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प्रस्तावना: 

प्राचीन मराठी वाङ्मिात संत कवयित्रींनी मोलाची भर घातली आह.े आद्य कवयित्री महदंबा, संत परंपरेतली िनाबाई, 

मुक्ताबाई, वेणाबाई िांसारख्िा अनेक कवयित्रींनी मराठी वाङ्मिात अयमट ठसा उमटवून आपले िोगदान ददले आहे. 

महादाईसा ऊर्फ  महदंबा (िन्म : इ.स.१२३८; मृत्ि ू: इ.स.१३०८) ऊर्फ  रूपाईसा ही मराठी भाषेतील पयहली स्त्री कवयित्री आह.े १३ 

व्या शतकात श्री चक्रधरस्वामींनी स्थापन केलेल्िा महानुभाव पंथातील ज्िेष्ठ संन्िायसनी महादाईसा एक अग्रगण्ि व्यक्ती होती. ती 

पंथाची मोठी आईच होती. सवफिण त्िांना आऊसा म्हणिे आई म्हणत. महदंबा िालना यिल्यातील रामसगाव िा गावच्िा आहते.तस ं

त्िांचं कुटंुब ह ेआिची परुी पांढरी यि. बीड िेथील होत. पंरतु नंतर सवफ कुटंुब ह ेरामसगाव िेथे आले होत ेआयण हचे त्िांचे गाव झाले 

होते. यलळाचररत्रातील उपलब्ध परुाव्यानुसार त्िा रामासगाव िेथील असल्िाचे यसद्ध होते. 

 

महादंबचेा िीवनवतृातं: 

महदंबा िांचे िीवन यवलक्षण होते. बालयवधवा त ेयवद्वान संन्िायसनी, कवयित्री असा प्रवास त्िांनी केला. महादाईसाचे घराण े

तसे यवद्वानांचेच होते. त्िा काळातील रीतीप्रमाण ेत्िांचे लग्न लहान विातच झाले. परंत ुपतीचे लवकर यनधन झाल्िान ेवैधव्य आल.े त्िा 

वयडलांकडे परत आल्िा. त्िांना भयक्तमागाफची व परमाथाफची ओढ होती. परमाथाफच्िा ओढीने प्रथम त्िा दादोसाच्िा यशष्िा झाल्िा. 

त्िाच काळात श्री चक्रधर स्वामींनी महानुभव पंथाची स्थापना केली. श्री चक्रधर स्वामींनी सवफ पुरुषांना आयण यस्त्रिांना आपल्िा पंथात 

सहभागी करून घतेल.े महानुभाव पंथ हा संन्िासाला प्राधान्ि देणारा पंथ होता. संन्िाशाचा कठोर आयण कडक आचारधमफ महादाईसेन े

स्वीकारला होता. संन्िायसनीचे िीवन िगताना श्री चक्रधरांच्िा सेवेत, त्िांच्िा भक्तीत रममाण होताना त्िांच्िा व्ययक्तमत्त्वातील 

उपित काव्याची ओढ िागी झाली. यतची भक्ती डोळस होती. बुद्धीची, चौकसपणाची त्िाला िोड होती. महादाईसेला श्रीकृष्णाच्िा 

चररत्रायवषिी यवशेष ओढ होती.  

साराशं: प्राचीन मराठी वाङ्मिात संत कवयित्रींनी िांनी खूप मोलाची भर घातली आहे. मराठी यस्त्रिांच्िा लेखनाची परंपरा खूप 

िुनी असून संपन्न आह.े सवफच यलखाण ह ेमुदित स्वरुपात उपलब्ध नसल ेतरी समिण्िािोग ेआह.े कारण यस्त्रिांना त्िा काळात 

अयभव्यक्ती स्वातंत्र्ि नव्हत.े इंग्रिपूवफ काळात सुमारे पाचशे- साडेपाचशे वषे यस्त्रिा यलयहत आलले्िा आहते. मग त्िा महानभुव 

