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संत तुकारामाचे पयावरण वषयक वचार 
 

मोरे मोद अिनले 

(ट .वाय. बी. ए.(मराठ ) )  , मु.सा.काकडे महा व ालय सोमे रनगर. 
 
 

 
तावना- 

 महारा ला  फार मोठ  संत परंपरा लाभली आहे. वारकार  
पंथाला पूजनीय , वंदनीय असले या संत ाने र , संत नामदेव , 

संत एकनाथ , संत तुकाराम या संताची आप या कायाची दशा 
आ ण अंितम येय एकच ठर वले होते . पण य  आ ण मा यम 
यात फरक होता . भागवत धमाचा पाया घालणारे संत नामदेव 
हणजेच पूण व तर संत  नामदेव  भागवत धमाचे चारक आ ण 
व तारक होते . संत एकनाथांनी नेटका पंच क न उ म परमाथ 
केला .समथ रामदासांनी देशकारण , समाजकारण , राजकारण यासाठ  संपूण देशाटन क न महारा  धम 
जागवला , तर यांचेच समकालीन  संत तुकारामांनी पंच व मुख होऊन परमाथाची साधना केली व भागवत 
धमाचा कळस बनले . 

 महारा ातील अकरा कोट  मराठ  जनतेपैक  ८० % घरांम ये जगतगु  तुकारामांची भाषा ह  
सवसाधारण समाजाची बोलीभाषा असून समज यास अ यंत सोपी आहे . मोज या श दात मांडलेला प  
आशय व माधुय वाढवणार  यमक जुळणी ह  संत तुकारामां या अभंगाची  ठळक विश ये आहेत . शेती हेच 
उपजी वकेचे साधन आप या अभंगातून पांडुरंगा या दशन ा ीचा  माग दाख वताना दलेले सव ा त िनसग 
व ‘पयावरण ’ या वषयाशी िनगड त आहेत . आ या मासारखा  कचकट वषय सव सामा यांना पटकन 
कळावा हणून तुकोबांनी दैन दन यवहार व सभोवती या िनसगात घडणा या घटनांचे ा त (दाखले) पदोपद  
दले आहेत . 

 पयावरण ह  संक पना आधुिनक श द यवहारातील वाटत असली तर  मु येतेक न पयावरणाचा वचार 
भारतीय संतांनी केलेला दसून येतो . यांची यां या अभंगातून पयावरणातील अनेक नैसिगक घटकांचे दशन 
घडवून आणले .तसे पा हले तर पयावरणाची या ी व तृत आ ण मोठ  आहे . मानवी जीवनाम ये या – 
या सजीवांशी मानवाचा संबध येतो . ते सव संजीव पयावरणाशी संबधीत असतात या संजीवांम ये अनेक 
कार या वन पती , ाणी , प ी , वेगवेगळे सू मजीव आ ण मानव अशा सवचा अंतभाव होतो . 

पयावरणा या इतर घटकांम ये अजै वक समज या जाणा या हवा , पाणी , जिमन , ड गर इ. गो ींचाह  समावेश 
होतो .वृ  , वेली , झाडे , झुडपे, नदया , दलदली या जागा माळरान अभयार ये उ ाने अशा वेगवेग या ठकाणी 
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सजीवांचे अ त व असते . सूयचं  यांचा काश ओ पाऊस वारे , आ ता , तापमान , अशा हवामान वषयक 
घटकांवर संजीवांचा जीवन म अवलंबून असतो . आ ण यामुळे पयावरण या श दाची या ी व ता रत होत 
जाते . आसपास असणा या सव जै वक आ ण अजै वक घटकांचा समावेश पयावरणाम ये होतो . 

 आपला देश या अव थेतून चालला आहे . आ ण महास ा हो याचे व न आपण  सगळे बघत 
आहोत. तर ह  आज या व ाना या युगात,युव पढ वर जाणीवपूवक या अभंगाचे सं कार हावेत, हणून हा 
य  आहे. पयावरण पयायाने िनसगामधील घटना या सग यांकडे पाह याचा संत तुकारामांचा ीकोन 

समजून घेणे , पयावरणाकडे पाह याचे सदाचार, स चार आज या युवा पढ म येिनमाण होणे गरजेचे आहे. 

यामुळे आजह  संत तुकारामांचे अभंग माण मानणा या मराठ  जनतेला तुकारामां या अंभागातील 
पयावरणा वषयक वचारांची आठवण क न देऊन पयावरण वषयक जागृती करणे हा या शोधिनबंधाचाउ ेश 
आहे.   

तुकारामां या य म वातील ाणी मा ाब लचा याभाव हा अितशय सवंेदनशील होते. तरल संवेदनशील 
मनाने तो माणसाकडे, िनसगाकडे आ ण ाणीसृ ीकडे, पाहतात. यांचे अंत:करण या सवाकडे पाहताना ेमाने 
ओथंबून गेलेले जाणवते. यां या ग भ, प रणत य  म साचा य  होतो. कुणाब लचीह  ेष भावना 
यां या मनात न हती. ा याब लह  मम वाची भावना यां या क वतेतून य  होते. “कुणाह  जीवाचा न घडो 
म सरग ह  जाणीव यांनी क वतेत जशी मांडली आहे. तशीच ती यां या य म वामधून य  होते. 

