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प्रकरण – 1 ल े

प्रास्ताविक 

 

 भारत ही संताचंी भमूी म्हणून ओळखल्या जाते. एक दीर्घ संत परंपरा 

भारताला लाभली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विस्तार करू जाता ही परंपरा प्रकर्षाने 

जाणिल्यावििाय राहत नाही. समाजसुधारणेच्या कायामध्ये संतानंी आपली अवमट छाप 

सोडली आहे. खऱ्या अर्थाने संत हे अध्यात्ममक मार्गाने समाजसुधारणा करणारे खरे 

समाजसुधारकच होते. सामावजक आवण सासं्कृवतकदृष्ट्या एक आर्गळीिेर्गळी, एक निीन 

जीिनदृष्ट्टी संतानंी आपल्याला प्रदान केली आहे. संतानंी आपल्या विविध 

सावहमयप्रकाराचं्या माध्यमातून िेर्गिेर्गळ्या काळात हा जीिनदृष्ट्टी दृर्गोच्चर केली आहे. 

याच जीिनदृष्ट्टीचे सामावजक, सासं्कृवतक तर्था िाङ्मयीन पैलू स्ियंभ ू संतसावहमयातून 

दृष्ट्टीर्गोचर होत रावहले. संतसावहमयाने आपल्या अंर्गभतू िैविष्ट्यातूंन सावहमयाचा प्रातंात 

आपली ओळख स्ितंत्रपणे व्हािी, अिाप्रकारचा प्रभाि वनमाण केला आहे. म्हणूनच पंत 

आवण तंत या परंपरापेंक्षा संतसावहमयाची परंपरा िेर्गळी उठून वदसते. वनत्चचतच हे 

संतसावहमयाचे यि आहे. अर्गोदर म्हटल्याप्रमाणे संत हे खऱ्या अर्थाने समाजसुधारक होते. 

संतसावहमयाने समाजसुधारणेचे एक मोठे व्रत हाती रे्तले आहे. एक समाजसुधारक 

म्हणून कायघ करीत असतानंा समाजात पसरलेल्या िेर्गिेर्गळ्या अवनष्ट्ट बाबींिर प्रहार 

करून संतानंी पयायाने संतसावहमयाने समाजाला नेहमी निी वदिा देण्याचा प्रयमन 

केलेला वदसून येतो.  

 ज्या-ज्या कालखंडात संत जर्गले मया-मया कालखंडातील सामावजक 

समस्यादेखील िेर्गिेर्गळ्या होमया म्हणून या सिघ संताचंी कायघ करण्याची पध्दती सुध्दा 

िेर्गिेर्गळी होती. परंतू एक समस्या मात्र या सिघ कालखंडात समान असलेली 

अभ्यासाअंती लक्षात येते ती समस्या म्हणजे ‘अंधश्रध्दा’ होय.  



 
 

 Page 2 
 

 भारतीय समाज हा अंधश्रध्देिर जबर विचिास ठेिून जर्गणारा समाज आहे. 

धमघ येर्थल्या रक्तारक्तात वभनलेला आहे. ितकानुितके भारतीय समाज अंधश्रध्देच्या 

खोल र्गतेत बुडालेला असलेला वदसून येतो. संताचं्या सावहमयाने अंधश्रध्देच्या अंधारात 

बुडालेल्या समाजाला बाहेर काढण्याचे प्रयमन करून करून आपल्या िाणीने 

समाजप्रबोधन केले. भारताच्या ह्या प्रचनाचं्या संदभात विचार करतानंा निे-नि ेसूर, नि-े

निे पदर ि ह्या र्टकाचं्या अनुर्षंर्गाने साकारल्या जाणाऱ्या पे्ररणाबंधाची माडंणी र्गिसली. 

संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाराज यानंी केलेल्या अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या प्रयमनाचंा वचवकमसक 

अभ्यास सदर प्रबंध लेखनात अपेवक्षत आहे.  

 िेर्गिेर्गळ्या संताचं्या सावहमयात आलेले अनुभि विचि व्यावमश्र स्िरूपाच े

आहे. परंतू संतसावहमयात एक समानता आहे ती म्हणजे मयानंी अंधश्रध्देिर केलेला प्रहार. 

आपण आज एकविसाव्या ितकात म्हणजेच विज्ञानयुर्गात िािरत आहोत तरीही 

समाजातून अंधश्रध्दा पुणघत: कालबाह्य झाली हे अद्यापपािेतो आपण ठामपणे सारं्गू िकत 

नाही, अनेक तळ ठोकून आहेत. अनेक प्रकारच्या अवनष्ट्ट प्रर्था, परंपरा, रूढी, जत्रा, यात्रा 

आवण पापपुण्याच्या कल्पना यामध्ये बरेच काही कालबाह्य असते.  

 आजही अनेक प्रकारची कमघकाण्डे, पिुहमया आवण व्रतिैकल्ये सुरूच 

आहे. या सिघ प्रकारातून समाजाची फसिणूक, छळ, लुबाडणूक आजतार्गायत सुरू आहे. 

ही बाब लक्षात रे्तली तर ही र्गोष्ट्ट सहज लक्षात येते की, आज तर ही त्स्र्थती असेल तर 

आजपासून सातिे िर्षांपूिी काय पवरत्स्र्थती असेल. मया पवरत्स्र्थतीची कल्पना न केलेलीच 

बरी. अिा कठीण समयी संतिाङ्मयाने केलेले कायघ खरोखरच फार उल्लेखनीय ठरते. 

संत तुकारामाचं्या कालखंडात मयानंी केलेले समाजसुधारणेचे कायघ वकती अिर्ड होते हे 

सहज लक्षात येते. समाजामध्ये पौरावहमय, भटवर्गरी मयाकाळी बोकाळली होती. भोंदूवर्गरी 

समाजाचे नैवतक अध:पतन होत चालले होते. एकंदवरत पूणघ समाज अंधश्रध्देच्या आहारी 

जािून सैरभरै अडकलेल्या नौकेसारखी त्स्र्थती झालेल्या सामान्य व्यक्तीला दीपस्तंभ 

बनून संतश्रेष्ट्ठ तुकारामानंी मार्गघ दाखविला.  
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‘जेयाचं्या लीळेमाजी नीती | वजयाली असे ||’ 

 या संत ज्ञानेचिराचं्या उक्तीनुसार अिाचं्याच आचरणाचे यर्थािक्ती 

अनुकरण करण्याची बुध्दी समाजाला होते. एखादे ज्ञानेचिर ि तुकाराम जन्माला 

आल्यानंतर मयानंी केलेल्या उद्बोधनाचा पवरणाम समाजमनािर सातिे िर्षांपेक्षा जास्त 

काळ वटकून राहतो हे मया संताचं्या विचाराचंे अक्षरतमि नव्हे तर काय ? समाजाला योग्य 

िळण लार्गािे, अंधश्रध्देसारखे कलंक दूर व्हािे, हे संतकायाचे खरे उविष्ट्ट पाचिघभमूी 

तपासल्यािर लक्षात येते. ‘जर्गा ि जर्गू द्या’ या िचनानुसार सदैि समप्रिृत्त राहून ईचिर 

परायणतेने स्ित:च्या ि पयायाने समाजाच्या कल्याणाकवरता मयानंी प्रिृत्त व्हािे, हीच 

तळमळ आजपयंतच्या संतसावहमयातून वदसून येते.  

