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महात्मा ज्योतिराव फुले याांचे अांधश्रद्धा तिममूलि ववषयक ववचार 

 

ककशोर लक्ष्मण साळवे 
संशोधक विद्यार्थी 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,  

औरंगाबाद 

 

प्रस्तावना:- 

 जोतीराव फुले याांनी अांधश्रद्धा ननर्मूलनाच्या नवषयावर नवचार र्ाांडम न प्रत्यक्ष कायू केले .हे त्याांच्या 

सार्ानजक क्ाांतीचे अनतशय र्हत्वाचे अांग आहे नवसर्ाजाला निशा िेणे नवसर्ाजनननरू्ती हेच त्याांचे 

साध्य होते सर्कालीन सुधारक जेव्हा उच्चवणीय व शहरी र्ध्यर्वगीयाांच्या कौटुां निक सुधारणाांवर भर 

िेत होते.तेव्हा ज्योतीिाांनी तळागाळातील शोनषत स्त्री शमद्रानतशमद्राांच्या सार्ानजक प्रश्ाांना हात घातला 

त्याांनी  शोषण प्रधान सर्ाजव्यवस्था रु्ळासकट उखडम न फेकम न त्या जागी स्वातांत्र्य , सर्ता व िांधुता या 

र्मल्यावर आधाररत सर्ाज रचना ननर्ाूण केली. तसेच जुन्या सर्ाज रचनेला पुष्टी िेणाऱ्या  सवू 

अांधश्रद्धाांचा पिाूफाश त्याांनी केला. जाती नवभाजन व उच्चनीचता, उच्चवणीय याांचे नवशेषानधकार 

अांधश्रद्धाांना खतपाणी अशा अननष्ट स्वरूपात होताांना ज्योनतरावाांना निसत होते. र्हात्मा फुले म्हणतात, 

कोणत्याही अांधश्रदे्धला केवळ र्नोनवकृती सर्जमन ती नतचा कधीच प्रनतवाि करीत नाहीत अांधश्रद्धाांचे 

अस्तित्व र्ाणसाच्या र्नात खोलवर रुजलेल्या   भ्रर्ार्धे्य आनण गैरसर्जा र्धे्य असते हे खरे असले 

तरी केवळ र्ने साफ करून ते सांपणार नाही अांधश्रद्धाांना िळी पडलेल्याांना र्हात्मा फुलेंनी नहतोपिेश 

केला पण त्याांना र्मखू र्ागासलेले व वेडगळ ठरवमन त्याांच्यावर तोांडसुख र्ात्र कधीच घेतली नाही .ज्या 

सर्ाज व्यवस्थेने त्याांना ननरक्षर अज्ञानी आनण िररद्री ठेवले त्या सर्ाजव्यवस्थेवर ज्योतीरावाांचा राग 

होता नतच्यावर त्याांनी घणाघाती घणाघाती प्रहार केले. केवळ नवकृतीवर हल्ला करून न थाांिता त्या 

नवकृती ांना प्रनतष्ठा िेणाऱ्या सवूच िािी  त्याांनी टीकास्पि  ठरनवल्या धरू्ग्रांथाचे  अपौरुषत्व   व प्रार्ाण्य 

प्रश्ाांनकत केले. नवषर्, जीणू, शोषण पर सर्ाजव्यवस्थेच्या नठकाणी तेव्हा सर्तावािी नव र्मल्यावर 

आधारीत नवा सर्ाज उभा राहील तेव्हाच अांधश्रद्धाांचे सर्मळ उच्चाटन होऊ शकेल अशी जोतीरावाांची 

धारणा होती.1 

 अांधश्रद्धा रु्ळे स्त्री शमद्रानतशमद्रावर अनेक अननष्ट पररणार् होतात ते लुिाडले पुरनवली तर 

जातातच नशवाय िैववािी व नक्या शमन्य होतात असा व्यापक नवचार र्हात्मा फुले र्ाांडतात. िुसरे असे 
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की, सार्ानजक नवषर्ताना व नवकृती ांना स्वाभानवक नैसनगूक म्हणमन त्याचा ननरु्ट स्वीकार  करतात. 

