात. यासाठी उ  जातीसाठी ही िनयमे िशिथल होती.   

महा मा बसवे र कालीन समाजात अ पृ यताचा एक वग होता. गावाची रचना ही जातीनसुारच केलेली 
होती. धिनक हणजे गावातील मुख हचे याचंेच वच व तेथ ेहोते. िशवाय याचंी घरे दखेील गावा या म यभागी 
वसत. िन  जात ची घरे ही गाव या बाहरेच. या याकड ेिन  तीचीच कामे सोपवली जात.    

अ पृ य  जे हा सावजिनक र याने जाई,ते हा याने संबोळी, संबोळी असा आवाज दते जावे अस े
िनयम होते. कारण हणजे उ  वगा या मागाने कोणी अ पृ य जात आह े आिण यापासून सावध राह यासाठी 
कवा अ पृ य जात आहते याची मािहती हो यासाठी चुकून याचंा ध ा लागून कलं कत होईल. इतकेच न ह ेतर 

अ पृ यना ग यात एक मडके बांधून र याने जावे लागत असे क , थुंक  आ यावर यांनी या मड यात थुंकावे, 
र यावर नाही. तसेच यांना पाठीला एक झाडू बांधावा लागत असे. कारण असे क  तो र याने चालत जात असता 
यां या पावलां या खुणा या झाडूने िमट या जा ात.शू ां या पावलां या खुना या पशानेही आपण अपिव  

होऊ अशी उ वण यांची भावना होती.२ अ पृ य लोकांना िश ा दे याचा कार अमानुष होता. लोखंडी टाकेदार 
मुसलेवर आरोपीला बसवून व न याला अशा कारे दाबले जात क , मुसळाचे टोक या या डो या या बाहरे यईे. 
छडी आिण चाबकाने खूपच मार दऊेन झाले या जखमावर मीठ, ितखट, चच चोळ यात येई. 
शै िणक प रि थतीशै िणक प रि थतीशै िणक प रि थतीशै िणक प रि थती: 
 त कालीन समाजात िश णाचा अिधकार फ  ा हण जात ना होता. काळामुखी शैव ह ेराजगु  होते.थोर 
िश ण त  होते. मठ मं दराम ये गु  आप या िश यांना ुती, मृती, पुराने, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, 
इितहास, आयुवद, म लिव ा, धनु व ा, मं तं  िस ी, भाषा, गिणत, योितष, यु ात उपयोगी ा यांची 
मािहती, धमशा  इ यादी िवषयांची िव ा दते. यासोबत लिलत कला सारखे िश णही दले जाई. मुलांसाठी 
वसितगृह होते. भारतात कौ ट या या काळापासून ते क याण चालु यां या काळापयत ानदानाची परंपरा मो ा 

माणात होती. दि ण भारतातील दवेालांनी, मठानी समाजा या िश णाची गरज अ प माणात व िविश  
जातीपुरतीच मया दत होती. 
धा मक प रि थतीधा मक प रि थतीधा मक प रि थतीधा मक प रि थती: 

महा मा बसवे र पूवकालीन दि ण भारतातील धा मक ि थतीचे संशोधन के यास असे आढळून यतेे क , 
हद,ू जैन व बौ  धमा या ामु याने भाव होता. हद ूधमात शैव व वै णव सं दाय मुख होते. जैन शम हा 
ेतांबर आिण दगाबर तर बौ  धम हा हीनयान व महायान पंथाम ये िवभागलेला होता. जाती व था ही बंद 

व पाची अस यामुळे अटी, िनयम व बंधन ेिशिथल होती. ा हण पु षािशवाय इतर कोण याही पु षांना अथवा 
कुठ याही जाती धमातील पु ष वा ि यांना वेद, पठाण कर याची स  मनाई होती. एखा ा शु ांनी चुकुनही वेद 
पठण, य  वण के यास या या कानाम ये गरम तेल ओतून िश ा दली जाई. अि होम हा ा हणाचा िन य म 
होता. अंध ा आिण अिन  ढी परंपराची गजबज होती. ई राला स  कर यासाठी पशुह या, नरबळी, 
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मं दरास क यादान केले जात, दवेीला मुळे,मुली सोड याची था होती. समाजान े लाथाडलेली, जग याचा ह  
िहरावून बसलेली अ पृ य मंडळी अिन  ढी या आहारी जाऊन अनके दवे दवंेता या भय-सावटाखाली जीवन 
कंठीत होती. सकंटे आिण रोगराई दवेी कोपामुळे होत ेयावर यांचा दढृ िव ास होता.अ पृ य या अंध दा आिण 

ढी-परंपरा यावर समाजातील मांि क, पुजारी, भिव यवे े यांची चांगल चाळे.अ पृ य सैदव भय त राहावेत 
हणून तथाकिथत धा मक मंडळी नवन ा संक पना राबवीत. यांना आप या दयेवर िनभर राहायला भाग पडत 

असत. धम नावा या तेजीत चालणा या धं ामुळे पुजारी. मांि क यांची भरभराट होती.३३३३ समाजातील भोळी 
जनता ही सं कृत, नीितशा , योितषशा  इ यादी धा मक शा ावर िव ास ठेवीत.या िव ासावरछ मं दरातील 
पुजारी, भट, ा हण दि णे या व पात भ ांकडून पैसा, धा य, व त ूघेत. पुरोिहत आिण समाजातील ीमंत वग 
ह ेअनैितकमागाने सामाजचेे शोषण क न जमावलेले पैसे लपव यासाठी कवा समाजातील ान, ित चेा िवकास 
कर यासाठी समाजकाय करत. धमशाळा, मं दराची थापना, िविहरी, पाणपोई, आ मशाळा इ यादीची थापना 
करत आिण अ पृ यना मं दरात वेश नाकारला.  
ि याचंी प रि थतीि याचंी प रि थतीि याचंी प रि थतीि याचंी प रि थती: 

बारा ा शतकातील ि याचंी धा मक ि थती अितशय हीन होती. यांना धा मक वातं य न हत.े ी 
हणजे दु , चंचल, अिवचारी, अिव ास ूहोय. पूजा, य , िवधी, कमकांड, तवैक प, िव ाजन, वसाय यापासून 

ितला वंिचत ठेवले गेले. वेद आिण व य ा या नावाने ितला नरक भोगावे लागते. ित यावर शा ररीक आिण 
मानिसक शोषण केल ेजात.ेकेवळ ‘चूल आिण मुल’ हाच मं  जप याची िश ा दली जायची. यािशवाय इतर बाबीत 
ह त ेप कर याचा अिधकार न हता. ी राजाची राणी असो क  गरीबाची प ी असो असो ितला उपेि त जीवन 
जगावे लागत. ीच ी असणंच ित या शोषणाच मूळ कारण आह.ेबारा ा शतकापयत ीजीवन कवडीमोल 
होते. भोगदासी ही ितची खरी सं ा होती.४ ाचीन काळी समाजातील मं दरात दवेदासी आिण सेिवका हणून मुली 
ठेव याची प त अि त वात होती.दवेा या रंगभोग, अंगभोगासाठी नाचणा या मुल ना मं दरात ठेव याची था 
होती. खंडोबाला, य लमा दवेीला मुले-मुली सोड याची अमानुष था ढ होती. 
आ थक प रि थतीआ थक प रि थतीआ थक प रि थतीआ थक प रि थती: 

बारावी शतकात महा मा बसवे रानंी आप या आ थक िवचारातनू समाजाला एक नवी दशा दली. यांनी 
कायक व दासोह प तीचा पुर कार केला. यावेळ या प रि थतीचा अ यास करत राजे, महाराजे ह ेऐ याचे भोग 
भोगत. मुळात भारत दशे हा कृिष धान दशे अस यामुळे शेती हा भारतीयांचा मुख वसाय रािहलेला आह.े 
बसवपूव आिण बसवकाळात दखेील शेती हाच मुख वसाय होता.संपूण शेती ही िनसगावर आधा रत होती. 
त कालीन शेती ही कोण याही तं ानावर आधा रत न हते. िवहीर ह ेएकमेव जल सचनाचे साधन होते.शेतीपूरक 

वसाय हणून अलतुेदार व बलुतेदार प ती ढ होती. शेती, खरेदी-िव , वसाय यावर कर लादल े जात. 
सावकार लोक सो या चांदीचे दािगने व शेती गहाण ठेऊन ाजान ेपैसे ायचे.५ धना  लोक आपले दािगने, पैसा 
जिमनीत व भतीत लपवून ठेवायचे. ा, होण, वरह या धांतु या िश यांचे चलन चिलत होते. वै दक धम 
सांगणारा पुरोिहत वग मो ा माणात अंध दा पसरवून होम-हवन, य , शांती यासारखे कमकांड क न दि णा 
व पात पैसा कमवीत असत. य ाम ये ा यांचे बळी दले यायचे प रणामी बोकड, घोड,े खेचर, गाढव, उंट अशा 

अनेक ा यांची खरेदी-िव  मो ा माणात हायची. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

त कालीन ऐितहािसक, राजक य, धा मक, समािजक व शै िणक प रि थती या अ यासाअंती सव 
प रि थती मानवी समाजासाठी अनुकूल व पाची होती. यावेळेस समाजात वैराचार मजला होता. 
िवषमता त समाजरचना होती. ह े ल ात येते. या अनुषंगाने महा मा बसवे राचंे ल  वेधल े व यानंी समाज 
प रवतनासाठी ांितकारक पाउल उचलत समाजातील अिन  था, ढी, कमकांड, अंध ा यािवरोधी सामािजक 
काय क न सामािजक िहत साधले. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

१) महाजन ही.डी., ाचीन भारत का इितहास,एस.चं  कंपनी काशन,नई द ली,आठवा सं करण, जजानेवारी-१६८६,पृ  .८१  
२) Babras Vijaya Ganapatrao, op.cit. page no.185 
३) जोशी ल मणशा ी तकतीथ, महा मा फुले गौरव ंथ, पृ  .११४  
४) मेनकुदले अशोक गंगाधर, ांितकारक युग वतक महा मा बसवे र,महारा  बसव प रषद,िहरमेठ सं थान,भालक ,तृतीय आवृ ी ऑग ट-

२०१४,पृ  .१४  
५) डोणगावकर वेद काश, महा मा बसवे रांचे त व ान, वाती काशन,पूण, थमावृ ी-२०११,पृ  .७२   
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आआआआ     समाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारक        महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    

डॉडॉडॉडॉ. . . . नानासाहबेनानासाहबेनानासाहबेनानासाहबे    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
सद य् – समाजशा  अ यास मंडळ, वा.रा.ती.म.िव ापीठ, नांदेड. 

 

कनाटक रा यातील धा मक सां कृितक, सामािजक े ातील योगदान व याची महती व पाऊल खुणा 
आजही महारा  व कनाटक सीमेवर व कनाटक रा यात सम त भारतीय जनमाणसात महा मा बसवे रांच ेकाय 
आजही ेरनादायी ता कक तेवर आधा रत सामािजक व धा मक ान सामािजक, सां कृितक, े ात अ यंत 
मह वाचे मानले गेले आह.े महा मा बसवे र ांचा ज म् अ य तृतीया हया दवशी 1105 म ये झाला. भारता या 
सामािजक, धा मक, राजक य े ातील बारा ा शतकांतील त कालीन समाजा या सामािजक ि थतीत एक 
ता कक सकारा मक काय करणे एक सहज बाब नसून ती सा य ्कर याच ेमह वाचे काय याकाळी महा मा बसवे र 
हयांनी केले त ेवतमान समाजास एक दशा दशनाचे मह वाच ेमोलाचे पाऊल ठरत.े महारा ातील सोलापूर येथ े
महा मा बसवे र यांनी  एकुण 31 वष वा त  ् केल े ज माने कनाटकातील असले तरीही महारा  ही संताची 
कमभूमी ठरली महा मा बसवे र यांनी मंगळवेढयात लगायत धमाची थापना केली लगायत समाज बसवे रास 
िशव वाहन नंदीचा अवतार मानतात. धम सारासाठी वण बेळगोळ, बसवक याण हया कनाटकातील दशेात 
आले. 
महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    हयाचंेहयाचंेहयाचंेहयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय    ::::----        

 महा मा बसवे र यांनी महा मा गांधी, फुले - शा  – आंबेडकर यां या अितशय 6 पूव चा कायकाळ परंतू 
याच काळात कमठ ढीपरंपरा, जातीभेद, अ पृ यता, हया अता कक बाब चा यांनी कडाडून िवरोध केला. 

महा मा बसवे र ह ेएक धा मक, अ याि मक िवचारांचेच पुर कत नाही तर संत े  तुकाराम महाराज ळयां या 
माणे महा मा बसवे र ह ेसामािजक समानतेच े पुर कत होते ह ेत वत : मा य करावे लागेल महा मा बसवे र 

हयांनी वया या सोळा ा वष  पासून मल भा कृ णा नदी या संगमावरील कुडलसंगम हया तीथ े ावर वा त  
क न जात वेद मुनी गु  कडून द ा घेऊन वेद, उपिनषद,े पुराण हयांचा सखोल अ यास केला हयांच काळात 
यांनी धनु व ा व अ य िव ाही पारंगत के या महा मा बसवे र हयांनी कमाचे े व ससांगताना मा या 
ित चेे मह व िवशद केले. "कायकवे कैलास" ळयाचा अथ केवळ क ान े वगाची ा ी होत े या माणे सतं 

तुकाराम महाराजानंी संसार क न परमाथ करा, समाजाचं िहत सा य करा अिन  थेचा याग करा हा उपदशे 
दला याच माणे महा मा बसवे र यांनी कम कांडात आपलं जीवनाचा वेळ थ घालऊ नका तर वक ाज त 

भाकरी साठी मेहनत करा सतत काय म ्रहा हयांच वृ ीस कायक असे हणतात. कोणतेही क  कमी अथव े  
नसतात आिण त ेकाम करणा-या माणसाचे े व याव न ठरत नसत ेतर या कायान ेसमाज िहत सा य होत 
असेल तर ते काम आिण तो  हा े  ठरतो हा समाज उपदशे यांनी केला. महा मा बसवे र जात वेद 
मुन या आ े व न वीरशैव धम सारासाठी दिशणेतीलल कल चुरी येथेही वा त  केले हया ठकाणी यांनी 
अनेक लोक उपयोगी काय करताना बाल िववाहास खर िवरोध केला िवधवा िववाहास मा यता दली. हयांच काय 
काळात यांनी "िशवानुभवमंडप" हया अ याि मक िव ापीठाची थापनाही केली. हया िव ापीठा या मा यमातून 
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िव  शांती व िव  – बंधु वाचा संदशे दऊेन लोक उ दाराच ेकाय केल.े माणसा माणसात जाती पाती या नावावर 
िवटाळ का मानतात हा ित ् यांनी समाजास केला ळयातून अनेक अता कक ् िनमाण यामुळे यांनी ी – 
पु ष, पृ य – अ पृ य हा भेद िमटवून सव माणसं सारखीच आहते हा समानतचेा अिधकार सवाना िमळाला 
पािहजे हा लगायत समाजाचा उपदशे यांनी िन ून सांिगतला व यासाठी सतत कायही के याच े त कालीन 
समाजाची ती आव यकता यांनी पुण कर यसाठी य  केले. समाज व थेतील अनंत ांपैक  जातीयवाद हया 

ां िवरोधी 12 शतका या  ारंभीच य  वतनातनू यांनी दाखवून दला बसवे र ळयांनी केलेला िवरोध 
त कालीन समाजास पेलवला नाही यामुळे महा मा बसवे र हयांना बीजळा या धान – पदाचा याग करावा 
लागला होता. महा मा बसवे र हयांनी लगायत धमा दारा या नीतीचा वीकार क न सार केला याचाच 
वीकार काही शतकापूव  वधमान महावीर, गौतम बौ द ळयांनी केला होता. गौतम बौ द व वधमान महावीर 

ळयांचा काळ वेगळा असला तरीही महा मा बसवे र वैचा रक दृ या गौतम बौ द ळयां या िवचारांत सा य 
अस यान ेबसवे रानंा बारा ा शतकांती गौतम बौ द हणून ओळखले जात होत.े ओम नम:िशवाय हा मं  यांना 
अिति य होता हयातनू ान भ  माग यांचा सम वय साध याचा य  यांनी केला. महा मा बसवे र हयांचा 
लगायत धम मानवते या समानतेवर व दिलत संवेदनेवर आधा रत होता. ामु याने मिहलांना मु चा माग 

दणेारे भारतातील पिहले धम ांतीकारक महा मा बसवे र मानले जातात. महा मा बसवे र ह ेआ यि मक िवचार 
 करणारे त व ानीच नाही तर कृितशील िवचारवंत आिण ांितकारी समाज सुधारक होत.े सामािजक 

समानतेच े उ दारक महा मा बसवे र हयांना आदश समाज व था िनमाण करावयाची होती आदश समाज 
व थेत वातं , समता आिण बंधुभाव ही मु ये अिनवार्य ठरतात राजक य व थतेील वाथ वाढीस लाग याच े

एकमेव कारण समाजातील चंड अंध दा आिण हाच आदश समाज व थेस एक अडथळा ठरतो हा िवचार 
यांनी मांडला. महा मा बसवे र हयांनी वणा म, ज म आिण लगावार आधा रत असमानता, पुरोिहत शाहीस 

िवरोध क न नवं समाज िन मती ह ेसमाज प रवतन िवषयक काय यांनी हाती घेतले. समाज जीवन ह ेदा र य्, 
भौितक वाद, अंध दा हयामुळे हलेावून गेलेले अस यान ं यातून माग काढ यासाठी आ याि मक ानासोबत 
सामािजक माग दशन ही करत असत. महा मा बसवे र हयांची कायक, दासोह ळया क पना अ यंत आधुिनक 
िवचार धारेशी संल  असून जाती भेदाचे िनमूलन क न वण व जाती या ही िशवाय समाजाची पुनरचना 
कर याचा य  महा मा बसवे र हयांनी केला. ता कालीन समाजत ज माधा रत असमानता, कम कांड व 

ढीि य व अंध दा हयामुळे सामा य माणूस पुरोिहतां या मनमानीन े त झालेला होता. हयांच काळात 
वणा म धमातील पूणज म, कम, िस दांत, वग, नरक हया क पना खोटया ठरवून या मा यच नस याचे 
सांिगतल.े हया बरोबर यांनी ि यांना समाजात आपले वंत  थान िमळवून दे याचा य  केला. महा मा 
बसवे र हयांनी ा हणशाही पुरोिहत शाही, वणा म धमातील असमानतेला ती  िवरोध होता. ज माधा रत 

े ता, किन ता ही यांना अमा य होती म ययुगीन काळात मास ित ा अिजबात न हती शूर यौ द े अन 
आ यि मक े ातील धमगु  ह ेसमाजातील दोन मह वाचे वग होत ेहयांच काळात माने घाम गाळून उ पादन 
करणा-यास कोणतेही थान न हत ेिशवाय हया िमकांना खाल या दजाची सुमार वागणूक समाजात दली जात 
होती. महा मा बसवे र मा  मानवी मू यांची ित ा वाढवणारी "कायक" ही संक पना मांडली क ड भाषेतील 
"काय कवे कैलास" हयाचा अथ कायक हाच कैलास हया अथने कोणताही वसाय करणा-याचे काम ह ेहालके वा 
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किन  नसत ेसव कामे िह समान असतात भारतीय समाजात मास कायक हया क पनेतून ित ा िमळवून दऊेन 
अिखल मानव जातीत माचे व िमकांचे थान वाढवले. दासोह कायक हया क पने माणे महा मा बसवे रानंी 
मांडलेली दासोह ही क पना हयात आप या जवळ जे काही अिधक आह ेते समाजास दणेे ळयाचा अथ दासोह होय 
कायक ( म) क न गरजेपे ा जा त िमळत असेल तर ते समाजास दणेे अिधक चांगले अथात अित र  धन ह े
आप या मालक चे नसनू त े समाजाच े आह.े हया क पनेतून यांना समाजातील आ थक िवषमता दरू क न 
सामािजक समता थापन करणे हा हते ूहोता. आंतरजातीय िववाह सामािजक समानतसेाठी आतंरजातीय िववाहाचा 
अवलंब करावा लागेल हा िवचार यांनी त कालीन समाजासामोर बारा ा शतकात मांडला क याण म ये हरल या 
हया चांभार जातीच े तर मधूवरस ळया ा हण जातीचे होत े दोघांनीही लगात धम वीकारला होता महा मा 
बसवे रांच ेते अनुयायी होते याच माणे ते अनुभव मंडप चे सद य ही होत ेळयां या अथात हरल याचा मुलगा 
िशलवंत ळयां याशी मधु वरस ळया ा हण जाती या अनुयायांने आपली क या कलावती िहचा 
आंतरजातीयिववाह अनुभव मंडप म ये चच अंती ठरवून हा िववाह संप  झाला हया िववाहास क याणमधील 
काही लोकांनी समथन केले पण ब सं य लोकांनी ळयास िवरोध केला ळयातून फार मोठा संघष िनमाण झाला 
शरणांची  घरेही जाळली हयांच समयास महा मा बसवे र क याण न कुडल सगंमला आले आिण 1168 ला 
कृ णा व मल भा या नदी या संगमावर समाधी थ होऊन अखंड आयु य अ याि मक चतनातनू सामािजक 
समानतेच े चतन अन य  कायवाही करत करत आपली जीवन या ा जीवन योत पंच वात िवलीन करऊन 
घेतली हया थोर महान महा यास ि वार माण. 
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तावनातावनातावनातावना    
ाचीन कालखंडापासून भारतात सामािजक जीवनाम ये उलथापालथ झालेली दसून येते या या वेळी 

अ याय आिण अ याचाराचा अितरेक झाला या या वेळी एखा ा महापु षान े ज म यावा आिण चिलत 
अ याचारी व थे या िवरोधाम ये दडं थोपटावेत अशी अनेक उदाहरणे भारतीय इितहासाम य े सापडतात. 

ाचीन कालखंडात उ र वै दक धमा या अंधकारमय युगातुन महावीर वधमान आिण गौतम बु  यांनी समाजाला 
बाहरे काढ याचा य  केला. यांनी वेद ामा य नाकारले. अ यायी ढी परंपरा य सं था यांना िवरोध केला. 
वण व था नाकारली. कमकांडा या िव  जनमत तयार केल.े पुरोिहतशाही या िव  यु  पुकारले. 
सवसामा य लोकां या हाताम ये समतेचा िवचार दे याचे काय यांनी केल.े ही पिहली भारतीय सामािजक ांती 
होती. पण या ांती या िव  ित ांती झाली. पु हा एकदा वण व थेचे ाब य वाढले. जाितसं था उदयाला 
आली. कमकांडाचे तोम माजले. म ययुगीन कालखंडापयत सवसामा य जनतेला अशाच कार या या िबकट 
प रि थतीत मधून जावे लागत होत.े या काळातच महा मा बसे रा ं सार या सामािजक ांितकारकाचा आिण 
मानवतावादी महामानवाचा ज म झाला. बसवे रांनी आप या या िवचारातनू भारतीय समाजाला नवीन वळण 
आिण आकार दे याचा य  केला. यांचे िवचार ांितकारक होते यांनी वेद नाकारल.े िविवध दवेतांची पूजा 
नाकारली. पृ या पृ य भेद, वणभेद, जाितभेद, लगभेद यांना िवरोध केला. ी-पु ष भेदही यांना मा य न हता. 
समता, ेम, बंधुभाव या गो ी यांनी समाजाम ये जव याचा य  केला. पुरोिहत शाहीचा कडाडून िवरोध केला. 
गौतम बु  आिण महा मा बसवे र यां या िवचारामं ये खूप समानता आप याला दसत े हणूनच महा मा 
बसवे रांना बारा ा शतकातील बु  मानले जात.े 

महा मा बसवे र यांचा जन्म इसवी सन 1906 साली वैशाख शु  तृतीया रोिहणी न ावर अ य 
तृतीये या दवशी कनाटक रा यातील िवजापूर िज ातील इंगळे र- बागेवाडी या गावात झाला. यां या 
विडलांचे नाव मा दराज आिण आईचे नाव मादलांिबका होत.े ह ेदोघेही िशवभ  होत.े नंदी राची त ेआराधना 
करत. हणूनच पु  ा ी नतंर यानी याच ेनाव बसव अथात नंदी चे नाव ठेवले अशी मािहती बसवपुराणा व न 
िमळते. मा दराज ह े ा ण अस यामुळे घरात कुलाचार, सं कार, कमकांड, कडक होत.े ा ण प रवारात 
ज म यामुळे आठ ा वष  बसवे रां या मौजी बंधनाची िनकड भासत होती. ाचार धमा माणे मंुज 
के यािशवाय बसवे राचं े ा य समाजात मा य होणार न हत.े या वयात ही बसवे र ग भ िवचारांच ेहोते. 
यांनी आप या आई-विडलांना समजावून सांग याचा य  केला. आपण लग उपासना वीकारलेली आह े यामुळे 
ा ण आचारधमा माने य ोपवीत समारंभाची आव यकता उरलेली नाही. असे हटल े जाते क  बसवे रानंी 

आपली मंुज क न घे यास नकार दला. कारण यां या मो ा बिहणीची नागलांिबका ची मंुज झाली न हती. 
मुलीची मंुज थे माणे होत नस.े तर मुल ना तो अिधकार न हता तो का नाही या सबबीवर या मुलाने 
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मौजीबंधनास नकार दला. अथातच ी पु ष भेद हा यांना मा य न हता. अशा कारे चिलत परंपरांना िवरोध 
क न बसवे र अगदी लहान वयातच घराबाहरे पडले. 

कुडलसंगम ह े या काळातील उ  िव ा चे एक नामां कत क  होत.े ह ेपिव  े  कृ णा व मल भा या 
दोन न ां या संगमावर आह.े कुडल संगम हणज ेपिव  संगम. बसवे र कुडल संगम या ठकाणी बारा वष रािहल.े 
याला एक कारचे िव ापीठच हणता येईल. ितथ ं वेद-िव ान अगं शा े दशने पुरांका वेळ संत भ  सं दाय 

आिण सािह य शा  अशा िविवध वै ािनक े ात मोठी तप या करणारे थोर अ यासक होत ेबसवे रांना या 
वातावरणाचा लाभ िमळाला. यांनी सु ा कसून अ यास केला. मा यवर िव ानाकंडून नाना िवषयांच े ान संपादन 
केले. स याचा शोध घे यास आले या या उपासक अ यास कात बसवे र आपला घर प रवार या या सीमा 
मयादा अवतीभोवती या अंध ा कमकांड सारे काही िवस न कठोर आराधना केली. धम ंथांचा अ यास केला. 
पण पुढे आयु यभर यानी वेदादी धम ंथांचा िवरोधच केला. 

बसवे राच ेस खे मामा बलदवे ह ेचालु य राजाचा मांडिलक राजा बी ल या या पदरी मंगळवेढा येथ े
दडंािधकारी हणून काम करत होत.े यां या मुलीशी हणजेच गंगांिबका ित याशी बसवे रांचा िववाह झाला. 
िववाहानंतर त ेआप या बिहणी या कुटंुबासिहत मंगळवेढा येथे राह यास आले. रा यात िब ल या दरबारी यांनी 
नोकरीही प करली. काही काळानंतर यांचे सासरे ह े मृ यू पावले. िबजल राजान े बलदवे यां या ठकाणी 
बसवे रांची नेमणूक केली. यांच े काम आिण ामािणकपणा पा न यांची नेमणूक लेखिनक पदावर झाली. 
रा याचा िव ास यांनी संपादन केला होता. ितथे राजाची मानलेली बहीण िस रसाची क या नीलांिबका 
िह याशी यांचा दसुरा िववाह झाला. गंगांिबका व िनलािंबका यांचे बालपण एक  गे यामुळे यां यात मै ी होती. 
या दो ही प ीने यां या कायात यांना संपूण साथ दली. बसवे रां या सामािजक ांती काया या ित ते वाढ 
कर याम य ेया दो ही प ी या योगदान फार मोठे आह.े यां या डो यात ांितकारी समाजकायाची िवचार घोळत 
होत.े पुढे चालू य राज ेदबुळे झाले याचा फायदा घेऊन राजा िब ल न े याचे मांडिलक व झुगा न दऊेन वतं  
रा य थािपत केले. यांनी आपली राजधानी मंगळवे ा न क याण येथे आणली. तेथेच बसवे र ह े याची धान 
झाले. पुढे क याण हचे यां या कायाच े मुख ठकाण बनले. बसवे र आचा वीरशैव लगायत धमाचा िवचार याच 
ठकाणी जला आिण येथेच ख या अथान ेबसव युगाला ारंभ झाला. 
ानाचीानाचीानाचीानाची    दारेदारेदारेदारे    सवासाठीसवासाठीसवासाठीसवासाठी    खलुीखलुीखलुीखलुी    केलीकेलीकेलीकेली    

म ययुगीन कालखंडात अ ानाचा अंधकार पसरलेला होता. ान िमळव याची कवा िश णाची भाषा 
सं कृत होती. सं कृत भाषा ही अवघड व सवसामा यांसाठी खुली न हती आिण धमाचे ान व िश ण ह ेसं कृत 
भाषेम ये होत.े परंतु या भाषेवर आिण ानावर ददुवाने भारतात िविश  वगाची म े दारी होती. ान ह े  व 
समाजाची श  असत.े यामुळे  व समाजाचा िवकास होतो. परंतु ब सं य ब जन समाजाला ानापासनू 
शतकानुशतके वंिचत ठेव यात आल.े हणूनच बसवे रानंी िविश  समाजाची ानावरील म े दारी संपिव यासाठी 
िश णाचा सार केला. ानाच े मा यम असले या भाषेत बदल केला. यांनी व यां या अनुयायांनी क ड या 
लोकभाषेत आपले िवचार मांडले. वचन सािह याची िन मती केली महा मा बसवे रांनी या वचनातून अ यंत गहन 
असलेले िवचार सुलभ व आकषक शैली म ये क ड भाषेत मांडले. यामुळे सवसामा यांना त ेसहजरी या समजू 
लागले आिण ानाला बांधलेला सं कृत भाषेचा बांध फोडून ते सव तरापयत पोहोच ू शकले. उ वण यांची 
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ानाची म े दारी मोडीत काढ यासाठी यानी अनुभव मंडपाची संक पना मांडली. यांची क पना ांितकारक 
होती. कारण यामुळे बं द त झालेले ान सवासाठी खुले झाले. ानाचे िन मती व अिभसरणात सव तरातील 
लोकांचा स य सहभाग वाढला सव तरांतील लोकांम ये वैचा रक संवाद सु  झाला. शू ाितशू ांना िवचार 
कर याच े व या  कर याचे वातं य ा  क न दले. यासाठी महा मा बसवे रांनी क याण येथे अनुभव 
मंडपाची उभारणी केली. याम ये पु ष आिण ि या उ  नीच ीमंत-गरीब जात धम वय व व था असा भेदभाव 
केला जात नसे.  यांची इ छा आह ेअशा सव जाती धमा या लोकांना या ान येत सहभागी क न घेतल ेजात 
असे. अनुभव मंडपात िविश  काय णाली होती. अनुभव मंडपा या सद यांम ये सामािजक-आ थक आ याि मक 
आिण आ मानुभव यासंबंधी चचा होत असे. आिण यानतंर सवानुमते यांना संमती िमळाली क   ही वचन ेसं िहत 
केली जात असत. अशा कारे सव जातीतील, धमातील वरणातील लोकांना अनुभव मंडपा या मा यमातून 
िवचारान ेएक  आण याचा ांितकारी य  केला. 
आतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीय    िववाहिववाहिववाहिववाह    घडवनूघडवनूघडवनूघडवनू    आणलाआणलाआणलाआणला    

बसवे रांनी क याण येथे असतानाच येथील िति त ा ण वणातील मधुरस याची मुलगी र ा िहचा 
िववाह चांभार जातीतील हरळ या या या शीलवंत नावा या या मुलाशी लाव यात आला. ह ेदोघे अनुभव मंडपाच े
सद य होत.े बसवे रांच े ते स े अनुयायी होत.े दोघांनी वीरशैव लगायत धम वीकारला होता. या ल ाची 
ह ककत क याण शहरात वार्यासारखी पसरली. याची ित या चंड होती. लगायत धमात जातीच नस यामुळे 
वणसंकर होत नाही असे अनेकांनी या िववाहाचे समथन केले. पण ब सं य लोकांनी याचा िवरोध केला. 
सनात यांनी याला खूप कडाडून िवरोध केला. क याण येथे ांती झाली. िब लाला ठार मारल े गेले. सै यान े
िशवशरण यांची होळीचा आरंिभल े मग िशवशरण ह े अिधकच आ मक बनल.े उभय प ात अटीतटीचा सं ाम 
पेटला. क याणीत धुमश्च  झाली. अनेक िशवशरण मृ युमुखी पडले. बसवे रांनी क याण सोडल ेआिण त ेकुडल 
संगम ला परत आले. इसवी सन 1168 साली यांनी ितथ ेकृ णा व मल भा या दोन न ां या संगमावर समािध 
घेतली.  
कायककायककायककायक    वेववेेवे    कैलासकैलासकैलासकैलास    

महा मा बसवे रांनी समाजातील अधोगतीची नेमक  कारणे जाणली होती. िवशेषता यांनी मांडले या 
कायक, दासोह व जंगम या संक पना मह वा या आहते. या संक पनेतून यांना ह ा असले या समाज व थेचे 
व प प  होत.े कायकवे कैलास अथात म हीच पूजा ह े यांचे वचन सव ुत आिण लोकि य आह.े यांनी शरीर 
म, बौि क म आिण कलािन मतीतल े म यात कसलाही भेद मानलेला नाही. कवा यांच ेमह व कमी-अिधक 

ठरिवल नाही. सव म सारखेच आहते, पूजनीय आहते आिण हणून येकाने म क न वतःचे व कुटंुबाचे पोषण 
केले पािहजे अशी यांची धारणा होती. ऐतखाऊ सं कृती यांना पूणतः अमा य होती. दासोह या त वाची पुढची 
पायरी होती. दासोह फुकट अ छ  न ह.े व मातून िनमाण केले या उ प ापैक  वतःला व कुटंुबाला 
जग यासाठी आव यक तेवढाच भाग घेऊन बाक  सारा समाजा ती दऊेन टाकले हणजे दासोह. ही एक ांितकारी 
िवचार या होती. समाजातील ज े खरोखरच गरज ू आहते हणज े वृ , रोगी, अपंग, अनाथ बालके, िव ाथ  
आिण जंगम यां यासाठी त ेउ प  खच करायच ेअसा ापक दिृ कोन यामागे होता. जंगम हणज े लगायताचंा 
पुरोिहत असा अथ घेतला जातो पण खु  बसवे रांनी काही वचनात यांना अिभ ेत अथ सांिगतला आह.े  एकूण 
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समाजाला त े जंगम समजतात आिण अनुभव मंडपात शरणानी िमळून केले या चचतून जे िवचार अमृत बाहरे 
यायचे ते अिखल समाजापयत पोचिवणे हणज ेजंगम कार्य असे यांचे हणणे होत.े ही तीन मह वाची त वे  
जीवनात आिण समाज जीवनात अंिगकारली गेली तर शोषणा िध ीत समाजाची श यताच राहणार नाही ह ेउघड 
आह.े 

ीीीी----पु षपु षपु षपु ष    समतचेेसमतचेेसमतचेेसमतचेे    जनकजनकजनकजनक    
म ययुगीन कालखंडात ि यांना समाजात किन  थान दलेले दसते. ढी, परंपरा, सं कृती, दवेधम 

यां या नावाखाली ि यांचे मानिसक व शारी रक शोषण केले जात होत.े ितच े जीवन बं द त केल े गेले होते. 
ि यांना िश णाचा अिधकार न हता. अशा कार या सामािजक प रि थतीत सामािजक व धा मक कायात 
ि यांनाही पु षां माणेच समान हक्क िमळाला पािहजे असा िवचार सव थम महा मा बसवे र यांनी दला. 
यांनी ि यांना स मानपूवक थान दे याचा आ ह धरला. ी-पु षांम ये कोणताही भेदभाव क  नय े अस े
ितपादन केले आिण हणूनच अनुभव मंटपाम ये ि यांना सहभागी क न घेतललेे दसते. समाजात ि यांची 
ित ा सवानीच राखावी असा िवचार यांनी मांडला. ी हणज ेमहादवेीचे प आह े हणून समान ित ा ितला 
दली गेली पािहजे असे महा मा बसवे र हणतात. अशा कार या आदशा मुळे िशवशरणां या समुहात अनेक े  

ि या तयार झा या. महा मा बसवे रानंी ि यांना सामािजक आिण धा मक ह  िमळूवून दले. यांना पूजा 
कर याचा मान िमळाला. तो केवळ प ी हणून न ह े तर एक  हणून मह वाचा होता. एवढेच नाही तर 
अनुभव मंटपातील ता वीक चचत ीयांनाही सहभागी क न घेतल ीया आपले िवचार ठामपणे मांडू लाग या. 
यांचे िवचार धमचचचा भाग हणून वीकारल ेगेले व याचे पांतर वचनाम ये कर यात आले. अनेक ि यांनी 
े  दजाची वचने िलिहली. धम, अथ, काम आिण मो  या चार पु षाथा म ये ि यांना समान थान अस याच े

यांनी आप या वाचनातून मांडले. अ याि मक े ात अ महादवेी सारखी योिगनी अितशय उ  थानावर 
पोचलेली आपणास पहावयास िमळते. एकंदरीतच नवसमाज िन मतीत ि या िहरीरीन े सहभागी झा या. 
समाजासमोर यानी आप या कतृ वान ेनवीन आदश िनमाण केलेला पहावयास िमळतो. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    
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५) देशपांडे सुभाष, महा मा बसवे र काय आिण कतृ व, जनश  वाचक काशन, औरंगाबाद, 2015. 
६) ा. कंुभार नागोराव, (संपा.), िवचारशलाका, ैमािसक, लातूर, 2019. 
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१२१२१२१२ ाााा शतकातीलशतकातीलशतकातीलशतकातील समाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारक महा मामहा मामहा मामहा मा बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र 
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    शकेोबा परशरुाम ढोलेशकेोबा परशरुाम ढोलेशकेोबा परशरुाम ढोलेशकेोबा परशरुाम ढोल े

समाजशा  िवभाग मुख, ी द   महािव ालय हदगाव, िज हा नांदडे 

प रचयप रचयप रचयप रचय    
कनाटका या धा मक, सामािजक, सां कृितक आिण सािहि यक इितहासात सतं महा मा बसवे राचं े

योगदान अ यंत मह वाचे मानले गेले आह.े आ  समाज सुधारक तसचे कमाचे े व सांगणारे आिण वीरशैव 
धमाचे पुन ीवन करणारी थोर िवभुती हणून सतं बसवे र यां याकड े पािहले जाते. वैशाख शु  तृतीया 
हणजेच अ य तृतीया दनी इ.स. ११०५ म ये बसवे र यांचा ज म झाला. धम, समाज, त व ान, वाङमय, 

राजकारण अशा े ांतील यांचे काय ांितकारक व पाचे आह.े भारता या धा मक, सां कृितक, सािहि यक, 
शै िणक, राजक य व सामािजक जीवनातील ये  समाज प रवतनवादी युगपु ष हणून सतं बसवे र यां याकड े
पािहले जाते. महारा ातील सोलापूर येथील मंगळवेढा येथे यांनी त बल ३१ वष वा त  केले होते. बसवे रानंी 
मंगळवे ातूनच लगायत धमाची थापना केली, असे सांिगतले जाते. धम सारासाठी वणबेळगोळा, 
बसवक याण या कनाटकातील दशेांत आले. लगायत समाज बसवे रांना िशववाहन नंदीचा अवतार मानतात. 
बसव, बसवा णा, बसवराय अशा नावांनी ते िस  होत.े    
पूवायु यपूवायु यपूवायु यपूवायु य, , , , ान ा ीान ा ीान ा ीान ा ी    

लहानपणापासूनच बसवे रांनी कमठ ढी-परंपरांना ती  िवरोध केला. जातीभेद, अ पृ यता या गो ी 
यांना अिजबात आवडत नसत. वया या आठ ा वष  ान ा ीसाठी त ेघराबाहरे पडले. मल भा-कृ णा नदी या 

संगमावर असले या कुडलसंगमया े ी येऊन ते रािहले. तेथे यांनी अ ययन सु  केल.े ब सव ह े िन सीम 
िशवउपासक होते. याच काळात बसवे रानंा जात वेदमुनी गु  हणून लाभल.े गु ंकडून ब सवरायांनी दी ा घेतली 
आिण िशवाचे तीक हणून 'इ लग' आप या ग यात धारण केल.े गु ंकड े रा न बसवे रानंी वेद, उपिनषद,े 
ष दशने, पुराणांचा सखोल अ यास क न उ  कोटीच े ान ा  केल.े सं कृत, पाली, तामीळ या भाषांवर ही 

भु व िमळिवले. धम ंथांचे अ ययन क न या वर चतन-मनन केल.े बसवे र ह ेधनु व ा व अ य कलांत पारंगत 
होत.े थािपत समाज व थेला बदल याचे आिण सम  क याण समाज ांती घडिव याचे काम महा मा 
बसवे रांनी 12 ा शतकाम ये केले. कनाटक रा यातील िवजापूर िज ातील बागेवाडी नावा या छो ाशा 
खेडगेावात आई मादलंिबका व वडील मादरस या थोर वीरशैव लगायत दांप या या पोटी महा मा बसवे र याचंा 
ज म झाला. महा मा बसवे रांना एक भाऊ, एक मोठी बहीण नागाई होती.  हचे लहानसे बसवे र पुढे समता 
युगाचे महा मा बसवे र हणून जगाला प रिचत झाले. बालपणापासूनच बाल बसवे र अ यंत िच क सक वृ ीच े
होते. द वाची िचती दते होते. जी आप या आजूबाजूला घडणा या व दसणा या सव घटना बारकाईन े
याहाळत होते ते अ यतं चौकस व कुशा  बुि म ेचे होते. 

संशोधनप ती: 
तुत शोधिनबंधासाठी ि तीय त य साम ीचा उपयोग कर यात आलेला आह.े याम ये वृ प े, संदभ 

ंथ, िनयतकालीक, इंटरनेट आधीचा आधार घे यात आला आह.े 
शोधिनबधंाचंीशोधिनबधंाचंीशोधिनबधंाचंीशोधिनबधंाचंी        उ ेउ ेउ ेउ  े   :::: 

तुत शोधिनबंधातसाठी खालील माणे उ  ेिनि त कर यात आलेली आहते. 
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1 महा मा बसवे र समकालीन समाज व थेच ेअ ययन करणे. 
2. महा मा बसवे राच ेबालपण व पूवानुभव जाणून घेणे. 
3. महा मा बसवे रा या सामािजक सुधारणावादी कायाचे अ ययन करणे. 

अ यतंअ यतंअ यतंअ यतं    शारशारशारशार    वववव    चाणा बु ी याचाणा बु ी याचाणा बु ी याचाणा बु ी या    महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    
पुढे ते मंगळवेढा िज हा सोलापूर (महारा ) येथ ेयेऊन राजा बी ला या दरबारात कारकुनाची नोकरी 

क  लागले. अ यतं शार व चाणा  बु ी या महा मा बसवे र यानंी एका ता पटातवरील अवघड अशा 
लेखां या आधारे िब ल राजा सफार मो ा खिज याचा शोध लावून दला. महा मा बसवे र याचंी चडं 
बुि म ा भावी रा य शासन व था पा न आनदंी झाले या बीजल राजान े यांना मु य कोषागार क न 
आप या बिहणीचा हणजेच िनलांिबकेचा (िस रस राजाची क या) िववाह महा मा बसवे र बरोबर लावून दला. 
इितहास काळात राज,े सामंत, सरदार यां यात ब प ी वाची प त ढ होती.  
समकालीन िवषमतावादी समाज व थासमकालीन िवषमतावादी समाज व थासमकालीन िवषमतावादी समाज व थासमकालीन िवषमतावादी समाज व था    

ाचीन भारत आिण भारताचा इितहास िजतका समृ  आह.े िततकाच कब ना याहीपे ा अिधक 
माणाम ये दि ण भारताचा इितहास समृ  आह.े म ययुगीन बारावे शतक ह ेप रवतना या शतक मानले जाते. 

बारा ा शतकातील सामािजक, धा मक प रि थती खूप िबकट होती. माणूस माणसाचा गुलाम बनवला होता. क  
न करता फुकट खाणारा वग समाजात वाढला होता. क  करणारे बारा बलतुेदार आिण अठरा अलुतेदार क  करत 
होते. सेठजी, भटजी यासारखे फुकटच ेखाणारे लोक धमा या नावाखाली तोम माजवत होते. शू ांचा पश बाट, 
िवटाळ समजला होता. दगड ध ांना दवे हणून पूजा करणा या लोकांची सं या वाढली होती. नैितकतेचे पे ा 
भोळा भ भाव वाढला होता. दबं दांिभकता वाढली होती. य , होम-हवन, पशुह या,  बुवाबाजी वाढली होती. 
क पो- कि पत ंथांना माण मानून समाज नागवला जात होता. भारतीय कालानु म आत बारावे शतक ह ेअ यतं 
मह वपूण आह ेधमसुधारणेची व मानवािधकार या या संवधनाची व प रवतनाची चळवळ याच शतकात दशेातील 
िविवध भागात सु  झाली होती. महारा ात च धर वामी, उ रेत सतं कबीर, पंजाबम ये गु नानक, कनाटकम ये 
महा मा बसवे र अशा िवभतू नी सा यवादाची चळवळ संपूण दशेभर उभी केली. 

