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संत जनाबाई साहहत्य णह जीनन ाायय
प्रा.डॉ.मारोती बालासाहेब भोसले
मराठी हनभागप्रमुख,
स्ना. सै. सूयभ
य ानजी पनार महाहनद्याल, पू ाय (जं.)
हज. परभ ी-431401 (महाराष्टर).

• प्रस्तानना संताची भूमी म्ह ून ओळखल्या जा ा-या महाराष्टरामेये तत्त्नज्ञाान संस्ाृ त भाषेमेये
बंदिस्त ाुनन ठे नले होते. ते संस्ाृ त भाषा गनगत नस ारांसाठी ााहीच यपयोगाचे नहते.
तेहा सनयसामाय जनते्या गडीगडच ीाडे रारसे गांभीयायने ाो ाचे लष न नहते. गशा
गंधारलेल्यानेळी संत नामिेनांनी पुढााार घेऊन गठरापगड जातीधमाय्या नारारी
संप्रिाया्या सनय गनुयायांना ात्र ण ून ‘संतमेळा’ स्थापन ाे ला णह नारारी
संप्रिाया्या माेयमातून समाजप्रबोधनाचे ाायय जोमाने सुरू ाे ले.
संत नामिेन यांचे समााालीन संत ज्ञाानेश्नर यांनी भगनत गीतेतील संस्ाृ त
तत्त्नज्ञाानानार महाभाष्टय ार ारा ‘ज्ञाानेश्नरी’ हा ग्रंथ तत्ाालीन लोाभाषा गथायत
प्रााृ तमेये हलन न संस्ाृ त भाषेतील तत्त्नज्ञाान मराठी भाषेत ण ण्याचे िहतहाहसा ाायय ाे ले.
संत नामिेनांनी स्थापन ाे लेल्या संत मेळयात संत ज्ञाानेश्नर, संत जनाबाई, संत चोखामेळा,
संत गोरााुं भार, संत सानता माळी, संत नरहरी सोनार, संत सेना हानी गसे गनेा संत
जोडल्या गेले. त्याप्रत्येा संताने णपापल्या परीने खूप योगिानही दिले. त्याचा महाराष्टरा्या
सामाहजातेत गमुलाग्र बिल झाला. त्यामेये हनशेष योगिान ठरले ते संत जनाबाईचे. परं तु
त्यां्या साहहत्य णह चिरत्राचा हाना तसा गयास झालेला दिसत नाही. म्ह ून प्रस्तुत
हनषयानर मंथन हाने यासाठी गयासाठी हा हनषय हननडला णहे.

• संत जनाबाईंचा गल्पपिरचय मराठनाडयातील परभ ी हजल्हयात गोिानरी निी्या ााठानर गस ा-या ‘गंगाखेड’
या गानी संत जनाबाई यांचा जम झाला. त्यांची णई ाुनं ड न नडील िमा हे िाम्यत्य हन्ठल
भक्त होते. तत्ााहलन शूद्र समजल्या जा -या जातीत जमलेली जनाबाई पाच-सहा नषाांची
गसताना हनयतीने रार मोठा णधात ाे ला. बालनयात हतचे णईचे छत्र हरनले. हनरागस
नयात णईहनना पोराी झालेली पोर नडीलांनी औंढा तालुक्यातील नरसी बाम ीचे मुळचे
राह ारे हन्ठल भक्त िामाशे्ी हे पंढरपूरला राहात होते, त्यां्यााडे ण न
ू सोडली. त्यानंतर
संसाराचा त्याग ाुनन िमा हन्ठलभक्तीत रममान झाले ााही नषायनंतर तेही हननतयल.े
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गनाथ जनाबाईला िामाशे्ीनी पोट्या पोरीसारखे सांभाळले. जनाबाई
िामाशेटटीं्या घरातील पंधरानी सिस्य होती.
‘नामिेनाचे घरी । चौिा ज े स्मरती हिर ।।
चौघे पुत्र चौघी सुना । हनत्य स्मरती नाराय ा ।।
णह ा मायबाप पाटी । नामिेन रानाबाई ।।
णऊलेाी ललंबाबाई बहह ी । पंधरानी ती िासीजनी ।।’
जनाबाई नामिेनां्या घरी िासी म्ह ून राहहली. हतने सडा, सारन , िळ , ाांड , धु ी,
भांडी, पा ी भर े, सरप , गोन-या नेच ,े इत्यािी प्राारची सनय ाामे ाे ली. संत नामिेनांना
गंगाखांद्यानर खेळहन ारी जनाबाई नामिेनां्या सहनासात हन्ठल भक्तीत रममान झाली.
हतला हन्ठल भक्तीची गोडी लागली. ती हन्ठलमय बनली. पुढे गभंग रचना ारू लागली.
जनाबाई्या नानानर जनळपास 350 गभंग यपलब्ध णहेत. जनाबाई्या सहनस्तर
चिरत्राचा गनेा गयासाांनी शोध घेण्याचा प्रयत्न ाे ला. परं तु ते यपलब्ध होत नाही. गशी
खंत त्यांनी यक्त ाे ली णहे. जनाबाईं्या जमाहनषयीची नोंि यपलब्ध नाही. परं तु त्या
पंढरपूर येथे इ.स. 1350 ला समाहधस्त झाल्याची नोंि णहे.

