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संत  सा�ह�यातून �य�त झालेले �वचार 

 

�ा. डॉ. �शवाजी तुकाराम पाट ल 

मराठ" �वभाग �मुख व माग&दश&क , मा. ह. महाडीक कला व वा(ण*य महा�वदयालय मोड,नबं ता. माढा िज. सोलापूर. 

_______________________________________________________________________________________

�1तावना -  

महारा23ात तेरा�या शतकात रामदेवराव यादवांची कारक4द& होती इ.स. 1271 त े1309 हा कालखंड होय. 

याच काळात संतानी का�य,न�म&ती केल . याम7ये नामदेव, 8ाने9वर, गोरा कंुभार, मु�ताबाई, 

जनाबाई, का;होपा<ा, चोखामेळा, सोयराबाई, सेना ;हावी, नरहर  सोनार, सावता माळी, एकनाथ, 

तुकाराम, रामदास इ. संतांनी अंभग ,न�म&ती क@न मराठ" का�याAया इ,तहासात आपला वेगळा ठसा 

उमट�वला आहे. संत नामदेवाचा ज;म 1270 तर 8ाने9वरांचा ज;म इ.स. 1275. यादवांAया काळात सुD 

झालेल  संत वाड. मयाची परंपरा �शवाजी महाराजांAया काळातह  चालु होती. संत वाड. मयाच ेतीन 

कालखंड पडतात. प�हला कालखंड नामदेव 8ाने9वर यांचा. नामदेवांनी 1350 म7ये समाधी घेतल  तर 8ाने9वरांनी 1296 म7ये समाधी घेतल . 

8ाने9वरांAया समाधी नंतर नामदेव �दघ&काळ भागवत धमा&चा �चार - �सार कर त रा�हले. दसुरा कालखंड संत एकनाथांचा �वचार करावा 

लागतो. एकनाथांचा ज;म 1520 साल  झाला आ(ण 1598 म7ये समाधी घेतल . ,तसरा कालखंड इ.स 1608 ते 1681 असून तुकाराम रामदासांचा 

आहे. या चारशे वषा&त संतानी �वपुल का�य ,न�म&ती केलेल  आहे. संत नामदेव आ(ण 8ाने9वर यांAया कालखंडात सवा&Hधक संत होऊन गेJयाचे 

�दसते. सव& संत पंढर Aया पांडुरंगाचे भ�त आहेत. पांडुरंग आ(ण पंढर  हेच �यांAया का�य ,न�म&तीच ेमुKय �ेरणा 1थान आहे.  

तेरा�या शतकाAया अखेर ला 8ानदेव व नामदेव यांनी सां1कृ,तक चळवळीला �ारंभ केला. �ाMत पNरि1थतीला अनुस@न �यांनी 

समाजाला नवे �वचार नवी �दशा, OुP देवतांचे पूजन, वण& भेद, कम&कांड इ. मुळे समाजात सामा;य �य�तीचा �वकास केला. *या काळात 

कम&कांडांना उत आला होता. धमा&चे 1तोम माजले होते अशा काळात वारकर  सं�दायाAया जोरावर अ7याि�मक लोकशाह  ,नमा&ण केल . 

याम7ये अठरा पगड जातीच ेसंत होते. संत 8ानदेव, नामदेव, गोरा कंुभार, सेना ;हावी, सावता माळी, जोगा परमानंद (तेल ) नरहर  सोनार, 

�वसोबा खेचर, चोखामेळा, बंका महार, दासी जनाबाई इ. संत एक< आले. हNर हरा भेद नाह , देव दगडात नाह  तो स*जनात आहे. असे सागूंन 

भूताला भगवंत मानावयास �व�ृत केले. 1वउदधारासाठ" नाममं< सहज सुलभ सोपा रे सांHगतले. संसारात राहुन परमाथ& करता येतो हे 

दाखवून �दले. समाजातील जा,त - �यव1था व शा1< �ामाQय यांना ध�का न लावता 1<ी व OुPांना आपJयात सामा�व2ट क@न घेतले. 

