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భకి్త, సూఫీ ఉద్యమాలు 

 
 

భకి్తఅంటేఇష్ట దైవంపైగాఢమైన అనురాగం. భకి్తఉద్యమకారులుమూఢాచారాలు, 

కర్మలనుప్ర తిఘటంచారు. హందువులో్లఈ భకి్తసిద్ధ ంతంఅతిప్రర చీనమైంది. దీన్నిఉప్న్నష్త్తు లు, 

భగవదీీతల్లగమన్నంచవచ్చు. భకి్తఉద్యమం15, 16 శతాబా్దలో్లఉతు ర్ 

భార్తదేశంల్లశకి్తవంతంగామారంది. ఇసో్ంమతప్ర భావంతోఅనేక మందిమతాచారుయలుదేవుడిఏకతవం, 

మానవ సౌభార తృతావన్నిప్ర చార్ంచేయడాన్నక్తమందుకువచాురు. 

ఇదేసమయంల్లహందూమతంల్లఅనేక దురాచారాలుచోటుచేసుకున్నియి. విగర హారాధన, 

అసపృశయత, వర్ణ భేద్లు, దురాచారాలుఅధికమయ్యయయి. 

దీంతోచాలామందిహందూమతసంస్ారాన్నికోరుకున్నిరు. 

భకి్తఉద్యమ గురువులుదేశ 

భాష్లో్లస్మానయజన్నన్నక్తఅర్థ మయ్యయవిధంగాద్ృష్ట ంతాలతోకథలుబోధించారు. న్నమిజాత్తల ఉద్ధ ర్ణ 

కోసంవీరువర్ణ భేద్లనుఖండించారు.శంకరాచారుయలు: ఈయన కేర్ళల్లన్న‘కాలిడి’ 

గార మంల్లజన్నమంచారు. అదైవత మత సిద్ధ ంతాన్నిప్ర చార్ంచేశారు. జీవాతమ, 

ప్ర్మాతమల్లఐకయంకావడమేమోక్షం, ఈ జాానంస్ధించినవాడేజీవనుమఖుడుఅన్నచెప్రపరు. య్యంతిికమైన 

ఆచారాలు, కర్మకాండలనుతీవర ంగాన్నర్సించారు. భార్తదేశంల్లఅదైవతవేద్ంత మత 

సిద్ధ ంతాలనుప్ర చార్ంచేశారు. భగవదీీత, ఉప్న్నష్త్తు లు, వేద్ంత సూతిాలకుభాష్యలురాసిఅదైవత 

సూతిాన్నిప్ర బోధించారు. భకి్త, జాానం,కర్మ, వైరాగయమారీాల ద్వరామోకాాన్నిపందొచున్నచెప్రపరు. 

ఆయన దేశ నలుమూలలాతన సిద్ధ ంతాలనుప్ర చార్ంచేశారు. దీన్నకోసంశృంగేర(మైసూరా్కా్తణ ప్రర ంతం), 

ద్వర్కా(గుజరాతపశ్చుమ ప్రర ంతం), పూరీ(ఒడిశాతూరుపప్రర ంతం), 

బద్రీ(ఉతు ర్ప్ర దేశ్ఉతు ర్ప్రర ంతం)ల్లమఠాలనుస్థ పంచారు.శంకరాచారుయడివిధాన్నన్ని‘ఉతు ర్ 

మీమాంస’గాపేర్ాంటారు. 

 
  
 



రామానుజాచారుయలు: ఈయన మద్ర సుసమీప్ంల్లన్నపర్ంబుదూరీాామంల్లజన్నమంచారు. 

విశ్చష్ట దైవతాన్నిప్ర చార్ంచేశారు. జీవాతమప్ర్మాతమస్మీప్యంపంద్డమేమోక్షమన్న, 

మోకాాన్నక్తవిష్ణణ భకిేమారీ్మన్నరామానుజుడుబోధించారు. ఈయన కులతతావన్నిఖండించారు. 

మధావచారుయలు: ఈయన కరాణ టకల్లన్నఉడిపప్టట ణ సమీప్ంవేలిగార మంల్ల1199ల్లజన్నమంచారు. 

మధావచారుయలు‘దైవత’ మత ప్ర తిష్ట ప్కులు. ఇందుల్లమూడుసతయప్ద్రాథ లనుపేర్ాన్నిరు. అవి.. 

