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ज्ञानेश्वरीतील ननसर्ग आनि पर्ागवरि  
 

डॉ. भारती खापेकर  
सहयोगी प्राद्यापक व मराठी ववभाग प्रमुख,  

धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर  

साराांश  

सध्याचे युग ववज्ञान तंत्रज्ञानाचे युग आहे. आज प्रते्यक के्षत्रात मानवाने प्रगती केली आहे हे जरी खरे असले तरी 

मानव हा संशोधक होता वनसगााचा स्वत:च्या उपयोगासाठी मानवाने वापर केला. चंद्र, सूया, तारे, झाडे, झुडपे 

वनसगाातील ववववध रंग, नदी, समुद्र, डोगंर ह्ांचे  आकर्ाण मानवाला आहे. पण आज पृथ्वीचा समतोल 

ढासळल्यामुळे पयाावरणाची समस्या जाणवत आहे. वनसगाामधे्य खूप उलथापालथ होत आहे. माणूस वनसगाावर 

ववजय वमळववण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे सवा सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका वनमााण झाला आहे. पयाावरण ही 

मानवाच्या सांसृ्कतीक, आवथाक के्षत्राशी वनगडीत समस्या आहे. ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरी मधे्य अनेक वनसगाप्रवतमा 

आलेल्या आहे. पयाावरणाचा ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीशी जवळचा संबंध आहे.  

मुळशब्द : पर्ागवरि, सानित्य, ननसर्ग, ज्ञानेश्वरी 

पर्ागवरि आनि सानित्य  

कोणताही सजीव जीव वनमााण होणे, वाढणे, नाश पावणे या सवा नैसवगाक विया सतत घडत असतात. या विया 

पूणा होण्यासाठी ज्या घटकांची गरज भासते त्याला पयाावरण म्हणावे लागेल.  

“ही सभोवतालची पररस्तथथती एक वकंवा अनेक घटक वमळून तयार होत असते हे सवा घटक एकमेकांवर 

पररणाम करीत असतात. असे सजीव तसेच वनजीव घटक एकत्र येऊन जी प्रविया होते वतला पयाावरण वनवमाती 

म्हटले जाते.”1 सजीवांचे पृथ्वीवरील अस्तित्व वनसगा वनयमांनी बध्द अशा संतुवलत पररस्तथथतीवर अवलंबून आहे 

म्हणून नोबेल यांच्या मते “पयाावरण शास्त्र म्हणजे ववववध पररसंथथा प्रणावलचे परस्पर सबंधातील संतुलन मूलकत्वाचे 

शास्त्रीय अध्ययन होय.”2 तसेच वनसगा आवण मानव यांचे नाते खूप जवळचे आहे. “आपल्या आजुबाजुला असलेल्या 

डोगंरदर्याचे, पवात वशखरांचे, पवात रांगाचे, मैदानी आवण पठारी प्रदेशाचे प्रते्यकाला आकर्ाण असते इतक्या मोठ्या 
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प्रमाणात ही भूरूपे कशी तयार झाली असावीत. लाखो करोडो वरे् ती या भूपृष्ठावर कशी वटकून राहतात असे 

अनेक प्रश्न अनेकांच्या मनात असतात.”3 असा पयाावरणाचा आवण मानवाचा संबंध आहे. आज माणसाला 

पयाावरणाची समस्या भेडसावत आहे याचा पररणाम समाजावर होतो.  

मानव समुहाने राहणारा आहे त्यातूनच त्याची संसृ्कती वनमााण हाते, “मानवी समाजाची दृकगोचर होणारी भौवतक 

विुरूप वनवमाती आवण डोळ्ांना न वदसणारी पण ववचारांना, अनुभवांना आकलन होणारी मनोमय सृष्टी म्हणजे 

संसृ्कती होय.”4 संसृ्कतीची दोन अंगे आहेत एक म्हणजे भौवतक आवण दुसरी म्हणजे आध्यास्तिक. मानसाचा 

ववकास, त्याची उत्क्ांती, वाटचाल यामुळे मानवी जीवन संमृध्द होत असते याचा सावक्षदार वनसगाातील पयाावरण 