घरादारात मु या ा यांना कु या- मांजराना मु पणे वावर पण िविश  वगातील लोकांची दाराबाहरे होत 
असलेला अभ  वहार, सवाना िमळत असले या भौितक व धा मक सुिवधा पण गावकुसाबाहरेील बांधवांचा होत 
असलेला अमानुष छळ अशा सभोवताल या प रि थतीमुळे मनात िनमाण होत असले या ांनी बाल बसवे र 
सवानाच िन रीत करायचे. एकदा पावसा या या दवसात गावाशेजारील एक छोटा बालक डब यात बुडत 
अस याचे पा न बाल बसवे रांनी याला बाहरे काढले परंतु डब यात बुडणारा मुलगा अ पृ य समाजातील 
अस याने बाल बसवे राच ेकौतुक हो याऐवजी यानंा िश ा झाली. या घटनचेा बाल बसवे रां या मनावर गंभीर 
प रणाम झाला. वया या आठ ा वष  जे हा उपनयन सं कार कर याची वेळ आली ते हा यांनी या सं काराला 
नकार दला. यांनी धममातडांना आ हान दले. मा यापे ा मो ा असले या अ ा नागाई या बिहणीचा हा 
सं कार पिहलं करा आिण मग माझा करा. धम नेते आ वक य सग यांनी बाल बसवे रांची समजतू घातली. ी 

ु  असते ितला हा सं कार करता येत नाही. ी जर ु  असेल तर ित या पोटी ज मनाराही ु च असला 
पािहजे. 
आप या जननीचा व जआप या जननीचा व जआप या जननीचा व जआप या जननीचा व ज मभमूीचा याग मभमूीचा याग मभमूीचा याग मभमूीचा याग     

''''आई ु  मलुगा पिवआई ु  मलुगा पिवआई ु  मलुगा पिवआई ु  मलुगा पिव ' ' ' ' ही गो  मनाला पटत नाहीही गो  मनाला पटत नाहीही गो  मनाला पटत नाहीही गो  मनाला पटत नाही, , , , जोपयत आपण याच ेउ र नीट दते नाही तोपयत मी जोपयत आपण याच ेउ र नीट दते नाही तोपयत मी जोपयत आपण याच ेउ र नीट दते नाही तोपयत मी जोपयत आपण याच ेउ र नीट दते नाही तोपयत मी 
हा सं कार करणार नाहीहा सं कार करणार नाहीहा सं कार करणार नाहीहा सं कार करणार नाही. मानवा- मानवात, आई- मुलात, बहीण- भावात भेद करणारा तुमचा धम मी मानणार 
नाही हट यावर त कालीन परंपरावादी सनातनी धममातड यांना उ र दतेा आले नाही. परंतु या धममातडांनी व 
त कालीन समाज व थेने बाल बसवे रां या पुढे दोन पयाय ठेवले. पिहला पयाय असा होता क  तुला हा सं कार 
क नच यावा लागेल नसेल तर दसुरा पयाय तुला जननी आिण ज मभूमी या याग करावा लागेल. बाल बसवे र 
अव या आठ वषाचे असतानाही यानंी णाचाही िवचार न करता मा या आ याला जोपयत एखादी गो  पटत 
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नाही तोपयत मी ती मा य करणार नाही. हणून दढृ िन य केला व दसुरा पयाय िनवडतो असे हणून यानंी 
आप या जननीचा व ज मभूमीचा याग केला. 
लोकिहताचा व समाजिहताचा िवचारलोकिहताचा व समाजिहताचा िवचारलोकिहताचा व समाजिहताचा िवचारलोकिहताचा व समाजिहताचा िवचार    

कालांतराने महा मा बसवे र यां या स यानुसार राजाने आपली राजधानी क याण (िज हा िबदर) 
कनाटक रा य हणजेच आजचे बसवक याण या शहरात आणली. अंध ा, जाितभेद, बालिववाह, सती था, 
कमकांड, य याग अ पृ यता, मू तपूजा, वण- वगभेद इ यादी जु या सनातनी वै का या अमानुष थेिव  
महा मा बसवे र बंड क न उठले. लोकिहताचा व समाजिहताचा िवचार क न लोकभाषेतनू हणजेच वचन 
सािह यातनू महा मा बसवे र जगाला मानवतावाद सांगू लागले. क याण नगरीत महा मा बसवे र यां या ेरणेन े
अनुभव मंडप नावाची धम संसद थापन कर यात आली. महान त व ानी अ लम भू ह ेया अनुभव मंडपाचे अ य  
होते. 
चातवु य व कमकाडं िवषयक िवचारचातवु य व कमकाडं िवषयक िवचारचातवु य व कमकाडं िवषयक िवचारचातवु य व कमकाडं िवषयक िवचार    

वण धमाला वेडाचार ठरवतांना बसव णा हणतात,“ ,“ ,“ ,“ चाभंार उ म तो दवुासचाभंार उ म तो दवुासचाभंार उ म तो दवुासचाभंार उ म तो दवुास, , , , क यप लोहारक यप लोहारक यप लोहारक यप लोहार, , , , क िड य तो क िड य तो क िड य तो क िड य तो 
हावीहावीहावीहावी, , , , ित ही लोक  बरवी िस ी तीित ही लोक  बरवी िस ी तीित ही लोक  बरवी िस ी तीित ही लोक  बरवी िस ी ती,,,,जातीच े े व हाची वडेाचारजातीच े े व हाची वडेाचारजातीच े े व हाची वडेाचारजातीच े े व हाची वडेाचार”.”.”.”. 

भ म, गंध टळा लावून काय उपयोग आह,े मणी ग यात बांधून काय उपयोग आह े जर तुम यात शु  
अंतरंग नसेल, मनाची शु ता नसेल ह ेसव दखेावा आह.े लोक, या गो ी आप या आचरणात येणे कठीण आह े याच 
गो ी या बा  अवडबंराने वतः शु  मनाचे आहोत असा खोटा आव आणतात. ज ेदवेाला दधू, लोणी, तूप अपण 
करतात त े अंधभ  होत. या संदभात बसव णा हणतात, ““““दु ध त े उि छट तथा वासराच।ेपाणी त े म याच ेदु ध त े उि छट तथा वासराच।ेपाणी त े म याच ेदु ध त े उि छट तथा वासराच।ेपाणी त े म याच ेदु ध त े उि छट तथा वासराच।ेपाणी त े म याच े
उि छ ची।पु प त ेउि छट तथा मराच।ेसाधन पजूचे ेकाय सांउि छ ची।पु प त ेउि छट तथा मराच।ेसाधन पजूचे ेकाय सांउि छ ची।पु प त ेउि छट तथा मराच।ेसाधन पजूचे ेकाय सांउि छ ची।पु प त ेउि छट तथा मराच।ेसाधन पजूचे ेकाय सांगागागागा” ?” ?” ?” ?    

दधू ह ेवासराचे उ  असत,े पाणी माशांचे उ  असते, पु प मराचे उ  असते अस ेवापरलेले अ व छ उ  
साधने दवेा या पूजेचे साधन होऊ शकते का ? अशा कारे बसव णांनी अंध ा, कमकांड, जातीयता, बळी था, 

तवैक य, उपास-तापास इ याद वर खर ह ला केला आह.े 
अ याि मकिव ापीठाची थापनाअ याि मकिव ापीठाची थापनाअ याि मकिव ापीठाची थापनाअ याि मकिव ापीठाची थापना    

गु  जात वेदमुन नी बसवे रांना ान सारासाठी आिण वीरशैव धमा या चारासाठी दि णेतील कलचुरी 
या ठकाणी पाठिवले. बसवे रांनी या काळात अनेक लोकोपयोगी कामे केली. अनेक अिन  चाली रती बंद के या. 
बालिववाहाला कडाडून िवरोध क न िवधवा िववाहाला मा यता दली. बसवे रानंी 'िशवानुभव मंडप' नावा या 
आ याि मक िव ापीठाची थापना केली. या िव ापीठा या मा यमातून बसवे रांनी िव शांती आिण िव  
बंधु वाचा संदशे दऊेन आ मो ाराचे आिण लोको ाराचे मानवतावादी काय केले. माणसासारखा माणूस असनू 
सु ा याचा िवटाळ दसु यानंा का होतो, असे अनेक अनाकलनीय  यां या मनात उभे रािहल,े या बसवा णांनी 

ी-पु ष समानतेचा उ ोष करणा या व पददिलतांना यां या खरा अिधकार दणेा या वीरशैव लगायत धमाच े
पु ीवन कर याच ेकाम केले. 
कायकायकायकाय    कवेकवेकवेकवे    कैलासकैलासकैलासकैलास    ((((क ानचेक ानचेक ानचेक ानचे    वगाचीवगाचीवगाचीवगाची, , , , िशवाचीिशवाचीिशवाचीिशवाची, , , , मो ाचीमो ाचीमो ाचीमो ाची    ा ीा ीा ीा ी    ))))    

कमाचे े  बसवे रानंी पटवून दले. आप या ान ा ीतून यांनी अनेक ंथाचंे लेखन केल.े केवळ 
िशवाचीच उपासना करावी, असे आपले ठाम मतही मांडले. 'कायक वे कैलास' हा िवचार यानंी मांडला. याचा अथ 
केवळ क ानेच वगाची हणजेच िशवाची, मो ाची ा ी होत,े असे यांच े प  मत होते. कमकांडात गंुतून न 
पडता येक माणसान े आपली वतःची भाकरी िमळव यासाठी क  केलेच पािहजेत. येकान े सतत कायरत 
रािहल े पािहज,े असे ते नेहमी सांगत. असे कम कर या या वृ ीला यांनी 'कायक' असे नाव दले. कोणताही 
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वसाय अथवा कुठ याही कारचे काम ह ेहीन अथवा े  असे नसते आिण याव न ते काम करणा या माणसाच े
े व ही ठरत नसत,े अशा िवचारांचे ब सवे र होते. 

शरणशरणशरणशरण    चळवळचळवळचळवळचळवळ    
अ जापासून अं यजा पयत सवजण महा मा बसवे र महाराजां या शरण चळवळीत सामील झाले. या 

चळवळीत झाले या सहभागी पु षांना आिण ि यांना लग दी ा घेऊन ग यात िशव लग धारण के यानंतर 
अनु मे शरण-शरणी अशी नावे िमळाली. शरण चळवळीचे पांतर पुढे वीरशैव लगायत धम चार व सराम ये 
झाले. लगधारण केले या शरणांची पूवा मीची जात न  झाली. अ ज-अं यज यां यात रोजी बेटी वहार सु  
झाले जाती या भती तुटून पड या महा मा बसवे रां या शरण चळवळ पी झाडाला समता, समानता, बंधुता, 
िववेक, कायक, दासो हयाची फळे आली. समाजा या येक थरातनू ी-पु ष महा मा बसवे रां या वीरशैव 
लगायत चळवळीत सामील झाले, ते शरण झाले. शरण हणजे ग यात िशव लग धारण क न शरण प रवारात 

राहणारा, वचनांवर िव ास ठेवणारा, िन य, स य-शु  दासोह करणारा, चचा-अनभुाव-अनुभव करणारा, लग-
जाती इ. भेद न मानणारा, मु   हणजे शरणी-शरण पण हीच ा या २ १ ा शतकाला अनुस न करावी 
लागेल, ती अशी होईल-िनजमु , िनम ही, जाती- लग-वण-वग इ. भेद िवरिहत, कायकिनरत, दासो ही, अनुभवी 
हणजेच शरण.   

सवजण दु कम सोडून सदाचारी बनल,े शरण बनले. महा मा बसवे रांनी ऐतखाऊ लोकांचे मन प रवतन 
केले. यांना क ाचे मह व समजावून सांिगतले. काय काकवे कैलास, म हाच ई र हा मूलमं  महा मा 
बसवे रांनी भारतीय अथ व थेला दला. माला वसायाला काय कालामानाचे, स मानाचे थान ा  क न 
दले. दवसभर क  क न शरण सं याकाळी अनुभव मंटपात एक  येत. िवचारिविनमय, चचा करत. शरणां या 
वानुभवातून वचन ेज माला आली. तीच वचने हणजेच भारतीय संिवधानाचा गाभा आह.े संिवधानातील समता, 
वातं य, बंधुता, म ित ा, अिभ  वातं य, सामािजक याय, ी-पु ष समानता ही मू य े शरणां या 

समतािधि त वचनात दडली आहते. 
जातीयजातीयजातीयजातीय    िवषमतलेािवषमतलेािवषमतलेािवषमतलेा    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध    

समाज व थेला लाभलेला अनादी अनतं रोग हणज े जातीयवाद. ब सवा णांनी १२ ा शतका या 
ारंभीच जाती अंताचा लढाआ चरणातून आरंभीला होता. बसवे रानंी केलेला हा िव ोह व थेला सहन झाला 

नाही हणून बसवा णांना िब ळाचे धानपद सोडावे लागले. बसवे रांनी आप या वीर शैव लगायत धमात या 
त व ानाचा, आचार- िवचार, िनतीचा सदपुयोग केला, याचाच उपयोग काही शतकांपूव  वधमान महावीर आिण 
गौतम बु ांनी केला होता. बु  आिण महावीर यांचा काळ वेगळा असला तरी ब सवे रांनी थळ-काल पर वे या 
इ लग धम ितपादनाचे वणन केले होत,े ते वैचा रक दृ ागौतम बु ां या िवचारांशी िमळते जुळते आह.े 
हणूनच बसवे रानंा १२ ा शतकातील बु  हणून संबोधले जाते. 
ीमु चाीमु चाीमु चाीमु चा    उ ाताउ ाताउ ाताउ ाता    

'ॐ नमःिशवाय' हा षड रीमं  यांना अ यतं ि य होता. ान, भ  व कम यांचा सम वय साध याचा 
य  केला. महा मा बसवे रांचा लगायत धम ामु याने दिलत संवेदनेवर आिण मानवजाती या त वावर 

आधारलेला आह.े बसवे र पिहले ांितकारी धमिवचारक होते. मिहलांना मु चे पंख दणेारे भारतातील समतचे े
जनक हणून बसवे रां या िवचाराकड ेपाहता येईल. महा मा बसवे रानंी अनेक ी वचनकारानंा व अलम भू, 
च बसवे र, िस रामे र अशा अिधकारी पु षांना एक  आणून ी-पु ष समानतेचा पाया रच याचे काम केले. 
ब सव णांनी जो पाया रचला या वर ख या अथाने कळस चढिव याचे काम वैरा य योगी नीअ महादवेी, 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 54 

आयद ल मा, रेव मा यां या सार या ी वचनकारानंी केले. या आिण अशा कायामुळे बसवे रांना िव गु , 
िव िवभूती, भि  भंडारी, ांितकारी, महामानव, वचनकार, महा मा अशा पद ा िमळा या. 
आतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीयआतंरजातीय    िववाहिववाहिववाहिववाह    कर याचाकर याचाकर याचाकर याचा    सदंशेसदंशेसदंशेसदंशे    

महा मा ब सवे र यांची दसुरी प ी िस रस राजाची ि य क या हणजेच हा िववाह आंतरजातीय 
िववाह होता. दसु यानंा आंतरजातीय िववाह कर याचा संदशे दे यापूव  वतःच आंतरजातीय ल  करणारे महा मा 
बसवे र ह े बारा ा शतकातील एकमेव ांितकारी महामानव होते. महा मा बसवे रांनी समाजातील अ ान, 
अंध ा, अ पृ यता व जाितभेदाचे अवलोकन केले. राजस ेचा वापर समाज सुधारणेसाठी केला पािहज,े ही ेरणा 
यांना मंगळवे ात िमळाली. सम  समाज ातंीची क पना यां या मनात िनमाण झाली होती.  

कपडेकपडेकपडेकपडे    िवणनूिवणनूिवणनूिवणनू    िवणकरिवणकरिवणकरिवणकर 
महा मा बसवे र दिलत–मागासवग य यां या घरी भोजनासाठी आवजनू जात असत. ढोर क याला त े

आजोबा हणत तर मातंग च याला ते आपले वडील मानत. जाती- वण वसायाव न िनमाण झालेत हणून त े
एका वचनात हणतात लोह कापून लोहार झाला. कपड े िवणून िवणकर झाला. ापार करणारा वाणी झाला. 
थोड यात बारा ा शतकातील समाजाची िनकोप बांधणी क न सामािजक अिभसरण घडवून आण याचा महान 

योग महा मा बसवे रांनी केला. 
आपलाआपलाआपलाआपला    च रताथच रताथच रताथच रताथ    चालिव यासाठीचालिव यासाठीचालिव यासाठीचालिव यासाठी    कोणताकोणताकोणताकोणता    हीहीहीही    वसायवसायवसायवसाय    

महा मा बसवे र यांचे आणखी एक वचन होत े'कायक वे कैलास' ( म हाच वग') कायक हणजे दहेासी 
िनगिडत ते ते सव होय. काया हणजे दहे कवा शरीर. अंग मेहनत कवा ने केललेे कुठले ही काय असा याचा 
अथ होतो. महा मा बसवे र यां या मते येक ने आपला च रताथ चालिव यासाठी कोणताही वसाय 
केला पािहजे. ामािणकपणे काम करत राहणे या गो ीला मह व दले पािहजे.  म के यािशवाय भाकरी 
खा याचा कोणाला ही अिधकार नाही ह े सू  महा मा बसवे रांनी कालमा स या पूव  सातशे वष अगोदर 
समाजासमोर मांडले. म हाच सा ात कैलास आिण वग होय अशी अ यंत ापक भिूमका यांनी मांडली. 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    व थाव थाव थाव था    प रवतनप रवतनप रवतनप रवतन    

महा मा बसव णानी व था प रवतन केले व थेत बदल केला. एकातंाकडून - लोकांताकड,े 
अ ानाकडून- ानाकड,े दानधमाकडून- दासोहाकड,े मं दराकडून- अनुभव मंटपाकड,े वैरा याकडून- गृह थी 
जीवनाकड,े कठोरतेकडून- सहजतकेड,े िश य वाकडून- शरण जीवनाकड,े ब दवेता वादाकडून-एके र वादाकड,े 
सं कृतकडून- लोकभाषा क डकड,े अंध केडून िववेकवादाकड े ऐतखाऊ वृ ीकडून कायक वादाकड,े 
िवषमतेकडून- - समानतेकड,े िशव लगाकडून- इ लगाकड,े दवेालयाकडून-दहेालयाकड,े शैवपंथाकडुन- वतं  
लगायत धमाकड,े क पोकि पत ंथाकडून- अनुभवी वचन सािह याकड,े दहेदडंणा कडून- दहेधमाकड,े ंथ मा य 

वादाकडून-बुि ामा यवादाकड ेघेऊन जाणारी नवी व था िनमाण करणारे बसव णा सामािजक ांतीचे अ दतू 
होत. नवा पथमाग शोधणारे ते एक पथदश  होत.े 
महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचा सदंशेबसवे राचा सदंशेबसवे राचा सदंशेबसवे राचा सदंशे    

महा मा बसवे रानी जनसामा यांना सहज साधी िशकवण दली. यांची िशकवण सामा य माणसासाठी 
आह.े ती सहज साधी आिण सोपी आह.े संसारी माणसा या जग याचे जीवन त व ान यांनी मांडले. ते घरोघरी 
जात. शरणूशरणाथ  करत. शरणक या, हरळ या, चे या, नुलीयचंद या, मिडवाळ माचीदवे, व घटी वाळ याया 
क करी, दीनदिलत, आ दवासी, बाराबलुतेदार, अठरा आलुतेदार, यांना बसव णा एक  क  लागले. यानंा सहज 
साधे जीवन त व ान सांगू लागले. एकाच दवेाची इ लगाची साधना करा. दहेच दवेालय आह.े एक  या चचा 
करा, सुसंवाद करा. ि यानंा समान अिधकार ा. पंचसूतके पा  नका. दिलतानंा समान संधी ा. जातीभेद, 
वणभेद, लगभेद क  नका. क बड-ेबकरे कापू नका. वक ावर जगा. िभ ा मागून खाऊ नका. काम क  करा. 
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कायकात कैलास आह.े दासोह समाजसेवा आह.े पयावरण र ण करा. दगड ध ड े पुजू नका. पुरोिहता या ह त े
दवेपूजा क  नका. योितष, भिव य, वा तुशा , पंचांग पा  नका. य , होम-हवन क  नका. अनुभव मंटपात 
बसा.  उ र करा, चचा करा. वचन सािह य ा. शुभाशुभ पा  नका. नदी- ान क  नका. एकमेकां या पाया 
पडू नका. शरणूशरणाथ  हणा. सं यास वादाचे उदा ीकरण क  नका. संसा रक जीवन जगा. अ पृ यता पाळू 
नका. माणसाला माणसा माणे वागवा. पशुह या, मांसाहार, सनाधीन, चोरी, घृणा, ह या क  नका. रागावू 
नका. खोटे बोलू नका. दया हाच धम आह.े सदाचाराने, िनती-नैितकता आिण िववेकाने वागा. दयाच धमाचा 
मूलमं  आह.े शरणांची थ ाम करी, नवस-सायास क  नका. अंध ा सोडून ा. ाणीमा ावर दया,भुकेले याला 
अ  ा. घोर जपतप क  नका. झोपच जप आह.े कठोर दहे दडंण, इं य दमन क  नका. दहेाला क  दऊे नका. 
दहे कायकासाठी क वा. उपवास-तापास, तवैक ये क  नका. वेळे, येक दवस, वार शुभच आह.े मरण 
महानवमी आह,े याचे वागत करा. सुखी संसार करा, संसार सोडून िहमालयात जाऊ नका. सं यास धारण 
कर याची गरज नाही. मू तपूजा सोडून ा. अनाव यक खच क  नका. का पिनक वग-नरक यावर िव ास ठेवू 
नका. सदाचार वग आह.े अनाचार नरक आह.े दवेघर गाव सोडून अ य  भटकू नका. शेत पावन भूमी आह.े क ाची 
भाकरच महा साद आह.े िजवंत नागाला मा न िच ात या नागाची पूजा क  नका, िवसंगत  व हार सोडून ा. 
िनसग िनयमा माणे दहेधमा माणे वागा. अनाव यक दहेाला ास दऊे नका. चा र य सांभाळा. दासोह करा. गरज े
पुरती संप ी बाळगू नका. फुकटचे कोणाला काही दऊे नका. फुकटच ेकोणाच ेकाही घऊे नका. दानधमापे ा दासोह 
मह वाचा आह.े िश ण या, वचने िलहा, वाचन सािह य वाचा. ानी हा, नैितकबना, िववेक  बना, वतःम ये 
बदल करा. वतामधील दोष दरू करा. कमकांड दरू करा. वतःची ततुी क  नका. महा मा बसवे रानंी बारा ा 
शतकात जनसामा यांना समजेल अशी िशकवण आिण संदशे दला. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    यां यायां यायां यायां या    कायाचाकायाचाकायाचाकायाचा    समाजावरसमाजावरसमाजावरसमाजावर    झाललेाझाललेाझाललेाझाललेा    प रणामप रणामप रणामप रणाम    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . िभमराविभमराविभमराविभमराव    पुडंगेपुडंगेपुडंगेपुडंगे    
समाजशा  िवभाग मुख, मॉडेल िड ी कॉलेज घनसावंगी, िज हा जालना 

 

हजारो वषापासून जो ब जन समाज हा अ ानात होता,  वै दक धमाने घालून दले या चाली रती ढी 
परंपरां या िवरोधात न उभे राहता तो िनमूटपणे कमकांड क  लागला अशा प रि थतीम य ेअंधा या रा ी म य े
एखादा काजवा पुढे यावा आिण सव उजळून टाकावं. महा मा बसवेश्वर ह ेवीरशैव धमाचे पुन ीवन करणारी 
महान िवभूती होत.े कनाटक ही याची कमभूमी. यांनी धम, समाज, त व ान, वा य, राजकारण इ. े ांत 
केलेले काय ांितकारक व पाचे आह.े बसवे र ह े म ययुगातील भारता या धा मक, सां कृितक, सािहि यक, 
शै िणक, राजक य व सामािजक जीवनातील ये  समाज प रवतनवादी युगपु ष होत.े समाजसुधारकां या 
यादीतही यांचे पिहले थान आह.े हणूनच यांना आ  भारतीय समाजसुधारक, ांतीयोगी व युगपु ष मानल े
जात.े 

कनाटक रा यातील िवजापूर िज ातील बागेवाडी या छो ाशा गावी थोर िशवभ  माधीराज व 
मादलिबनकरा यां या पोटी नामां कत ा हण कुटंुबात बसवे र यांचा 25 एि ल 1905 या दवशी झाला ज म 
झाला. कनाटकातील मंगळवेढा रा यातील बागेवाडी मंगळवेढा रा यावर कल सूय राजा रा य करीत होता. 
बसव ा हमेा धीराज आिण मारला िवणकाम यांच े ितसरे संतान होत.े  वडील माधीराज ह ेबागेवाडी आगाराच े
भांडार मुख होत.े बसवे रां या भावाचे नाव दवेराज, बिहणीचे नाव नाग मा होत.े माजीराज आिण 
माजलांबनका ह े दोघे परम िशवभ  होत.े बसवे र ह े वेदशा ात, धनु व ेत व इतर कलांत पारंगत अस याने 
आिण त े शार व चाणा  अस यान े रा याच े धान झाले. यांनी अनेक िशवमं दरे बांधली. रेवणिस े रा या 

ाचीन मं दराचा जीण ार क न बारा योित लगां या बारा पडी एकाच िशव पडीवर थापन के या. 
बसवे रांनी मंगळवे ातूनच लगायत धमाची थापना केली व त ेधम सारासाठी वणबेळगोळा, बसवक याण 
इ यादी कनाटकातील दशेांत आले. लगायत लोक बसवे वरांना िशववाहन नंदीचा अवतार मानतात. बसवे र 
लहानपणापासूनच कमठ िवध ना िवरोध करत होते.  यांनी वया या आठ ा वष  मंुज ची तयारी झा यावर मला 
आधीच लक दी ा िमळाली आह,े असे हणून मंुज क न यायचे नाकारल ेआिण घर सोडून त े कुडल संगम यथे े
िनघून गेले. कृ ण आिण मल भा या न ां या संगमावरील कुडल संगम येथे मोठे अ ययन क  होत ेतेथे बसवे रानंी 
बारा वष वा त  केल ंकेल.े या वा त ाम ये यांनी वेगवेग या भाषा, धम, त व ान अशा शा ांचा पूण अ यास 
केला. यानंतर त े एका वतं , िनभ ड आिण िनप पाती िवचारापयत आल.े यांचा िववाह यां या मामा या 
मुलीशी झाला. 

त कालीन सामािजक, धा मक, आ थक प रि थती अ यंत दयनीय होती. िवषमता, चातुव य व था 
जलेली होती. माणसामाणसात भेदभाव केला जायचा, जाती व था व वण व था अ यंत िवकृत व पाची 

होती. लोक जातीपातीत, वण व थेत, िवषमतेत, कमकांडात, अंध ते अ यंत गुरफटून गेले होत.े  अशा 
प रि थतीम ये काश योत पेटिव याचे ऐितहािसक काय महा मा बसवे र यांनी केलेलं आह.े महा मा बसवे र ह े
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बालवयापासूनच अ यंत शांत, चतनशील, िववेकिन , िच क सक, वृ ीचे होत.े बालपणापासूनच यांना 
समाजातील अंध ा वाईट चालीरीती, पशुह या, जातीभेद या गो ना यांनी कडाडून िवरोध केला. उदाहरणात 
य ात दधू, तूप का बर टाकायच.ं., िन पाप ा यांचा बळी का यायचा, माणसामाणसात भेद का करायचा, 
ि यांना गुलामीची, िवषमतेची वागणूक का ायची अशा प तीचे िच क सक  बसवे र िवचा  लागले. परंत ु
या िवचारले या ांची समपक कवा यांचे समाधान होईल अशी  उ रे कोणीही दऊे शकत न हत.े त कालीन 
सामािजक िवकृत व कमठ सामािजक प रि थती होती. बालवयातील बसवे र अिन  ढी व परंपरा यां या 
बाबतीत आई-विडलांना अनेक वेळा िवरोध करत होते. बालवयातील बसवे राचंे  नातेवाईक, आई-वडील व 
गु ं जनानी यांना ह ेसांिगतलेले आह े क,,कमकांडा या, िवरोधात जाऊ नकोस; कारण ते वै दक धमाम ये आह.े  
धमा या िवरोधात जाणे अिहत आह,े जर असे झाले तु हाला या ज मभूमीचा याग करावा लागेल. अशा प तीन े
यांची मानिसक जडणघडण झालेली आह.े  

बालवयापासूनच मुळात िच क छक वृ ीच ेअस यामुळे याचा चंड मनसंताप यां या अंतरंगाम ये होऊ 
लागला आिण यातूनच बालवयातील बसवे रानंी ांतीचा पिहला झडा जाितभेदा या िवरोधात उभारलेला आह.े 
बसवे र ह ेअ यास ूअस यामुळे यांनी बारा वष धम दशनाचा व  सवशा ांचा अ यास केला. मुळात िच क सक 
वृ ीचे, िववेकिन  अस यामुळे ते वतः या िवचारांची, िवषयासंबधी, घटनेसंबंधी वतं पणे मांडणी क  लागले. 
हजारो वषापासून अ ानात, अंधारात िन ाव थेत असले या समाजाला जागे करत नवसमाज घडिव याचा ठाम 
िनधार यांनी केला. ानी, िमतभाषी, स  चेहरा आिण न  वभाव, मधुर बोलणे अशा या गुणांमुळे व 
कमकांडां या िवरोधात खंबीरपणे िवचार मांडत अस यामुळे लोकांम य ेत ेकमी कालावधीत लोकि य ठ  लागले. 
कालांतरान े यांची क त  हळूहळू कुडलसंगम या पंच ोशीत पस  लागली.  महा मा बसवे र यांची क त  
पंच ोशी या बाहरे सव दरू पसरत अस यामुळे, यां याब ल एक सहानभुूती, हणून सव धमातील लोक, सव 
ब जनसमाज त कालीन काळात एक आशेचा करण हणून बघू लागले.  

भारता या धा मक, सां कृितक, सािहि यक, शै िणक, राजक य व सामािजक जीवनातील 
समाजप रवतनवादी युगपु ष, महान त व ानी समाज बोधक ज माने ा ण व असले तरी त ेनाका न लगायत 
धमाला नवसंजीवनी दान करणारे कनाटकातील संत महा मा बसवे र एक आदश शासक आिण समतेच े णेत े
हणून ओळखले जातात.  माणूस हा या या ज माने न ह ेतर यान ेसमाजात केले या कमान ेमोठा होत असतो, हा 

िवचार यांनी जनमानसात जिव याचे काय त कालीन काळात सवा या िवरोधात जाऊन केले.  यांनी जातीयता, 
िवषमता, गुलामी, कमकांड यां या िवरोधात जाऊन खंबीरपणे व कोण याही िवरोधाला न जुमानता, न डगमगता 
धमा या, जाती या भती पाडून लगायत समाजाची थापना केली.   

महा मा बसवे रां या मते, समाज व थेला लागलेला हजारो वषापासूनचा रोग हणजे जाितवाद आह.े  
महा मा बसवे रांनी बारा ा शतका या ारंभी जातीअंताचा लढा आचरणातनू आरंभला होता. बसवे रांनी 
केलेला हा िव ोह त कालीन कमठ ,समाज व थेला सहन झाला नाही हणून बसवे रांना िबछडा चे धान पद 
सोडावे लागले.   

काही शतकांपूव  महा मा गौतम बु , वधमान महावीर केला होता. महा मा गौतम बु  आिण वधमान 
महावीर यांचे समाजसुधारणा िवषयीच ेदृ ीकोन, िवचार वेगवेगळॆ असले तरी बसवे रांनी थळ कालपर वे या 
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इतर धम ितपादनाचे वणन केले होत ेत ेवैचा रक दृ ा महा मा गौतम बु ां या िवचारांशी िमळते जुळत ेआह.े 
महा मा गौतम “बु ाचा ब जन िहताय ब जन सुखाय“ हा िवचार होता. महा मा बसवे रानंी दखेील आपले 
िवचार सव समाज समावेशक मांडलेले आहते. महा मा बसवे रांच े िवचार ब तांश माणात बु ा या िवचाराशी 
िमळतेजुळत े अस यामुळेच यांना ‘बारा ाबारा ाबारा ाबारा ा    शतकातीलशतकातीलशतकातीलशतकातील    बुबबुुबु ‘ हणूनही संबोधले जात.े ान भ  व कम यांचा 
सम वय साध याचा महा मा बसवे रांनी जीवनभर य  केला. लगायत धम ामु याने दिलत संवेदनेवर आिण 
मानव जाती या त वावर आधारलेला आह.े बसवे र पिहले ांितकारी धम िवचारक होत.े पु षा माणेच 
मिहलांना वातं य, समान दजा दे याचा िवचार मांडला होता. महा मा बसवे र यांनी अनेक ी व चमकारानंा  
व अलं भु च ा बसवे र िस रामे र अशा अिधकारी पु ष यांना एक  आणून ी-पु ष समानते या पाया 
रच याच ेमहान ऐितहािसक काम केल.े  

बसवे रांनी जो पाया रचला यावर ख या अथाने कळस चढिव याच ेकाम वैराग योिगनी अ महादवेी 
लखमा यां यासारखा िशवशंकरांनी केले आिण या कायामुळेच बसवे रांना िव गु , िव  िवनंती भ भंडारी 

ांितकारी महामानव अशा ही नावान ेसंबोधल ेजात.े याचं कारण हणज े900 वषापूव  मांडलेले िवचार आज या 
वतमानकाळातही  या िवचारांची ासंिगकता, गरज आज या एकिवसा ा शतकातही जाणवत आह ेयाव नच 
महापु षां या दरूदृ ीचा िवचार यामुळेच करावा लागतो. महा मा बसवे र या महापु षाची सव थम जयंती 
1913 साली कनाटकच े गांधी हणून ओळखले जाणारे हा डकर मंज पा यांनी कनाटक येथे पिहली सावजिनक 
बसवे र जयंती साजरी केली. यानंतर सव ठकाणी आप या दशेात िह जयंती साजरी केली जात आह.े महा मा 
बसवे र यांनी समाजातील ग रबी, िवषमता दरू क न आ थक समृ ी िनमाण कर यासाठी यांनी समाजाला 
कायक व कैलास आिण दासोह अशा दोन ांितकारक संक पना द या. जवळपास ांितकारी संक पना कोण याही 

कारच े शारी रक म  हन दजाच े नसत.े समाजात माचे मह व पटवून दऊेन म ित लेा सव म मानले. 
त कालीन काळाम ये म ित लेा हीन दजाची वागणूक होती. अशा प रि थतीम ये अशा प तीचा एक 

ांितकारक िवचार मांडला. ला वसाय वातं य दे यात आलेले आह.े म ित  े बरोबरच गरजेनुसार 
संप ीची िवभागणी करावी ही िवचारसरणी मांड यामुळे बसवे रांची वृ ी समाजवादी, समतावादी होती अस े
दसून येते. यां या िवचाराचंा सार कर यासाठी अनेक ठकाणी मठ थापन केल.े तेथ ेयो य ची िनयु  

केली. का मीरपासून केरळपयत या, राजापासून रंकापयत या आिण ा णापासून अ पृ यापयत या अनुयायाचं े
मोहोळच यां याभोवती जमले होत.े याव न यां या समथ संघटनश ची क पना येऊ शकते.. बसवे रां या 
काळात समाज व थेत ीला शु , बिह कृत समजले जात असे, ीयावर व र  समाजातील उ  वण य वगाकडून 
अ याय, अ याचार केला जात होता. हणून ि यांसाठी महा मा बसवे र यांनी भरीव काय केल.े ि यांना धा मक, 
अ याि मक आिण वातं याचा अिधकार दला. ि यांची शु ते या क पनतेून मु ता केली, त कालीन 
समाज व था व राज व थेम ये बदल घडवून आणणारा ांितकारी व ऐितहािसक असा आंतरजातीय िववाह 
घडवून बारा ा शतकात घडवून आणला. मागास जातीतील संत हळदी या यांचा मुलगा शीलवंत व मधुररस 

ा ण मं याची मुलगी कलावती या दोन िविभ  जातीमधील िववाह घडवून आणला, असा आंतरजातीय िववाह. 
असा िनणय हणज ेबारा ा शतकातील एक ांितकारक आिण धाडसी पाऊल होत.ं  
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आजही नऊशे वषानंतर दखेील आप या समाजाची आंतरजातीय िववाह कर याची मानिसकता बदललेली 
नाही ह े याव न प  होते. महा मा बसवे र यां या आंतरजातीय िववाहा या संदभात घेतले या िवचाराचंी 

ासंिगतता कती मह वाची आह े ह े याव न प ट. यांनी बालिववाहाला िवरोध केला तसेच िवधवां या 
पुन ववाहाला मा यता दली. सव मानव समान आहते, याचा अथ ी व पु ष हहेी समान आहते, असे यांचे मत 
होत.े महा मा बसवे रां या मते, समु ाला भरती येत,े ओहोटी येते तसेच सूय म यावर येतो आिण नंतर मावळतो 
याच माणे िह समाजाचहेी असेच असते. या मातृभूमी ने ास, महा मा गौतम बु , चावाक, वधमान महावीर 

यां यासारखे त ववे े, चं गु  मौय सारखे स ाट, अशोक स ाट िनमाण केले. या महापु षां या काळात त कालीन 
का समाज हा भरभराटीला आला होता व काही कालावधीनंतर या समाजाम य ेअधोगती झाली. या काळानंतर 
िनमाण झालेला जाितभेद, अ पृ यता, िवषमता यासार या समाजाला लागले या अिन  था, परंपरा, कमकाडं 
यांनी समाजाला बं द त क न ठेवले होत.े अशा प रि थतीतून महा मा बसवे र यांचा उदय झालेला दसून येतो.   

एकोिणसा ा शतकातील थोर सुधारक वामी िववेकानदंां या श दांत सांगायच ेतर “ आधुिनक सुधारणा 
व धमाची मोडतोड के यावाचून सामािजक सुधारणा करणे अश य वाटत.े”  समाजाची उ ती होत ेती धमामुळे 
न ह ेतर धम त वांचे यो यरीतीन ेपालन न के याने ह ेमहा मा बसवे र जाणून होत.े िविवध ंथांच े ान या सव 
शाखांचा अ यास केला यामुळे यांनी सं कृत ंथातील धर्म त वे क ड मधून िलहीली. बसवे रांनी क ड बामणे 
िलिहल े होत.े  समाजाची नैितक व धा मक दृ ा रचना कशी असावी ह े सांग यात आले. येकान े आप या 
पोटापा याचा वसाय करताना ामािणक व आ याि मक जीवन जगायला मागदशक ठरतील अशी त वे 
बसवे रांनी समाजाला दली.  सवसामा यां या उ तीची कामे कर यात बसवे र यांचा हातखंडा होता. 
भारतातील अ या माचे ऐ य साध यासाठीच यांनी ‘अनुभव मंडप’  ही सं था थापन केली.  या सं थेत वेश 
घे यास कोणाशीही बंदी न हती.  ि यांनासु ा सं थेचे सभासद होता येत होत.े  जातीभेदाला थारा न हता.  

महा मा बसवे र यांनी चातुव य व कमकांडावर हार केला. याब ल ते हणतात “ सांबार उ म तो 
दवुास.. क यप लोहार त डी नेतो.. नावी ित ही लोक  बरवी.. िस ी ती जातीच.े. े व हाजी वेडा या… ब म 
गंध लावुन काय उपयोग आह.े. याचा अथ- मणी ग यात बांधून काय उपयोग आह ेजर तुम या अंतरंगात तुमच ंमन 
शु  नसेल तर काही उपयोग नाही. हा सव दखेावा आह.े या गो ी आप या आचरणात आणणे कठीण आह,े या 
गो ी अंतर मनात ठेवून काही उपयोग नाही.  

अ या कारे महा मा बसवे र यांनी समाजातील त कालीन काळातील सामािजक, राजक य, अ याि मक 
बाब वर िच क क व वतं पणे िवचार मांडून एक कारे समाजाला दशा दाखिव याचे ऐितहािसक व ांितकारक  
काम केलेले आह.े  कारण त कालीन समाजावर वै दक धमाचा चंड भाव होता. अंध ा,कमकाडं, 
चातुव य व था, मिहलांना दु यम वागणूक यामुळे समाज हा पूणपणे गुरफटून गेलेला होता. अ या ितकूल 
सामािजक प रि थतीत ज म झाले या ा हण धमावर टीका करणे, वतः या ज मदा या आई-विडलां या 
िवचारां या िवरोधात जाऊन सव समाजाब ल या उ तीच,े गतीचे ताि वक िवचार मांडणे कब ना काही कृती 
करणे जसे क, य  योगाला िवरोध, मिहलाना समान  दजा, वातं य, आतंरजातीय िववाह लावून दणेे, जातीयता, 
िवषमता, गुलामिगरी, कमकांड, अिन  ढी, था, परंपरा या िवरोधात िनभ ड भूिमका घेऊन िवचार मांडणे, 
तसेच ह े िवचार  ब जन समाजा पयत पोहचेवीने, हा िवचार कमी कालावधीत लोकि य ठरने ह ेख या अथान े
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सामािजक बदलाचीच नांदी हणावी लागेल. याचा प रणाम आज समाजात काही माणात झालेला न  दसून 
येतो. कारण ज े वाहा या िव  मांडलेले असतात. ते िवचार समाजात जायला बराच वेळ लागतो कारण 
समाजावर धमाची झापड एकाएक  जात नाही.   महा मा बसवे र या िवचारामुळे उ  जात चा समाजाकड े
पाह याचा दृ ीकोनातं मा  न  ब ल झालेला आह ेह े यां या एकूणच सामािजक िवचाराव न प ट होत.े अ या 
या महान समाजसुधारकान े इ.स. 1167 म ये वया या 66 ा वष  त ेसंगमे रा या पाय याशी शेवटचा िनरोप 
घेतला. कनाटक सरकारन ेकृ णा आिण मल भा नदी या संगमावर बसवे रांच ेसमाधी थळ उभारल ेआह.े 
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जागितकजागितकजागितकजागितक    मानवतावादाचेमानवतावादाचेमानवतावादाचेमानवतावादाचे    सूससूूसू     : : : : बसवत वबसवत वबसवत वबसवत व    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शकंरशकंरशकंरशकंर    िवभतुेिवभतुेिवभतुेिवभतुे        
पदवी व पद ु र मराठी िवभाग, इं दरा गांधी महािव ालय िसडको नांदेड. 