• संत जनाबाईंचे साहीत्य लेखन संत जनाबाईंचा जम ्या ाु टुंबामेये झाला, ते नारारी होते. ्या ाु टुंबात त्यांचे
बालप गेले णह त्या लहाना्या मोठ्या झाल्या, तेही हन्ठल भक्त होते. ्या संत
नामिेनां्या सहनासात जनाबाईं राहात होत्या त्यांनी प्रहतज्ञाा ाे ली होती ‘ज्ञाानदिप लानू
जगी’ त्यात जनाबाईंचा खारीचा नाटा णहे. नामिेनांनी शताोटी गभंग रचले. जनाबाईंनीही
णपले जीननानुभन शब्िबेि ाे ले णहेत. यपजत गंगी गस ारी प्रहतभा नामिेनां्या
सहनासात बहरली. त्यांनी ‘ाृ ष्ट जम’, ‘प्रल्हािचिरत्र’, ‘हिरश्चंद्राख्यान’, ‘िशानतार’,
‘बालक्रीडा’ या बरोबरच गभंग, पाळा ा, पिे, णरती, स्रू ट रचना गसे ाू 350 गभंग
रचले.
संत जनाबाईं्या गभंगामेये ााही स्नतंत्र प्रहनभे्या णख्यानाहनता िेखील णहेत.
त्यात भक्ती, नाम महहमा, संत महहमा, णत्मुनपिशयन हे गु हनशेष णढळतात. त्याच बरोबर
परमेश्नर प्राप्तीची तळमळ णह णतयता प्राट झालेली णहे. त्यात स्त्रीमनाचा हळु नारप ा
न भक्तीची यत्ाटता जा नते.
संत जनाबाईंना णयुष्टयात गनेा ब-यानाईट प्रसंगांना तोंड द्याने लागले. मानहानी,
मन स्ताप सहन ाराना लागला. त्यांची हन्ठलानर हन सीम भक्ती होती. त्यामुळे त्यांना हन्ठल
प्राप्ती झाली. म्ह न
ू त्यांना माता-हपत्या्या जाण्यानेही हनराधार नाटले नाही. ती य ीन
हन्ठलाने भुनन ााढली. त्यांचा हन्ठलानर प्रचंड हनश्नास णह श्रेिा होती. ानेळ बडयानी
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जनाबाईंनर हन्ठलाचे पिा चोरीचा णळ घालून मारहा ाे ली णह लोहसुळानर राशी
िेण्याची हशष ना सुनानली. परं तु पांडुरंगा्या ाृ पेमळ
ु े त्या लोहसुळाचे पा ी झाल्याचा यल्लेख
त्यांचा गभंगातून णला णहे.
‘मी परिेशी गनाथ िोन । ाो ारील माझे धार ।।
ाोहन जनीचे ाुन नचन । जगहजनन पानले ।।
लोहसुळ रोनला होता धर ी । त्याचे लष न ी झाले पा ी ।।
िसे ाौतुा िेखता जनी । णश्चयय झाले सालांसी ।।’
जनाबाईंची गभंगना ी हन्ठला्या भक्ती रसात हाऊन हनघाली णहे.

