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महाराष्ट्रामध्ये ववववध धमम व जाती पंथा े लोक गुण्यागोववंदाने एकत्र नांदत आहे त . या े
महत्त्वा े कारि म्हिजे ववववध पंथा े आ ारधमम हे शेवटी मनुष्याच्या आत्मोन्नतीपयंत
पोहो तात. प्रत्येक पंथा ा आ ारधमम वेगवेगळा असला तरी अंचतम ध्येय हे परमेश्वर प्राप्ती व
मोक्षप्राप्ती हे

आहे . महाराष्ट्रामध्ये शैव आणि वैष्िव हे दोन मुख्य पंथ आहे त. काही जि

चशवा े म्हिजे शंकरा े पूजन करतात.

तर काहीजि वैष्िवा े म्हिजे ववष्िू े पूजन करतात.

आददशक्ती आणि परमात्मा यां े ऐक्य सांगिारा ‘वारकरी संप्रदाय’ हा एक महत्त्वा ा संप्रदाय
म्हिून ओळखला जातो.

‘शाक्त संप्रदाय’, ‘नाथसंप्रदाय’, ‘दत्त संप्रदाय’, ‘समथम संप्रदाय’ असे

अनेक संप्रदाय महाराष्ट्रामध्ये गुण्यागोववंदाने नांदत आहे त . पैकी काही संप्रदाय
पडद्याआड लुप्त झाले. परं तु वारकरी संप्रदाया ी

हे काळाच्या

वाढ मात्र झपाट्याने होत असलेली ददसून येते.

“संत कृ पा झाली | इमारत फळा आली |
ज्ञानदे वे रच ला पाया |उभाररले दे वालया|
नामा तया ा दकंकर | केलेल्या हा ववस्तार |
जनादम नी एकनाथ | खांब ददला भागवत |
तुका झालासे कळस ||”
या बदहिाबाईच्या अभंगाप्रमािे अनेक संतांनी वारकरी संप्रदाया ा ववस्तार करण्या े
महान कायम केले आहे .

वारकरी संप्रदायाला ‘भागवत धमम’ म्हिून संतांनी संबोधलेले आहे .

भगवंताला सवमस्व अपमि करिारा तो म्हिजे ‘भागवत’ यावरून
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व आ ारधमम समजतो. वारकरी संप्रदाया ा पाया ज्ञानेश्वरांनी र ला असे मानले जाते , परं तु
ज्ञानेश्वरांच्या आधीपासून वारकरी संप्रदाया ी वाट ाल सुरू होत असावी कारि ज्ञानेश्वरां े आईवडील हे पंढरपूरच्या ववठ्ठला ी वारी करत होते. ज्ञानेश्वरांच्या आई-वदडलांना कममठपिा व
भोंदचु गरीमुळे

मरि पत्करावे लागले.

अनणन्वत छळ सोसावा लागला.
उभारिी झाली असे

चनवृत्तीनाथ, ज्ञानदे व, सोपानदे व व मुक्ताबाई याना

या सवम पायावर

वारकरी संप्रदायाच्या भक्कम तत्त्वज्ञाना ी

म्हिावे लागते.

संत ज्ञानेश्वर जन्म आणि लेखन कायम
संत ज्ञानेश्वरां ा जन्म शके ११९७ मध्ये झाला, तर त्यांनी समाधी शके बाराशे अठरा
मध्ये घेतली. जेमतेम बावीस वर्ाम ा कालखंड ज्ञानेश्वरांना लाभला . महाराष्ट्रात तेराव्या शतकात
रामदे वराय यादव यां ी सत्ता होती.
पंथा े

प्राबल्य होते.

या काळात बौद्ध, जैन, चलंगायत, वीरशैव, महानुभाव या

हे माद्री पंदडत यांच्या ‘ तुवग
म चम ंतामिी’ या ग्रंथाने कममकांडा े स्तोम

माजवले होते. अशा काळात सवमसामान्य लोकांना खरा भवक्तमागम सांगण्या ी चनतांत गरज
चनमामि झाली होती.