आज संपूण जग एका िविच  अव थेतून वाटचाल करतो आह.ेएक कड े मंगल हावर व ती कर याची 
तयारी मानव करतो आह े तर दसुरीकड े कोरोना महामारीन े मंगल ह तर सोडाच साधे एका रा ातून दसु या 
रा ात वेश करायला बंदी आह.ेएक कड ेजगातील सवच लोक एक आहते हा क याणकारी िवचार जिवत आहोत 
तर दसुरीकड े आज रिशया -यु े न यु  सु  आह.े एक कड े जात, धम,पंत ह े बुरसटलेल े िवचार आहते,या 
जागितक करण युगात त े ह पार झाले आहते.या मात आपण आहोत तर दसुरीकड े जगात सगळीकड े उज ा 
िवचारसरणी या लोकांची सं या वाढते आह.ेअशा गंुतागंुती या व ािम  जीवनानुभवा या काळात आपण 
वावरतो आहोत.अशावेळी पु हा एकदा िववेकवादी, समतावादी,त व मांडणा या व जिवणा या महान ांितकारक 
महा मा बसवे र यां या बसवत वाचा गांभीयान ेिवचार कर याची गरज िनमाण झाली आह.े 

महा मा बसवे रांना जीवनकाळ  तसा अ पकाळ (६२) िमळाला. पण या अ प काळातील यांच ेकाय, 
िवचार, त व मा  हजारोवष दशा दे याचे साम य यात आह ेही बाब नजरेआड करता येणार नाही. ितभावंत 
माणसे समकालीन ा सोबतच भिव यातील ांचा वेध घेत असतात. हणूनच यां या त वात आज या 
काळातील ांची उ रे दडलेली आहते. आज आपण आप या दशेाकड ेव जगाकड ेबारकाईने पािहले तर अनेक 
गंुतागंुतीच े  िनमाण झालेले आहते. जागितक करणाची उलटी या घडत असलेली जाणवू लागते आह.े "ह े
िव ची माझे माहरे घर" ही क पना सोडून, 'माझा रा  फ  आिण फ  मा याच रा ातील लोकांसाठी आह,े 
बाक यांनी दशे सोडून जावा' कारण आ ही फ  आम या वरच ेम करतो हा िविच  रा वाद जगात फोफावताना 
दसतो आह.े या िवचारसरणीचे लोक जगात स ा िमळवताना दसत आहते. अशा संकुिचत िवचार सोबतच 

जातीवाद, धमवाद, दहशतवाद ,रोजगार ,िनकृ  गुणव ा, फसवेिगरी, आ मक त वृ ी, जीवघेणी पधा, वाढता 
ाचार, पुरोगामी िवचारवंत यांची होणारी ह या, मािहती तं ानातील वाढते गु हगेारीकरण, नैितक मू यांचा 

होणारा हास, शेतक यांची वाढते आ मह याच े माण... अशी असं य  व सम या आप यासमोर उभी आहते. 
यातील ब तेक ांची उकल महा मा बसवे रां या बसव त वात दडलेली आपणास दसून येतात. ही 
मानवतावादी बसवत व  जर आपण अंगीकारली तर भिव यातील अनेक दु प रणामास आपणास त ड दतेा येईल. 
अथात ही थोर बसव त व क ड भाषेत िवपुल माणात अस यान ेआिण भाषे या मयादांमुळे संपूण जगभर पोहोच ू
शकत नस यान ेखूप मो ा माणात मयादा आले या आहते. परंतु असे असले तरी अलीकड या काळात 'महारा  
बसव प रषद' व काही अ यासक यांनी वेगवेग या भाषेत हा िवचार दे याचा य  केलेला आह.े आिण करीत 
आहते ही गौरवा पद बाब आह.े 

महा मा बसवे र यांची बसव त व  आपणास तीन मा यमातून ल ात येईल. १)महा मा बसवे र यांची 
कृती बालपण. (यां या बंडा पासून त े वेगवेग या संदभात) २) महा मा बसे र यांनी केलेल े मागदशन (चचा 

बोधन) व ३) यांच ेलेखन (वचन सािह य). आप याकड ेदोन वा ये नेहमी कानावर येतात, यातील पिहले वा य 
हणज,े 'मनभर चचपे ा कणभर कृती बरी. व दसुरे वा य हणजे, 'बोलके सुधारक कत सुधारक' यांचा जे हा 
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आपण महा मा बसे र यां या संदभात िवचार करतो ते हा असे ल ात येत ेक  यांनी थम कृती केली नंतर चचा 
केली. बालपणापासून ते आयु या या शेवटपयत यांनी येथील समाज व थेला दशा दे यासाठी केलेल े बंड जर 
आपण पािहले तर वतमान िश ण व थेतील मुलांना अ याय अ याचारा या िवरोधात उभी राह याची ेरणा 
िमळते. उदा.उ  वण व थेत ज माला येऊनही ी-पु ष समानतेचा धागा पकडून वया या आठ ा वष  उपनयन 
सं कारास केलेला िवरोध, घरा या कुटंुबाचा जाती-धमाचा केलेला याग, वया या अठरा ा वष  इ लगाची 
जगाला दलेली प रक पना, च रा य ांती या कतीतरी पूव  जगाला वातं य, समता, बंधु व व यायासाठी 
संसद पी थापन केलेली यांची 'अनुभव मंटप' ान ा ीसाठी चिलत असलेली सं कृत भाषा सोडून 
सािह यिन मतीसाठी िनवडलेली लोकभाषा, हद ूधमातील कमठ परंपरेला पयाय हणून लगायत धमाची यांनी 
थापन केलेली चळवळ, वग -नक सार या ामक व खुळचट क पनांना यांनी केलेला िवरोध, अंध लेा दरू 

सा न येक दवस हा चागं या कामासाठी मु तच असतो. हा दलदार संदशे, मांना दलेले मह व, धमात 
ि यांना दलेला सहभाग व समता, चा सामािजक दजा जातीव न नाही तरी िवचा न ठरतो हा मांडलेला 
िस ांत, सामािजक समतेसाठी आंतरजातीय िववाहाचा यांनी केलेला पुढाकार... अशी कतीतरी घटना व 

संगा या मा यमातून महा मा बसे र यांच ेवेगळेपण अधोरेिखत होत.े 
महा मा बसे र यां या वरील कृती सोबतच सामािजक सम यािवषयी मानवतेिवषयी, गतीिवषयी अनेक 

ब मोल िवचार यांनी आप या वचन सािह यातून मांडलेले आहते. भारतीय परंपरेत वण मा या मा यमातून 
ा ण, ि य, वै य व शु  ही जातीभेदाची फळी िनमाण झाली होती. हाच िवचाराचा धागाही काही माणात 

आज या समाजात छु या प तीन े वावरताना दसतो. हा िवचार दशेा या व मानवते या क याणासाठी अ यंत 
घातक आह.े यासाठी िश णातून मुलांना सो या भाषते याचा फोलपणा उघडा केला तर भिव यातील गंभीर 
सम या उभी राहणार नाही. ही वण व था िव ाना या कसोटीवर टकत नाही हा िवचार महा मा बसे र यांनी 
आप या पुढील वचनातनू कती भावीपणे मांडलेला आह.े "को लुवन े मा दग होलसू नबवन े होलेय कुलवेतो 
अवं दर कुलवेतो? सकल जीवा म रगे." 
जाती िनमाण कोणी के या? मांग कोण?महार कोण? या या कामाव न जाती कस े ठरवता येईल. मानवजात 
सगळीकड ेएकच आह ेहा मानवतावादी िवचार यांनी मांडला. उलट यां या मते आई-विडलांना हीन लेखणारा 
अ पृ य समजावा. संप ीसाठी हसक वतन करणा यास मातंग समजावे, आपण सारे एक आहोत ते हणतात, 
"नेल े व द े होलेिगरी िशवालय े  जलव द े शौचाचमन े  कुलव द े त  तान रदवंगे फलव द े ष दषन मुि गे" 
महारवा ाची जागा व िजथे िशवालय आह ेती जागा एकच आह.े शौचालयासाठी वापरणारे पाणी व मुखमाजन 
कर यासाठी वापरलेले पाणी ह ेपाणीच आह.े ते हा कुल, जात, धम, पंथ. या नावाखाली भेदाभेद करणारा माणूस 
आज सगळीकड ेमाणूसच आह.े हा मानवक याणवादी िवचार आज या शै िणक वतुळात जिवणे आव यक आह.े 
खूप वाचून, खूप ऐकून काय उपयोग आह.े जर तुमचा मोह सुटत नसेल.( वचन १३४) मडके दवे, सूप दवे, 
र यावरचा दगड दवे, कंगवा दवे,  पातेले दवे, वाटी दवे. सगळीकड ेदवेच दवे. पाऊल ठेव यासाठी जागा नाही पण 
माणसातला दवे एकच आह(ेवचन २६०) दया नस यास धम काय कामाचा? दया असावी सव ाणीमा ा, दया हचे 
धमाचे मूळ दवेा.दयेिवना धम नावड े कुडलसंगम दवेा(वचन.२४७) हा कुणाचा हा कुणाचा हा कुणाचा असे हणू 
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नका दवेा. हा आमचा, हा आमचा असे हणव दवेा.(वचन ६२)  चोरी क  नका, ह या क  नका, खोटे बोलू 
नका(वचन २३५) अशा कतीतरी वचनातनू यांनी अितउ  नेितक मु ये समाजास दली आहते. 

महा मा बसवे रांच े 'वचन' सािह याच े मु ये या काळा या कसोटीवर तपासल ेतर याची उंची अिधक 
माणात जाणवेल. या काळात अमे रकासारखा रा च अि त वात आला न हता. या काळात ा स, इं लंड, 

जमनी, रिशया, चीन सार या रा ात संकुिचत रा यशाही होती. अशा काळात सम ीचे चतन भावीपणे 
मांडणारा व नंतर या आधुिनक करणास, समाजवादास ेरणा दणेारा महान िवभूित हणून महा मा बसे राकड े
पाहावे लागेल.िवशेष हणजे जगातच कमकांड माजलेला असताना जातीभेद ,वणभेद, लगभेद, वगभेद न मानणारा 
एक पयाय यांनी जगाला दला. हा िवचार िश णातून  होणे आव यक आह.े जात, धम , लग, भेदाभेद न 
करता यांनी समतेपोटी फ  अनुभव मंटपात या सवाना वेश दला नाही, तर हजारो वषापासून यांना 
लेखणीची परवानगी न हती या सव ब जनासंाठी समाजाला व ि यांना िलिहत े केले. यामुळेच सम  मानवी 
जीवनाला एक अथ ा  झाला. यां या लेखणीतून आलेले वचन सािह य जगाला मागदशक ठरल.े महा मा 
बसे रयांच ेवचन तर चलनी ना यासारखे आहते. वहारासाठी चलनी नाणे जेवढे मह वाचे आह ेतेवढेच मह व 
समाजा या मानवी मू यासाठी वचन सािह य आहते. 'आळस' हा मानवी वृ ी चा भाग आह.े अशा वेळी जर 
कोणता धम असे सांगत असेल, 'जैसे ठेिवले अनंत,े तैसचेी राहावे. िच ी असू ावे समाधान' तर माणूस अिधक 
आळशी हो याची श यता असत.े अशा वेळी महा मा बसवे रांच े'कायाकवे कैलास' हणजे म हाच कैलास आह.े 
हा माला, क ाला, मेहनतीला दलेले मह व ,दशेा या गतीसाठी अितशय मौिलक आहते. 'िपता माझा मांग 
चे या, िपतामह माझा ढोर क या, चुलता माझा क ण या, बंधू माझा क री बोम मा' हा महा मा  बसवे रांचा 
िवचार येकाने अंिगकार यासारखा आह.े 

सारांश पान े आपणास असे सांगता येईल क , आज जग एका वेग याच च हूात सापडलेले आह.े 
यांि क युगाचा प रणाम घरोघरी जाणवत आह.े युज अँड ो (वापरा आिण फेकून ा) चा जमाना आह.े येथ े
जाितवाद आधुिनक व पुरोगामी प तीन े जोपासला जात आह.े िवशेषतः भारतात पु हा एकदा िवषमतेची च  
फरतात क  काय असा भास होतो आह.े दशे ेम, रा ेम नावाखाली अिभ चा गळा घोटला जातो आह.े 

मानवीमू य जिव यासाठी फारशी कुणी क  उपसताना दसत नाहीत. या सवाचे प रणाम भिव यात अितशय 
भयावह होणार आहते. याची फळे पुढील िपढीला भोगावे लागणार आहते. अशा प रि थतीत िश णा या 
मा यमातून ही उगवती िपढी आह.े यांना आपण िव ानवादी, मानवतावादी िवचार दली तर भिव यातील संकट 
टळणार आह.े आजची िश ण व था िखळिखळी बनलेली आह.े पा ा य त व ान सोबतच आपण आप या 
भूतकाळी क याणकारी, मानवतावादी िवचार मांडणारी महामानव महा मा बसे र यांचे बसव त व 

जिव यासाठी जाणीवपूवक य  केल ेतर वतमान िश ण वि थत भ म बळकट िनमाण होईल यात ितळमा  
शंका नाही. कनाटक रा यात शाळा, महािव ालय, िव ापीठातून महा मा बसवे र वचन सािह य िशकवले जात 
आह.े मा  एका रा यापुरत ेह ेमानवतावादी िवचार न ठेवता एकूण भारतीय िश ण व थेत या या भाषेतून 
बसव त वाचा अ यास मात समावेश करणे काळाची गरज बनली आह.े  योगायोगाने आप या दशेात ज मास 
आले या या महामानवांचे िवचार जागितक पातळीवर सु ा जगा या क याणासाठी अितशय उपयु  ठरणारी 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 64 

आहते. हणून आप या सवाचे कत  आह े क  ह े त व जगा या कानाकोप यापयत दली पािहजे. तरच या 
महामानवाच ेिवचार ख या अथाने सार्थ ठरले असे आपणास हणता येईल. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी 

१) शरण जीवन दशन.राजू जुबरे, महारा  बसव प रषद भालक , .आ.२०१४. 
२)िशवशरिणय : मिहला दृ ीकोन.संपादन भालचं  जयशे ी.बसव भारती हदी ित ान भालक . .आ.२०१० 
३)शरणपथ डॉ.द.ेजवरेगौड. महारा  बसव प रषद भालक , .आ.२००८. 
४)बसव िस ांत.संपादन ा.बाबूराव माशाळकर. महारा  बसव प रषद भालक . .आ.२०१२. 

५) धमगु  बसव णा आिण अ ावरण. डॉ.बसव लग प ेव .रॉयल काशन को हापूर. .आ.२००७. 
६)बसव वचन गंुजन.संपादन. ा.भीमराव पाटील.शरण सािह य मंडळ लातूर. .आ.२०१०. 
७)बसवत वांचे आचरण आिण आपण. ी.बसल लग प ेव . महारा  बसव प रषद भालक . .आ.२००९. 
८) बसवे री वचन सािह य.संपादक. ा.िवजयकुमार करजकर.लातूर. .आ.२००९. 
९) वचन.संपादन. डॉ.एम.एम.कलबुग .बसव सिमती बगळु . .आ.२०१२. 
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ी महा मा बसवे र बारा ा शतकातील पिहले 
समाजसुधारक 

ाााा. . . . पठेकरपठेकरपठेकरपठेकर    गणशेकुमारगणशेकुमारगणशेकुमारगणशेकुमार    सोपानरावसोपानरावसोपानरावसोपानराव  

सहा यक ा यापक व सं कृत िवभाग मुख संजीवनी महािव ालय, चापोली, ता. चाकूर, िज. लातूर, 

तावनातावनातावनातावना    
            बारा ा शतकात सवात थम समाज जागृती करणारा समाज सुधारक हणून ी महा मा बसवे र 
यां याकड ेपािहले जात े यांनीच या काळाम ये राजक य सामािजक आिण धा मक प रि थतीचा अंदाज घेऊन या 
ठकाणी असणारी जाती व था आिण यापासून होणारे समाजाच े िवभाजन थांबव यासाठी सवधम समभाव 

प तीमधून जनजागृती कर याचे काम केलेले आह े यामुळेच या महान िवभूत ना सव थम शत शत नमन करतो. 
       युरोप खंडात वैचा रक ांतीची सु वात हो यापूव च भारतात बारा ा शतकात कनाटक रा याम ये भूतपूव 

ांती झालेली आपणास पहावयास िमळते. या ांतीच े जनक ी महा मा बसवे र आिण यां या समकालीन 
िशवशरण या काळाम ये क याण-नगर नावान े िस ीस असणारे शहर आज िबदर िज ातील बसवक याण या 
नावान े िस  आह.े याच ठकाणी यांनी ांतीची योत पेटवली आिण या ठकाणी अनुभव मंडपांची उभारणी 
केलेली आह.े या ांतीचा भाव ामु याने या ठकाणी असणारे जाितभेद ी-पु ष िभ ता वेगवेग या धमात 
असणा या अिन  था, पौरािणक दवे पूजन, अ ान ढी परंपरा या दृ ीनं च ेइ छाटन हो यासाठी मदत िमळाली. 
आज येक िव ापीठातून अनेक िनरी ण परी ण क न संशोधकां या मागदशनाखाली बंध िलिहल े जातात 
परंतु बारा ा शतकात ी महा मा बसवे र यांनी अनुभव मंडप या नावाने अ भुत असे जनजागृतीच ेिव ापीठच 
उभे केले होत.े सािह याच ेसुंदर नवे दालन याने िनमाण केलेले आह ेया मंडपात केवळ धा मक िवषयावर संशोधन 
केले जात े असे नाही तर सामािजक राजक य आ थक संदभात दखेील मो ा माणात संशोधन केले जाते ह े
आपणास पहावयास िमळते. 
             काळानुसार काळाची पावले ओळखत होतो मानवी मनांचा वेध घे याची यां याम य े श  आह.े 
भिव याची यांना जाण आह.े जो या सव गो चा िवन  अभाव वने िवचारमंथन करतो व याम ये िनणय घे याची 
यो य प त ची मता आह.े असे युगपु ष हणून यांना जागितक तरावर ओळखले जात.े असे िव  गु  बसव ा 
आपणास पहावयास िमळतात. यामुळेच ी महा मा बसवे र यांना आ  ांितकारक संत हणून संबोधले जात.े 
महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंे    बालपणबालपणबालपणबालपण    
           हसैूर रा यातील िवजापूर िज ात बागेवाडी या तालु या या गावी या महान संतांचा ज म वैशाख शु  
अ य तृतीया यांचा सण अकराशे पाच म ये झाला यां या विडलांचे नाव मादीराज तर आईचे नाव मादलांिबका 
असे होत.े मं दरात यांचे घरान ेवै य ा ण होत.े महा मा बसवे र ह ेलहानपणापासूनच बुि मान होत े यां या 
आई-विडलांचे े  व यां या सोळा वषापूव  हरवल े यावेळी यां याकड े समाज कटूतेन े वागू लागला यांनी 
आप या बिहण ह  नागमा बरोबर गाव सोडून कुडलसंगम येथ े आले कुडलसंगम ह े मल भा व कृ णा नदी या 
संगमावर वसलेल ेिवजापूर िज ातील रमणीय गाव या गावांम ये संगमे र यांचे दऊेळ आह.े या ठकाणी जाऊन 
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बसवांना संगम नाथाच आपले माता िपता आिण सव व मानू लागले या गावांम ये बसवणं ची धा मक व सामािजक 
पायाभरणी झाली आह.े 

ीीीी    महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे र    याचंायाचंायाचंायाचंा    जीवनजीवनजीवनजीवन    वासवासवासवास    

अनु म घटना इसवी सन वष 

1 ज म बागेवाडी िज हा िवजापूर कनाटक 1105-1113 आठ वष 

2 उपनयन सं कार वया या आठ ा वष  1113 

3 कुडलसंगम येथे आगमन व ानसाधना 1113-1126 तेराह वष 

4 मंगळवेढा िज हा सोलापूर येथे आगमन व वा त  1127-1132 सहा वष 

5 बसवक याण येथे आगमन व राजा डीजल दरबारात 
धानमं ी हणून काय 

1132-1167 छ ीस वष 

6 बसवक याण येथे अनुभव मंडप थापना 1141 

7 ी महा मा बसवे र यांचा एकूण जीवन काय 1105-1197 (62 वष) 

बसवनबसवनबसवनबसवन    बागवेाडीबागवेाडीबागवेाडीबागवेाडी    
            ी महा मा बसवे र यांचा ज म याच बागेवाडीत बारा ा शतकात झाला. या गावाला साज बसवन 
बागेवाडी या नावान ेओळखले जात.े कनाटक रा यातील िवजापूर िज ातील तालु याचे ठकाण आह.े सु िस  
असे नंदी केशव यांचे ाचीन िशवमं दर पुढे भ  असे नंदीची मूत  ह े बसव ा बागेवाडीची मु य आकषण आह.े 
इंगले रइंगले रइंगले रइंगले र    
          ह े ी महा मा बसवे र यां या मामाचे गाव आह.े ती बागेवाडी पासून तीन कमी अंतरावर असून या 
ठकाणी ी महा मा बसवे र महाराज आप या बिहण नाग मा सोबत मामा या घरी वा त ास काही काळ 

रािहल ेआहते. या ठकाणी जैन साधूंच ेमो ा माणात वा त  होत.े राजा िबजल ही जैन धमाचा अस यामुळे या 
प रसरात जैन धम य ले या मं दरे बा बली गोमटे र यांचे 58 फुटांची उंच अशी मूत  या ठकाणी आह.े 
कुडलसगंमकुडलसगंमकुडलसगंमकुडलसगंम    
         कुडलसंगम ह े ी महा मा बसवेश्वर यांचे तपोभूमी आह.े याच ठकाणी महाराजांनी िविवध धमदशन यांचा 
सखोल व पात अ यास केलेला आह.े सं कृत भाषेचे अ ययन पण केले आह.े येथील चतन आतूनच महाराजांना 
प रवतनाची बीजा  रोपं झालेली आह.े या ठकाणी सेवांचे एक िस  तीथ े  आह.े या ठकाणी कृ ण घाट भा 
व मुल भात न ां या संगमावर ह ेकुडलसंगम तालुका पुणे बागलकोट िज ातील े  आह.े कोरीव दगडावरील 
सुंदर िश पकला असलेले कुडलसंगम वरांचे ाचीन िशवमं दर ही दखेील मु य आकषण आह.े आज येथील 
सरकारन ेया े ांचा िवकास हावा हणून कुडलसंगम िवकास बोड यांची थापना पण केली आह.े ामु याने या 
ठकाणी कृ णा मल भा आिण घट भा न ां या संगमात ी महा मा बसवे र महाराजांची म यभागी समाधी 

आह.े या समाधीच े दशन घे यासाठी पाय या उत न जवळपास शंभर फूट जावे लागते ह े भारतातील एक 
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नािव यपूण दजा असणारे ब व े  आह.े बागेवाडी जवळपास तीस कलोमीटर अंतरावर आह.े 
मंगळवढेामंगळवढेामंगळवढेामंगळवढेा    
            मंगळवेढा ह े गाव महारा  रा यातील सोलापूर िज ामधील तालु याचे ठकाण आह.े या ठकाणी 
बारा ा शतकात राजा िबजलानी ची राजधानी होती यावेळेस मंगळवेढा रा यात उ मानाबाद परांडा सोलापूर 
सांगली सातारा िवजापूर गुलबगा बागेवाडी कुडलसंगम या कनाटक आिण महारा ातील ांतांचा समावेश 
असताना दसून येतो. या ठकाणी ी महा मा बसवे र यांचे मामा राजा िबजल दरबारी अिधकारी हणून काम 
करत होत.े मामा बलदवे यां या सांग याव न महा मा बसवे र ह ेकडलसंगम सोडून मंगळवेढा येथ ेकरणी पदावर 
नोकरीस आले होत.े ते हा यांचा काही कायकाळ या गावांम ये दखेील वा त ास असलेला दसून येतो. 
धा मकधा मकधा मकधा मक    वववव    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    ि थतीि थतीि थतीि थती    

बसव ा या उदय काळातील वै दक धमातील य याग ा यांची होणारी हसा या सव कमकांडांचा 
सवसामा य लोकांना वीट आलेला होता. यावेळेस वै दक धमाचा सार हा मनु मृित वर अस यामुळे मनु मृित 
मधील व रणवीर आिण जाितभेद याम ये समाजांचे तकुड े पडत होत.े यावेळेस दिलत व ि यां या वर मो ा 

माणात अ याय-अ याचार होत असताना या दोघांनाही धा मक, आ थक, सामािजक आिण राजक य वातं य 
न हत.े हणून ह ेदो ही घटक नािवलाजा तव अ याय अ याचार सहन करत होत.े यावेळी राजस ेवर धम सं थेचा 
अंकुश होता. या सव प रि थत चा ी महा मा बसवे र लहानपणापासूनच प रणाम झालेला दसून येतो. कब ना 
समाजांची आिण र यांची दरुाव था दरू कर यासाठीच यांचा अवतार झालेला असावा. 
आदशआदशआदशआदश    शासनकताशासनकताशासनकताशासनकता    

शासन करता चांगला असेल तर िनि तच या रा ाची िन मती चांगले होत ेआिण गती पण होत असत.े 
याकाळी दखेील ामु याने राजेशाही असताना दखेील ी महा मा बसवे र आज सरां या उ म शासक या 

ना यान े या काळात हणजेच बारा ा शतकात िबजल राजाला एक कतबगार धानमं ी हणून िमळाला होता. 
महा मा बसवे र ह े अवतारी पु ष होत.े यांचे दय िशवशरण यांचे संतांच े होते. ते धमशील होत.े आप या 
राजाला उ  िशखरावर पोहोच यासाठी यां याकड े यां या मनाम ये सतत ेरणा िनमाण करणारा गुण अवगत 
होता. तो ई र सा ा कार, आ मसा ा कार, िनगुण व िनरंकार अशा अनेक गुणांनी संप  असणारा असा शासन 
या काळात या रा याला िमळाले. या रा यांच ेभा य समजावे लागेल हणूनच यांनी संसारी िववाह क न उ  

आदश यांची कृती करावी अशी आ ा महागु  जातवेद मुिन व कुलदवैत संघटना यांची झाली. यांनी भावी 
संसाराकड ेकाही अटी व शत  ठेव या हो या. या मा य क न पण घेत या असा हा आदश डो यासमोर ठेवून ी 
महा मा बसव ा एक उ म शासक यांना यांनी काम करणारा समाज सुधारक हणून ओळखला जातो. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

ी महा मा बसवे रांच ेबारा ा शतकामधील समाज सुधार याच ेकाम िनि तच सवाना ेरणा दणेारी 
आहते. कारण या काळी दिलतावर होणारे अ याय ी-पु ष भेद िनमाण क न ि यांना िमळणारी वागणूक 
समाज व थेला उ  समाज िनमाण क न दली असताना आपणास पहावयास िमळते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1.  बसवपुराण, संपादक रा संत डॉ. िशव लग िशवाचाय महाराज, राजूरकर 
2.  बारा ा शतकातील कनाटकांचा स या ही महा मा बसवे र, लेखक बाळा पा ब दाडे 
3.  महा मा बसवे र जीवन व त व ान, ी भू राज िलगडे 
4.  युग वतक महा मा बसवे र, संपादक ा यापक भीमराव पाटील व ा यापक िवजयकुमार करंजकर 
5.  बसव कालीन शरण दांप य िशवकला मंडक  
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egkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d dk;ZegkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d dk;ZegkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d dk;ZegkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d dk;Z    
    

lgklgklgklgk----    izkizkizkizk----    f”kodqekj mLrqxsZf”kodqekj mLrqxsZf”kodqekj mLrqxsZf”kodqekj mLrqxsZ    
lekt”kkL= foHkkxizeq[k] Jh gkoxhLokeh egkfo|ky;] mnxhj ft-ykrwj 

 
vk/kqfud Hkkjrkrhy lektlq/kkjd jktkjke eksgu jkW; ;kaP;kgh [kwi vxksnj Eg.ktsp ckjkO;k 

“krdkr Hkkjrke/;s egkRek clos”ojkauh rRdkyhu lektO;oLFksrhy lkekftd] “kS{kf.kd] /kkfeZd] 

jktdh; vkf.k vkfFkZd {ks=krhy dqizFksP;k fojks/kkr tkÅu fL=;kauk ;k loZp {ks=ke/;s lkekftd U;k; 

ns.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 

izLrqr “kks/kfuca/kkr la”kks/kdkus egkRek clos”ojkaP;k L=hfo’k;d dk;kZpk “kks/k ?ks.;kpk iz;Ru 

dsyk vkgs- ckjkO;k “krdke/;s fL=;kaP;k ckcrhr vusd dqizFkk fuekZ.k >kY;k gksR;k- fL=;kauk 

dks.kR;kgh {ks=ke/;s ek.kwl Eg.kwu tx.;kph la/kh fnyh tkr uOgrh- R;keqGs fL=;kaoj /kkfeZd] 

“kS{kf.kd] jktdh;] vkfFkZd vkf.k lkekftd v”kk loZp {ks=kr vU;k; vR;kpkj gksr gksrs- ;k 

vU;k;krwu fL=;kauk ckgsj dk<wu R;kauk Lokra™;] vf/kdkj izkIr d:u ns.;kps dke egkRek 

clos”ojkauh ckjkO;k “krdkr dssys- gs ,d Økafrdkjd ikÅy gksrs- 

egkRek clos”oj ygkui.kkiklwup vykSfdd dq”kkxz cq)heÙksps gksrs- R;kpcjkscj caM[kksj 

o`Ùkhpsgh gksrs- o;kP;k vkBO;k o’khZp R;kauh lukru oSfnd ijaijsuqlkj dsyh tk.kkjh eqat ukdk:u caM 

d:u rs ?kjkckgsj iMys o bFkwup R;kaP;k lkekftd dk;kZph lq:okr >kyh- egkRek clos”ojkauh 

lektkrhy tkrh;rk] va/kJ)k] vLi`”;rk] L=h&iq#’k vlekurk] /kkfeZd dqizFkk ;k lokZapk dMkMwu 

fojks/k d:u R;kauh fL=;kauk lkekftd U;k; izkIr d:u ns.;kpk iz;Ru dsyk vkgs-  

egkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d lkekftd dk;Z [kkyhyizek.ks lkaxrk ;srhy- 

1½1½1½1½    L=h&iq#’k lekurk %L=h&iq#’k lekurk %L=h&iq#’k lekurk %L=h&iq#’k lekurk %    

 egkRek clos”ojkauh L=h&iq#’k lekurk ;k lkekftd dk;kZph lq:okr o;kP;k vkBO;k o’khZp 

dsyh- ofMykauh R;kaph oSfnd ijaijsuqlkj eqat dj.;kpk iz;Ru dssyk- ek= ftFks ekÖ;k cfg.khph eqat 

gksr ukgh] vkbZph gksr ukgh v”kh eqat ehgh dj.kkj ukgh- ts vf/kdkj iq#’kkauk vlrkr rsp vf/kdkj 

fL=;kaukgh feGkys ikfgtsr- ftFks /keZ v”kk laLdkjkauk fL=;kauk ukdkjrks rs laLdkj ehgh d:u ?ks.kkj 

ukgh v”kh Hkwfedk ?ksÅu clos”ojkauh vkiY;k lkekftd dk;kZph lq:okr L=h&iq#’k lekurk ;k 

dk;kZiklwu dsyh- 

2½2½2½2½    fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; %fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; %fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; %fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; %    

 ckjkO;k “krdkr fL=;kauk dks.kR;kgh izdkjps /kkfeZd Lokra™; uOgrs- /kekZP;k ek/;ekrwu eksBÓk 

izek.kkr okbZV lkekftd :<h ijaijk fuekZ.k >kY;k gksR;k- R;keqGs fL=;kaph okbZV voLFkk >kyh gksrh- 

egkRek clos”ojkauh fL=;kauk fn{kk ?ks.;kpk vf/kdkj izkIr d:u fnyk- R;kpcjkscj fyax/kkj.kk 
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dj.;kpk vf/kdkjgh feGowu fnyk- ;keqGs fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; feG.;kl dkgh izek.kkr enr 

>kyh- 

3½3½3½3½    fL=;kauk jktdh; Lokra™; %fL=;kauk jktdh; Lokra™; %fL=;kauk jktdh; Lokra™; %fL=;kauk jktdh; Lokra™; %    

 egkRek clos”ojkauh fL=;kauk /kkfeZd Lokra™; T;k i)rhus feGowu fnys vxnh R;kp i)rhus 

fL=;kauk jktdh; Lokra™; feGowu fnys- fL=;kauk R;kaP;k O;fDreÙo fodklklkBh o lektkP;k 

lokZaxh.k fodklklkBh fL=;kauk jktdkj.kkr la/kh miyC/k d:u ns.ks vR;ar egÙokps vkgs gs letwu 

ckjkO;k “krdkr fL=;kauk jktdkj.kkr lgHkkxh gks.;kph la/kh miyC/k d:u fnyh- ckjkO;k “krdkr 

clodY;k.k ;sFkhy vuqHko eaVikr fL=;kauk izfrfuf/kRo nsÅu leku la/kh miyC/k d:u fnyh- 

vuqHko eaVikr 70 rs 72 “kj.kh gksR;k- rj toGikl 600 rs 700 “kj.k&opudkj gksrs- R;k 

;kaP;klkscr lkekftd fopkjeaFkukr Hkkx ?ksr vlr- ckjkO;k “krdkr clos”ojkauh efgyk la?kVuk 

LFkkiu d:u R;kaP;kekQZr L=h f”k{k.k] va/kJ)k fuewZyu] O;kolkf;d f”k{k.k] jktdh; tk.kho tkxr̀h 

dj.;kps vR;ar egÙokps dk;Z dsys- 

4½4½4½4½    fL=;kauk f”k{k.kfo’k;d dk;Z %fL=;kauk f”k{k.kfo’k;d dk;Z %fL=;kauk f”k{k.kfo’k;d dk;Z %fL=;kauk f”k{k.kfo’k;d dk;Z %    

 ckjkO;k “krdkr fL=;kaP;k f”k{k.kkph voLFkk n;uh; Lo:ikph gksrh- fL=;kauk f”k{k.k ?ks.;kpk 

dks.krkgh vf/kdkj ;k dkGkr fnyk tkr uOgrk- ijarq ;k okbZV izFksyk clos”ojkauh fojks/k d:u 

fL=;kalkBh loZizFke f”k{k.kkph nkjs [kqyh d:u fnyh- egkRek clos”ojkaph iRuh “kj.kh xaxkfEcdk 

;kaP;k usr`Rokr fBdfBdk.kh L=h f”k{k.kkph fofo/k dsanz mHkkj.;kr vkyh- izkS< f”k{k.kklkBh dk;ZLFkGs 

LFkkiu dj.;kr vkyh- ;kaP;k ek/;ekrwu fL=;kauk dqVhjks|ksxkps f”k{k.k ns.;kr ;sÅ ykxys- ;krhy 

fofo/k foHkkxkr osxosxGÓk O;Drhaph fu;qDrh dj.;kr vkyh gksrh- mnk % lqrdrkbZ foHkkxkoj “kj.kh 

jsEeOos] osGwdke “kk[ksoj “kj.kh cq:M lkrO;k ;kaph use.kwd dsyh gksrh- Eg.kts rs egkRek xka/khthaP;k 

eqyks|ksxh f”k{k.k O;oLFksph eqGs egkRek clos”ojkaP;k f”k{k.kdk;kZr vk<Gwu ;srkr- fo”ks’k ckc Eg.kts 

T;k fL=;kauk dsanzkr tkÅu f”k{k.k ?ksrk ;sr uls R;k fL=;kauk ?kjh tkÅu “kj.kh jsEeOos ;kaP;k 

ekxZn”kZuk[kkyh f”k{k.k fnys tkr gksrs- ;ko:u egkRek clos”ojkaph f”k{k.kfo’k;d nwjn`’Vh fnlwu ;srs- 

5½5½5½5½    fL=;kauk O;olkf;d LfL=;kauk O;olkf;d LfL=;kauk O;olkf;d LfL=;kauk O;olkf;d Lokra™; %okra™; %okra™; %okra™; %    

 ckjkO;k “krdkr fL=;kauk vkiY;k vkoMhuqlkj fdaok dkS”kY;kuqlkj O;olk; u djrk vkiY;k 

tkrhuqlkj dk;Z djkos ykxr vlr- ijarq egkRek clos”ojkauh tkrhph O;kolkf;d loZ ca/kus >qxk:u 

nsÅu fL=;kauk R;kaP;k dkS”kY;kuqlkj O;olk; dj.;kpk vf/kdkj izkIr d:u fnyk- clos”ojkauh 

vuqHko eaVikP;k lnL; vlysY;k “kj.khauk mnjfuokZgklkBh dks.krkgh O;olk; fdaok dk;Z dj.;kps 

Lokra™; fnys- mnk % dk”ehjph egkjk.kh eqGhxs egknsohps dk;d gksrs- ¼eqGh fod.ks½ vk;nDdh 

ydEekps dk;d /kkU; cktkjkr lkaMysys xksGk dj.ks] jseOok lkSan;Z izlk/kus fod.ks bR;knh Eg.ktsp 

egkRek clos”ojkauh fL=;kauk vkiY;k vkoMhuqlkj o dkS”kY;koj vk/kkfjr O;olk; dj.;kps Lokra™; 

feGowu fnys- 
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6½6½6½6½    fo/kok fL=;kauk lkekftd Lokra™; %fo/kok fL=;kauk lkekftd Lokra™; %fo/kok fL=;kauk lkekftd Lokra™; %fo/kok fL=;kauk lkekftd Lokra™; %    

 Hkkjrke/;s ckjkO;k “krdkr eksBÓk izek.kkr /kkfeZd o lkekftd ca/kus ?kky.;kr vkyh gksrh- 

fo/kok fL=;kauk rj v”kqHk ekuys tk;ps- R;kauk dks.kR;kgh /kkfeZd] lkekftd “kqHk dk;kZr lgHkkxh 

gksrk ;sr ulr- fo/kokauk osxossxGÓk jaxkP;k lkMÓk] diMs ifj/kku dj.;kpk vf/kdkj uOgrk- 

R;kpizek.ks nkfxus] eaxGlw=] tksMos okijrk ;sr ulr- R;kaps ds”koiu dsys tkr vlr- R;keqGs ;k 

dkGkrhy fo/kok fL=;kaph voLFkk n;uh; gksrh- 

egkRek clos”ojkauh fyaxk;r /kekZr vusd ?kVdkafo’k;hps Lokra™; izkIr d:u fnys- R;kr 

fo/kokauk fookg lekjaHkkr] /kkfeZd fo/khe/;s lgHkkxh gks.;kpk vf/kdkj izkIr d:u fnyk- irhP;k 

e`R;wuarj fo/kok Eg.kwu R;kaps ds”koiu dsys tkr vlr- lrh tk.ks] vyadkj dk<ys tkr vlr- ;k 

loZ xks’Vhapk fojks/k d:u ;k fo/kok fL=;kauk iqufoZokg dj.;kpk vf/kdkj izkIr d:u fnyk- [kÚ;k 

vFkkZus lektkr fo/kokauk leku ntkZ nsÅu lektke/;s fo/kok fL=;kapk ntkZ ok<fo.;kps dk;Z ckjkO;k 

“krdkr egkRek clos”ojkauh dsys vkgs- 

7½7½7½7½    fL=;kauk iqufoZokgkps Lokra™; %fL=;kauk iqufoZokgkps Lokra™; %fL=;kauk iqufoZokgkps Lokra™; %fL=;kauk iqufoZokgkps Lokra™; %    

 egkRek clos”ojkauh ckjkO;k “krdkr fL=;kauk fo/kok >kY;kuarj vk;q’;Hkj fo/kok voLFksr 

txkos ykxk;ps- R;kaP;k thoukrhy loZ jax irhP;k e`R;wlkscrp fu?kwu tk;ps- gs tk.kwu ?ksÅu R;kauh 

fL=;kauk iqufoZokg dj.;kps Lokra™; nsÅu R;kaP;k thoukr iqUgk jax Hkj.;kps dk;Z R;kauh dsys- gs 

dk;Z Eg.kts R;k dkGkrhy [kwi egÙokps dk;Z gksrs- 

8½8½8½8½    vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %    

 egkRek clos”ojkauh ckjkO;k “krdkr tkrhO;oLFkspk iz[kj fojks/k dsyk- laiw.kZ txkr ekuo 

tkr ghp ,deso tkr vkgs vkf.k ;kp laiw.kZ ekuo tkrhyk R;kauk ,dkp Nrk[kkyh vk.kk;ps gksrs- 

R;klkBh fL=;kauk Lokra™; feGkys ikfgts- ;krwup loZ tkrhrhy Hksn u’V gksrhy- ;klkBh R;kauh 

vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk fnyh- R;kauh Lor%pk nqljk fookg fuyafcdk ;k jktdU;s”kh dsyk- rh 

Lor% {kf=; dU;k gksrh- R;kuarj R;kauh ,dk czkEg.k eqyhpk fookg pkaHkkj tkrhP;k eqyk”kh dsyk- 

;keqGs laiw.kZ lektkpk jks’k R;kauk Lohdkjkok ykxyk- ijarq Lor%ps fopkj izR;{kkr mrjfo.;kps dk;Z 

R;kauh dsys- 

9½9½9½9½    os”;kauk ekukps LFkkos”;kauk ekukps LFkkos”;kauk ekukps LFkkos”;kauk ekukps LFkku izkIr d:u fnys %u izkIr d:u fnys %u izkIr d:u fnys %u izkIr d:u fnys %    

 ckjkO;k “krdkr egkRek clos”ojkauh o R;kaP;k lgdkÚ;kauh os”;kauk ekxZn”kZu dssys- R;kapk 

fookg ?kMowu vk.kyk- R;kauk mnjfuokZgkps lk/ku fuekZ.k d:u fnys- vusd os”;kauk vkJ; fnyk- 

os”;kaph iquoZlu laLFkk fuekZ.k d:u fofo/k miØe jkcowu os”;kauk lektkr lUeku feGowu ns.;kps 

dk;Z dsys- vuqHko eaVikr lad¸;k gh iwoZ vk;q’;krhy os”;k gksrh- uarj clos”ojkaP;k o f”ko”kj.kkaP;k 

lgoklkr vkY;kuarj rh iw.kZi.ks cnywu xsyh- egkRek clos”ojkauh vusd os”;kaP;k thoukr 

ldkjkRed cny ?kMowu vk.kys- 
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10½10½10½10½    ?kVLQks?kVLQks?kVLQks?kVLQksVkps Lokra™; %Vkps Lokra™; %Vkps Lokra™; %Vkps Lokra™; %    

 ckjkO;k “krdkr fL=;kauk irhiklwu dks.kR;kgh dkj.kkeqGs ?kVLQksV ?ks.;kpk vf/kdkj uOgrk- 

ijarq egkRek clos”ojkauh lkafxrys dh] tj irh iRuhP;k opukps ikyu djr ulsy rj fL=;kauk 

lq)k ?kVLQksV ?ksrk ;srks- vDdk egknsoh ;kauh ckjkO;k “krdkr vkiY;k irhus ¼dkSf”kd jktk½ ;kauh 

fnysys opu u ikGY;keqGs vkiY;k irhpk R;kx dsyk- [kÚ;k vFkkZus egkRek clos”ojkauh L=h&iq#’k 

lekurspk gDd txkyk nk[kowu ns.;kps dk;Z ckjkO;k “krdkr dsys- 

egkRek clos”ojkauh ckjkO;k “krdkr fL=;kaP;k vusd iz”ukadMs y{k os/kwu fL=;kaps vusd iz”u 

lkekftd] vkfFkZd] jktdh;] lkaL—frd] “kS{kf.kd iz”u lksMowu R;kauk Lokra™;] lekurk] U;k; 

feGowu ns.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- Eg.ktsp L=h lcyhdj.kkpk ik;k ckjkO;k “krdkr egkRek 

clos”ojkauh jpyk- R;keqGs vkt vk/kqfud dkGkrgh egkRek clos”ojkaps L=hfo’k;d dk;Z vk/kqfud 

HkkjrklkBh vR;ar egÙokps vkgs gs fol:u pky.kkj ukgh- 

lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    
1½ izk- Hkhejko ikVhy] ^;qxizorZd clos”oj*] fyaxk;r lekt] ykrwj] 2006 
2½ laik- izk- ckcwjko ek”kkGdj] izk-MkW-e-bZ raxkokj] ^clofl)kar*] egkjk’Vª clo ifj’kn] fgjseB laLFkku] Hkkydh] ft-

fcnj] 2012 
3½ MkW- lw;Zdkar ?kqxjs] ^ohj”kSo o brj /keZ vkf.k lekt*] lk/kuk cqd LVkWy] xMfgaXyt] 2000 
4½ MkW- lw;Zdkar ?kqxjs] ^lar lkfgR; vkf.k clos”oj opu fparu*] eqDrjax izdk”ku] ykrwj] 2013 
5½ laik- MkW- nRrkgjh gksujko] MkW- e- bZ- raxkokj] ^clon”kZu*] v:.kk izdk”ku] ykrwj] 13 Qsczqokjh 2016 
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““““महा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचाराचंा आढावामहा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचाराचंा आढावामहा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचाराचंा आढावामहा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचाराचंा आढावा””””    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक 
संतोष एकनाथ सुव    

वताळकर, ता. मुखेड िज. नांदडे 
तावनातावनातावनातावना    : : : : ----    

 भारत दशेात आजतागायत अनेक सतं, स पु ष, त व , राजे, स ाट होऊन गेले. भगवान गौतम बु द, 
वधमान महावीर, गु  नानक, च धर वामी, सतं कबीर ह ेअलौ कक महापु ष या मतीत अंकुरल.े महा मा जोितबा 
फुले, राजष  शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर या िवभूत माणेच महा मा बसवे र दखेील एक 
मानवतावादी कृतीशील समाजसुधारक हणून पावले. 
 बारा ा शतकातील युग वतक हणून जगत योती महा मा बसवे रांचा गौरव केला जातो. त कालीन 
समाज व था सामािजक िवषमतेने ासलेली होती. सव  ा हणी कमकांड, अंध दा, पाखंड, वणभेद, वगभेद, 
पृ य – अ पृ यता या समाजिवघातक यांनी समाज िवभेदनाला वाढीस लावले होते. अशा ितकुल 

प रि थतीत महा मा बसवे रांनी थािपत अ याचारी समाज व थेचे िनमूलन क न नवीन समतावादी समाज 
थापनेचे कृतीशील काय हाती घेतल.े 

 ‘अनुभव मंटप’ ही जगातील पिहली संसद बसवे रांनी थािपत केली. मंटपात लगायत धमाचे त व ान, 
लगायत धमाची भूिमका, िशकवण यांची जवण केली. अनुभव मंटपात समाजाचे संघटन व लगायत या नवीन 

िव ानवादी धमाची थापना केली. लगायत धमाचे िवचार, साराचे व चाराचे मुख क  हणून अनुभव 
मंटपाचा िवचार केला जातो. ी – पु ष समानता, कायक वातं य, अ पृ यता िनमूलन, िववाह, सामािजक याय 
िनवाडा आ द सामािजक या यांचे संरचना मक व सां कृितक काय अनुभव मंटपात पार पाडले जात. अनुभव 
मंटप ह े लगायत धम चार, सार व सं करणाचे क थळ होय. 
 महा मा बसवे रांनी भारतीय सािह य े ाला ‘वचने’ हा वाङमय कार बहाल केला आह.े वचने ाकृत 
क ड भाषेतून िलहीली असून स या यांचे अनेक भाषांत भाषातंरे उपल ध आहते. वचनां दारे समाजातील 
सामािजक, राजक य, धा मक व आ थक प रि थतीच ेअवलोकन होते. वचनांतनू जातीयता, अंध दा, पाखंडवाद, 

ा हणी वेदशा ांवर आसडु ओढले आहते. वणभेद, वगभेद, लगभेद, गरीब – ीमंत, ी – पु ष, पृ य – 
अ पृ य या भेद सं कृतीला ितलांजली दते वग – नरक, पाप – पु य, पुनज म या थोतांड ामक संक पनांच ेखंडन 
केले आह.े 

वचनां या मा यमातनू समता, बंधुता, इ  कायक, दासोह, ी उ तीचे पुरोगामी िवधायक िवचार समाज 
जीवनात जिव याच े आ काय केले आह.े हणूनच “काळा या भाळावर उमटललेे बंडखोर समाजसुधारक ही 
बसवे रांची ितमा कोणालाही िमटवता येणार नाही.” 
महा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचार महा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचार महा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचार महा मा बसवे रां या वचनातंील सामािजक मू य ेिवचार ::::----    

महा मा बसवे र ह े वचनाचंे जनक आहते. तसेच लगायत धमाचे सं थापक आहते. लगायत धमाची 
जीवन संिहता व मू ये उ ोधीत कर यासाठी वचन हा वाङमय कार योिजला. येक धम, सं दाय, समाज, 
समुदायाची मू ये असतात. मू ये हणजे असे मापदडं क , या या आधारे यो य – अयो य, चांगले – वाईट, उिचत 
– अनुिचत इ यादी ठरवले जाते. शरण शरणाथ ची मू ये आचार संिहता हणजे ‘वचन’ होय. वचनाचा श दशः अथ 

ित ा, शपथ असा होतो. “ लगायत धमाची िवचार शलाका, आचार संिहता, जीवन णाली व अि मता हणज े
वचन होय” बसवे र िलखीत मूळ वचने ाकृत क ड भाषेत आहते. येथे बसवे रां या काही भाषातंरीत वचनाचंा 
परामश घेऊन यातून उ धृत होणारे सामािजक मू ये व िवचारांचे प ीकरण करत आहते. 
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1)1)1)1) एके रवादाचा आ ह एके रवादाचा आ ह एके रवादाचा आ ह एके रवादाचा आ ह ::::----    
मनुवादी सं कृतीने 33 कोटी दवेतांची िन मती केली. यांची उपासना ब जनांनी करावी अशी व था 

संचिलत केली. अनके दवेताचंी उपासना करणे उिचत नाही ते अयो य आह.े 
“िन ांवत प ीला पती एकच असतो पहा,     
िन ावंत भ ाला दवे एकच असतो पहा,    

नको नको, अ य दवेांचा कुसगं    
नको नको दवे हणजे िभचार पहा    

कुडलसंगमदवेाने पािहले तर नाक कापेल पहा”””” 1.    
कोण याही एकाच दवेाची उपासना करा. एकाच दवेावर िव ास ठेवा. आिण मनोभावे भ  करा. असा 

एके रावादाचा उपदशे महा मा बसवे रांनी वचनातंून प  केला आह.े 
2)2)2)2) दवे दवेालयात नसनू दहेालयात आह ेदवे दवेालयात नसनू दहेालयात आह ेदवे दवेालयात नसनू दहेालयात आह ेदवे दवेालयात नसनू दहेालयात आह े::::----    

 “दगडाचा न ह ेदवे, मातीचा न ह ेदवे । 
वृ  न ह ेदवे, सेतू बंध रामे र ।। 
अन् इतर े ाचा दवे दवे न ह े। 

दवे तुम या अंतयामी ह ेकुडलसंगमे रा ।।” 2. 
बसवे र हणतात दवे दगड, माती, वृ  वा कोण याही तीथ े ात नाही, तर तो माणसा या शरीरात 

अंतरमनात वास करतो. 
“पाय माझे खांब, दहे माझे दवेालय । 

िशर कळस होय, सोिनयाचे ।।” 
3)3)3)3) वग वग वग वग ––––    नरकनरकनरकनरक, , , , पापपापपापपाप, , , , पु य ामक क पना पु य ामक क पना पु य ामक क पना पु य ामक क पना ::::----    

वग आिण नरक अशी वसाहत कोठेही नाही. ही एक शु द ामक क पना आह.े वग – नरक जीवंतपणीच 
अनुभवास येतात. यासाठी बसवे र हणतात - 

“दवेलोक, मृ यूलोक असे नसती हो वेगळे 
स य बोलणेच दवेलोक, अस य मृ यूलोक 

सदाचारच वग, दरुाचार नरक 
कुडलसंगमदवेा याला तु ही माण “ 3. 

