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भक्ती आणि सुफी चळवळी 
भक्ती आंदोलन  

दणिि भारतातील णवकास 

• भक्ती चळवळीचा ववकास इ.स.पू. ७ वी ते १२ व्या दरम्यान ताविळनाडूिधे्य झाला. 

• नयनार (विवभक्त) आवि अल्वार (ववषू्णचे भक्त) याांच्या भावकववताांतून त्याचे प्रवतवबांब उिटले. 

• या सांताांनी धिााकडे िीतल औपचाररक उपासना (cold formal worship) म्हिून नवे्ह, तर पूज्य आवि उपासक 

(worshipped and worshipper) याांच्यातील पे्रिावर आधाररत पे्रिळ बांधन म्हिून पाविले. 

वैणिष्ट्ये 

• किाकाांड आवि यज्ाांचा त्याग केला 

• हृदय आवि िनाची िुद्धता, िानवता आवि भक्ती यावर जोर वदला 

• वनसगाात एकेश्वरवादी 

• देवाला सगुि वकां वा वनगुाि रूप आिे 

• सितावादी चळवळ, त्याांनी जातीवादाचा वनषेध केला 

• या सांताांनी स्थावनक भाषाांिधे्य उपदेि केला 

• त्याांनी जैन आवि बौद्ध धिााने साांवगतलेले तप नाकारले. भक्ती चळवळीिुळे या धिाांची वाढ किी झाली 

सामाणिक सुधारिा: 

• जातीव्यवस्थेची अविेलना केली 

• सांस्थात्मक धिा, ब्राह्मिी वचास्व, िूतीपूजा, ववसृ्तत किाकाांडाच्या पद्धती इत्यादी ांवर िल्ला केला. 

• सतीप्रती आवि स्त्री भू्रििते्यला ववरोध केला 

• िविलाांना कीतानात सािील िोण्यासाठी प्रोत्सािन वदले 

• विांदू आवि िुस्लिि याांच्यातील दरी विटवण्याचा त्याांचा िेतू िोता 

तात्विक िाळा 

Philosophy Founder 

Vishishtadvaita Ramanuja 

Dvaitadvaita / Bhedabhed Nimbarka 

Dvaita Madhava 

Shudadvaita Vishnu swami 

Advaita (non-dualism) Sankaracharya 

लििीय तथे्य 

• अप्पर, सांबांदर, सुांदरिूती आवि िाविकवसागर िे प्रिुख नयनर िोते. वतरुवसगििधे्य पविल्या तीनपैकी स्तोते्र 

िाविककवसागर याांनी वलविली िोती. 

• वतरुिुराईस िा नयनराांच्या कायाांचा सांग्रि आिे ज्याला पाचवा वेद म्हितात. 

• आांदल या िविला अल्वर सांत िोत्या. 12 अल्वार आवि 63 नयनर िोते. िेक्कीिजारच्या पेररयापुरािििधे्य नयनराांच्या 

जीवनाचा इवतिास आिे 

• वदव्या प्रबांधि िा अल्वासाच्या स्तोत्राांचा सांग्रि िोता.  
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उत्तर भारतात भक्ती चळवळीचा णवकास 

• सांताांनी तविळ आवि तेलगू या स्थावनक भाषाांिधे्य लेखन केले आवि म्हिूनच ते अनेक लोकाांपयांत पोिोचू िकले. 

त्याांनी स्थावनक भाषाांतील सांसृ्कत ग्रांथाांचे भाषाांतरिी केले. कािी सांत आिेत: 

1. ज्ानदेव - िराठी 

2. कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास – विांदी 

3. िांकरदेव - आसािी 

4. चैतन्य आवि चांडीदास - बांगाली 

• उत्तरेकडे प्रचवलत असलेल्या सांसृ्कतला चळवळ उत्तरेकडे सरकल्याने त्याला नवे स्वरूप प्राप्त झाले. भागवत पुराि 

िे 9 व्या ितकातील एक िित्त्वपूिा काया िोते आवि भक्ती चळवळीचा एक िित्त्वाचा घटक िोता 

• कबीर, नािदेव आवि गुरुनानक याांनी देवाच्या वनरांकार रूपावर भक्तीचा उपदेि केला िोता. गुरुनानकाांचे अनुयायी 

स्वत:ला िीख म्हिून ओळखतात. 

