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संत चोखामेळा : जन्म ऄज्ञातवषष;- आ.स.१३३८ चोखाबा  ह ेयादवकाळातील नामदेवांच्या संतमेळ्यातील वारकरी 

संतकवीहोते.चोखोबांचा जन्म तवदभाषतील बुलढाणा तजल्यात देउळगाव राजा तालुक्यातील मेहुणा ककवामेहुणपुरी 

या गावी झाला. संत चोखामेळांचे कुटंुब ह ेजातीने महार होत.े (चोखोबांचा जन्म पंढरपूरला झाल्याचे संत मतहपती 

सांगतात.) चोखोबा मूळ वऱ्हाडातील अहते ऄसेही म्हटले जाते. तयांची पत्नी सोयरा, बहीण तनमषळा, मेहुणा बंका व 

मुलगा कमषमेळा ह ेसवष प्रपंचाचे काबाडकष्ट ईपसत ऄसतानाच तनतयनेमाने व भतिभावाने पांडुरंगाचे नामस्मरण व 

गुणसंकीतषन करीत होत.े चोखॊबांचा मृतयू गावकुसाच्या कामात दरड कोसळून झाल्याचे सांतगतले जात.े तयांच्या 

मृतयूनंतरही तयांच्या हाडांतनू तवठ्ठल नामाचा गजर ऐकू यते होता, यावरून नामदेवांनी चोखोबांची हाडे ओळखून ती 

गोळा केली व पंढरपूरला तवठ्ठल मंददरासमोर तयांची समाधी बांधली ऄसे चररत्रकार सांगतात.  संत चोखोबा ह ेएक, 

संत ज्ञानेश्वरांच्या प्रभावळीतल ेसंत होते. संत नामदेव ह ेतयांचे गुरू होत. ततकालीन सामातजक तवषमतेमुळे चोखोबा 

होरपळून तनघाल.े त े शूद्र-ऄततशूद्र, गावगाडा, समाज जीवन, भौततक व्यवहार, ईच्चनीचता व वणषव्यवस्था यांच्या 

तवळख्यात ऄडकल.े 
 

         

 संत चोखामेळा ह े प्रापंतचक गृहस्थ. त े

ईदरतनवाषहासाठी मोलमजुरी करत, पण त े

तवठ्ठलाच्या नामात सतत दगं ऄसत. गावगाड्यातील 

तशवातशवीच्या वातावरणात तयांचा श्वास कोंडला 

जात होता. दैन्य, दाररद ्ऱ्या, वैफल्य यांमुळे ते लौदकक 

जीवनात ऄस्वस्थ होते. परंतु प्रतयक्ष परमशे्वरान े

तयांना जवळ केल,े तयांना संतसंग लाभला. तयांना 

मंददरांत प्रवेश नव्हता. श्रीतवठ्ठलाला तयांना 

आतरांप्रमाण े ईराईरी भेटावे ऄसे खूप वाटत होत.े 

परंतु त े सावळे, गोतजरे रूप महाद्वारातूनच पाहावे 

लाग,े ही खंत तयांच्या मनात होती. 

         ब्राह्मणांचा ईष्ठा अबंा ओटी ठेवल्यान े

चोखोबांचा जन्म झाला, ऄशी दंतकथा जरी ऄसली 

तरी शूद्र समाजातील नावे शूद्र ठेवली जात होती ऄस े

आततहास सांगतो. महार जातीत जन्म घेतलेल े संत 

चोखामेळा नामदेवांच्या अग्रहावरून  वारकरी 

संप्रदायाचे ईपासक  झाल.े ह े जरी सतय ऄसल े तरी 

चोखोबांना वारकरी संप्रदायामध्ये समातवष्ट करून 

घेण्याचा मोह नामदेवांना झाला. म्हणून संत 

चोखामेळा महामानव होते. ह े तनर्वववाद सतय अह.े 

धमाषच्या,जातीच्या व्यवस्थेचा तवचार करता  एखादी 

शूद्र समाजातील व्यिी काव्य तनर्वमती करते स्वतःच्या 

भाव-भावनांना वाट मोकळी करून देत े हा 

चोखामेळाच्या क्ांततकारी ठसा अह.े वारकरी 

सांप्रदायाच्या सवंकष तवचारसरणीला व समानतचे्या 

ततवाला प्रगल्भ स्वरूप प्राप्त करून ददल.े जीवनाचे 

महत्त्व व सतय चोखोबांना कळले तरी तयांच्या 

काव्यातून जाती तवषयाचा ईल्लेख शूद्रव्यच प्राप्त 

करून दणेार अह.े तवठ्ठल देव ईच्चवणीयांचा  होता. 