सवाांगीण शोषण सहन करतात. शास्त्रीय र्ागाूचा अवलांि करण्याचे टाळम न ते प्रसांगी आत्मघातही 

ओढवमन घेतात. ही सगळी अररष्ट  र्ानलका लक्षात ठेवमनच ज्योनतरावाांनी अांधश्रद्धा ननर्मूलनाच्या कायाूत 

हात घातला आहे. उपिेश, नशक्षण व पयाूयी आचार-नवचार निल्यानांतरही लोका लोकाां भोवतीची 

सार्ानजक आनथूक पररस्तस्थती जर तशीच रानहली तर अांधश्रद्धाांचा नायनाट होणार नाही हे ओळखमन ते 

या कायाूसोितच िाररद्र्य ननराकरण व  शोषणरु्क्ती याांच्याही उपक्र्ाची अांर्लिजावणी सत्यशोधक 

सर्ाजार्ाफूत करतात.धर्ाूच्या नावाने सर्ाजात सुरू असलेल्या अनेक उपप्रकार याांचा ज्योनतरावाांनी 

जाहीर ननषेध केला होता. प्रारब्ध, पाप-पुण्य, स्वगू-नरक, र्रणोत्तर सद्गती िुगूनत, करू्  नवपाक इत्यािी 

कल्पना र्धील फोलपणा त्याांनी अनेक प्रसांगाांना नटकवण्यात आलेले ननरथूक आनण  शोषणकारी 

करू्काांड, र्मनतूपमजा, फलज्योनतष, िुवािाजी अवतार कथा याांच्यावर ज्योनतरावाांनी केलेले तानकूक व 

व्यवहाररक प्रहार आजही उििोधक ठरावेत असे आहेत. फलज्योनतष हे शास्त्र आहे नकां वा 

आकाशातील ग्रह गोलाच्या स्तस्थती गतीरु्ळे र्ानव र्ात्रास पीडा होऊ शकते र्ात्र ग्रह शाांती केल्यास ती 

टाळताही येते वगैरे कल्पनावर ज्योतीरावाांचा नवश्वास नव्हता.  

 सवू चराचर सृष्टीचा ननर्ाूता व ननयांता असा चकच “नननरू्क” असमन सवू  स्त्री-पुरुष  र्नुष्यर्ात्र 

ही त्याचीच लेकरे आहेत तो सवाांचा पोनशांिा, न्यायकताू  व उद्धारक आहे अशी श्रद्धा ज्योनतराव 

िाळगमन होते. आराधना, भक्ती, पमजा, नैवेद्य, नवससायास, जपतप, अनुष्ठान वगैरे सवूच गोष्टी ांचा त्याांनी 

ननषेध केला. प्राथूनेला त्याांचा नवश्वास असला तरी र्मतीपमजेला ते नवरोध करतात. करू्काांडाांना ज्योती 

रावाचा नवरोध होताच परां तु जन्म, नववाह, ऋतमशाांती, वािुशाांती, पे्रतसांस्कार, श्राद्ध वगैरे नवधी र्धील 

तकूिुष्टपणा आनण इचु्छकाांची त्यार्ागचे पोटाथी हेतम जोनतरावाांनी वारां वार स्पष्ट केले. िालकाांच्या 

जन्मवेळी आकाशात असलेल्या ग्रह निशेनुसार िालकाच्या नावाची रु्ळाक्षरे ठरनवणे आनण त्या 

र्मळाक्षरावरून जन्मपनत्रका र्ाांडम न त्याच्या भावी आयुष्यात सांभव नाऱ्या लाभा लाभाांची वतूनवणे हा 

प्रकार ज्योनतरावाांना शुद्ध ठकिाजीचा वाटतो. स्वतःला पररे्श्वराचे अवतार म्हणमन सर्ाजात वावरणारे 

चर्त्कार नसद्धीचा िावा करणारे, िुवा िािा, र्हाराज, स्वार्ी,  अशा नावाने ओळखले जाणारे िनावट 

लफां गे अांधश्रद्धा ननर्मूलन चळवळीला आव्हान िेत असतात ज्योनतरावाांनी या ढोांगी  गुरुिाजीचा खरपमस 

सर्ाचार घेतला आहे.  