परंपरेतील महदाइसा, नागाइसा, यहराइसा, कमळाइसा, पोमाइसा, उमाइसा, ध्िानाइसा, िा कवयित्रीचे नावे आपल्िाला 

इयतहासात नमूद झाललेी आहते. मुक्ताबाई, िनाबाई, गोणाई, भाउबाई, ललंबाई, लाडाई, नागरी उर्फ  नागी, सोिराबाई, 

यनमफळा, भागु, कान्होपात्रा, बयहणाबाई, वेणूबाई, प्रेमाबाई, बिाबाई िा भक्ती संप्रदािातील कयवित्रींची संख्िा कमी नाही. 

अंबाबाई, गंगाबाई उर्फ  गुप्तनाथ, कमाफबाई, यवठाबाई, राधाबाई, यचमा, िाणकी, पावफतीबाई, रेणुका, मैना, लक्ष्मी, मकु्ताई, 

संतुबाई अशी आणखीही नावे शोधल्िास ती यमळू लागतात. िा सवफ कयवत्रीची रचना मुख्ितः भयक्तपर आह.े लौदकक िीवन व 

मानवी भावनांचे यचत्रण त्िांच्िा कयवतेतून यचयत्रत होताना ददसते. कधी संप्रदायिक अनुिािांची कानऊघडणी केलेली ददसते. 

तर कधी कधी देवाशी केललेे लटके भांडण आयण भक्तीची वाट चालणाऱिांना अयधकारावाणीने केलेला उपदेश िा कवयित्रीच्िा 

काव्याला मानवी मनाचा स्पशफ घडयवतात. िनाबाई, सोिराबाई, कान्होपात्रा बयहणाबाई व वेणाबाई िांच्िा रचनांमधून प्रखर 

आत्मभान आयण त्िा काळातील वातावरणातील ताण त्िांच्िा कयवतेच्िा माध्िमातून प्रत्ििाला िेतो. तसेच अध्िािाच्िा क्षते्रात 

त्िांच्िा मागाफत स्त्री िन्माचा अडसर असल्िाचे िाणवते आयण ती खंत त्िा आपल्िा कयवतेतून मांडताना ददसतात. म्हणनूच 

‘स्त्रीिन्म म्हणवुनी न व्हावे उदास’ असे मत िनाबाईनी आपल्िा अभंगातून व्यक्त केललेे ददसते. त्िांनी एक प्रकारे स्वतःची व 

इतर यस्त्रिांची ही समिूत घातल्िाचे ददसते. त्िांच्िातील आत्मसामर्थिाफची चूणूक ददसून िेते. त्िांच्िा कयवतेतील पोषक भाषा, 

भयक्त भावनेची बांयधलकी, भयक्तसाधना िा गुणाचं्िा  िोरावर त्िांची कयवता अयधक समृद्ध होतांना ददसते. 
 

मखु्िशब्द: दगुफम, यनभीडवृत्ती, ज्ञानसौदायमनी, सारस्वत, आख्िान, यनरुपण, यनष्णात, शक, मातृकी, धवळे, गभाफकांड ओव्या, 

वज्रीचा, स्मरणयनष्ठा, यनवाफळा, सायनध्ि, यवदषुी, कृताथफ. 

  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%88
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धवळे ह े मराठीतील पयहल ेआख्िानक काव्य आह.े मराठी आख्िानक काव्याची परंपरा प्राचीन असून प्रदीघफ आह ेतो. एक 

अयतप्राचीन वाङ्मिीन करमणूकीचा प्रकार आह.े प्राचीन भारतीि सायहत्िातून िा आख्िानक काव्याचा ओघ मराठी वाङ्मिात आला तो 

महदंबेच्िा धवळिांच्िा रूपान ेधवळिांचे खास वेगळेपण म्हणिे आशिातील नावीन्िता आयण अयभव्यक्तीतील अयभनवता सहितने े

