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इतत  स ववभ ग,  े.स.ं ग ड म  ववद्य लर्, म   ळ. 

 
 

प्रस्त वन  - 
 भूतलावर प्रत्येक युगामध्ये अत्याचार, दरु्ुदु्धी, अधम ुयासारख्या गोष्टी वाढतात, तेव्हा त्या नष्ट 
करण्यासाठी भगवंत जन्माला येतो, असा भारतीयांचा ववश्वास आहे आणि हाच ववश्वास सार् ुठरतो, 
जेव्हा मािसाला महाभारतातला श्रीकृष्ि, रामायिातील प्रभुराम यांचे कम ु क ते. कधी यात 
भगवंताचे द नु  ानदेव, तुकाराम,  कनार्, कर्ीर, रो हदास यांसारख्या संतांमध्य ेहोते. आका  कसे 
असंख्य ता यांनी  ज ुन  न ते, तसाच अव ा महारा   ज ून  न ाला तो  रे् जन्माला आले या 
संतांमु ेच. असेच  क संत जनसमुदायाला सामाणजक  कतेचा संदे  देिारे  ां तकारक ववचारवंत 
 हिजे 'संत रो हदास'. 
 भारत भूमी ही महान साधूसंतांच्या आणि  ां तकारक महारुषांांच्या कायानुे रववर झ लालेली 
आहे. संत सहवासा  वाय, समाजाच्या  कते  वाय रा  नसते. संतांचे ववचार हे प्रेरिादायी, 
 द ाद कु असतात. तसेच संत रो हदासांचे ही ववचार प्रेरिादायी,   ूत दायी आहेत. भारतभर    न 
त्यांनी महान काय ुके यामु े ते सुधारक संतांमध्ये अग्रिी संत होते. ते कुलभूंि कवी होते. तसचे 
तत्कालीन प्रच लत सामाणजक वव ान होते. संत रो हदास  . स. 15 ते 16 व्या  तकादर यान भ   
च व ीचे भारतीय रह यवादी कवी होते. अ र ृय समाजात जन्माला आले या या संताने ववचारातून 
आरले वेग ेरि मां ले. आरले साम य ु मान्य करावयास भाग रा िा या संत रोहीदास यांच्या 
साम याचुा  ोध  ेण्याचा, प्रेरिा व   ूत   म ववण्याचा हा  क  ो ासा प्रय  आहे. 
 
उदे्दश - 
 संत रो हदास महाराज यांच्या कायाचुी मा हती  ेिे. 
 संत रो हदास महाराजांचा जीवन व ृांत राहिे. 
 संत रो हदास महाराजांच्या आयुष्यातील ववववध   नांचा अ यास करिे. 
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 संत रो हदास महाराजांनी केले या सामाणजक, धा मकु जनजागतृीची मा हती  ेिे. 
 आजच्या वरढीला संत रो हदास महाराजांच्या कायाचेु मह व र वून देिे. 
 