या काळात लोकां े अज्ञान दरू होऊन त्यांना भक्ती ा व चनष्काम कममयोग

ज्ञानेश्वरांनी आपल्या लेखिीतून मांडला ज्ञानेश्वरांनी मराठी वाङमयातील

अक्षर ‘ज्ञानेश्वरी’ हा

ग्रंथ चलदहला. त्या बरोबर ‘अमृतानुभव’, ‘ ांगदे व पासष्टी’, ‘हररपाठा े अभंग’, ‘ववराण्या’,
‘गौळिी’ असे ववपुल लेखन केले आहे . भक्ताना

त्यांनी अमृता ा अनुभव आपल्या अद्वै त

तत्वज्ञानातून ददला. प्रा ीन धममग्रंथ संस्कृ त भार्ेतून
वा ण्या ी मुभा नव्हती.

चलदहले होते.

सामान्य लोकांना ते

पारमाचथमक ऐश्वयम सवमसामान्यापयंत पोहो ले पादहजे म्हिून

ब्रह्मववद्ये ा सुकाळ करण्या ी त्यांनी प्रचतज्ञा केली. संस्कृ त भार्ेतील तत्त्वज्ञान त्यांनी सोप्या
महाराष्ट्री प्राकृ त भार्ेत प्रचतपादन केले. भगवद्गीता ही मानवी जीवना े

शास्त्र म्हिून ओळखली

जाते त्या े चनरुपि प्रत्यक्ष श्रीकृ ष्िाने केले आहे . श्री कृ ष्ि व अजुन
म यां ा संवाद रूपाने
अध्यात्म व नीचतशास्त्र त्यातून प्रकट झाले आहे . त्या े
अमृतानुभव या ८०४

चनरूपि ज्ञानेश्वरांनी केले आहे .

ओवीसंख्या असलेल्या ग्रंथात चशवशक्ती, शब्द मंडन, शब्द खंडन, ज्ञाना ा

अज्ञाना ा चनरास, स्फूती वाद यां े चनरूपि केले आहे त. तत्त्वज्ञ अध्यात्मा ा अकम म्हिून ही
आपिास या ग्रंथाकडे पाहता येते.

ांगदे व-पासष्टी हे 65 ओव्यां े काव्य असून पत्ररूप काव्य

म्हिूनही आपिास त्या ा उल्लेख करता येईल. त्यामध्ये तत्त्वज्ञाना े मूलभूत चसद्धांत सूत्र
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रूपात मांडले आहे . “एका योगी

पुरुर्ाने दस
ु ऱ्या योगी पुरुर्ाला केलेला हा बोध असून वेदांता े

सार त्यातून प्रकट झाले आहे .

ांगदे वपासष्टी हे भावयुक्त , एकात्मक, मनोहर, परतत्वपुष्ट

पारमाचथमक तत्त्वज्ञान काव्य आहे ” असे बी. एन. पाटील म्हितात. (बी. एन. पाटील
:२००९:२५३) हररपाठाच्या सत्तावीस अभंगातून तत्वज्ञान व आत्मानुभत
ू ी

े चनरूपि आले आहे .

परमेश्वर भक्ती ा साधा, सोपा, नाममदहमा त्यांनी यातून सांचगतला आहे .
दे वाच ये द्वारी |उभा क्षिभरी | तेिे मुक्ती

ारी | साचधयेल्या ||

हरी मुखे म्हिा | हरी मुखे म्हिा |पुण्या ी गिना कोि करी ||
असोचन

संसारी |जीवे वेगू करी |वेदशास्त्री उभारी बाह्य सदा ||

ज्ञानदे व म्हिे व्यासां ीये खुिे | द्वारके ा रािा |पांडवा घरी ||
दे वाच्या दारात उभे राहून नामस्मरि करिार्या भक्ताला प्रत्यक्ष श्रीकृ ष्ि भेटायला येतो.
असा साधा सोपा सरळ मागम प्रचतपादन केला आहे .