असते. मानव शरीर आवण मन हे दोन्ही संमृध्द करीत असतो यातूनच सण,  

चावलरीती, प्रथा, रूढी, परंपरा वनमााण होतात. भोरे्ची वनमीती मानवाने केली आहे. “अनुभव प्रगटीकरणाचे माध्यम 

आवण साधन हे भार्ारूप असते. म्हणून सावहत्य आवण संसृ्कती याचा संबंध हा अनोन्याश्रयी असा संबंध आहे. त्या 

समाजाचा, संसृ्कतीचा घटक म्हणून लेखक सावहत्यवनवमाती करतो.”5 संगीत, नृत्य, वचत्र, वशल्प, सावहत्य या कला 

वनसगााचे अवलोकन करून मानवाने वनमााण केल्या.  

लेखक आपल्या सांसृ्कवतक संवचताला धरून सावहत्यवनवमाती करतो. संतसावहत्य हे मुल्यािक सावहत्य असून 

त्यामधे्य तत्कावलन समाजाचे तसेच पयाावरणाचे प्रवतवबंब पडले आहे. “संतांना लोकोध्दाराची अतं्यत तळमळ 

असल्यामुळे त्यांनी लोक जीवनाच्या सवा िराचे बारकाइाने वनरीक्षण केले होते. संतांची दृष्टी प्राधान्याने पारमावथाक 

असली तरी लोकांची अवधभौवतक दु:खेही त्यांनी सहानुभूतीने न्याहाळण्याचा प्रयत्न केलेला वदसतो तसेच आपले 

अनुभव आपले ववचार हे समाजाच्या सवा िरापयंत पोहचवावे हा संतांचा आग्रह होता. या आग्रहापोटी त्यांनी लोक 

मानसावर प्रभाव पाडणार्या लोकप्रचवलत लोकवप्रय अशा माध्यमांचा अंवगकार केला आवण त्या माध्यमातून आपला 
संदेश प्रवावहत करण्याचा उपिम सतत चालू ठेवला. तै्रववणकांना ज्ञानापासून वंवचत करणार्या संसृ्कत भारे्ला 

सारून आवण त्यातील सत्वांश मात्र स्वीकारून देशी भार्ातून आपले ववचार मांडण्याची बंडखोरी तर संत 
चळवळीच्या प्रारंभापासून वदसते.”6  

संत हे नीतीमान, वववेकवनष्ठ होते म्हणून समाजाने त्यांना स्वीकारले तसेच त्यांना आध्यास्तिक लोकशाही वनमााण 

करून समाजाला प्रबोधन केले जीवनमूल्ये आवण मानवीमूूूल्ये यातून संतांची एक संसृ्कती बनली “वतचे ठळक 

उदाहरण म्हणजे आजही आर्ाढी कावताकीला लाखो वारकरी ववठु माझा लेकुरवाळा याला उराउरी भेटण्यासाठी 
पंढरपूर येथे जमत असतात. सांस्कवतक पयाावरणाचा संुदर आववष्कार म्हणजे पंढरीची वारी होय.”7  
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ज्ञानेश्वरीतील ननसर्ग पर्ागवरि  

ज्ञानेश्वरांनी वनसगााच्या पयाावरणािक स्वरूपात चैतन्यतत्व शोधले आहे. “वनसगा आवण माणूस यांच्यातील 

देवाणघेवाण या पयाावरणाला फलदायी ठरत असते या आदानप्रदानातून माणसाला आवण पयाावरणालाही पूणात: 

मुक्त होता येत नाही असे त्याचे संबंध गंुतागंुतीचे आहे. याचे भान संतकवीमंधे्य ज्ञानदेवांच्या वठकाणी पुरेपुर 

असलेले वदसते. म्हणून त्यांनी भगवदगीता वनरूपणासाठी स्वीकारूनही वतला स्वतंत्र रूपबंध तर वदलाच पण वतचे 

नाते स्वकालीन संसृ्कतीशी आवण पयाावरणाशी अतं्यत हळूवारपणे जोडून घेतले. ववर्य वनरूपण, आध्याि आवण 

तत्वज्ञानाचे असले तरी ज्ञानेश्वरीची संरचना मात्र प्रवचन, कीतानाची, वाग्यज्ञाची, धमाकीतानाची, देशीकार लेण्याची 