म्हणूनच देवाच्या गळ्यातील हार चोरीला गले्यावर 

चोखोबांना मारहाण केली. मागील जन्मात कृष्णननदा 

घडली होती  व तयाचे फळ म्हणून या जन्मी महार 

जातीत जन्म झाला, ऄसा ईल्लेखही चोखामेळा 

अपल्या ऄभंगातून करतात. ईघड तवरोध करण्याची 

मुभा नसल्यामुळे कदातचत चोखोबांना स्वतःच्या 

पयरीने वागावे लागले ऄसावे. ऄसा ऄंदाज ही 

चुकीचा ठरू शकत नाही. 

'बहु भकेुला जाहलो l 

तमुच्या ईष्यासाठी अलो II' 

           हा तवठ्ठल भिीचा मतहमा जरी तयांनी 

अपल्या भिीतून गाइला ऄसला तरी जातीयतेचा हा 

एक न्यूनगडं संत चोखामेळा यांना पछाडणारा होता, 

ऄसेच ददसत.े तवचार हा सावकाशपणे ऄतभव्यि 
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झाला अह.े हीन जातीत जन्म झाल्यामुळे हीन काम े

वायाला अली, तयाचा प्रतयय  पदोपदी तयांच्या 

ऄभंगातून व्यि होतो. तवठ्ठल भिी, पंढरी महातम्य ह े

तयांच्या काव्याचे तवशेष ऄसल ेतरी जातीसंबंधी पुरेसे 

दाखले धारण करून तयांची प्रततभा ईभी रातहललेी 

अह.े 

          स्वतःच्या जाती तवषयी चोखामेळा सांगतात 

की, एकूण ऄमगंळ कुळात माझा जन्म झाललेा अह.े 

तयामुळे या तवषयाचा मला वीट अला. या तवटलेल्या 

अयुष्यातून मुि करण्यासाठी तवटेवरी तवठ्ठलाचे पाय 

चोखामेळा धरतात. ईष्टी- खरकटी खाणारा माझा 

समाज ऄमंगळ अह.े मांसाहार हा या समाजाच्या 

जीवनाचा भाग अह.े तयांच्या बोलण्यातनू तशव्या -

शापांचा भतडमार ऄसतो. तयांच्या कुळात जन्म होउन 

मला काचणी पडली अह.े 

'चोखामन ेऐसा पडलो काचनी I 

सोस ूह ेजाचणी कोठवरीII' 

         जातीचा जाच सहन करण्याची  चोखोबांना 

शिी नाही, ह े तयांच्या काव्यातून स्पष्ट होत.े हीन 

जाती तवषयीचे दःुख व वेदना तयांच्या काव्यातून 

प्रकट होते. या जगाच्या बहुत प्रकारचे गुणधमष 

सांगताना ऄनातमक गावातील नीच जाती, तजच्या 

ऄंगी भावाभाव नाही, भिीचा लवलेश नाही व 

कोणतीच अध्याततमक परंपरा नाही. 

चोरी,लबाडी,भ्रष्टपणाचे हीनतव जन्माला अल.े 

चोकोबांचा टाहो फुटतो. मात्र सवष जातीला 

सुधारण्यापेक्षा तयांनी स्वतःचीच शुद्धी पांडुरंगाकडे 

मातगतली अह.े मायबाप म्हणनू त े जोहार करतात. 

ततकालीन समाजातील तस्थती दकती तबकट होती 

याचा पररचय देणारा आततहास जणू तयांच्या शब्दातून 

व्यि होतो. तुकारामांनी जातीचे दःुख केल े नाही. 

ककवा तहन जातीत जन्माला अल्याचा पश्चाताप केला 

नाही. मात्र चोखोबांच्या ऄभगंातून व्यि झाललेी 

भावना ही कुणबी जातीपेक्षा महार जातीचे बंददस्त 

अयुष्य कसे होते ह े प्रततपादन केल्यातशवाय राहत 

नाही. 