‘अतींदद्रय परी भोगववन |इं दद्रया करवी |’

अशी प्रचतज्ञा करून तरी ‘इं दद्रया दे ऊनी कवाडा | रूदयी भोगी | (संत ज्ञानेश्वर 9. 134) असे
ज्ञानदे व सांगतात. ‘अवघा ी संसार सुखा ा करीन | आनंदे भरीन चतन्ही लोक ||’ असेही ते
सांगतात. त्यामुळे

‘यारे यारे लहानथोर | याती भलत्या नारी नर | न करावा वव ार |

सानथोर ||’ असे सांगून सवम लहान मोठ्या आणि सवम

जाती धमामतील स्त्री-पुरुर्ांना भक्ती ा

मागम खुला करिाऱ्या वारकरी संप्रदाया ा पाया ज्ञानेश्वरांनी र ला असे म्हटले जाते .

“ज्ञानेश्वर

हे अध्यात्म वव ार व्यक्ती दहताच्या मयामददत दृष्टीने न करता समाज दहताच्या व्यापक दृष्टीने
करतात बहुजनाच्या दहता ी व सुखा ी च ंता हा

ज्ञानेश्वरी ा अनन्यसाधारि ववशेर् आहे “

असे म वा धोंड म्हितात. ( म. वा. धोंड :१९८० :७७ ) ज्ञानेश्वरां े हे व्यापक समाजदहत
ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायातील पसायदान यामध्ये सार रूपाने

उमटले

आहे .

त्यांच्या

व्यवक्तत्वात ज्ञान, व्यासंग व तकमबुद्धी प्रमािे सृष्टी व्यापार, मनुष्य व्यवहारा े सूक्ष्म चनरीक्षि,
भक्ती ववश्वा ी एकरूपता व प्रािी जातीववर्यी अपार किव यां ा सुरेख संगम असलेला आपिास
ददसून येतो. ज्ञानेश्वरांनी द्वै त भक्ती ा चसद्धांत मांडला आहे . ज्ञानदे वांनी भक्तीला चनष्ठे ी पदवी
प्राप्त करून ददली ती भक्ती ी ज्ञानाशी व कममयोगा ी सांगड घालून असे म.वा. धोंड म्हितात.
(म वा धोंड :१९८० :६१ )
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‘दक भक्ती सुखालागी | आपिच

जाला दो भागी |

वाटु नीया अंगी | सेवकही वािी |
येरा

नाव मी ठे वी |मजा भजतेया ओज बरवी |

न भजतेया दावी | योगीया जो || ( संत ज्ञानेश्वर 12. 186, 87) यामधून ज्ञानदे वांनी
भवक्तमागाम ा एक वेगळा अववष्कार दाखवला आहे . ज्ञानदे वांनी कममयोगा ी भक्तीशी

सांगड

घातली आहे . भक्ती केल्यामुळे परमेश्वर प्राप्ती होते व परमेश्वर भक्ताला मोक्षप्राप्ती करून दे तो. श्री
ववठ्ठल हा ज्ञानेश्वरां े आराध्य दै वत आहे . ववठ्ठलाला श्रीकृ ष्िा ा अवतार मानला आहे .
त्यामुळे

ववठ्ठल भक्ती म्हिजे, एक प्रकारे श्रीकृ ष्िभवक्त होय.

तत्वज्ञान
ज्ञानदे व अथामकडू न शब्दांकडे

आले आहे त. वा काला हा अथम समजून घेण्यासाठी

शब्दांकडू न अथामकडे जावे लागते. एका तत्वाभोवती अनेक प्रकार े वलय असते, ते वलय
अचधष्ठानावर अवलंबन
ू असते. त्यामुळे ज्ञानदे वां े ताणत्वक अचधष्ठान समजून घेिे अगत्या े
ठरते. तत्त्वा ी व्याख्या शास्त्रकार, उपचनर्दे , स्मृती इत्यादी प्रकाराने केली जाते. ‘गीता’ हे एक
प्रकार े ‘शास्त्र’ म्हिून

ज्ञानदे वानी विमन केले आहे . ते म्हितात ‘गीता शास्त्र साधले आम्हा’.