“बुडता हे जन न देखिे डोळा| 

म्हणिून कळिळा येत असे ||” 

 या स्ित: संत तुकारामाचं्या अभरं्गातून समाजाबिलचा मयाचं्या मनात 

असलेला कळिळा वदसून येतो. या कळिळ्यापोटीच अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या माध्यमातून 

समाजिुध्दीचे कायघ मयाचं्या हातून होता असते. मतलबी आवण लबाड लोकापंासून 

कमघकाडंाचं्या, पाप-पुण्याचं्या भ्रामक कल्पनापंासून समाजाची ससेहोलपट र्थाबंािी, 

याकवरताचा संत तुकारामानंी हे कायघ हाती रे्तलेल ेवदसून येते. पुणघत: मार्गघ भटकलेल्या 

समाजाला अर्थघिुण्य कमघकाण्ड, अस्पृष्ट्यता, विर्षमता, विटाळ-चाडंाळ, देि-देिस्की, 

निस-सायास, यज्ञकमघ यासारख्या अपप्रिृत्तीच्या नादी लार्गलेल्या जनसमुदायाला 

तुकारामानंी आपल्या अभरं्गातून मयातील फोलपणा पटिून वदला ि मयानंा सन्मानाने 

जर्गण्याकवरता प्रिृत्त केले. म्हणूनच संत तुकाराम महाराजाचं्या अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या 

कायाचा वचवकमसक पध्दतीने अभ्यास करण्याचा प्रयमन प्रस्तुत लरु्िोध प्रबंधात करण्यात 

येणार आहे.  
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अभ्यासाची आिश्यकता :  

 भारताचे माजी राष्ट्रपती वदिंर्गत ए. पी. जे. अब्दूल कलाम यानंी 

म्हटल्याप्रमाणे 2020 पयंत भारत जार्गवतक महासत्ता म्हणून पुढे येईल. परंतू हे 

होण्यामध्ये सिात मोठा अडसर जर कोणता असेल तर तो अंधश्रध्देचा. भारतीय 

समाजमनात िेकडो िर्षापासून आजपयंत रूतून बसलेल्या अंधश्रध्देला समाजातून हिपार 

करण्याचा महनीय प्रयमन संत तुकारामानंी केला.  

 समाजातून अंधश्रध् दा नष्ट्ट करून समाज पवरितघन र्डिून आणण्यासाठी 

तुकारामाचं्या अभरं्गातील डोळस दृष्ट्टीची आज समाजमनाला खरी र्गरज आहे. 

कनाटकातील महाममा बसिेचिरापंासून रे्थट कमघयोर्गी र्गाडरे्गबाबापंयंत सिघच संतानंी 

समाजाला मानिधमघ विकविण्याचा प्रयमन केला आहे. या सिघ संताचं्या प्रयमनामंध्ये संत 

तुकारामाचंे नाि अग्रक्रमाने घ्याि े लार्गते. एिढे असूनसुध्दा आजच्या यंत्रयुर्गातही ही 

अंधश्रध्दा मनामनात र्र करून बसलेली आहे.  

 संत तुकाराम महाराजाचं े साके्षपी विचार आज र्रार्रात पोहोचण्याची 

आिचयकता आहेक. अंधश्रध्दा वनमूघलनासाठी तुकाराम महाराजाचंे विचार ‘रामबाण 

और्षध’ ठरेल यात िंका नाही. संत तुकाराम याचं्या अंधश्रध्दा विरोधी विचारातून 

‘निसमाज’ वनमाण करण्याच्या दृष्ट्टीने सदर विर्षयाचे संिोधन करण्याची आज खऱ्या 

अर्थाने र्गरज आहे.  

 सदर संिोधन विर्षयाची व्याप्ती वनत्चचतच फार मोठी आहे. सदर लरु्िोध 

प्रबंध साकार करीत असतानंा तुकारामाचं्या अंधश्रध्दाविरोधी विचारासंोबतच मयाचं्यािी 

संबंधीत विचाराचंाही अभ्यास केल्या जाईल.  
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(1) आधुविक युग आवण अधंश्रध्दा 

1.1 अधंश्रध्दा विरुु्लि आवण सतं तुकारार्ाचंी भूवर्का 

  आजच्या आधुवनक युर्गात अंधश्रध्देची पाळेमुळे िोधणे ि अवनष्ट्ट 

रूढी-प्रर्था याचंी कालबाह्यता िोधणे हे मुख्य उविष्ट्ट संिोधन करतानंा पुढे ठेिले 

आहे. भारताचा विचार करता धमघवनरपेक्षता या मुल्याचा पुरस्कार करून 

सामावजक न्याय प्रस्र्थावपत करण्याचा प्रयमन करणे अमयंत र्गरजेचे आहे. 

अंधश्रध्देसारख्या अवनष्ट्ट, समाजविर्ातक प्ररे्थला विरोध करून समाजामध्ये 

िैज्ञावनक दृष्ट्टीकोन वनमाण करणे ही आजच्या काळाची र्गरज बनली आहे. 

अंधश्रध्दा वनमूघलनात अमयंत महमिाची भवूमका बजाविणाऱ्या संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम 

महाराजाचं्या अभरं्गातून अंधश्रध्दाविरोधी कायाचे कालखंडानुसार अध्ययन 

करण्याची आज खरी आिचयकता आहे. अंधश्रध्दा वनमूघलनाचेअनेक प्रयमन 

आजिर झालेले आहेत आवण होतही आहेत. मयाच अंधश्रध्दा वनमूघलनाचे आजिरचे 

झालेले प्रयमन िोधणे तर्था अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या मार्गातील उवणिा िोधून काढणे 

अमयंत महमिाचे झाले आहे. आज खऱ्या अर्थाने समय-असमयाच्या कसोटीिर 

अंधश्रध्देसंबंधी िहावनिा करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या 

कायात संत तुकाराम महाराजाचं्या कायघपध्दतीचा अभ्यास वचवकमसक पध्दतीने 

करण्याचा प्रयमन प्रस्तूत प्रबंधातून करण्यात येत आहे. अंधश्रध्दा वनमूघलनात 

तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गाचे स्र्थान जाणून रे्णे अमयंत महमिाचे आहे. संत 

तुकारामाचं्या अभरं्गातून अवभव्यक्त झालेले विचार आधुवनक युर्गात वहतािह आहे 

म्हणूनच मयाचंे िाङ्मय हे अक्षरिाङ्मय ठरते. अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या मार्गातील 

अडचणींिर उपाययोजना संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गातून आपणास 

सापडल्यावििाय राहात नाही.  

