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 प्रस्तािंना 
तिंचार ही समाज जीिंनातील एक अत्यंत प्रभािंी िक्ती आह.े या िक्तीचा समाजातील तिंतिंध िंगग 

आपआपल्या उदे्दिांसाठी िंापर करीत असतात. मग त्यातील काही समाजाच्या तिंकासासाठी, 

उन्नतीसाठी तर काही सूडबुध्दीने स्िंाथागसाठी िंापरतात. त्यासाठी ते तिंतिष्ट समाजाच्या, 

धमागच्या, संस्कृतीच्या मुळािी जाऊन त्यातील तत्िंांचा उपयोग आपल्याला हिंा तसा लािूंन 

आपला स्िंाथग साध्य करतात. आज वहद,ू इस्लाम,  िीख, तिश्चन या सिंग धमाांचा, त्यांच्या 

तत्िंज्ञानाचा दरुुपयोग याच  हतेूने प्रचंड प्रमाणािंर केला जात आह.े जगातील इतर सिंग धमाांतील 

तत्िंांप्रमाणे भारतीय धमग तत्िंज्ञानाचा उपयोगही त्या पध्दतीने केला गलेा िं त्या परंपरेला तिंकृत 

स्िंरुप ददल ेगलेे. त्यामुळे समाजाचे मानतसक आरोग्य तबघडत ेिं जे तत्िंज्ञान समाजाच्या उन्नतीचे 

असते त्यालाच िंाईट ठरिंून जे तिंघातक हातनकारक आह,े त्याचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गिंगिंा 

केला जातो. कधीकधी एकच तत्िंज्ञान ककिंा या तत्िंज्ञानाची तनरतनराळी अगंे इततहासात 

उदद्दष्टांसाठी िंापरली जातात. यासिंग बाबींना आळा घालायचा असेल तर त्या-त्या समाजाचे 

तत्िंज्ञान सामान्य जनांपयांत जसेच्या तसे, त्यांच्या भाषेत त्यांच्यापयांत पोहचतिंणे गरजेचे असते िं 

ते काम तत्िंते्तने करीत असतात.  

 मध्िंाचायाांनी (1199-1287) प्रिंर्ततत केललेा भतक्तमागी िैंष्णिं संप्रदाय हा भतक्तमागग तिंष्णुने ब्रम्हाला 

सांतगतला िं त्यान ेिंायूच्या साह्याने त्याचा प्रचार केला अिी कथा असल्यामुळे या संप्रदायाला ‘ब्रम्ह संप्रदाय’ असेही 

म्हणतात. िंकराचायाांनी प्रततपा ददलेल्या मायािंादाचे िं अद्वतैाचे खंडण करुन मध्िंाचायाांनी द्वतैमताचा परुस्कार 

केला असल्यामुळे हा संप्रदाय द्वतैी आह.े1 स्िंतंत्र िं अस्िंतंत्र अिी दोन तत्िें असून तनदोष िं सिंगगुणसंपन्न असा 

भगिंान तिंष्णु ह े त्यापैकी स्िंतंत्र तत्िं असल्याचे मानल्यामळेु या द्वतैमताला, स्िंतंत्रास्िंतंत्रिंाद असेही म्हणतात. 

जीिेंश्वरभेद, जीिंजडभेद, जीिंजीिंभेद, जडजडभेद िं जडेश्वरभेद असा पाच प्रकारचा भेद असतो असे मानल्यामुळे 

हा संप्रदाय भेदिंादी आह.े2 

 प्रत्यक्ष, अनुमान िं श्रुती (िेंद) ही ज्ञानाची तीन प्रमाण ेअसून या तीनही प्रमाणांनी भेद तसध्द करता येतो. 

िेंद अपौरुषेय आहते;  त्यांना स्िंत: प्रामाण्य आह.े जग सत्य आह ेईश्वर हा जगाचे फक्त तनतमत्तकरण आह े ! फक्त 

तिंष्णूच्या उपासनेनेच मोक्ष तमळू िकतो. मोक्षामध्य ेही जीिं तिंष्णूिी एकरुप होत नाही. लक्ष्मी, श्रीिंत्स िं जग 

तनमागण करण्याची िक्ती, ही तीन िैंभिें तजिंाला कधीच तमळत नाहीत, सिंग द:ुखाचा नाि होऊन तिंष्णूच्या 

सातनध्यात राहणे हाच मोक्ष होय. आदी तसध्दांतािंर हा संप्रदाय आधारललेा आह.े संप्रदायामध्ये ईश्वराची उपासना 

अंकन, नामकरण आतण भजन अिी  तत्रतिंधरुपे मानण्यात आली आहते. तिंष्णुच्या रुपाचे स्मरण व्हािें िं इस्ट असा 

मोक्ष प्राप्त व्हािंा, म्हणून आपल्या िरीराच्या अिंयिंांिंर तिंष्णूंच्या आयुधांची तचन्ह ेिंा मुद्रा अंदकत करण ेह ेअंकण 