ఆదిబర హ్మ, జీవుడు, ప్ర ప్ంచం. ఈయన వైష్ణ వభకి్తమారీాన్నిప్ర చార్ంచేశారు.రామానందుడు: వైష్ణ వ 

మత ప్ర చారాన్నక్తసంబంధించిన అగర గణ్యయలో్లరామానందుడుఒకరు. 

మధయయుగంల్లభకి్తఉద్యమంప్ర ధానంగాఈయనతోనేప్రర ర్ంభమైంది. ఈయన ఇష్ట దైవాలురామడు, 

సీత. రాజపుతివన్నత మీరాబ్దయిఈయన శ్చష్ణయరాలు. 

 
వలో లోభా చా రుయ రుయ డు : 

ఈయన 1449ల్ల బె న్న ర్స్ నగర్ం ల్ల జన్నమం న్నమం న్నమం చా రు . ఈయన తలోి లోిద్ం ద్ం డుర  లు కా శీ 

ల్ల సిథ  సిథ ర్ప్డడ  డడ  తె లు గు బ్దర  హ్మ ణ కు టుం టుం బ్ద న్న క్త చెం చెం ది నవా రు .వలో లోభా చా రుయ 

రుయ ల ఇష్ట  ష్ట దై వం వం కృ కృ ష్ణణ  ష్ణణ డు . ఈయన కృ కృ ష్ణ  ష్ణ తతావ తావ న్ని న్ని ప్ర  చా ర్ం ర్ం చే 

శా రు . ‘శు ద్ధ  ద్ధ  అదైవ దైవదైవ త’ మతా న్ని న్ని ప్ర  బో ధిం ధిం చా రు . 

చైె తనుయ నుయ డు (1485-1533): 

బెం బెంగాలో్లన్న నవదీవ దీవ ప్ం ప్ం ల్ల 1486ల్ల ఈయన జన్నమం న్నమం న్నమం చా రు . చైె తనుయ నుయ డు 

భకి్త కి్తభా వం వం తో రా ధా కృ కృ ష్ణణ  ష్ణణ ల పేర  మతతావ తావ న్ని న్ని ప్ర  బో ధిం ధిం చడా న్న క్త జీ వి 

తం తం అం అం క్త తం తం చే శా రు . ఈయన వలో లోభా చా రుయ రుయ ల సమకా లీ కు లు . 

కబీ రు : 

ఈయన రా మా నం నం దు డి శ్చ ష్ణయ ష్ణయ లో్ల గొ ప్ప ప్ప వా రు . వర్ణ  ర్ణ భే ద్ లు , వి గర  హా రా ధనను 

న్న ర్సిం సిం చా డు . ‘అలోా లోా’ ఒకా కా డే నన్న , ఈశవ శవ రు డు సర్వ ర్వ వాయ వాయ పు  పు  అన్న 

ఈయనప్ర  బో ధిం ధిం చా రు . భజనను మ కి్త కి్తక్త మా రీ్ం గా ప్ర  చా ర్ం ర్ం చే శా రు . కబీ రు శ్చ ష్య ష్య 

వరీ్ం రీ్ం ల్ల హం హం దు వు లు , మ సోిం సోిం లు ఉన్ని న్ని రు . 

గురున్ననక్ : 

ఈయన సి కుా కుా మత స్థ  స్థ ప్కు డు . లా హో ర్ సమీ ప్ం ప్ం ల్ల న్న తలవం లవం లవం డి గార  మం 

మం ల్ల 1469ల్ల క్ష తిి య కు టుం టుం బం బం ల్ల జన్నమం న్నమం న్నమం చా రు . ఏకే శవ శవ రో ప్ర సన, 



పేర  మ,భకి్త కి్త మా రీ్ం ఈయన మ ఖయ ఖయ సి ద్ధ ం ద్ధ ం తా లు . వర్ణ  ర్ణ భే ద్ లు , వి గర  హా రా ధనను న్న 

ర్సిం సిం చా రు . దే వు డు సతయ తయ సవ సవ రూ పు డన్న , ఆరా ధిం ధిం చడా న్న క్త గు రు వు 

అవసర్మన్న ఈయన పేర్ాన్నిరు . గు రు న్న నక్ 1538ల్ల మర్ణం ణం చా రు . 

 
 
త్తకార్ం: ఈయన మరాఠాకబీర్ గాగురింపుపంద్రు. ప్రశుద్ధ హ్ృద్యం, నైతిక 

ఔనితయంభకి్తస్ధన్నలన్నచెప్రపరు. విగర హారాధననున్నర్సించారు. 