• संत जनाबाईंचा भक्ती सनय सामाय मा ूस जेहा गडच ीत, संाटात सापडतो. णपल्यानर ओढनलेल्या
प्रसंगामुळे पुढे ााहीच मागय दिसत नाही. त्यानेळी मा साला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी
ाु ाचा तरी णधार हना गसतो. तेहा तो मितीसाठी ईश्नराचा धाना ारीत गसतो. कां ना
णपल्याला ईश्नरााडे ााही मागायचे गसते. तेहा णप ईश्नराची भक्ती ारीत गसतो.
परं तु हनहेतुाप े ईश्नरभक्ती ार ारांचे प्रमा गत्याल्प म्ह जे बोटानर मोजण्यािनढे ामी
गसते. त्या पैाी ा होत्या संत जनाबाईं.
भक्तश्रेष्टठ संत नामिेनां्या सहनासात संत जनाबाई हन्ठल भक्तीाडे गलगतप े
ओढल्या गेल्या णह पांडुरंगा्या भक्तीत णां ठ बुडाल्या. त्यांचे संपू य हनश्न पंढरीरायाने
यापून टााले. पांडुरंगालासखा सोबती मानत.
‘िेन येथे िेन तेथे । िेनाहन नाही िरते ।।
जनी म्ह े हनठाबाई । भुननी यरले गंतरबाही ।।’
संत जनाबाईचे हनश्न गंतरबाहयाुनपाने हन्ठलाने यापून टााले होते. त्यामुळे हन्ठल
िेखील जनाबाईं्या भक्तीमुळे प्रसन होऊन संत जनाबाईला प्रत्यष न ााम ारू लागतो.
‘साळी ाांडायास ााढी । चक्रपा ी यखळ झाडी ।
धु े घेऊनी ााखेसी । जनी गेली यपनासी ।
मागे हन्ठल धाहनला । म्ह े ाा टााीले मला ।
जनी बैसली हायला । पा ी नाही हनसा ाला ।
घागर घेऊन हातात । पा ी णह दिनानाथ ।’
नरील गभंगानुनन हन्ठल णह संत जनाबाई यांचे नाते गिैतांचे णहे हे दिसून येते.

