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सफु  सं दाय आिण मराठी सािह य 
 

डॉ.माधव मा ती भोसले 

तुकाराम कृ णाजी कोलेकर 

कला आिण वािण य महािव ालय, नेसरी 
 

 
तावना: 

महारा ा या एकूणच सां कृितक जडणघडणीत मह वाचे काय करणा या पाच 

भि सं दायाबरोबरच नंतर या कालखंडात िनमाण झाले या वीरशैव सं दाय, नागेश सं दाय व आनंद 

सं दाय इ यादी मह वा या मान या जाणा या सं दायांपैक  ‘सफु ’ सं दाय या सं दायाची पा भूमी,सफु  

सं दायाची संक पना, सफु  सं दायाची परंपरा आिण सफु  सं दायाचे त व ान इ यादी मुद् ां या आधारे 

आपण सफु  सं दायाची थोड यात ओळख या संशोधन लेखनातून क न घेणार आहोत  

 

सुफ  सं दायाची पा भूमी: 

इ.स. दहावे व अकरावे हे शतक भारता या राजक य आिण सामािजक ्या अ यंत मह वाचा 

कालखंड मानला जातो.मु लीम राजा मोह मद गझनी या नेतृ वाखाली या काळात संबंध उ र भारतभर 

भयावह आ मण पी िव वंस सु  होता. यामु ळे भारतीय सं कृितक जीवनाला याचा जबरद त ध का 

बसणे साहिजकच आह.े या कालखंडापूव च दि ण भारतातही िनरा या प तीने इ लाम राजवट चे 

अ यंत भावी व प रणाम कारक आ मण होऊ लागले होते. वा तिवक पाहता यापार कर याचा हेत ू

ठेवून आलेले दि ण भारता या ांतात आलेले मिु लम नंतर या काळात मा  ‘सुफ ’ सं दाया या पाने 

भारतात धम चार आिण साराचे काय अ यंत सावधपणे करत होते. अ लाउ ीन दि ण भारतात 

ये या या अगोदर या काळापासून हे सुफ  पंथीय लोक महारा  आिण कनाटकाम ये आपले धम साराचे 

काम करत होते. प रणामी भावी आ मक मु ि लम राजां या आ मणा अगोदरच सुफ  सं दायातील 
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साधुनी केले या भारतातील धम चाराची बीजे मोठ्या माणात घ  जिव याचे काय झाले यामु ळे 

एकूणच उ र व दि ण भारतातील सफु  सं दायातील साधूंचा धम सार व चाराचे काय भावी तर 

ठरलेच पण याची प रणामकारकता संबंध भारता या त कालीन अ या म व वा यादी प रि थतीवर 

होताना िदसते. 

अशा या सुफ  सं दायाचे महारा ातील मु लीमां या जवळजवळ ४०० वषा या कालखंडातील 

स ेत‘सुफ ’ हणजे इ लाम या मु लीम धमातील एका सं दायाने महारा भर आपले धम चार आिण 

साराचे जाळे िवण याचे काय के याचे िदसते. 

सुफ  सं दायात अशा प तीने धम सार व धम चार करणा या लोकांम ये काही भेद पडतात. ते 

असे क  सुफ  सं दायात ेममुलकभ  मागाचा अवलंब करणारे- अ या मक लोक राजक य आ याने 

जबरद तीने धमातर घडवून आणण,े िहंदू ं या मठ ,मं िदरांकडे वाईट वृ ीने पाहणारे वेगवेग या करामती 

क न भो याभाबड्या समाजातील असहायीतांना भूल थापा मा न फसिवणारे सुफ  साधुलोकही होते. या 

सवाची िच ण े त कालीन सािह यातून होताना िदसतात. उदाहरणाथ समथ पूव कालखंड िकंवा समथ 

कालखंड या कालखंडात या सुफ सं दायातील या दो ही वृ चा िवशेषतः सुफ  धम चार व 

धम साराचा प रणाम त कालीन महारा ा या सां कृितक जीवन व वाड्मययावर झा याचे िदसते. 