सदाचारी वतनात वग आह ेआिण दरुाचारी वतनात नरक आह.े पाप – पु य तर मानवा या हातची या 
आह.े 

4)4)4)4) वेदशा ाचंा ती  िवरोध वेदशा ाचंा ती  िवरोध वेदशा ाचंा ती  िवरोध वेदशा ाचंा ती  िवरोध ::::----    
“वेद े  ओरेय क वे । 

शा े  िनगळ विन कु वे ।। 
तकद बे  बारने ुव । 

आगमद मूग कोियवे, नोडखा ।। 
महादानी कुडलसंगमदवेा 

मादार चे यन, मनेय मग ना मया ।। 4. 
सदरील वचनात बसवे र ब जन समाजाच े ितिनधी व करतात. ा हणी वेद व शा ांवर ह ला करत 

वेदावर ख ग हार करेन, शा ाला बे ा लावेन, तकशा ा या पाठीवर आसुड ओढेन, आगम शा ाचे नाक 
कापेल असा परखड िवचार गट करतात.  
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5)5)5)5) पाखडंवृ ीचा कडाडून िवरोपाखडंवृ ीचा कडाडून िवरोपाखडंवृ ीचा कडाडून िवरोपाखडंवृ ीचा कडाडून िवरोध ध ध ध ::::----    
“पिव तेसाठी गंगेचे ते ान । 

घडने दोहन मनाचे त ेपरनारी संग ।। 
परधनी आशा, थ यांची भाषा । 
पािव याची कुडलसंगमदवेा ।।” 5. 

बसवे र हणतात जे पापी आहते, पाखंडी आहते त े दरुाचारी वतन करतात. व बा  ढ ग रचून 
सदाचारांचा आव आणतात. बा  अंगी ान के यान ेमनातील पापी लेश साफ होणार नाही. 

“बाहरे भ म, गंध लावून काय उपयोग 
अंतरंग शु द झा यािशवाय ? 

मणी बांधून काय उपयोग 
मनापासून पुज यािशवाय ? 
शंभर वष जगून काय उपयोग 

कुडलसंगमदवेा मनापासून मर यािशवाय ?” 6. 
तुत वचनात अवडबंरावर बोट ठेवून बसव णा हणतात. भाळावर भ म, गंध, टळे, ग यात , मणी, 

कव ां या माळा घालून काय उपयोग आह े? यासाठी अंतरंग शु द असावे लागते. 
6)6)6)6) वण व था समाजिवघातक वण व था समाजिवघातक वण व था समाजिवघातक वण व था समाजिवघातक ::::----    
भारतीय समाज व था वणवादी आह.े येथे ा हण, ि य, वै य, शु  या चार वणात समाजाचे िवभाजन झालले े
आह.े ही चातुवण व था हणजे े , किन ता होय. 

“बेरडाचे पोटी ज म अग तीचा 
चांभार उ म तो दवुास 

क यप लोहार, क िड य तो हावी 
ित ही लोक  बरवी िस दी ती, कुडलसंगमदवेा” 7. 

माणसामाणसातील गुणावगुण यावर आधारीत जातीयता व े  किन ता आधारीत चिलत वण व था 
समाज वा यासाठी िवघातक असते. 
7)7)7)7) िवषमतावादी जाती व था अमा य िवषमतावादी जाती व था अमा य िवषमतावादी जाती व था अमा य िवषमतावादी जाती व था अमा य ::::----    

“वडील आमचे मादार चे या 
आजोबा आमचे डोहर क या 
दादा आमचे क री बो मया 

मज का बरे तु ही जाणत नाही, कुडलसंगमदवेा ?” 8.  
बसवे रांचा लढाच मूलतः जातीयते या िवरोधात होता. जातीय िवषमतावादाचे समूळ उ ाटन करणे 

हाच िन य होता. जातीय िनमूलनासाठी बसवे रानंी िविवध जात या जेला सोबत केले आह.े िविभ  जात चा 
आ ही िनषेध करतो असे प  केले आह.े 
8)8)8)8) अधं दवेर आसडुअधं दवेर आसडुअधं दवेर आसडुअधं दवेर आसडु    ::::----    

“दगडा या नागमुत स दधू वाहा हणती  
िजवंत नाग दसताच मा न टाका हणती 

भुके या मानवास पुढे जा हणती 
न जेवणा या लगास नैवे  ा हणती” 9. 
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येथे वा तवतेला अ हे न अंध दलेा कवटाळणा या समाजाच े दशन घडवून दले आह.े दगडा या 
नागमुत ला दधु पाजतात. आिण िजवंत नागास मा न टाकतात ही अंध दा आह.े  
9)9)9)9) सशंयी वृ ी िवनाशाच ेमळु सशंयी वृ ी िवनाशाच ेमळु सशंयी वृ ी िवनाशाच ेमळु सशंयी वृ ी िवनाशाच ेमळु ::::----    

“ताडा या झाडाखाली, दधुाचे मडके ठेव यास, 
ते दधुाचे मडके न हणती, हणती ताडीच ेमडके 

ही संशय भावना दरु करा हो, कंुडलसंगमदवेा.” 10. 
या वचनात संशयाचे भूत िवनाशाचे धोतक असते. असे बसवे र हणतात. 

10)10)10)10) ाणीमा ावंर दया कराव ेाणीमा ावंर दया कराव ेाणीमा ावंर दया कराव ेाणीमा ावंर दया कराव े::::----    
“दयािवहीन धम तो काय क  शकेल ? 
दया हवीच सव ाणीमा ांवर” 11. 

येक जीवाला जग याचा अिधकार आह.े अ य ाणीमा ांची ह या करणे उिचत नाही. 
11)11)11)11) सदाचरणाचा उपदशे सदाचरणाचा उपदशे सदाचरणाचा उपदशे सदाचरणाचा उपदशे ::::----  

“चोरी क  नको, ह या क  नको, 
खोटे बोलू नको, ितर कार क  नको, 
आ म ौढी नको, उलट हटेाळणी नको, 

हीच अंतरंगी शु दी, हीच बिहरंगी शु दी” 12. 
एवढे सदाचार आचरणात आणले तर येक शरण – शरणी अंतबा  शु द होतील, मग अवडबंर कर याची 

कोणतीच गरज भासणार नाही. 
12)12)12)12) सा यवादी कायक िवचार सा यवादी कायक िवचार सा यवादी कायक िवचार सा यवादी कायक िवचार ::::----  

“कायक ना उ  ना नीच, कायक सव एकसमान, कुडलसगंमदवेा”  
कायक या श दाचा अथ होतो वसाय, उ पादन, उदरिनवाहाचा साधनमाग. हा कायक सा यवादी 

िवचार काल मा स या अगोदर बसवे रानंी सांिगतलेला आह.े कोणतहेी कायक उ  व नीच नसते. यके 
( वसाय) एकसमान असतो. येकाने वतः मेहनत क नच उपिजवीका करावी. हा अनमोल संदशे या वचनातून 

गट होतो. 
13)13)13)13) जनक याणकारी दासोह जनक याणकारी दासोह जनक याणकारी दासोह जनक याणकारी दासोह ::::---- 

“आरंिभतो मु वसाय पुज याक रता मी वहार, 
सेवा क रतो मी सदवै, समाज दासोह त” 

दासोह हणजे अित र  सचंयी संप ी दान करणे. संप ी संचयनाचा अिधकार फ  अिभजन वगालाच 
होता. सव धन संप ीचे क ीकरण झाल ेहोते. बसवे रानंी ती परंपरा मोडीत काढून अित र  संप ी गरज ूदबुल 
घटकांना, दीनदिलतांना दान करावी आिण लोकाचंे क याण करावे. हा समाजवादी दासोह माग बसवे रानंी 
वचनां दारे चिलत केला. 
14)14)14)14) ीमु  व स मान ीमु  व स मान ीमु  व स मान ीमु  व स मान ::::---- 

““““पर ीस सा ात महादवेी माने मी कुडलसंगमदवेा””””    
महा मा बसवे र ह े ीमु  दाते असून यांनी ीयांना दवे चा दजा दऊेन स मान राखला आह.े महा मा 

बसवे र ह े ीमु  दाते असून ीयांनी संघटीत क न यांच ेअिधकार, ह , वातं य व याय िमळवून दला. 
ि यांना सती था, दवेदासी था, मुरळी था या अघोरी अिन  थांतून मु  केले. 
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15)15)15)15) मानवसवेा हीच ई रसवेा मानवसवेा हीच ई रसवेा मानवसवेा हीच ई रसवेा मानवसवेा हीच ई रसवेा ::::---- 
““““मानवसेवा के यास अमृताच ेिपक    

िवरोध के यास िवषाची कुपी    
लग समाज एकच जािण यास    
कुडलसंगमदवे शरणांजवळच””””    

माणसाने माणसाशी माणसा माणे वागावे हा मानवी मू य सं कार तथागत बु दानतंर 12 ा शतकात 
महा मा बसवे रानंी दला. यां या वचनातून मानव मानद समाज हाच मह वाचा आह.े हणून मानव सेवा हीच 
ई रसेवा आह.े असे प ीकरण दले आह.े 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----    

महा मा बसवे र ह ेएक युग वतक हट यास वावगे ठरणार नाही. यांची लगायत धमाची िवचारसरणी 
अनुभव व िव ानवादावर आधा रत आह.े मा  एके र वादा या मू यात यानंी ई राचे अि त व मा य के याच े
प  होते. ा हणी समाज व यांचे कमकांड, वेद, पुराणे, तसेच अंध दा व अिन  था, परंपरांना नाकारल ेआह.े 

वा तिवक र या लगायत समाज बसवे रां या िवचारधारेपासून कोसोदरू आह.े मा या िनरी णातून लगायत 
समाजच कडक अ पृ यता पाळताना दसतो. ामीण भागातून बसवे रां या िशकवणीचा व िवचारांचा अभाव 
आह.े हणून स या या समाजाला महा मा बसवे रां या िवचारांची अ यंत आव यकता आह.े यािशवाय पयाय 
नाही. 
सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी ::::----    

1) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा संदशे / ा.कण आ.ब/पृ-45 
2) मूलिनवासी पि ल. ट पुणे/संताचे भटमु चे आंदोलन/ पगारे भारत/पृ-69 
3) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा वचन संदशे/ ा.कण आ.ब./पृ-45 
4) मूलिनवासी पि ल. ट पुणे/संताचे भटमु चे आंदोलन/ पगारे भारत/पृ-64 
5) मूलिनवासी पि ल. ट पुणे/संताचे भटमु चे आंदोलन/ पगारे भारत/पृ-70 
6) मूलिनवासी पि ल. ट पुणे/संताचे भटमु चे आंदोलन/ पगारे भारत/पृ-67 
7) संकेत काशन नागपूर/दि णेचा बु द महा मा बसवे र/ डॉ.मेनकुदळे अ.गं.पृ-26 
8) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा संदशे / ा.कण आ.ब/पृ-36 
9) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा संदशे / ा.कण आ.ब/पृ-40 

10) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा संदशे / ा.कण आ.ब/पृ-44 
11) शरण सािह य मंडळ लातूर/महा मा बसव णांचा संदशे / ा.कण आ.ब/पृ-44 
12) मूलिनवासी पि ल. ट पुणे/संताचे भटमु चे आंदोलन/ पगारे भारत/पृ-66 
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लगायतलगायतलगायतलगायत    एकएकएकएक    वतंवतंवतंवतं     धमधमधमधम    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . गोरेगोरेगोरेगोरे    बीबीबीबी. . . . एमएमएमएम....    

(समाजशा  िवभाग) संभाजी कॉलेज मु ड,ता जी लातूर. 
                                                                          

तावनातावनातावनातावना    
भारत हा ब धम  दशे आह.े हद,ू मुि लम, शीख, ि न, बौ , जैन इ. धमाचे लोक भारतात राहतात. 

भारतात जसे अनेक धम आहते तसेच भारतात हजारो जाती आहते. काही लोक असे हणतात क , लगायत एक 
जात आह,े काही जण हणतात क , लगायत एक पंथ आह.े परंत ुया मताला कसलाही आधार नाही, उलट लगायत 
हा वतं  धम आह ेह ेपुरा ािनशी िस  करता येत.े लगायत धमाचा महा मा बसवे र ह ेधम सं थापक आहते, 
वचनसािह य ह ेधम ंथ आह,े लगायत धमाचे वतं  अशी त व ान आह,े लगायत धमाने ई र िवषयक क पना 
सांिगतली असून एके रवादाचा वीकार केला आह,े इ लग ह ेधमाचे तीक आह.े 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    

1) लगायत एक वतं  धम आह ेयाचा शोध घेणे. 
2) लगायत आिण वीरशैव यां यातील संबंध अ यासणे. 

गहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ यगहृीतकृ य    
1) लगायत एक वतं  धम आह.े 
2) वीरशैव श द लगायत धमाशी संबंिधत नाही. 

सशंोधसशंोधसशंोधसशंोधनननन    प तीप तीप तीप ती    
तुत संशोधना या अ ययनासाठी संशोधकान े ंथ, संदभ ंथ, िविवध लेख, इ यादी दु यम 

त यसंकलना या साधनांचा आधार घेतला आह.े 
कोण याही मानवी समूहाला धमाचा दजा िमळवून दे यासाठी काही मह वपूण घटकांची आव यकता 

असत.े यात या धमाची थापना, धम सं थापक, धम ंथ, धमाचे त व ान, धम सिहता ई. व न धम ओळखता 
येतो. िस  करता येतो. या अनुषंगाने लगायत धम आपली वतं  ओळख िनमाण करतो का?या ाचे उ र 
शोधणे कवा लगायत हा वतं  धम आह ेह ेपुढील काही मु ा या आधारे िस  करता येईल. 
1) 1) 1) 1) लगायतलगायतलगायतलगायत    धमाचाधमाचाधमाचाधमाचा    धमधमधमधम    सं थापकसं थापकसं थापकसं थापक    

कोणताही धम धमसं थापका िशवाय अि त वात येऊ शकत नाही. कोण याही धमाला वतं  धम हणून 
मा यता हवी असेल तर या धमाचा धमसं थापक आव यक असतो. जस ेजैन धमाचे सं थापक वधमान महावीर 
आहते, शीख धमाचे सं थापक गु नानक आहते, इ लाम धमाचे सं थापक मोह मद पैगंबर आहते, बौ  धमाच े
सं थापक गौतम बु  आहते याच माणे लगायत धमाचे सं थापक कोण आहते?याचा शोध घेत यास महा मा 
बसवे र ह े लगायत धमाचे सं थापक आहते ह े िस  होत.े बारा ा शतकात दि ण भारतात क याण रा यात 
थापन कर यात आले या लगायत धमाचे सं थापक महा मा बसवे र आहते. बारा ा शतकात जे हा भारताम य े
चंड िवषमता होती उ -नीचता होती े -किन ता होती जातीयता व अ पृ यता होती, माणसा या पशाचाच 

न ह ेतर माणसा या सावलीचा माणसा वटाळ होत होता ते हा या काळात िवषमता नाकारणारा व समतेचा 
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पुर कार करणारा लगायत धम महा मा बसव णानी थापन केला. बौ  धमाचा चार आिण सार याग क न 
बौ  िभ खंूनी केला. जैन धमाचा चार आिण सार यागी जैन मूनीनी केला. याच माणे लगायत धमाचा चार 
आिण सार शरण यांनी शरणानी केला. समता, वातं य, बंधु वाचा िवचार समाजाम ये पेरला. इ लग धारण 
करतो तो  लगायत होय. कोण याही जातीचा  इ लग धारण क न लगायत धम वीका  शकतो. 
कोणतीही ी व कोणताही पु ष लग धारण क न लगायत धमाचा वीकार क  शकतो. समाजातील सव वण, 
वग, जाती व लगा या लोकांना मु  वेश असणारा धम बसवे रांना अिभ ेत होता. आिण तो लगायत धमा या 
मा यमातून बसवे रांनी अि त वात आणला. बसवे रांनी लगायत धम हा वतं  धम अस याची घोषणा 
आप या वाचनातून केली आह.े ते हणतात," कुळ कोणतेही असो असो िशव लग धारण करणाराच कुलीन आह.े 
शरणात कुळ काय शोधायचे जे हा शंकर होतो". 

त कालीन पुरािभलेखीय साधनां या आधारे ही गो  िस  करता येते क , महा मा बसवे र लगायत 
धमाचे धम सं थापक आहते. लग धारण करतो तो लगायत ह ेसू  मा य के यास इ लगाची िन मती करणाराच 
लगायत धमाचा धमसं थापक ठरतो. बसवे रांनी इ ट लगाची िन मती क न याआधारे लगायत धमाचा 

िव तार केला. िवषमतेचा पुर कार करणा या धमाला िवरोध क न समता िनमाण करणारा लगायत धम महा मा 
बसव ानी थापन केला. या संदभातल ेएक वचन आह े
      हा कोणाचा हा कोणाचा असे हणू नय.े 
      हा अमुचा हा आमचा असेच हणावे. 

दासीपु  असो वा वे यापु  असो याने लग दी ा घेत यानंतर याला सा ात िव व प समजून वंदन 
करावे. 
2) 2) 2) 2) वचनसािह यवचनसािह यवचनसािह यवचनसािह य;;;;    लगायतलगायतलगायतलगायत    धमधमधमधम    थंथंंथथं    

एका वतं  धमाचे ल ण हणज े या धमासाठी वतं  धम ंथ सािह य कवा संिहता असणे होय. 
लगायत धमाचा धम ंथ हणजे वचन सािह य होय. बारा ा शतकात अनुभव मंडपात अनुभवा या चतन-

मंथनातून अि त वात आलेले वचन सािह य हचे लगायत धमाचा धम ंथ होय.धम संिहता होय. शीख धमाचा 
धम ंथ गु ंथसाहबे आह.े इ लाम धमाचा धम ंथ कुराण आह.े ि न धमाचा धम ंथ बायबल आह.े जैन धमाचा 
धम ंथ आगामी आह.े बौ  धमाचा धम ंथ ीपी टीकाआह.े याच माणे लगायत धमाचा धम ंथ "वचन सािह य" 
आह.े िविवध शरण व शरणी यांनी आप या अनुभवातून तयार केले या वचनांचा सं ह वचन सािह य आह.े अनुभव 
मंडपा ारे लगायत शरण शरनी यांनी क ड भाषेतून वचनांची िन मती क न लगायत धम पदशे केला. वचन या 
श दाचा अथ कथन, अिभ , गो , सू , िनयम, ित ा, आिण उपदशे असा होतो. 

बारा ा शतकात िनमाण कर यात आले या वचनांची सं या चंड व पात होती. िस रामे र यांनी 
याब ल एका वचनात प  केले आह ेक , अ लयांची वचन े160 कोटी, बसवअ णांची वचने चार ल  36 हजार, 
िनल माची वचन ेएक ल  11000, गंगाबीकेनची वचने एक ल  8 हजार, अ नागमा ची वचने तीन ल  96 
हजार,मिडवाळ यांची वचने तीन ल  300, हडपद अ पनांची वचने 11000, म ळिस ांची वचन े 68 हजार 
यािशवाय भूदवेाने हणज ेअ लं भूनी एका वचनात हटले आह ेक , "अठरा कोटी वचन ेगाऊनी मनाची तळमळ 
सांिगतली." िस रामे र यांनी हटले क , 68000 वचने गायली. क याण या ती ांतीनतंर वचन सािह य न  
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कर यासाठी अनेक य  केले पण तरीही शरनाणानी आपले ाण पणाला लावून वचन सािह याच ंजतन केल.ं आज 
सव वचन े उपल ध नसली तरी ा  वचन सािह य ह े दखेील िवशाल व पाचे असून लगायत धमाचा मूळ 
द तऐवज आह.े 
3)3)3)3)वीरशैववीरशैववीरशैववीरशैव    वववव    लगायतलगायतलगायतलगायत    सबंधंसबंधंसबंधंसबंधं    
            लगायत या श दाऐवजी वीरशैव हा श द चिलत क न वीरशैव धमाला अित ाचीन मांन याच ेव याच े
धम सं थापक ह े बसवे र नसून पंचाचाय आहते अस े मानणारा एक िवचार वाह चिलत आह.े या िवचार 

वाहाचे परी ण क न स य कट करायला हवे. मुळात लगायत हा प रपूण धम असून च ा बसवे र अ लं भ ू
यां या वचनात वीरशैव हा श द कुठेही वापरलेला नाही तर लगायत, लगवंत ह ेश द वाचनात प पणे आले 
आहते. 

वीरशैव हा श द बारा ा शतकानतंर चा हणजेच बसवे रां या नंतर या काळात चिलत झालेला आह.े 
वीरशैव हा लगायत धमाचा पयायी श द आह ेअसे सांगून वीरशैव धमाची थापना ही पंचाचायानी केली आह ेअस े
हटल ेजात ेआिण ह ेसव पंचाचाय सदािशवा या पंच मुखातून िनमाण झाले अशी दतंकथा सांिगतली जात.े तसेच 

महादवेा या पडीतून उदय पावले अशीही कथा सांिगतली जात.े िव ाना या कसोटीवर तपासले तर याबाबत 
सांशकता िनमाण होत.े यामुळे बसवे र हचे लगायत धमाचे धम सं थापक ठरतात. 

वीरशैव या श दाचा ऐितहािसक आढावा घेतला असता ते प  होत े क  वीरशैव श द बसवे रां या 
काळात चिलत न हता. तसेच बसवे रांच े पिहले च र  िलिहणा या हरीहर कवीन े 'बसवराज दवेररगळे' या 

ंथात (इ.स.1200) या श दाचा वापर कोठेही वापर केला नाही. वीरशैव या श दाचा सव थम वापर केला गेला 
तो िस ांत िशखामणी या ंथात आिण हा ंथ तेरा ा शतकात रचला गेला. याचा अथ लगायत धमाची थापना 
ह ेबारा ा शतकात झाली तर वीरशैव हा श द तेरा ा शतकात उदयास आणला गेला. यामुळे तो लगात श दाला 
पयाय ठ  शकत नाही. केरेयपदमरस यां या दी ा बोधे या ंथात दी ेच े मह व प  केले आह े या ंथातही 
वीरशैव श दाचा उ लेख नाही. तसेच पदम रसाचा मुलगा कुमार पदम रस या या सानंदच रत े या ंथातही 
वीरशैव श द आढळत नाही. यािशवाय तेरा ा शतकातील पा कु रके सोमनाथ यांनी तेलुगू भाषेत िलिहले या 
बसवपुराणम् या ंथात लगवनत श द येतो पण िवश यु श द येत नाही. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

बारा ा शतकात महा मा बसवे रांनी समतेचा पुर कार करणारा लगायत धम थापन केला. हणून 
लगायत धमाचे सं थापक ह े महा मा बसवे र आहते. लगायत धमाचा धम ंथ वचन सािह य आह.े वचन 

संिहताहीच लगायत धमसंिहता आह े लगायत धमाचे तीक ह ेइ लग आह.े शट थल ह े लगायत धमाचे त व ान 
आह.े लगायत आिण वीरशैव यांचा काहीही संबंध नाही. लगायत धमाची थापना बारा ा शतकात झाली तर 
वीरशैव श द तेरा ा शतकात अि त वात आला यािशवाय कोण याही वचनात कवा बारा ा शतकातील 
सािह यात वीरशैव व श द सापडत नाही 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

1) लगायत धम सं कृती व समाज डॉ. िहरेम लुर ई रन 
2) लगायत दशन संपादक ा यापक राजशेखर सोलापुरे 
3) वा तव लगायत धम आिण अवा तव समजुती. ये एच. उ  पा 
4) महामानव बसवआ णाचे ांितकारी िवचार रवी शंकर कोरे 
5) लगायत एक वतं  धम डॉ राजशेखर सोलापूरे 
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egkRek clos'oj ;kaP;k 'kj.k pGoGhpk lekt’kkL=h; vH;klegkRek clos'oj ;kaP;k 'kj.k pGoGhpk lekt’kkL=h; vH;klegkRek clos'oj ;kaP;k 'kj.k pGoGhpk lekt’kkL=h; vH;klegkRek clos'oj ;kaP;k 'kj.k pGoGhpk lekt’kkL=h; vH;kl    
    

MkWMkWMkWMkW----    nxMw ujflaxjko nkekoysnxMw ujflaxjko nkekoysnxMw ujflaxjko nkekoysnxMw ujflaxjko nkekoys    
lekt’kkL= foHkkxizeq[k,iafMr nhun;ky mik/;k; egkfo|ky;] nso.kh ft- ykrwj 

 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
egkRek clos'oj ;kapk tUe ckjkO;k 'krdkr dukZVdkrhy fotkiwj ftYákrhy 

baxGs'oj&ckxsokMh ;k xkokr 1131 lkyh çfrf"Br 'kSo czkã.k dEesdqG dqVqackr >kyk- 
dkghaP;k ers R;kapk tUe baxGs'oj ¼ft- fotkiwj½ ;k xkoh >kyk vlkok- R;kaP;k 
tUedkGkfo"k;h erHksn vlys] rjh lkekU;r% R;kapk tUe oS'kk[kkrhy v{k¸; r`rh;syk 
1131>kY;kps ekuys tkrs- R;kaps oMhy ekfnjkt vkf.k vkbZps uko eknykafcdk egkRek 
clos'ojkaP;k Hkkokps uko nsojkt o cfg.khps uko vDdkukxEek gksrs-o;kP;k vkBO;k 
o"khZ Kku feGfo.;klkBh rs —".kk o eyçHkk ;k u|kaP;k laxekojhy dqMylaxe ;sFks 
xsys] rs ohj'kSo çkphu v/;;u dsaæ gksrs- rsFks egkRek clos'ojkauh dkgh o"ksZ okLrO; 
dsys- dwMylaxe ;sFks R;kauh osxosxG~;k Hkk"kk] /keZ] rÙoKku bR;knhapk vH;kl dsyk- 
R;kapk fookg R;kaP;k ekekP;k eqyh'kh >kyk- rsOgk rs lksykiqjkrhy eaxGos<k ;sFks vkys- 
rsFks rs ,drhl o"ksZ jkfgys- egkRek clos’ojkauk fyaxk;r /kekZps laLFkkid EgVys tkrs- 
izLrqr ‘kks/kfuca/kkr egkREkk clso’ojkauh lkekftd dk;sZ djrkauk mHkkjysyh lkekftd 
pGoG ftYkk R;kauh ‘kj.k pjGoG Eg.kwu jkcfoys ;kckcr fo’ys”k.kkRed v/;;u dsys 
vkgs- 
‘kks/kfuca/kkph mfí”V;s‘kks/kfuca/kkph mfí”V;s‘kks/kfuca/kkph mfí”V;s‘kks/kfuca/kkph mfí”V;s    
1- ^fyaxk;r* ‘kCnkpk vFkZ vH;kl.ks- 
2- ‘kj.k pGoGhvarxZr egkREkk clso’ojkauh dsysY;k dk;kZpk vk<kok ?ks.ks- 
fyaxk;r 'kCnkpk vFkZ fyaxk;r 'kCnkpk vFkZ fyaxk;r 'kCnkpk vFkZ fyaxk;r 'kCnkpk vFkZ     

fyax + vk;r ¾ fyaxk;r- ;kpk vFkZ b"Vfyax Eg.kts fo'okP;k vkdkjkps ek.klkP;k 
MkO;k gkrkP;k maph brds f'kokps çfrd] vk;r Eg.kts /kkj.k dj.ks fdaok Lohdkj.ks gks;- 
fyax /kkj.k dj.kkjk rks fyaxk;r vlk fyaxk;r 'kCnkpk vFkZ vkgs- o.kZ] oa'k] fyax 
¼L=h&iq:"k½] tkr] tUe fBdk.k vlk dks.krkgh HksnHkko u djrk çR;sd L=h&iq#"kkyk 
fyax /kkj.k d:u fyaxk;r gksrk ;srs- b"Vfyax gs lersps o foKkukps çfrd vkgs- egkRek 
clos'ojkauh b"Vfyaxkph fufeZrh d:u lerkoknh ohj'kSo fyaxk;r /keZ çpkj o çlkj ƒ„ 
O;k 'krdkr dsyk- 
egkRek clos'oj vkf.k 'kj.k pGoGegkRek clos'oj vkf.k 'kj.k pGoGegkRek clos'oj vkf.k 'kj.k pGoGegkRek clos'oj vkf.k 'kj.k pGoG    

vxztkiklwu vaR;tki;aZr loZt.k egkRek clos'oj egkjktkaP;k 'kj.k pGoGhr 
lkehy >kys- R;k pGoGhr >kysY;k lgHkkxh iq#"kkauk vkf.k fL=;kauk fyaxnh{kk ?ksÅu 
xG~;kr f'kofyax /kkj.k dsY;kuarj vuqØes 'kj.k&'kj.kh v'kh ukos feGkyh- 'kj.k 
pGoGhps :ikarj iq<s ohj'kSo fyaxk;r /keZ çpkj o çljke/;s >kys- fyax /kkj.k dsysY;k 
'kj.kkaph iwokZJehph tkr u"V >kyh- vxzt&vaR;t ;kaP;kr jksth csVh O;ogkj lq: >kys 
tkrhP;k fHkarh rqVwu iMY;k egkRek clos'ojkaP;k 'kj.kpGoG:ih >kMkyk lerk] 
lekurk] ca/kqrk] foosd] dk;d] nklksg ;kph QGs vkyh- lektkP;k çR;sd Fkjkrwu 
L=h&iq#"k egkRek clos'ojkaP;k ohj'kSo fyaxk;r pGoGhr lkehy >kys] rs 'kj.k >kys-  
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'kj.k Eg.kts xG~;kr f'kofyax /kkj.k d:u 'kj.k ifjokjkr jkg.kkjk] opukaoj 
fo'okl Bso.kkjk] fuR;] lR;&'kqn~?k nklksg dj.kkjk] ppkZ&vuqHkko&vuqHko dj.kkjk] 
fyax&tkrh b- Hksn u eku.kkjk] eqä O;äh Eg.kts 'kj.kh&'kj.k i.k ghp O;k[;k „ƒ 
O;k 'krdkyk vuql#u djkoh ykxsy] rh v'kh gksbZy& futeqä] fueksZgh] 
tkrh&fyax&o.kZ&oxZ b- Hksn fojfgr] dk;dfujr] nklksgh] vuqHkoh Eg.ktsp 'kj.k 

ekrax psUu¸;k] Mksgj dDd¸;k] gMin vIik..kk] uqyh; pan¸;k] dqaHkkj xqaM¸;k] 
pkaHkkj gjG¸;k] vafcxj pkSM¸;k] esnkj cq#M dsr¸;k] rq#axkfg jke..kk] eknkj /kwG¸;k] oS| 
lax..kk] dUuIik rsyh] fdUujh ckse¸;k] vYyeçHkq] cgq:ih pkSM¸;k] 'kj.k lqj¸;k] 'kj.k 
mjfyaxnso gs 'kj.k 'kqækfr'kwæ letY;k tk.kkÚ;k tkrhrwu clokaP;k pGoGhr lgHkkxh 
>kys- lqGs lDdOos] lqGs in~eynsoh] lqGs pkeynsoh ;kalkj[;k os';k clokP;k 
fopkjkyk çHkkfor gksÅu 'kj.kh >kY;k- os';k vkiyk iwokZJehpk O;olk; vkf.k iwokZJe 
lksMwu iq.;kaxuk >kY;k- pksj] yqVk:] njksMs[kksj ;kauh vkiys nq"—R; lksMwu fnys- rs 'kj.k 
cuys- nk: fod.kkjk gsMn ekj¸;k okVl:aP;k lsoslkBh ik.kh] nw/k vkf.k rkd fodk;yk 
ykxyk- 

loZt.k nq"desZ lksMwu lnkpkjh cuys]'kj.k cuys- egkRek clos'ojkauh ,sr[kkÅ 
yksdkaps euifjorZu dsys- R;kauk d"Vkps egÙo letkowu lkafxrys- dk;dkdos dSykl] 
Je gkp bZ'oj gk ewyea= egkRek clos'ojkauh Hkkjrh; vFkZO;oLFksyk fnyk- Jekyk 
O;olk;kyk dk;dkyk ekukps] lUekukps LFkku çkIr d:u fnys- fnolHkj d"V d:u 
'kj.k la/;kdkGh vuqHkoeaVikr ,d= ;sr- fopkjfofue;] ppkZ djr- 'kj.kkaP;k 
LokuqHkokrwu opus tUekyk vkyh- rhp opus Eg.ktsp Hkkjrh; lafo/kkukpk xkHkk vkgs- 
lafo/kkukrhy lerk] LokraR;Z] ca/kqrk] Jeçfr"Bk] vfHkO;äh LokraR;Z] lkekftd U;k;] 
L=h&iq#"k lekurk gh ewY;s 'kj.kkaP;k lerkf/kf"Br opukr nMyh vkgsr- 

lektkrhy çR;sd ?kVdkus lnkpkjkus vkpj.k djkos- fufrfu;ekaps ikyu djkos- 
vukpkj d: u;s- pksjh] Øks/k] jkx] Lrqrh] eRlj] vkReLrqrh d: u;s vls egkRek 
clos'oj ,dk opukr lkaxrkr- egkRek clos'oj Eg.krkr] ^^pksjh d: udks] gR;k d: 
udks] [kksVs cksyw udks] jkxkow udks] brjkapk frjLdkj d: udks] nqlÚ;kph fuank d: udks] 
ghp varjax'kq)h] ghp cfgjax'kq)h] gsp dqMylaxensokyk çlUu dj.;kph jhr vkgs- 

vk;q";Hkj eyk 'kj.kkaph lsok dj.;kph la/kh feGkoh] vls egkRek clos'oj 
opukr lkaxrkr] ^^eafnjkpk dGl cuwu dkoG~;kP;k fo"Vsus vifo= gks.;kis{kk 'kj.kkaP;k 
ik;krhy iknqdk djk] et dwMylaxensok- 

lnkpkjh dk;dfu"B 'kj.kkaph rqdMh clo..kkauh mHkh dsyh- d"Vkusp f'kokph iwtk 
dsyh- dY;k.kp uOgs rj dY;k.kP;k vklikl] laiw.kZ nf{k.k Hkkjrkr] laiw.kZ mÙkj 
Hkkjrkr] bjkd&bjk.k vQxkf.kLrkui;aZr egkRek clos'ojkapk fopkj tkÅu iksgkspyk- R;k 
fopkjkus çHkkfor gksÅu 'kj.k dY;k.kP;k vuqHkoeaVikdMs ;sÅ ykxys- dY;k.k Eg.kts 
l/;kps clodY;k.k- gs Økarhps dsaæ cuys- vQxkf.kLrkui;Zr egkRek clos'ojkapk fopkj 
tkÅu iksgpyk- e:G'kadjnso ukokps 'kj.k dY;k.kyk vkys- iwokZJeh eqlyeku vl.kkjs 
e:G'kadjnso dY;k.ke/;s ;sÅu fyax/kkjh >kys] fyaxk;r >kys- R;kauk 'kj.kkauh 
“e:G'kadjnso”vls uko fnys- jktnjckjkr HkkaMh /kq.;kpk dk;d d:u rs vkiyh 
mithfodk d: ykxys- dk'ehj gksÅu jktk Hkwiky egknso vkiY;k iRuhlg dY;k.kyk 
vkyk- R;kus dk'ehjps jkT; vkiY;k eqykyk nsÅu rks 'kj.k >kyk] fyax/kkjh >kyk- 
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eksGhxs ekj¸;k vkf.k egknsoh gh ukos /kkj.k d:u dk'ehjps jktk jk.kh dY;k.ke/;s eksGh 
fod.;kpk dk;d d: ykxys- d"V d:u txw ykxys- eksGhxs ekj¸;kafo"k;h egkRek 
clos'oj ,dk opukr Eg.krkr] 

^^HkäklkBh ngk cksVkph esgur] x.kuk egkHkä gks.;klkBh] ijh rq>s iksV Hkj.kkj 
ukgh] Hkkj gks.kkj rw HkweaMGh] R;kr nksUgh gkrkus ifjJe rw djh] feGsy Hkkdjh lokZykxh] 
eksGhxs ekj¸;k vlquh jktk Fkksj] Je Hkjiwj dsys R;kus] dwMylaxensok dk;d tks djhy] 
R;kyk rkjhy nso ek>k- 

dk'ehjgwu fpDd¸;k ukokpk gR;kjh dY;k.kyk egkRek clos'ojkauk ekj.;klkBh 
vkyk- 'kj.kkapk lnkpkj dk;dfu"Bk orZu ikgwu gR;kjh fpDd¸;kus vkiyk gR;k 
dj.;kpk O;olk; lksMwu fnyk- R;kauh clokauh ?kkywu fnysY;k ohj'kSo fyaxk;r /kekZpk 
Lohdkj dsyk- rks 'kj.k >kyk- taxykrwu vk.kysyh rkMi=s 'kj.kkauk fodwu R;koj rks 
mnjfuokZg d: ykxyk- fpDd¸;k 'kj.kkae/;s dk;dfu"B] lnkpkjh 'kj.k Eg.kwu ekU;rk 
ikoys-dk'ehjph jktdU;k cksarknsoh dY;k.ke/;s ;sÅu 'kj.kh >kyh- jktoSHkokr ok<ysyh 
cksarknsoh dY;k.ke/;s xqgsr jkgw ykxyh- oS|dh; 'kkL=kps mÙke Kku vl.kkjh cksarknsoh 
jksX;kaph lsok d: ykxyh- R;kpcjkscj xks/kMh f'kowu foØh d: ykxyh- R;ko:u fryk 
cksarknsoh vls uko iMys-egkRek clos'ojkauh ckjkO;k 'krdkr Jethoh lektkph fufeZrh 
dsyh- dY;k.kP;k vuqHkoeaVikr fuekZ.k >kysY;k opu lkfgR;kus dUuM Hkk"ksyk le`) 
dsys- ek.klkph thou tx.;kph 'kSyh cnywu Vkdyh- 

,ds fno'kh egkRek clos'ojkauk dY;k.k uxjkpk gkygoky ikg.;klkBh QsjQVdk 
ekjr vlrkuk gjG¸;k ukokP;k pkaHkkjkP;k 'kj.kkaP;k vkxzgkyk eku nsÅu R;kP;k ?kjh 
tkÅu nklksg djrkr- tso.k d:u fu?krkuk clo..kk gjG¸;kauk fou;iwoZd gkr tksMwu 
‘'kj.kw'kj.kkFkhZ 'kj.k gjG¸;k’ Eg.kwu ueLdkj djrkr- gjG¸;kgh fou;iwoZd gkr tksMwu 
ueLdkj djrkr- egkRek clos'oj ?kjkrwu ckgsj xsY;koj gjG¸;kaP;k y{kkr ;srs dh 
egkRek clos'ojkauh vkiY;kyk gkr tksMwu ueLdkj dsyk- R;kps vks>s vkiY;koj >kys- 
rs deh dj.;klkBh rs vkiY;k iRuh'kh ppkZ djrkr- rs nks?ksgh fu.kZ; ?ksrkr- vki.k 
egkRek clos'ojkauk vkiY;k dkrMhps tksMs HksV |k;ps- gjG¸;k MkO;k ekaMhps] 
dY;k.khEek mtO;k ekaMhps dkrMs dk<wu egkRek clos'ojkalkBh lqanj tksMs cuorkr- rs 
tksMs egkRek clos'ojkauk HksV nsrkr- egkRek clos'oj tksMh ikgwu Eg.krkr] vjsjs 
gjG¸;k ! ] gs tksMs [kwi lqanj vkgsr- i.k gs tksMs dks.kR;kgh çk.;kP;k dkrMhps ukghr 
rj ek÷;k 'kj.kkaP;k dkrMîkkps vkgsr- R;k{k.kh gjG¸;k egkRek clos'ojkaps pj.kLi'kZ 
djrkr- pj.kLi'kZ dj.kkÚ;k gjG¸;kyk egkRek clos'oj vkiY;k ºzn;k'kh ykorkr 
vkf.k Eg.krkr] 

ek÷;kis{kk ygku dks.kh ukgh] 
f'koHkäkis{kk egku dks.kh ukgh] 