  संतपरंपरेमध्ये तुकाराम महाराजाचंे स्र्थान अढळ आहे. अंधश्रध्दा 

वनमूघलनात तुकारामाचं्या अभरं्गाचे महमिाचे स्र्थान आहे. प्राचीन काळासोबतच 
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आधुवनक युर्गातसुध्दा अंधश्रध्देचे अत्स्तमि वदसून येते. म्हणून खऱ्या अर्थाने 

तुकारामाचं्या अभरं्गाचं्या अभ्यासाची र्गरज आहे. भारत एक विकवसत राष्ट्र म्हणून 

पुढे येण्याच्या मार्गातील सिात मोठा अडसर अंधश्रध्देचा आहे. हीच अंधश्रध्दा दूर 

करण्याचा प्रयमन संत तुकाराम महारजाानंी आपल्या अभरं्गातून केला. एकंदवरत 

सामावजक जीिनािर अंधश्रध्देचा अवनष्ट्ट पवरणाम होत आहे. आजही अंधश्रध्दा 

कायम असण्याचे कारण म्हणजे संतिाङ्मयातून अवभव्यक्त झालेला संदेि पणुघपणे 

अंमलात आणल्या जात नाही. अंधश्रध्देमुळे सामावजक विर्षमता वनमाण होत आहे.  

 

1.2 भागित धर्ाच्या इर्ारतीचे कळस :  

  संत बवहणाबाईंनी र्गौरि केल्याप्रमाणे तुकाराम महाराज भार्गित 

धमाच्या इमारतीचे कळस ठरले यािरून संत मालीकेत मयाचंे स्र्थान लक्षात येते. 

ज्याचा प्रपंच फसला, पूणघ धंदा बुडाला, समाजामध्ये ज्याची हेटाळणी झाली, 

समाजाने ज्यानंा िाळीत टाकले, कजघबाजारी झाले परंतू हे सिघ सहन करून जो 

आपल्या भवूमकेिर ठाम रावहले ि ‘बुडता हे जन न देखिे डोळा’ म्हणिुनी कळिळा 

येत असे’ अिाप्रकारे समाजातील जनसामान्यावंिर्षयी कळिळा येिून 

समाजाकवरता अखेरच्या चिासापयंत इमारतीचा कळस म्हणजे संत तुकाराम होय.  

  ज्ञानेचिर, नामदेि, एकनार्थ यानंी सुरू केलेली समाजोध्दाराची 

चळिळ िेर्गळ्या पध्दतीने संत तुकाराम महाराजानंी पुढे चालविली. मयाकाळी 

लोकाचंे प्रबोधन करणे तेिढे सोपे काम नव्हते कारण वकमयेक ितकापंासून पूणघ 

समाज या जंजाळात सापडला होता. म्हणून मयांचे प्रबोधन करायचे झाल्यास 

मयाचं्या मनाचा ठाि रे्णे र्गरजेचे आहे, मयानंा आपलेसे करणे र्गरजेचे होते ही बाब 

नेमकी तुकाराम महाराजानंी ओळखली. लोकरंजनाच्या माध्यमातून आपला 

विचार लोकाचं्या र्गळी उतरविण्यास तुकोबा सज्ज झाले. लोकरंजनाच्या 
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माध्यमातून लोकविक्षण देणारे तुकाराम म्हणूनच खरे लोकविक्षक ठरतात. 

समाजप्रबोधनाकरीता वकतघन आवण अभरं्ग या अवभनि सावहमयप्रकाराचंा िापर 

मयानंी करून रे्तला आवण जनमानसाच्या मनाचा ठाि मयानंी रे्तला. वकतघन 

आवण अभरं्ग या प्रकाराचंा एिढा प्रभािी िापर तुकाराम महाराजाएंिढा क्िवचतच 

कोणी केला असेल. वकतघन आवण अभरं्गाचा िापर मयानंी साध्य म्हणून न करता 

साधन म्हणून करून रे्तला. कलेसाठी कलपेेक्षा जीिनासाठी कला हे सुत्र येरे्थ 

तंतोतंत लार्गू पडते.  

 

1.3 सर्ाजव्यिस्थेविरूध्द बंड 

 खऱ्या अर्थाने तुकाराम महाराज वव्रद्रोही होते. प्रस्र्थावपत ि कुजलेल्या 

समाजव्यिस्रे्थविरूध्द मयानंी बंड उभारले होते म्हणून मया समाजव्यिस्रे्थमध्ये ते 

बंडखोर ठरतात. म्हणूनच आपल्या एका अभरं्गात ते म्हणतात – 

‘कोणी ननदा कोणी िंदा | 

आम्हा ंस्िवहताचा धंदा || 

काय तुम्हासी र्गरज | 

आम्ही भजू पंढवरराज || 

 अिा रोखठोक िब्दात ते ननदानालस्ती करणाऱ्याचा समाचार रे्तात.  

 संत तुकाराम महाराजाचंा जन्म अवतिय श्रध्दाळू कुटंूबात इ.सन 1598 

साली झाला. मयाकाळची सामावजक पवरत्स्र्थती अवतिय वबकट होती. मनुष्ट्याचा 

जर्गण्याचा हक्कच प्रस्र्थावपत समाजव्यिस्रे्थने नाकारला होता. अध्यात्ममक के्षत्र 

दुवर्षत झाले होते. अंधश्रध्देचा बाजार सिघत्र माडंल्या रे्गला होता. ढोंर्गी साधंूचा, 
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भोंदंूचा सिघत्र सुळसुळाट झाला होता. मनुष्ट्याच्या अध:पतनाचा तो काळ होता. 

रामेचिर भट्ासंारखे कलुवर्षत बुध्दीच्या पुरोवहताचंे समाजात िचघस्ि िाढत चालल े

होते. यज्ञ-यार्ग, जंत्र-मंत्र याचंे स्तोम सिघत्र िाढले होते. चममकारािंर लोकाचंा 

विचिास िाढत चालला होता. खुि तुकारामाचं्या जीिनािीच असे अनेक चममकार 

जोडले रे्गले, मर्ग मयाचंे सदेह िैकंुठाला जाणे असो नकिा इंद्रायणीत बुडविलेल्या 

अभरं्गाच्या िह्या जिाच्या तिा िर येणे असो. परंतू राजा मंर्गळिेढेकर म्हणतात 

मयाप्रमाणे ‘चममकाराकडे चममकार म्हणूनच पाहािे’ हेच खरे ठरते.  