िाणवते. श्रीकृष्ण ह ेपमदैवत असल्िाने त्िांच्िा अलौदकक लीळांचे गुणगान करून आपली यनष्ठा अनेक कयवकत्िाांनी काव्यातून व्यक्त 

केलेली आह.े त्िामध्िे यवशेषतः श्रीकृष्ण  रुयख्मणी यववाह कथा हा प्रसंग अनेकांच्िा मनाला भावलेल ेआह.े 

धवळिाचे दोन भाग आहते १) पूवाफधफ २) उत्तराधफ पुवाफधाफची रचना इ.स.१२०८ मध्िे झाललेी आह.े आयण उत्तराधाफची रचना 

यह इ.स.१२२५ पूवीची आह.े िा आख्िान काव्याच्िा रचना यनर्मफतीचे प्रेरणास्थान चवथ े पंचकृष्ण श्री गोलवंदप्रभू आहते. ज्िांच्िा 

प्रवृत्तीमुळे महदंबेला िा काव्यरचनेची स्रू्ती यमळाली. आख्िान काव्याचे सवफ यवशेष धवळिांमधून अयभव्यक्त झाले आह.े धवळिाची 

रचना यह चार चरणीत असून ती मुक्तछंदात्मक आह.े यतची भाषा साधी सरळ असून गोड आह.े यनवेदनात्मक भाषाशलैी असून स्त्री 

स्वभावाचे सहि मादफव आह.ेिा मध्ििुगीन काव्यायनर्मफतीचे स्वरूप दहुरेी आह.े एकीकडे कवींनी काव्यातून आत्मायवष्कार साधण्िाचा 

प्रित्न केला तर दसुरीकडे त्िांनी पौरायणक कथांचा आधार घेतलेला आह.े  

महदाईसाची सामायिक उपिोयगता नोंद घेण्िासारखी आह.े श्री चक्रधर स्वामींशी वारंवार केलले्िा चचेमधून प्रश्नोत्तरातनू 

तत्वज्ञानाचा सवाफयधक गाभा उघडयवण्िाचे श्रेि महदंबे कडे िाते. बहुतांशी सूत्र, दषृ्ांत, स्वामींच्िा एकांक िीवनाचा खुलासा श्रीकृष्ण 

चररत्राची उकल आयण पुराण श्रवणानंतर यनमाफण झालले्िा संदेहाचे स्वामीकडून यनसंकोचपणे यनरसन करून घणे्िासाठी स्वामींनी 

कराविास लावलले ेयनरूपण िास महदाईसाच  यनयमत्ि ठरलले ेआह.े यतच्िा िा यिज्ञासू वृत्तीबद्दल स्वतः स्वामींनीच प्रशांसा केलेली 

आह.े िा दषृ्ीन ेमहानुभाव सांप्रदािावर एक प्रकारचे यतच ेह ेऋणच म्हणावे लागले. स्वामींच्िा यविोगामुळे यवरहावस्थेत पडलेल्िा 

आचािाांना भानखेडीच्िा दगुफम भागातून शोधून काढून पाठीवर वाहून यसद्धीपुरास आणण्िाचे मोलाचे काम व िा पथंाची ज्ञान परंपरा 

प्रवायहत ठेवण्िाचे थोर कािफ महदाईसा सारख्िा साध्वी स्त्रीकडून घडावे ही एकअथाफन ेस्त्री वगाफची मान उंचावणारीच बाब आह.े िा 

दयृष्कोनातून यतच ेह ेकतृफत्व अयवस्मरणीि अस ेआहे. मराठी पद्य वाङ्मिाला धवळिांच्िा रूपाने िन्म दणेाऱिा िा िन्मदात्रीचे ह ेऋण 

महाराष्ट्र सारस्वताला व यतच्िा अभ्िासकाला आयण रयसकाला कें व्हाही यवसरता िेणार नाही. अशा अनेक अथाांनी उपकारक ठरलेली 

ही आद्य कवयित्री सायहत्िाच्िा नभात स्वभम प्रयतभेन ेचमकणारी ज्ञान सौदायमनीच आह.े 

यशस्तयप्रि िीवन हा महदाईसाच्िा स्वभावातला आणखी एक पलैू, यतच े व्ययक्तमत्व खुलयवण्िाला तो कारणीभूत ठरतो. 