;kyk ek>s eu lk{kh] rqeps pj.k lk{kh 
dwMylaxensok- 

gjG¸;kauh cuoysys tksMs R;kauk ijr djrkr- R;k tksMîkkph e/kqojl ukokpk czkã.k 
ea=h foVacuk djrks- dkykarjkus rks e/kqojl egkRek clos'oj ;kaP;k rÙoKkukus çHkkfor 
gksrks vkf.k yhaxfn{kk ?ksÅu xG~;kr f'kofyax /kkj.k d:u 'kj.k curks- vlsp ,ds fno'kh 
lk;adkGh HkjysY;k vuqHko eaVikr czkEg.k e/kqojlkph dU;k dykorh vkf.k pkaHkkj 
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gjG¸;kpk eqyxk 'khyoar ;kaP;k fookgkpk fu.kZ; 'kj.k ,deq[kkus ?ksrkr- e/kqojl vkf.k 
gjG¸;k nks?ksgh vk/khp fyaxfn{kk ?ksÅu fyax/kkjh >kys vlY;kus R;kaP;kr jksth&csVh 
O;ogkj gksr gksrk- 'kj.k dykorh vkf.k 'khyoarpk fookg d:u nsrkr- gk fookg 
dks.krkgh /keZ cqMo.kkjk uOgrk dkj.k nks?ksgh vk/khp fyax/kkjh 'kj.k >kys gksrs i.k 
çLFkkfir oSfnd O;oLFksus gk fookg vekU; dsyk- fcTty jktkps dku Hkjys- fcTty 
jktkus egkRek clos'ojkauk gíikj dsys- opulkfgR; tkGys- 'khyoar gjG¸;k vkf.k 
e/kqojl ;kauk gÙkhP;k ik;kyk cka/kwu nsgnaMkph f'k{kk fnyh- f'kYyd jkfgysys opu 
lkfgR; ?ksÅu 'kj.k cSygksaxyekxsZ mGohyk xsys- ;k çoklkr 'kj.k nksu fBdk.kh ekjys 
xsys- fcTtykps lSU; vkf.k 'kj.k ;kaP;kr ;q) >kys- gjG¸;kph iRuh dY;k.khEek] 
efMokG ekphnso] fdUujh czEg¸;k vkf.k 'kj.k ;k mGohP;k çoklkr xrçk.k >kys- ekrk 
ukxkbZ] psUuclo..kk] efMokG ekphnso] Mksgj dDd¸;k ;k x.kkpkjh 'kj.kkaP;k 
usr`Rok[kkyh opu lqjf{kr myohyk iksgpys- mGohP;k egkeusr] vkdkGxohr] 
foHkwrhdut] #æk{keaVi ;k xqgsr opu lqjf{kr yiowu Bsoys- taxykr dkgh dkG xqgsr] 
ikolkG~;kr >kMkyk >ksds cka/kqu 'kj.k mGohr jkfgys- xksO;kP;k dnac jktkus 'kj.kkauk 
vkJ; fnyk- gh loZ Økafrdkjh ?kVuk dY;k.k Økarh Eg.kwu ukok:ikyk vkyh 'kj.k laL—
rhpk bfrgkl le`) dj.kkjh gh ?kVuk vktgh vaxkoj 'kgkjs mRiUu dsY;kf'kok; jkgr 
ukgh dY;k.k lksMwu cloUuk dqMy laxeyk xsys rsFksp rs f'kofyaxk'kh ,d:i 
>kys]fyaxSD; ikoys- R;kP;kcjkscj R;kps lgdkjh gMin vIi..kk vkf.k egkRek 
clos'ojkaP;k iRuh fuyafcdk e`R;w ikoys- dY;k.kØkarhr lgHkkxh efMokG ekphnso 
o`)oLFkk vkf.k ;q)krhy t[kekaeqGs eqjxksMyk ej.k ikoys- o;kus ts"B vl.kkjs dDd¸;k 
;q)kr fu".kkr gksrs- opulkfgR; j{k.kklkBh xsysys dDd¸;k fcTtykP;k lSU;ka'kh 
>kysY;k ;q)kr dDdsjhyk e`R;w ikoys- mGohyk psUuclo..kkauh] mGohP;k egkeustoG 
fdUujh ckse¸;kauh] rMhdsjsyk xsysY;k] o`)oLFkkeqGs FkdysY;k ekrk ukxkbZuh rsFksp vkiyk 
nsg Bsoyk- 'kj.k 'kwU;kr foyhu >kys- ák ?kVusps nq%[k lksykiwjP;k fl)jkes'ojkauk >kys 
rs ,dk opukr Eg.krkr] 

clok clok gs 'kCn yksiys] 
lokaZpk vk/kkj clo:ih [kkac eksMyk] 

clok;P;k dk;kZph gkuh >kyh 
dfiyfl) efYydktqZuk 

FkksMD;kr v'kkçdkjs egkRek clos'oj ;kauh mHkkjysyh 'kj.k pGoGhP;k 
ek/;ekrwu f'k";RokdMwu&'kj.kthoukdMs] cgqnsorkoknkdMwu&,ds'ojoknkdMs] laL—
rdMwu&yksdHkk"kk dUuMdMs] va/kJ)sdMwu foosdoknkdMs ,sr[kkÅo`ÙkhdMwu 
dk;doknkdMs] fo"kersdMwu&lekursdMs] f'kofyaxkdMwu&b"VfyaxkdMs] 
nsoky;kdMwu&nsgky;kdMs] 'kSoiaFkkdMqu&Lora= fyaxk;r /kekZdMs] dYiksdfYir 
xzaFkkdMwu&vuqHkoh opulkfgR;kdMs] nsgnaM.kkdMwu&nsg/kekZdMs] 
xzaFkçek.;oknkdMwu&cqf)çkek.;oknkdMs ?ksÅu tk.kkjh uoh O;oLFkk fuekZ.k dj.kkjs 
clo..kk lkekftd Økarhps vxznwr gksrs- uok iFk ekxZ 'kks/k.kkjs rs ,d iFkn'khZ gksrs- 

egkRek clo..kkauh tulkekU;kauk lgt lk/kh f'kdo.k fnyh- R;k d# udk- jkxkow 
udk- [kksVs cksyw udk- dks.kkph ?k`.kk d# udk- n;k gkp /keZ vkgs- lnkpkjkus okxk- 
furh&uSfrdrk vkf.k foosdkus okxk- n;kp /kekZpk ewyea= vkgs- 'kj.kkaph Fkêk eLdjh 
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d: udk- uol&lk;kl d: udk- va/kJ)k lksMwu |k- çk.khek=koj n;k djk- 
HkqdsysY;kyk vUu |k- ?kksj tiri d: udk- >ksip ti vkgs- dBksj nsgnaM.k] bafæ;neu 
d: udk- nsgkyk d"V nsÅ udk- nsg dk;dklkBh d"Vok- miokl&rkikl] ozroSdY;s 
d: udk- osGsoj fnol o"kZ ;kr Hksn d: udk- çR;sd fnol] okj 'kqHkp vkgs- ej.k 
egkuoeh vkgs] R;kps Lokxr djk- lq[kh lalkj djk] lalkj lksMwu fgeky;kr tkÅ udk- 
laU;kl /kkj.k dj.;kph xjt ukgh- ewfrZiwtk lksMwu |k- vuko';d [kpZ d: udk- 
dkYifud LoxZ&ujd ;koj fo'okl Bsow udk- lnkpkj LoxZ vkgs- vukpkj ujd vkgs- 
nso?kj xko lksMwu vU;= HkVdw udk- 'ksr ikouHkweh vkgs- d"Vkph Hkkdjp egkçlkn 
vkgs- ftoar ukxkyk ek:u fp=krY;k ukxkph iwtk d: udk] folaxr O;ogkj lksMwu |k- 
fulxZfu;ekçek.ks nsg/kekZçek.ks okxk- vuko';d nsgkyk =kl nsÅ udk- pkfjR;Z lkaHkkGk- 
nklksg djk- xjtsiqjrh laiÙkh ckGxw udk- QqdVps dks.kkyk dkgh nsÅ udk- QqdVps 
dks.kkps dkgh ?ksÅ udk- nku/kekZis{kk nklksg egÙokpk vkgs- f'k{k.k ?;k] opus fygk] 
okpulkfgR; okpk- Kkuh Ogk] uSfrd cuk] foosdh cuk] Lor%e/;s cny djk- Lorke/khy 
nks"k nwj djk- deZdkaM nwj djk- Lor%ph Lrqrh d: udk v'kh lgt lk/kh f'kdo.k 
clo..kkauh fnyh- vke&vknehus rh vkRelkr dsyh vkf.k vkpj.kkr vk.kys- 
lanHkZ xzaFklanHkZ xzaFklanHkZ xzaFklanHkZ xzaFk    
1. https://mr.wikipedia.org 

2.2.2.2. egkRek clos'oj&dk;Z vkf.k dr`ZRo ¼ejkBh] ys[kd & lqHkk"k ns'kikaMs½    
3.3.3.3. clos'oj&dkO;'kfä vkSj lkekftd 'kfä¼fganh] ys[kd&dk'khukFk vacyxs½    
4.4.4.4. ,dykjs paædkar ¼2008½] Økarhdkjh fopkjd egkRek clos'oj] eqäjax     

çdk'ku ykrwj-    
5.5.5.5. nksMeuh 'kkfyuh ¼2007½] egkekuo clos'ojkaph lexz opus] csGxko-    
6.6.6.6. ?kqxjs lq;Zdkar ¼2000½] lexz Økarhdkjh clos'oj /kkjokM] dUuM     

v/;;uihB dukZVd fo'ofo|ky;-    
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महा मा बसवे र एक समाजसुधारक 
 

वामी वीरभ े र साम लग    
समाजशा  िवभाग, जवाहर महािव ालय अणदरू ता.तुळजापरू िज.उ मानाबाद.४१३६०२ 

तावनातावनातावनातावना    
आप या भारताचा इितहास तसा खूपच रंजक आिण गौरवशाही रािहलेला आह.े अ या इितहासात अनके 

समाजसुधारक, युगपु ष होऊन गेले. अ या महापु षांची आजही ा जगाला गरज भासत राहते कारण यानंी 
केलेले काय ह ेसहज न हत,े आज ही भल ेभले यां या सारखं काय क  शकत नाहीत.असेच एक महापु ष ९०० 
वषापूव  होऊन गेले ते हणजे िव गु  जगत योित महा मा बसवे र.  

१२ ा शतकाम ये भारतीय समाज िवशेष क न दि ण भागातील समाज हा अनेक परंपरा, ढी, 
अंध ा, कमकांड, िवषमता, भेदभाव, ी दा य व, जातीयता इ याद नी त झाललेा, मरगळलेला होता. 

अशा प रि थतीत या काळात समाजात नवचैत य िनमाण कर याचे धाडस महा मा बसवे रानंी केल.े 
मान, अपमान, क , टीका सहन करीत यांनी थािपतां िव  मोठा संघष उभा केला. 

यासाठीच बरेचजण यानंा १२ ा शतकातील पुरोगामी तर काहीजण िव ोही महा मा असेही हणतात. 
महा मा बसवे र ह े१२ ा शतकातील भारता या धा मक, सां कृितक, सािहि यक, शै िणक, राजक य 

व सामािजक जीवनातील ये  समाज प रवतनवादी यगुपु ष, एक महान त व ानी, समाज बोधक, िस  कवी 
आिण लगायत धम सं थापक होत.े 

महा मा बसवे रानंी जातीपात या भती गाडून त कालीन समाज व थेला एक वेगळीच ओळख दली 
होती. यानंी शोषणिवरोधी, भेदभाविवरोधी, जातीभेदािवरोधी, े -किन  िवरोधी समतेची लढाई नुसती लढली 
नाही तर ती यश वी क न दाखवली.महा मा बसवे रांनी चातुवणाला िवरोध केला. वणभेद, जातीभेद नसुतचे 
नाकारल ेनाही तर यावर यांनी सडकून टीकाही केली.महा मा बसवे र यांचा ज म ११०५ म ये बागेवाडी (िज. 
िवजापूर) कनाटक येथे वैशाखातील अ य तृतीयेला झाला. दरसाल याच दवशी दशेभरात बसवजयंती साजरी 
केली जात,े खास क न कुडलसंगम (कनाटक), किपलाधार, बसव क याण (कनाटक) येथे ही जयंती जोरदार साजरी 
केली जात.े १९१३ म ये कनाटक गांधी हणून ओळखले जाणारे हडकर मंज पा यांनी दावणगेरे (कनाटक) येथ े
पिहली सावजिनक बसव जयतंी साजरी केली. 

महा मा बसवे र यांनी समाजातील ग रबी, िवषमता दरू क न आ थक समृ ता िनमाण कर यासाठी 
यांनी समाजाला “कायक वे कैलास” आिण “दासोह” अ या दोन ांितकारक सकं पना द या. 

मनापासून केलेले येक काम हीच खरी िशव उपासना ह े यां या 
कोण याही कारचे शारी रक म ह ेहीन दजाचे नाहीत, असे सांगून यानंी म ित ा वाढिवली. कायक ह े

केवळ पैशासाठी सांिगतलेल े नाही. तसेच ते कमिस ातंावर आधारलेले नसून यात ला वसाय वातं य 
दे यात आलेले आह.े म ित बेरोबरच गरजनेुसार सपं ीची िवभागणी करावी, ही िवचारसरणी (दासोह ) 
मांड यामुळे बसवे वरांची वृ ी समाजवादी, समतावादी होती, असे दसून यतेे. दासोह िस ांतात आपण 
कमावलेले धन केवळ वतः पूरते न वापरता याचा समाजासाठी उपयोग कर याची संक पना यांनी मांडली. 

बसवे वरां या उपदशेामुळे वेगवेग या वसायांना, िवशेषतः ामो ोगांना, ो साहन िमळाले आिण सव 
ावसाियकांम ये समभाव िनमाण झाला.बसवे रां या काळात समाज व थेत ीला शु , बिह कृत समजल े

जात असे. ीयांवर अ याय होत होता, हणून यानंी ि यांसाठी मोठे भरीव काय केले. ि यांना मत वातं याचा 
अिधकार दला. यांना धा मक आिण आ याि मक ह  दले. ि यांची अशु ते या क पनेतून आिण पंचसतुका 
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पासून सुटका केली.त कालीन समाज व थेला व राजस ेला हादरवून टाकणारा आंतरजातीय िववाह महा मा 
बसवे रां या पुढाकाराने १२ ा शतकात घडला. मागास जातीतील सतं हरळ या यांचा मुलगा शीलवंत व 
मधुररस ा ण मं याची मुलगी कलावती यां यात िववाह घडवून आणला.असा आंतरजातीय िववाह तो ही १२ 

ा शतकात ह ेखूपच ांितकारक आिण धाडसी होतं कारण आजही हणजे ९०० वषानंतरही आप या समाजाची 
असा िववाह वीकार याची पूण मानिसकता झालेली नाही.बसवे वरांनी क याण येथे िनमाण केलेली अनुभवमंटप 
ही सं था जागितक धमितहासातील अन यसाधारण सं था होय. ह े या काळातील पिहले लोकशाहीच े ससंद 
होते.वेगवेग या जात तील व वसायांतील भ  हणजेच िशवशरण येथे एक  जमत आिण िविवध िवषयावंर 
चचा करीत असत. ही चचा लयब  ग ातून होत असे. त कालीन िशवशरण-शरण ची अशी वचन े पुढे सं हीत 
कर यात आली. 

मंटपातील चच या मा यमातून यांनी लोकांम य ेजागृती केली. येथे प रसंवादा या व पाची जी चचा 
होत अस,े तीच क ड सािह याम ये वचनसािह या या पाने िस  झाली. वचन सािह यातनू यानंी समाजात 

बोधन पी िवचार पेरले.सतं चरण दास ह ेसमाजातील िवषमता अिन  ढी परंपरा अंध ा दरू कर याच ेकाम 
आप या जाती वि थत करीत आल ेआहते सव सामा यांना वै ािनक तसचे अनुसधंन आ मक दृ ी दान कर याच े
काम करीत आले आहते परखड आिण प  श दात ते आपलं मत हणतात येक गो  पारखूनच के वीकारतात 
याउलट इतर कोणी वीकारली हणून डोळे झाकून ते वीकारतील असे होत नाही. 

कनाटकात बारा ा शतकात धम अथ अ या म व सामािजक े ात ांती वीर बसव ा नी आिण यां या 
समकालीन िशवशरण यांनी ांती घडवून आणली एखादा माणूस उदरिनवाहासाठी वसाय करीत असेल तर 
याव न या चा तर ठरिव यात येऊ नये या वसायात वेग या याचं ि म व असतं समाजातील 

व था ही येक या सहकायावर अवलंबून असत ेआप या एका वचनात महा मा बसवे र असे हणतात 
"अ पनु ध म मालदार चे य 
बो पनु न म डोहात क य 
िच य न म य का ण या 

अ णनु न म क र बो म य 
ए  ने त रियरी कूडलसंग या" 

मातंग चे य ह ेमाझे बाप ढोर क या बापाचे बाप आहते आजोबा आहते िच य ह ेमाझे चुलते आहते 
क र बो म य ह े माझे धाकटे बंधू आहते असे आचरणात आणून मी दाखवले तरी तु हाला ते का कळत नाही 

बरे!आणखी एका वचनात ज माने माणूस कुठ या तरी जाती कुळात ज माला येतो हणून तो या जातीचा होत 
नाही ह े सांगताना ते हणतात," या नही मह वाचं यांचे आचरण या या ठायी असणारा भाव भि भाव 
होय." यामुळेच तो कुठ या ही जातीत ज माला आला तरी ती भावामुळे तो े  होऊन जातो समाजातील 
उ नीचते या िवचारसरणीला ते मानत नाहीत तो न  क न अव या मानव हा एक आह े हचे यानंी आप या 
वचनसािह यातून सािंगतले आह.ेजाती-पंथाची बंधन ेअकरा ा-बारा ा शतकात अ यंत जड झाली होती समाजात 
माणसामाणसातील दरी वाढत चालली होती े -किन  या या तथाकिथत परंपरेत समाज पडला होता सव 

ाणीमा ांना जीवजंतूंना धारण करणारी भूमी एकच असे सूय काश, चांदणं, हवा, पाणी ह ेजर एकच असेल तर 
िशवालया या कार पिव  आिण अिभजनांची व ती कमी तीची का मानावी?सवाचा ज म आई या उदरातूनच 
होत असेल तर े  असणारी ही ितथेच आले असतील, कानातून ज म झाला असं तर आपण ऐकलं व पािहलं नसले 
असा तकािधि त िन रीय करणारा  बसवे रांनी समाजाला केला आह.ेसमतचेा िवचार मांडणारी महा मा 
बसवे र बारा ा शतकातील थोर ांितकारी िशवशरण होत.े ह े काम यांनी समिवचारी िशवशरण आिण 
िशवशरण ना घेऊन केलं इसाई धम सारकांनी या प तीने धम साराच ंकाम भारतात येऊन आरंभलं होतं तस ं
फार पूव  नऊशे वष आधी महा मा बसवे रांनी आप या सहका यांना सोबत घेऊन केलं होतं बारा ा शतकात जे 
काम महा मा बसवे रानंी केलं याची आजही िततक च गरज आह.े 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    
केवळ पुतळे उभा न,जयं या- िमरवणुका काढून,शि दशन क न भागणार नाही तर यांचा िवचार आज 

दशेाला कसा उपयु  आह ेह ेसमजनू घेतल ेपािहजे आिण सव मानवजातीला एक  क न यांचा िवचार यानंा 
पटवून दला पािहजे. अ यथा यांची वजा-पताका खां ावर वाहणा-यांचा एक पंथ वाढीला लागला आह े अस े
होईल.अिखल मानवजात एक आह ेहा िवचार समाजात, दशेात जला क  कोणी कोणाचे श ु व राहणार नाहीत 
सारे भारतीय एक आहते नवे िव ातील मानव एक आहते हा महा मा भ  भंडारी ांती वीर बसव याचा िवचार 
सा यांनी ल ात यावा आिण जीवनात च रताथ करावा इतरांना सांगावा. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::---- 

१. सम  ांती वतक महा मा बसवे र- बसवराज वामी 
२. सामािजक ांतीचे जनक महा मा बसवे र- डॉ.सोमनाथ रोडे 
३. प रवतनाचा महामे  महा मा बसवे र - डॉ. सि दानंद िब ेवार 
४. जगत योती बसवे र- डॉ. सूयकांत घुगरे. 
५. युग वतक महा मा बसवे र- ा. भीमराव पाटील. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे रबसवे रबसवे रबसवे रजीवनजीवनजीवनजीवन    प रचय प रचय प रचय प रचय     
 

ा. दसेाई भाकर बाळाभाऊ    
वािण य िवभाग, तो णीवाल महािव ालय, सेनगाव ता. सेनगाव िज. हगोली. 

तावनातावनातावनातावना::::----    
बारा ा शतकात कनाटक रा यात िवजापूर िज ातील बागेवाडी या छो ाशा गावी अ य शु  

तृतीये या शुभमु तावर सन 1131 म ये थोर िशवभ  मा दराज व मादलंिबका यां या पोटी बसवे र याचंा ज म 
झाला. त कालीन सामािजक धा मक, आ थक प रि थतीचा अ यास जर केला तर चातुव य व था होती. आिण 
माणसामाणसांम ये भेदभाव केला जात होता. जाती व था ही वण व थेचे परीणीती होती. वण व थेचे िवकृत 
िव पू प हणजेच जाती व था. ी- पु ष भेदाभेद होता. लोक जाती- पाती, वण व थेत व अंध ते गुरफटून 
गेले होते. िवशेषत: वीरशैव धमाला लानी आली होती. या धमाच े अनुयायांवर इतर धमा या िवचाराचा व 
आचरणाचा पगडा वीरशैव धमावर पडू लागला होता. अशा कालावधीत महा मा बसवे र यांचा ज म झाला. 
ज मताच महा मा बसवे र शांत, चतनशील, िववेकिन  व िच क सक वृ ीचे अस याने यानंा बालपणापासूनच 
समाजातील अंध ा, वाईट चालीरीती, पशुह या, जातीभेद या गो ना िवरोध होता. य ात दधू- तूप का बरे 
टाकायचे, िन पाप ा यांचा बळी का यायचा, माणसामाणसांत भेद का करायचा, ि यांना िवषमतेची वागणूक 
का व कशासाठी अशा अनके ांची उ रे बाल बसवे र िवचा  लागले. घरात व बाहरे यांना वरील ांची 
समाधानकारक उ रे कोणीही दऊे शकले नाही. िवकृत व कमठ मनोवृ ी या समाज व थेचा यानंा ती  सतंाप 
येत होता. बाल बसवे र अिन  ढी व परंपरा याबाबतीत यां या आई- विडलांनाही अनेक वेळा याबाबतीत 
िवरोध करत होते. मुलगा व मुलगी असा भेद करणारा सं कार हणजे तबंधन असे महा मा बसवे र यानंी 
सांिगतले. मा यापे ा वयान ेमो ा असणा  या बिहणीच ेवृ बंधन होत नसेल तर मला असा सं कार नको हणून 
यांनी िवरोध केला. नातेवाईक व गु ं नी यानंा वृ  बंधन नाकार यास जननी व ज मभूमीचा याग करावा लागेल 

अ यथा सं कार वीकारावा लागेल असा पयाय ठेव यानतंर यानंी णाचाही िवलंब न करता बालपणीच ांतीचा 
पिहला झडा रोवला व जातवेद मुन चे कंुडलसंगम ि थत आ मात ते रा  लागल.े तथेे यांनी सव शा ांचा अ यास 
केला. सतत बारा वष धमदशनाचा अ यास केला. व चतनामुळे महा मा बसवे र वतं  िवचाराचंी मांडणी क  
लागले. अ ान अंधकारात िपचले या समाजाला जागे करत नवसमाज घडिव याचा िवचार मनाशी बाळगू लागले. 
अशाच एका या े या दवशी सोलापूर िज ातील मंगळवेढे या गावची मंडळी या े या िनिम ाने कुडलसंगम येथ े
आली. यावेळी महा मा बसवे र यांचे नाव सवतोमुखी झाले होते. कांड ानी, िमतभाषी, स  चेहरा आिण न  
वभाव, मधुर बोलणे इ यादी गुणांमुळे महा मा बसवे र सवाना आवडत. कालांतराने याचंी क त  हळूहळू 

कुडलसंगम या पंच ोशीत पस  लागली. येक जण महा मा बसवे र यांची क त  गाऊ लागले. यावेळी 
मंगळवे ात चालु य राजाचा सामंत हणून राजा िब ल रा य करीत होता. या राजा या पदरी महा मा 
बसवे र यांचे मामा बलदवे दडंािधकारी हणून नोकरीस होते. यांची सुक या गंगािबका उपवर झाली होती आिण 
आप या क येला असा पती लाभावा या िवचारात बलदवे होते. यांनी आपली मुलगी महा मा बसवे रानंा दऊेन 
यांना मंगळवे ात आणले. महा मा बसवे र यांचे त व ान याकाळी महारा - कनाटक यांना जोडणारा दवुा 

ठरले होत.े 
महा मा बसवे रां या समाज प रवतना या ऐितहािसक मह वा या कायात या दोघ चा सहभाग अ यंत 

मौिलक व पाचा होता. महा मा बसवे रां या सरळ आिण न  वभावामुळे जाजनांत दखेील यांची ितमा 
उ वल झाली. समाजसुधारणेचे आपले ांती काय पुढे ने यासाठी यांना या पदाचा उपयोग झाला. नकळतच 
महा मा बसवे र यां या कायाला सामािजक आिण राजक य ित ा ा  झाली. बारा ा शतकात कनाटक आिण 
महारा  यांना जवळ आण याचं काय महा मा बसवे रांनी केलं ह े एक ऐितहािसक स य आह.े याच काळात 
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चालु य राजे दबुळे व काय म झाले याचा फायदा यां या सामंतांनी आिण मंडिलकांनी घेतला मंगळवे ाच े
सामंत राजे िब ल वतं  झाले आिण चालु यांची स ा झुगा न दली आिण आप या सावभौम वाची घोषणा 
केली. मंगळवे ा न िब लानी आपली राजधानी हलिवली आिण कनाटकात क याण- नगरीत बसवली. धा मक 
आिण सामािजक सुधारणा ह ेमहा मा बसवे र यांचे मु य काय होते. महा मा बसवे र यां या ेरणेने क याण 
नगरीत अनुभव मंटपाची थापना कर यात आली होती. महान त व ानी अ लम दवे भू ह े या मंटपाचे अ य  
होते. िनरिनरा या भागांतनू आले या िशवशरणानी िलिहलेली वचने येथे वाचून दाखिव यात येत होते. अचूक 
आिण िनद ष असलेली वचने वीरशैवां या सािह यात या वचनांना अढळ थान ा  होई. अशी वचने रचणारे 
जाणकार सव जातीतनू या मंटपात सभासद हणून सामील क न घतेलेले असतात. यापैक  मिडवाळ माचीदवे ( 
धोबी ) मेदार केत या (बु ड), मादर चनैया (मांग ), क री बोमैया ( सोनार), िशवनाथ म यार (महार ), शंकर 
दासीम या ( शपी), ढोर क या (ढोर ), समगार हारळया (चांभार), मधुवरस ( ा ण), इ यादी या अनुभव 
मंटपात पु ष शरण होते. पु ष शरणां या बरोबरीने शेकडो मिहला दखेील हो या. या काळात सावजिनक कायात 
मिहलांना अनेक ठकाणी संधी न हती. या काळात अनुभव मंटपात मिहलांना 50 ट े  आर ण महा मा 
बसवे रांनी दले 
महा मा बसवे रां या सामािजक कायाचामहा मा बसवे रां या सामािजक कायाचामहा मा बसवे रां या सामािजक कायाचामहा मा बसवे रां या सामािजक कायाचा    आढावा आढावा आढावा आढावा     
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    ससंदचेीससंदचेीससंदचेीससंदचेी    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----    

बसव णांनी मंगळवेढा येथे “लोकशाही ससंद हणजेच ‘अनुभव मंटपाची’ थापना केली. या अनुभव 
मंटपात सव धमातील लोक एक  येऊन सामािजक अडचण वर कशी मात करावी यावर चचा कर याचे काय 
चालत अस.े बसव णांनी समाजातील ढीपरंपरा, वाईट चालीरीती यानंा िवरोध क न समाजा या िहतकारक 
गो ची अंमलबजावणी करणारी नवीन यं णा तयार केली.( बारा ा शतकातील आदश शासक ,समतेचे णेते 
हणून महा मा बसवे रांना ओळखले जाते.सव थम लोकशाही मू याची सु वात ही म.बसवे रांनी 12 ा 

शतकात अनूभव मंटपा या मा यमातून के याचे वचनसािह यातून दसून येत.ेएकूणच यांनी वचनसािह यात 
समता, मू य, याय, बंधूता, एका मता तसचे वातं य, अिधकार, िनयं ण व िश त, सूशासन आिण शासन आदी 
बाब वर सखोल िववेचन केले आहते.स ि थतीत शासन व शासनाला या िवचारांचा अवलंब के यास िनि तच 
दशेात िनमाण होणारी िवषमता, हसा, भेदभाव व जातीय राजकारण इ.सम यावर(पायबंद) आळा घालता येईल. 
प रणामतः चांगले सुशासन व शासन व था िनमाण होइल 
महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे र आिण शरण चळवळ बसवे र आिण शरण चळवळ बसवे र आिण शरण चळवळ बसवे र आिण शरण चळवळ ::::----    

अ जापासून अं यजापयत सवजण महा मा बसवे र महाराजां या शरण चळवळीत सामील झाले. या 
चळवळीत झाले या सहभागी पु षांना आिण ि यानंा लगदी ा घेऊन ग यात िशव लग धारण के यानंतर 
अनु मे शरण-शरणी अशी नावे िमळाली. शरण चळवळीचे पांतर पुढे वीरशैव लगायत धम चार व सराम य े
झाले. लग धारण केले या शरणांची पूवा मीची जात न  झाली. अ ज-अं यज यां यात रोजी बेटी वहार सु  
झाले जाती या भती तुटून पड या महा मा बसवे रां या शरणचळवळ पी झाडाला समता, समानता, बंधुता, 
िववेक, कायक, दासोह याची फळे आली. समाजा या येक थरातनू ी-पु ष महा मा बसवे रां या वीरशैव 
लगायत चळवळीत सामील झाले, ते शरण झाले. शरण हणजे ग यात िशव लग धारण क न शरण प रवारात 

राहणारा, वचनांवर िव ास ठेवणारा, िन य, स य-शु  दासोह करणारा, चचा-अनभुाव-अनुभव करणारा, लग-
जाती इ. भेद न मानणारा, मु   हणजे शरणी-शरण पण हीच ा या २१ ा शतकाला अनुस न करावी 
लागेल, ती अशी होईल- िनजमु , िनम ही, जाती- लग-वण-वग इ. भेद िवरिहत, कायकिनरत, दासोही, अनुभवी 
हणजेच शरण.  

मातंग चे या, डोहर क या, हडपद अ पा णा, नुलीय चंद या, कंुभार गंुड या, चाभंार हरळ या, अंिबगर 
चौड या, मेदार बु ड केत या, तु ंगािह राम णा, मादार धूळ या, वै  संग णा, क पा तेली, क री बोम या, 
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अ लम भु, ब पी चौड या, शरण सुर या, शरण उर लगदवे ह ेशरण शु ाितशू  समज या जाणा या जातीतनू 
बसवां या चळवळीत सहभागी झाले. सुळे स वे, सुळे प लदवेी, सुळे चामलदवेी यांसार या वे या बसवा या 
िवचाराला भािवत होऊन शरणी झा या. वे या आपला पूवा मीचा वसाय आिण पूवा म सोडून पु यांगना 
झा या. चोर, लुटा , दरोडखेोर यांनी आपले दु कृ य सोडून दले. ते शरण बनल.े दा  िवकणारा हडेद मार या 
वाटस ं या सेवेसाठी पाणी, दधू आिण ताक िवकायला लागला. 
िशवानभुवमटंप थापना िशवानभुवमटंप थापना िशवानभुवमटंप थापना िशवानभुवमटंप थापना ::::    

बसवे वरांनी क याण येथे िनमाण केलेली िशवानुभवमंटप हणजेच अनुभवमंटप ही सं था जागितक 
धमितहासातील अन यसाधारण सं था होय. वेगवेग या जात तील व वसायातंील भ  हणजेच िशवशरण यथेे 
एक  जमत आिण िविवध िवषयांवर चचा करीत असत. बसवे वरांनी धम सारासाठी सं यास घेतला नाही, भा ये 
िलिहली नाहीत वा वासही केला नाही परंतु मंटपातील चच या मा यमातून यांनी लोकांम ये जागृती केली. यथे े
प रसंवादा या व पाची जी चचा होत अस,े तीच क ड सािह याम ये वचनसािह या या पाने िस  झाली. या 
मंटपातील शू यपीठाचे अ य पद ⇨अ लम भू (बारावे शतक) यांना दे यात आल े होत.े येथ े होणा या चच या 
मा यमातून बसवे वरानंी वेगवेग या जाितजमात या लोकांम य े बंधुभाव आिण िवचार- वातं याची ेरणा 
िनमाण केली. 

पारंपा रक भारतीय समाजातील वणजाितमूलक उ नीचता व िवषमता यांची खर जाणीव बसवे वरांना 
झाली होती. हणूनच यांनी चातुव याला आ हान दऊेन सव मानवांना समान मानले. प रणामतः यां याभोवती 
सव वणातील व जात तील अनुयायी जमा झाले. आंतरजातीय रोटी वहार व बोटी वहार कर यास 
यांनी ो साहन दले. उदा., यां या अनुयायांम य ेमधवु या नावाचा ा ण व हरळ या नावाचा चांभार यांचा 

अंतभाव होता. यांनी मधुव या या मुलीचे हरळ या या मुलाशी ल  लावून दले. यांनी िशवनागम या व ढोर 
क य या अ पृ यां या घरी जाऊन भोजन केले होते. बारा ा शतकात बसवे वरांनी सु  केलेले ह ेकाय िनि चत 

ांितकारक होत े
अ याि मक िव ापीठाची थापनाअ याि मक िव ापीठाची थापनाअ याि मक िव ापीठाची थापनाअ याि मक िव ापीठाची थापना    

गु  जातवेदमुन नी बसवे रांना ान सारासाठी आिण वीरशैव धमा या चारासाठी दि णेतील कलचुरी 
या ठकाणी पाठिवले. बसवे रांनी या काळात अनेक लोकोपयोगी कामे केली. अनेक अिन  चाली रती बंद के या. 
बालिववाहाला कडाडून िवरोध क न िवधवा िववाहाला मा यता दली. बसवे रांनी 'िशवानुभवमंडप' नावा या 
आ याि मक िव ापीठाची थापना केली. या िव ापीठा या मा यमातून बसवे रांनी िव शांती आिण 
िव बंधु वाचा संदशे दऊेन आ मो ाराच े आिण लोको ाराचे मानवतावादी काय केले. माणसासारखा माणूस 
असूनसु ा याचा िवटाळ दसु यांना का होतो, असे अनेक अनाकलनीय  यां या मनात उभ े रािहल,े या 
बसवा णांनी ी-पु ष समानतेचा उ ोष करणा या व पददिलतांना यां या खरा अिधकार दणेा या वीरशैव 
लगायत धमाचे पु ीवन कर याचे काम केल े

जातीय िवषमतलेा िवरोध जातीय िवषमतलेा िवरोध जातीय िवषमतलेा िवरोध जातीय िवषमतलेा िवरोध ::::    
बसवा णांनी १२ ा शतका या ारंभीच जातीअंताचा लढा आचरणातून आरंभीला होता.समाज 

व थेला लाभलेला अनादी अनंत रोग हणजे जातीयवाद. बसवे रांनी केलेला हा िव ोह व थेला सहन झाला 
नाही हणून बसवा णांना िब ळाचे धानपद सोडावे लागले. बसवे रांनी आप या वीरशैव लगायत धमात या 
त व ानाचा, आचार- िवचार, िनतीचा सदपुयोग केला, याचाच उपयोग काही शतकांपूव  वधमान महावीर आिण 
गौतम बु ांनी केला होता. बु  आिण महावीर यांचा काळ वेगळा असला तरी बसवे रांनी थळ-काल पर वे या 
इ लग धम ितपादनाचे वणन केले होत,े ते वैचा रकदृ ा गौतम बु ां या िवचारांशी िमळते जुळते आह.े 
हणूनच बसवे रानंा १२ ा शतकातील बु  हणून संबोधले जाते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    
१)www.inmarathi.net 
२)www.esakal.com 
३) आधुिनकतेचे अ दतू –महा मा बसवे र – डॉ. राजशेखर सोलापुरे,अ णा काशन लातूर  
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कृितवतंकृितवतंकृितवतंकृितवतं    महा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे र    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . भालरेाव भालरेाव भालरेाव भालरेाव गो वद प ाकरगो वद प ाकरगो वद प ाकरगो वद प ाकररावरावरावराव    
इितहासइितहासइितहासइितहास    िवभागिवभागिवभागिवभाग,,,, तो णीवालतो णीवालतो णीवालतो णीवाल    महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,,,,    सनेगावसनेगावसनेगावसनेगाव 

तावनातावनातावनातावना::::    
भारतीय वण व था ह े  असे सामािजक तरीकरण आह ेत े पे ा या या दजाला आिण ज माला 

अिधक मह व दतेे. भारतीय समाजाला साचेबंद क न िवषमतावादी व था अि त वात यायला वण व था हा 
मूळ आधार आह.े ज मत: वतं  असलेला माणूस कालांतराने साखळदडंात बांधला गेला.  ई रा या नावावर 
सांिगतली गेलेली िवषमतामूलक वण व था भारता या अनेकां याअध:पतनाला कारणीभूत ठरली.  ह ेसव जाणून 
खालचे सामािजक तर जागे झाले. म ययुगात दि ण भारतातील कनाटकात वीरशैव भि सं दाय ानदवे पूव 
काळात उदयास आला. िवरशैव सं दाय हा गु  सं थेला अलौ कक मह व दणेारा अस याने याला गु  सं दाय 
हटले जाते. बारा ा शतकापयत कनाटकात जैन धमाचा भाव होता तथािप या सं दाया या उदयाने जैन 

धमा या भावाला आिण साराला मयादा पडत गे या. 
सशंोधनपर शोधिनबधंाची उ ेसशंोधनपर शोधिनबधंाची उ ेसशंोधनपर शोधिनबधंाची उ ेसशंोधनपर शोधिनबधंाची उ :े:::    

११११) भारतीय सं दायाचा आढावा घेऊन त व ान जाणून घेणे.    
२२२२) वीरशैव सं दायाचे सं थापक बसवे रांची सं दाया ती असलेली आ मीयता जाणून घेणे.    
३३३३)  कृितवंत बसवे राचंे काय सउदाहरण शोधणे.    
४४४४) भारतीय व महारा ीय सतंासोबत असलेले त विवषय असलेले वेगळेपण मांडणे.    

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके::::    
११११) वीरशैव सं दायाने एक ई र त व ान वीकारले व िशव उपासनेला अिवभा य घटक बनिवले.    
२२२२) वै दक धम पूणपणे नाकारला.    
३३३३) ि यांना धा मक, सामािजक व अिधकार िमळवून दले गेले.    
४४४४)  समाजसुधारणेसाठी सं दाय आ ही होता.    

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::    
तुत शोधिनबंधासाठी दु यम संदभ सािह याचा आधार घेतला असून ऐितहािसक िव ेषणा मक 

प ती ारे संशोधन पर शोधिनबंधाची मांडणी केली आह.े तसेच संशोधना मक अ ययनातून झाले या िन कषाचा 
आढावा घे यात आला आह.े 

अ याि मक जीवन िवचारानंा गितमान करणा या ांितकारकात बसवे राचंा उ लेख इितहासकार 
हणूनकरतात. वैचा रक प रवतना िशवाय गती अश य आह.े बसवे रां या म वात संत व व ांितकारक व 

या दो ही वृ ी एकटव या आहते. बसवे रानतंर समतेची लढाई थो ाफार माणात लढली गेली जस े क   
महा मा फुले, डॉ.आंबेडकरानंी समतेची चळवळ बसवे रांना मागदशक या ना याने वीकारली. समता ह े मू य 
आप या दशेात रा यघटनेत अंगभूत आह.े एका अथान े म ययुगात सु  केले या चळवळीची प रि थती िशव ह े
सं दायाचे दवैत वीरशैवां या िशवभ मागे िविश  त व ान आिण आचार, सामािजक समता, दशेी भाषांचा 
पुर कार इ यादी बाबतीत एक चौकट िनमाण होऊन ती परंपरेन े अिवरतपणे चालत रािहली. हणून या 
भि मागास सं दायाचे व प ा  झाले. वै दक धमातील कमकांडाला िवरोध क न शु  भ  व सदाचार यांचा 
वीकार यांनी केला. धा मक पारमा थक जीवनात बदल घडवून आणले. 

येकाने म क न वावलंबी बनावे. आपली कत िन नेे करावीत. िन ापूवक केलेले प र म आिण 
यातून आनंद ह े पु षाथाचे ल ण आह.े याचा सदंशे रचना मक व पा या आह.े जातीभेदातील समाज 

िशवभ , अ पृ यतेचे उ ाटन ही यां या सामािजक कायाची दशा बनून गेली. अ पृ य - ा ण यांचा िववाह 
घडवून ांितकारक पावले उचलली. 

