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भ�ती चळवळीचा समाजावर�ल �भाव 
 

�ा. रेवण�स�द रामभाऊ बे�नगीकर 
 

दयानंद कला  व शा�  महा"वदयालय , सोलापूर. 
 
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :- म�ययुगीन भारतातील समाजजीवनाम�ये भ�तीपरंपरेचे एक व�ैश*+यपूण, मह--व आहे. भारता/या 

0नर0नरा1या �देशांम�ये ह� परंपरा 0नमा,ण झाल�. यासंबधंीचा मा4हती आपण या लेखात घेणार आहोत. भ�ती 

चळवळीमुळे समाजजीवनावर झालेले ब7ल. 

 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ- 

द89ण भारताम�ये नायनार आ:ण अळवार 

या भ�ती चळवळी उदयास आ=या. नायनार हे 

�शवभ�त होते. अळवार हे "व*णुभ�त होत.े या भ�ती 

चळवळीम�ये समाजातील सव, �तरांमधील लोक 

सहभागी झालेले होते. ई?वर�ेम,माणुसक@,भूतदया, 

क�णा इ-याद� मु=यांसंबधंीची �शकवण -यानंी 4दल�. 

द89ण भारतात रामानुज आ:ण इतर आचायाBनी 

भ�ती चळवळीचा पाया भ�कम केला.ई?वर सवाBसाठD 

आहे,ई?वर भेदभाव करत नाह�, असे -यांनी सांEगतले. 

उ-तर भारतातह�. रामानुजां/या �शकवणुक@चा मोठा 

�भाव पडला. 

उ-तर भारतात भ�ती चळवळीचा मह--व 

संत रामानंद यांनी सांEगतले.-यांच े �श*य संत कबीर 

हे होत. -यांनी तीथ,9े , वतृ,े मूतIपूजा यांना मह--व 

4दले नाह�.संत कबीरांनी स-यालाच ई?वर मानले.सव, 

मानव एक आहेत. राम आ:ण रह�म वेगळे नाह�त 

अशी �शकवण -यांनी 4दल�.-यांनी जातीभेद, पंथभेद, 

धम,भेद 4हदं-ूमुि�लमांचे ऐ�य साधायचे होते. 
 

संत कबीर 

 बंगालम�ये चैतLय महा�भू यांनी 

कृ*णभ�तीचे मह--व सांEगतल.े-यानंी भारतभरMमण 

केले. हNरनाम संO@त,नाचा उपदेश केला.-यां/या 

उपदेशामुळे लोक जाती,पंथांची बंधने ओलांडून भ�ती 

चळवळीत सहभागी झाले. चैतLय महा�भूं/या �भावान े

शंकरराव यानंी  
 
 
 

आसामम�ये कृ*णभ�तीचा �सार केला.गजुरातमधील 

संत नरसी मेहता हे ��सQ वै*णव संत होऊन गेले.ते 

0न�सीम कृ*णभ�त होत.े -यानंी समतेचा संदेश 4दला 

-यानंी भ�तीपर "वपलु काRयरचना केले=या आहेत. 

-यानंा गजुराती भाषेचे आदय कवी मानतात. 

 संत मीराबाईनी कृ*णभ�तीचा म4हमा 

सांEगतला.-या.मेवाड/या राजघराTयातील 

हो-या.राजघराTयातील सुखांचा -याग कUन 

कृ*णभ�तीत -या त=ल�न झा=या.राVय�थानी व 

गजुराती भाषमे�ये -यांनी भि�तरचना के=या -यांनी 

भि�तगीत े भ�ती, स4ह*णुता व मानवतेचा संदेश 

देणार� आहेत. आजह� -यां/या रचना लोक"�य 

आहेत.4हदं� सा4ह-यातील महाकवी "वषय आहे. संत 
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तुलसीदासां/या’रामचNरतमानस’ या Wथंात रामभ�तीचा 

सुंदर अ"व*कार झालेला आढळते पंYडतां/या 

कम,ठपणावर -यांनी ट�का केल�. 

 कना,टकात बसवे?वरांनी वीरशैव पंथ संघ4टत 

केला. जातीभेदा"वUQ भू�मका घेतल�. [मा/या 

�0त*ठेचे मह--व सांEगतले. आप=या चळवळीम�ये 

ि� यांनाह� सहभागी कUन घेतले. 