ఈయనప్ద్యలుశ్చవాజీన్నఎంతగానోఆకరాంచాయి. 

న్నమదేవుడు: ఈయన 15వ శతాబాంల్లమహారాష్ట ాల్లజన్నమంచారు. 

దుసుు లకుఅదా్కంవేసేవృతిు చేసేవారు. 

భకి్తమారీ్ంమకి్తక్తమఖయస్ధనంగాబోధించారు.ఏకేశవరోప్రసన్నన్నిబలప్రాురు. ఈయన విగర హారాధన, 

కర్మకాండలనుఖండించారు. 

 
త్తలసీద్సు: 1532ల్లజన్నమంచారు. ‘రామచరత మానస్’ ర్చించారు. 

త్తలసీద్సుఅదైవతాన్నిఅనుసరంచారు. ఈయన అకబర్సమకాలీకులు. 

వేమన: ఈయన ఆంధర దేశంల్లన్ననీతిబోధకులో్లగొప్పవారు. ప్ర జాకవి. ఈయన రాసిన 

నీతిశతకాలుప్ర జలో్లబ్దగావాయపు చెంద్యి. వేమన అర్థ ంలేన్నస్ంప్ర ద్య్యలు, వర్ణ భేద్లు, 

విగర హారాధననుఖండించారు. 

 
 
సూఫీమతంభకి్తఉద్యమంమాదిరగాసూఫీమతంకూడాస్ంఘిక, మత 

ర్ంగాలో్లప్ర జలనుఎకుావగాప్ర భావితంచేసింది. భార్త్ ల్లత్తరుష్ణాల ప్రలన 

నలకొనితరావతసూఫీలుమనదేశాన్నక్తవచాురు. ‘మానవుడుపేర మతోభగవంత్తడిల్లలీనంకాగలడు’ 

అనేదిసూఫీమత మఖయసిద్ధ ంతం. సూఫీలుపేర మకుప్రర ధానయంఇవవడంవలోఇతర్ మతసుథ ల 

ప్టోసహ్నంతోవయవహ్రంచేవారు. సూఫీప్ర వకిలో్లకొంత మందిహందూమతంవలోప్ర భావితమయ్యయరు. 

భగవంత్తడిన్నచేరుకోవడాన్నక్తఅనేక మారీాలుఉంటాయన్నసూఫీలువిశవసించారు. 

వీరుసంఘాన్నక్తదూర్ంగా, ప్ర త్యయక సథ లాలో్లన్నవసించేవారు. 

కర్మకాండలకువయతిరేకంగాభకి్తఉద్యమంప్రర ర్ంభమైన విధంగామహ్మమదీయ 



మతంల్లన్నకొన్నిస్ంప్ర ద్య్యలకువయతిరేకంగాసూఫీమతంప్రర ర్ంభమైంది.సూఫీలుఉప్వాస్లు, 

ధాయనంలాంటహందూఆచారాలనుప్రటంచారు. భార్త్ ల్లమఖయంగామూడుసూఫీశాఖలున్నియి. 

వీటల్లమఖయమైంది‘చిసిు ’. ఈశాఖాధిప్తిఅజీమర్ కుచెందిన మొయినుదాీన్నుసీు . ఈయన 13వ 

శతాబా్దన్నక్తచెందినవారు. భకి్తసంగీతంతోభగవంత్తడిస్న్నిధయంపంద్వచున్నచిసీు విశవసించారు. 

సుప్ర సిద్ధ కవిఅమీరుు సూర సహాఅనేక మందిఈయన అనుచరులు. 

చిసిు అనుచరులుఎకుావగాఢిలోీప్రర ంతంల్లఉన్నిరు.సూఫీలో్లరండోశాఖ 

న్నయకుడుషేక్షహాబుదాీనుసహాావరధ . ఈయన శ్చష్ణయలుఎకుావగాసింధాపాంతంల్లఉన్నిరు. 

మూడోసూఫీశాఖ గురువుఫిర్దౌసిఅనుచరులుఎకుావగాబిహారాపాంతంల్లఉన్నిరు. 

న్నజామదాీన్అవులియ్యకూడాసూఫీమతగురువులో్లమఖుయలు. 

సూఫీన్నయకులుసమానతావన్నిప్ర వచించారు. బడుగువరీాలకుచెందిన రైత్తలు, కారమకులు, 

కూలీలనుఆకరాంచారు. 