संत       स म    ज ंचे जीवन 
ज म - 
 महान  हंद ु संत, संत रो हदास यांचा जन्म   र प्रदे ातील का ीजव  असिा या मां ूर 
गावात मा  र णिमुेस रवववारी  का चमकुार कु ात लाला. तर काहींच्या मते, रो हदास यांचा जन्म 
वारािसी मधील का ीजव  गोवधनुरूर येर् े लाला. रि संत रववदास यांनी रैदास रामायिात 
 ल ह याप्रमाि ेत्यांचे जन्म र्  मां ूर हेच अस याचे  रष्ट होते. 
  का ी ढीग मां ूर  र्ाना 
   दु्ध करत गुजरा ना | 
  मां ूर नगर लीन औतारा 
  रववदास  भु नाम हमारा || 
 सूयापु्रमाि ेतेज वी अस यान ेत्या रुर झाचे नाव रववदास  हिजेच रो हदास असे ठेवण्यात आले 
आणि रुढे याच तेज वी रुर झाचे नाव संरूि ु भारतवंातु कोरले गेले. संत रो हदास हे भारतातील 
 कमेव संत आहेत क ,  यांना ववववध नावांनी    ल े जाते. र्ंगालीमध्ये षाईदास, षायदास, 
राज र्ानात रो हदास, मराठीत रववदास, रंजार् मध्ये रैदास अ ी त्यांची नावे प्रच लत आहेत. 
रो हदास महाराजांच्या आईचे नाव क सादेवी  कंवा र ुरािीदेवी व व  लांचे नाव र ुराम असे 
होते.त्यांचे व ील चामड्याचे काम करीत. त्यांचे र्हुतां  आयुष्य गंगा नदीच्या काठावर अध्याणत्मक 
अनुयायांमध्ये आणि सू   संत, साधू व तर वी यांच्या सहवासात गेल.े आई धा मकु आणि रामभ  
होती. आई-व ील दो ेही साणत्वक व ृीचे होते. आई-व  लांच्या सं काराने त्यांना लहानरिारासूनच 
क तनु-प्रवचन आव ू लागले. संतांच्या प्रभावा ाली रा ह यामु े त्यांना अध्यात्माची गो ी लागली. ते 
मोठे होतील, तस े त्यांच्यातील दे भ  , देवभ   वाढत गेली. समाजातील  च्चनीचता, जातीभेद, 
दा र य, श्रीमंती, यामधील भेदभाव कसा दरू करावा, याचा ववचार ते क  लागल.े 
 
ववव   
 वयाच्या तेराव्या वं  रो हदास यांचा वववाह लाला. त्यांच्या र ीचे नाव लोिा असे  होते. ती 
सुंदर, सु ील होती. रो हदास यांनी हीसदु्धा जर्ार्दारी आनंदाने  वीकारली. आरला व्यवसाय, 
समाजसेवा, आरली र ी आणि आई-व ील यांना सांभा ीत रो हदास आर या व्यवसायात रारंगत 
लाले. लोिाईने रो हदासानंा  ूर सार्  दली. ती आर या संसारात सु ी होती. कोितीही कुरकुर न 
करता  तने संत रो हदास यांना आयुष्यभर सोर्त केली. रो हदास आणि लोिाई यांना ववजयदास 
नावाचा  क मुलगा लाला. 
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जीवन 
 संत रो हदासांनी  वामी रामानंद यांना आरले गु  मानले. संत कर्ीरदास हे संत रो हदासांचे 
समकालीन संत होते आणि संत मीरार्ाईंनी संत रो हदासांना आरले गु  मानले होते. तत्कालीन 
जातीयता न मानता अ र ृय समाजातील  का संताला गु  मानून त्याच्याववंयी आदरभाव व्य  
करि,े यातून रो हदासांचे मोठेरि  दसून येते. गुषानानक यांनी रो हदासांर्द्दल आर या भावना व्य  
करताना  ह ले आहे क , 
  रववदास चमा    तु त करे | 
  ह र  क  रती  नम   क गई | 
  र तत जाती   म भया | 
  चा र र्रन र  र ग आई || 
 संत रो हदास यांनी भारतभर    न समता,  वातंत्र्य आणि र्ंधुत्व याचे ध े देत भारताला 
अध्याणत्मक आणि सामाणजक  ंचीवर नेऊन ठेवले. संत रो हदास हे मानवतावादी संत होते. त्यांनी 
समाजाला क यािाचा माग ु दा वला. समाजाचा प्रत्येक   क सु ी व्हावा, जातीय व सामाणजक 
सलो ा  नमािु व्हावा, अ ा ववचारांचा प्रसार त्यांनी संरूि ु  र आणि दण ि भारतात केला. 
   हल  मल चलो जगत म े
   ू  र ो दो नही | 
   ू  र ी माची तो 
  दे  नष्ट हो जाई | 
 जात-रात, श्रद्धा-अंधश्रद्धा,  कजू , धम ुआणि दे प्रेम यार्ार्त रो हदास यांनी अ त य रर   
ववचार मां ले आहेत. संत रो हदास नेहमीच जा तभेदाववषाद्ध होते. ते नेहमी सामाणजक कुप्रर्ांववषाद्ध 
आवाज  ठवत असत. संत रो हदासांचे गुषा रामानंदजी होते.  यांच्या भ  चा प्रभाव रो हदास 
महाराजांवर होता.  हिूनच संत रो हदास यांना केव्हाही संधी  म ाली क , ते भ  मध्य ेमग्न होत. 
रो हदास आर या र्नवले या चरला गरज ू व्य  स मो त देत असत. र रिामी, रो हदास 
महाराजांच्या व  लांना  र चालववि े कठीि जात असे. त्यामु े व  लांनी त्यांना  रातून वेग े 
काढले. तरी दे ील त्यांनी आरला भव माग ुसो ला नाही. 
संत रो हदास महाराज  हितात क , 
  अर् कैसे  ु े रामर  लागी, 
  प्रभुजी तुम चंदन हम रानी, 
  जाक  अंग-अंग र्ास समानी | 
  प्रभुजी तुम  न र्न हम मोरा, 
  जैस े चतवत चंद चकोरा || 
  प्रभुजी तुम  दरक हम र्ाती, 
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  जाक   योती र्रै  दनराती | 
  प्रभुजी तुम मोती हम धागा, 
  जैसे सोना ही  मलत सोहागा || 
  प्रभुजी तुम  वामी हम दासा, 
  ऐसी भ   करे रैदासा || 
 याव न क ते क , रववदास जी भगवंताला आरला अववभा य भाग मानत असत आणि 
देवा  वाय जीवनाची क रनाही करत नव्हते. संत रो हदास जातीव्यव रे्चा सवातु जा त ववरोध 
करत होते. त्यांचा असा ववश्वास होता क , मानवानंी  नमािु केले या जातीवादामु े मािसू 
मािसारासून दरुावला जात आहे आणि जातीने मािसात  ू  रा  यास काय  ायदा ? 