�यांAया आ�म�वकासाला वाट क@न �दल  देव फ�त भावाचा भुकेला आहे. भि�तचा लंपट आहे �याला यातीकुळ लागत नाह . जाती कुळ वण& हे 

अवघेHच गा हे अकारण मानले. वण&�यवसायाच े भेद �य�तीAया अ7याि�मक �वकासाAया आड येत नाह त असे सांHगतले. �यांनी आपले 

त�तव8ान सामा;यांAया भाषते सांHगतले. अ7या�माAया Oे<ात ��येक �यि�तला ,तAया �वकासाला वाव रा�हJयान े महारा23ाAया 

सां1कृ,तक जीवनात न�या अ7याि�मक व धा�म&क लोकशाह चा ज;म झाला. या अ7याि�मक लोकशाह ला संतमेळा Sहणतात.  

             महारा23ाम7ये वारकर  सं�दयाम7ये भि�तच े Oे< सवाTसाठ" खुले केJयामुळे हा सं�दाय Uढ होत होता. या सं�दायान े समता 

�1था�पत करQयाचा �य�न केला. वारकर  सं�दायाला �वVलाAया @पात एके9वर मांडता आला. Wी �वVल हे वारकXयांच ेआरा7य दैवत तो 

अVावीस युगे �वVेवर उभा आहे. वारकर  सं�दायाम7ये अठरा पगड जातीच े संत असJयामुळे कोणाची ह  जात ई9वर �ाMतीAया आड येऊ 

शकल  नाह . अ7या�माAया Oे<ाम7ये भावनेची, जी तंुबलेल  दारे होती ती उघडQयाAया �य�न केला.  

               बारा�या शतकाम7ये संतानी �वपुल �माणात वाड.मय ,न�म&ती केल . 8ाने9वरांनी 8ानयोग आ(ण कम&योग सांHगतला आहे. 

8ाने9वर  ह  �याची साO आहे. गीतेवर ल 8ाने9वरांच े भा2य का�यU2टया Wे2ठ आहे. 8ाने9वरांनी ‘एके9वर वाद’ सांHगतला. 8ाने9वरांनी 

वण&�यव1था नाकारलेल  नाह . �यानंी समतेचा �वचार सांHगतला. आपJया वाटयाला जे कम& आलेल आहे ते ,न2ठेन ेपार पाडले पा�हज ेअसे ते 

Sहणतात. याचा अथ& असा, *या वणा&ची जी कत&�ये आहेत ती �यांनी चोख बजावल  पा�हजेत. असा �यांचा आZह होता. *यांAया वाटयाला 

वणा&Wम धमा&�माणे कम& आलेले आहे �याच े पालन केले पा�हज े हा पारंपाNरक U2ट कोन 8ाने9वर अंHगकारतात. संत 8ाने9वरांनी वण& 
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�यव1थेचे समथ&न केले. आपापJया जातीचा धम& पाळQयात �हत आहे. असे ते ,नOून सांगतात. आपला धम& आचरणात आणQयासाठ" 

[कतीह  कठ"ण असला, �यासाठ" [कतीह  क2ट सोसावे लागले तर  आपला धम& कत&�यान े,न2ठेन ेपार पाडावा असे ते Sहणतात.  

बहुजन समाजासाठ" मराठ" भाषचेा पुर1कार क@न ,तचा �वकास घडवून आणला. 8ाने9वर , अमतृानुभव, चांगदेव पास2ट  अशा 

अ�,तम Zंथांची ,न�म&ती क@न मराठ" भाषा आ(ण धम& यांना अनमोल देणगी �दल . वारकर  सं�दायाचा उ�कष& घडवून आणला. सामािजक 

सदाचाराचा आदश& समाजाला �दला. 8ाने9वरांनी धमा&ला आधु,नक उदार आ(ण सम;वयवाद  वळण देQयाचा �य�न केला �यांनी समाजाला 