यशस्तपालन करत असतांना आपल्िापेक्षा वडीलधाऱिांनाही समि देण्िाला न कचरणारी यतची यनमोड वृत्ती खरोखर वाखाणण्िासारखी 

आह.े महदाईसेला कल ेयवषिी असणारी आवड यतच्िा रांगोळिा काढण्िाच्िा सविीवरून ददसून िेत.े श्री गोलवंद प्रभूच्िा सायनध्िात 

उत्कृष् रांगोळिा काढण्िाचे काम ती यनत्ि करीत असे िावरून यतची कालयभरुची ददसून िेते. िाबरोबर ती पाककलेत ही यनष्णांत 

होती. ह ेलीळाचररत्रात स्वामींसाठी वेळोवेळी केलले्िा उपहारातून लीळेतील प्रसंगावरून ददसून ितेे. धवळे मातृकी रुयख्मणी स्विवंर 

आयण कमफकांड ओव्या एवढी सायहत्िसंपदा महादंबेच्िा नावावर आढळत.े धवळे ह ेआख्िानक काव्य आह.े धवळे व मातृकी रुयख्मणी 

स्विवंर िा काव्यात धवळिांचाच यवषि प्रयतपादन केललेा आह.े िाचे वैयशष्य ेह ेकी, मातृकांपैकी प्रत्िेक ओवीच्िा प्रारंभी एक मातृका 

घेऊन िा काव्याचे रचना कौशल्ि साधण्िाचा प्रित्न केला असल्िामुळे त्िास ‘मातृकी’ म्हटले आह.े परंत ुकुठे कुठे त्िामध्िेही यशतीलता 

आढळून िेते. ११० ओव्यांचे  ह ेकाव्य आह.े गभफकांड ओव्या ह ेअप्रकाशीत काव्य असून ते अध्िात्मावर आधाररत उपदेशपर काव्य आह.े 

अशा िा थोर आद्य कवयित्रीचे यनधन औरंगाबाद यिल्िातील पैठण तालुक्िामधील नवगाव िेथील लवंझुगाच्िा काठावर झाले. 

त्िांच्िा अंयतमसमिी आचािफ श्री नागदेवभट्ट यनब्िांहून महादाईसाच्िा भेटीसाठी आले होत.े त्िावेळी त्िांनी महादाईसा िांना रुपै देव 

आठवतो का? असा प्रश्न केल्िाबरोबर अयवरत परमेश्वराचे लचंतन करणाऱिा िा साध्वीने तो कसा आठवतो िाचे वज्रीच्िा लीळेसह 

केलेले वणफन ऐकून आचािाांच्िा तोंडून यनघाललेे उदगार असे की पयहल्िा ददवसापासून ते शेवटच्िा ददवसापिांत देवीची आठवण तूच 

केली. िा यतच्िा स्मरणयनष्ठचेा यनवाफळाच करून दतेात. 

महदाईसाच्िा यनधन शकाबद्दल महानुभाव इयतहासकार श्री कोळपकारांनी ते १२२० असल्िाचे म्हटले आह.े तर डॉ. तळुपुळे 

िांनी तो १२२५ असावाअसे मत व्यक्त केल ेआह.े िाबद्दलचेही यनयित मत सांगता िते नाही. श्री चक्रधर स्वामींचे, श्री गोलवंद प्रभंूचे 

सायनध्ि व आचािफ श्री. नागदेव भट्ट िांचा सहवास िा यवदषुीला लाभल्िामुळे यतच ेिीवन खऱिा अथाफन ेकृताथफ झाल.े  

