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  शिख धमम गरुुग्रथंसाशहबातील मराठी सतं नामदवे 
 

डॉ. रमाकातं शिवाजीराव िातलवार   
 

 

प्रस् तावना  

शिख धमामच् या इशतहासाची सरुुवात भारतीय उपखंडातील पजंाब भागात १५ व् या ितकात हनऊन गेललेे शिख धमामच े

पशहले गरुु नानक दवेजी याच् या पासनु हनते. धमामचे तरतीतरवाज स् पष् ट पणे खखणी १३ एशप्रल १६९९ गुरु गनववदवसगान े

केली गरुु गनववदवसगानी खालसा पंथाची स् थापना करुन शिख समाजाला ् याय शवरुध ल लढाऊ बनशवले.  यामु े शिख 

धमामच् या लनकात एक नवीन िशन शनमामण केली. गुरुच् या शवचारामु े व खालसाच् या शनमितमतीम ेु त गा ातला लनकाच े

खश् चयमकारक उ्ापन ााले. प्र येक धमामचा स् वतचचा ग्रंथ ्सतन. शिख धमामचा ्सा एक धमम ग्रंथ खह.े तन  यांचा मु गं्रथ 

्सल् याने 'खददग्रंथ' या नावाने संबनशधला जातन. शिख धमामत गुरु नानक दवेजी पासनु गुरु परंपरा सरुु ााली हनती. त े

दहावे गरुु गुरु गनववदवसग पयमत ्से गरुु परंपरा हनती. प्रा. मदन माडीकर म् हणतात,'शिखांचे दहावे व ्ंशतम गरुु 

गनववदवसग यानंी  याचं् या शिष् यानंा सांशगतले की,  याच् यानतंर कुणीही मानवदहेधारी  याचा गरुु ्सणार नाही.  यामु े 

 यानंी यापढु े खददग्रथालंाच गरुु माननु  या प्रशत श्रध लाभाव बा गावा'.  ग्रथं हाच गरुु ााल् यान े गरुु गनववदवसगच् या 

का ानंतर हा ग्रंथ गुरुग्रंथसाहबे या नावाने ही सबनधला जाऊ लागला.'१ 

शवषय शनवडणचेा हते ु 

प्रस् ततु शवषय शनवडणचेा हते ुम् हणज ेशिख धमम पथंाच् या 

उ्ाच् या पाश् वमभुशमत सतं नामदवेानंी रुजशवलेल े

त वज्ञान ्भ् यास करणे.  

गशृहतके  

१  शिख धमम ग्रंथ गरुुग्रंथसाहबेातील मराठी सतंाच े

यनगदान ्भ् यास करणे.  

२  शिख संप्रदाय मराठी सतंाचे खध् याशमक श्रषे् ठ व 

मा य करतन.  

सिंनधन पध् दती  

प्रस् ततु सिंनधनात शिख धमम गरुुग्रंथसाहबेातील मराठी 

संत नामदवे यनगदान या िनधशनबंधात प्राथशमक व 

दयु्यम साधनाचं् या खधारे वणमना मक व शवश् लषेणा मक 

संिनधन पध लतीचा वापर करण् यात खला खह.े शिख धमम 

ग्रंथ गुरुग्रंथसाहबेातील मराठी संत नामदवे याचं े

यनगदान  

गरुुग्रथंसाहबेाचा प्रारंभ .   

डॉ. सनमनाथ रनड े याचं् यामते 'शिख धमामच े

शवध लान डॉ. तारन वसहजी यानंी गरुु ग्रथं र नावली मध् य े

स् पष् ट केले की, श्री गुरु ग्रंथसाहबे या ग्रंथाचे संकलन 

्म्रतसर यथेे रामसरच् या रमणीय तटावर श्री गरुु 

्जनुमदवे यानंी इ. स.१६०१ मध् ये सुरु केले. इ. स. 