वैष्णवांचे आंदोलन 

• ईश्वराच्या सकार रूपावर भक्ती . राि आवि कृष्णाकडे भगवान ववषू्णचे अवतार म्हिून पाविले गेले. काव्य, गीते, नृत्य, 

कीतान या िाध्यिाांतून िोक्षप्राप्तीचा िागा चोखाळिारे सूरदास, िीराबाई, तुलसीदास आवि चैतन्य िे प्रिुख पुरस्कते 

िोते. 

•  सूरदासाांनी केलेला सूरसागर, तुलसीदासाांनी केलेला रािचररतिानस िी या काळातली िित्त्वाची कािे िोत. 

भक्ती संतांची 

• रािानांद – उत्तर भारतातील पविले ििान सांत 

• कबीर - रािानांदाांचे विष्य, वनगुाि सांत, याांनी विांदू-िुस्लिि ऐक्याचा प्रयत्न केला, त्याांच्या अनुयायाांना कबीर पांथी 

म्हितात. 

• गुरु नानक - िीख धिााचे सांस्थापक, सिाजसुधारक आवि वनगुाि सांत 

• चैतन्य - कृष्ण भक्ती पांथ आवि गौवडया वकां वा बांगाल वैष्णव धिााचे सांस्थापक 

• पुरांदर दास - आधुवनक कनााटक सांगीताचा पाया घातला 

• वल्लभाचाया – पुष्टी िागााचे तत्व िाांडले 

महाराष्ट्र  धमााचे भक्ती संत 

• ज्ानदेव – ििाराष्टर ातील भक्ती चळवळीचे सांस्थापक 

• भावाथावदपका – भगवद्गीतेचे िराठी भाष्य 

• नािदेव - ववठोबा वकां वा ववठ्ठल पांथाचा सांस्थापक जो वारकरी सांप्रदाय म्हिून ओळखला जातो 

• एकनाथ - भावाथा रािायि - रािायिावर भाष्य वलविले 

• तुकाराि - अभांग म्हिून ओळखल्या जािार् या भक्ती कववता वलविल्या 

• रािदास – दासबोध – त्याांच्या लेखन आवि उपदेिाांचे सांकलन 

सुफी चळवळ 

• सुफी चळवळीची उत्पत्ती अबू ििीद अल-गझली (इ.स. १०५८-११११) या आषारी िाळेतील (Ashari school) असून 

त्याांनी रूढीवादाचा गूढवादािी िेळ घालून सुफी जीवन जगले िोते. त्याच्या प्रभावािुळे िदरसे (िाळा) आवि उलेिास 

(ववद्वान) याांची स्थापना झाली. 

सुफी 

• सुफी िे गूढवादी िोते 

• त्याांनी धिााचा र्िास, सांपत्तीचे असभ्य प्रदिान, सनातनीपिा इत्यादी ांना ववरोध केला. 
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• त्याांनी िुक्त ववचार आवि उदारितवादी ववचाराांवर भर वदला 

• ते औपचाररक उपासना, कठोरपिा आवि धिाातील कट्टरतेच्या ववरोधात िोते 

• त्याांनी ध्यान साधना केली. त्याांनी धिााची व्याख्या ‘देवपे्रि’ आवि िानवतेची सेवा अिी केली. सूफी ांनी विांदू, विश्चन, 

बौद्ध इत्यादी ांतील ववववध कल्पना आवि प्रथा आत्मसात केल्या. 