• संत नामिेनांहनषयी ाृ तज्ञाता -
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संत जनाबाईंचा जम तत्ााहलन शूद्र समजल्या जा ा-या जातीत झाला. जमाने
हमळालेले स्त्रीत्न, त्यातच बालनयात णई-नडील नारल्यामुळे नाटयाला णलेले पोराे प .
िामाशे्ीं्या घरी धु ी-भांडी ाुनन ााढलेले दिनस. हशष न ाची नााारलेली संधी, या सनय
पाश्नयभम
ू ीमुळे जनाबाई स्नत ला गभागी समजत होत्या. परं तु संत नामिेनां्या सहनासामेये
राहील्यामुळे त्यांचा िृहकोनाोन साारात्मा बनला.
‘स्त्री जम म्ह नुनी न हाने यिास । साधुसंता िसे ाे ले मना ।।
संतां्या घरची िासी मी गंदाली । हनठोबाने दिली प्रेमाळा हनिुर साहवना।’
संत नामिेनां्या सहनासात मला हन्ठलभक्तीचा मागय सापडला गशी जनाबाईंची भानना
णहे.
संत नामिेनांनी संतमेळा जमनून भक्तीचा मागय सुरू ाे ला होता. संतमेळ्यात
नडीलधारे गोरा ाुं भार मडाे बनहनण्याचा यनसाय ार ारे गसल्याने संत नामिेनां्या
भक्तीतील यह ना हेरल्या णह औंढा नागनाथ येथे जाऊन हनसोबा खेचर यां्यााडू न
गुुनयपिेश घेण्याचा सल्ला दिला. नामंिन
े ांनी हनसोबांना गुरू मानून त्या्यााडू न दिष ना
घेतली. नंतर नामिेनां्या भक्तीला डोळसप प्राप्त झाले. पुढे नामिेन भक्तश्रेष्टठ ठरले. गशा
भक्तश्रेष्टठ नामिेनां्या सहनासात संत जनाबाईंना िेखील भक्तीचे धडे हमळाले.
संत जनाबाईं मुळातच संनेिनशील मना्या होत्या. नामिेनां्या साहनेयात त्यां्या
मनाला प्रेर ा हमळाली. पिर ामी जनाबाईंचे ाहनत्त्न बहरले. णपल्या सारख्या हनरष नर,
गज्ञाानी, स्त्रीला हन्ठलाचे िशयन झाले भक्ती ारण्याचा मागय सापडला णपले जीनन साथयाी
लागले. हे सनय ाे नळ संत नामिेनांमुळे शक्य झाले णहे. त्यामुळे जनाबाई संत नामिेनांना गुरू
मानुन स्नत ला ‘नामयाची िासी’ म्ह ून घेतात तर संत नामिेन िेखील जनाबाईंचा यल्लेख
‘संतनाटीाे तील जाईची नेल’ गसा ारतात. ्याप्रमा े संत जनाबाईं्या मनामेये
हन्ठलाहनषयी णिर णहे. त्याच प्रमा े णपले गुरू भक्तश्रेष्टठ संत नामिेनांहनषयी िेखील
तेनढाच णिर णह ाृ तज्ञातेची भानना णहे.

• स्त्री स्नांत्र्यायाचे पहहले पाऊल संत जाबाईं्या ााळाचा हनचार ाे ला तर तत्ााहलन समाजाचे हायांनर मोठ्या
प्रमा ानर बंधने लािली होती. स्त्रीने ाे नळ चुल णह मुल सांभाळाने. हतने घराबाहेर पडू
नये. घराबाहेर पडलेच तर डोक्यानर पिर घेऊन खाली मान घालून नााा्या समोर हनट
चालाने. बाजारात जाऊ नये. हशष न घेऊ नये. ां िरीत हनचार ाे ला तर हायांना िुय्यम
स्थान दिले होते. गशानेळी तात्ााहलन शूद्र समजल्या जा ा-या जातीमेये संत जनाबाईंचा
जम झाला. बालप ी पोराे प नाट्यला णले. िुस-या्या घरी िासी म्ह ून रहाने लागले.

प्रा.डॉ.मारोती बालासाहेब भोसले
संत जनाबाई साहित्य आहि जीवन कायय
Vol IV Issue 1 January 2017
www.thesaarc.com

4

The South Asian Academic Research Chronicle
ISSN 2454 - 1109
A Peer Reviewed Refereed and Indexed International Inter-disciplinary Open
Access Monthly e-Journal