इं दद्रयांच्या पलीकडे असिारे ववश्वरूप तत्व
अनुभव घ्यावा लागतो. संत म्हिजे

ममदृष्टीला ददसत नाही, त्यासाठी इं दद्रयातीत होऊन

सत्याच्या अणस्तत्वा ा अंत ज्याने साध्य केला आहे .

भक्ती म्हिजे ववभक्ती नसिारी. तत्त्व म्हिजे कोित्याही काळी कोित्याही अवस्थेत ज्याच्या
णस्थचतस्थापकत्वाम्ध्ये फरक पडत नाही, सवम अवस्थेत ज्या े अणस्तत्वपि अखंड असते अशी
गोष्ट . जग म्हिजे, ज जन्माला येिे व ग म्हिजे गमन करिे अशी जागा. सांख्य म्हिजे
ज्ञान. नाणस्तक म्हिजे अणस्तत्व अमान्य. संख्याशास्त्रा ी माया व आत्मा ही दोन प्रधान तत्त्वे
आहे त भजन भज ( भावना ). ‘मी आत्मा मी ब्रम्ह’ मानून भक्ती करिे. ज्ञान म्हिजे सम्यक
ज्ञान, म्हिजे

ईश्वरा े अपरोक्ष अनुभव. ज्ञानशास्त्र, सत्ताशास्त्र, व नीचतशास्त्र यां े वववे न

ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी मध्ये केले आहे . ब्रह्म चनगुि
म आणि ईश्वर सगुि आहे त. णजवा े ब्राह्माशी
ऐक्य झाले पादहजे. दह ऐक्य होण्या ी प्रदिया हळू हळू होिारी आहे त्यामुळे त्यास

‘िममुक्ती’

ती असे संबोधन त्यांनी वापरले आहे . संत ज्ञानेश्वरांनी मायावाद, च दद्वलास वाद, प्रचतवाद यां ी
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ं ल असते अभ्यास आणि वैराग्य याच्या मदतीने

आत्मानुभव या ी गोडी लावून त्याला णस्थर करता येते, तर कत्यामच्या

शुद्ध बुद्धीवर

कमाम ी

नैचतकता अवलंबन
ू असते. कमम हे चनष्काम असावे, अशा चनष्काम कमामने मनुष्य अचधक शुद्ध
बनतो. मनुष्याला स्वतःला नैचतक मानदं ड बनता येते . आत्मानंद प्राप्ती हे नीती े अंचतम साध्य
असल्याने मनुष्याने दग
ुम ां ा त्याग करावा व सद्गुिी व्हावे. ईश्वरभक्ती हा सदगुिी होण्या ा
ु ि
एक

ांगला मागम आहे .
साधकास णस्थतप्रज्ञा

ी अवस्था प्राप्त झाली तर आनंदमय परमात्मा सवमत्र भरल्या ी

जािीव चनमामि होते. ‘दकंबहुना

रा र तोच

झाला’ ही परमात्म्या ी सावमवत्रक जािीव ववश्व

व्यापून टाकते. संत ज्ञानेश्वरांनी ‘हे ववश्व ी माझे घर’ मानले व त्या घराच्या सुखासाठी
पसायदान म्हिजे

प्रसाद दान माचगतले. ज्ञानमागम, कमममागम आणि भवक्तमागम या तीनही

मागामने परमेश्वरापयंत पोहो ता येते . जीव चशव ऐक्य झाले पादहजे यासाठी यापैकी कोिताही
मागम चनवडला तरी