१) माणसामाणसातील पृ य-अ पृ य असा भेदभाव क  नय.े 
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२) ी-पु ष समान वागणूक. 
३) आंतरजातीय रोटी-बेटी वहार कर यास ो साहन. 
४) अ पृ यता पाळणे हणजे माणसावर न ह ेतर दवेावरच अ याय. 
५) ि यांना लग द ेचा अिधकार,धा मक वातं य, बालिववाहास िवरोध, पुन ववाह, सतीबंदी, वे याच े

पुनवसन, आदी बाबी बसवे रांनी कृतीतून जिव या व यासाठी नहेमी आ ही पण रािहले. 
महा मा बसवे रानंी दशेी भाषेचा अंगीकार केला. िशवया एकाच दवेा या उपासनेचे तीक हणून 

इ लग या पूजा-अचलाआिण चतनाला मह वाचे थान दले. योग, याग, तपे, तीथ ,वैक ये, सकामभ  
यांचा िनषेध केला.  ढ धम चरणापे ा मानवतावादाला मह वाचे मानले. दगडा या दवेाला नैवे  दाखिव यात 
पे ा भुके या माणसाला अ  दणेे अिधक गरजेचे आह.े 

ई राला जाणावे ह ेबसवे रांनी आ हाने ितपादन केले. एकदा परमा याला जाणले क  वतःचे व जगाचे 
यथाथ व प ल ात येते. मानवी वतनात आमूला  िवधायक प रवतन होते. मे यानंतर माणसाला वग व नरक 

ा  होतो असे नसून माणसाला सदाचार हा वग असून दरुाचार हाच नरक आह.े या वेदाने माणसामाणसात 
असमानता िनमाण करणारी चातुव य व था ढ केली. या वेदाला वीरशैव पंथात थान नाही. 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

१) महा मा बसवे राम ये संत व व ांितकारक व या दो ही वृ ी एकटवले या हो या. 
२) वेदातून वण व था व यातनू जाती व था उदयास आ यामुळे महा मा बसवे रानंी वेद नाकारला. 
३) ी व पु ष समानता य ात उतरिव याचे काम महा मा बसवे रानंी केले. 
४) कालाय: त मै: नमः प रवतन हा िनसग िनयम असनू समाज दखेील याला अपवाद नाही. यामुळे जो 

बदलेल तोच टकेल. 
संदभ ंथ: 

१) कृ ण मेणसे, ी बसवे र ते ाने र: एक चतन, लोकवाङमयगृह, मंुबई, फे ुवारी १९६६ 
२) राज  िनरोळे, वचनामृत बसवे री 
३) डॉ. सूयकांत घुंगरे, जगत योती बसवे र 
४) शािलनी दोडमनी,  महामानव बसवणांची सम  वचने,  ी शैल दोडमनी बगलोर  
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va/kJ/nk fuewZyuk fo’k;h egkRek clos”ojkaps opusva/kJ/nk fuewZyuk fo’k;h egkRek clos”ojkaps opusva/kJ/nk fuewZyuk fo’k;h egkRek clos”ojkaps opusva/kJ/nk fuewZyuk fo’k;h egkRek clos”ojkaps opus    
    

JhJhJhJh----    dkGxkiqjs thdkGxkiqjs thdkGxkiqjs thdkGxkiqjs th----    ,,,,----    
mi-izkpk;Z iafMr tokgjyky usg# ek-o mPp ek- fo|ky;] rksxjh rk-mnxhj ft-ykrwj 413517 

izLrkouk %& izLrkouk %& izLrkouk %& izLrkouk %&     
 Hkkjrh; bfrgklkr vusd lektlq/kkjd ;qxiq#’k gksÅu xsys v”kk egkiq#’kkaph vktgh txkyk xjt 
Hkklrs- R;kaps dk;Z gs egku gksrs- vlsp ,d egkiq#’k 900 o’kkZiwohZ gksÅu xsys fo”oxq# Økarhlq;Z txrT;ksrh 
egkRek clos”oj 12 O;k “krdke/;s Hkkjrh; lektkr vusd ijaijk] #<h] va/kJ/nk] deZdkaM] fo’kerk] 
HksnHkko] L=h] nk”;lRo bR;knhauh =Lr >kysyk gksrk- v”kk ijhLFkhrh R;k dkGkr lektkr uopSrU; fuekZ.k 
dj.;kps dk;Z egkRek clos”ojkauh dsys- 12 O;k “krdkr HkkjrkP;k lkekftd] /kkfeZd] lkaLd`frd] “kS{kf.kd] 
jktfd;] vkfFkZd] tkrhikrhP;k ca/kukrwu eqDr d#u ekuorspk lekt fuekZ.k dj.;klkBh 12 O;k “krdkr 
pkrqo.kkZyk] o.kZHkns] tkrhHksn R;koj lMdq.k fBdkd#u fuxqZ.k] fujkdkj ,ds”ojh ladYiuk fLodkj.kkÚ;k ;k 
egku vkRE;kpk tUe 1105 e/;s ckxsokMh dukZVd ;sFks oS”kk[;krhy v{k; rr̀h;kyk >kyk-  

¼tUe rkjh[k vkf.k o’kZ ;k fo’k;h erHksn vkgsr i.k [kwi laa”kks/kuk varh bfrgkl la”kks/kd MkW-ih-ch- 
lkoar ;kauh 1105 gs o’kZ Bjoys vkgs-½ 

egkRek clos”ojkauh lektkrhy xjhch] fo’kerk nqj d#u vkfFkZd lerk fuekZ.k dj.;klkBh R;kauh 
lektkyk ^^dk;dosdSykl vkf.k nklksg^^ v”kk nksu Økarhdkjd ladYiuk fnY;k va/kJ/nsoj fBdk djrkuk 
eukiklwu dsysys dke ghp [kjh f”ko mikluk gs R;kaP;k dk;dosdSykl ;k fl/nkarkps lkj gks;- clos”oj 
ygkuiukiklwup deZB va/kJ/nk fojks/kh gksrs- o;kP;k 8 O;k o’khZ eqathyk fojks/k dsysyk gksrk-  
1111----2 mf|’V; %& 2 mf|’V; %& 2 mf|’V; %& 2 mf|’V; %&     
 egkRek clos”ojkaps va/kJ/nk fuewZyuk fo’k;d dk;Z vH;klus gk izeq[k m|s”k leksj Bsowu izLrqr “kks/k 
fuca/k r;kj dj.;kr vkyk vkgs-  
1111----3 la”kks/ku i/nrh %& 3 la”kks/ku i/nrh %& 3 la”kks/ku i/nrh %& 3 la”kks/ku i/nrh %&     
 izLrqr “kks/k fuca/kkP;k v/;;uklkBh la”kks/kdkauh xzaFk] lanHkZ xzaFk] baVjusVojhy ladsrLFkGs] “kkldh; 
vgoky v”kk izdkjP;k nq̧ ;e rF; ladyukpk okij dsyk vkgs-  
1111----4 fo’k; foospu %& 4 fo’k; foospu %& 4 fo’k; foospu %& 4 fo’k; foospu %&     

Hkkjrh; lektkr 12 O;k “krdkrhy vusd deZdkaM tkrhizFkk] va/kJ/nk ;kaps Lrkse fuekZ.k >kyk 
gksrk- rsaOgk egkRek clos”ojkauh ;kl okpk QksMyh- 12 O;k “krdkr mp&fuprsP;k o fo’kersP;k ik;koj mHks 
vlysyk pkrqoZu ukdk#u /keksZpj.kkrhy osMxG vfu’B #<h] izFkk] ijaijk] va/kJ/nk ;kpk QkVk nsÅu lerk 
fo”oca/kwrk lR; vkf.k izse v”kk mnkr rRokoj va/kJ/nk fojghr /kekZph iqujZpuk R;kauh dsyh- lokZP;k 
varj;keh ,dp ijes”oj olr vlY;kus mp&fup vLi`”;rk L=h&iq#”k vlk HksnHkko dj.ks gsp iki vkgs- 
fo”okP;k mHkkj.khekxs ,dp ijes”oj vkgs- rsp vkiY;k var;kZeh ns[khy vkgs- R;kc|yph va/kJ/nk nqj 
dj.;klkBh egkRedk clos”ojkauh 12 O;k “krdkr vuqHko eaMikph LFkkiuk d#u ;k ek/;ekrwu deZdkaM 
#<h] izFkk] va/kJ/nk ;qDr lektkyk f”k{k.k nsrkauk lektkr Lodr`Ro ;kyk egRo nsÅu dk;Z gsp dSykl 
vkgs- gh ladYiuk R;kauh lektkr #to.;kpk iz;Ru dsyk vkf.k yksd”kkgh rRo Lokra«; lerk ca/kqRo ;kph 
eqgZresB ;k vuqHko eaMikP;k ek/;ekrwu R;kauh dj.;kpk iz;Ru dssyk vkgs- egkRek clos”ojkauh vkiY;k 
opukrwu va/kJ/nsoj dMkGqu fVdk d:u v/kaJ/nk vkpj.kkps [kaMu dsys vkg-s  

nqX/k rs mfPN’Bhr r;k okljkps 
ik.kh rs eRl;kps mfPN’Bph  
iq’i rs mfPN’Brh Hkzejkps  
lk/ku iqtsps dke lkaxk  

R;kauh ojhy opukr lkaxrkr dh] nw/k gs okljkps m’Bs vkgs- ik.kh gs ekL;kaps m’Bs vkgs vkf.k iq’i gs 
Hkzejkps m’Bs vkgs- vls okijysys vLoPN m’Vs lk/kus nsokP;k iqtslkBh lk/ku Eg.k okijkos dk ? 

 xkMh Hk#u fcYoi=s vk.kwu] 
 Bk;h Bk;h ?kkryh eTtu 
 djkoh iwtk rki=; fol#u  
 fyax izHkwl rki=; vekU;  
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 tykfHk’ksd dsY;kus e`nw gksÅu  
 dqMylaxenso gksbZy dk izlUu ? 

oSHko iw.kZ fyax iwtslkBh xkMhHkj csyi=h vji.k dj.;kps uol d#u oukrhy csykP;k >kkMkph ikus 
vkuqu vusd un;kP;k ik.;kps fyax vfHk’kd dj.;kps voMacj ektok;ps vkf.k HkDrhpk Mksaxkjk oktok;pk 
v”kk va/kJ/nsc|y egkRedk clos”ojkauh ;k opukr Li’Bi.ks fojks/k O;Dr dsyk vkgs- fdrhgh ?kkxjh ik.kh 
?kkrys xkMh Hk#u csyi=h okghyh rjh ikou gks.kkj ukgh rj f=rki fol#u] nsgHkku gjiwu] fpRr ,dkxz 
d#u] fu’Bsu]s rue; rsus] Jsnsus dsysyh iwtk egkRek clos”ojkauh ekU; dsyh Eg.ktsp va/kJ/nsyk fojks/k 
d#u J/nsyk egRo fnys-  

 pqyhrhy jk[ksyk nke udks |k;yk] 
 ykokoh vaxkyk] euksHkkos] 
 lokZax Qklwuh fejohrh tuh] 
 ln~Hkko uk euh] Qy dk;  

cMcM Qqdkph jhr nkHkhadkph] 
dqMylaxP;k”kh ukoMs gks-  

ojhy opukr nkfHkdrsyk fojks/k d#u J/nsyk egRo fnys vkgs foHkwrh /kkj.k djrkauk iw.kZ J/nk 
vlkoh dsoG yksdkauk nk[ko.;klkBh foHkwrh /kkj.k d#ups- “kq/n euksHkkos J/nsus fo”oklkus pwyhrhy 
jk[klq/nk vaxkoj /kkju dsyh rjh iqjs”kh vkgs- eukr Jz/nk ulrkuk vaxHkj f=iqaMkps iV~Vs vks<k;ps vkf.k 
J/nk cktwyk Bsowu nkafHkd orZu dj.kkjs yksd ijekRekyk vkoMr ukghr vls lkaxwu egkRek clos”ojkauh 
va/kJ/nsyk fojks/k dsY;kps fnlrs-  

ik’kk.kkpk ukx ikgrk] djk nqX/kkfHk’kd Eg.krh 
ftR;k Hkqtaxk”kh c?krk] gkukekjk Eg.krh 
Hkwdsyk taxe vkY;kl ?kjk] pyk ;sFkwu Eg.krh 
u [kk.kkÚ;k nxM] nsokl /kjk uSos/k Eg.krh  

ik”kkukP;k ewR;kZ ik”kku eafnjs ;kdMs va/kJs/nsus Hkjysys yksd egRo nsrkr- pSrU; fgu ik”kkuewrhZ uk 
[kkrs] uk ihrs] uk ekxrs] uk lrkors] uk pkyrs] uk cksyrs v”kk nxMkrhy nsokyk va/kJ/nsus Hkjysys yksd 
nxMkP;k ukxksckpk nqX/k vfHk’ksd djrkr- iksG;kps uSos| nk[korkr i.k ftoar ukx fnlyk dh] gkuk ekjk 
Eg.krkr R;kp izek.ks gs yksd HkwdsY;k taxekl fHkd u ?kkyrk nkj can djrkr vkf.k nxMkP;k nsokyk uSo| 
nk[korkr- [kjs Eg.kts fo”o gsp vfrHkO; f”kofyax vkgs- gk fopkj R;kauh vkiY;k opukrqu ekaMyk-  

egkRek clos”ojkauh R;k dkGkrhy vusd izdkjps nsohnsorkps eqrhZ izrhek ;kapk miklusoj izgkj 
d#u T;ksfr’k “kqHk v”kqHk ;koj fo”okl Bsow udk loZ fnol vkf.k jk=h “kqHkp vkgsr- dks.krkgh fnol v”kqHk 
ukgh gh ladYiuk txkyk fnyh- egkRek clos”ojkauh v”kk vusd opukrwu nkafHkdrsoj o va/kJ/nsoj fVdk 
dsyh vkgs- egkRek clos”ojkauh va/kJ/nsyk egRo u nsrk J/nsyk egRo nsÅu va/kJ/nsoj vkiY;k opukrwu 
fVdk dsyh vkgs-  
1111----5 5 5 5 fu’d’kZ %& fu’d’kZ %& fu’d’kZ %& fu’d’kZ %&     

egkRek clos”ojkauh 12 O;k “krdkrhy va/kJ/nk fo’k;koj tutkx̀rh djrkuk vusd opukP;k 
lkg;kus lektkrhy va/kJ/nk nwj d#u J/nk fuekZ.k dj.;kpk iz;Ru dsyk- iwtk lk/kusP;k fod`r i/nrh 
“kjhjkyk d’V nsÅu fl/nh izkIr dj.kkjs <ksaxh] ;ksxh] rkilh] cGh ns.kkjs] uol cksy.kkjs] nsohyk dksoGh 
eqys&eqyh lksM.kkjs] dksacMh cdjs dki.kkjs ;kapk fojks/k d#u lekt izcks/kukps dk;Z dsys- #< >kysY;k 
eq[kZi.kkP;k #<h o ijaijk ;kaP;koj izgkj d#u va/kJ/nk fuewZyukps dk;Z d#u J/nsyk egRo fnys- 
**dk;dosdSykl^^ gk fopkj txkiq<s Bsoys ;krwu R;kaP;k dk;kZpk cks/k lektkr ?ksryk tkr vkgs-  
lanHkZ %& lanHkZ %& lanHkZ %& lanHkZ %&     

1- opu fl/nkar lkj 
2- clo rRokps vkpj.k vkf.k vki.k 
3- vk| lektlq/kkjd egkRek clos”oj  
4- fo”oT;ksrh egkRek clos”ojkaph opuxkFkk ¼[kaM&1½ 
5- Økarhdkjh ;qxizorZd egkRek clos”oj  
6- varosZ/k  
7- https://inmarathi.netmahatmabasaveshwar  
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egkRek clos'oj thoupfj= vkf.k dk;ZegkRek clos'oj thoupfj= vkf.k dk;ZegkRek clos'oj thoupfj= vkf.k dk;ZegkRek clos'oj thoupfj= vkf.k dk;Z    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ,l Mh,l Mh,l Mh,l Mh----    <oGs<oGs<oGs<oGs    
ouLirh'kkL= foHkkx izeq[k] 'kkghj vk..kk Hkkm lkBs egkfo/;ky;]Ekq[ksM] ft- ukansM 

çkLrkfod %&çkLrkfod %&çkLrkfod %&çkLrkfod %&    
dks.krhgh Økafr gh ifjfLFkrhcíy fdaok ifjorZukps lwpu djr vlrs- frph dkj.ks ledkyhu 

lektO;oLFksr nMysyh vlrkr- egkRek clos'ojkaP;k dkGkr Eg.ktsp] ckjkO;k 'krdkr e/;;qxhu dkGkrhy 
lkekftd] jktdh;] vkfFkZd] lkaL—frd vkf.k /kkfeZd ifjfLFkrhp egkRek clos'ojkaP;k lexz lektØkafrl 
vkf.k jktdh; Økafrl dkj.khHkwr Bjysyh vkgs- rRdkyhu lektkr R;kaP;k 'kj.k vkanksyukus lkekftd] 
jktdh;] /kkfeZd vkf.k lkaL—frd ifjorZu ?kMowu vk.kys- fo'ks"k d:u] nf{k.k Hkkjrkr R;kaP;k Økafrdkjh 
vkanksyukpk fo'ks"k çHkko iMyk gksrk- 

rFkkxr xkSre cq)] Hkxoku o/kZeku egkohj] egkRek clos'oj] pØ/kj Lokeh] egkRek Qqys] jkt"khZ 
'kkgw egkjkt] egkRek xka/kh] eg"khZ foB~By jketh f'kans] M‚- ckcklkgsc vkacsMdj bR;knh usR;kauh tkrh] oa'k 
fujis{k] lerkoknh] foosdh lektfufeZrhlkBh vkiyh cq)h] 'käh çk.k i.kkl ykoyh gksrh- R;kauh vf[ky 
ekuo tkrhP;k dY;k.kklkBh fofo/k o lokaZxh.k {ks=kr lq/kkj.kk ?kMowu vk.kY;k- ekuo tkrhpk thouçokl 
lq[kdj cufoyk- R;keqGs] rRdkyhu lektkrhy vekuoh; o vlkekftd rÙokauk vuSfrd çFkkauk gknjk 
clyk- gk gknjk ns.;klkBh egkRek clos'oj vkf.k egkRek xka/kh ;kauk çk.kkiZ.k djkos ykxys- 

egkRek clos'ojkaP;k pfj=klanHkkZr rdZrhFkZ y{e.k'kkL=h tks'kh fyfgrkr dh] ÞegkRek clos'ojkaP;k 
thoupfj=kfo"k;hph ekfgrh miyC/k d:u ns.kkjh dkgh çkphu lk/kus vkt miyC/k vkgsr- R;ke/;s egkRek 
clos'oj o brj 'kj.kkaps opu lkfgR; ƒƒŠå rs ƒ„„å ;k dkGkr fyfgysys gfjgjkps ^clojkt nso jxGs 
xGs* gk dUuM Hkk"ksrhy çFke pfj=xzaFk gks;-ß„ Eg.ktsp] egkRek clos'ojkaps thoupfj= vH;kl.;klkBh 
nqljs ,sfrgkfld lk/ku Eg.kts] f'kykys[k o rkeziV gs gks;- 

egkRek clos'ojkaP;k fo/kk;d thoupfj=kpk vH;kl dj.;klkBh M‚-'kadjjko dihdsjs fyfgrkr dh] 
Þcloiqjk.k] clo'krd] clomnkgj.k x|] flaxhjkt iqjk.k] ehdoh—r cloiqjk.k] dkaphP;k 'kadjk|jfpr 
laL—r clos'oj fot;] ihMwijrh lksejfpr cloiqjk.k] f'kox.k çklknh egknsok; jfpr ^'kwU; laiknus* ;k 
xzaFkkaP;k ek/;ekrwu clos'ojkaP;k thoupfj=kpk vH;kl djrk ;srks-ß Eg.ktsp] ;k xzaFkkaP;k ek/;ekrwu 
clos'ojkaP;k thou pfj=kpk ekxksok vkiY;kyk ?ksrk ;sbZy- 

vyhdMs egkRek clos'ojkaps thoupfj= opu lkfgR;krwu O;ä gks.kkj~;k iqjksxkeh fopkj o dk;kZoj 
çdk'k Vkd.kkj~;k xzaFkkph jpuk laL—r] dUuM] rsyxq] fganh] baxzth o ejkBh Hkk"kse/;s gksr vkgs- ;klanHkkZr 
M‚- v'kksd dker fyfgrkr dh] ÞegkRek clos'ojkaps thoupfj= letwu ?ks.;klkBh dUuM Hkk"ksrhy xzaFk 
egÙoiw.kZ Bjrhy-ß egkRek clos'ojkaps foLr`r pfj=ys[ku dj.kkjs ys[kd Eg.kwu lq/kkdj eksxysokj] M‚- 
v'kksd dker] jktsaæ ftjkscs] M‚- v'kksd esudqnGs] M‚- lw;Zdkar ?kqxjs o M‚- 'k- n- ilkjdj ;kauh egkRek 
clos'ojkaP;k pfj=klaca/kkr egÙoiw.kZ fy[kk.k dsys vkgs- 
egkRekegkRekegkRekegkRek    clos'ojkaps ckyi.k %&clos'ojkaps ckyi.k %&clos'ojkaps ckyi.k %&clos'ojkaps ckyi.k %&    

e/;q;xkr vusd lekt o /keZlq/kkjd gksÅu xsys- R;kiSdh egkRek clos'oj gs ,d gksr-   b-l-ƒ„ 
O;k 'krdkr egkRek clos'oj R;kaP;k fopkj o dk;kZeqGs bfrgklkr vtjkej >kys- fyaxk;r iaFkkps rs çorZd 
vkgsr- dukZVd çns'kkr fotkiwj ftYákr ckxsokMh ukokps ,d ygkuls [ksMsxko vkgs- egkRek clos'oj 
;kaP;keqGs gs xko çfl)hl vkys- ;k xkokl gYyh clou ckxsokMh ;k ukokus vksG[kys tkrs- egkRek 
clos'ojkaP;k dkGkr gs xko vxzgkj gksrs- ;k vxzgkjkl ^egkvxzgj* vls EgVys tkrs- ;k vxzgkjkr ‡åå 
czkã.k dqVqackrhy brj tkrhps yksd jkgr gksrs- ;k vxzgkjkrhy czkã.k vkiY;k fo|slkBh çfl) gksrs- 
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egkRek clos'ojkaps ewG dwG o xks= fo'kn djrkuk vls uewn djkos ykxrs dh] egkRek clos'ojkaP;k 
vkbZps uko eknykafcdk o ofMykaps uko ekfnjkt gksrs- R;kaP;k vkbZps ekgsj baxGs'oj o ofMykaps xko 
ckxsokMh gksrs- egkRek clos'ojkaps oMhy ekfnjkt gs /kkfeZd o`Ùkhps] fu%Li`g] lkfÙod 'kSo czkã.k gksrs- 
Eg.ktsp] ekfnjkt gs ckxsokMhps çfrf"Br O;äh gksrs] vxzgkjkps çeq[k gksrs- R;kaP;k iRuhps uko eknykafcdk 
vlwu rs lka[;koku xks=kps 'kSo czkã.k gksrs- [kwi fnolkaiwohZp R;kaps dqVqac vka/kz çns'kkrwu dukZVd jkT;kr 
;sÅu jkfgys gksrs- vxzgkjkps çeq[k ekfnjkt ;kapk loZ yksd vknj] lUeku djhr vlr- 

ckxsokMhP;k thoukr vlkp ,d 'kqHk fnol mxoyk- ;k 'kqHkfnolkP;k lanHkkZr b- l- ƒƒå‡ e/khy 
oS'kk[k 'kq) rr̀h;k] jksfg.kh u{k=koj] v{k;rr̀h;sP;k 'kqHk fno'kh egkRek clos'ojkapk tUe >kyk- egkRek 
clos'ojkaP;k vH;kldkae/;s R;kaph tUefrFkh o o"kkZckcr fofo/k ererkarjs fnlwu ;srkr- M‚- lw;Zdkar ?kqxjs 
;kaP;k ers] ÞegkRek clos'ojkapk tUe b- l- ƒƒ…„ e/;s] clos'ojkaps dêj leFkZd ekrk egknsoh ;kaP;k ers] 
b-l-ƒƒ…„ e/;s] f'korÙo fparke.kh ;k xzaFkkps xzaFkdkj ;kaP;k ers] ‰ uksOgsacj ƒƒ…‹ jksth rj clo iqjk.kkuqlkj 
oS'kk[k r`rh;k] jksfg.kh u{k= b-l-ƒ‹…ƒ jksth clos'ojkapk tUe vlY;kps ekuys tkrs- e clos'ojkapk tUe „‡ 
,fçy ƒ‹å‡ yk >kyk gksrk - ;k xks"Vhyk dukZVd 'kklu vkf.k dukZVdkrhy la'kks/kd ;kaP;k fopkjka'kh 
egkjk"Vª ohj'kSo lkfgR;kps la'kks/kdgh lgerh n'kZforkr-ßˆ Eg.ktsp] dukZVd vkf.k egkjk"Vªkrhy ;k 
fopkjoarkaP;k lR;'kks/kdkrwu egkRek clos'oj ;kaph tUefrFkh gh fo/kk;d jhrhus „‡ ,fçy ƒƒå‡ gh vkgs] 
vls EgVys rj okoxs Bj.kkj ukgh- 

egkRek clos'oj gs ckyi.kkr xksaMl] lq–< 'kjhjkps] eukus 'kkar] /khjxaHkhj o cqf)us vR;ar rYy[k 
gksrs- R;kpcjkscj rs [kksMdj LoHkkokP;k o`Ùkhpsgh gksrs- egkRek clos'oj gs pkj o"kkaZps >kys vlrk R;kaP;k 
f'k{k.kklkBh R;kaP;k ofMykauh tkrosnequh ;kaP;klkj[;k foOnku laL—r f'k{kdkph O;oLFkk dsyh- R;kauk çFke 
eqGk{kjs] vadfyih] okpu o ikBkarj lq: dsys- pkj o"kkaZr o;kP;k ekukus R;kaP;kr [kwi çxrh >kyh- R;kaP;k 
;k dq'kkxz cq)hph ped gh R;kauh okpu dsysY;k jkek;.k] egkHkkjr ;k iqjk.kkbrdsp osn] vkxke bR;knh 
lkfgR;ko:ugh fnlwu ;srs- R;kaP;k cq)hph ped R;kaP;k xq#auh lokaZuk lkafxryh gksrh-‰ Eg.ktsp cky 
clos'ojkaP;k cq)haph çKk o çfrHkk mitr gksrh- R;keqGs rs dks.kR;kgh ckchps lw{e fujh{k.k djhr vlr- 
rlsp R;kauk iMysY;k çR;sd ç'ukcíy gs vls dk\ vls ç'u rs fopkjhr vlr- R;kauk ckyo;krp uouohu 
ckch okp.ks] f'kd.ks ;kph vkoM gksrh- ;k loZ ckchae/;s y{k nsowugh rs vkiY;k fe=kalkscr osG dk<hr vlr- 
R;kaP;k ckyi.kkrhy ,d çlax vR;ar y{k.kh; vkgs- ^,dnk ,d vLi`';kpk eqyxk ,dk fofgjhr iMyk gksrk- 
R;kosGh egkRek clos'ojkauh {k.kkpkgh foyac u ykork R;k eqykl okpfoys- R;kosGsl vckyo`)kauh cky 
cloP;k ;k /kkMlkps dkSrqd dsY;kpk cloyk [kwi vkuan >kyk gksrk- ijarq] okMîkojP;k çlaxkus rks 
ekoGyk- dkj.k] cloyk foVkG >kyk Eg.kwu vkthus vkjMkvksjM djhr laiw.kZ okMk MksD;koj ?ksryk- 'ksoVh 
clos'ojkP;k vkbZus R;kyk va?kksG djk;yk lkafxryh] cky clous va?kksG dsyh- ijarq] vareZukrhy fopkjkapk 
Hkqaxk ek= R;kaps eu iks[kjhrp jkfgyk-* cky clo lkr o"kkaZps >kys vlrkukp mUgkG~;kps fnol gksrs] rs 
ik.kh··· Eg.kwu vkbZdMs vksjMr gksrs- R;kosGsl vkbZ&ofMy gs nks?ksgh nsoiwtk djhr gksrs- R;kosGsl R;kauk 
vkbZus lkafxrys dh] iwtk pkyyh vkgs- FkksMk osG Fkkac- cky cloyk [kwi jkx vkyk gksrk- rs [kqjis ?ksÅu 
vax.kke/;s [kìs [kksnw ykxys- nksu brkoj vls ckjk [kìs [kksnwu dk<ys- R;koj ekfnjkt Eg.kkys dh] Þ,o<s 
[kïs d'kklkBh\ß R;koj cky clo Eg.kkys] Þik.kh feGfo.;klkBh [kksnrks vkgs-ß R;koj ekfnjkt Eg.kkys] 
Þ,dp [kìk iqjs >kyk vlrk- rksp ,d [kìk [kksyi;aZr [kksnr xsyk vlrkl rj ,[kknk >jk ykxyk vlrk] 
ijarq ,o<s [kìs dk; dkekps\ß cky clo Eg.kkys] Þnsokyk çlUu dj.;klkBh rqEgh ukgh dk x.ks'k] f'kofyax] 
fo".kw bR;knh nsokaph iwtk djrk- dkj.k] R;kiSdh ,drjh nso çlUu gksbZy Eg.kwup uk! eh dks.kR;krjh 
[kMîkr ik.kh ykxsy ;k mís'kkus [kìs [kksnr gksrks-ß ;k çlaxkus ekfnjkt vkiY;k iq=kdMs vk'p;kZus ikgrp 
jkfgys- v'kk çdkjs o;kP;k lkr&vkB o"kkaZi;aZr cky clos'ojkaph pq.kwd o fopkjkaph çxYHkrk ifjljkr 
ukok:ikyk vkyh vkf.k R;kauh ,d ,ds'oj ¼nso ,dp uko vusd½ fopkj O;ä dsys- 
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egkRek clos'ojkaoj >kysys laLdkj %&egkRek clos'ojkaoj >kysys laLdkj %&egkRek clos'ojkaoj >kysys laLdkj %&egkRek clos'ojkaoj >kysys laLdkj %&    
clos'ojkaps laiw.kZ fopkj o dk;Z czkã.kh /keZxzaFk] /keZ'kkL= o R;kOnkjs #< >kysY;k laL—rhus fuekZ.k 

dsysY;k vekuoh; J)k] ewY;s o #<h ijaijkaps [kaMu dj.kkjs vkgs- ek.kwl] ekuoh; ?kVuk o fulxZ ;kaps 
laLdkj egkRek clos'ojkaP;k ckyeukojp >kysys gksrs- ;k laLdkjkrwup R;kauh ckjdkbZus fujh{k.k dj.kkjs o 
R;kckcr lrr fopkjeXu voLFksr fparu dj.kkjs clos'oj gs ,d viwoZ O;fäeÙo gksrs- egkRek clos'ojkaP;k 
fopkjkaoj R;kaP;k vkbZpk vkf.k ekekpk laLdkj iMysyk gksrk- rs R;kaP;k ekekaph vkKk ukdk: 'kdysys 
ukghr- 

egkRek clos'oj T;kauk xq# ekur] T;k xq#apk vkiY;koj tks laLdkj >kysyk vkgs R;k xq#auh ,ds 
fno'kh egkRek clos'ojkauk toG cksykoys o EgVys] vkrk fo|ktZu iqjs >kys- ;kiq<s dkgh lektdk;Z djkos] 
vkiY;k uohu o ifjorZuoknh fopkjkauk çR;{k —rhr vk.k.;kph la/kh letwu jkt/kkuh eaxGos<sl tkos o 
jktlsosOnkjs lektlsok o lektlsosOnkjs f'koksikluk djkoh] vlk vk'khokZn:ih laLdkj egkRek clos'ojkaoj 
xq#thauh dsyk o xq# tkrosnequhauh HkjY;k var%dj.kkus egkRek clos'ojkauk fujksi fnyk-  

o;kP;k vkBO;k o"kkaZi;aZr clos'oj ckxsokMhr jkgr gksrs- clos'oj ygku o;kiklwup fpfdRld o 
foosdh o`Ùkhps gksrs- R;kauh ygkui.kh miu;u laLdkjkyk fojks/k dsyk- R;kauh lkafxrys dh] ek÷;k vxksnj 
ek÷;k cfg.khpk miu;u laLdkj >kyk ikfgts- gh Hkwfedk T;k osGsl ckyclos'ojkauh ?ksryh rsOgk ekfnjkt 
Eg.kkys dh] Þ/keZxzaFkkçek.ks eqykaph eqat gksÅ 'kdrs] eqyhph eqat gksÅ 'kdr ukgh- R;koj clos'oj Eg.kkys 
dh] eqyxk o eqyxh ;ke/;s fyaxHksn dj.kkj~;k /keZxzaFkkps fu;e eyk ekU; ukghr-ß ;k miu;u laLdkjkP;k 
osGh clos'ojkauh vkiY;k /kkfeZd laoknkrwu lokaZuk fu#Ùkj dsys- vkB o"kkaZP;k clos'ojkauh miu;u 
laLdkjkyk fojks/k djhr /keZfpfdRlsrhy Qksyi.kk nk[kfoyk o clos'ojkaP;k foæksgh fopkjkaph lq#okr ;k 
çlaxkiklwup >kysyh fnlrs-‹ ;kpk vFkZ vlk dh] fopkjkaph çsj.kk ek.klkyk foæksg djk;yk f'kdfor vlrs- 
;kpkp çR;; egkRek clos'ojkaP;k thoukrhy ;k çlaxkrwu fnlwu ;srks- oSfnd ijaijsyk ukdkj.kkjk 
clos'ojkapk ifgyk foæksg ifjorZuoknh lektkph ukanh Bjrks- 

;k ojhy çlaxkckcr ckyclos'ojkauh ckxsokMhrhy czkã.kkauh ekfnjkt ;kauh clos'ojkph eqat d:u 
?;koh ;kckcrpk /kjysyk vkR;afrd vkxzg vkf.k clos'ojkauh vkiyh eqat d:u ?ks.;klkBh fnysyk udkj 
;krwu mn~HkoysY;k leL;kaoj ekxZ Eg.kwu f'konsokauh ¼ekfnjktps tkobZ] ukxEekps irh½ ;kauh clos'ojkyk 
dqMylaxe ;sFkhy vkJekr KkuktZuklkBh Bsokos] v'kh dsysyh lwpuk LohdkjY;k xsyh- gjhgjkus vkiY;k 
^clojkt jxGsxGw* ;k xzaFkkr gk çlax dkghlk osxG~;k i)rhus lkafxryk vkgs- R;kP;k Eg.k.;kuqlkj] 
clokph eqat >kyh] iq<s rks lksGk o"kkaZpk >kyk] rsOgk R;kus ;Kksifor Qsdwu fnys vkf.k x`gR;kx d:u 
dqMylaxekyk xsyk- egkRek clos'ojkaph eqat >kyh dk ukgh] ;kcíy fofo/k ys[kdkaP;k foospukr ererkarjs 
vk<Gwu vkysyh vkgsr- R;klanHkkZr ,dokD;rspk vHkko fnlwu ;srks- dkgh ys[kdkauh eqathpk dk;ZØe >kyk 
ukgh] vls er O;ä dsys vkgs- Qä tkrhP;k Js"BRokps çrhd cuysY;k eqathlkj[;k fo/khlkBh clos'ojkauh 
dks.kR;kgh çdkjph rMtksM dsyh ukgh vkf.k Li"V fojks/k dsyk- gsp fufoZokn lR; vkgs- 

dqMy ;k dUuM 'kCnkpk vFkZ laxe vlk gksrks- yksderkaP;k laxekojhy dqaMy laxes'oj {ks= ,d 
ikou vls 'kSo {ks= vkgs- ;sFkhy eafnj lewgkr vkB Hkqtkapk nso f'koky;kr xHkZx`g dkrho] dksjho] u{khnkj 
vls HkO; nxMh LraHk vkgsr- dqMylaxe gs nku'kwj jktkauh nku nsÅu fuekZ.k dsysyh fo}ku czkã.kkaph 
czãiqjh vls gs vxzgkj Jh{ks= gksrs- diMhlaxe ;sFkhy laxeukFkkps gs pkyqD;dkyhu LFkkiR;'kSyhps vlwu] 
R;kps fuekZ.k uÅ o ngkO;k 'krdkr dsys vlkos- ckjkO;k 'krdkr gs dqMylaxe 'kSokaps egÙokps Kkudsaæ o 
v/;;u dsaæ gksrs- ;sFksp clos'ojkauh ckjk o"ksZ Kkulk/kuk dsyh- b'kkU; xq#uked ,d dqyxq: dqMylaxe 
;sFkhy Kkudsaækps çeq[k gksrs] vlk mYys[k b- l- ƒƒˆå P;k dqMylaxe ;sFkhy f'kykys[kkr lkiMrks-  

;k ifo= fBdk.khp clos'ojkauh fo|ktZu dj.;kps Bjfoys- clo..kkus bZ'kkU; xq#P;k xq#dqyke/;s 
ços'k dsyk rsOgk rsFkhy ifjlj gk fulxZjE; o okrkoj.k vfr'k; çlUu gksrs- nksUgh fdukj~;kaoj nkV fgjoh 
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oujkbZ] tsFki;aZr –"Vh tkbZy frFki;aZr lqanj vls fuGs'kkj f{kfrt gksrs- v'kk okrkoj.kkr clokP;k f'k{k.kkl 
lq#okr >kyh- ;kp fBdk.kh pkyqD;dkyhu laxes'ojkps f'koky;kps eafnj vkgs- ;k xq#dqykr clos'oj 
ldkGh yodj mBr vlr] 'kwfpHkwZr gksÅu rkth Qqys o fcYoi=s rksMwu laxes'ojkl HkfäHkkoiwoZd viZ.k 
d:u f'kokpj.k djhr vlr- lkekU; yksdkaps HkkSfrd o vk/;kfRed thou dls lq[kdkj gksbZy ;koj rs 
fparu djhr vlr- vkJekr tkÅu rs brj lgk v/;k;h f'k";oxkZr felGr o ppkZ djhr vlr- vkJekus 
lksifoysyh dkes vkGhikGhus djhr gksrs- nqikjh Hkkstu dsY;koj clos'oj dkgh osG foJkarh ?ksr vlr- 
foJkarhuarj xq#o;kaZps çcks/ku] çopu o fu:i.k ,sd.ks] vukdyuh; eq|koj çfrç'u fopkj.ks rlsp f'k";ka'kh 
oknfookn o laokn lk/k.ks ;klkBh rs osG nsr vlr- 

clos'ojkauh ozÙkca/k laLdkj ¼eqat½ ukdkjY;kpk ekufld /kDdk oMhy ekfnjktkauk ,o<k clyk dh] 
R;kaps jkstps Hkkstu deh gksr xsys- ekfnjktkauk clos'ojkaP;k v'kk okx.;kpk çpaM eu%Lrki >kyk gksrk 
vkf.k v'kkp fody eu%fLFkrhr R;kauh txkpk fujksi ?ksryk- cloP;k vkbZyklq)k irhP;k fu/kukus ,o<k 
tcjnLr /kDdk clyk dh] ,d fnol R;kaP;k vkbZuslq)k txkpk fujksi ?ksryk- clops ekr`&fir` N= 
,dnep ukghls >kys- clooj nq%[kkpk Mksaxj dkslGyk- vki.k eqat u d:u ?ksrY;keqGs vkiys vkbZ&ofMy 
O;fFkr >kysys gksrs- clo ek= R;k jk=h >ksiysp uOgrs- gk vk?kkr >kY;kuarj clos'ojkauh ;k ifjfLFkrhoj 
fparu dsys vkf.k nqlj~;k fno'kh vk;q";kr dkghrjh fnO;Ro çkIrh djkoh] vls R;kauk okVys- 
clos'ojkaps f'k{k.k %&clos'ojkaps f'k{k.k %&clos'ojkaps f'k{k.k %&clos'ojkaps f'k{k.k %&    

egkRek clos'ojkauh vusd xzaFk o iksF;kaps okpu dsys- frFks R;kauh vusd Hkk"kk] /keZ o rÙoKkukpk 
vH;kl dsyk- R;kpcjkscj R;kauh tSu] oSfnd] 'kSo] ckS)] oS".ko rÙoKku vH;klys gksrs- R;kfBdk.kh R;kauk 
vusd fo}ku] iafMr] lk/kd ;kaP;klkscr jkgrk vkys- R;kaP;k'kh vusd fo"k;kaoj ppkZ gksr vls- R;krwu egkRek 
clos'oj lR;kpk 'kks/k ?ks.;kpk ç;Ru djhr vlr- vusd mikld o vH;kld R;kaP;k lkfUu/;kr ;sÅu 
R;kaps fopkj ,sdr- egkRek clos'oj gs cgqJqr gksrs- R;kaph –"Vh lw{e o cq)h rh{.k gksrh] R;kauk ;ksX; 
okrkoj.kkr Kku feGr xsys] R;kpk R;kauh pkaxykp ykHk ?ksryk- egkRek clos'ojkaP;k vaxh fou; o uezrk 
gksrh- fou;keqGs R;kauk vusd fo}kukadMwu HkjHk:u Kku feGkys- egkRek clos'ojkaP;k fopkjkr xq# 
tkrosnequhP;k çHkkokeqGs mnkjrk o lfg".kqrk vkysyh gksrh- R;kauk vxnh rVLFki.ks loZ fopkj o /keZxzaFkkadMs 
mnkj Hkkousus ikg.;kph –"Vh çkIr >kyh] R;kauh Lor% fyaxk;r /kekZps iqu#Tthou dsys vlys rjh brj loZ 
/kekZdMs] /kfeZ;kadMs o /keZxzaFkkadMs lE;d –"Vhus ikfgys- loZ/keZleHkko o /keZ lfg".kqrk gk R;kaP;k f'k{k.kkpk 
ik;k gksrk- egkRek clos'oj gs ygkui.kkiklwup vR;ar dq'kkxz cq)heÙksps gksrs- R;kaP;kdMs ckSf)d laink] 
pkrq;Z vkuqoaf'kdrsusp ykHkysys gksrs- 

egkRek clos'oj gs gtjtckch] fpfdRld o lw{e laosnu'khy o`Ùkhps vlY;keqGs R;kaP;k ofMykauh 
R;kaP;k ?kjh f'k{k.kkP;k loZ lks;h miyC/k d:u fnY;k gksR;k- rls ikfgys rj egkRek clos'ojkauk o;kP;k 
pkj o"kkaZiklwup ekfnjktkuh ckycloP;k f'k{k.kklkBh laL—r fo}kukaph lks; dsyh- laL—r vkf.k dUuM ;k 
nksUgh Hkk"kkarwu R;kaps çkFkfed f'k{k.k lq: >kys- ys[kuokpu] fparu] xf.kr] O;kdj.k] lkfgR;] osn'kkL=] 
laxhr] HkjrukVî] Nan'kkL= bR;knh fo"k;kar egkRek clos'ojkauh çkoh.; feGfoys gksrs- 

egkRek clos'oj gs ckSf)d çkoh.;klkscrp /kkMlh] lkglh gksrs- ckyclo..kkP;k lkglkps dFku 
dj.kkjh ,d ?kVuk lkaxrk ;srs- ckyclo..kk 'kkGsr f'kdr vlrkuk nsoky;ktoG ckgsjhy cktwl ,d eksBh 
foghj gksrh- ,dnk ckycLo..kkP;k 'kkGsrhy dkgh fe= vkiyh ikVh /kq.;klkBh fofgjhoj xsys vlrkuk ,d 
fe= ik;jho:u ik; ?kl:u fofgjhr iMyk- R;kps brj loZ fe= fHkrhus ?kkc:u vksjMw ykxys rsOgk R;k 
fe=kar mH;k vlysY;k cky clo..kkauh ofgjhr mMh ek:u ik.;kr iMysY;k fe=kyk okpoys- R;kyk miM+s 
>ksiowu R;kP;k iksVkoj nkcwu iksVkrhy ik.kh ckgsj dk<ys- ;ko:u ckyo;krhy clos'ojkapk oS|d'kkL=kpk 
vH;kl] lkglho`Ùkh] lektfç;rk ;k xq.kkaph vksG[k gksrs- Eg.ktsp] Hkkjrkrhy loZ lektfpfdRldkaP;k] 
lektlq/kkjdkaP;k ifjorZuok|kaP;k ;knhr egkRek clos'ojkaph x.kuk dsyh tkrs- lkekftd lerslkBh 
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vkBO;k o"khZ x`gR;kx dj.kkjk ,deso ;qxiq#"k Eg.kwu] egkRek clos'ojkapk mYys[k djrk ;srks- ckyi.kkr 
lektkrhy fo"kerkf/kf"Br deZdkaM o fopkjkafo#) foæksg d:u egkRek clos'ojkauk caM[kksj lektlq/kkjd 
;k ukokus loZt.k vksG[krkr- 

x`gR;kx dsY;kuarj egkRek clos'ojkauh dqMylaxe ;sFks çLFkku dsys- ckxsokMh rs dqMylaxe gs varj 
toGikl ˆå fd-eh- ps gksrs- —".kk vkf.k eyçHkk ;k u|kaP;k laxe fBdk.kkyk dqMylaxe Eg.krkr- 
dqMylaxe gs rkyqdk gquxqan] ft- ckxydksV] jkT; dukZVd ;sFks vkgs- egkRek clos'oj ;kaP;klkscr R;kaph 
eksBh cgh.k vDdukxkykafcdk gh gksrh- egkRek clos'ojkauh vkiY;k f'k{k.kkph lq#okr djrkuk dqMylaxe 
;sFks R;kauh nh{kkxq# bZ'kkU;xq# ;kaP;k lkfUu/;kr KkuçkIrh vkf.k f'k{k.k dsY;kps mYys[k dUuM lkfgR;kP;k 
bfrgklkr lkiMrkr- ijarq] clos'ojkaP;k opukr R;kaP;k xq#fo"k;h dks.krkp mYys[k lkiMr ukgh- ,d 
opukr R;kauh vfjos xq#] vkpkjos LoxZ] vukpkj os udZ Eg.ktsp Kku gsp xq#] mÙke vkpj.kp lZ~o] vukpkj 
gs udZ vkgs- R;keqGs clos'ojkauh Kkup xq# ekuys- dqMylaxe ;sFks clos'ojkauh fganw] tSu] ckS) o pkokZd 
bR;knh /keZ rÙoKkukpk o fopkjç.kkyhpk vH;kl dsyk- ik'kqir] ykdksyhl] dkGkeq[k] dkf'ejh 'kSon'kZu] 
'kq)'kSo] egk'kSo] ukFklaçnk; bR;knh n'kZukpk] mikluk iaFkkpk egkRek clos'ojkauh rqyukRed vH;kl dsyk- 
;kpk vFkZ vlk dh] egkRek clos'ojkauh dqMylaxe ;sFks vkiyh Kkulk/kuk dsyh- 

dqMylaxe ;sFkhy Kkulk/kusP;k dkGkrp clos'ojkaP;k eukr lerk#ih b"Vfyaxkps çfreku r;kj 
>kys- lektifjorZukph fn'kk fuf'pr >kyh- uolekt fufeZrhlkBh djko;kP;k jpukRed dk;ZØekP;k 
ekufld vk[k.khl lq#okr dsyh- ckyi.kkrwu rk#.;kr inkiZ.k dsysY;k clos'ojkauk ckyi.kkiklwup 
lrko.kkj~;k lkekftd] jktdh; ç'ukaP;k lksMo.kqdhph fuf'pr fn'kk feGkyh- dY;k.k ;sFks LFkkiu dsysY;k 
vuqHkoeaVi ;k /kkfeZd fopkjihBkph ladYiuk clos'ojkauk ;sFks lqpyh- dk;dkps egÙo dGkys] nklksgkps 
rÙoKku metys] lR;'kks/kukph o`Ùkh mn;kl vkyh- n;k gs /kekZps ewG vkgs- gk /kekZpk vFkZ clos'ojkauk 
f'k{k.k ?ksrkukp ;sFksp letyk vlkok- 

dqMylaxe ;sFks clos'ojkaP;k oSpkfjdrsps oVo`{kkr #ikarj >kys- clos'ojkaps ekek cynso gs 
eaxGos<k jkT;kps naMkf/kdkjh gksrs- cynsokauh miu;u laLdkjkle;h clos'ojkaph dq'kkxz cq)herk] /kkMl] 
fu.kZ;{kerk ikfgyh gksrh- clos'ojkaP;k dqMylaxekrhy okLrO;kauh R;kaP;k Kkulk/kusus ferHkk"kh] e/kqj cksy.ks 
bR;knh xq.kkaeqGs R;kaph dhrhZ dqMylaxekr iljyh gksrh-ƒ… ;kp dqMye/;s egkRek clos'ojkauh /keZHkz"V deZB 
fopkjkapk lqGlqGkV vl.kkj~;k O;oLFksr Økafrdkjh ifjorZu dsys gksrs- 

vkiY;k f'k{k.kkrwu /kekZP;k ukokoj 'kks"k.k dj.kkjh] L=h&iq#"kkr HksnHkko fuekZ.k dj.kkjh O;oLFkk 
u"V dsyh ikfgts] gk ,d 'kk'or fopkj vkiY;k f'k{k.kkrwu loZ t.kkauk egkRek clos'ojkauh fnyk gksrk- 
R;kauh vkiY;k lk/kd fn'kkrp Eg.kts] f'k{k.k ?ksr vlrkukp jkek;.k] egkHkkjr] Ler̀hiqjk.ks ;kapk l[kksy 
vH;kl dsyk- f'kolaçnk;k'kh O;klax ok<fo.;klkBh R;kauh ik'kqir] egk'kSo o ohj'kSo bR;knh ewGP;k 
'kSoiaFkh; miklukapk R;kauh eukiklwu vH;kl dsyk- R;kpcjkscj R;kauh vkiY;krhy Øks/k] eksg] eRlj] naHk ;k 
ckchaoj fot; feGfoyk- 

egkRek clos'oj dqMylaxekojhy nsoky;kr 'kkarfpÙkkus f'koçkFkZuk djhr- R;k l`"Vhps eukseu fparu 
djhr- rklUrkl vareqZ[k gksÅu fo'oklaca/kh fopkj djhr- lR;kpk 'kks/k ?ks.;kr jeysY;k R;k mikld 
vH;kldkae/;s egkRek clos'oj vkiys ?kjnkj] vorhHkksorhP;k va/kJ)k] deZdkaM lkjs dkgh foljys- R;kaP;kr 
eqGkrp vl.kkjs vkRerst mxz] dBksj lk/kuseqGs vf/kdp mtGr xsys- clos'ojkaP;k ;k lkj~;k KkuHkähyk 
O;kogkfjd fopkjeaFkukph ,d tksM feGkyh- ;k fparukrwu] ;k v/;;ukrwu clos'ojkae/khy vgadkjo`Ùkh uk'k 
ikoyh vkf.k R;kauk letys dh] lk/kuspk vgadkj uk'k gksrks- Eg.ktsp] ;k dqMylaxekojhy egkRek 
clos'ojkauk fnO;lk/kuk çkIr >kyh- 

egkRek clos'oj gs dqMylaxekyk lk/kkj.ki.ks ckjk o"kkaZis{kk vf/kddkG jkfgys] R;kauh ,d Js"B 
iafMr Eg.kwu ekU;rk çkIr dsyh- lektkrhy #<h] ijaijk] pkyhjhrh] va/kJ)k ukdkj.kkj~;k egkRek 
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clos'ojkapk LoHkko ekek cynsokauk R;kaP;k ygkui.kh vkoMyk gksrk- Eg.kwu R;kauh vkiyh dU;k xaxkfcdk 
R;kauk ns.;kpk fu.kZ; ?ksryk- eksBîk FkkVkekVkr egkRek clos'oj o xaxkfcdkpk 'kqHkfookg >kyk- rh eqyxhgh 
lk/kh o ln~xq.kh o`Ùkhph gksrh- v'kk çdkjs egkRek clos'ojkaph v/;;u vkf.k Lok/;k;kph ço`Ùkh 
dqMylaxekoj fuekZ.k >kyh gksrh- ;k f'k{k.kkrwup R;kauh vkiY;krhy pq.kwd n'kZfoyh- rRdkyhu lkekftd 
fLFkrhe/;s gksr vl.kkj~;k cnykyk lkeksjh tk.kkjh vkiyh ekufldrk vlyh ikfgts] ;kph tk.kho R;kauk 
gksrh- Eg.kwup] R;kauh lkekftd] jktdh; vkf.k /kkfeZd tckcnkjh tksiklrp vkiyh dkSVqafcd fLFkrhgh 
lkaHkkGyh gksrh vkf.k R;krwup vkiY;k ifjiw.kZ rkfÙod f'k{k.kkrwu vgaeHkkokpk uk'k dsyk vkgs] vls 
vH;klkrwu fnlwu ;srs- 

egkRek clos'oj ;kauh dukZVde/;s ohj'kSo /kekZP;k vuq"kaxkus vkiyh fopkjç.kkyh opu lkfgR;kP;k 
ek/;ekrwu vaeykr vk.kyh gksrh- ohj'kSo lekt gk dks.kR;kgh ,dk tkrh /kekZph eäsnkjh ulwu tks dks.kh 
fyax ifj/kku djsy] rks ;k /kekZph nh{kk ?ksÅ 'kdr vls- Eg.kwu] rRdkyhu ifjfLFkrhe/;s vusd vLi`'; 
yksdlq)k ;k fyaxk;r /kekZps vuq;k;h >kysys vkgsr- 
lanHkZlwph %lanHkZlwph %lanHkZlwph %lanHkZlwph % 