जनाबाई संत नामिेना्या सहनासामेये रान न त्यां्या बरोबरीने हन्ठल भक्ती ारू
लागली. गभंगरचना ारू लागली. जनाबाई सारखा शूद्र जातीतील स्त्रीने हे ार े त्याााळी
ामयठ समाजां टाांना पटण्यासारखे कां ना पचण्यासारखे नहते. त्यामुळे जनाबाईंना
रोखण्याचे गनेा प्राारे प्रयत्न ाे ले परं तु जनाबाईंनी त्यांना हभा घातली नाही. म्ह ून
जनाबाईंनर िेनाचे पिा चोरी ाे ल्याचा णरोप ाुनन सुळानर चढनण्याचा प्रयत्न ाे ला.
तरीही त्यांची हन्ठल भक्ती थांबली नाही हे पान न त्यां्या यक्तीमत्नानर गनैहताताचे,
गैरनतयनाचे णरोप ारण्यात णले. त्यानर जनाबाईंनी हनभपडप े गहतषय परखडप े णपले
मत मांडले णहे.
‘डोईचा पिर णला खांद्यानरी । भरल्या बाजारी जाईल मी ।।1।।
हाती घेईन टाळ खांद्यानरी नी ा । णता मज मना ाो ारी ।।2।।
पंढरी्या नेठे मांहडयले पाल । मनगटानर तेल घाला तुम्ही ।।3।।
जनी म्ह े िेना झाले येसना । हनघाले ाे शना घर तुझे ।।4।।’
संत जनाबाईंनी नरील गभंगामधून तत्ााहलन समाजाचे सनय बंधनं झुगाुनन हन्ठल
भक्ती सुरू ठे नली. हातात टाळ णह खांद्यानर नी ा घेऊन घराबाहेर पड ारी जनाबाई
खांद्यानर पिर णला तरी त्याची पनाय ारत नाही. लनंिाांना मनगटानर तेल घालून बोंब
मारा, तरी प मी हन्ठल भक्ती सोड ार नाही. मला ााय नान ठे नायची ते ठे ना मी िेखील
पुुनषाप्रमा े भक्ती ार ार णहे. संत जनाबाईचे हे पुुनषां्या बरोबरीने हन्ठल भक्ती ार ,े
समाजाचे बंधन झुगाुनन िे े. हे ाायय स्त्री स्नातंत्र्यायाचे पहहले पाऊल णहे. ते िहतहाहसा ाायय
णहे.

• संत जनाबाईंचे तत्नज्ञाान संत जनाबाईंचे जीननचरीत्र णह तत्त्नज्ञाान ा स्त्री संत म्ह ून संत मेळ्यात तसेच
संत साहहत्यात िेखील महत्नाचे णहे. संत जनाबाईंना बालप ापासूनच गहतशय खडतर
जीनन जगाने लागले. त्यांनी जगलेले भागलेले गनुभन शब्िबेि ाे ले. त्यांनी णपल्या िैनंदिन
ाायायलाच भक्तीमागय बनहनले. णपला ाामधंिा सोडू न ईश्नरभक्ती ार ाची गरज नाही.
‘िहळतां ाांहडतां । तुज गाईन गनंता ।।1।।
न हनसंबे ष न भरी । तुझे नाम गा मुरारी ।।2।।
हनत्य हाहच ाारभार । मुखी हिर हनरं तर ।।3।।
माय बाप बंधुबहह ी । तुं बा सखा चक्रपा ी ।।4।।
लष न लागले चर ासी । म्ह े नामयाची िासी ।।5।।’
ईश्नरभक्ती ारण्यासाठी ामयाांड ारीत बसण्याची णनश्याता नाही. हे साधे सोपे तत्त्नज्ञाान
जनाबाईंनी नरील गभंगामधून सांहगतले णहे.
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संत जनाबाईंनी णत्महस्थहतपर गभंग हलहहले णहेत. जनाबाईं्या मनातील
संसाराहनषयीची भ्ांती नष्टट झालेली होती. त्यामुळे त्यांना म्म्हुनप झाल्याचा गनुभन णला.
संसार ईश्नरुनप नाटला. सनयत्र हन्ठल भरून राहहला. जनाबाईं सनय लाभांचे श्रेय सद्गुुनला
िेऊन टाातात. त्यांना गिैताचा गनुभन णला नसता तर हन्ठला्या चर ाशी ाुनप होता
णले नसते. म्ह न
ू प्रपंच णह परमाथायत सद्गुरू ाृ पेला गनय साधार महत्न णहे.
‘जोड झाली रे हशनासी । भ्ांत दरटली हजनाची ।।1।।
णनंिची णनंिला । णनंि बोधहच बोधला ।।2।।’
संत जनाबाईं्या गभंगातून गिैताचे िशयन घडते. त्यां्या गभंगानर संत नामिेन, संत
ज्ञाानेश्नर यां्या हनचारांचा प्रभान जा नतो. त्यांची गभंगना ी पांडुरंगा्या भक्तीरसाने
ओथंबलेली दिसून येते. त्यां्या साहहत्यातून जीनन हनषया तत्नज्ञाान ओसंडून नाहताना
दिसते. त्यां्या साहहत्यातून णहनष्टाृ त हो ारी संत जनाबाईंची यक्तीरे खा सुजान, सुसंस्ाृ त
गशा हनिुषीची णहे गसे जा नते तयां्या साहहतयातून गहभयक्त हो ारे यहममनाचे
हनहनध पैलू म्ह जे संत जनाबाई ्ा तत्त्ााहलन समाजयनस्थेतील ा महान तत्त्नज्ञाानी
होत्या. णज ाहनसाया शताातील हनज्ञाानयुगात िेखील संत जनाबाईंचे चिरत्र णह
तत्त्नज्ञाान णधुहना हायांना णिशय ठराने गसेच णहे.