  पुजाविधी, बळीप्रर्था ज्या काळात िाढीस लार्गले होते मयािेळी संत 

तुकाराम महारजानंी मयातील फोलपणा समाजापुढे आणला. मयािेळी समाजामध्ये 

सामावजक, धार्ममक आवण आर्मर्थक विर्षमता मोठ्या प्रमाणात िाढीस लार्गली होती. 

सिघत्र अराजकता पसरत चालली होती. भयंकर दुष्ट्काळामुळे पवरत्स्र्थती अवधकच 

र्गंभीर झाली होती. अिा भयंकर िातािरणात तुकोबाचंे कायघ अवतिय महमिाचे 

ठरते. अंधश्रध्देला समाजातून हिपार करण्याचा जण ूतुकाराम महाराजानंी विडाच 

उचलला होता. तुकाराम महाराजानंी आपल्या कीतघनाच्या माध्यमातून 

समाजद्रोह्यानंा चारं्गलेच ठणकािले. हे सिघ करीत असतानंा मयानंा अनेकाचं्या 

विरोधाचा सामनासुध्दा करािा लार्गला. समाजाला अंधश्रध्देच्या विळख्यातून 

बाहेर काढण्याकवरता तुकोबानंी समाजाला खरा धमघ आवण खरे अध्यामम 

विकविले. कुटंूबाच्या पािातून तुकाराम महाराज पुणघत: मुक्त होिून समाजालाच 

मयानंी आपले कुटंूब मानल ेहोते.  

मयाचं्याच अभरं्गानुसार - 

‘पोर मेले बरे झाले | देि ेमायेविरवहत केले || 

माता रे्गली मजदेखता | तुका म्हणे हरलो नचता ||’ 
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  अिाप्रकारे सिघ पािातून मुक्त होिून समाजदेिाची पुजा करण्यास 

संत तुकोबा सज्ज झाले होते. फक्त सािरकारिाही संपािी एिढे सारं्गूनच तुकोबा 

र्थाबंले नाही तर मयानंी स्ित:पासूनच सुरूिात केली. मयाचं्याकडून कजघ रे्तलेल्या 

लोकाचं्या र्गहानिह्या मयानंी स्ित: नष्ट्ट करून सिांना कजघमुक्त केले.  

  देिधमाचे स्तोम माजविणाऱ्या दावंभकाचंा मयानंी चारं्गलाच समाचार 

रे्तला. देि दर्गडात नाही तर नडलेल्या, र्गाजंलेल्या लोकामंध्ये आहे हा सदेंि 

मयानंी आपल्या अभरं्गातून समाजाला वदला.  

‘जे का ंरंजले र्गाजंले | 

मयावंस म्हणे जो आपुले || 

तोवच साधु ओळखािा | 

देि तेर्थेंवच जाणािा || 

  अिी सरळसोपी विकिण मयानंी समाजाला वदली. बाह्य सोपस्कार 

आवण अिडंबरापासून सािध राहण्याचा सल्ला मयानंी समाजाला वदला.  

 

1.4 संत तुकारार्ांचा बुध्दीप्रार्ाण्यिाद  

  संत तुकाराम महाराज पेिाने एक व्यापारी होते. आपल्या 

आयुष्ट्याच्या िेिटपयंत मयानंी समाजसुधारणेचा व्यापार केला. मयानंी आपल े

संपुणघ आयुष्ट्य समाजासाठी िेचले, मयाकवरता अभरं्ग आवण कीतघनाचे िस्त्र मयानंी 

िापरले. पोट भरण्याकरीता कीतघनाचा िापर करणाऱ्याला मयानंी चाडंाळ म्हणून 

वहनिले. कीतघनािर मयाचंा असलेला विचिास यािरून वदसून येतो.  
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  मयाचंा बुध्दीप्रामाण्यिाद कोणालाही सहज पटण्यासारखा आहे. 

आपल्या एका अभरं्गात ते म्हणतात – 

‘िैद्य िाचविती जीिा | हरी कोणध्याते देिा ||1|| 

काय जाणो कैसी परी | प्रारब्ध ते ठेिी उरी ||2|| 

जंर्गी दैित संचारे | मर्ग तेरे्थ काय उरें ||3|| 

निसे कन्यापुत्र होती | तरी का करणे लारे्ग पती ||4||’ 

  अिा सोप्या बुध्दीप्रामाण्यातूंन मयानंी समाजात जार्गृकता वनमाण 

केली. खऱ्या अर्थाने एका संिोधकाचीच भवूमका मयानंी आपल्या आयुष्ट्यात पार 

पाडली. ढोंर्गी लोकाचं्या नादातून सिघसामान्यानंा बाहेर काढून सिांना परिडेल 

असा देि मयानंी सिघसामान्यानंा वदला. कोणमयाही बाह्य अिडंबराला लार्थाडून 

नामस्मरणाचा सोपा मंत्र मयानंी समाजाला वदला. मोक्षप्राप्तीच्या मारे्ग न लार्गता 

मनाला प्रसन्न करण्याचा सल्ला मयानंी लोकानंा वदला. हे सिघ करतानंा 

िब्दािरचा विचिास मयानंी जराही ढळू वदला नाही.  

‘आम्हा र्री धन िब्दाचंीच रमने | 

िब्दाचंीच िस्ते्र यमन करंू || 

िब्दनच आमुच्या जीिाचे जीिन | 

िब्दे िाटूं धन जनलोका || 

  अिावरतीने िब्दािर असणारा विचिास मयानंी व्यक्त केला. 

समाजामध्ये अंधश्रध्देचे स्तोम माजविणाऱ्या दावंभकाचा आपल्या अंभरं्गाच्या 

माध्यमातून मयानंी चारं्गलाच समाचार रे्तला.  

‘मऊ मेणाहून आम्ही विष्ट्णूदास | 
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कवठण िज्रास भेदंू ऐसे || 

मेले वजत असों वनजोवनया ंजारे्ग | 

जो जो जें जे मारे्ग तें ते देऊ || 

भले तरी देऊ कासेंची लंर्गोटी | 

नाठाळाचे काठी देऊ मार्था ||’ 
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प्रकरण – 2 रे 

परर्ात्र्ा ि सर्ाज यार्ध्ये सर्न्िय 

 

2.1 अविष्ट प्रथांिा विरोध 

  मयाचंे अभरं्ग जार्गृती आवण आचारसंवहतेचे उत्तम उदाहरण आहेत. 