थोड यात सुफ  सं दाय हा दहा या व अकरा या शतकापासून भारतात वेश करता 

झाला.मु लीम रा यक या या भारतावरील आ मणा पूव च यांनी दि ण व उ र भारतात आपले 

धम सारक व चाराचे काम सु  ठेवले होते.मु लीम रा यां या ४०० वषा या महारा ातील स ा 

काळात या ‘सुफ ’ साधुंनी आपले धम चार व साराचे काम करणे अिधक सोईचे झाले. प रणामी यांनी 

संबंद देशभर आप या सुफ  सं दाया या कायाचे जाळे िवणले. 

 

सुफ  संक पना : 

इ लाम या धमा या थापनेनंतर जवळजवळ ३०० वषानी सुफ  सं दायाचा उगम इराणम ये 

झाला. हणजेच इ लाम धमातील एक भ  सं दाय हणजे ‘सुफ  सं दाय’ होय. इ लाम धमाचे 

सं थापक मोह मद पैगंबर यांना दोन कारे सा ा कार झाला. यातील एका सा ा काराचे फिलत हणजे 
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क़ुरान तर दु स या सा ा काराचे फिलत हणजे समाधी अव थेत ा  झालेली गुढिव ा या िवधेलाचसुफ  

सं दायाची सा ा कारवादी िव ा असे हणतात. इ लामी धमशा ाला श रयत तर पैगंबराचंा झाले या 

आिण सा ा कारावर आधारले या गुढवाधी िस ांतांना ‘तरगीत’ हटले जाते. या सव पातळीवर सुफ  

सं दाय चळवळीचा मूळ ोत इ लाम हाच आहे .आिण तो कुराण या धम ंथात आह.े 

 

सुफ  या श दाची या या : 

१.सुफ  हणजे बरैागी लोक वापरतात ते लोकरी घ गडे, ते अंगावर घेऊन वावरणारे ते सुफ . 

२.’सुफ ’ हणजे शु  होण,े करण.े शु  आचरण करणारे ते सुफ . 

३.’सु फा’ हणजे मुसलमानातंील गरीब लोक या ओट्यावर नमाज पढतात तो ओटा या 

‘सु फा’ व न यांना सुफ  हटले जाऊ लागले. 

४.’सपु् क’ हणजे रांग. परमे रासमोरील पिह या रांगेतील यां चे लाडके लोक.[त व ान कोश 

संपा. वाडेकर ख.ं३] 

सफु  सु वातीपासूनच गुडवादी वृ ीचे होते. यांना अशा अव थेत ‘तप वी’ हणून संबोधले जाते. 

 

सुफ ची (सं दायाची) परंपरा: 

सफु  या काळात भारतात आले यावेळी भारतीय समाज आिण सं कृती या े ावर अ ेतमताचा 

भाव पडला होता. यांनी िहंदू ं या उपासनामागाना संघिटत कर याचे फार मोठे काय यांनी के याचे 

िदसते. भारतातील नाथ सं दायाचा भाव सफु वर पडलेला होता. सफु या भि मागाचे आकषण इथ या 

सवसामा यांना होते. सफु  िहंदू ं या सं दायातील योगमागाने जरी भािवत असले तरी त कालीन एतदेशीय 

िहदंमूधील सवसामा य जनता, उपेि त वग हा सकु या भि मागाकडे आकृ  होत गेलेला िदसतो.सगुण 

(सुरदास आिण तुळशीदास) तर िनगुण (कबीर )उपासना माग उदयास आले. पढेु यातून चार सं दाय 

िनमाण झाले. ते पुढील माणे सांगता येतील 
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अली उल हजवेरी: 

हा (इ.स.1000 ते 1062) या कालखंडातील भारतात आलेला पिहला सुफ  चारक होय. 

नंतर या काळात सफु  वादाचे उ चाटन होऊ लागले. यांची अनेक उपासना क े न  केली गेली. प रणामी 

सुफ  अफगािण थानव न भारतात आले. यां यावर येथील अ या मवादाचा चंड भाव पडला. 