ƒ- nsxywjdj 'kjnpaæ] lar lkfgR;kpk lkekftd vUo;kFkZ Jh paæ'ks[kj ,dukFk egkjkt nsxywjdj çdk'ku lferh] 
nsxywj „åå†  

„- tks'kh y{e.k'kkL=h ¼laik½] ejkBh fo'odks'k] [kaM&ƒƒ] egkjk"Vª jkT; ejkBh   fo'odks'k fufeZrh eaMG] eqacbZ] 
ƒ‹Š„] …-dihdsjs 'kadjjko] dchj vkSj clos'oj% rqyukRed v/;;u] ok.kh çdk'ku] fnYyh] ƒ‹‹ƒ  

†- dker v'kksd] egkRek clos'oj dkG O;äh] opu] lkfgR; vkf.k 'kj.kdk;Z] uoHkkjr çdk'ku laLFkk] eqacbZ] ƒ‹‹Š  
‡- ikVhy egsaæ] Hkkjrh; jktdh; fopkjoar fo|k cqDl ifCy'klZ] vkSjaxkckn] „åƒ‹  
ˆ- Mks.kxkodj osnçdk'k] egkRek clos'ojkaps rÙoKku] Lokrh çdk'ku] iw.kkZ] „åƒƒ]  

‰- esudqnGs v'kksd] vk| lektlq/kkjd egkRek clos'oj]  
‹- fcPpsokj lfPprkuan] ifjorZukpk egkes:%egkRek clos'oj] lfe/kk çdk'ku] lksykiwj] „åƒƒ]  
ƒå- oL=n paæ'ks[kj] ekuorkoknh cloUuk] M‚- p=clo iêsnso# çfr"Bku] Hkkydh] „åå‰]  
ƒƒ- ikVhy ch- ch- o djtdj fot;dqekj ;qxçorZd egkRek clos'oj Jh Hkhejko czãkth ikVhy çdk'ku] ykrwj] 

„ååˆ  
ƒ…-    esuls —".kk] Jh clos'oj rs Jh Kkus'oj% ,d fparu] yksdok³~e;x`g çdk'ku] eqacbZ]  
ƒ†-    ikBd çHkkdj] psruk fparke.kh Jh clos'oj lqfo/kk çdk'ku] lksykiwj] „åå‡]  
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महा माबसवे र यां यावचन सािह याचा शोध व बोधएक दृ ी ेप 
    

ाााा. . . . अजनु बीअजनु बीअजनु बीअजनु बी....    गजमलगजमलगजमलगजमल    
ंथपाल महा मा योितबा फुल ेमहािव ालय, मुखेड िज.नांदडे 

 

मानवी जीवनातीलसव कषाचे  सुवणयुग हणजेबारा ा शतकातील बसवयुग होय. जगा या इितहासात 
अशा कारचा सवागीण ांतीचा काळ िचतच आढळेल; कब ना नाहीच हट यास वावगे होणार नाही. ह े
िवधान बसवािभमानापोटी करतो असे कोणी समजू नये. ह े सूय काशाइतके स य आह.े एकाच काळात, एकाच 
ठकाणी हजारो संत, शरण बसवे रां या महान कायाला हातभार लावतात; वह ता रात हजारो, न ह ेलाखो 

वचने िलिहतात; खां ाला खांदा िभडवून नवम वंतरा या वागतासाठी एका आवाजात घोषणा दतेात; दवेालय 
सं कृतीचा पाडाव क न या ठकाणी दहेालय सं कृतीची मु तमेढ करतात; तेथे शू ाितशू ापासून भसूुर 
हणिवणारे ा हणसु ा माडंीला मांडी लावून 'अनुभव मंटप' या सं थेम ये खु या दलाने चचा करतातः अ यंत शू  

समजलेला ीवगही तेथे भाग घेऊन पु षवगाशी वाद करतात याची क पनाच रोमांिचत क न जात.े ह ेकधी श य 
आह ेका अशी शंका मनात चमकून जात.े परंतु ह ेएक ऐितहािसक स य आह ेह ेमा य के यािशवाय ग यंतर नाही. 

येथे शोध हा श द दोन वेगवेगळे अथ दतेो. एक शोध हणजे उगम व दोन, शोध हणजे शोधून काढणे. या 
दो ही अथाने वचनसािह याचा शोध घेणे आव यक आह.े त पूव  बसवपूव सािह य कसे होते याची थोडीशी झलक 
पाहणे यो य ठरेल. 
बसवपवू सािह य बसवपवू सािह य बसवपवू सािह य बसवपवू सािह य ::::---- 

बसवे रां या पूव  कनाटकात जैन सािह य िवपुल माणातिनमाण झाले होते. यातील ब तांश सािह य 
का ाम ये होत.े अ यंत ग भ, उ ाम, सं कृत चरु व िततकेच कचकट असे त े सािह य होते. राजेमहाराज,े 
दवेदवेता, पुराणे, रामायण, महाभारत या िवषयांवर ते सािह य िलिहले गेले होते. आपली िव ा द शत 
कर यासाठी मोठमो ा पंिडतांम ये, िव ानांम ये चढाओढ लागलेली असायची. राजेमहाराजे खूष होऊन यानंा 
मोठमोठी पा रतोिषके दते असत. मा  सवसामा य लोकांना याचा गंधही माहीत नसे. अशा या िवल ण 
प रि थतीम ये वचनसािह याचा उदय झाला. 

वचनसािह याचा उगमवचनसािह या या िन मतीचे ेय सामा यपणेबसवे रांना दे यात येते. परंत ु
बसवे रां या काही वष आधी जेडर (को ी) वािसम या ह े शरण होऊन गेले. केवळ काहीच वषाचा फरक 
अस यामुळे काही िव ान यांना बसवे रांचा समकालीन मानतात. परंतु बसवकाळातीत इ लग, कायक, दासोह 
इ. मह वाचे पा रभािषक श द दािसम या या वचनांत आढळत नाहीत. यां या उपल ध १७६ वचनांम ये कोठेही 
बसवे रांचा उ लेख नाही. हणून त े बसवे रां या काही वष आधी होऊन गेले असावेत अस े वाटते. यामुळे 
यांनाच आ  वचनकार हणणे संयुि क होईल. हणून यां या काळापासूनच वचनसािह याचा उगम झाला अस े
हणावे लागत.े जेडर दािसम यां या िनधनानंतर यांची प ी दु गळे ही काही वष हयात होती. ितने मा  आप या 

उपल ध दो हीवचनाम ये बसवे रांची मनापासून तुती केली आह.े 
बसवकालीन वचनसािह यबसवकालीन वचनसािह यबसवकालीन वचनसािह यबसवकालीन वचनसािह य::::----        

कनाटक शासनाने उपल ध सव वचनांचा सं ह क न १४ खंडांम ये ती िस  केली आहते. यातील ९ खंड 
बसवकालीन वचनांसाठी वापरले असून बाक चे ५ खंड बसवो र कालीन वचने सं िहत क न िस  केल ेआहते. 
शेवट या १५ ा खंडात पा रभािषक श दकोश आह.े बसवकालीन वचनांची मािहती खालील माणे आह.े ( थम 
आवृ ी व ि तीयआवृ ीची आकडवेारी माने दली आह.े) 

खंड १ बसवे र १४२६ व १४१४ वचन े
खंड २ अ म भू: १६४५ व १६७० वचन े
खंड ३ चे बसवे र १७९२ व १७६३ वचन े
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खंड ४ िस रामे र १६७९ व १९९२ वचन े
खंड ५ ३३ शरणी ११०७ वचने व ३४ शरणी १३५० वचन े
खंड ६ ते ९ (भाग १) - १२१ शरणांची ६५३७ वचने व १२१ शरणांची ६५२३ वचने, 
खंड ९ (भाग २) अ ात ५४ शरणांची २५० वचने व अ ात ५४ शरणांची २५५ वचने, 
एकूण शरण शरणी २१२ शरण शरण ची १४४३६ वचन ेव २१३ शरण 
शरण ची १४९६७ वचन.े 
वरील वचनकारांम ये सव तरांतील लोक आढळतात. उ र लग पे ी शु  होता. लगदी ा घेऊन धोर 

िव ान झाला. याची ३६६ वचने उपल ध असून सुमारे २०० सं कृत ोक या या वचनांत आढळतात. शेतकरी 
मु णा, चोर मा रतंद,े कोळी क ण पा, गोरखनाथ, भांडखोर काम णा, सैिनक माय णा, ढोर क या, िवनोदी 
मा रतंद,े ब पी चौड या, िभकारी भीम या, चांभार चे या, हावी रेच णा,महार िशवनागम या, दा िव या 
मार या असे सव तरातंील शरण एक  जमून चचा क न आपापले अनुभव वचनांम ये  करत होत,े ही 
घटनाच अ भुत वाटते.  

बसवो रकालीन वचनसािह यकनाटक शासना या दोन आवृ यांमधीलबसवो रकालीन वचनकार व 
यांची वचने अशी : खंड १० ते १४३० वचनकारांची ६५९० वचने व ३५ वचनकारांची ६७६० वचने. येथे एक 

गो  ल ात ठेवली पािहजे क , ह ेसव वचनकार म यमवग य कवा उ वग य असून कोणीही िन वग य नाहीत. 
तसेच एकही ी नाही. हणजे, या बसवे रांनी आप या हयातीत सव तरातंील लोकांना आप या िवशाल 
बा मं ये कवटाळले व सवसमानता थािपत केली; या त वांची नंतर या काळात पायम ली झाली व पे रे मा या 
माग या' अशी ि थती िनमाण झाली. याची कारणे नतंर पा . 
वचनसािह याचा शोधवचनसािह याचा शोधवचनसािह याचा शोधवचनसािह याचा शोध::::----    

बसवे रां या ांितकारक सुधारणांना त कालीन कमठ लोकांकडून नहेमीच ितरोध होत गेला. शेवटी 
क याणम ये हसक, उ के झाला. ( यापूव च बसवे र, अ लम भू वगैरे मुख शरण क याण सोडून गेले होते.) 
िब ळ राजाने ितघा शरणांना ह ी या पायाखाली िचरडून ठार मारले. ितकार हणून िब ळाचा खून झाला. 
सव शरण-शरण ना क याण सोडून दरू जावे लागले. िब ळा या सै याने पाठलाग क न शेकडो शरणांना कंठ ान 
घातले. खूपशा वचनसािह याचा नाश केला. उरलेले वचनसािह य शरणांनी ठक ठकाणी लपवून ठेवले. सुमारे 
३०० वष ते अ ात रािहले. नंतर िवजयनगर सा ा यांतील ौढ दवेराया या काळात या अ ात वचनसािह याचा 
शोध सु  झाला. सापडले या वचनांचा सं ह क न शू यसंपादन, लगलीलािवलासचा र , भैरवे र कथामिणसू  
र ाकर इ यादी ंथ िलिहल ेगेले, तथािप अजून खूप सािह य अ ातच रािहले होते. 
वचनसािह याचा आधिुनक शोधवचनसािह याचा आधिुनक शोधवचनसािह याचा आधिुनक शोधवचनसािह याचा आधिुनक शोध::::---- 

लगै य डॉ. फ. गु. हळक ी यांना वचनसािह य संशोधनाचे िपतामह हणतात. यांनी वचनसािह या या 
संशोधनासाठी आपले सारे जीवन सम पत केले होते. सु वातीला काही दवस यानंी व कली केली, परंतु आप या 
मामा या ेरणेन ेव कली सोडून वचनसािह या या संशोधनासाठी वतःला वा न घतेले. 'िहत चतक टग ेस' 
िवजापूरम ये सु  केला.वचनसािह या या संशोधनाची मािहती सवाना कळिव यासाठी 'िशवानुभव' मािसक सु  
केले. खे ापा ाम ये, मठांम ये, दवे थानांम ये अ ातपणे पडून रािहलेले वचनसािह य शोधून काढून िस  
कर याचे महान काय यानंी जीवनभर चालिवले. 'वचनशा सार भाग १, २ व ३ 'शरणच रतामृत' 'िशवानुभव 
श दकोश', 'वचनगायन' वगैरे अनेक अमू य ंथ िस  क न वचनसािह याची ओळख आधुिनक जगाला क न 
दली. 

१.जागितक अ याि मक सािह य जागितक अ याि मक सािह य जागितक अ याि मक सािह य जागितक अ याि मक सािह य ::::----        
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ाचीन काळापासनू आ याि मक सािह यिनमाण होत गेले. ीस, सुमे रया, चीन, सधू खोरे इ यादी 
ठकाणी ाचीन सािह य आढळते. येशू ि तांचे बायबल व यातील जुना करार व नवा करार; महमंद पैगंबरांच े

कुराण, झरतु ांचे झद अवे ता, चीनमधील धा मक त व ान, बािबलोन, प शया, इिज  येथील ाचीन ंथ, 
सॉ े टस अॅ र टॉटल लेटो पांचे धा मक िवचार यांचा यात मु यतः समावेश होतो. 
२२२२....भारतीय आ याि मक सािह य भारतीय आ याि मक सािह य भारतीय आ याि मक सािह य भारतीय आ याि मक सािह य ::::----    

भारताम य े ाचीन काळापासून आ याि मक सािह य िनमाण होत गेले आह.े चार वेद अित ाचीन ंथ 
मानले जातात. उपिनषद,े आर यके, ा णे, मृती पुराणे असे िवपुल माणात सािह य िनमाण झाले. तसचे 
महावीरांचे जनै सािह य, गौतम बु ांचे ि िपटक, िशखांचे ंथसाहबे वगैरे धा मक सािह य िनमाण झाले. याच 
मािलकेत बसवे र व यां या शरणांचे वचनसािह य िनमाण झाले. महारा ात वारकरी सं दायाचे संत सािह य 
िनमाण झाले. नामदवेांपासून ानदवे तुकारामां या अभंगांपयत हरत हचेे धा मक सािह य िनमाण झाले. तसचे, 
कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, चैत य महा भू यांनीही बरेच सािह य िनमाण केले आह.े भारतात धा मक 
सािह याला कधीच तोटा पडला नाही. 
वचनसािह याच ेविैशवचनसािह याच ेविैशवचनसािह याच ेविैशवचनसािह याच ेविैश ::::----    

जागितक व भारतीय आ याि मक सािह या न वचनसािह य एकदम वेगळे आह.े इतर कोणतहेी सािह य 
वचनसािह याची बरोबरी क  शकत नाही. याची कारणे अशी 

१) इतर सव धम ंथ धमसं थापकां या उपदशेाचा सं ह असून यां या िश यांनी तो सं ह केला आह.े या 
उलट, बसवे र व यां या सहका यानंी आपले अनुभव, िवचार व त वे वतः िल न काढली आहते. इतर कुठ याही 
धमात असे घडलेले नाही.  

२) सामा य लोकां या भाषेत, क डम ये वचनसािह य िलिहले गेल े आह.े ग ाम ये छो ा छो ा 
वा यांम ये सुटसुटीत भाषेत वचने िलिहली अस यामुळे सवाना ती समजतात. 

3) अनेक उदाहरणे दऊेन शेवटी त वाचे ितपादन केले आह.े यामुळे त ेत व चटकन समजते. 
4) बसवे रांसार या किव दयी शरणांनी का मय भाषा वापरली असून ास, अनु ास, ेष, 

अितशयो , पक, उपमा यांचा आप या वचनांत उपयोग केला 
आह.े3)वचनकारानंी आप या उ ोगांतील उपकरणांचा आिण माचा उ लेख क न यांचा अ या माशी 

संबंध जोडला आह.े यांचा उ ोग (क) अ या म झाला आह.े 
5) काही वचन,े दोनच ओळ ची अगदी छोटी आहते. उदा. बसवे राचे अ लम भूची ५ वचन,े 

चे बसवे रांची ८ वचन ेव िस रामे ची २६ वचन ेदोन ओळ ची आहते. पाउलट काही वचन ेबरीच लांबलचक 
असून ७-८ पाने भर याइतक  आहते. 

6) येक वचनकाराच े अनुभव, िवचार, अिभ  माग वेगळे आहते. परंतु सवा या त वांम ये व 
िस ांताम ये एक पता बसवे रां या त व ानाचाच पाठपुरावा सव वचनकार करतात. 

7) वचनकारानंा अिभ चे पूण वातं य आह.े काही वेळासारखी झाडूवाली बाई चे बसवे रांसार या 
महा ानी शरणाशी वाद घालून आपले वेगळे मत मांडते. 

८) वरवचने (चालीवर गाता ये यासारखी प ासारखी), का (भिव यकथनाची) दखेील काही 
वचनकारानंी िलिहली आहते. आजही कोडीमठ व बबलादीमठ येथे दरवष  काल ानवचने सांिगतली जातात. 

वचनसािह यापासून बोध :-वचनसािह याचा बोध हणजे बसवे रां या त व ानाचा बोध असून यांनी 
थािपले या लगायत धमाचे सार होय. यातील काही मुख मु  ेखालील माणे आहते. 

१) दवे एकच असून याची नावे अनेक आहते. तो िनराकार असून भ ां या उ ारासाठी गु , लग व 
जंगम या तीन पांत तो कट होतो. यथेे लग हणजे इ लग होय. 
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२) या दवेापासूनच हणजे याचीच पे होत. यामुळे ह ेिव  व सव सारे िव  िनमाण झाले असून या 
जगातील सव ािणमा  ाणी हणजे माया न ह,े  

3) इ लगा या उपासनेन े लगांगसामर य ा  करणे हचे मानवी जीवनाचे येय असून यासाठी 
अ ावरण, पंचाचार व ष थल ह ेमाग आहते. चातुव यातील ा ण े , शू  किन  ही भावना चुक ची असनू 
चारआ मापैक  सं यासी े  व गृह थ किन  ही क पनाही यो य न ह.े ही सव 

व था मानविन मत असून ित याशी दवेाचा संबंध नाही.  
4) लगायत धमात पंचसुतके, जातीपाती, योितषशा , वा तुशा , अंध ा, मूढ क पना, परंपरागत 

अयो य चालीरीती, ी-पु ष भेदभाव, कमिस ांत,पुनज म, वग-नरक, पापपु य इ यादी गो ना थारा नाही. 
5) येकान ेआप या उपजीवनासाठी उ ोग (कायक) केलाच पािहज ेव यातील थोडा भाग दासोहासाठी 

(सामािजक अिभवृ ीसाठी) खच केला पािहजे. कायक स य व शु  असले पािहजे. सव उ ोग समान असून याम ये 
े -किन  भावनानाही. यामुळे सामािजक समता थािपत होते. 

6) इ लगािशवाय इतर दवेदवेतांची उपासना क  नये. दवे थान,े तीथ े ,े न ा, वृ , ाणी, ज ा, 
तवैक ये, होमहवन, उपास-तपास, दहे दडंिवणारे िनयम इ यादी गो ी या धमात िनिष  आहते. कारण, बा  

अवडबंरापे ा मना या शु ीला मह व दले पािहजे. 
7) लगधारी सदा शुची व लगधारी सव समान या त वांमुळे अशु तेची व अपिव तेची भावना नाही. 

तसेच सवसमानता त वामुळे े -किन  भावनेला जागाच नाही. 
ा दृ ीने लगायतांवर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडलेली आह.े  

वचनसािह य िविवध भाषामंधून अनुवा दत होऊन त े कािशत झाले पािहज,े लगायत धमाचे त व ान व 
शरणां या जीवनच र ाची ओळख क न दणेारी छोटी छोटी पु तके क डतेर भाषांम ये कािशत झाली पािहजेत, 
क डतेर भाषांम ये धम सारक, वचनकार, ा यात,े गायक, िच कार, लोककलाकार, नाटककार आदी लोकाचं े
गट कायरत झाले पािहजते. यांनी आधुिनक साधनाचंा उपयोग क न घतेला पािहजे, क डतेर भाषांम ये िशिबरे, 
संमेलन,े अिधवेशने, चचास े आयोिजत केली पािहजते. सामा य लोकां या मनावरील हद ूधम व अ य सां दाियक 
िवचारांचा पगडा दरू केला पािहजे. बसव त वानुसार धमसं कार दे याचे िश ण दणेारी व था िनमाण केली 
पािहजे. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ थं थं थं थं ::::----    

१. लगायतत व ानवआचरणलेखक ा. राजशेखरम. करडीगड़ुी काशक : महारा बसवप रषद, िहरेमठ सं थान 
भालक , िज. बीदर, कनाटक रा य 

२. बसवत वांचे आचरण आिण आपणपू य ी डॉ. बसव लग पमराठी अनुवाद सौ. मृणािलनी चं. कोटूर सौ. सिवता िस. 
नडक ी काशकमहारा  बसव प रषदहरेमठ सं थान, भालक  (िज. बीदर, कनाटक) 

३. ब जन नायक महा मा बसवे र 
४. महा मा बसवे र - ाचाय िशवाजीराव भोसले 
५. ांितकारी बसवे र जगत योतीबसवे र -डॉ. सूयकांत घुगरे 
६. संत सािह य आिण दिलत संवेदना संत सािह य आिण अधं ा िनमूलन - ाचाय भगत सर 
७. महा मा बसवे र बारा ा शतकातील आ  समाजसुधारक- डॉ. अशोक मेनकुदळे 
८. ी.ब वे र -एस .एस .वडेर 
९. बसवे र रिचला पाया -डॉ. अशोक कामत 
१०. VACHAN CHINTAN: Written by Poojya Shri Dr. Basavaling 
११. Palladdevaru, Translated from Kannada into Marathi by SouSwaroopaAppasahebBirajdar. Published 

by: Maharashtra BasavaParished, HiremathSansthan, Bhalki 
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जग योित महा मा बसवे र याचं ेिविवध िवचारवतंानंी माडंलले ेजग योित महा मा बसवे र याचं ेिविवध िवचारवतंानंी माडंलले ेजग योित महा मा बसवे र याचं ेिविवध िवचारवतंानंी माडंलले ेजग योित महा मा बसवे र याचं ेिविवध िवचारवतंानंी माडंलले े
िवचार िवचार िवचार िवचार     

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सतंोष क याणराव मगंनाळेसतंोष क याणराव मगंनाळेसतंोष क याणराव मगंनाळेसतंोष क याणराव मगंनाळे    
भगूोल िवभागभगूोल िवभागभगूोल िवभागभगूोल िवभाग महा मा योितबा फुल ेमहािव ालयमहा मा योितबा फुल ेमहािव ालयमहा मा योितबा फुल ेमहािव ालयमहा मा योितबा फुल ेमहािव ालय, मुखडे तामुखडे तामुखडे तामुखडे ता. . . . मखुडे िजमखुडे िजमखुडे िजमखुडे िज. . . . नादंडेनादंडेनादंडेनादंडे 

तािवक तािवक तािवक तािवक ----    
 भारताम ये अनके सतं, महा मे व धम िषत झालेल े आहते.  संपुण िव ाम य े भारतीय सं कृतीची 

ित ापना आिण उ दार करणाया अनेक िवभू तम ये बसवे रांचे थान महत ् व पाचे आह.े  यासाठीच 
जग योित ह े एक िवशेषणही बसवे रानंा लाभलेले आह.े  सवानाच वंदनीय वाटणाया गौतम बु द, भगवान 
महािवर, येशू ि त, महमंद पैगंबर, झर ु , गु नानक, बहाऊ ला, यां या माणेच बसवे र ह ेआणखी एक मुख 
धम ेिषत होत. 
 महा मा बसवे र ह ेएक जे  समाज सुधारक आिण रा संत होत.  बसवे र ह ेम ययु्रीन भारताच ेजनक 
होत.12 ा शतकातील साधारणत: 1132 ते 1167 हा बसवे राचा जीवनकाल होय. इ.स.1132 या अथात शके 
1054 या वैशाख शु द तृतीया हणजचे अ य - तृतीया दवशी बसवे रांचा ज म झाला.  आिण इ.स.1167 
मधील ावण शु द पंचमी हणजचे नागपंचमी दवशी बसवे रांनी संिजवन समाधी घेतली.  हा दवस पुढे 
बसवपंचमी हणून ढ झाला. 
िवचारवतंानंी घडिवलले ेमहा मा बसवे र दशन िवचारवतंानंी घडिवलले ेमहा मा बसवे र दशन िवचारवतंानंी घडिवलले ेमहा मा बसवे र दशन िवचारवतंानंी घडिवलले ेमहा मा बसवे र दशन ::::    
 महा मा बसवे रांिवषयी पा ा य तसेच भारतीय त व , इितहासकार, िवचारवंत, धमगु , रा पित, 
उपरा पती, पंत धान, रा यपाल, मं ी, राजक य नते,े समाज सुधारक, सामािजक कायकत, सािहि यक, लेखक, 
िनयकािलकाचंे संपादक, कवी, संशोधनसं था, काशन सं था, संशोधक इ याद नी आपले िवचार- ित या, 
मनोगत, िवचार अिभ  क न बसवे रां या एकंदरीत जीवनकाया या िविवध पैलूंवर काशटाकलेला आह.े  

तुत संदभात मानवतावादी आ  ांितकारी समाजसुधारक, ी-मुि  संक पना आिण चळवळीच े आ णेते, 
समाजवादीअथशा  बसवे र, िव वं , धम दारक तसचे महाकवी बसवे र या 6 मुख दृ ीकोनांतनू 
बसवे रां या सवसमावेशक ि म वाचा प रचय क न दलेला आह.े 
अअअअ) ) ) ) मानवतावादी आ  ािंतकारी समाजसधुारक मानवतावादी आ  ािंतकारी समाजसधुारक मानवतावादी आ  ािंतकारी समाजसधुारक मानवतावादी आ  ािंतकारी समाजसधुारक ----        
1) 1) 1) 1) िगरीश कानाड िगरीश कानाड िगरीश कानाड िगरीश कानाड ((((एक अ पैल ू ि म व आिण भारतीय ानपीठ पा रतोिषक िवजतेेएक अ पैल ू ि म व आिण भारतीय ानपीठ पा रतोिषक िवजतेेएक अ पैल ू ि म व आिण भारतीय ानपीठ पा रतोिषक िवजतेेएक अ पैल ू ि म व आिण भारतीय ानपीठ पा रतोिषक िवजतेे))))----    
 कनाटका या इितहासात इ.स.1168 या आधीची दोन दशके िवशेष मह वाची ठरली आहते.  या 
कालखंडात बसव णांनी क याण नग रत कवी, ,े योगी, सामािजक ांितकारक यानंा एक  आणले.  इितहासात 
याआधी आिण यानंतर अशा कारची घटना आढळत नाही.  ह ेसवजण एक  येवुन सं कृत ऐवजी मातृभाषेतून दवे 
आिण माणूस यािवषयी िवचार िवनीयम आिण चचा करत. मुत पुजा आिण दवेालय ही सं था यानंी ठामपणे 
नाकारली.  ज ेि थर आह े( थावर) ते यानंी नाकारल,ं मानवी दहे क ीभतू मानला आिण जंगम त वावर भर दला.  
यांनी ी-पु ष समानता मानली होती.  यांनी जातीय व थेला कडाडून िवरोध केला.  केवळ ताि वक 

भूिमकेतून न ह,े य  कृतीम येही या अखेर या मु ावर यां यावर सनात यां या रोष ओढवला आिण अखेर ा 
ांतीचे भयानक र पातात पयवसान झाले. 

2) 2) 2) 2) आचाय िवनोबा भाव ेआचाय िवनोबा भाव ेआचाय िवनोबा भाव ेआचाय िवनोबा भाव े((((जे  समाज सधुारक व भूजे  समाज सधुारक व भूजे  समाज सधुारक व भूजे  समाज सधुारक व भू----दान चळवळीच ेदान चळवळीच ेदान चळवळीच ेदान चळवळीच े णतेेणतेेणतेेणतेे) :) :) :) :    
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 सामािजक आिण धा मक े ांतील सुधारणेचे काय भारतात पुव पासूनच चालत आलेले आह.े  काहीजन 
असे आ हाने सांगत असतात क  सामािजक सधुारणांची चळवळ ि टीशां या आगमनानंतरच आिण 
राजाराममोहनरॉय व इतरानंी सु  केली.  तथापी ह ेखरे नाही.  कारण कनाटकम ये 800 वषापूव च बसवे र 
नावा या एका थोर ने अशा ब तेक सुधारणा आमलात आणले या हो या क  यांची आपण या 20 ा 
शतकात क पना करीत आहोत.थोड यातच सांगावयाचे तर सुसं कृत मनाला पटतील अशाच त वांचा बसवे रान े
उपदशे केलेला आह.े 
3) 3) 3) 3) मानव  रॉय मानव  रॉय मानव  रॉय मानव  रॉय ----    (((( यात राज कय िवचारवतंयात राज कय िवचारवतंयात राज कय िवचारवतंयात राज कय िवचारवतं))))    
 बसवे र ह े म ययुगीन भारताचे जनक होत.बसवे रां या नतेृ वाखालील १२ ा शतकातील लगायत 
चळवळ ही सामािजक ातंीची चळवळ होती.  भारता या सुधारणा कायाचा तो पिहला फोट होता. 
4) 4) 4) 4) डॉडॉडॉडॉ....ह रभाऊ केदार ह रभाऊ केदार ह रभाऊ केदार ह रभाऊ केदार ----    ((((माजी कुलगुमाजी कुलगुमाजी कुलगुमाजी कुलगु , , , , नागपरू िव ापीठनागपरू िव ापीठनागपरू िव ापीठनागपरू िव ापीठ))))    
 या दशेात बु दानंतर मानवतावादी मोलाचे काय बसवे रांनी केले आिण समाजात एका मता थािपत 
केली.  बसवे रांची िशकवण आजही फू तदायक आह.े 
5) 5) 5) 5) कृ ण िशवराम हगेड ेकृ ण िशवराम हगेड ेकृ ण िशवराम हगेड ेकृ ण िशवराम हगेड े----    ((((िव ासिचविव ासिचविव ासिचविव ासिचव----महारा  रा य पा पु तक व सशंोधन मडंळमहारा  रा य पा पु तक व सशंोधन मडंळमहारा  रा य पा पु तक व सशंोधन मडंळमहारा  रा य पा पु तक व सशंोधन मडंळ, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे))))    

आप या संिवधानात आपण वीकारलेली अनके मागदशक त वे आठ शतकांआधी बसवे र सांगून गेल े
आहते. असे हटले तर ती अितशे  होणार नाही..... अिलकडील काळात होऊन गेले या भारतीय आिण 
महारा ीय समाज सुधारकांना िवशेषत: महा मा गांधी, महा मा फुल,े डॉ.बी.आर.आंबेडकर इ याद ना 
बसवे रां या कायापासून ेरणा िमळाली असावी, असे हण याचा मला मोह होतो. 
6) 6) 6) 6) जय काश नारायण जय काश नारायण जय काश नारायण जय काश नारायण ----    ((((समाजवादी जे  िवचारवतंसमाजवादी जे  िवचारवतंसमाजवादी जे  िवचारवतंसमाजवादी जे  िवचारवतं))))    
 वणभेद, वगभेद, उ -नीच भेद, पृ या पृ य भेद यांिव द सव थम झगडणारे बसवे र ह े आ  
समाजवादी होत. कमठ, सनातनी व उ भू लोकां या वाथ  दडपणाला पािहला टोला मारलेले बसवे र ह े
समाज ांतीकरक होत. 
7) 7) 7) 7) डॉडॉडॉडॉ.... कंटेश ीधर केतकर कंटेश ीधर केतकर कंटेश ीधर केतकर कंटेश ीधर केतकर ----    ((((महारा ीय ानको कारमहारा ीय ानको कारमहारा ीय ानको कारमहारा ीय ानको कार))))    
 बसवे रांचे काय महान होते.  यां या िस दांतांचा सार भारतात सव  झाला असता तर आज या 
सुधारणांसाठी य  चाल ूआहते, या अंमलात आण याच े ेय बसवे रांनाच लाभले असते.    
8) 8) 8) 8) सर जे स कॅ बले सर जे स कॅ बले सर जे स कॅ बले सर जे स कॅ बले ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    

 आधुिनक समाजसुधारक बसवे रांची भाषा बोलत आहते आिण यांचेच िवचार कृतीत आण याच े
य  करीत आहते. 

9) 9) 9) 9) ऑथर माई स ऑथर माई स ऑथर माई स ऑथर माई स ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    
 बसवे र ह े भारताचे पिहले वतं  िवचारवादी व लोकक याणकारक ितभावंत होते.  जु या 
बुरसटले या ढी िव द हातात बंडाचा झडा घेणारे पिहले समाजसुधारक होय. 
10) 10) 10) 10) तकतीथ ल मणशा ी जोशी तकतीथ ल मणशा ी जोशी तकतीथ ल मणशा ी जोशी तकतीथ ल मणशा ी जोशी ----    ((((मराठी िव कोशकारमराठी िव कोशकारमराठी िव कोशकारमराठी िव कोशकार))))    

धम, समाज, त व ान, वा य आिण राजकारणिवषयक या े ांत बसवे रांनी केलेली कामिगरी 
खरोखरच ातंीकारक आह.े 
11) 11) 11) 11) डॉडॉडॉडॉ....युययुुयु....मममम....पठाण पठाण पठाण पठाण ----    ((((महारा ातील सतं सािह याच ेगाढे अ यासकमहारा ातील सतं सािह याच ेगाढे अ यासकमहारा ातील सतं सािह याच ेगाढे अ यासकमहारा ातील सतं सािह याच ेगाढे अ यासक))))    
 सामािजक तसचे अ याि मक े ांतील समता ह े बसवे रां या त व णालीचे ाणभूत त व होय.  
बसवे रांची समातावादी भिूमका ही ांितदश  होती. 
12) 12) 12) 12) आरआरआरआर....वकटरमन वकटरमन वकटरमन वकटरमन ----    ((((माजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पती))))    
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 बसवे राम ये असामा य हळवेपणा व िवल ण पेणा होता.  800 वषापुव च यांनी सामािजक आिण 
धा मक समतेची िशकवण दलेली आह.े  जाितयता अथवा पंथभेद न मानता धमाची कवाड े सवासाठी खुली 
कर याचे ेय बसवे रांनाच जाते. 
13) 13) 13) 13) महा मा गाधंी महा मा गाधंी महा मा गाधंी महा मा गाधंी ----    ((((रा िपतारा िपतारा िपतारा िपता))))    
 सुमारे आठशे वषापुव  बसवे रांनी कनाटकात स य, अ हसा, समता आिण मगौरव या महान त वांचा 

चार व सार केला.  यांची िह त वे हणज े भारतीय सं कृतीचे प रपाक आहते.बसवे रांनी आरंभललेे 
मानवतावादी काय आता मला पूण करावयाचे आह.े 
14) 14) 14) 14) इं दरा गाधंी इं दरा गाधंी इं दरा गाधंी इं दरा गाधंी ----    ((((माजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतर ))))    
 महा मा बसवे र ह े म यकालीन े  संतापैक  एक मुख होत.  यांनी सामािजक प रवतन घडवून 
आणले.  सव मानव ई राची लेकरे असनु ती समान दजाची आहते, ह े यांच ेत व असुन त ेपटवून दे यावर यांनी 
जोर दला. 
15) 15) 15) 15) कैकैकैकै....िवलासराव दशेमखु िवलासराव दशेमखु िवलासराव दशेमखु िवलासराव दशेमखु ----    ((((माजी मु यमं ी माजी मु यमं ी माजी मु यमं ी माजी मु यमं ी ----    महारामहारामहारामहारा ))))    
 जात आिण पंथभेद यांवर मात क न सवाना बरोबर घेऊन जाऊन दशेाची गती घडवून आण याची 
िशकवण महा मा बसवे रानंी दली. 
16) 16) 16) 16) कैकैकैकै....राजीव गाधंी राजीव गाधंी राजीव गाधंी राजीव गाधंी ----    ((((माजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतरमाजी पतं धान व भारतर ))))    
 म हाच वग मानून मानवजातीम ये समानतेची िशकवण दणेाया 12 ा शतकातील समाजसुधारक सतं 
महा मा बसवे र यां या िशकवणुक चे आपण आचरण केले पािहजे.  समाजातील पददिलत आिण दबुल घटकां या 
उ दारासाठी बसवे रांनी ज ेकाय केले ते आजही मागदशक आह.े 
17) 17) 17) 17) इंिडयन ए स सेइंिडयन ए स सेइंिडयन ए स सेइंिडयन ए स से, , , , मुबंई मुबंई मुबंई मुबंई ----    ((((25252525    एि ल एि ल एि ल एि ल 1955)1955)1955)1955)    

बु द, रामानुज व इतर समाजसुधारकानंी ज मजात सामािजक िवषमता न  कर यावर ामु याने भर 
दला होता. यां यातील उणीवा जाणून वीरशैव धमाची थापना करणाया बसवांनी आपले नवीन े  िनमाण 

केले. जाितयतेचा शाप दरू कर यासाठी नवी दशा दाखिवली. भारतीय समाज रचने या िवकासासाठी य  केले. 
बसवां या बौि दक, अ याि मक व सामािजक कायामुळे यांना िवशेष मह व ा  झाले.  यामुळे बसवा अजरामर 
झाले. 
18) 18) 18) 18) डॉडॉडॉडॉ....    गु दवे रानड ेगु दवे रानड ेगु दवे रानड ेगु दवे रानड े----    (((( यायमतु  व त वयायमतु  व त वयायमतु  व त वयायमतु  व त व ))))    
 ी बसवे र ह ेएक थोर भारतीय, मानवतावादी त व  होते.  ते सॉ े टस, लेटो, सट पॉल, म टन युथर 
यां या पं त सह बसतील.  महा मा गांधी आिण महा मा बसवे र यां यात बरेच सा य आह.े 
19) 19) 19) 19) डॉडॉडॉडॉ....    केकेकेके....    ई रन ्ई रन ्ई रन ्ई रन ्----    ((((कॅनडातील समाजशाकॅनडातील समाजशाकॅनडातील समाजशाकॅनडातील समाजशा ))))    
 ह ेबसव णा होत क  यांनी सव थम भारतीय समाजाला लोकशाही सं कृतीचा भ म आधार दला. 
20) 20) 20) 20) पीपीपीपी....    नृ सहराव नृ सहराव नृ सहराव नृ सहराव ----    ((((माजी पतं धानमाजी पतं धानमाजी पतं धानमाजी पतं धान)))) : बसवे र ह ेआ  आंतररा ीयवादी होत. 
21) 21) 21) 21) यशवतंराव च हाण यशवतंराव च हाण यशवतंराव च हाण यशवतंराव च हाण ----    ((((माजी उपपतं धान व आधिुनक महारा ाच ेिश पकारमाजी उपपतं धान व आधिुनक महारा ाच ेिश पकारमाजी उपपतं धान व आधिुनक महारा ाच ेिश पकारमाजी उपपतं धान व आधिुनक महारा ाच ेिश पकार))))    
 बसवे रां या त व ानात कोणतेच भेदभाव नाहीत.  दशे वाचिव याचा हा आदश इतर समाजानंी 
िगरिव यासारखा आह.े 
22) 22) 22) 22) यानी यानी यानी यानी झैझझैैझैल सग ल सग ल सग ल सग ----    ((((माजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पती)))) 

महा मा बसवे रांचा मानवतावादच रा ाला ता  शकेल. 
23) 23) 23) 23) िशवराज पाटील िशवराज पाटील िशवराज पाटील िशवराज पाटील ----    ((((माजी लोकसभा सभापतीमाजी लोकसभा सभापतीमाजी लोकसभा सभापतीमाजी लोकसभा सभापती))))    
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महा मा बसवे राचंा काळ 12 ा शतकातला. यांनी राजकारणाला आिण समाजाला नवीन वळण दल.े 
यां या िवचारांमुळे समाजात या उणीवा बयाच माणात कमी झा या.  यां या िवचारातंील ब तेक त वाचंा 