�काश दाखवQयाचे काय& केले. �याचबरोबर त�काल न धम&�यव1थेम7ये चातु&व&Qय �यव1थेला खुप मोठे 1थान होते. धम& Sहणजे तीथ&या<ा, 

धम& Sहणजे य8याग अशी समीकरणे होती, �यांनी समाजाला �काश दाखवQयाचे काय& केले �याचबरोबर त�काल न धम&�यव1थेम7ये 

चातु&व&Qय �यव1थेला खुप मोठे 1थान होत.े धम& Sहणजे तीथ&या<ा, धम& Sहणजे य8याग अशी समीकरणे होती. �यांनी बहुजन समाजाAया 

�वकासासाठ" आपले जीवन �य,तत केले. समाज�बोधनाच े�यानंी काय& केले �यामुळे �यांAया�वषयी ,नतांत आदर आहे. �यांच ेजीवन व काय& 

मानवजातीसमोर एक आदश& आहे. �यांची 8ाने9वर  महारा23ाAया घराघराम7ये पोहोचल  �यांनी समाजाला भ�तीची नवी वाट दाखवल . 

8ानदेवांच े�वचार त�काल न पNरि1थतीAया U2ट ने मह�वाच ेउपयु�त होते आ(ण आजह  आहेत. आपJया �वचारामुळेच लोकांAया धम& ,नती 

संबंधीAया कJपनात बदल घडवून आणला. �यांनी समाजाला सामािजक ,नती �शक�वल . माणसाचे मोठेपण सामािजक �,त2ठेवर [कंवा 

जातीवर अवलंबून नसून �याAया �यि�तगत चाNर\यावर, मनाAया शुदधतेवर, उभे असत.े हा �वचार मह�वाचा वाटतो. 8ानदेवांAया 

सामािजक व सां1कृ,तक काया&च े समालोचन करताना ह. Wी. शेणोल कर Sहणतात. “स�य अं�हसा, दया, सवा&नुभू,त समभाव, अमा,न�व, 

अदंभ�व, अ]ोध�व इ. गुणांचे 1व@प 1प2ट करताना वैयि�तक आ(ण सामािजक दो;ह  अंगांनी 8ाने9वर चा �वचार करतात. 8ाने9वर Aया 

शेवट  �यानंी पसायदान माHगतलेले आहे. अमतृानुभवातून पर^Sहा�शवाय अ;य काह  एक नाह  हा �वचार मांडला आहे. तर चांगदेव पास2ट  

तून मी आ(ण तु यांAया ऐ�य�,तपादनाच े8ानदेवांच ेकौशJय अपूव& आहे. �यांनी समाजाला जीवनU2ट  का�यU2ट  �दल  आहे.  

              संत वारकर  सं�दायाम7ये संत नामदेवांचा अHधकार मोठा आहे. वारकर  सं�दायाचे संघटक �सारक �चारक Sहणून �यांच े काय& 

मह�वाचे आहे. �वर�त उदासीन व�ृतीमुळे, �वVल भ�तीमुळे ते जगावेगळे संत वाटतात. भ�तीच े महा�Sय, लोक जागतृीच े काय&, समाज 

मनाची घडण उदा�त हेतुने केल  नाचू [कत&नाच ेरंगी, 8ानद प लावु जगी  या उ�तीनुसार भागवत धमा&ची पताका घेऊन उ�तर महारा23 पंजाब 

म7ये भ�तीचा �चार केला. संत नामदेव �वVल भ�त होत.े भ�ती�वना मोO नाह  असे सांगून एका नामावाचून अ;य जीवनात व जगात काह  

नाह  असे त ेSहणतात. पंढर चे मह�व सांगून मनु2यान ेआयु2यात एकदा तर  Wी Oे< पंढर ला भेट दयावी असे ते Sहणतात. पंढर चा �वVल 

सवा&�मक आहे. �याला भेटJया�शवाय, शरण गेJया�शवाय, जीवनाला मु�तता नाह . संतांAया सहवासात �यांAया संगतीत सुख आहे. देवाची 