१६०४ मध् ये तीन वषामच् या पुणम पतरश्रमानतंर ह े्मनल 

कायम पुणम ााल.े'२  शिख गुरंुचे ्शधकृत शलखाण खशण 

शिकवण शिख पथंाच् या शिष् यापुढे ठेवणे ही गरुु ्जुमन 

दवे याची त म  हनती. शिखाचंा धामितमक ग्रथं एवढेच 

या ग्रंथाचे मनल तर खह.े  या बरनबर भारतीय 

इशतहासाचा एक मौशलक ठेवा खह.े गुरु ग्रंथसाहबे ही 

गुरु ्जुमन दवे यांच् या पुवी हनऊन गेलले् या गुरु ्ंगद 

खशण गुरु ्मरदास याचं   या रचना व शिकवणच गन ा 

केली गुरुग्रथंसाहबेाची रचना करताना भशन 

च व ीतील वहद ु व मुसलमान प्रमुखाकंड े शवचारणा 

करुन  याचं् या  याचं् या पथंातील उ तम रचना 

पाठशवण् याची शवनतंी केली.   

गरुुग्रथंसाहबेाची रचना  

डॉ. जयराम शमश्र या ग्रंथाची भुशमका स् पष् ट 

करताना म् हणतात की, श्री गुरुग्रंथसाहबे हा १४३० 

पुष् ठाचा महाकाय ग्रंथ खह.े यांचे सकंलन प्रथम गुरु 

्जुमन दवेानंे केले.  याय ्ध् यामच् यावर वाणीचा समावेि 

खह.े या शिवाय  याचं् या पवुमगामी गरुुवाणीचाही 

समावेि खह.े '३ 'या ग्रंथात जानकाचंे ९७६, ईिस् रनत, 

गुरु ्ंगद ६१ ईिस् रनत, ९०७ गुरु ्मरदासाच े

ईिस् रनत,६७९ गुरु रामदासाच े ईिस् रनत खशण ११८ 

गुरु तजेबहादरुचे ईिस् रनत खह.े'४ 'इस दौरान उ हनन े

गुरुग्रंथसाहबे का संपादन दकया जन मानवजाशत कन 

सबसे बडी दने ह।ै संपणुम मानवता में धामितमक सौहादम 

पैदा करने के शलए ्पने पुवमपवु पुवमवती गरुुओ की वाणी 

कन जगह-जगह स ेएकर कर ्स ेधामितमक ग्रंथ में बांटकर 

पतरष् कृत दकया गुरुजी ने स् वयच की उच् चातरत ३० रागों 

में २२१८ िब   दों कन भी गुरु ग्रंथसाहबे में दजम दकया 

ह।ै'५ ्िी एकुण पशहल् या पाच गरुुची ४८३९ पध ल ेखह.े 

तसचे शिख धमम शिवाच इतर धमीयाच् या जव पास 

९३७ ईिस् रनत या पशवर ग्रंथात समावेि खह.े या 

ग्रंथाचा खणखी एक शविेष ्जुमनदवेांच् या सशहष् ण,ु 
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उदार सवमसम वयक, ्िा धममदषृ् टीचा प्र यय दणेारा 

खह ेखपल् या गरंुुच् या ्स् सल पदांबरनबर बाबा रतरद, 

कबीर, जयदवे, रैदास खशण महाराष् र संत नामदवे 

यांच् याही पदाचा समावेि ग्रथंसाहबे समाशवष् ट खहते.  