पूवाफधफ रचनेचे सवफ श्रेि गोलवंदप्रभूकडे िाते. त्िांच्िा कृपेमुळेच महदाईसाला ह ेआख्िान काव्य गाता आले ह ेश्रीगोलवंद प्रभंुच्िा 

चररत्रात आलेल्िा ‘वीव्हावो स्वीकारू’ िा लीळेवरून ददसून िेत.े िा लीळे मध्ि ेमदाईसाने तेयलणीकडून बालसंग मागनू आणल ेआयण 

श्रीप्रभंूच्िा डोक्िाला (श्री मुकुटी) बांधल े त्िामुळे श्रीप्रभंूनी यववाहाची प्रवृत्ती स्वीकारली असे िा लीळेतून लक्षात िेत.े धवळिांच्िा 

पूवफधाफच्िा रचननेंतर श्रीप्रभंूच्िा यनवाफणानंतर बराच काळ उलटून गलेा आयण त्िानंतर उत्तराधाफची रचना झाललेी ददसून िेत.े 

 

ढवळिाच ेरसग्रहण:  

ढवळ हा शब्द मूळ ‘धवळ’ िा संस्कृत शब्दावरून आला. धवळे म्हणिे यववाह प्रसंगी गाविाची वरगाणी अथाफत यववाहगीत 

होि. धवळे ह ेलोकगीताशंी िुळणारे आख्िानक काव्य आह.े महदंबेच्िा शुद्ध भक्तीभावामुळे िा काव्याला अध्िात्माची िोड असूनही ती 

अयधक गेििुक्त व रसाळ झाललेी ददसून िेत.े श्रीकृष्णयवषिी असलेला भयक्तभाव ही िा काव्याची उत्स्रू्तफ प्ररेणा ठरली आह.े कथेची 

रचना आटोपशीर असून त्िातील शृगंार रसाचे वणफन करतानंा संिम आयण औयचत्ि पाळललेे ददसून िेत.े रुयक्मणीची यवरह अवस्था 
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आयण श्रीकृष्ण भेटीची उत्कंठा अस ेश्रीकृष्णाची भूयमका व रुयक्मणीची मानयसकता िोपासतानंा झालेली भीमकाची अवस्था,सुदवेाची 

कािफयनष्ठा सख्िांचा सहभाग ह ेस्वभावयचत्रण अयतशि पररणामकारक साधले आह.े गयतमानता व प्रवायहनता ही धवळिांची अगंभूत 

वैयशष्यच आहते. पूवीच्िा कोणतेही काव्यरचनेचा अनुभव निरेसमोर नसतांना काव्य म्हणून मराठी मध्िे पयहला मान यमळवणारे 

एकमेव काव्य होि. महदंबेन ेरचलेल ेह ेकाव्य नंतरच्िा कवींना प्रेरणादािी ठरले त्िामुळे िा काव्याचे महत्त्व अनन्ि साधारण आह.े 

 

धवळिातील भाषा वभैव:  

धवळिाची भाषा साधी सोपी व वैभव संपन्न आह.े त्िामुळे त्िात सहिता आह.े अलंकाराचा िडपणा नाही १२ व १३ व्या 

शतकातील व्यक्तीमनाची िुळणारी भाव प्रकट करणारी भाषा आह.े समािमनाची भाषा असली तरी यतच ेवेगळेपण आह.े त्िामुळे यतचे 

सौंदिफ अयधकायधक खुलत िात.े ओघवत्िा बोलीभाषेतून कथानक सांगतांना साध्िा सोप्िाशब्दांनीच कथेचा प्रारंभ, ओघ शेवट पिांत 

वाहता ठेवला आह.े त्िामळेु आशि आयण अयभव्यक्ती िांचा संुदर समन्विातून कथानकाची रमयनिता वाढयवण्िाचा सहि प्रित्न केललेा 

ददसून िेतो. 
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