भ�ती करावयाची असेल तर मन ,नम&ळ हवे. भाव शु7द हवा. �याAया �ाMतीसाठ" तप9चयaची, रानावनात जाQयाची गरज नाह . संसारात राहुन 

�याची �ाMती करता येत ेअसे त ेसांगतात. देव दगडात नाह  तर माणसात आहे, �यांची अभंगवानी आ�म,न2ठ 1व@पाची आहे. संत नामदेवांनी 

भि�त परंपरेत मराठ" लोक �यवहारात, मराठ" भाषमे7ये अपूव& योगदान �दले आहे.  

                 मु�ताबाbनी नामाच े मह��व सांHगतले. ,नरंतर नाम1मरण केJयाने �वषय वासनेची बाधा कधी होत नाह . �यामुळेच मु�ताबाई 

संसार बंधनातुन मु�त आहे असे Sहणते. सावता माळयान ेआपला सारा �यवसाय �वVलमय क@न टाकला होता. क2ट कर,ता ज;म गेला, 

तुझा �वसर पcडला अशी आपJया मनातल  @ख@ख त े �वVलाजवळ �य�त करतात. चोखामेळयान े �वVल दश&नाची तळमळ बXयाच 

अंभगांतुन �य�त केल  आहे. आपJया उपेOेचे द:ुख अनेक अंभगातुन �य�त केले आहे. सेना ;हा�याने सामािजक ,नती सांHगतल  आहे 

जनाबाईन े नामाचा म�हमा सांHगतला आहे. अनेक संतानंी आपJया अंभगातुन हNरभ�ती, संतसंग, संतसहवास, नाम महा�Sय, सवाTठायी 

समभाव, कत&�य,न2ठा सांHगतल  आहे.  

                 संत एकनाथांनी समाज �यव1थेला आपJया वांङमयाAया �दारे �दशा देQयाचा �य�न केला. �यांच ेचNर< व चाNर\य आदश&वत आहे. 

संत एकनाथांच े�यि�तम��व महान होते ते भागवत धमा&च े�भावी यश1वी �चारक होत. भागवत धमा&Aया अधारे समाजाला खर  माणुसक4 

�शक�वल . आपJया वांङमयातून जे ज ेयोeय आहे त ेते देQयाचा साि�वक �य�न केला. भागवत धमा&तील समतेAया �शकवणुक4चा उदघोष 

आपJया सा�ह�यातुन केवळ सामािजक दगुु&नांAया ,नमु&लनासाठ" केला. �पंच करता करता उ�तम परमाथ& साधता येतो याच े मु,त &मंत 

उदाहरण Sहणजे संत एकनाथ होय. एक संशोधक व�ृतीचा �ेमळ fदयाचा उ�कट भावा�व2कार लाभलेला हा संत आपJया बहु�वध रचनतुेन 

आजह  समाजाला �शgOत कर त आहे. संत तुकारामांनी आपJया अभंगवाणीतून समाजाला रोखठोक �वचार, आचार �दले आहेत. संत 

तुकाराम Sहणजे आधी केले मग सांHगतले. अHधकार तैसा क@ उपदेश Sहणणारे तुकाराम सवाTना जवळचे वाटतात. आपलेसे वाटतात. �याचे 

कारण ते सहfदयी वाटतात. भ�ती सारख ेदसुरे सोपे साधन नाह . Sहणून �यांनी भ�ती करा असा सोपा उपदेश �दला. तुकाराम महान संत 

वाटतात. बोले तैसा चाले �याची वंदावी पाऊले. असे Sहणणारे तुकाराम परखड, रोखठोक, �ेमळ व�ृतीच ेवाटतात.  �यांनी समाजाला माणूसक4, 
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दया, Oमा, शांती �शक�वल . समथ& रामदासांनी आपJया आचार �वचारातुन �शकवणूक4तून, उपदेशातून माणसाला संसारात राहून परमाथ& 