 नननरू्काचे स्मरण र्ानवाने नवशुद्ध स्वरूपातच करावे त्यास कोणत्याही र्ानवी व भौनतक 

आकार िेऊ नये यावर ज्योनतरावाांना कटाक्ष होता. नननरू्काचे प्रत्यक्ष िशून नकां वा साक्षात्कार र्ाणसाला 

घडम च शकत नाही तेव्हा िेव िशूनाची कोणी आस िाळगणे नकां वा आपल्याला ते झाली असल्याचे 

साांगत सुटणे ही ज्योनतरावाांनी शुद्ध वेडेपणाची व थापड पणाची  उिाहरणे ठरनवली आहेत .ज्योनतराव 
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म्हणतात, भक्ताांना ईश्वरापयांत नेण्यासाठी कोणत्याही र्ध्यस्थाची गरज नसते धांिेवाईक वकीला 

प्रर्ाणेच या ढोांगी गुरूां ना त्याांनी नतरस्करणीय ठरनवले आहे. र्ानवी शरीरात कुां डनलनी चक् िाखवमन 

आनण त्याद्वारे प्रत्यक्ष ईश्वर िाखनवण्याच्या पोकळ गप्पा र्ारणारे आनण िेवाांच्या नावाने आश्रर्  

काढणारे हे िुवा प्रत्यक्षात पाखांडी असतात. र्ांत्रतांत्र, चर्त्कार करणारे भोांिम  र्ग ते ब्राम्हण असोत की 

ब्राह्मणेतर असोत जोतीरावाांनी त्याांना सारखेच धारेवर धरले आहे. सर्ाजात िुवा िािाांची पैिास कशी 

होते याचे र्रू्ग्राही नवशे्लषण  त्याांनी “शेतकऱ्याांचा आसमड” र्धे्य केले. धरू्, र्ांत्रतांत्र, जािम टोणा, 

योगासने, भनवष्यकथन, र्ाननसक आजार व उपचार यासारख्या गुढ  गोष्टीची नीट उघड चचाू व 

नचनकत्सा होण्याची गरज आहे. र्ाणसाला नवज्ञान नीट सर्जायला हवे पण र्ाणमस म्हणमन जगण्याची 

कलाही अवगत व्हायला पानहजे अशी सांधी नर्ळायला पानहजे.  

 ज्या नर्थकाांचा जनर्ानसावर शेकडो वषाूपासमन पगडा िसलेला असतो आनण त्यारु्ळे त्याांच्या 

अांधश्रद्धाांना खतपाणी नर्ळते अशी नर्थके उध्वि करण्याचे कायू प्रते्यक काळातील अांधश्रद्धा 

ननर्मूलनकाांना करावेच लागते. सार्ानजक क्ाांतीचे नशल्पकार ज्योनतराव फुले याांनी भांजनाचे हे कायू 

अत्यांत सर्थूपणे पार पाडली आहे. सवूच अवताराांच्या कथा ज्योनतरावाांनी आयू-अनायू सांघषाूची आनण 

त्यातील आयाांच्या रणनीतीशी जोडल्या आहेत. शमद्रानतशमद्राांना या कहाण्या नीट तपासमन आपला खरा 

पमवेनतहास सर्जमन घ्यावा आनण आपल्या हीच शत्रमांच्या िुष्ट हेतमांना फसवम नये हा जोतीरावाांच्या उदे्दश 

यार्ागे स्पष्ट निसतो.  

