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भारतीय समाज  य

 सतं आिण सतंसािह  य  ह

दवेांची भजन,े कारण सतंां  या ांितकारी प रवतन वादी िवचारांना भि रसात घोळून ते लोकांसमोर यऊे 

िद  या गेले नाहीत. सतंांच े सािह  य

समी कांनी सतं सािह  याला भि च ेसंदभ जोड  या

लोकमानसात सभंम िनमाण झालेले आहे

समाजा  या अधोगतीचे कारण आहे

मुख श  द :-  

 सतं, सतंसािह  य, भ  ती

आवाका फार मोठा आह.े मनान ेप रवतनवादी िवचारां  या

 याचं े सािह  य आपल,े जवळच े वाटू लागले

लागलेला आह,े  या  याम  य ेिज ासा िनमाण झाली आिण आता न  या

ही िलिह  या जाऊ लागली, वारकरी सतंांचे आदंोलन ह ेभि च ेआदंोलन नसनू ते मानिसक गलुामिगरीतनू 

बहजन समाजाला मु  त कर  याच ेआदंोलन होते

 सतं आिण सतं सािह  या

िनमाण हो  याचे कारण  हणजे बु ी ामा  य

हकालप ी ह े होय, शा  , परुाण यां  या
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सारांश 

  हटलं क  आप  याला आठवते ती भ  ती चळवळ

 ांितकारी प रवतन वादी िवचारांना भि रसात घोळून ते लोकांसमोर यऊे 

सतंांच े सािह  य ह े भि धान नसनू ांितकारी प रवतन धान आहते

ला भि च ेसंदभ जोड  यामळेु, अनकेानके चम  कार सािह  या

लोकमानसात सभंम िनमाण झालेले आह.े आिण मनाची ही सं म अव  था

 अधोगतीचे कारण आह.े  

भ  ती चळवळ, ांितकारी प रवतन, अधोगती,  वारकरी सतं 

मनान ेप रवतनवादी िवचारां  या जवळ जाणा-या  यके माणसाला सतं आिण 

जवळच े वाटू लागल,े सतं सािह  याचा गाभा जाणनू घे  या

 िज ासा िनमाण झाली आिण आता न  यान ेसतंसािह  या

वारकरी सतंांचे आदंोलन ह ेभि च ेआदंोलन नसनू ते मानिसक गलुामिगरीतनू 

च ेआदंोलन होते, अस े  प  ट मत मांडतांना समी क िदसतात

सतं आिण सतं सािह  याब ल सवसामा  य जणां  या मनाम  ये सं म िनमाण झालेला आहे

णजे बु ी ामा  यवादी िवचारधारेची धािमकते  या नावावर भि  या

परुाण यां  या मा  यमातनू बु ी ामा  यजण िनयतीला शरण जाऊ लागले
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 सतंांचे ांितकारी प रवतनवादी िवचार  

 चळवळ, दवेघेव करणारे सतं, 

 ांितकारी प रवतन वादी िवचारांना भि रसात घोळून ते लोकांसमोर यऊे 

न धान आहते, ब-याच 

र सािह  याम  ये घसुड  यामळेु 

आिण मनाची ही सं म अव  थाच सवसामा  य बहजन 

वारकरी सतं ‘सािह  याचा 

या  यके माणसाला सतं आिण 

चा गाभा जाणनू घे  यात तो उ  सकु होऊ 

न ेसतंसािह  यावर समी ापर पु  तके 

वारकरी सतंांचे आदंोलन ह ेभि च ेआदंोलन नसनू ते मानिसक गलुामिगरीतनू 

 मत मांडतांना समी क िदसतात,  

 सं म िनमाण झालेला आह.े तो 

 नावावर भि  या मा  यमातनू 

जण िनयतीला शरण जाऊ लागल,े 
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दवैिधनतेच ेिशकार होऊ लागल.े 

आिण आजही चत नाहीत.  

 सतंांनी आप  या सािह  या

    

    

 अथात ्  सतं नामदवे शु  समज  या

िवचारधारेची क त  पताका सव  फडविवली महारा  ा

भारताम  ये सतं रैदास, सतं कबीर यांनी समाजाला पाखंडातून

मु  त कर  याचा य  न केला. सतं रैदास  ह

 जाती  यव  था मानवतावाद धो  या

नाही. जात ह ेसमाज िवघटनाच ेह  या

जाती  यव  थचेा िध  कारच केला

 बु ान े ध  म आिण सघं िनमाण केला

अनभुव मटंप यांची िनिमती केली संत नामदवेांनी वारकरी पंथ संघिटत केला

क तन लोककलेचे वतन केले संत रैदास

सतं तकुारामांनी अभंग रचना केली

तकुडोजी महाराजांनी भजन ेकेली

बाबा सानप महाराजांनी आप  या
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. आिण यामळेु सामा  यजणांना ांितकारी प रवतनवादी िवचार चले नाहीत 