      देवाला स्पशष झाल्यावर दवे बाटतो व 

महाराणा तयाची तशक्षा केली जाते. एकूणच समाज 

रचनेत शुद्राततशूद्राची ऄवस्था ही वाइटच होती. 

ज्ञानाचा, भिीचा, पूजनाचा व वेद पठणाचा हक्क 

तहरावून घेतलेल्या शूद्र जातीतील ही ऄवस्था होय. 

स्वतःच्या हक्कासाठी तवद्रोह न करता वायाला अलले े

अयुष्य ह े पूवषजन्मीचे फळ म्हणून भोगण्याची वृत्ती 

ततकालीन समाजाची होती. पूवी तनळोबांच्या 

भिीचा गवगवा होता. तयाच तनळोबाचा ऄवतार 

घेउन मी अलो अह.े कृष्णाची ननदा ज्या वाचेने केली 

तयाची तशक्षा म्हणून हा जन्म माहाराच्या घरी 

भोगाव लागला. तवटाळ हा शूद्र जातीच्या वाटेला 

अललेा जन्मजात भाग होता. आतर समाजाने 

महाराचा तवटाळ पाळणे हा तनयम होता. जर 

एखाद्या सज्जनाने शूद्र जणांना जवळ केले तर तयाला 

वाळीत टाकण्याचा व ज्ञाती भ्रष्ट केल्याचा अरोप 

केला जात होता. ऄवघा समाज तवटाळ- तवटाळ 

म्हणून दरू करतो तेव्हा चोकोबा तवठ्ठलाला पदरात 

घेण्याची भीक मागतात. धावून येणारा तवठ्ठल हा 

भिाचा कैवारी अह.े तो अपल्या भिाच्या दःुखात 

सहभागी होतो. भिवतसल पांडुरंगाला करुणेचा 

धावा करून तहनजातीपासून सुटका करून घेण्यासाठी 

व  भिीचा वाटा मागण्यासाठी चोखोबा तवनंती 

करतात. 

          शेतीचे व गावकीचे काबाडकष्ट करणाऱ्या 

चोखोबांची तस्थती ही तयांच्या शब्दात ऄतभव्यि 

गुणशलैी अह.े सरनाजवळ रात्रभर पहारा देणाऱ्या  

व तुकड्यासाठी दारोदार दफरणाऱ्या महाराच्या 

भिीला तवशेष महत्त्व अह.े तवतभर पोटाचा ऄट्टहास  

भागतवणे महत्त्वाचे नाही, परंतु स्वातभमानाला 

पायदळी तुडतवल्यावर यणेारा ऄनुभव हा ततकालीन 

समाज व्यवस्थेचा पररपाक होता ह े तसद्ध होते. 

मानवाने मानवाला हीन समजण्याचा प्रकार 

चोखोबांना सहन न होणारा अह.े तवठ्ठलाचे कारण 

पुढे करून सतावणाऱ्या सनात अतण वतषनाच्या 

तवरोधात चोखोबा स्पष्ट ईच्चार करीत नसल ेतरी तया 

वृत्तीचा समाचार ते समोपचाराने घतेात व करुणामय 

शब्दात संदेश दणे्याचा प्रयत्न करतात. 

जन्माला यणेारा कोणता प्राणी सोवळा अहे, 

म्हणून तयाला तवटाळ करण्याचा ऄतधकार अह?े जर 

जातीने तवटा होतो तर जन्म -मृतयूच्या वेळी तवटाळ 

करण्याचे कारण काय? हा प्रश्न चोखामेळांना पडतो. 

तवटाळाचे कारण जन्म व जात नाही, व्यिीचा 

स्वभाव अह.े देहाचे मूळ ह ेतवटाळाचे घर अह.े 

'अदीऄतंी ऄवघा तवटाळ साचला I 

सोवळा तो झाला कोण कळे II' 

कोणतया जातीत जन्म व मृतयूला तवटाळ मानले जाते. 

