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Abstract: श्री दत्तात्रेय हे गुरू-संस्िेचे आदशण आहेत. महाराष्ट्रातील सिणच भणिसंप्रदायात गुरूचे स्िान श्रेष्ठ असल्यामुळे गुरूतत्िाचा
आदशण असलेल्या श्री दत्तात्रेयांणिर्यीचा भणतिभाि सिण संप्रदायात कमी-अणधक प्रमािात ददसून येतो. सिण संप्रदाय हे ‘गुरू संप्रदाय’
असून उत्कट भिी हे त्यांचे प्राितत्ि आहे. त्यामुळे ह्या सिण संप्रदायातील साघकांच्य भािणिश्वात दत्तात्रेयाम्ना ही स्िान णमळाले.
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1. प्रास्ताणिक:
Key Words:

चौदाव्या शतकात महाराष्ट्राच्या धरतीिर एक िैणशष्ट्यपूिण संप्रदाय उदयास आला तो ‘दत्त संप्रदाय’ होय. श्री दत्तात्रेय

ही भारतीय संस्कृ तीच्या णिकासातील एक अद्भूत णनर्मणती आहे. दत्त संप्रदायातीक आराधनेचे कें द्र असलेली प्रमुख णिभूती ‘श्री
दतात्रेय’. दत्तोपासना अणतप्राचीन असली तरी महाराष्ट्रात चौदाव्या शतकात श्री नृससंह सरस्ितींच्या अितार कायाणतून तीला
सांप्रदाणयक महत्त्ि प्राप्त झाले. ‘तेराव्या शतकापासूनच महाराष्ट्रात आिेगाने िाहू लागलेल्या भणि सररतेला येऊन णमळालेला
दत्त संप्रदाय हा चौदाव्या शतकातला एक िैणशष्ट्यपूिण प्रिाह आहे.”१
चौदाव्या शतकाच्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृ णतक ि धार्मणक जीिनाचा संघर्ाणचा कालखंड होता. भारतात मुसलमानी
सत्तेची मुळे फोफाित होती. महाराष्ट्रातही याहून िेगळी पररणस्िती नव्हती. महाराष्ट्रातही मुसलमान आपले अणधराज्य स्िापन
करत होते. मुसलमानी राजिटीत सहंद ू प्रजेची कत्तल, सिीने धमाांतर, देिालय आणि मुतींचा णिध्िंस, णियांची णिटंबना, असे
पाशिी अत्याचार चालले होते. मुसलमानी आक्रमिासोबतच सूफी संत-साधूचे आक्रमि अणधक प्रभािी झाले होते.
राजाश्रयाखाली िािरिाऱ्या सूफींनी धमणप्रसाराचे कायण जोरात चालिले होते. देि-धमाणच्या ही क्षेत्रात आरजकता माजली होती.
अनेक सहंद ू पीराला भजू लागले होते, दाबल मणलकाला निस करू लागले होते. समाजाचे सांस्कृ णतक, बैणिक, नेत्रृत्ि करिारे
ब्राह्मि स्िधमाणणभमान सोडू न राज्यकत्याांची चाकरी करण्यात धन्यता मानत होते. अशा संघर्णमय आणि धार्मणक, सांस्कृ णतक
दृष्ट्या अिनतीच्या काळात ‘श्रीपाद श्रीिल्लभ’ आणि ‘नृससंह सरस्िती’ ह्या दोन महापुरूर्ांचा अितार झाला.”२ अशा
पररणस्ितीत श्री नृससंह सरस्ितींनी िैददक परं परे च्या पुनरूजीिनासाठी ि संरक्षिासाठी ििाणश्रम धमाणला प्राधान्य ददले.”३
श्रीपाद श्रीिल्लभ आणि नृससंह सरस्िती यांच्या अितार कायाणमुळे आणि दत्तोपसकांच्या दत्तभिी मुळे दत्तोपासना आज
घरोघरी पोहचली आहे.
2. णिश्लेर्ि
गुरू-संस्िेचा आदशण असलेले दत्तात्रेय हेच या संप्रदायाचे दैित आहे. परमािाणत गुरू-संस्िेचे महत्त्ि अपार आहे.त्याचमुळे
सिण साधन प्रिालीत गुरू-संस्िेला प्राधान्य असलेल्या दत्तात्रयाची पूज्यता रूढ झाली. परमािाणच्या मागाणत सद्गुरूची णनतांत
आिश्यकता असते. सद्गुरू अज्ञानरूपी अंधकार दूर सारून ज्ञानाचा प्रकाश दाखिून आत्मज्ञान देतात. “दत्तात्रेय हा परमगुरू
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असल्यामुळे पिप्रदशणक गुरू आणि गुरूच्या मागणदशणनाने होिारे परमप्राप्ती हे दोन्ही णिशेर् त्याच्या स्िरूपात सामािले
आहेत.”४ महाराष्ट्रातील सिणच भिी संप्रदायांत गुरूचे स्िान सिणश्रेष्ठ असल्यामुळे गुरूतत्त्िाचा आदशण असलेल्या श्री
दत्तात्रेयांणिर्यींचा भणिभाि सिण संप्रदायात ददसून येतो.