ालतो. कममचसद्धांत आणि धमम चसद्धांत सांगताना ज्ञानेश्वरांनी कमम व धमाम ी

उच त सांगड घातली आहे त्यांनी कमामला
आपले ववदहत कमम करिे म्हिजे
धमाम ी व्याख्या

आपला धमम मानण्यास सांचगतले आहे . प्रत्येकाने

स्वधमम सांभाळिे असे त्यां े प्रांजळ मत होते . आज आपि

बदलून टाकली आहे . ‘धारयेती धमम’- धारि करिारा धमम होतो. त्यामध्ये

उच त कमम धारि करिे हे अत्यंत महत्त्वा े असते. ही बाब सोईस्करपिे आपि ववसरलो
आहोत. प्रत्येकाने आपले स्वतः े चनणित केलेले काम इमानेइतबारे करिे हा प्रत्येका ा धमम
आहे .
‘ववश्व स्वधमम सूये पाहो | जो जे वांछील तो ते लाहो | प्रािीजात || ही मनोकामना पूिम
करण्या ी प्रदिया आहे ती

धमामच्या आ रिातून चसद्ध होऊ शकते.

ईश्वरा ी अनन्यसाधारि भक्ती करावी , मनुष्याने त्याला

शरि जावे ईश्वराच्या

कृ पेचशवाय मनुष्या े जगातील स्थान शून्य आहे . ईश्वरा े नामस्मरि करावे अनन्यभावाने
पराभक्ती करावी. ही भक्ती

अद्वै त भक्ती असते. जीव चशवा े ऐक्य त्या

परमेश्वर साचनध या ा अनुभव हा अतींदद्रय व अंतत्स्फूतम
साधकाला घ्याय े असतील तर भवक्तमागम अत्यंत
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“तत्वज्ञानातील एकाद्या चसद्धांता ी सत्यता व णजवंतपिा या चसद्धांतामध्ये जीवनाला ददव्यत्व व
कृ ताथमता प्राप्त करून दे ण्या े सामर्थयम दकतपत आहे यावरून ठरवाय े असते ” असे के डी
संगोराम म्हितात. (के डी संगोराम प्रस्तावना

: १९७८ : ७ )

भावेववि नकळे चनसंदेह | गुरु ववना अनुभव कैसा चमळे || (संत ज्ञानेश्वर : हररपाठ : ५ ) हे
सवम पारमाचथमक अनुभव घ्यावया ी असतील तर मनुष्याला गुरु असावा लागतो, म्हिून
ज्ञानेश्वरांनी आपले मोठे बंधू संत चनवृत्तीनाथ यांना
चनवृत्ती यांच्याजवळ
असते ते

संत

आपले गुरु मानले. या ववश्वात्मक गुरुदे व

त्यांनी पसायदान माचगतले. ‘आत्मानुभत
ू ी’ हे जसे एकमेव सत्य व ध्येय

मानवतेच्या ऐक्या े मूळ सूत्र ही असते . ईश्वर या एका

सूत्रांमध्ये मानवसमूह

गुंतला हे मानवते े ऐक्य हे अखंड ववश्वकल्यािासाठी महत्त्वा े आहे . ‘दकंबहुना

रा र’ होऊन

सवम प्राणिमात्र व त्याप्रमािे एकत्र गुण्यागोववंदाने रादहले पादहजेत. या दठकािी फक्त मानव
नव्हे तर सवम प्राणिमात्र एकत्र असले पादहजेत. हाही एक ज्ञानेश्वरांच्या तत्वज्ञाना ा गाभा म्हिून
आपल्याला पाहता येतो.
साऱ तत्वा ी संकल्पना
वस्तू े मूतम स्वरूप व त्यातील सारतत्त्व एक

असते. आत्मा व शरीर हे चभन्न असले

तरी त्यांच्यात एकत्व

आहे , कारि आत्मा व शरीर वेगळे केले तर कुिा े

येिार नाही. त्यामुळे

त
ै न्य हे वस्तू मध्ये

तत्त्वज्ञ म्हितो नेमके हे

सामावलेले

अणस्तत्व दाखवता

असते, असे ग्रीक तत्वज्ञ व पािात्य

सूत्र पकडू न ज्ञानेश्वरांनी सार तत्वा ी संकल्पना मांडली आहे . ‘The

real is the rational and the rational is the real’ असे हे गेल म्हितो. (कुलकिी पद्मा : १९७८
:२६ ) सत ् आणि च त ् यांच्यात द्वं द्व संभवत नाही या
वस्तू े स्थान अनन्यसाधारि असते.