मात्र अदी व ऄंतय ह े दोन्हीही तवटाळ ऄसतील तर 

सोहळेपण ह े मध्येच कुठून तनपजते? देवाशी अतण 

शास्त्राशी तवटाळ होतो लेखणारे व मांडणारे परुाण व 

पुरातणक हचे ऄमगंळ अहते. जीव- देव -तशव  हा 

तवटाळाचा नाही. तर कायाच (शरीर) तवटाळाने 

भरललेी ऄसते. ईच्च जातीत जन्म घेउनही एखादा 

थोर हा तनमषळच ऄसेल ऄस ेकशावरून? मानवी वतषन 

हचे तवटाळाचे मूळ अह.े वरच्या रंगाला भुलणाऱ्या 

बाय जगाला ते संदेश देतात की, 
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' उस डोंगा परी रस नोह ेडोंगा I 

काय भलुलासी वरली या रंगा II ' 

 बाय रंगावरून कुणाची ओळख करून घेणाऱ्या ऄधम 

माणसासाठी चोखोबांचे ह े भाव तरलतेन,े तन्मयतेन े

येतात. जगाला स्वतःचा पररचय करून देण्यासाठी 

चोकोबांना स्वतःला तसद्ध करण्याचा मोह होतो. 

व्यवहारी भावनांना हृदयाच्या तराजूतनू मापणाऱ्या 

वृत्तीला त े अतमपरीक्षणाची महती सांगतात. भोंद ू

वृत्तीने वागणाऱ्या ऄधमांचा प्रखर समाचार घेताना 

माकडासारखे चाळे करणाऱ्या भोंदलूा दोष देतात. 

देवाला भावनेने बांधल्यावर  भि व देवाचे ऄतलु 

नाते जुळत,े मात्र मध्यस्थी करणारे  व देवाला बंददस्त 

करणारे ऄधम ह े भि व देवामध्ये दरुावा करणारे 

होत. स्वतहताला मुकणाऱ्या कमषठ  मूखष वृत्तीला 

तुकोबा दोष देउन तवठ्ठलाच्या कल्पनलेा तनस्तनाबूत 

करण्याचा प्रयत्न करतात. समाजतस्थती ही 

समाजाच्या व्यवहाराचे वणषन करणाऱी ऄसते. जाती-

पाती,रोटी-बेटी याचप्रमाणे मंगळ-ऄमंगळ अतण 

अर्वथक सुबत्ता अह ेसमाज रचनेचे तवशेष धुतष षडयंत्र 

होय. हीन जातीतील समाजाशी वरच्या वगाषन े

कोणतयाही प्रकारचे व्यवहार न करणे हा समाज 

गोठतवण्याचा प्रकार कमषठ मानतसकतेच्या धतूषपणाचे 

ऄपतय होय. 

' तवटाळाच ेऄगंी तवठ्ठलाच ेफळ I 

चोखा तो तनमषळ नाम गाय II ' 

  ज्याला तवटाळ, भेद, तुच्छ, शूद्र, मानायचे ऄसेल त े

मातनत बसो, तयाचा तवचार न करता स्वतःच्या 

अतमशुद्धीसाठी शुद्ध भावनेने नामाचा मतहमा जाणणे 

मानवाचे कतषव्य अह.े दःुखाला सुखाचा तवटाळ अहे, 

काळाला-स्थळाला तवटाळ अह.े पंचभूतांना व 14 

भूवनांना तवटाळ   अह.े तर माणूस तरी कुठे शुद्ध  व 

स्वच्छ अह?े मनाच्या कल्पना व ढोंगी वृत्तीला 

चोखोबा स्पष्ट तवरोध करीत नाहीत. मात्र भीकही 

घालत नाहीत. 

वारकरी संप्रदायाची धुरा सांभाळणारे 

नामदेव, ज्ञानदेव यांच्या तपढीतील चोखामेळा होत. 

तवचाराच्या देवाण-घेवाणीचा पररणाम म्हणनू 

जातीयतेला हीन मानणाऱ्या या संत मंडळात ऄनेक 

जातीतील संत एक एक वैचाररक भूतमका स्पष्ट 

करण्यात तसद्ध व यशस्वी झाले हचे खरे. प्रतयेक 

समाजाला जगण्याचा ऄतधकार अह,े भिीचा 

ऄतधकार अह.े देव सवांचा अह.े त ू कुणाच्या 

एकयाच्यासाठी तनमाषण झाला नाही. हा तवचार 

मांडणारा व प्रचार-प्रसार करणारा संतवगष होता. 

जातीयतेचे बाळकडू  लाभलेल्या समाजाला हा 

तवचार पचला नाही. व्यवस्थेची जाणीव करून 

देणारा पतहला संत चोखामेळा अह े  ह ेमान्य करावे 

लागले. 
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