 आपल� �शकवण लोकभाषमे�ये \हणजे 

कLनड भाषेम�ये 4दल�.साध े आ:ण 0नम,ळ जीवन 

जगावे, असा -यांचा संदेश होता.-यां/या काया,चा 

समाजावर मोठा पNरणाम झाला.कना,टकम�ये  
 

संत बसव?ेवर 

पुरंदरदास हे एक थोर संत होऊन गेले.-यानंी 

कLनड भाषेत अनेक भ�तीकवने रचल�.आजह� ती 

लोक"�य आहेत.महारा*]ातील भ�तीपरंपरेसंबंधीची 

मा4हती आपण पुढे घेणार आहोत. 
 

ग�ुनानक:  

 ग�ुनानक यांनी "व"वध तीथ,9े ांनी भेट� 

4द=या.ते म�केलाह� गेले होते.भ�तीभावना सगळीकड े

सारखीच आहे,ह� गो*ट -यां/या ल9ात आल�.सवाBशी 

सारखेपणाने वागाव,ेअशी -यांची �शकवण होती. 4हदं ू

आ:ण मुि�लम यांच े ऐ�य साधाव,ेयासाठD -यांनी 

उपदेश केला. शुQ आचरणानेच -याची �ा^ती होत,े’असे 

-यानंी सांEगतले.ि� यांना -यांनी आदराच े�थान 4दले. 

 ग�ुनानकां/या उपदेशाने अनेक लोक 

�भा"वत झाले.-यां/या �श*यांची सं_या 4दवस̀4दवस 

वाढतगेल�.-यांनी आप=या �श*यांना जो उपदेश केला 

तो एका Wंथात संWह�त केलेला आहे.-याला ’आ4दWथं’ 

असे \हणतात.ग�ुनानकां/या अनुयायांना �श*य 

\हणजे ‘शीख’ असे \हणतात.’आ4दWथं’ \हणजेच 

‘Wथंसा4हब’ हा �शखांचा प"व  Wंथ आहे. या Wथंाम�ये 

संत नामदेव, चैतLय महा�भू आ:ण संत कबीर यां/या 

रचनांचा समावेश आहे. ग�ुनानकांनंतर �शखांचे नऊ 

ग�ु झाले. ग�ुगो"वद�सगं हे �शखांच े दहावे गु�. सव, 

शीख ‘Wथंसा4हब’ या धम,Wथंालाच ग�ु माननू -याच े

पठण करतात. 
 

सुफ@ पंथ: 

 सुफ@ पंथ हा मुळचा इराणमधला. परमे?वर 

�ेममय आहे आ:ण �ेम व भ�ती या मागा,नीच 

-यां/यापयBत पोहचता येत,े अशी सुफ@ साधूचंी [Qा 

होती. हे साधू अ-यंत साधेपणाने राहत. सव, 

�ाणीमा ांवर �ेम साधूंची [Qा होती. हे साधू अ-यंत 

साधेपणाने राहत. सव, �0नमा ांवर �ेम कराव,े 

परमे?वराचे Eचतंन कराव,े साधेपणाने राहवे, अशी 

-यांची �शकवण होती. भारतात आले=या सुफ@ 

संतांपैक@ _वाजा  मोइनु7ीन Eच?ती. हे एक "व_यात 

त--वb होत.े -यां/या�माणेच शखे 0नझाममु7ीन 

अव�लया हे एक थोर सुफ@ संत होते. सुफ@ संतां/या 

उपदेशाचा पNरणाम जसा मुसलमान समाजावर झाला, 

तसाच तो 4हदं ू समाजावरह� झाला. हे समाज जवळ 

येTयास फार मोठा हातभार लागला. 

 संतानी सांEगतलेला भि�तमाग, सव,सामLयांना 

आचरTयास सोपा होता. सव, � ी-पु�षांना 

भ�तीचळवळीम�ये �वेश होता. संतांनी आपले "वचार 

लोकभाषेतून मांडले. सव,सामाLय लोकांना ते अEधक 

जवळचे वाटले. भारतीय सं�कृतीची जी जडणघडण 

झाल� आहे. 0त/याम�ये भि�तमागा,चा फार मोठा वाटा 

आहे.  
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