 सािह  यातनू जाित  यव  थिेवरोधात बंड उभारले सतं रैदास  ह

 ‘‘नामदवे छीपी जाित क  ओछ ।  

 िजनका जस गावत ह ैलोक ।।’’  

सतं नामदवे शु  समज  या जाणा-या िशंपी जातीम  ये ज  मल;े 

िवचारधारेची क त  पताका सव  फडविवली महारा  ाम  ये सतं नामदवे, सतं तुकाराम यांनी तर उ र 

सतं कबीर यांनी समाजाला पाखंडातून, कमकाडंातनू, जाती  य

सतं रैदास  हणतात,  

‘‘जात-पात के फेर म, उलझ रह ेसब लोग ।  

मनु  यता को खा रहा ह,ै रैदास जात का रोग।।   

जात जात म जात ह,ै  य  केले के पात ।  

रैदास, मानसु न जुड़ सके, जब तक जात न जात ।।

 मानवतावाद धो  यात आणते आिण मानवता धो  यात आ  या

जात ह ेसमाज िवघटनाच ेह  यार आह.े जातीन ेमाणसे जोड  याऐवजी तोडली जातात  ह

रच केला. सतं रैदास  हणतात.  

‘‘रैदास ज  म के कारण,े होता नह  कोई नीच ।  

नर को नीच कर डाले ह,ै ओछे करम  क  क च ।।

 आिण संघ िनमाण केला. बसव  णान े िलंगायत आदंोलन उभा न वचन सािह  य

अनभुव मटंप यांची िनिमती केली संत नामदवेांनी वारकरी पंथ संघिटत केला, अभंग वृ ा

क तन लोककलेचे वतन केले संत रैदास, सतं कबीर यांनी ‘साखी’ या सािह  य काराची िनिमती केली

सतं तकुारामांनी अभंग रचना केली. सतं गाडगे महाराजांनी गावोगावी, खेडयापाडयात िकतन ेकेली

तकुडोजी महाराजांनी भजन ेकेली. पद, पोवाडे तसेच ामगीतेसार  या सािह  याची िनिमती केली

बाबा सानप महाराजांनी आप  या भजन िकतनातनू सतं नामदवे, सतं तकुाराम यांची न  या
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जणांना ांितकारी प रवतनवादी िवचार चले नाहीत 

ड उभारले सतं रैदास  हणतात.  

; पण  यानंी प रवतनवादी 

सतं तुकाराम यांनी तर उ र 

जाती  यव  थे  या फे-यातनू 

त ।।’’ 

त आ  यामळेु बंधभुाव राहत 

ऐवजी तोडली जातात  हणनू सतंांनी 

’’ 

न े िलंगायत आदंोलन उभा न वचन सािह  य व 

अभंग वृ ाची रचना केली, 

 काराची िनिमती केली. 

खेडयापाडयात िकतन ेकेली. रा  सतं 

ची िनिमती केली. भगवान 

सतं तकुाराम यांची न  यान ेओळख क न 
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िदली. सतं सवेालाल यानंी बंजारा भाषते पद ेिलिहली

ांितकारी प रवतन  यानंा घडवनू आणायच ेहोते

 आजही आ  ही दवे-धम

आपलाच धम िकंवा आपलीच जात कशी े  ठ

 थळांव न वाद करतो, एकमकेांच ेजीव घणेे

खरे मम समजून घेणे आव  यक ठरते

 यात चचा होण,े  याची समी ा होणे आव  य
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सतं सवेालाल यानंी बंजारा भाषते पद ेिलिहली. या सवाचा एक हते ूिदसतो तो  ह

ना घडवनू आणायच ेहोत.े  

धम, जात-पात अशा मु ांवर पटूेन उठतो. मानवता िवस न गेलेलो आहते

आपलाच धम िकंवा आपलीच जात कशी े  ठ यावर फुशार  या मार  यात ध  य

एकमकेांच ेजीव घणे.े अशा पा  वभमूीवर सतं सािह  याचा अ  या

क ठरत.े आज संत सािह  याचा शोध घेऊन  यावर यो  य

ची समी ा होणे आव  यक आह.े आज सतं सािह  याची ख-या अथान ेगरज आहे

मलूिनवासी पि लकेशन  ट, सतं रैदास कृत सािह  य िव  ले

चांदकेर चं शखेर, समता काशन सामािजक ांतीचे णेते, सतं िशरोमणी गु  रिवदास

ाचीन भारताचा इितहास, ा. मा. म. दशेमखु, सधुा ि ट ग ेस, (ततृीय आवृ ी
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तो  हणज ेसमाजाम  य े

मानवता िवस न गेलेलो आहते. 

त ध  यता मानतो. धािमक 

चा अ  यास होण,े  यातील 

वर यो  य प तीन ेसशंोधन होण,े 

या अथान ेगरज आह.े  

 िव  लषेण आिण सिम ा.  

सतं िशरोमणी गु  रिवदास.  

ततृीय आवृ ी, 1974).       