अशी त्यांनी स्व-तंत्र आवण स्वतंत्र केली आहे. लोक परंपरांना आिसात करून त्यांनी तत्कावलन सांस्कवतक 

वैवशष्ट्ांना अधोरेस्तखत केले आहे. वकृत्व शैलीने एक शांवतकथा उलगडून दाखववली आहे. इतकेच नवे्ह तर 

युध्दकलेचे रूपांतर शांवतकथेत करण्यात ज्ञानदेव यशश्वी ठरले आहे. ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने ज्ञानदेवांनी एक 

‘देशीवाण’ समाजासमोर व लोक समुहासमोर ठेवले आहे.”8  

ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीमधील श्रोता हा तळागाळातील आहे तसेच त्यानी मराठी भारे्चा गौरव केला आवण 
तत्वज्ञान आध्याि आवण सहविुवममांसा पचववण्याचे सामथा प्राप्त करून वदले. भौवतक जीवनातील आवण 

व्यावहाररक जीवनातील उपमा, दृष्टांन्त, प्रवतमा, प्रवतके यांच नाते वनसगााशी जोडले. तसेच वनसगााच्या सावनध्यात तो 

जीवन जगत होता. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश ही पंचमहाभूते व्दैत नसून अव्दैत आहे. असे म्हणून 

वचदववलासवादाला महत्व वदले. जग हे आवसकी विुप्रभा अशी त्या अनन्य विुची प्रभा म्हणजे संुदर सृष्टी आहे. 

वनसगा आवण मानव याचे संुदर नाते ज्ञानेश्वरीत आहे. ज्ञानेश्वरीतील वनसगा कोमल रूप घेऊन येतो. वनसगा आवण 

मानव यांच्या नात्यातील अव्दैत ज्ञानदेवांच्या सावहत्यात आहे.  

“ज्ञानेश्वरीतून ज्ञानदेवांना भोवतालचे वािव पयाावरण सामावजक, सांसृ्कवतक आवण धावमाक चलनवलन याच्या 

आधारे मोक्ष सुखाची वाट भक्ती ववचारांच्या अंगाने ज्ञानदेवांना करावयाची आहे. वनसगा आवण मानव यांचे अतुट 

नाते त्यांना अवभपे्रत आहे. ज्ञानेश्वरीतील वनसगा बाहेरून लादलेला नाही तर आिस्वरूपाचा आववष्कार वनसगााच्या 

ववप्रलंभातून साक्षात्कार रूपाने ज्ञानदेवांना जानवतो.”9 वनसगााचे भव्यवदव्य रूप ज्ञानेश्वरीत येते तसेच वनसगााचे मृदू 

मुलायम कोमल रूपही येते. ऋतूचंद्र, डोगंरदर्या, पंचमहाभूते, वृक्षवेली यातून ज्ञानदेवांनी मानव आवण वनसगा यांची 

सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. वनसगाासोबत ज्ञानेश्वरीत ग्रामजीवन कृर्ीसंसृ्कती, ग्रामसंसृ्कती येते. “कवीची ही 

अपरासृष्टी आवण भौवतकातील व्यावहाररक सृष्टी यातील संवेदना म्हणजे ज्ञानेश्वरीतील पयाावरणािक अनुभूती 
होत.”10 वनसगाातील भव्यवदव्यत्व ज्ञानदेवांना जाणवते चैतन्याचा साक्षात्कार होतो. आिरूपाचे ववराट दशानही त्यांना 

वनसगाातूनच घडते, तसेच त्यातील अवतवद्रय, अगोचर, अलौवकक गृह् ज्ञानदेवांना लौवकक वाटते  

 

 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                     © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 9 September 2020 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2009036 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 277 
 

“वाचे बरवे कववत्व । कववस्तत्व बरवे रवसकत्व  

रवसकते्व परतत्व । स्पशुा  जैसा ।।”11 1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी 3471⁄2  

अशी ववश्वािक अनुभूती ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरी मधून येते. जसे वाचेला शोभादायक कववत्व आहे त्या 

कववत्वाला जशी सुरसते्तची बहार असावी व या सुरसतेत ज्याप्रमाणे परमाथा वणानाचा संबंध यावा असे कववत्वाचे 
वणान ज्ञानेश्वरीत येते.  