सईद िबन अबुल खैर: 

हा देखील (1042)मधील अ यंत मह वाचा सफु  चारक होता. यां या सम ववादी व 

एके रवादी भि मागाचा भाव येथील जनसामा यांवर पडला. वेगवेग या कालखंडात भारतात आलेले 

यां चे चार सं दाय पुढील माण े

१.िच ती सं दाय: 

खाजा मिुहनो ीन िक ती (११४२-१२३६ )याने अजमेरम ये िच ती या सं दायाची थापना 

(११६२) म ये शहाबु ीन घोरी या सेनेबरोबर भारतात यऊेन केली. यानंतर कुतुबु ि न बखितयार काफ  ( 

इ. स.११८६ ते १२३४ )हा सव े  सुफ  धम सारक होता. िद लीतील कुतुबिमनार हे याचे मारक होय. 

यानंतर अ लमश,शेख फरोदो ीन गंज श कर (इ.स.११७२ ते १२६५ ) हा थोर सुफ  सेन होता. अशा 

अनेक संत व िश यानंी िमळून िहंदु थानात अनेक िठकाणी सफु  क थाने थापून धम चार केला. 

यानंतर िनजोमो ीन औिलया हा सफु  संत देखील एतदेशीय भारतीयां चे ल  वेधून घेतो. याने इ. 

स.१२३६ ते १३२५ ) या कालखंडात िच ती सं दाया या मा यमातून धम सारा या ीने िनजामो ीनचे 

काय अ यंत भावी आह.े 

२.सुहारावद  सं दाय: 

या शाखेची थापना इराकम ये नजीबु ीन यांनी सुमारे बारा या शतकात केली.बहाऊि न 

झका रया (इ.स.११८२-१२६७) या काळात झका रयाने ही शाखा आणली मलुवान हे क  रा यक या या 

मा यमातून धम चार करणारा हा सं दाय होता. 

३.कादरी सं दाय 

(इ.स ११३४ ते १२३३) बगदाद येथे अ दु ल कादर िगलानी हा एक थोर संत होऊन गेला. या या 

नावाव नच ‘कादरी सं दाय’ हणून ओळख असले या या सं दायाची िहंदु थानात थापना कर याचे 
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काय स यद मोह मद गौस (१५१७) याने पंधरा या शतकात के याचे िदसते. या सं दायाम ये मोह मद मीर 

दारा शुको, व जहान आरा, निदरा ही ी संत इ यादी िश य आप याधम सार व धम चारातून हे सुफ  संत 

आप या उ ुंग अ याि मक जीवनाचा भाव सव  गाजिवत रािहले. 

४.न शबंदी सं दाय: 

या सं दायाची  थापना बारा या शतकात वाजाबहा अलउ् ीन न शबंद (इ.स.१३१८ते१३८९) 

याने तुक तानम ये थापना केली व िहंदु तानम ये या सं दायाची थापना सोळा या शतकात झाली 

याची थापना बाक  िब ला बेरंग याने केली. इ लाम त वाची जवळीक साधणारी याची त व णाली 

होती ान आिण गुढवाद यावर यांचा भर असून एके रवाद,‘व तकु पना मक एक ववाद’ हे या 

एके रवादी सं दायाचे मु य सू  होते. 

५.स ारी सं दाय: 

या सं दायाचा मळु सं थापक ‘अब ुयािजद अलिब मानी’ नंतर अ दु ल स ारने मा  इ.स.१४१५ 

म ये या सं दायाची शाखा भारतात आणली. िहंदू  साधन मागाला अ यंत जवळचा समाज ाथना 

त व ानाचा सरु असणारा हा सं दाय अिधक जवळचा आह.े 

अशा कारे या पाच सं दायात सं दायातीलसफु  साधसंुतांनी धम सार व धम चारकानी 

भारता या कानाकोप यात सुफ च त व ान, नवीन िवचार, परंपरा, भ माग यानेंएतदेशीय समाज काहीसा 

ग धळून गेलेला असला तरी यांनी सबंध भारत व पयायाने महारा भर आप या कायाचा िव तार 

के याचे िदसते. या सवच सं दायांपैक  कादरी व िक ती सं दायाने भारतात सवात अिधक चार आिण 

सार केला. उदारमतवादी अ याि मक जीवन जगणा या फिकरी वृ ी या सुफ ची परंपरा अ यंत मोठी 

होती व ती िटकून होती. नंतर या काळात मा  राजा याने चम कार दाखवणारे करामती करणारे सुफ  

सव  धुमाकूळ घालू  लागले. कारण यांना राजा य िमळाला होता. 