आधारे

ववश्वाच्या

अनु रे िू पासून दकडा-मुंगी ते मोठमोठ्या प्राण्यांमध्ये

सत ् च त ् संकल्पना अनुस्यूत असते. ववश्व ही संकल्पना त्यामुळे

मूतम स्वरूपात दटकून राहते .

ज्ञानेश्वरांनी व्यष्टी आणि समष्टी या अचभन्न आहे त असे मानले त्यामुळे
वादा ी संकल्पना मांडली आहे .

प्रिालीत प्रत्येक

जे वपंडी ते ब्रम्हांडी याप्रमािे

त्यां ी च दद्वलास

श्रीकृ ष्िा े ववश्वरूप दशमन

ज्ञानेश्वरीतील 14 व्या अध्यायात मधील ओवी िमांक १२० ते १२८ मध्ये घडते. श्रीकृ ष्िा ी मी
आणि दृश्य जग एक

आहे ही कल्पना अजुन
म ाला सांगताना ज्ञानेश्वरांनी त्या ी उकल करून

सांचगतले आहे . एका बाजूला हररहर ऐक्य व जीव चशव ऐक्य यांच्यातून ववश्वा ी चनचममती होते
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एक ब्रम्ह

आहे या ी जािीव भक्ताला झाली म्हिजे

अद्वै त साधले जाते असे ज्ञानेश्वराना वाटते. “शैव आणि वैष्िव, ज्ञान आणि भक्ती, सगुि आणि
चनगुि
म ,माया आणि च दद्वलास, द्वै त आणि अद्वै त, प्रवृत्ती आणि चनवृत्ती, व्यक्ती आणि समाज,
श्रेयस

आणि प्रेयस यांना एकत्र आिण्यात ज्ञानेश्वराना अड ि आली नाही . ही

समन्वय

प्रवृत्ती युरोवपयन कान्ट व भारतीय तत्वज्ञानात साम्य असल्या े जािवते”, असे प्राध्यापक
रानडे म्हितात. (आर डी रानडे : १९७८ :११६ )
एकूि

सवम समाज व भक्ती तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वरांनी अचतशय सुंदर रीतीने ववशद केले

आहे .
ज्ञान ववज्ञान तत्त्वज्ञान
ज्ञानेश्वरानी व्यावहाररक ज्ञानाला प्रपं ा े ज्ञान असे संबोधले आहे . हे प्रापंच क ज्ञान
म्हिजे

ववज्ञान होय, तर तादकमक ज्ञानाला त्यांनी ‘ज्ञान’ अशी संकल्पना वापरली आहे .

ववज्ञानामध्ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान यां ा सहसंबंध असतो. ज्ञाता आणि ज्ञान यां ा अनुभव हा
परमेश्वराच्या भक्तीतून साधकाला घेता येतो. ज्ञान हे सापेक्ष असते. जीवाला चशवाशी एकरूप
व्हाय े असेल तर ज्ञान आणि भक्ती यां ा संगम पाहायला पादहजे .सम्यक ज्ञान दकंवा अपरोक्ष
अनुभवातून मािूस ब्रह्म णस्थतीला पोहो तो. ज्ञानेश्वरा ज्ञानशास्त्राकडू न सत्ता शास्त्राकडे मािसाला
जाता येते. जीवापासून चशव आपिास वेगळा न करता यांच्यातील ऐक्य साधावे लागते. हे
तत्वज्ञान ज्ञानेश्वरांनी सांचगतले आहे . लोकमान्य दटळक म्हितात ,” भाष्यकाराते