संत एकनार्थ महाराजानंतर अभरं्गाचा प्रभािी िापर जर कोणी केला असेल तर तो 

संत तुकाराम महाराजानंी. परमाममा ि समाज यामध्ये संुदर समन्िय साधण्याचे 

कायघ संत तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गानंी केल.े  

‘डोई िाढिूनी केि | भतेू आवणती अंर्गास || 

मेळिूवन नर-नारी | िकून सारं्गती नानापरी || 

तुका म्हणे मेंद | नाही तयापािी र्गोनिद ||’ 

  िेदाचंे स्तोम माजिून सामान्यानंा छळणाऱ्याचंाही समाचार 

घ्यायला संत तुकोबा विसरत नाही. अिा दावंभकानंा प्रखर िब्दात इिारा देतानंा 

ते म्हणतात – 

‘िेदाचंा तो अर्थघ आम्हासीच ठािा | 

येरानंी िाहािा भार मार्था || 

खादल्याची र्गोठी देवखल्यासी नाही | 

भार धन िाही मजूरीचे ||’ 

  अिाप्रकारे पढीक पावंडमयािर प्रहार करून मयानंी 

समाजप्रबोधनाचे महान कायघ केले. म्हणूनच सामान्यानंा तुकोबा आपलेसे िाटले.  
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 संत तुकाराम महाराजाचंी अभरं्गसंपदा अफाट अिी आहे. आज तुकोबाचंे 

5000 अभरं्ग उपलब्ध आहे. जर्गण्याची आचारसंवहताच जण ू या अभरं्गातून तुकारामानंी 

सावंर्गतली आहे. मयाचंे सिघच अभरं्गातून मयाचं्या बुध्दीमत्तेची प्रवचती िाचकानंा आल्यािाचून 

राहात नाही. ‘लोकासं सारें्ग ब्रम्हज्ञान, स्ित: कोरडे पार्षाण’ अिी समकालींनासंारखी 

मयाचंी विचारसरणी नव्हती तर अर्गोदर आचरण करूनच नंतर तो विचार मयानंी 

समाजाला सावंर्गतला – 

 तोंडाने नुसती िटिट करणाऱ्या खोया संतावंिर्षयी तुकाराम महाराज 

आपल्या अभरं्गातून म्हणतात – 

‘ऐसे संत जाले कळी | तोंडी तमाखूची नळी || 

स्नानसंध्या बुडविली | पुढे भारं्ग िोढविली || 

भारं्गभकुी हे साधन | पची पडे मद्यपान || 

तुका म्हणे अिरे् सोंर्ग | तेरे्थ कैचा पाडूंरंर्ग ||’ 

 

2.2 दगडाच्या देिाला विरोध  

  संत तुकाराम महाराजाचं्या कालखंडात काही ढोंर्गी पुरोवहत आवण 

साधंुनी आपला स्िार्थघ साध्य करून रे्ण्याकरीता दर्गडाच्या देिाचे स्तोम समाजात 

माजविल.े आपल्या अपूणघ ईच्छा पूणघ करून रे्ण्यासाठी साहवजकच सामान्य 

व्यक्ती मुतीपूजेच्या आहारी रे्गला. अंधश्रध्देच्या खोल र्गतेत हा सामान्य व्यक्ती 

अवधकच र्गाडल्या जािू लार्गला. दर्गडाच्या देिाचे अनुष्ट्ठाण करून मयाची विधीित 

पूजा केल्यािर तो आपले इत्च्छत पूणघ करतो असा समज समाजातील 

जनसामान्यामंध्ये िाढीस लार्गला. तुकाराम महाराजानंी समाजाची होणारी ही 

अिनती ओळखली आवण लोकानंा यातून बाहेर काढण्याकवरता मूतीपूजेतील 
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फोलपणा समाजापुढे आणण्याचा प्रयमन केला. मूर्मतपूजेला मयानंी प्रखरपणे विरोध 

केला. देि हा कोणमया दर्गडामध्ये िास्तव्य करीत नसून देि हा रंजल्या 

र्गाजंल्याचंी सेिा करण्यात आहे हे सोपे तमि मयानंी समाजापुढे माडंले.  

  हे करीत असतानंा मयानंा अध्याममाची आड रे्िून समाजाला 

लुटणाऱ्या समाजकंटकाचं्या विरोधाचा भयंकर सामना करािा लार्गला तरीही 

मयानंी कधीही मारे्ग िळून पावहले नाही. संत तुकाराम महाराजानंी लौवकक ि खरा 

पारमार्मर्थक विचार आपल्या अभरं्गातून व्यक्त केला. समाजाला खऱ्या अर्थाने 

विचारप्रिण करण्याचाच मयाचंा हा प्रयमन होता.  

  जेव्हा एखाद्या र्गोष्ट्टीचा ठाि लार्गत नाही तेव्हा ती र्गोष्ट्ट अलौवकक 

िाटायला लार्गते ि तेरे्थच अंधश्रध्दा जन्म रे्ते. यातूनच दर्गडाच्या देिाची वनर्ममती 

होते. आपल्या कल्पनािक्तीने मनुष्ट्यानेच दर्गडाच्या देिाची वनर्ममती केली. हे सिघ 

जाणीिपुिघक करण्यात आले. मानिाच्या कल्पनािक्तीतून वनमाण झालेल्या 

देिाच्या मूर्मतपूजेला प्रखर िब्दात तुकोबा महाराज विरोध करतात ि असे 

करण्याची वनरर्थघकता पटिून देतात. आपल्या एका अभरं्गात ते म्हणतात – 

‘रंडचंड िक्ती | मद्य मासं भवक्षती || 

बवहरि खंडेराि | रोटी सुटीसाठी देि || 

र्गणोबा विक्राळ | लाडू मोदकाचंा काळ || 

मुंज्या म्हैसासुरे | हे तो कोण लेखी पोरे || 

िेताळे फेताळे | जळो मयाचे तोंड काळे || 

तुका म्हणे वचत्ती | धरा रखुमाईचा पती ||’ 



 
 

 Page 15 
 

  अिाप्रकारे कु्षद्र देितांचा विरोध करून विठ्ठल हा पयाय 

सिघसामान्यासंाठी मयानंी उपलब्ध करून वदला. विठ्ठलाच्या मूतीला देि म्हणून 

नव्हे तर एक व्यक्ती म्हणून मयानंी आळविले. सुखप्राप्तीच्या उिेिानेच या िुद्र 

देिी-देिताचंी वनर्ममती झाली आहे हे समय मयानंी ओळखले ि खऱ्या सुखाच्या 

प्राप्तीकवरता विठ्ठलाचा पयाय समाजापुढे ठेिला. व्यर्थघ कमघकाडं न करता 

नामस्मरणाचा तुकोबानंी परुस्कार केला.  