 िनसग आ ण पयावरण संदभात अितशय मौिलक असा वचार यां या अंभागातून य  होतो. 
िनसगा या सािन यात तुकारामांचे य म व फुलून येते. िनसगातील चैत याचा अनुभव यांनी खालील 
अभंगातून कती समपकपणे मांडला आहे. याचा यय येतो. 
 
 “वृ वली आ हां सोयर  वनचर | 
 प ी ह  सु वर आळ वती ||१|| 
 येण सुख चे एकांताचा वास | 

 नाह  गुण दोष अंग येत ||ध|ृ| (२४८१) शां.गा  
 
 संत तुकारामां या काळातह  वृ  तोडमोठया माणावर होत होती िनसगाची झालेली ह  हानी पाहून 
यां या मनाला वेदना होत हो या. िनसगाचे र ण केले तरच पयावरण चांगले राहते ना हतर िनसगाचा कोप 
मानवी जीवन उ त क न टाकते. यामुळेच यांचे मन सतत िनसगाचे संर ण कर यासाठ  धडपड तूनच 
अनेक अंभगाची रचना  

यांनी केली. 
 
१) “तोडूिन पु पवा टका फळवृ याती | भा ळ राखती क न सार” 

२) “महापुरे झाडे जाती| तेथे ल हाळे वाचीत ||’’  

३) “पा यातील मासा | झोप घई कैसा || जावे यांचा वंशा ते हाळे|| 

४)भूतदया गाई पशूच पालन ता हे या जीवन वनामाजी||” 

५) त वर बीजापोट  | बीज त वरा शेवट ||” 
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 शेतकर  आ ण िनसग याचा असणारा अन य संबध संत तुकारामानी अनेक अभंगातून य  केला . 

अनेकदा शेतक याला ओ या कंवा कोर या दु काळाला बळ  पडावे लागते. शेतक याने अितशय चांगली सकस 
भूिम िनवडली तर  तेव याने भागात नाह . कारण अशा जिमनीतह  िनसगा या कोपामुळे शु  बीज पे नह  
हातात पीक ये याची शा ती नसते. हणजेच उ म शेती कंवा उ म बी असले तर  याला पा याची जोड 
नसले तर कंवा अित पाणी झाले तर पीकयेत नाह . शेतक याला पा यािशवाय शेती यवसायाची क पनाह  
करता येत नाह . देह कतीह  शृंगारला पण यात ाणाच नसेल तर उपयोग काय? संत तुकारामांनी शु  
शेतीतील पा याला देहातील ाणा इतकेच मह व दले आहे. 

उदा:-  
 
 ाण गेिलया शर र | काय क रल यवहार | 

 तुका हणे जीवनेवीणा | पीक न हे न हे जाण| 
 
या कठ ण ‘न हे-न हे’ या श दा या दव तून तुकोबांनी पा याचे अ यनसाधरण मह वच अधोरे खत केले 
आहे. अशाच कारे पा याशी संबिधत आ ण शेतकर  जीवनाशी संबधीत अभंगरचना संत तुकारामानी केकेली 
आहे. 

 संत तुकारामांनी आपली अभंगरचना सवसाम य लोकांसाठ च केली आहे. आ मउ ार बरोबरच यांनी 
नैसिगक जाणीव, पयावरण र णासाठ  आ ण संवधनाची गरज १६ या शतकाम ये ह  सवसाम य लोकांना 
क न दली.पयावरण वषयक वचार असणारे अनेक अभंग आप याला यां या अभंगाथेम ये पहायला 
िमळतात. 

उदा: मानवी शर र व मनु य वभावा वषयीचे अभंग  जिमनी वषयीचे अंभग हवा व वातावरण वषयीचे अंभग, 

वन पती व जलचर कटक या वषयीचे अभंग, पीके व अ नधा य या वषयीचे अंभग या सवच अभंगातून संत 
तुकारामांनी पयावरणाचा मानवी  जीवनात असणारा उपयोग सांगतला आहे. िनसगातील अनेक घटकांकडे 
मानवाने कशा कारे पा हला पा हजे . िनसगाचा आप या जीवनात कसा उपयोग क न घतले पा हजे. या 
सग यांचा वचार अनेक ांतातून संत तुकारामांनी केकेला आहे. या वचारातून पयावरणाकडे पाह याचा एक 
वधायक ीकोन संत तुकाराम आप याल देतात यामुळे यांचे पयावरण वषयक वचार आज या पढ लाह  
उपयु  आ ण ेरणादायक ठरणारे आहेत असे वाटते. 
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