होय.3 ह ेअंकण गोपीचंदनाच्या गधंान ेकेल ेजाते, तसेच तत्पमुद्रेच्या स्िंरुपातही केल ेजाते. मठात गेल्यािंर गुरुकडून 

ही मुद्रा घेतली जाते. उजव्या दंडािंर सुदिगनचक्र आतण डाव्या दंडािंर िंख अंदकत केला जातो. (मुद्रातिंधी) सदैिं 

ईश्वराचे नामस्मरण घडािें या हतेूने पुत्रादींची केििं िेंगैरे नािें ठेिंणे ह े नामकरण होय, भजनाचे दहा प्रकार 

मानण्यात आले असून त्यामध्ये सत्य िंाणी िेंगैरेचा अंतभागिं केलेला आह.े (भजन) 

 संप्रदायाचे अनुयायी िातळग्रामच्या रुपाने तिंष्णूची पूजा करतात. गळ्यात तुळिीमाळा घालतात. 

कपाळािंर गोपीचंदनाच्या दोन उभ्या रेषा, त्यांच्यामध्य ेउभी कोळी रेषा आतण ततच्या तिरोभागी िंळिंीचा वबद ू

अिी मुद्रा घेतात. गुरुतिंषयी अत्यंत आदर असल्यामुळे त्याचे स्मारक म्हणून िंृंदािंन बांधतात. िं त्याची पुजा 
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करतात. ह े लोक मोठ्या प्रमाणात उपिंास करतात;  परंतु िैंष्णिं व्रतांखेरीज अन्य व्रते मान्य नसल्यामुळे 

महातििंरात्रीला उपिंास न करता पुरणपोळीचे जेिंण करतात.4 

 कनागटकातील उतडपी जिंळील पाजक क्षेत्र ह े मध्िंाचायाांचे जन्म स्थान आह.े तसेच त्यांनी उतडपीमध्य े

श्रीकृष्णाच्या मूतीची प्रततष्ठापनाही केली होती. त्यामुळे उतडपी आतण या गािंाचा पररसर ह ेसांप्रदातयकतेच्या दषृ्टीन े

अत्यंत महत्िंाचे तीथगक्षेत्र बनल ेआह.े मध्िंाचायाांनी कृष्ण मंददरातील पूजा आदी धार्तमक कृत्यांची जबाबदारी आठ   

तिष्यािंर सोपिंली होती. आतण त्यांच्यासाठी या भागात आठ मठांची स्थापनाही केली होती.5 त्या तिष्यांची िं 

मठांची नािें पढुीलप्रमाण े ऋषीकेि तीथाांचा पालीमार मठ, नृवसह तीथाांचा अडमार मठ, जनादगन तीथाांचा 

श्रीकृष्णपूर मठ, उपेंद्र तीथाांचा प्रततग ेमठ, िंामन तीथाांचा तिरुर मठ, तिंष्णुतीथाांचा सोडे मठ, रामतीथाांचा कतणयरू 

मठ आतण अधोक्षज तीथाांचा पजेािंर मठ ह ेआठ तिष्य प्रत्येकी दोन िंषे या पध्दतीने मंददरात पूजा करीत असत. दोन 

िंषाांनी होणाऱ्या बदलास पयागय अस े नािं होत.े यथेील मंददरात मकरसंक्रातपूिंी दहा ददिंस मोठा  उत्सिं होत 

असतो. उतडपी यथेे प्रमुख मठांखेरीज राघिंेंद्र स्िंामीमठ व्यासनारायण मठ, उत्तराद्री मठ, भंडारकेरो मठ आदी मठ 

आहते. तसेच उतडपीपासून काही अंतरािंर सुब्रम्हण्य मठ, मध्िंमठ आदी मठ आहते. या संप्रदायाचे अनुयायी 

प्रामुख्याने कनागटकातच आढळतात.  

 उपतनषदे, ब्रम्हसुते्र, गीता असे मध्िंाचायाांचे 37 ग्रथं आहते. त्यांच्या ग्रंथािंरील जयतीथग, व्यासतीथग 

िैंगेरेच्या टीका आदी ग्रंथ ह ेसंप्रदायाचे प्रमाणग्रंथ होत.6 नारायणीय उपतनषादांचे तिंिेष महत्िं मानल ेजाते. तसेच 

पंचरात्र ग्रंथही आधारभूत मानल े जातात. प्रज्ञनाभतीथग नरहरीतीथग, माधिंतीथग िं अक्षोभ्यतीथग ह े मध्िंाचायाांचे 

प्रतसध्द तिष्य होते. अक्ष्योभ्यतीथागचे तिष्य जयतीथग ह े मध्िंाचायाांच्या ग्रंथाचे सिंगश्रेष्ठ भाष्यकार मानले जातात. 