गरुुग्रथंसाहबेाची भाषा   

प्रा. मदन माडीकर याच् या मत,े 'खददग्रंथात 

ज् या रचनाचा समावेि खह.े करण् यात खला  यापैकी 

बहुतके रचना पंधराव् या खशण सन ाव् या ितकातील 

पजंाबी, भाषते, परंत ु पषु् क  भ् ताचं् या रचनामंध् य े

 यांच् या  यांच् या भाषते उदा. वहदी पमितियन, गुजराती, 

मराठी खशण संस् कृत ि दाचा मुबलक वापर खढ ुन 

येतन. ग्रंथाची भाषा जरी पजंाबी ्सली तरी शलपी 

गुरुमुखी खह.े तर सतं नामदवे व शरलनचन या 

महाराष् रातील संताचं् या रचनामंधुन मराठी भाषचेा 

प्रभाव जाणवतन.'६ 

सतं नामदवे याचं ेयनगदान  

' संत नामदवे यानंी खयषु् याची िेवटची २० 

वषम पजंाब मध् ये हनते गुरु नानकदवेानंी शिख धमामची 

स् थापना करण् याखधी समुारे २०० वषम  यानंी पंजाबी 

समाजात समतचे,े मानवतचे,े ्ंकुर रुलवले म् हणनु 

पशवर गरुुग्रंथसाहबेात संत नामदवेाची ६१ पद े खह.े 

शिख धमामत दहा गुरु प्रमाणेच प्रातच स् मरणीय 

्सणाऱ्या १५ भगतांमध् ये सतं नामदवेाना 'भगत 

शिरनमणी ' म् हणनु ओ खले जाते.'७ 'गुरुग्रंथसाहबे में 

शभ न-शभ न जाशत एवं धमाम के १५ स तन की वाणी कन 

स् थान ददया गया ह ै शजसमे भ् त रशवदास, चममकार थ,े 

कबीर जुलाहा थे, नामदवे विंपी ये और ररीद 

मुसलमान ये इन भ् तन की वाणी कन भी उतने खदर के 

साथ पढा जाता ह ैशजतना गुरुओ की वाणी कन शजसका । 

सीधा-सीधा ्थम यह शनकलता ह ै दक ग्रंथ में धमम-जाती 

खदद कन मह व दतेे हु  उच् च बौशध लक शवचारों का 

मह व ददया गया ह।ै'८ 'गुरु नानकांनी खपल् या 'जपजी' 

मधील मलुमंरात सांशगतली खहते.  

इक ओंकार, सलाम, कतामपुरख, 

शनममल, शनवरै, ्काल मरुत 

्ज ु ुशन- से – भंग गुरप्रिाद 

गुरु नानकाचंा हा 'मुलमतंर' म् हणज े

नामदवेांच् या शिकवणकुीचा वेगयाया भाषेतील 

जव जव  ्नुवादच खह.े गुरु नानकांच् या शिकवणीत 

खशण 'खददग्रंथा' त ईश् वराचे नाव खशण  यांचे स् मरण 

यांना जे ्ग्रण् य स् थान खह.े याचा उगम प्रामु यान े

नामदवेापासनु घतेलले् या प्रेरणते ्सावा ्सा ्ंदाज 

कतरता यतेन.'९ संत नामदवे महाराज ह े शवश् वव् यापकच 

खहते  यांनी ्शखल मानवतचेा शवचार करुन कायम 

खशण लेखन केले.  यांनी भारतभर केलेला प्रवास 

लनकजागतृी खशण सामाशजक कायाममु े ते शिरनमणी 

ठरतात सतं नामदवे यानंी भ् तीचा मागम हा नामस् मरण 

सांशगतला नाम स् मरण ह े ममम हनय. 'नाम' हा ह े

वारकऱ्याचं् या भशनचा गाभा खह े ह े  यांचे त व 

शिखाच् या ग्रंथसाशहबात समाशवष् ट ााली खहते.  

शनष् कषम  

मध् ययुगीन भारताच् या मध् यवती 

कालखंडातील सामाशजक खमितथक, धामितमक, राजकीय 

खशण सांस् कृशतक जीवन जाणनु घेण् याच् या दषृ् टीने हा ग्रंथ 

् यतं उपयनगी खह.े खददग्रथंाच ेसकंलन ही शिखाचं् या 

इशतहासातील ् यतं मह वाची घटना खह.े संत 

नामदवे गुरु ग्रंथसाशहब मधील जे खह े सुगंध जसा 

खजुबाजचुे वातावरण सवुाशसक करतन  याच प्रमाण े

 याच् या भव् य खशण पशवर खगमनाने साऱ्या शच तप्रवतृी 

प्ररुशल्लत हनतात. संत नामदवे यांची साधभुाषेतील 

पक्षत मराठी खशण खजची पजंाबी याचंा मधुर मे  

जमनु गेला खह े  याच् या मराठी पदातं जिी 

गीतगुणपरता खह ेतिी खददग्रथंातील पदांतही खह ेही 

पद े शनरशनरायाया रागदारीत बसशवली खह.े गुरु 

ग्रंथसाशहब हा ग्रंथ कनणता एक दिे जाती, संप्रदाय 

यांच् यापरुता मयामददत नसनु संपुणम मानवजातीसाठी 

्सणारा शिव् य सदंिे खह.े  
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