या सव सं दाया या चार सारा या िनिम ाने जे सव सुफ  संत साधू  भारतात आले यांनी 

भारताला आपली कमभूमी मानले. इ लाम हा मूळ गाभा ठेवून आपले आचार व िवचारातून एक शा  

िनमाण केले याला ‘तरीकत’ हणतात. अमीर खु ो,मोईनो ीन िच ी,कुतुबु ि न बि तयार,फरोदो ीन गंज 

श कर व िनजामु ीन अविलया व सव े  ी सुपी संत ‘रािबया’ ही एकमेव ी हणून या भारतीय सुफ  
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संतां या परंपरेतील एक मह वपूण चारक होती. वरील सव संत भारतीय सफु  संत होत. याम ये अमीर 

खु ो हा भारतीय मनावर खूपकाळ आज पावेतो अिधरा य गाजिवणारा संत ठरला. अशी या सफु  

सं दायातील गु  िश य व धम चार- सारकांची परंपरा सांगता येते. 

 

सुफ  त व ान: 

एत शेीय भारतीय त व ान व सुफ  त व ान याम ये कमालीची एकसू ता अस याचे िदसते. या 

सवात कोण या त व ानाचा भाव कोण या त व ानावर पडला हे पाह यापे ा पुढील काळात ि न, 

बौ  व लेटो वादाचा भाव यां यावर पडला.याचा िवशेष ल णीय भाव पडला तो भारतीय 

अ या मवादा या सु वाती या काळात देहदंडनावर भर देणारा हा सं दाय नंतर या काळात मा  भारतीय 

धम पं िडतां या भावात आ याने सफु  संतांनी मानिसक उ ननयावर भर िदलेला िदसतो. िशवाय भारतीय 

अ ेत त व ान आता यांचा भाव सुफ  वर पड यामु ळे या दोहोतील त व ान आिण अ या मात 

सारखेपणा िदसून येतो. अशा या सफु  सं दायाची भू िमका सात याने उ ांत होत गेली. कालांतराने 

यां या ताि वक भू िमकेतून पाच वाह उदयास आलेले िदसतात. 

१.या वाहाचा उगम े  सुफ  संत (अल ह लाज) हसेन-िबन -म सूर यां या िवचार कायातून 

झालेला िदसतो. या वाहा या मते आ मा आिण परमा मा यां या एका मतेचा घेतलेला यास हणजे 

यां चे संपूण जीवन होय. 

२.’सीना’ या सुफ  संताने ताि वक िवचारांचा दु सरा वाह सु  केला. सव काही परमे रात आहे 

आिण परमे र सवाभूती आह.े हे या िवचारसरणीचे मुख सू  आह.े परमे राचे अलौिकक आिण 

िव यापक व प आिण अ ेतवादी ी यामु ळे िहंदू  अ या मवादाला हा िवचार वाह मह वाचा 

वाटू लागला. 

३.सुहावद या सुफ  त व ाने ितसरा वाह चिलत केला. ई रात िवलीन होईपयत आ याला पुनज म 

ा  होतो. या सव पातळीवर साधकाची परमो च अनुभूती असते. या अनुभूतीला या िवचारधारेत 

‘फना’ असे हणतात. 
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४.चौथा िवचार वाह हा ‘इ ज अलअरक ने’ सा रत केला असून या िवचार वाहा या मते िनसग 

आिण मानव याने परमे राचे ितिबंब िदसते.अलौिकक भावनाशू यते या उ चतम कोटीला पोहोचणे 

हे या िवचारधारेचे मुख सू  मानले जाते. 

५.शेवटची पाचवी िवचारधारा ही अ दु ल अल करीमजीनीयाने वाहीत के याचे िदसते. या 

िवचारधारेतून हे सव िव  हे परमा याचेच व प आह.े या पाशी एकजीव होणे या सव च 

अव थेला या िवचारधारेचे मह व असून एके र वादावर आधा रत असणा या या िवचारधारेत उ च 

कोटीचा गूढवाद सामावलेला िदसतो. 
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