ज्ञानेश्वरांनी संपूणा चैतन्यसृष्टीला अनुभूतीचा ववर्य कला आहे. “जैसे 

शारवदयेचे चंद्रकळे । माजी अमतकण कोवळे । ते वेवचती मन मवाळे । 
चतोरतलगे ।। वतयापरी श्रोता । अनुभवावी हे कथा । अवत हळूवारपणे । 
वचत्ता आणूवनया ।। हे शबे्दववण संवावदजे । इंवद्रय नेणता भोवगजे । बोला 
आधी झोवंबजे । प्रमेयाशी ।। जैसे भ्रमर परागु नेती । परी कमळदळे नणती 
। तैसी परी आहे सेवेती । गं्रथी इये ।। का आपुला ठावे न सांवडता । 
आवलंवगजे चंद्र प्रगटता । हा अनुराग भोवगता । कुमुवदनी जाणे ।।”12  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ओवी 56,57,58,59,601⁄2  

ज्याप्रमाणे शरदऋतूच्या चंद्रवकरणातील अमृताचे कोमल कण चकोराची वपल्ले मृदू मनाने वेचतात त्याचप्रमाणे 
वचत्त अगदी हळूवार करून श्रोत्यांनी ही कथा अनुभवावी वहची चचाा शब्दावाचून करावी मातल्या मनात वहचा 
ववचार करावा इंवद्रयांना पत्ता लागू न देता वहचा उपभोग घ्यावा वहच्यात प्रवतवावदत शब्दाच्या अगोदर त्यात 
सांवगतलेल्या वसध्दांताचे आकलन करावे कमलातील पराग भंुगे घेऊन जातात कमळातील पाकळ्ांना  त्याची 
खबरही नसते. या गं्रथाचे सेवन करण्याची रीत तशी आहे वकंवा चंद्र वदसू लागताच चंद्रववकावसनी कमवलनी 

प्रफुलीत होवून आपली जागा न सोडता त्याला आवलंगन देते हे पे्रमसौख्य कसे भोगावे वतचे वतलाच ठाऊक असते. 

या ओव्यामधे्य ज्ञानेश्वरांनी वेगवेगळ्ा वनसगाप्रवतमा वापरून श्रोत्यांनी ही कथा अनुभवावी असे म्हटले आहे. चंद्र 

कमळ शरदऋतू अशा वकतीतरी वनसगाप्रवतमा आलेल्या आहेत.  

ज्ञानदेवांनी संपूणा चराचर ववश्वातील प्रवतमा ज्ञानेश्वरीमधे्य घेतल्या आहे. ज्ञानदेवांची ववश्वमोवहनी प्रवतभा 

वनसगादशानातून आिसाक्षात्कार घडववते. अश्वत्थवृक्ष, क्षराक्षरववचार, ववश्वरूपदशान, भस्तक्तयोग, योगदुगााचे रूपक, 

मायानगरीचे रूपक, आसुरी संपत्ती, स्तथथतप्रज्ञ आवण योगभ्रष्ट आिज्ञान पसायदान यातून वकतीतरी वनसगा प्रवतमा 

आलेल्या  आहेत.  
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ज्ञानदेवांनी सूयााचे वणानही केले आहे, प्रकाश, तेज:पुजता, सूया, वदनकर अशा वकतीतरी सूया प्रवतमा ज्ञानेश्वरीत 

येतात  

“भानूचेवन तेजे धवळले । जैसे तै्रलोक्य वदसे उजळले ।।  

तैसे व्यासमती कवळले । वमरवे ववश्व ।।”13  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ओवी 391⁄2  

“सूये अवधवष्ठली प्राची । जगाराणीव दे प्रकाशाची । तैसी वाचा श्रोतया ज्ञानाची । वदवाळी करी ।।”14  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 15 ओवी 121⁄2  

अशा अनेकपदरी सूया ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्वरी मधे्य रंगववला आहे.  

अनेक कवीनंी चंद्राच्या संवेदनशील प्रवतमा वापरलेल्या  आहे. ज्ञानदेवांनी रंगववलेला सूया तेज:पंुज आहे तर चंद्र 

हळूवार कोवळा आहे.  