‘धमाचे पाळण | करणे पाखाडं खंडण || 

हेवच आम्हा ंकरणे काम | बीज िाढिािे नाम || 

तीक्ष्ण उत्तरे | हाती रे्ऊवन बाण वफरे || 

नाही भीड भार | तुका म्हणे साना र्थोर ||’ 

 असा सोपा मंत्र समाजाला देिून संत तुकाराम महाराज पुढे म्हणतात – 

‘अठरा पुराणाचंे पोटी | 

नामािीण नाही र्गोठी ||’ 

  अिापध्दतीने अठरा पुराणापेंक्षाही जास्त महमि मयानंी 

नामस्मरणाला वदले आवण सोपा आवण सुकर भक्तीचा मार्गघ तुकोबानंी 

समाजमनाला सावंर्गतला. माती ही िेिटी मातीतच वमसळणार आहे, वतला देिमि 

कधीही प्राप्त होिू िकत नाही म्हणून हे सिघ कमघकाडं व्यर्थघ आहे असे सारं्गून मयानंी 

समाजाची चारं्गलीच कानउर्डणी केली. मूतीपजेुतील वनरर्थघकता वििेकवनष्ट्ठतेने 

मयानंी पटिून वदली.  

‘केला मातीचा पिुपती | 

पवर मातीसी काय महती || 
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वििपूजा वििासी पािे | 

माती मातीमाजी समािे ||’ 

  हे अटल समय पध्दतिीरपणे लोकानंा समजणाऱ्या लोकभारे्षतूनच 

मयानंी समाजाला पटिून वदले. खोटा देि आवण देिाची खोटी भक्ती करणारे खोटे 

भक्त या दोर्ानंाही मयानंी आपल्या िाणीतून फटकारले.  

‘फटकाळ तो देि फटकाळ तो भक्त | 

करवितो र्ात आवणका जीिा || 

तुका म्हणे अिरे् फटकाळ हे जन | 

अनुभिी ये खुण जाणतील ||’ 

  अिा खोया भक्तीमुळे मनुष्ट्य स्ित:चा र्ात तर करून रे्तोच 

तसेच समाजाच्याही अिनतीला तो कारणीभतू ठरतो. संत तुकारामाचं्या अभरं्गातून 

व्यक्त झालेले विचार एिढे प्रखर आवण रोख-ठोक होते की, मयाचं्या विचाराचंा 

प्रभाि मयाचं्यानंतर झालले्या संताचं्या सावहमयािर वनत्चचतच पडलेला वदसून 

येतो. संत तुकोबाचं्या विचाराने प्रभावित होिून आधुवनक तुकाराम म्हणून ज्यानंा 

ओळखले जाते ते महान समाजसुधारक संत र्गाडरे्गबाबा यानंी आपल्या 

देिपाटातील देि उचलून नदीत फेकून वदले यािरून मयाचं्या अभरं्गातील अक्षर 

िाङ्मयमि प्रमययास येते.  

 

2.3 अभंगाच्या र्ाध्यर्ातूि सर्ाजाला िीवतबोध 

  संत बवहणाबाईंनी म्हटल्याप्रमाणे तुकारामाचंी कविता म्हणजे 

संतसावहमयाचा कळसच ठरते. समाजातील लयास रे्गलेले नीवतमुल्य पुन्हा 
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रूजविण्याचा प्रयमन मयानंी आपल्या अभरं्गातूंन केला. ज्यामुळे हे नीवतमुल्य 

समाजातून लयास जात होते मया अंधश्रध्देला समाजातून सिघप्रर्थम हिपार करणे 

र्गरजेचे होते. आपल्या अभरं्गातूंन म्हणूनच मयानंी या िाढमया अंधश्रध्देिर तािेरे 

ओढले. साऱ्या समाजाला नीवतमुल्याचंी आठिण मयांनी समाजाला करून वदली.  

  पवरत्स्र्थतीनुसार कसे िार्गाि ेि आपल्यािर आलेल्या संकटानंा दूर 

करण्याकवरता अंधश्रध्देच्या आहारी न जाता क्रातंीकारक पाऊल कसे उचलाि ेहे 

आपल्या रोखठोक िैलीत सारं्गतानंा ते म्हणतात – 

‘पाया झाला नारू | तेरे्थ न बाधंा कापुरू || 

तेरे्थ वबबव्याचे काम | अधमावसक तो अधम || 

देिािरी निचू आला | देिपूजा नािडे मयाला || 

तेरे्थ पैजारेचे काम | अधमावस तो अधम ||’ 

  अिाप्रकारे िेळप्रसंर्गी जिास तसे कसे िार्गािे हे तुकोबा स्पष्ट्टपणे 

सारं्गतात. संत तुकाराम महाराजानंी स्िस्र्थ समाजाचे स्िप्न पावहले होते आवण 

अंधश्रध्दा समाजाला कमकुित बनित चालली होती म्हणून अंधश्रध्देिर मयानंी 

आपल्या अभरं्गातूंन प्रखर प्रहार केला.  

  अंधश्रध्दा िाढीस लािण्यास जबाबदार असणाऱ्या ढोंर्गी साधंूना 

मयानंा नीवतबोध विकिायचा होता. साधू म्हणवितात, ते असे भोंदू जर्गामध्ये का 

वनमाण झाले ? आपल्या सिांर्गाला राख लािून लोकाचंे डोळे चुकिून जे पापकमघ 

करतात, जर्गामध्ये िैराग्य दाखिून जे विर्षयाचंा सोहळा भोर्गतात अिाबंिल 

तुकाराम महाराज आपल्या अभरं्गातूंन म्हणतात, ‘अिाचंी कोणी संर्गतीही करू 

नये, अिा भोंदू साधंूबिल वकती म्हणून सारं्गािे?’ 
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‘ऐसे कैसे झाले भोंदू | कमघ करोवन म्हणती साधू ||1|| 

अंर्गी लािूवनया ंराख | डोळे झाकुवन कवरती पाप ||2|| 

दािुवन िैराग्याची कळ | भोर्गी विर्षयाचंा सोहळा ||3|| 

तुका म्हणे सारं्गो वकती | जळो तयाची संर्गती ||4|| 

  अिावरतीने मोठमोठ्या ब्रह्मज्ञानी लोकानंाही लाळ र्ोटायला 

लािेल असे महान तमिज्ञान मयानंी आपल्या अभरं्गातूंन माडंले. मयानंी समाजाला 

खरे नीवतमुल्य विकविले. दैिािर विचिास ठेिून बसिलेल्या लोकानंा मयानंी 

कायघप्रिण बनविले. संत तुकाराम महाराजानंी खरी धमघजार्गृतीची बीजे 

समाजामध्ये रूजविली. कमघप्रिृत्तीला खुप जास्त महमि मयानंी आपल्या अमृताहून 

जास्त र्गोडी प्राप्त झाली आहे.  

 

2.4 धरु्िेडािर आघात 

  आपल्या देिाचा ऱ्हास हा अवत धमघिेडामुळेच झालेला आहे. 