जा त-जा त म ेजा त है, 
जो केतन के रात |  
रैदास मनुं ना जु  सके, 
जर् तक जा त न जात || 

 संत रो हदास महाराजांच्या का ात जा तभेद   गेला रोहोचला होता. जेव्हा रो हदास यांच्या 
व  लांचे  नधन लाले, तेव्हा त्यांच्या अंत्यसं कारासाठी लोकांची मदत  म ाली नाही. संत रो हदास 
यांच्या जीवनात अ ा र् याच   ना    या आहेत,  या आजही जातीवादाच्या भावनेच्या रलीक े 
आहेत.  
  कदा त्यांच्या गावातील सव ुलोक सिा न म  गंगा  नानासाठी जात होते, तेव्हा सवा नी 
रो हदास यांना गंगा नानासाठी जाण्याची ववनंती केली. रि रो हदास यांनी त्या  दव ी गंगा नानाला 
जाण्यास नकार  दला. कारि त्यांनी चरला र्नवण्याचे आश्वासन  दल े होते. रो हदास महाराज 
 हिाले, जर मी गंगेत  नानासाठी गेलो तर माल ेल   क ेच असेल आणि जर मी वचन मो ल ेतर 
मला गंगा  नानाचे आ ीवादु कसे  म तील. याम ेु संत रववदासजी  हिाले, माल ेमन जर  वच्  
असेल तर माली चरला धुवायची जागा दे ील गंगा आहे. तेव्हारासून ही  हि प्रच लत लाली, 
  "मन चंगा तो, कठ ती म  गंगा |" 
 मािसाचे मन रववर झ असेल, त्याला जातीवादाचा  र  ुलाला नसेल, तर चांभाराच्या कंु ात ही 
गंगाजलाचं राववत्र्य  दसून येत.े जर आरले मन  दु्ध असेल, तर देव आर या अंत:करिात वास 
करतो. ही   ना संत रो हदास यांच्या कतृतु्वा ी  न ा आणि आ ाधारकरिा दा वते. 
 