 िुस्तद्धप्रार्ाण्य, धर्ाूची सर्ाजशास्त्रीय नवशे्लषण आनण इहवािी दृनष्टकोन ही जोतीरावाांच्या 

अांधश्रद्धा ननर्मूलन कायाूची तत्त्व वैचाररक नत्रसमत्री म्हणता येईल.3 नवश्वातील इतर सवू पशु प्राण्यापेक्षा 

र्ानव प्राण्याचे वेगळेपण जर कशात असेल तर ते त्याच्या सारासारनवचार करण्याच्या क्षर्तेत आहे हे 

जोनतरावाांनी आवजमून साांनगतले आहे. प्रारब्ध, पाप-पुण्य, स्वगू-नरक, सिगती, करू्नवपाक वगैरे 

कल्पना र्धील फुल पणा पटवमन िेताना र्ाणसाच्या ऐनहक जीवनाचे प्राधान्य त्याांनी अधोरेस्तखत केले 

आहे.  त्याांनी चाळीस वषू धरू्नचनकत्सा केली. अनेक व्याख्याने निली. वाि-नववाि केले धर्ाूच्या 

नावाखाली लोकाांची होत असलेली नवनवधाांगी फसवणमक थाांिवावी यासाठी परोपरीने प्रयत्न केले 

जोतीरावाांच्या लेखनात नतखटपणा भरपमर असला तरी त्याांच्या स्वभावात व्यक्ती  दे्वषाचा   नकां वा जाती 

दे्वषाचा   लवलेशही नव्हता ते खऱ्या अथाूने सत्यशोधक होते. त्याांना अनभपे्रत असलेला धरू् सत्य धरू् तर 

होताच पण त्याचिरोिर तो सावूजननक होता. नैनतकतेचा प्रवास हा त्याांचा शोध होता तीच त्याांच्यासाठी 

ही जीवन व्यापी पे्ररणा होती. धर्ाूनवषयीचे परखड व र्मनतूभांजक नचांतन ज्योनतरावाांनी सािर केले असले 

तरी ते पाखांडी नकां वा नास्तिक नव्हते अशी प्रिोधनकार ठाकरे याांनी गवाही निली आहे. तकू, नववेक 

आनण सर्तेचे तत्व या ननकषावर प्रते्यक धरू्ग्रांथातील तरतमि तपासण्याची नशफारस त्याांनी केली .4  
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ईश्वर आनण धरू् यासांिांधी आपण कोणती भमनर्का घ्यावी यावर आजही अांधश्रद्धा ननर्मूलन चळवळीतील 

कायूकत्याांर्धे्य िरीच  र्तर्ताांतरे आढळतात. ज्योनतरावाांचे ईश्वर नवषयक धरू्नवषयक नवचार आजच्या 

चळवळीला िरेचसे िरेच र्ागूिशूक ठरू शकतील. जोतीरावाांच्या अांधश्रद्धा ननर्मूलन कायाूपासमन 

आजच्या त्या के्षत्रातील कायूकत्याांना चळवळीचे नेतृत्व चळवळीची तांते्र, सांघटना िाांधणी अशा नकते्यक 

गोष्टी नशकता येण्यासारखे आहेत. अांधश्रदे्धचे र्मळ अज्ञानात आहे आनण अज्ञान िम र होताच अांधश्रद्धाांचे 

ननर्मूलन होईल असा नकती ज्योतीरावाांचा ननष्कषू होता. आजही अनशनक्षत आई नततकीच गरज 

सुनशनक्षताांच्या अांधश्रद्धा िम र करण्याची आढळते. िाररद्र्य आनथूक नवषर्ता, शोषण आनण र्ागासलेपण 

सांपवण्याचा क्ाांनतकारी चळवळीशी साांधेजोड झाली तरच ती यशस्वी होऊ शकेल.  
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