जयतीथगनंतरचे प्रमुख व्यासतीथग, व्यासतीथागचे तिष्य िंाददराजिं िं नंतर होऊन गेलले े राघिंेंद्रतीथग, रघुत्तमतीथग 

आतण त्यांचे तिष्य रामाचायग िं बेदेि तभक्षु, िंनमालीतमश्र तत्रतिंक्रमभट. या माधिंतिष्याचा पुत्र नारायण पंतडत ह े

संप्रदायात होऊन गलेलेे काही प्रमुख ग्रथंकार होत.  

 संप्रदायात तिंष्णुच्या खालोखाल िंायुचे स्थान मानल े जाते-हनुमान-भीम िं मध्िंाचायग ह े िंायुचु तीन 

अिंतार मानल े जातात. या श्रध्देिंर आधारलेल्या आतण मध्िंाचायाांचे चमत्कार करण्याचे अलौदकक सामर्थयग 

दिगतिंणाऱ्या अनेक कथा संप्रदायात रुढ आहते. मोक्ष तमळतिंण्यासाठी िंायूला म्हणजेच िंतगमान युगात मध्िंाचायाांना 

िरण जा असा उपदेि केला जातो. 

 महाभारतातील भीमाच्या तिंतिंध पराक्रमांपैकी मतणमत राक्षसाला मारण्याची कथा संप्रदायात सिंागत 

अतधक महत्िंाची मानली जात.े मतणमत राक्षस मोहिास्त्रे तनमागण करणाऱ्या िंकराचायाांच्या रुपान ेअिंतरला, तर 

भीम मध्िंाचायाांच्या रुपाने असे सांप्रदातयक मानतात.7 तुलनेने कमी महत्िंाचा असा मतणमत राक्षसाच्या हत्येचा 

प्रसंग संप्रदायायामध्ये फार महत्िंाचा मानला गेला. याचा अथग मध्िंाचायग इराणमधील मणी संप्रदायािी पररतचत 

झालेले असािेंत, असा तकग  काही पाश्चात्य तिंद्वानांनी मांडललेा आह.े त्यांच्यािंर तिस्ती धमागचा प्रभािं असल्याचे 

मतही मांडण्यात आल ेआह,े परंतु या मतांना तनणागयक पुरािें दणे्यात आलले ेनाहीत.  

 मध्ययुगीन भारताच्या धार्तमक िं सामातजक जीिंनािंर मध्िं संप्रदायाचा मोठा प्रभािं पडला होता. 

िंकराचायाांच्या मायािंादाला तिंरोध करुन मध्िंाचायाांनी जी िंास्तिं भूतमका घेतली ततच्यामुळे सिंगसामान्य 

माणसाचा आिािंाद िं आत्मतिंश्वास िंाढला आतण पुढे तिंजयनगरचे साम्राज्य उभे राहण्यास तो प्रेरक ठरला, अस े

काही अभ्यासकांचे मत आह.े चैतन्याचे गुरु मध्िं संप्रदायी असल्यामुळे चैतन्य संप्रदायािंरही मध्िं संप्रदायाचा प्रभािं 

पडललेा होता. कनागटकातील दासकूट नािंाचा हररदास संप्रदाय मध्िंानुयायी होता. आतण त्याने कन्नड भाषेतील 

भक्ती सातहत्यात फार मोलाची भर घातली आह.े (कन्नड सातहत्य) मध्िंाचायाांचे तिष्य नरहरीतीथग यांच्या 

सातहत्यापासून दासकुटांच्या सातहत्याचा प्रारंभ झाला अस ेमानल ेजाते.8 दासकुट संप्रदायाची प्रत्यक्ष स्थापना मात्र 

प्रज्ञनाभ तीथाांच्या मुलबागल मठाचे मठातधपती श्रीपादराज यांनी केली. व्यासराय ह ेत्यांचे तिष्य होते. पुरंदरदास िं 

कनकदास ह े व्यासरायचे तिंख्यात तिष्य असून त्यांनी रचलेली भतक्त गीते कनागटकात अजुनही घरोघरी म्हटली 

जातात. िंददराज,  तिंजयदास, जगन्नाथदास आदी संत याच परंपरेत होऊन गेल.े मध्िं संप्रदायाने देिंदासींच्या प्रथलेा 

तिंरोध केला, ह ेत्यांचे एक महत्िंाचे िैंतिष्य होय. तसेच त्यांनी यज्ञामध्ये पिुंचा बळी दणे्याऐिंजी तपष्टपिू अपगण 

करण्याचा परुस्कारही केला आह.े  मध्िंाचायग माघ िधु्द निंमीला तहमालयात बदद्रकाश्रमाजिंळ बफागतून चालत 

चालत कायमचे अदशृ्य झाल.े म्हणून तो ददिंस मध्िंनिंमी या नािंाने “बदद्रकाश्रम प्रिेंि” म्हणून साजरा केला जातो.  
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