संत       स म    ज ंचे ववच   
 गु  रो हदास यांच्या ववचारधारेत मनुष्य हाच धमाचुा क  वर्ंद ू होता. धम ु हा मानवासाठी 
असून मानवाच्या सवा गीि क यािासाठीच  धमानुे आरली भू मका वठवावी, असे त्यांना अ भप्रेत 
होते. मूत  रूजेवर, कमकुां ावर त्यांचा अणजर्ात ववश्वास नव्हता. मानवी मनाला सुयोग्य ववचार 
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करण्याची  द ा लाविे, हेच स ुाचे  गम र्ान अस याची धारिा रववदासांची होती. सवा ना समान 
अ धकार असावेत, सव ुजीव  हिजे  कच मातीतून र्नललेी भां ी आहेत. त्यांना र्नविारा ही  कच 
आहे.  काच ररमात् याची ही सारी  रे आहेत.  तरे् कोिी , ो ा कोिी मोठा नाही. जो मेहनतीला 
प्रभु    समजतो त्याचेच जीवन य  वी होईल, असे रो हदास  हितात. 
 चांभार समाजात जन्माला आ यानंतरही त्यांनी आरले संरूि ुआयुष्य जातीवर आधारलेली 
ववंमतावादी समाजव्यव र्ा र्दलण्यासाठी  च   ातले. तत्कालीन समाजव्यव रे्तील त ागा ातील 
 वे चा   क सु ी व्हावा,  कमेकांप्रती आदर  नमािु व्हावा, जातीय आणि सामाणजक सलो ा 
 नमािु व्हावा, अ ी ववचारधारा गुषा रववदास यांची होती.  हिजेच मानवतावादी र्ंधुत्ववादी ववचार 
गुषा रववदास यांना वप्रय होते. च दाव्या  तकात   र प्रदे ातील चांभार वं ात जन्मले या रववदासांनी 
सामाणजक कायाचुा प्रचार व प्रसार संरूि ु  र आणि दण ि भारतात केला. प्रचं  प्र तभा, प्रभावी 
वािी, सं  न क   य, सामान्य जनतेववंयी आ र्ा, श्रद्धा, प्रेम, कषािा ,र्ंधुत्व हेच अष्टरैलू त्यांच्या 
व्यव म वाचे होते. 
 संत रो हदास यांच्या ववचारांनी महारा ातील सव ु संतांवर भुर   ातली होती. संत सेना 
महाराज  हितात क , 
  वेद ही लूठा  ा ही लूठा, 
  भ  कहासे र ानी | 
  जा जा ब्र हा तुही लूठा 
  लुठी साके न मानी || 
  गषा  चढे जर् ववष्िू आया, 
  साच भ  मेरे दो ही | 
  धन्य कर्ीर धन्य रो हदासा 
  गावै सेना न्हावी || 
 संत  कनार् महाराज त्यांच्या  का अभंगात रो हदासांच्या आध्याणत्मक व सामाणजक 
 ंचीववंयी भावना व्य  करताना  हितात, 
  रो हदास चांभार सर् कु  जाने, 
  क ोर गंगा दे  || 
 रो हदासांच्या  ानार्द्दल दास गि ूमहाराज  हितात, 
  जन्म लाला चमकुार वं ी, 
   ान राहता लाजवी व   ा ी || 
 भारतर    . र्ार्ासाहेर् आरं्े कर यांनी आरला ' ी अनटचेबल' हा ग्रंर् संत रो हदास, संत 
चो ामे ा व नंदनार या  त ांना अरिु केला आहे. यामध्ये आरं्े करांनी  ह ले आहे क , 
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"संत रो हदास अ र ृय  हिून जन्माला आले आणि आर या राववत्र्याने व सदाचाराने सवा च्या 
र्रोर्रीने ठरले". 
संत       स म    ज ंचे स    र् 
 'गुरुग्रंथस   ब' या    ांच्या धमगु्रंर्ांमध्ये रववदास यांच्या 41 कववतांचा समावे  आहे. या 
कववता  हिजे त्यांच्या क रना आणि सा हणत्यक कामाचा प्रमाणित  ोत आहे.  ी  ररंररेतील प्रेम 
ले न  कंवा प्रेमर्ोध यामध्य े रववदास यांच्या जीवनातील कर्ा, आख्या यका आहेत.  ी  ररंररा 
आणि  हंद ू दाद ू रंर्ी हे त्यांच्या सा हत्यकृतीचे दोन प्राचीन प्रत्य   ोत आहेत. वव ें   हिजे 
त्यांच्या भव सा हत्यात नेहमीच्या र्ोलीतील   द होते. त्यामु े त्यांचे सा हत्य लोकांना भावल.े 
त्या  वाय रारतंत्र्याववंयाची र्ं  ोरी ही रववदास यांच्या सा हत्यातून  दसून येत.े  यावे ी मुण लम 
आ मक भारतात   रले, त्यावे ी त्यांनी लादल ेया रारतंत्र्याववंयी रववदासांनी  रष्टरिे  लहून ठेवले 
आहे. जात-रात, श्रद्धा-अंधश्रद्धा नव्हे, तर  कजू , धम ुआणि दे प्रेम यार्ार्तही संत रववदासांनी 
अ त य रो ठोक ववचार प्रक  केले. रववदास यांच्या कववतेत   तीय, ततृीय श्रिेी, असमान 
नाग रक, वैराग्याची आव यकता आणि  रा योगी अ ा ववंयांचा समावे  आहे. त्यांच्या 
दोहयांमधला, रदांमधला भावार् ुहा  हंद ूधमारुुरता संकु चत नव्हता. ते मानवतावादी संत होते. सत 
मागावु न चालण्यासाठी केलेला त्यांचा  रदे  आजही अंगी करण्यासार ा आहे. 
 