“चंद्र तेथे चंवद्रका । शुभ तेथे अंवबका । संत तेथे वववेका । असणे की 

जी ।।”15  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी 16321⁄2  

चंद्र तेथे चांदणे असायचे शीव तेथे शक्ती असायचीच व संत तेथे सुववचार असायचाच तसेच चंद्रवबंब वाटोळे । 
देखोवन वक्षरसागर उचंबळे । आगा पुनवेच्या वदवशी । अशा वकतीनी चंद्राच्या प्रवतमा आलेल्या  आहेत.  

तसेच ज्ञानेश्वरीत ज्ञानदेवांनी प्राणीसृष्टी, वृक्षराजी, कृमीवकटके, खडक, डोगंर, पवात, भूमीगत धन, बाहुल्याचे 

खेळ, शेतांची अवजारे, माणूस त्याचे कुटंूब, सामावजक व्यवहार, सुष्टदुष्ट माणसाचे स्वभाव, वपकांची स्तथथतीगती, 

धान्यभोजन, पतीपत्नी, आइामूल, वक्ताश्रोता, भक्तइश्वर यांचे परस्परसंबध दाखववले आहे. कामधेनू, कल्पवृक्ष, 

कालकूट, अमृतधारा, चेतना, वचंतामणी अशा वकतीतरी कवीकल्पना आल्या आहेत.  

सागर सागराचे ववशालपण, गांभीया, सागराला आलेला उधाण, पोवणामेला उसळणार्या सागराच्या लाटा, 

वर्ााकाळची भरती, अमावसे्यची ओहोटी, सागराचे ववशालपण सागराची अथांगता, लाटांचे नृत्य  

“समुद्र का वायुवसे । तरंगाकार उलसे । तो समुद्रास ऐसा वदसे । 

सावनवा जेवी ।।”16  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 15 ओवी 3441⁄2  

समुद्र हा वायूच्या योगाने लाटांच्या आकाराने प्रकट होतो तो लाटांचा आकार जसा समुद्राचा लाहानसा अंश असा 
वदसतो अशा वकतीतरी वनसगा प्रवतमा ज्ञानेश्वरीत येतात.  
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“आकाश म्हणजे स्वगाधरेच्या मीलनाचा सावक्षदार, सरोवर तरंगी सांडले असे ज्ञानदेव म्हणतात. गगने मुढी सुवाये, 

आकाश गवसावे, आकाश व अवकाश, आकाशी अभ्रपटल, पररभ्रमे, वनचेषे्ट आकाश, अभ्ेर वजरती आकाशी, 

आकाशे सवात्र वसाये वत्रभुवन काजळी, गगनामाजी उधळली व्यापक आवण उदास जैसे का आकाश”17 अशी अनेक 

वणाने ज्ञानेश्वरीत येतात. वर्ााऋतू, वसंतऋतू, ग्रीष्मऋतू, शरदऋतू अशी अनेक वणाने ज्ञानेश्वरीत येतात.  

ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात पसायदान मावगतले आहे त्यामधे्यही अनेक वनसगाप्रवतमा आल्या 
आहे.  

“आता ववश्वािके देवे । येणे वागय जे्ञ तोर्ावें । तोर्ोनी मज द्यावे । 

पसायदान हे ।। जे खळांची वं्यकटी सांडो । तया सत्कमी रती वाढो। 
भूता परस्परे पडो । मैत्र वजवांचे ।। दुररतांचे वतवमर जावो । ववश्व 
स्वधमा सूयें पाहो । जो जे वांविल तो ते लाहो । प्रवणजात वर्ात 

सकळ मंगळी । इाश्वर वनष्ठांची मांवदयाळी अनवरत भूमंडळी । भेटतू 
भुतां।। चला कल्पतरंूचे आरव । चेतना वचंतामणीचंें गाव । बोलते ते 
अणाव पीयूर्ांचे ।। चंद्रमे जे अलांिन । मातंड जे तापहीन । ते सवााही 
सदा सज्जन । सोयरे होतु ।। वकंबहुना सवासुखी । पूणा होऊनी वतन्ही ं

लोकी ।  
भवजजो आवदपुरूखी । अखंवडत ।। आवण गं्रथोपजीववये । ववशेर्ी लोकी ं
इयें । दृष्टादृष्ट ववजये । होआवे जी ।। येथ म्हणजे श्री ववश्वेशराओ । हा 