• त्याांनी विांदू-िुस्लिि ऐक्य आवि साांसृ्कवतक सांशे्लषिासाठी काया केले 

• सुफी ांना वेगवेगळ्या वसलवसलात (ऑडार) ववभागले गेले िोते ज्यात प्रते्यक वसलवसलाचा स्वतः चा पीर (िागादिाक) िोता 

ज्याला ख्वाजा वकां वा िेख म्हितात. पीर आवि त्याांचे विष्य एका खानकाि (धिािाळेत) राित िोते. आपले काया पुढे 

नेण्यासाठी एका पीरने आपल्या विष्याांकडून उत्तरावधकारी वकां वा वली वनयुक्त केले. सुफी ांनी गूढ परिानांद जागृत 

करण्यासाठी सिास (पववत्र गीताांचे पठि) आयोवजत केले. 

भारतातील सूफीवाद 

• अफगाविस्तानिागे सुफी भारतात आले. सुरुवातीला, िुख्य कें दे्र पांजाब आवि िुलतान िोती जी नांतर काश्मीर, वबिार, 

बांगाल आवि दख्खनिधे्य पसरली. 

• ऐन-ए-अकबरीत अबू फझल चौदा वसलवसलाांबद्दल बोलतो. 

ते यात ववभागले गेले: 

1. बा-िारा: िरीयतचे पालन करिारे आदेि आवि निाज आवि रोजा याांसारखे त्याचे वनदेि. वचस्ती, सुिरावाडी, 

वफरदवासी, कावदरी आवि नक्शबांदी िे प्रिुख आिेत 

2. बे-िरा: ते िररयतचे बांधन नव्हते. कलांदर या गटाचे िोते 

णसलणसलाह 

• द वचश्ती वसलवसलाि : ख्वाजा िोईनुद्दीन वचश्ती याांनी अजिेरला विक्षिाचे कें द्र बनवले. िेख ििीदुद्दीन आवि 

कुतुबुद्दीन बस्लियार काकी िे त्याांचे विष्य िोते. िेख वनजािुद्दीन औवलया याांचे विष्य बाबा फरीद याांनी वदल्लीला एक 

िित्त्वाचे कें द्र बनवले. िेख नावसरुद्दीन िििूद, ज्याला प्रवसद्ध नावसरुद्दीन वचराग-ए-वदल्ली म्हटले जाते, ते देखील 

प्रवसद्ध वचस्थी सांत िोते 

• द सुिरावाडी वसलवसलाि : ची स्थापना िेख वििाबुद्दीन सुिरावाडी याांनी केली िोती, ती भारतात िेख बिाउद्दीन 

झकाररया याांनी स्थापन केली िोती. त्याने िुलतान येथे खानाका ची स्थापना केली आवि त्याला िेखुल इिाि िी 

पदवी विळाली. 

सुफी चळवळीचे महत्त्व 

• वर्िाडात-उल-वाजूद (Unity of Being) या सांकल्पनेवर सूफी ांचा ववश्वास िोता 

• अिृता कुां दा या िठयोग ग्रांथाचे अरबी व फारसी भाषेत भाषाांतर झाले. 

• सूफी सांताांनी सािान्य लोकाांिी जवळचा सांपका  ठेवला 

• सुफी सांत िे स्थावनक भाषाांिधे्य वलवििे पसांत करिारे कवी िोते. अिीर खुसराऊने विांदीत लेखन केले आवि सबक-

इ-विांदीची एक नवीन िैली ववकवसत केली. 

• सुफी ांच्या उदारितवादी ववचाराांचा अकबराच्या वदन-ए-इलािीवर प्रभाव पडला 

अिा प्रकारे, आपि पाितो की सुफी आवि भक्ती चळवळी ांनी धाविाक जीवनात एक नवीन चैतन्य वनिााि केले आवि 

सितावादी सिाज वनिााि करण्यासाठी सािावजक सुधारिा केल्या. त्याांनी गरीब आवि दवलताांसाठी काि केले आवि देवाचा 

अनुभव घेण्याचे साधन म्हिून वैयस्लक्तक भक्तीवर ववश्वास ठेवला. 
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