उ लेख आज भारतीय रा यघटनेत आपणांस पहावयास िमळतो. 
24) 24) 24) 24) सशुीलकुमार शद ेसशुीलकुमार शद ेसशुीलकुमार शद ेसशुीलकुमार शद े----    ((((माजी मु यमं ीमाजी मु यमं ीमाजी मु यमं ीमाजी मु यमं ी, , , , महारा  रा यमहारा  रा यमहारा  रा यमहारा  रा य))))    
 बारा ा शतकात सामािजक े ांत महा मा बसवे रानंी जी ातंी घडवून आणली ती अभूतपुव होती. 
यांचे िवचार आजही होकायं ा माणे सुखी जीवन जग याचे माग दाखिवत आह.े 

बबबब) ) ) ) ीीीी----मु  सकं पना आिण चळवळीच ेआ णते ेमु  सकं पना आिण चळवळीच ेआ णते ेमु  सकं पना आिण चळवळीच ेआ णते ेमु  सकं पना आिण चळवळीच ेआ णते े----        
1) 1) 1) 1) टाइ स ऑफ इंिडया टाइ स ऑफ इंिडया टाइ स ऑफ इंिडया टाइ स ऑफ इंिडया ----    ((((अ लेख अ लेख अ लेख अ लेख 17171717    म ेम ेम ेम े1918)1918)1918)1918)    
 बसवे रां या चळवळीच े ह े वैिश  आह े क  यां या पुव  जरी अनेकानंी सामािजक व धा मक 
सुधारणांसाठी य  केले असले तरी बसवे रानंी या काळी अित साहस दाखवून ी-मु  तसेच सुधारणा यासाठी 

चंड काय केले. बालिववाह, िवधवांची गुलामिगरी, ि यांची उ ती इ यादीबाबत बसवे रांनी िवधायक व 
तेज वी य  केले. आजसु दा येक वष  या िवषयावर प रषदां होतात अनेक कारचे य  होतात, तरी 
बसवे रां या तुलनेत या नग य आहते. 
2) 2) 2) 2) डॉडॉडॉडॉ....जयदवेीताई िलगाड ेजयदवेीताई िलगाड ेजयदवेीताई िलगाड ेजयदवेीताई िलगाड े----    ((((क ड व मराठी वीरशवै जे  सािहि यकक ड व मराठी वीरशवै जे  सािहि यकक ड व मराठी वीरशवै जे  सािहि यकक ड व मराठी वीरशवै जे  सािहि यक))))    
 12 ा शतकातील िशवशरणी (वीरशैव ि या) ी-िवमोचना या ांतीकाया या अ वयु ठर या.  महा मा 
बसवे रांसार या द  मानवांनी व इतर िशवशरणांनी या कायास सहानुभतूी दाखिवली आिण ते वत: यात 
सहभागी झाले. 
कककक) ) ) ) समाजवादी अथशा  बसवे र समाजवादी अथशा  बसवे र समाजवादी अथशा  बसवे र समाजवादी अथशा  बसवे र ----        
1) 1) 1) 1) डॉडॉडॉडॉ....सयुकातं घगुरे सयुकातं घगुरे सयुकातं घगुरे सयुकातं घगुरे ----    ((((िवरशैव धम व समाजशा ाच ेसशंोधकिवरशैव धम व समाजशा ाच ेसशंोधकिवरशैव धम व समाजशा ाच ेसशंोधकिवरशैव धम व समाजशा ाच ेसशंोधक))))    
 काल मा स यांनी माला ित ा दली. तथापी 900 वषापूव च बसवे रांनी, माला ित बेरोबर 

े ता आिण पिव यही दलेले आह.े कायकवे कैलास अथात कम हाच धम, म हाच वग, कत  हचे ास , सेवा 
हाच िशवा हा माकड ेपाह याचा बसवे राचंा एक अपूव दृ ीकोन होय... बसवे रानंी ि यो दारासाठी गृह याग 
केला आिण अ पृ यो दारासाठी पंत धान पद याग केला. व तुत: बसवे र ह े ी- वातं याचे व सबलीकरणाच े
आ  दी ा गु  होत. 
2) 2) 2) 2) दिैनक त ण भारत दिैनक त ण भारत दिैनक त ण भारत दिैनक त ण भारत ----    ((((सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक, , , , सोलापरू सोलापरू सोलापरू सोलापरू 25.01.1994)25.01.1994)25.01.1994)25.01.1994)    
 समाजातील सवच लोकांनी सात याने व ामािणकपणे म करीत रािह यास वत:चा आिण पयायान े
समाजाचा िवकास घडून यतेो. म ित ा हा बसवे रांचा संदशे आह.े  म ित ा हा बसवे रांचा संदशे आह.े  

म न करता संप ी िमळिवणे पाप ठरते, हा बसवे रांचा संदशे आजही उपयु  ठरतो. 
3) 3) 3) 3) ाचाय िशवाजीाचाय िशवाजीाचाय िशवाजीाचाय िशवाजीराव भोसल ेराव भोसल ेराव भोसल ेराव भोसल े----    ((((महारा ातील यातमान िवचारवतं ा यातेमहारा ातील यातमान िवचारवतं ा यातेमहारा ातील यातमान िवचारवतं ा यातेमहारा ातील यातमान िवचारवतं ा याते))))    
 आजही  आिण समाज यां या वा यासाठी कायकवे कैलास ह े मं  साधन उपयोगी पडू शकेल.  
आज या लोकसभा, िवधानसभा या अनुभव मंडपा माणे झा या आिण नाग रकांनी कायकाचा अवलंब केला तर 
मानव कुलाचा भा योदय स वर घडले. बारा ा शतकात बसवे रांनी केलेला योग एकिवसा ा शतकात 
आठवावा आिण अनुसरावा एवढा आदशवादी होता. 
डडडड) ) ) ) िव वं  बसवे र िव वं  बसवे र िव वं  बसवे र िव वं  बसवे र ––––    
1) 1) 1) 1) जॉन रसले जॉन रसले जॉन रसले जॉन रसले ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    
 दयेला धम मानणारा, ी-पु षांना समान ह  जाहीर करणारा, सहकायान ेजीवन जगून येकाला उ ोग 
कर यास आ हान करणारा बसवे र हा एक दवेमाणूस समजला पािहजे. 
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2) 2) 2) 2) बाबामहाराज सातारकर बाबामहाराज सातारकर बाबामहाराज सातारकर बाबामहाराज सातारकर ----    (((( ानवे रीच ेआधिुनक भा यकारानवे रीच ेआधिुनक भा यकारानवे रीच ेआधिुनक भा यकारानवे रीच ेआधिुनक भा यकार))))    
 अमयाद पु षो म महा मा बसवे र यांचे ि म व आकाशाएवढे अस यामुळे नाग रकांनी यानंा 
महा मा पद बहाल केले. 
3)3)3)3)    डॉडॉडॉडॉ....एमएमएमएम....सीसीसीसी. . . . मोदी मोदी मोदी मोदी ----    ((((प भषूण व आतंररा ीय क तच ेने  िवशारदप भषूण व आतंररा ीय क तच ेने  िवशारदप भषूण व आतंररा ीय क तच ेने  िवशारदप भषूण व आतंररा ीय क तच ेने  िवशारद))))    
 बसवे र कनाटकात (भारतात) ज मले ही मोठी चूक झाली.  जर ते अ य कोण या दशेात ज मले असते तर 
काल मा स माणे संबंध जग बसवे रांना डो यावर घतेले असते. 
4) 4) 4) 4) एचएचएचएच....ईईईई....जेजजेेजे. . . . ोगपे ोगपे ोगपे ोगपे ----    ((((नदेरलॅनदेरलॅनदेरलॅनदेरलॅ ड यथेील एक िवचारवतंड यथेील एक िवचारवतंड यथेील एक िवचारवतंड यथेील एक िवचारवतं))))    
 बसव णांचा संदशे यां या काळाइतकाच आजही आव यक आह.े  बसव णां या आदशामुळे जगाला 
आणखी उ त व प दणेे श य आह.े 
ईईईई) ) ) ) धमौ दारक बसवे र धमौ दारक बसवे र धमौ दारक बसवे र धमौ दारक बसवे र ----        
1) 1) 1) 1) रॉयल एिशया टक सोसायटीरॉयल एिशया टक सोसायटीरॉयल एिशया टक सोसायटीरॉयल एिशया टक सोसायटी, , , , इं लडं इं लडं इं लडं इं लडं ((((एका थंातील तावनाएका थंातील तावनाएका थंातील तावनाएका थंातील तावना, , , , भा यातंरभा यातंरभा यातंरभा यातंर))))    
 िह दु थानात ज े धम सं थापक होऊन गेल,े यां याम ये जे ज े आव यक गुण होत,े या सवा न अिधक 
यो यतेचे ी बसवे र होते. 
2) 2) 2) 2) रेिजनॉल इ थॉ हने रेिजनॉल इ थॉ हने रेिजनॉल इ थॉ हने रेिजनॉल इ थॉ हने ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    
 12 ा शतकात बसव ह ेएक मोठे सुधारक होऊन गेले.  लगायत धमा या साराथ यांचेच य  मुलत: 
कारणीभूत आहते. 
3) 3) 3) 3) दिैनक मराठवाडा दिैनक मराठवाडा दिैनक मराठवाडा दिैनक मराठवाडा ----    ((((सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक----    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद, 28, 28, 28, 28    नो हबर नो हबर नो हबर नो हबर 1980)1980)1980)1980)    
 म ययुगीन िह द ू धम, सं कृती, वण व था, व कमकांडा या िचवट चौकटीतून सोडिव याचा य  
करणाया महापु षांम ये लगायत धमसं थापक महा मा बसवे रांचा मांक खूप वरचा आह.े 
4) 4) 4) 4) पिंडत महादवेशा ी जोशी पिंडत महादवेशा ी जोशी पिंडत महादवेशा ी जोशी पिंडत महादवेशा ी जोशी ----((((भारतीय सं कृती कोषकारभारतीय सं कृती कोषकारभारतीय सं कृती कोषकारभारतीय सं कृती कोषकार))))    
 बसवे र ह े वीरशैव मताला ांतीकारक वळण दणेारे मुख धमधुरीण होत.  िशवभ चा एक कार 
हणूनच यांनी शरीर माला ाधा य दले. 

5) 5) 5) 5) नशॅनल बकु टनशॅनल बकु टनशॅनल बकु टनशॅनल बकु ट, , , , नवी द ली नवी द ली नवी द ली नवी द ली ----    (((( ी बसवे र थंातील ी बसवे र थंातील ी बसवे र थंातील ी बसवे र थंातील तावणातावणातावणातावणा))))    
 ी बसवे र ह े12 ा शतकातील एक महान ि म व होय.  त ेक ड भाषतेील े  कवी हणून तर 
मानले जातातच.  िशवाय एक थोर संत िन ेिषत हणून ही िस द आहते. 
6) 6) 6) 6) ....बाबाबाबा....गज गडकर गज गडकर गज गडकर गज गडकर ----    ((((माजी सर यायािधश सु ीम कोट नवी द लीमाजी सर यायािधश सु ीम कोट नवी द लीमाजी सर यायािधश सु ीम कोट नवी द लीमाजी सर यायािधश सु ीम कोट नवी द ली))))    
 बसवांची िशवकण ही अ ािप ददुवाने सव  समजलेली नाही.  जे हा यांचे काय व िशकवण जगाला कळेल 
त हा बु द आिण महावीर यां या बरोबरीने बसवांना थान ावे लागेल. 
ऊऊऊऊ) ) ) ) महाकवी बसवे र महाकवी बसवे र महाकवी बसवे र महाकवी बसवे र ----        
1) 1) 1) 1) सािह य अकॅडमी सािह य अकॅडमी सािह य अकॅडमी सािह य अकॅडमी ----    ((((नवी द लीनवी द लीनवी द लीनवी द ली))))    
 बसवे र ह ेआधुिनक भारितय सािह याच ेिनमात ेहोते. 
2) 2) 2) 2) डॉडॉडॉडॉ....झाक र सने झाक र सने झाक र सने झाक र सने ----    ((((माजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पतीमाजी रा पती))))    
 भारतातील भावी संत मािलकेत बसवे राचंे उ  थान यां या क ड भाषे या सेवेमुळे आिण मानवा या 
क याण कायामुळे थािपत होते.  वचनां या पाने क ड का ाला े व ा  झाले आह.े 
3) 3) 3) 3) रे हरे हरे हरे हरंड साजट रंड साजट रंड साजट रंड साजट ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    
 बसवांपुव  क ड व वा य सं कृत मधील अलंका रक श दांनी चुर होते. आिण यामुळे ह ेवा य बोजड 
व कृि म वाटत असे.  बसवानंतर मा  क ड श दांचा वापर वाढला व सं कृत श द योग कमी झाले. 
 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 110 

4) 4) 4) 4) बडंा पा रेवणिस द पा बडंा पा रेवणिस द पा बडंा पा रेवणिस द पा बडंा पा रेवणिस द पा झुजं ेझुजं ेझुजं ेझुजं े----    ((((वक लवक लवक लवक ल))))    
तुकाराम महाराज या माणे असं य अभंगवाणीने आपणांतून भंग पावले नाहीत, या माणेच ी 

महानुभाव बसवे र हहेी आप या असं य वचनांनी आपणांशी बोलत आहते. 
5) 5) 5) 5) डॉडॉडॉडॉ....केकेकेके.... हीहीहीही. . . . वलेिेबल वलेिेबल वलेिेबल वलेिेबल ----    ((((पा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतंपा ा य िवचारवतं))))    

वा य आिण त व ान दृ ा खूप उ तम व दजदार असलेली बसवांची वचने ही जगातील एक े  
कलाकृती हणून वीकारली गेली पािहजे कारण बसव सािह यांचा संदशे आज दखेील केवळ भारतालाच न ह ेतर 
संपूण िव ाला ेरणादायक, मागदशक आिण उपयु  आह.े 

वरील संदभात वेगवेग या िवचारवंतानंी घडिवलेल े बसवे र दशन एकूण 6 मुख दिृ कोनांतून 
बसवे रां या सवसमावेशक ि म वाचा प रचय क न दलेला आह.े 
सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी ----    

1) 1) 1) 1) डॉडॉडॉडॉ....अशोक कामत अशोक कामत अशोक कामत अशोक कामत :::: महा मा बसवे र, स संग ित ान, पुणे (1999) 

2) 2) 2) 2) डॉडॉडॉडॉ....सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे :::: जग योती बसवे र, महारा  बसव सिमती, नांदडे (2003) 

3) 3) 3) 3) डॉडॉडॉडॉ....दददद....वावावावा....चाफेकर चाफेकर चाफेकर चाफेकर :::: बसववाणी, कनाटक रा य मराठी सािह य प रषद, गुलबगा, (1991) 

4) 4) 4) 4) डॉडॉडॉडॉ....सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे सयुकातं घुगरे :::: वीरशैव व इतर धम आिण समाज : साधना बुक टॉल, गड ह लज (1999) 

5) 5) 5) 5) राज  िजरोब ेराज  िजरोब ेराज  िजरोब ेराज  िजरोब े:::: वचनामृत बसवे री, ी मृ युंजय शरण सािह य चारक संघ, मुबई (1983) 

6) 6) 6) 6) िगरीश कानाड िगरीश कानाड िगरीश कानाड िगरीश कानाड (((( पातंर पातंर पातंर पातंर : : : : उमा कुलकणउमा कुलकणउमा कुलकणउमा कुलकण ) :) :) :) : तलेद ड (नाटक), सुगावा काशन, पुणे, (1992) 

7) 7) 7) 7) रेषा अ ुरे रेषा अ ुरे रेषा अ ुरे रेषा अ ुरे :::: ष थल च वत चन बसवे र आिण िशवयोगी िस दरामे र यांचे वचनामृत, लातूर (1995) 

8) 8) 8) 8) डॉडॉडॉडॉ....पीपीपीपी....एमएमएमएम. . . . दसेाई दसेाई दसेाई दसेाई :::: बसवे र अॅ ड िहज टाइ स, कनाटक युिन ह सटी, धारवाड (1968) 

9) 9) 9) 9) दगुा भागवत दगुा भागवत दगुा भागवत दगुा भागवत :::: धम आिण लोकसािह य, पॉ युलर काशन मुंबई (1975) 

या ित र  इतर काही शास कय काशने, संदभ ंथ, वतमानप ातील संपाद कय लेख, अनेक िनयतकािलके इ. चा उपयोग हा 

लेख िलह यासाठी केला आह.े 
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समाजसधुारक समाजसधुारक समाजसधुारक समाजसधुारक : : : : सतं महा मा बसवे रसतं महा मा बसवे रसतं महा मा बसवे रसतं महा मा बसवे र    
 

ा. डॉ. जे. टी. कांबळे                         
रा यशा  िवभाग मुख संजीवनी महािव ालय चापोली. 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
आप या भारताचा इितहास तसा खूपच रंजक आिण गौरवशाली रािहललेा आह.ेअ या 

इितहासात अनेक समाजसुधारक, युगपु ष होऊन गेले. अ या महापु षाची आजही ा जगाला 
गरज भासत राहते कारण यांनी केलेल ेकाय ह ेसहज न हते, आजही भल-ेभल े यां या सारख ेकाय 
क  शकत नाहीत. 

असेच एक महापु ष समुारे ९०० वषपूव  होऊन गेले ते हणजे िव गु  जगत योती 
महा मा बसवे र यांचा कायाचा थोड यात आढावा तुत संशोधन पेपर या मा यामातून 
घे याचा मानस आह.े 
उ द  उ द  उ द  उ द  ::::----    

१) तुत पेपर संशोधन मधून महा मा बसवे र यांचा कायाची मिहती   िमळ यास मदत 
होणार आह.े 

२) तुत पेपर संशोधन मधून महा मा बसवे र यांनी ी-पु ष यांना समतेने वाग याचा 
कसा उपदशे केला याची मािहती िमळ यास मदत होणार आह.े 

३) जाती व था मोडून काढ यासाठी महा मा बसवे र यांनी क या प तीने य  केल े
याची मािहती िमळ यास मदत होणार आह.े 

४) समतेची लढाई केवळ लढली नाही तर ती यश वी कशी केली याची मािहती िमळ यास 
मदत होणार आह.े 

मह व मह व मह व मह व ::::----        
१)आजही महा मा बसवे र यां या कायाचे मह व आह.े  
२)महा मा बसवे रांचे काय महणजे भेदा-भेद, शोषणािव , भेदभाव िवरोधी, े  किन  

िव  जे काय केल ेते काय आजही गितमान करणे आव यक आह ेते समज यास मह वाचे ठरणार 
आह.े 
िवषय वशे िवषय वशे िवषय वशे िवषय वशे ::::----        

संत महा मा बसवे र यांचा ज म त कालीन मंगळवेढा रा यातील बागेवाडी या छो ा 
गावात म दराज आिण मा लाि बका या पाशुपत शैव क मे कुळातील दा प याचा पोटी अ य 
तृतीयेचा दवशी झाला. मंगळवेढा रा यावर कलचुरी राजा  िब ल  रा य करीत होता.बसव ा ह े
म दराज आिण मा लाि बका यांचे ितसरे आप य होते.बसवे ारा या भावाचे नाव दवेराज आिण 
बिहणीचे नाव नाग मा होते. म दराज आिण मा लाि बका ह े दोघ े ही परम िशव भ  होते. 
ब े र लहानपणापासून कमठ िविधना िवरोध करत होते. यांनी वयाचा आठ ा वष  मुंजीची 
तयारी झा यावर आधीच लगदी ा िमळाली आह.े अस े हणून मुंज क न यायचे नाकारल ेआिण 
घर सोडून ते कंुडलसगंम येथ े िनघून गेले. कृ णा आिण मल भा या न ा या संगमावरील 
कंुडलसंगम येथ े मोठे अ यन क  होते तेथ े बसवे रांनी १२ वष वा तव केले. तेथ े यांनी 
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वेगवेग या भाषा, धम, त व ान ई. चा अ यास केला. यांचा िववाह यांचा मामा या मुलीशी 
झाला. ते हा यांनी सोलापूर िज हातील मंगळवेढा येथे ३१ वष वा तव केल.ेआिण तेथुन लगायत 
धमाची थापना केली केली असे सािगतले जाते. 

ते कंुडलसंगम येथील सगंमे ारचे िन ावंत भ  होते. तेथे यांनी ान, भ  कम, यांचा 
सम वय साध याचा य  केला. ”ओम नंम: िशवाय” हा षड री मं  यांना ि य होता. 
समज बोधन आिण समाजकायसमज बोधन आिण समाजकायसमज बोधन आिण समाजकायसमज बोधन आिण समाजकाय :- 

बसवे रानी िब ल रा याकड ेक कुना या नौकारीपासून सु वात केली आिण पुढे यांची 
कोषािधकारी हणून नेमणूक झाली. त कालीन राजवटीत मंगळवेढा ही राजधानी होती. 

बसवे र ह े शार आिण चाणा  तसेच वेदशा ात धनु वधेत इतर कलते िनपुण अस याने 
रा याचे धान झाले. यांनी अनेक िशवमं दरे बांधली. रेवणिसधे राचा ाचीन मं दराचा 
जीन धार क न १२ जोत लगा या १२ पडी  एकाच िशव पडावर थापन के या. 

संत बसवे रांनी शरण चळवळीची सु वात केली या चळवळीत सहभागी झाले या 
पु षांना व ि यांना अनु मे शरण–शरणी असे नावे िमळाली आिण याच चवळीचे पांतर 
लगायत धमात झाल.े 

समाजा या येक थरातून ी-पु ष बसवअ णा या लगायत चळवळीत सामील झाल.े ते 
शरण आल ेशरण हणजे शरण प रवारात राहणारा, वचनावर िव ास ठेवणारा, िन य, स य, शु , 
दासोह करणारा चचा-अनुभव करणारा, लग जाती न माननारा मु   हणजे शरण-शरणी. 

पुढे मंगळवेढातूनच लगायत धमाची थापना केली व धम सारासाठी वणबेळगोळ, 
बसवक याण ई. कनाटकातील दशेात आले. तेथे यांना लगायत धम बराच जला. एकाच 
दवेाची भ  करा, भूतदया बाळगा, माणे वागा, परोपकार करा, वक ावर जगा, अंध ा 
सोडून ा, अशी सहज साधी िशकवण जन साम यांना दली. संत बसवे रांनी दया, अ हसा, स य, 
सदाचार, नीती, शील इ. चार केला. 

बसवे रांनी वेगवेग या जातीजमाती या लोकांम ये बंधुभाव आिण िवचार वातं याची 
ेरणा िनमाण केली. यांनी क याण येथ ेिनमाण केललेी “िशवानुभव मंटप” महणजे अनुभवमंटप ही 

सं था जगा या धम इितहासात अन यसाधारण सं था आह.ेवेगवेग या जाती आिण धमातील व 
वसायातील शरण भ  तेथ े एक  जमत आिण िविवध िवषयावर चचा करीत असत. यांचा 

अनुभवमंटपातील चचत पु षा या बरोबरीने ि या ही भाग घेत असत.  
बसवे ाराना पारंपारीक भारतीय समाजातील वणजाती, उ नीचता व िवषमता यांची 

खर जाणीव झाली होती हणूच यांनी चातुवानाला आ हान दवूेन सव मानवांना समान मानले. 
यामुळे यांचा जवळ सव वण व जाती मधील अनुयायी जमा झाले यांनी आंतरजातीय रोटी आिण 

बेटी वहार कर यास ो सहान दले. 
यांनी ा ण जाती या मधुव या या मलुीचे आिण चांभार जाती या हरळयां या मलुाचे 

ल  लावून दले. यांनी िशवनागम या व ढोर का य या अ पृ यांचा घरी जाऊन भोजन केल ेहोते. 
बसवे रानी बालिववाहाला िवरोध केला. तसेच यांनी िवधवा या पुन ववाहाला मा यता 

दली. सव मानव समान आहते, याचा अथ ी-पु ष ही समान आहते अस े यांचे मत होते यामुळे 
ीयांना धा मक वातं य िमळाले. सदाचारी कायकिन  शरणाची तुकडी यांनी उभा केली. 
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क ानेच िशवाची पूजा केली.क याणच न ह ेतर क याण या आसपास संपूण दि ण आिण उ र 
भारतात, इराण, इराक, आफगािन थान पयत ब वे रा या िवचार जाऊन पोहचवला. 
सतं महा मा बसवे र यां या कायाचा सामाजावर झाललेा प रणाम सतं महा मा बसवे र यां या कायाचा सामाजावर झाललेा प रणाम सतं महा मा बसवे र यां या कायाचा सामाजावर झाललेा प रणाम सतं महा मा बसवे र यां या कायाचा सामाजावर झाललेा प रणाम ::::----    

महा मा बसवे र यां या शरण चळवळीत अितशय शु  समज या जाना या जातीतून लोक 
सहभागी झाले. वे या बसवां या िवचाराने भािवत होऊन शरणी झा या आिण पूवा मीचा 

वसाय आिण पुव म  सोडून पु या ा झा या चोर लटुा  दरोडखेोर यांनी सवानी आपल ेकुकम 
सोडून शरण बनल ेसवानी आपले कुकम सोडून सदाचारी बनले. 

दा  िवकणारा हडेद  मार या  वाटस ं चा सवेेसाठी पाणी दधू आिण ताक िवकू लागला. 
का मीर न बसवाना  मारायला आललेा िचक या नावाचा मारेक ने शरणाचे वतन पा न ह या 
कर याचा ववसाय सोडून दला. राजवैभवात वाढलेली का मीरची राजक या शरणी होऊन 
क याण म ये गुहते रा  लागली.  

बसवे रांनी ऐतखाऊ लोकांना क ाचे मह व समजावून सांगून यांचे मनप रवतन केल े
"कायकाकवे कैलास" हाच ई र ( वग) आह े हा मलूमं  भारतीय अथ व थलेा दला.                                                                
महा मा बसवे राचं ेवचन महा मा बसवे राचं ेवचन महा मा बसवे राचं ेवचन महा मा बसवे राचं ेवचन ::::----                                          

सुंदर आचरण असणा या ची सुंदर वचने ह े एक अनुभवज य सािह य आह.ेअंध दा 
जातीभेद कमकांड बुवाबाजी पुरोिहतशाही का पिनक धम थं जातीभदे ी दा य म इ. अनेक 
िवषयावर हार करणारे कांितकारक िवचार वचनात आहते यातील काही वचने पुढील माणे  
आहते. 

“भ ासाठी दहा बोटाची महेनत गणना महाभ   हो यासाठी पुरी तुझी पोट भरणार नाही 
भार होणार तू भूमंडळी यात दो ही हाताने प र म तू करी िमळेल भाकरी सवालाग  मोलीगे 
मार या असुनी राजा थोर म भरपूर केल े याने कंुडलसंगम दवेा कायक करील जो याला तारील 
दवे माझा" 

हा कोणाचा, हा कोणाचा, हा कोणाचा अस ेनच हणवावे!                       
हा अमुचा, हा अमुचा, आसेची वदवावे!                          
  कंुडलसंगमदवेा तुम या घरला पु  हणावे!”   
                 “सदन बांधती दवेालय, दवेा गरीब  
                 मी काय क  !! दहेच माझे दवेालय, 
                दवेळाचे खांब माझे पाय!! 
                म तक ह ेसुवणकलश, थावर पावे नाश!! 
                जंगम ह ेअिवनाश जाणा कंुडलसंगमेशा!! 
लोकांचे दोष, तु ही का सुधा  पाहता? 
आपआपली णुुआधी शांत करा !! 
शेजा याशी पा नंी रडता कशाला !! 
कंुडलसंगमदवेा भाळणार नाही !! 

आशांचे केवळ रडणे पाहता !! 
दसेल याला पती हणा या कुलटेला पतीवृता स न कसे हणता येईल? लग साद सेवन 

क न अ य दवेताची तुती करणा या दािभकासाठी अम या कंुडलसंगम दवेाने नरक िनमाण केला 
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आह.े याने आप या घामाने ही काळी माती िभजवली, क  केलेत पोटासाठी आयु यभर, अखंड 
माने याने आपला दहे राबिवला, याने आपल ेतन, मन, म पूवक िझजवले माची पूजा केली. 

“क न याने िशवाची पूजा केली, िमकां या झोपडीला जो कैलाश मानतो. यांची कथनी 
तसी कारणी अस ेकंुडलसंगमदवेा, तोची जगतगु  झाला”!! 

मी िवषारी संपल ं भीत नाही, मी अि त या धगधग या वालाना घाबरत नाही, मी 
तलवारी या धारेला घाबरत नाही, पण मी पर धन, पर ी या पशला  घाबरतो. कंुडलसंगम 
दवेा. महा मा बसवे रानी समजतील ग रबी, िवषमता दरू क न आ थक समृ ता िनमाण 
कर यासाठी यांनी समाजाला "कायक ते कैलास" आिण दासोह अ या दोन ांती कारक सकं पना 
द या.  

मनापासून केललेे येक काम हीच खरी िशव उपासना ह े यां या कायक ते कैलास 
िस ांताचे सार  होय. शारी रक म वा  वसाय हाच वग (कैलाश) आह.े  

कोण याही कारचे शारी रक म ह े ह  दजाचे नाहीत, असे सांगून यांनी म  ित ा 
वाढवली, तसेच कम िस ांतवार आधारलले े नसून यात ला  वतं  दे यात आलेल े
आह.े बसवे ारांचा काळात समाज व थेत ीला शु , बिह कृत समजल ेजात अस.े ि यावर 
अ याय होत होता, हणून यांनी ि यासाठी भरीव काय केले. ि यांना मत वातं याचा अिधकार 
दला. यांना धा मक आिण अ याि मक अिधकार दला. ीयाची अशु ते या क पनेतून पंचसूतका 

पासून सटुका केली.  
त कालीन समाज व थेला व राजस लेा हाद न टाकणारा अंतर जातीय िववाह 

बसवे ाराचा पुढाकाराने १२ ा शतकात घडला. मागास जातीतील संत हरळ या यांचा मुलगा 
शीलवंत व मधूररस ा ण मं याची मलुगी कलावती यां यात िववाह घडून आणला.  

असा अंतर जातीय िववाह तोही १२ ा शतकात खूपच ांितकारक आिण धाडसी होते. 
कारण आजही ९०० वषा  नंतर ही  आप या समाजाची असा िववाह कर याची पूण मानिसकता 
झालेली  नाही. बसवे रांनी क याण येथे िनमाण केललेी िशवानुभवमंटप  हणजे  अनुभवमंटप  िह 
सं था जागितक धा मक इितहासातील अन यसाधारण सं था होय. ह े या काळातील लोकशाही चे 
संसद होते वेगवेग या जातीतील व वसायातील भ  हणजेच शरण व िशवशरण येथ ेएक  
जमत आिण िविवध िवषयावर चचा करीत ही चचा लयब  ग ातून होत अस.े मंडपातील चच या 
मा मातून याने लोकांम ये जागृती केली. येथ ेप रसंवादा या व पाची चचा होत असे. क ड 
सािह यात वचन सािह या या पात िस  झाल ेवचन सािह यातुन यांनी समाजात बोधन पी 
िवचार पेरल.े 
सतं बसवे र महाराज समाधंी सतं बसवे र महाराज समाधंी सतं बसवे र महाराज समाधंी सतं बसवे र महाराज समाधंी ::::----     

बसवे राना यांचे जीिवत काय पूण झा याची भावना िनमाण झ यावर या 
कंुडलसंगमुळेआपण ई री श चे साधन बनलो. या कंुडलसंगमाकड े  गेल े पािहजे अस े यांना 
वाटले. इ.स. ११६७ म ये वया या ६६ ा वष  संत मह मा कंुडलसंगम येथील संगमे राशी 
एक प झाल.े कनाटक सरकारने कृ णा आिण मल भा नदीचा संगमावर संत महा मा 
बसवे ारंची सामधंी थळ उभारल.े  
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साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----                                                          
म ित  े बरोबरच गरजेनुसार संप ीची िवभागणी करावी िह िवचार सारणी (दसोह) 

माड यामळे बसवे रांची वृ ी समाजवादी, समतावादी होती असे दसून येते दासोह स ांतात 
आपण कमावललेी धन केवळ वतः पुरते न वापरता याचा समाजासाठी उपयोग कर याची 
संक पना यांनी मांडली. बसवे रांचा उ शेामुळे वेगवेग या वसायांना िवशेषतः ाम उ ोगांना 

ो साहन िमळाले. सव वसाियका म ये समभाव िनमाण झाला. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थं थं थं थं ::::----                

१) लगायत एक वातं  धम ( डॉ. राजे र सोलापुरे ) 
२) महा मा बसवे र जीवन व त व ान ( ी.रघुराज लीगडे) 
३) ांितकारी बसवे र जगतजोती बसवे र (डॉ. सुयकांत घरेू ) 
४) महा मा बसवे र १२ ा शतकातील समाज सुधारक (डॉ.अशोक मेनकुदळे) 
५) ऐतहािसक बसवक याण पयटन मागद शका २०१४.( ा.भीमराव पाटील) 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    बसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंेबसवे राचंे    ीिवषयकीिवषयकीिवषयकीिवषयक    कायकायकायकाय    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . चं शखेरचं शखेरचं शखेरचं शखेर    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
समाजशा  िवभाग, पंिडत दनदयाल उपा याय महािव ालय देवणी,िज.लातरू 

    

तावनातावनातावनातावना,,,,    
ी मु  ी मु  चळवळ ी मु  आंदोलन ि यांची संघटना इ यादी श द योग अलीकड ेसरास केली 

जात असली तरी या संक पना ही चळवळ फार जनुी आह े भारतीय समाज व थेत तर या संक पनानंा या 
चळवळ ना तसेच यां या य ांना म ये युवा पासून हणजेच बारा ा शतकापासून िविश  पा भूमी लाभलेली 
आह ेअनेक समाजसुधारकानंी ि यां या राजक य सामािजक व आ थक ह ाब ल य  केले परंतु धा मक े ात 
सु ा यांना ह  िमळावा हणून कोणी िवशेष य  केल ेनाहीत केवळ बसवे र यानंीच ह ेजाहीर केले क  ि यांना 
सु ा धा मक े ात पु षांइतकाच ह दार आहते ही ी यावर जेथ े अनि वत अ याचार होतात तेथ े याकाळी 
बसवे रांनी ि यांना गुलामिगरीतून बाहरे काढ यासाठी खर लढा दला सव े ात ि या यश वी होऊ शकतात 
ह ेिस  झाले काही े ात या पु षांपे ा काकणभर सरस ठरतात हहेी िस  झाले आह ेबसवे रांनी ह ेजाणले होत े
हणूनच ीमु  चळवळ यांनी सु  केली आिण यात ते यश वी झाले. 

बसवे रांनी क येक युगापासून अनेक कार या बंधनात जखडून ठेवले या ि यांना समता वातं य व 
सामािजक अिधकार िमळवून दले बसवे रांचे ह ेकाय ी जगता या दृ ीने तसेच सामािजक दृ ीन े ांितकारक 
ठरले आह.े ीचा उ लेख ाचीन काळापासनू शू ां या बरोबरीनेच केला गेला धमा या नावाखाली ित यावर बंधन े
घाल यात आली होती ि यां या जीवनाला ी या ि म वाला पु षा इतक  ित ा आह े पु षा होऊन ी 
कोण याही अथान ेकमी दजाची असत नाही ी-पु ष समान आहते असा उ ोष बसवे रांनी केला आिण ि यां या 
ठायी असले या श ची बु ीची ितभेची व कतृ वाची जाणीव सा या समाजाला क न दली. सुधारले या यरुोप 
खंडात दखेील अलीकड े ी-पु षांची समानता मा य कर यात आली पण बारा ा शतकात ि यां या भोवती 
उभार यात आलेली अशा ीय व धा मक कंुपणे मोडून काढून ीमु चा नवा िवचार रचना मक दिृ कोनातनू 
मांडणारे बसवे र काळा या कतीतरी पुढे पा  शकत होते याब ल संशय उरत नाही. 
बसवे रानंी राबवलले ेि यासंाठीच ेउप मबसवे रानंी राबवलले ेि यासंाठीच ेउप मबसवे रानंी राबवलले ेि यासंाठीच ेउप मबसवे रानंी राबवलले ेि यासंाठीच ेउप म    

बारक  शतकात बसवे रांनी ब उ शेीय मिहला संघटना बांध या ी िश ण ी सा रता ि यासंाठी 
वसाय मागदशन क  िवधवा िववाह आंतरधम य िववाह आंतरजातीय िववाह ि यांचे धा मक व आ याि मक 

वातं य ि यांची वां मय िन मती सामािजक सं थातंील ि यांचे सद य व सामािजक िवषयावरील चचा तील 
ि यांचा सहभाग पैशांचे पुनवसन इ यादी गो ी बाबतचे िविवधांगी उप म बसवे रांनी राबवलेले आहते काही 
न ा वाटणा या उप माची य  कायवाही महा मा बसवे रांनी केली आह.े पा भूमीवर महा मा बसवे र ह े

ीमु ची संक पना आिण चळवळ यांचे सवाथाने आ  णेते ठरतात. 
वीरशैव समाज आिण ि याचंा सामािजक दजावीरशैव समाज आिण ि याचंा सामािजक दजावीरशैव समाज आिण ि याचंा सामािजक दजावीरशैव समाज आिण ि याचंा सामािजक दजा    

वीर सेवां या ीिवषयक दिृ कोन व भूिमकाही अवधानी अपूण व समतावादी आह े ीिवषयक चा 
अवतार य पूण समता भाव िशव परमा मा पासूनच चालत आलेला आह ेिशवानी श ला आप यात सामावून घेऊन 

ी समानतेचा एक त भदेक व पाचा अिव कार घडवलेला आह े वीरशैव व धमाने पूव पासूनच ि यानंा 
धा मक-अ याि मक शै िणक आ थक वसाियक राजक य व एकंदरीत सामािजक वातं य ह  आिण अिधकार 
मो ा माणात दलेले आहते. वेदाम ये ऋषी हणतात मातृदवेो भव क  याचा अथ माता ही दवेता होईल परंत ु
मुलाला ज म दणेा या आिण याचे संवधन करणा या मातीतच न ह ेतर सव ि यात शरण यांनी दवेता पािहलेला 
आह ेजणांनी ीजातीला दवेता मांडलेले आह ेधमाने ि यांना कोण या अव थेत अपिव  अपा  अ पृ य न मानता 
समान सामािजक दजा बहाल केलेला आह.े 
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ी आिण धमी आिण धमी आिण धमी आिण धम    
ी आिण धम या अ यो यसंबंध असतो मा  सव धमानी ि यांना समान धा मक वातं याचा ह  

अिधकार दले नाहीत कोणते ना कोणत ेधा मक अिधकार ि यांना न दे याचा कटा  धमानी बाळगलेला आह ेव 
धम या बाबतीत अपवाद ठरतो कारण व धमाने ि यांना संपूण धा मक वातं य दलेले आह े ह े वातं य दते 
असताना पु ष व ी, िवधवा व अिवधवा, ीमंत व गरीब, असा फरक वीरशैव अधम करीत नाही. 
'पारमे रागम' हणतात यासदंभात एक ोक उ ोधक आह.े 

""""न बालवृ दभेदोि त नस कारर द पूछने    
सविप वंदनीया िह िवधवा: पुि पणीमुखा."    

िशवधमात आिण समाजात ीला पूजा वातं य दलेले आह ेदी ा हा मुख वीरशैव सं कार क  जो ी व 
पु ष यांना सारखाच आह ेइ लग धारणा, िवभूती धारणा, ा  धारणा व एकूण धमाचरण ी व पु षांसाठी 
समान आह.े 

ी आिण िश णी आिण िश णी आिण िश णी आिण िश ण    
ि यांचे िश ण आिण ि यांचा ि म व िवकास याम ये खूप घिन  संबंध आह ेि यांचा वसाियक व 

आ थक दजा यावरही िश णाचा भाव पडत असतो बसवे रांनी ी िश णाचे मूलगामी व दरूगामी प रणाम 
झाले होते संपूण कुटंुबा या रचनेवर ी िश णाचे प रणाम होत असतात अशी यांची भूिमका होती वीरशैव 
समाजाने ि यानंा शै िणक वातं य आिण अिधकार दलेले आहते. ी िश ण ह ेवीरशैव समाजाचे एक वैिश  
ठरते. महा मा बसवे र याचंी प ी शरणी गंगाि बका यां या नेतृ वाखाली क याणात ठकाणी ी िश णाची क  े
उघड यात आली होती ि यांसाठी कायक क  थापन कर यात आली होती आिण यामधून िविवध कुटीर 
उ ोगाच,े सुतार काम, वेळूकाम सूतकताई चे िश ण दे यात येत असे. या ि यांना िश ण क ात जाऊन िश ण 
घेणे जमत न हत े अशा ि यां या घरी जाऊन िश ण दे याचे काय महा मा बसवे रांनी केल.े याव न ी 
िश णाचा यांनी घतेलेला यास व यासाठीचा य ाचे व प ल ात येत.े 
ि याचंी वाड्ि याचंी वाड्ि याचंी वाड्ि याचंी वाड्::::मयिन मतीमयिन मतीमयिन मतीमयिन मती    

धम ंथाचे पठण ि यांनी क  नये अथवा यांना करता येणार नाही अशा कार या ितगामी िवचाराचं े
आधी समथन केले जात आह ेयाबाबतीत बसवे र यांचे िवचार व य  योगदान कारण ठरले आहते. बसवे रानंी 
अनुभव मंडपाम ये ि यांना धा मक ंथाचे वाचन कर यास परवानगी तर दलीच पण ि यां या हातून वां मय 
िन मती होईल असेही अनुकूल वातावरण तयार केले प रणाम ता बारा ा शतकात अनेक यातनाम ी वचन 
नकार उदयाला आ या. अ ं महादवेी,नागलांबीका, गंगािबका, नीलंिबका, लग मा,रा या मा,वीर मा,,रेक मा 
इ यादी मुख ी- वचनकार होत. अ ं महादवेी भारतातील सव थम मिहला त व , संत आिण सािहि यक हणून 
ओळख या जातात. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: : : :     

वीर शैव धमाचा आिण समाजाचा ि याकंड ेपाह याचा दिृ कोन हा पूव पासूनच इतर समाजाची तुलना 
करता अिधक उदार ापक व समता पूवक रािहलेला आह.े बािलका, कशोरी,त णी, ौढा,वृ ा, अिववािहत, 
िववािहता, घट फो टता, प रत या व वे या अशा सव अव थांतील ि यानंा चांगली व समता पूवक वागणूक 
दे याचा आ ह बारा ा शतकात बसवे रानंी धरललेा होता सव कार या ी जीवनाकड े बसवे रांनी ल  
पुरिवले होते या पा भूमीवर महा मा बसवे र ह े ीमु  संक पनेचे आिण चळवळीचे सवाथान ेउदगाते वतक 
आिण जनक ठरतात. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::---- 

१.सम  ांती वतक महा मा बसवे र- बसवराज वामी 
२.सामािजक ांतीचे जनक महा मा बसवे र- डॉ.सोमनाथ रोडे 
३. प रवतनाचा महामे  महा मा बसवे र - डॉ. सि दानंद िब ेवार 
४. जगत योती बसवे र- डॉ. सूयकांत घुगरे. 
५. युग वतक महा मा बसवे र- ा. भीमराव पाटील. 
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नवयुवक िश ण सारक मंडळ चापोली ता. चाकूर िज. लातूर ारा संचिलत सजंीवनी महािव ालय 

चापोली ता. चाकूर िज. लातूर येथे इ.स. 2000 पासून समाजशा  िवषयांचे िवभाग मुख हणून कायरत आहते. 

ते वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठाचे संशोधक मागदशक हणून कायरत आहते. यां या 

मागदशनाखाली दोन िव ा याना पीएच. डी. पदवी िव ापीठामाफत दे यात आलेली आह.े आिण चार िव ाथ  

यां या मागदशनाखाली सशंोधन काय करत आहते. 

वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदडे यां या मान िव ा शाखा अंतर्गत समाजशा  

िवषयातून यांना "परंपरा ते आधुिनकता :  मातंग समाजचा समाजशा ीय अ यास, िवशेष संदभ : लातूर िज हा" 

या संशोधन कायासाठी उ  िश णातील िव ावाच पती (पीएच. डी.) ही पदवी 2007 म ये ा  झालेली आह.े 

यांना आज पयत रा ीय व रा य तरीय तीस चचास ात आिण प रषदांम ये पेपर वाचन केल ेआह.े यांच े

आ ापयत रा ीय संशोधन िनयतकािलकांमधून िविवध िवषयावर पंचवीस शोधिनबंध कािशत आहते. 

ते  मराठी समाजशा  प रषदचे सद य आहते. यांना मनु यबळ िवकास लोकसेवा अकादमी मंुबई या 

वतीन ेदे यात येणारा 

""""रा य तरीयरा य तरीयरा य तरीयरा य तरीय    गणुवंतगणुवंतगणुवंतगणुवंत    िश किश किश किश क    गु गौरवगु गौरवगु गौरवगु गौरव    िश किश किश किश क    रररर     परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    2021"2021"2021"2021"    

  kislay Sahitya Samaj Seva Kala & Sanskriti in Memory of Educationist Late Dr. 

Satyanarayan Prasad Ji National,   

"Best Teacher Award 2021 ""Best Teacher Award 2021 ""Best Teacher Award 2021 ""Best Teacher Award 2021 " पुर कार ा  आहते. 
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