वाट पुसत

आपि आपली टीका र ली असे ज्ञानेश्वरानी स्वतः आपल्या ग्रंथाच्या अखेरीस म्हटले आहे ,
तथावप गीते ा अथम अनेक सरस दृष्टांत आणि फुलवून सांगण्या ी ज्ञानेश्वर महाराजां ी शैली
अलौदकक असून श्री शंकरां ायामच्यापेक्षा ववशेर्ता भवक्तमागाम े व काही अंशी चनष्काम कमाम े ही
त्यांनी समथमन केले असल्यामुळे ज्ञानेश्वरी हा गीते वर ा एक स्वतंत्र ग्रंथ मानला पादहजे .
ज्ञानेश्वर महाराज हे स्वतः योगी होते म्हिून गीतेच्या सहाव्या अध्यायात पातंजल योग अभ्यास
आला आहे .” ( म वा धोंड : १९८० : ३९ )
“मणच्छं द्राने बोध गोरक्षा ी केला| गोरक्ष वोळला गदहनीप्रती|
गदहनी प्रसादे चनवृत्ती ददधला | चनवृत्ती वोळला ज्ञानाप्रती |“
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नाथ संप्रदाया ी परं परा ज्ञानेश्वरांना असली तरी ज्ञानेश्वरांनी वारकरी संप्रदाया ा प्र ार व
प्रसार केला. नाथपंथातील हटयोग, ज्ञानयोग, संन्यास, परमेश्वर प्राप्ती ी ओढ आपिास
ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरी,

ांगदे व-पासष्टी, अमृतानुभव इत्यादीतून ददसून येते. या साऱ्या ा प्रभाव

ज्ञानेश्वर यांच्या लेखनावर व तत्वज्ञानावर चनणितपिे पडलेला ददसून येतो. उपचनर्दे , गीता,
गौडपादकाररका , योगवाचसष्ठ, शंकर तत्वज्ञान, काणश्मरी शैव संप्रदाय आणि गुरु परं परे ने आलेले
नाथपंथा े तत्त्वज्ञान अशा ववववध सप्तचसंधू ज्ञानेश्वरांच्या अद्वै त सागराला येऊन चमळाले ददसतात,
असे

डॉक्टर

पेंडसे

म्हितात.

यावरून

ज्ञानेश्वरांच्या

तत्त्वज्ञानावरील

प्रभावा े

आपिास

मूल्यमापन करता येते.
एकूि

ज्ञानेश्वरांच्या लेखना ा वव ार करता सुगम महात्म्य, भक्ती महात्म्य त्या बरोबर

कममयोग आणि ज्ञानयोग यां ा सुरेख संगम ज्ञानेश्वरांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये साधलेला ददसून येतो
चनष्कर्म
१.

चनष्काम कममयोगा ी संकल्पना ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव या ग्रंथांमधून खूप सुंदर रीतीने
सांचगतलेली आहे .

२.

ज्ञानेश्वरांनी सवमसामान्यांना समजेल व रु ल
े अशा शब्दात भक्तीमागम पटवून ददला आहे .

३. ज्ञानेश्वरांनी सांचगतलेल्या ‘स्वधमम’ संकल्पनेतून धमाम े उन्नत रूप आपिास पाहावयास
चमळते.
४. नाथ

संप्रदायातील

हटयोग,

कंु डचलनी

योग,

संन्यास

या ा

प्रभाव

ज्ञानदे वांच्या

तत्वज्ञानावर पडलेला आहे .
५. संस्कृ त भार्ेतील ज्ञान महाराष्ट्री प्राकृ त भार्ेत ज्ञानेश्वरांनी चनरुपि केले आहे .
संदभम
१.

संत ज्ञानेशवर , ज्ञानेश्वरी

२. कुलकिी पद्मा, ज्ञानेश्वरां े तत्त्वज्ञान अकॅडमी ऑफ कमपेरेटीव्ह
दफलोसोफी अंड बेळगाव 1978
३.

पाटील बी. एन., प्रा ीन महाराष्ट्र वांग्मय वैभव प्रशांत पणब्लकेशन
जळगाव 2009

४. धोंड म. वा., ज्ञानेश्वरी तत्वज्ञान स्वरूप व वव ार, मॅजेणस्टक बुक स्टॉल
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