नाि संप्रदाय - नाि संप्रदायात श्री दत्तात्रेयांचे स्िान णिशेर् आहे. “परम प्राप्तीसाठी योग साधनेचा स्िीकार आणि गुरूसंस्िेची महनीयता ही दत्त स्िरूपातील दोन मोठी िैणशष्ट्ये नाि संप्रदायाच्या णसिांतात ि साधनेत अनुस्तूत आहेत.”५ श्री
दत्तात्रेय हे ‘अिधूत योगी आहेत तर नाि संप्रदाय हा ‘अिधूत पंि’. याच रठकािी श्री दत्त्तात्रेयांचे आणि नाि संप्रदायाचे
आणत्मक संबंध जुळून येतात. ‘अिधूतगीत’ दत्तात्रेयांनीच गोरक्षनािांना सांणगतल्याची किा सिणश्रुत आहे. श्री दत्तात्रेय प्रभू हे
अनेक नािांचे गुरू असल्याचे आढळू न येते. नाि संप्रदायातील बहुतेक सिण नािांना आददनाि. मत्स्येंद्रनाि, गोरक्षनाि, इ. ददक्षा
प्राप्त झाली तर कासहंना प्रत्यक्ष श्री दत्तात्रेयांनी ज्ञान देऊन नाि संप्रदायात साणमल करून घेतले. म्हिूनच नाि संप्रदायातील
नािांच्या मनात श्री दत्तात्रेयांणिर्यीचा भाि हा अनन्य साधारि आहे. दत्तात्रेय ही योगणसिी प्राप्त करून देिारी देिता
अिघूतािस्िेचा आणि गुरू-संस्िेचा आदशण म्हिून नाि संप्रदाणयकांना पूज्य आहे.”६
महानुभाि संप्रदाय – महानुभाि संप्रदायाचे प्रितणक श्री चक्रधर स्िामी यांची गुरू परंपरा दत्तात्रेय – चांगदेि राऊळ –
गुंडम राउळ – चक्रधर अशी आहे. या परं परेनुसार महानुभाि संप्रदाय हा दत्त संप्रदायच आहे. “या मागाणसी श्री दत्तात्रेय – प्रभू
आददकारि ‘ असे स्ितः श्री चक्रधर स्िामी सांगतात. महानुभाि संप्रदायात श्री दत्तात्रेयांना अनन्य साधारि स्िान आहे.
महानुभाि संप्रदाय हा ‘पंचकृ ष्ट्िां’ ना मानतो. श्री दत्तात्रेय प्रभू हे महानुभाि संप्रदायातील दुसरे पंचकृ ष्ट्ि होय.
महानुभािाच्या श्री दत्तात्रेयांचे स्िरूप हे श्री नृससंह सरस्ितींच्या दत्त संप्रदायातील श्री दत्तात्रेया पेक्षा िेगळे आहे.
महानुभणियांचे दत्तात्रेय प्रभू हे ‘णतन णशरे सहा हात’ धारि करिारे श्री दत्तात्रेय तर त्यांचा दत्तात्रेय हा एकमुखी ि चतुभुणज
आहे. त्यांचा अितार णिष्ट्िु िा देितात्रयाचा अितार नाही, कारि महानुभाि तत्त्िज्ञानानुसार देिता ह्या गौि मानल्या गेल्या
आहेत. म्हिूनच दत्तात्रेयांचा अितार हा चारी युगांत आहे असे मानतात. महानुभाणियांच्या दृष्टीने श्री दत्तात्रेयांनी गभीचा
अितार स्िीकारून परािशिीचा स्िीकार के लेला आहे. त्यांची िािी अमृत िर्ाणि करिारी तर त्यांचे दशणन अमोघ आहे.
महानुभािांच्या इतर अितारा पेक्षा दत्तात्रेयांचा अितार णिलक्षि आहे. तो सदैि अदृश्य रूपात असतो, नाना रूपे धारि करून
अणधकारी जीिांना दशणन देतो. श्री चक्रधर स्िामींचे परमगुरू चांगदेि राऊळ यांना श्री दत्तात्रेय प्रभूंनी व्याघ्ररूपात दशणन देऊन
शिी प्रदान के ली होती. महानुभाणियांनी श्री दत्तात्रेयांच्या णलला ही ग्रंिीत के ल्या आहेत. अशी ही महानुभािांची दत्तभिी
अनन्य साधारि आहे.