होइाल दान पसावो । येणें वरें ज्ञानदेवो । सुस्तखया झाला ।।”18  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी 1793 ते 18001⁄2  

“ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीच्या शेवटी मावगतलेले पसायदान म्हणजे ‘ज्ञानेश्वरी’च्या उतंु्तग देवालयावरील कांचनांचा 

कळस आहे.”19 आज प्रते्यक माणसाला देवातील ववश्वव्यापकपण समजले पावहजे, आपल्या भारतीय संसृ्कतीने 

मानवाला सृष्टीतील नानाववधरूपे बघायला वशववले आकाशातील चंद्र, सवा तारे याची उपासना करायला सांवगतले 

वृक्षात औदंुबर, वपंपळ, तुळस, वपंपळ, बेल यांना पववत्र मानले. पवातात वहमालयाला शे्रष्ठ मानले. नद्यांना  पववत्र 

मानून त्याची पूजा केली. गाय, बैल, कोवकळा, नागोबा, यांची पूजा करायला सांवगतली. पृथ्वीमधील सृष्टीमधे्य 

परमेश्वर पाहायला सांवगतले तसेच ज्ञानदेवांनी वनवृत्ती नाथांना परब्रम्ह मानले, गुरू मानले व पसायदान मावगतले.  

“आता ववश्वािकु हा माझा । स्वामी श्री वनवृत्ती राजा । तो अवधारू वाकपूजा 

। ज्ञानदेवो म्हणे ।।”20  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 15 ओवी 5981⁄2  
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ज्ञानदेवांचे पसायदान ही एक ववश्वप्रथाना आहे याचे वैवशष्ट् असे की ज्ञानदेवांनी पसायदानात स्वत: कररता 

काही मावगतले नाही. जे काही मावगतले ते ववश्वातील प्रावणमात्रांसाठी ज्ञानदेवांनी समाज पररवतानाचे काया करायचे 

होते. सवा समाजाच्या पररवतानाची वचंता त्यांना वाटत होती. ज्ञानदेवांनी पसायदानात काही मागणे मावगतले ते असे 

की, दृष्टांचा दुष्टपणा नष्ट होवो, त्याच्या मनात सत्कमाा ववर्यी आवड वनमााण होवो, भूत मात्रांचे एकमेकांशी मैत्र 

जडो, पापाचा अध:कार नष्ट होवो, स्वधमारूपी सूयााचा उदय होवो, प्रावणमात्रांची इच्छापूती होवो, संतांचा मांवदयाळी 

वनमााण व्हावी, संत सवााचे नातलग व्हावे, वत्रभुवने सुखी होवोत, तै्रलोक्य आवदपुरूर्ाची भक्ती घडो, गं्रथोपजीवी 

जनांना इहपरलोकी सुख लाभो जगात शांती वनमााण व्हावी शांत असलेली इश्वरवनष्ठ माणस सवांना भेटावी, दु:खी 

लोकांचे अंत:करण शुध्द व्हावे, इश्वर वनष्ठाची मांवदयाळी वनमााण व्हावी. याकररता त्यांनी भस्तक्तमागााची वशकवण 

वदली ज्ञानदेवांनी या वनसगााचा, जगाचा ववचार केला.  

“हे ववश्ववच माझे घर । एसी मती जयाची स्तथथर  

वकंबहुना चराचर । आपण जाहला”21  

1⁄4ज्ञानेश्वरी अध्याय 12 ओवी 2131⁄2  

हे ववश्वच माझे घर आहे असा तंचा दृढवनश्चय होता. आज ववज्ञान युग असले आवण सगळी सुखे माणसाच्या 

पायाशी लोळत असली तरी त्याचे मन अस्तथथर आहे. सत्कायाात ववघ्न आणण्याचा दुष्ट लोकांचा स्वभाव असतो. 