म ृर्ू - 
 संत रो हदास महाराजांचा मतृ्यु  . स.1527 साली भारताच्या राज र्ान रा यातील  दयरूर 
जव ील  च ो ग  येर् ेलाला.  या  ठकािी त्यांची रादर झािे  म ाली, त्याच  ठकािी त्यांची समाधी 
र्ांधली आहे. 
 
स   ंश ले न 
 रववदास यांचे जीवन ववववध प्रकारच्या सामाणजक आणि आध्याणत्मक ववंयांना अ भव्य  
करण्याचे साधन आहे. रववदास यांच्या मतृ्यूनंतरही त्यांचे  ल ाि भारतीय समाजात सं ंाचेु आहे. 
 हंद ू संत असतानाही    ांच्या धमगु्रंर्ात त्यांच्या रचनांना मानाचे  र्ान  म ाले. याचा अर् ु
त्यांच्या दोहयांमधला भावार् ुहा  हंद ूधमारुुरता संकु चत नव्हता. ते मानवतावादी संत होते. 
 
तनष्कर्य 
 समाजातील  च्चनीचता, जातीभेद, दा र य यामधील भेदभाव दरू करण्यासाठी संत रववदास यांनी 

केलेले काय ु ूर प्रेरिादायी आहे. 
  कतीही संक े आली तरी त्यांनी भव माग ुसो ला नाही, याव न त्यांच्या जीवनातील भगवंताचे 

 र्ान समजते. 
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 मािसाचे मन रववर झ असेल, तर देव आर या अंत:करिात वास करतो. 
 आर या  दे्द ातून आणि भ  तून संत रो हदास महाराजांनी समाज क यािाचा माग ुदा वला. 
सं भय ग्रंथ सूची 
 संत रो हदास यांची संण   जीवनी - आनंद सोन  के 
 संत रो हदास - ल मि सूयभुान 
 मन चंगा संत रो हदास - ॲ . आनंद गव ी 
 गु  रववदास  म आणि वा तव - चं प्रका  देगलरूकर 

 