िारकरी संप्रदाय – मराठी भणि परं परे तील एक उदार आणि उदात्त प्रिाह असलेल्या िारकरी संप्रदायात समन्ियाचे
प्रतीक असलेल्या श्री दत्तात्रेय प्रभूणिर्यी पूज्यभाि आहे आणि िारकरी संप्रदायात गुरूला महत्त्ि आहे त्यामुळे सहाणजकच गुरूसंस्िेचे आदशण असलेले श्री दत्तात्रेय पूज्यनीय आहेत. िारकरी संप्रदायाचे प्रिेते संत ज्ञानेश्वर हे गुरू परं परे ने नाि संप्रदाणयक
होते आणि नाि संप्रदायाच्या भािणिश्वात श्री दत्तात्रेय प्रभूंचे महत्त्ि अनन्य साधारि आहे. म्हिून िारकरी संप्रदायाला दत्त
माहात्म्याचा िारसा नाि संप्रदायाकडू न लाभला.
भागित धमाणचे खांब मानले गेलेले श्री एकनाि महाराज हे गुरू परं परे ने दत्त सांप्रदाणयक होते. त्यामुळे नािांच्या मनात
श्री दत्तात्रेयांणिर्यी श्रिाभाि होता. “नािांना गुरू कृ पेने ‘सुलभ’ पिणतािर सगुि साक्षात्कार झाला ि ज्ञान दीणपके च्या उल्ल्िल
तेजात सिण भेदाभेद मािळू न ते अंतबाणह्य दत्तमय होऊन गेल.े ”७ एकनािांनी दत्तात्रेयांिर ‘दत्त मानस पूजा’ ि ‘ दत्त मणहमा’
अशी अभंग रचना करून आपल्या मनातील दत्तात्रेयांणिर्यीचा भिीभाि प्रकट के ला आहे. तुकाराम महाराज ही आपल्या
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अभंगातून ‘तुझी अिघूत मुती माझ्या जीिाची णिश्रांती’ असे दत्तात्रेयांणिर्यी भािपूिण शबदांत सांगतात. अशा प्रकारे िारकरी
संप्रदायात श्री दत्तात्रेयांचे स्िान पूजनीय आहे.
समिण संप्रदाय - समिण संप्रदायात श्री दत्तात्रेया प्रती आदरभाि आहे. समिाांनी आणि त्यांचे णशष्ट्य ददनकर स्िामींनी
दत्तातत्रेयांना उपात्य देिता न मानता गुरू स्िरूप णसि पुरूर् मानले आहे. समिाांना सुिा दत्तात्रेयांनी एकनािाप्रमािेच मलंग
िेशात दशणन ददल्याची किा समिाांच्या चररत्रातून आढळते. “दासबोध रचनेसाठी िापरलेल्या संदभण ग्रंिांची जी यादी
दासबोधाच्या पणहल्या दशकातील पणहल्याच समासात समिाांनी ददली आहे, तीत दत्तप्रिीत अिधूतगीतेचा आणि गुरूगीतेचा
समािेश आहे.”८ ददनकर स्िामींनी ही आपल्या ‘स्िानुभिददनकर’ या ग्रंिात अिधूगीतेचा संदभण ग्रंि म्हिून आदर के ला आहे.
समिाांचे परम णशष्ट्य कल्याि स्िामींनी आपल्या एका पदातून दत्तात्रेयांच्या स्िरूपाचे, संचाराचे आणि सिण णप्रयतेचे भणिपूिण
ििणन के ले आहे. याणशिाय संप्रदायातील अनेक संत-महंतांनी दत्तात्रेयांणिर्यीचा उत्कट भणिभाि आपल्या िाङमयातून प्रकट
के लेला आढळतो.
3. समारोप:
श्री दत्तात्रेय हे गुरू-संस्िेचे आदशण आहेत. महाराष्ट्रातील सिणच भणिसंप्रदायात गुरूचे स्िान श्रेष्ठ असल्यामुळे
गुरूतत्िाचा आदशण असलेल्या श्री दत्तात्रेयांणिर्यीचा भणतिभाि सिण संप्रदायात कमी-अणधक प्रमािात ददसून येतो. सिण संप्रदाय
हे ‘गुरू संप्रदाय’ असून उत्कट भिी हे त्यांचे प्राितत्ि आहे. त्यामुळे ह्या सिण संप्रदायातील साघकांच्य भािणिश्वात दत्तात्रेयाम्ना
ही स्िान णमळाले.
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