खळांच्या ववकृत आवण दुष्ट स्वभावामुळे वहंसा, अनीती, स्वाथा यांच्यात वाढ होते. माणूस स्वत:ही अप्रसंन्न असतो व 

दुसर्यांनाही अप्रसन्न ठेवतो. धावमाक के्षत्र असो, शैक्षवणक, व्यापारी, कलाकार,  

सहकार, राजकारण अगदी सगळ्ा के्षत्रात दुष्ट लोक असतात. म्हणूनच ज्ञानेश्वरांनी सांवगतलेली प्राथाना आज 

समाजात रूजववण्याची गरज आहे. खळांची वं्यकटी सांडो दुष्ट लोकांच्या मनातला दुष्टपणा जाऊन त्याच्यामनात 

सत्कमााववर्यी आवड वनमााण झाली तर जग सुखी होइाल.  

पसायदानातून ज्ञानेश्वरांनी कल्पतरू, वचंतामणी, समुद्र, चंद्र, सूया अशा वकतीतरी प्रवतमा वापरलेल्या आहे. 

अशा प्रकारे ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीत वनसगा आवण पयाावरण आले आहे.  

आज प्रदुर्णाची गंभीर समस्या वनमााण झाली आहे वायुप्रदुर्ण, मृदाप्रदुर्ण, ध्वनीप्रदुर्ण, जलप्रदुर्ण या समस्या 

भेडसावत आहे. वाहनांचा धूर, कारखान्यातून वनघणारे ववर्ारी रसायन, झाडांची कटाइा , प्लास्टीकचा प्रयोग, वसमेंटचे 

रिे व घरे यामुळे प्रदुर्णाची समस्या वनमााण झाली आहे. पयाावरणाचा र्हास होत आहे. वनसगाापासून माणूस दूर 

जात आहे. म्हणून आज संतांच्या सावहत्यातून जो वनसगा वदसतो त्याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ज्ञानदेवांच्या 

ज्ञानेश्वरीतील वनसगावणान वाचले तर मन प्रफुवल्लत होते, म्हणून ज्ञानेश्वरी हा गं्रथ आजही वाचनीय आहे.  
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समारोप  

ज्ञानदेवांच्या ज्ञानेश्वरीतून अनेक वनसगाप्रवतमा येतात सावहत्य संसृ्कती आवण वनसगााचा जवळचा संबंध आहे. 

संतानी आध्यास्तिक िांती केली, समाजप्रबोधन केले. सांसृ्कवतक पयाावरणाचा संुदर नमुना म्हणजे पंढरीची वारी 

होय. आजही वकतीतरी वारकरी आपल्या आवडत्या ववठुरायाला भेटण्यासाठी पंढरपूरला जातात. ज्ञानेश्वरांनी 

वनसगााच्या पयाावरणािक स्वरूपात चैतन्यतत्व शोधले. व्यावहाररक जीवनाचे नाते वनसगााशी जोडले. वनसगा आवण 

मानव या नात्यातील अव्दैत ज्ञानेश्वरीत येते. वनसगाातील भव्यवदव्य रूप ज्ञानेश्वरीत येते. आिरूपाचे भव्यवदव्य 

दशानही त्यांना वनसगाातच घडते. ज्ञानदेवांच्या ज्ञानेश्वरीत अनेक वनसगाप्रवतमा येतात. ववश्वातील प्राणीमात्रा सुखी 

व्हावेत असे ज्ञानदेवांना वाटते. ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीचा आवण वनसगााचा जवळचा संबंध आहे. ज्ञानेश्वरीतील ववचार 

समाजापयंत पोहचववले तर सवाजगच सुखी होइाल. आजही या गं्रथची मानवाला गरज आहे.  

ननष्कर्ग  

1- ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीमधे्य अनेक वनसगाप्रवतमा आल्या आहेत. ज्ञानेश्वरीचा आवण पयाावरणाचा जवळचा संबंध 

आहे.  

2- संतसावहत्य हे मूल्यािक सावहत्य असून त्यामधे्य तत्कावलन समाजाचे व पयाावरणाचे प्रवतवबंब पडले आहे.  

3- ज्ञानेश्वरांनी वनसगााच्या पयाावरणािक स्वरूपात चैतन्यतत्व शोधले.  

4- मानव आवण वनसगा यांचे अतुट नाते ज्ञानेश्वरीमधे्य आहे.  

5- आिरूपाचे ववराट दशान ज्ञानेश्वरांना वनसगाातून घडते आवण त्यांना ववश्वचैतन्याचा साक्षात्कार होतो.  
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