धमघिेडे हे आपल्या अिनतीचे कारण आहे हे समय कोणीही नाकारू िकत नाही. 

संत तुकारामानंी आपल्या अभरं्गातूंन नेमका या धमघिेडेपणािर जोरदार आर्ात 

केले. जर्गामध्ये सिघस्िी सुखी असा कोणताही मनुष्ट्य आढळून येणार नाही. 

आपल्यािर आलेले संकट जेव्हा तो सहजासहजी दूर करू िकत नाही तेव्हा तो 

कोणमयातरी अलौवकक िक्तीचा िोध घ्यायला लार्गतो आवण परािलंबी बनत 

जातो. अंधश्रध्देमुळे भय, िोक, दु:ख आवण दीनतेच्या आहारी जातो आवण स्िमि 

र्गमािून बसतो. सुरूिातीला आपण भारतिासी स्िािलंबी होतो. अन्न, िस्त्र, 

वनिारा या वतन मुलभतू र्गरजाचंी पुतघता आपल्या देिातच व्हायची परंतू 

आपल्यािर झालेले परवकयाचंे आक्रमण, मयाचंी सत्ता यामुळे आपल्या र्गरजा 
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िाढीस लार्गल्या ि आपण परािलंबी झालो. संत तुकाराम महाराजानंी ही र्गोष्ट्ट 

हेरून स्िराज्याचा पुरस्कार केला. अंतरंर्ग लक्षणे ही समय ि वत्रकालाबावधत नीवत 

याचंेिर अिलंबून असते मयाचंा ऱ्हास झाला की अिनती होणारच. 

  संत एकनार्थ, संत तुकाराम, समर्थघ रामदास यानंी आपल्या 

कविमिाने लोकाचंी मने नजकून धमघजार्गृतीचे महमकायघ केले. संत तुकारामानंी तर 

आपत्तीचा उपयोर्ग आममकायाकरीता करून रे्तला. मराठी भारे्षत संत तुकाराम 

महाराजाचं्या कवितेला अनन्यसाधारण महमि आहे. मयाचंे अभरं्ग जण ूमयाचंे नसून 

सिघसामान्याचंे होिून बसले आहे. एिढे जाज्िल्य कदावचत कोणमया किीच्या 

कवितेमध्ये पाहाियास वमळते. लोकाचं्याच भारे्षत लोकानंा मयानंी अंधश्रध्देविरूध्द 

जार्गृत करण्याचा यिस्िी प्रयमन केला.  

‘नव्हे जाखाई जोखाई | मायराणी मेसाबाई || 

बवळया माझा पंढवरराि | जो या देिाचंा ही देि ||1|| 

रंडी चंडी िक्ती | मद्यमासातें भवक्षती ||2|| 

बवहरि खंडेराि | रोटीसुटीसाठी देि ||3|| 

र्गणोबा विक्राळ | लाडूमोदकाचंा काळ ||4|| 

मुंज्या म्हैसासुरे | हे तों कोण लेखी पोरें ||5|| 

िेताळें  फेताळें  | जळों मयांचे तोंड काळें  ||6|| 

तुका म्हणे वचत्ती | धरा रखुमाईचा पती ||7||’ 

  अिाप्रकारे जाखाई-जोखाई या कु्षद्र देिता आहेत. मया देिमि 

पदाला कधीही प्राप्त होिू िकत नाही. माझा पंढरीराि एकटा बळीया म्हणजे 

बलाढ्य असून तो देिाचंाही देि आहे असे रोखठोक िब्दातं सारं्गून रंडी-चंडी या 
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कु्षद्रदेिता तर केिळ मद्यमासंाचे भक्षण करतात तर बवहरोबा – खंडोबा केिळ 

नैिेद्यासाठी आसुसलेले आहेत. िेताळ-फेताळ इमयादी काळतोंड्ाचंे तर तोंडच 

जळो अिा प्रखर िब्दात ते अंधश्रध्देिर प्रहार आपल्या अभरं्गातून करतात. केिळ 

पाडूंरंर्गाची भक्ती करून आपण मयाला प्राप्त करून रे्ऊ िकतो. असा हा 

पंढरपूरचा पाडुंरंर्ग हा देि मयानंी सिघसामान्यानंा भक्तीकवरता उपलब्ध करून 

वदला. एकप्रकारे अंधश्रध्देच्या मुळािर मयानंी केलेला हा आर्ातच होता.  

  तुकोबाचंी कविता आजच्या आधुवनक कवितेच्या संदभात अनेक 

निीन प्रचन उपत्स्र्थत करते. खरे पाहता मयाचंे अभरं्ग अक्षरिाङ्मयाचे अमयुत्तम 

उदाहरण ठरते. मयाचंे अभरं्ग केिळ कलेपुरते मयावदत नसून ते वजिनाविर्षयीच े

भाष्ट्य करणारे होते यात वतळमात्र िंका नाही. मयाचं्या अभरं्गातील अनुभिाची 

समृध्दी ि मयातील ताजेपणा अजोड आहे. मयाचं्या अभरं्गाची भार्षा जरी कडक ि 

कलहाची असली तरी मयाला पे्रमळतेची झालर लािलेली आहे म्हणूनच अखील 

महाराष्ट्राने मयानंा आपलसेे मानले. तुकाराम महाराज खऱ्या अर्थाने लोकविक्षक 

ठरतात.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 21 
 

प्रकरण -3 रे 

जागृती आवण प्रबोधिाची लाट 

 

3.1. जिसार्ान्यांची आतंरशुध्दी 

  संत तुकाराम महाराजानंी लोकमानसाच्या भािनेला बाह्यत: धक्का 

न लािता जनसामान्याचंी आंतरिुध्दी र्डिून आणली. या कारणामुळेच 

महाराष्ट्रातील बहुजनसमाज मोठ्या संख्येने मयाचंा अनुयायी बनला. आपल्या 

अभरं्गाद्वारे अंधश्रध्दा वनमूघलनाकवरता िब्द या माध्यमाला मयानंी वनिडले. 

मयाचं्याच अभरं्गानुसार – 

‘आम्हा ंर्री धन िब्दाचंीच रमने | 

िब्दाचंीच िस्ते्र | 

यमने करू िब्दवच आमुच्या जीिाचे जीिन | 

िब्दे िाटू धन जनलोका ं|’ 

  संत तुकारामाचं्या कायघकतृघमिामुळे महाराष्ट्रातील एकंदवरत सिघच 

स्तरातं जार्गृतीची आवण प्रबोधनाची लाट उसळली.  