कसा करता येतो. त े सा7या सोMया भाषतूेन आपJया दास बोधातून सांHगतले आहे. मनू2य 1व:ताला �वसरला आहे. �यांन े 1वचा Sहणजे 

आ�Sयाचा शोध hयावा. �यासाठ" नाम1मरण, Hचतंन मह��वाचे आहे. �यानेच 1व:ताचा उ7दार होणार आहे. �यासाठ" ��येक मनू2यान े

आपJया जीवनाच ेसाथ&क क@न घेQयासाठ" सदगु@चा शोध घेतला पा�हज.े सदगू@ �वना ज;म �यथ& आहे. तसेच समथा&नी मनु2य ज;माला 

आलाय कशासाठ", करतोय काय, आ(ण जायच े कुठे हे �याला ठाऊक नसJयामुळे 1व:ताची 1व:ताच फसगत क@न घेतल  आहे. Sहणून 

��येकान े चांगJया संगतीची कास धरल  पा�हज.े अ,तशय सा7या सोMया भाषतूेन आपJया दास बोध या Zंथातून मनाला @चेल, पचेल, 

आवडले आशा भाषतूेन �शकवण �दल  आहे. �व9व कJयानाची तळमळ �यांनी �य�त केल  आहे. ��येक माणसाच े कJयाण �हावे तो 

अधोगतीला न जाता �याची उ�तरोउ�तर �गती �हावी. असे समथाTना मनोमन वाटते.    
          

समारोप –  

�यापक, सवाTना बरोबर घेऊन सोपी साधना सांगणारा वारकर  सं�दायासारखा दसुरा सं�दाय नाह . लोक जागतृी कर त हर भजन 

कर त अ7या�माचा संदेश �दला. आपJया अभंगातून सव&च संतांनी हNरभ�ती सांHगतल . आ�मशु7द  भूतदया परोपकार नाम माहा�Sय, 

समभाव, कत&�य,न2ठा जीवन,न2ठा मुJये सांHगतल  संतांनी य8याग, iवैकJये यांचा ,नषधे क@न कम&कांडाला मुठमाती देऊन सवाTना सहज 

सुलभ सोपा असा भ�ती माग& सांHगतला. सव& संतानी आ�म उ7दाराबरोबर समाज उ7दाराचे मह��वपूण& काय& केले आहे. मानवी जीवनाच े

अं,तम उ�j2ठ सुख, समाधन, Hचरशांती ह  ई9वर Hचतंनातच असते असे सांHगतले. कोणताह  संकJप �स7द स जावयाचा असेल तर काया, 

वाचा, मन एक केJया�शवाय मनाची एकाZता, तिJलनता आ(ण एक@पता सा7य होत नाह  सव& संतानी साXया समाजाला खXया मानुसक4ची 

ओळख क@न �दल  जे जे योeय आहे त े ते देQयाचा सा�वीक �य�न केला आहे. मानव जातीला मानव धमा&ची �शकवण �दल . मानवाला 

स;मागा&ला लावले �शवाय सां1कृतीक, सामािजक आHथ&कत े बरोबरच शेती ,न2ठता, कृषी सं1कृती याचंे मह��व सांHगतले आज संतांAया 

अभंगातुन वर ल �वचार लोकांपयTत पोहच�वQयाच ेमहान काय& आधु,नक काळात सु7दा लोकांना उपकारक व मह��वाच ेवाटते. थोड�यात 

मला असे  वाटते क4, आज संतांAया आचाराची, �वचाराची, �शकवणूक4ची माणसाला अ;न, व1<, ,नवारा या�माणे खर  गरज आहे. ��येकानंे 

संतांच े�वचार अचरणात आणणे गरजेचे आहे. �या�शवाय माणसाचा माणुसक4चा उ7दार होणार नाह . ऐवढेच न�हेतर माणसाAया जीवनाच े

खरे गमक [कंवा फलWुती संतांAया आचारा �वचारात सामावलेले आहे.  
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