हनष्टाषय संतांची भूमी म्ह ून ओळखल्या जा ा-या महाराष्टरात तेराया शताात संत
नामिेनांनी ‘संतमेळा’ स्थापन ाुनन समाजप्रबोधन सुरू ाे ले. संत ज्ञाानेश्नरांनी संस्ाृ त भाषेत
बंिीस्त ाुनन ठे नलेले तत्त्नज्ञाान ज्ञाानेश्नरी्या माेयमातून प्रााृ त भाषेत ण ले संत
मेळ्यातील महत्नाची संत जनाबाई संत नामिेनां्या सहनासात हन्ठल भक्ती ारू लागली.
ाा स्त्रीला हन्ठलभक्ती ार े तत्त्ाालीन समाज ां टाांना ुनचले नाही. त्यांनी संत
जनाबाईंनर हन्ठलाचे पिा चोरल्याचा णळ घातला, मारहान ाे ली, लोहसुळानर राशी
िेण्याची हशष ना सुनानली.
संत जनाबाईंनी तत्त्ाालीन समाजाने हायानर लािलेली सनय बंधने झुगाुनन दिली.
त्यामुळे जानाबाईंनर गैरनतयनाचे, गनैहतातेचे णरोप ारण्यात णले. त्या णरोपांना न
जुमानता हातात टाळ न खांद्यानर नी ा घेऊन भरल्या बाजारी मी जा ार म्ह न
ू ठ ाानून
सांहगतले. जनाबाईंचे त्यानेळी गसे धाडसी ाायय म्ह जे स्त्री स्नातंत्र्यायाचे पहहले पाऊल
मानायला हरात नाही.
संत जनाबाई मुळातच संनेिनशील मना्या होत्या. संत नामिेनांाडू न त्यांना गभंग
लेखनाची प्रेर ा हमळाली नामिेनां्या संगतीत त्यांची प्रहतभा बहरली. त्यांनी जगलेले
भोगलेले जीननानुभन शब्िबेि ाे ले. संत नामिेनांमुळे भक्तीमागय सापडला म्ह ून
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नामिेनांहनषयी ाृ तज्ञाता यक्त ारण्यासाठी ‘िासी नामयाची’ गसा स्नत चा यल्लेख ारतात.
त्यां्या साहहत्यानर संत ज्ञाानिेन, संत नामिेनांचा प्रभान जा नतो. ाामधंिा सोडू न
ईश्नरभक्ती ारण्याची गरज नाही हे साधे, सोपे तत्त्नज्ञाान जनाबाईंनी सांहगतले. ते णज्या
हायांना प्रेर ािायी ठर ारे णहे.

संिभयग्रंथ इलेार सुनाहसनी – संत जनाबाई – मॅजेहस्टा पेााशन, मुंबई.
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ु ती – संतानहयत्री – पॉपुलर प्रााशन, मुंबई.
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