‘हवरहर साडुंवन देि | धवरती भाि कु्षल्लकी || 

ऐका मयाचंी विटंबणा | देिपणा भक्ताचंी || 

अंर्गी किळे र्ाली र्गळा | परडी कळाहीन हाती | 

र्गळा ंर्गाठंा नहडे दारी | मनुष्ट्य परी कुतरी ती ||’ 
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  अिाप्रकारे हवरहर या समयस्िरूपची देिाला सोडून देिून जे कु्षद्र 

देिी-देिताचंी उपासना करतात मयाचंी स्ित:ची तर फवजती होतेच सोबतच 

मयाचं्या देिावचही ते फवजती करिून रे्तात. किड्ाचंी माळ र्गळ्यात र्ालून आवण 

हाती परडी रे्िून दारोदारी नहडून वभक मार्गतात मयाचंी कुत्र्यापेक्षा वनराळी जात 

नसते. अिाप्रकारे समाजात अंधश्रध्दा पसरविणाऱ्या ढोंर्गी साधंूचा ते समाचार 

रे्तात. मयाचं्या अिाप्रकारच्या विचारामुंळेच लोक नामर्गजरात आवण कीतघनात 

दंर्ग झाले हे मयाचं्या अभरं्गाचे मोठे यि आहे असेच म्हणािे लारे्गल. मयाचं्या 

अभरं्गातंील अिाप्रकारच्या विचारसरणीमुळेच पढंरीचे विठ्ठल-रखुमाई साऱ्या 

महाराष्ट्राचे दैित बनले. मयानंी आपल्या अभरं्गाद्वारे सदाचाराची विकिण सिांना 

वदली.  

 

3.2. सकार् भक्ती आवण धरु् 

  मयाकाळी सामान्य माणसे सकाम भक्तीत रु्गरफटत होती, सिघत्र 

अंधश्रध्दा पसरली होती. कु्षद्र देिी-देिता, पीर-फकीर याचंी उपासना करण्यातच 

लोक स्ित:ला धन्य समजत होती. तुकारामानंी अिा अंधश्रध्देची डोळ्यािर झापड 

पडलेल्या लोकानंा खडबडून जारे्ग केले ि मयानंा वनष्ट्काम भक्तीचा मार्गघ 

दाखविला.  

‘वभक्षापात्र अिलंबणे | जळो वजणे लावजरिाणे | 

ऐवसयासी नारायणे | उपेक्षीजे सिघर्था || 

देिापायी नाही भाि | भत्क्त िरी िरी िाि | 

समर्मपला जीि | नाही तो हा व्यावभचार ||’ 
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  सकाम भक्तीत स्ित:ला रु्गरफटून रे्णे व्यर्थघ आहे अिापध्दतीने 

धमाच्या / अध्याममाच्या रु्गरख्याखाली वभक्षा मार्गणाऱ्याचंे जीिनच लावजरिाणे आहे 

अिा जीिनाला काहीही अर्थघ नाही असे संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाराज म्हणतात अिा 

स्िार्थी भक्ताची देिही सदा उपेक्षाच करतो. मयाची देिािरची भक्ती केिळ 

दाखविण्यापुरती असते, केिळ ते एक सोंर्ग असते. याला व्यावभचारच म्हणािे 

लारे्गल. सकाम भक्तीत रु्गरफटून पडलेल्या लोकाचंे कधीच कल्याण होिू िकत 

नाही असा इिारा द्यायला सुध्दा तुकाराम महाराज विसरत नाही. मोक्षप्राप्तीचा 

मार्गघ हा सकाम भक्तीतून जात नसून तो वनष्ट्काम भक्तीतून जातो असे सारं्गून 

लोकाचं्या डोळ्यािर पडलेली अंधश्रध्देची झापड दूर करण्याचा प्रयमन संत 

तुकाराम महाराजानंी केला.  

 

3.3. चातुुिण्यु व्यिस्था आवण अधंश्रध्दा 

  तुकाराम महाराजाचं्या कालखंडात अंधश्रध्दा सिघत्र फोफािण्याच े

कारण मयािेळच्या सामावजक पवरत्स्र्थतीसोबतच राजकीय पवरत्स्र्थतीसुध्दा होती. 

मयाचं्या काळात दवक्षण भारतामध्ये सिघत्र अिातंीचे साम्राज्य होते. पवरत्स्र्थती 

एिढी भीर्षण होती की, लोक आपल्या कतघव्यापासून पदच्चुत झाले होते. दवक्षण 

भारतात बहामनी आवण मोर्गल याचं्यात सते्तकवरता प्रचंड वठणग्या उठत होमया. 

मयाचं्यात सतत संर्र्षघ सुरू होता. तुकाराम महाराज ज्या प्रदेिात िास्तव्यास होते 

मया प्रदेिात सिघत्र दहितीचे िातािरण पसरले होते. ही सिघ पवरत्स्र्थती अर्थातच 

अंधश्रध्देच्या भरणपोर्षणाकवरता अवधकच उपयुक्त ठरली.  

  समाजामध्ये चातुिघण्य व्यिस्र्था अत्स्तमिात होती. आपसात रोटी-

बेटी व्यिहार होत नव्हता. एक िणघ दुसऱ्या िणाला पाण्यात पाहात होता. सिघ 

धमात आपलाच धमघ वकती श्रेष्ट्ठ हे वसध्द करण्यातच जो-तो इवतकतघव्यता मानत 
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होता. पुणघ समाज हा कु्षद्र देिता-पुजनात दंर्ग होता. ढोंर्गी-स्िार्थी साधंूचा सिघत्र 

सुळसुळाट झाला होता. जाखाई-जोखाई, मेसाबाई, मायराणी आवण इतर कु्षद्र 

देितानंा निस-सायास करून लोकाकंडून अंधश्रध्देला अवधकच खतपाणी 

र्ातल्या जात होते. हाच जण ूआपला धमघ असा सिघ लोकाचंा समज झाला होता. 

अिा पवरत्स्र्थतीत तुकाराम महाराजानंी केलेल े अंधश्रध्दा वनमूघलनाचे कायघ 

खरोखर लक्षणीय ठरते. लोकानंा मयानंी पुन्हा िारकरी संप्रदायाची विकिण 

वदली. भक्तीची सरळ सुलभ पध्दत महणून नामसंवकतघनाची महती मयानंी लोकानंा 

पटिून वदली. 

‘पंढरीची िारी आहे माझे र्री | 

आणीि न करी तीर्थघव्रत ||1|| 

व्रत एकादिी करीन उपिासी | 

र्गाडून अहर्मनिी मुखी नाम ||2|| 

नाम विठोबाचे रे्ईन मी िाचे | 

बीज कल्पातंीचे तुका म्हणे ||3||’ 

  अिावरतीने विठ्ठल हा एकमेि आराध्य आवण मयाच्या नामस्मरणाचा 

मंत्र मयानंी संपूणघ समाजाला बहाल केला. एकंदवरत तुकाराम महाराजाचंे जीिन 

आवण कायघ ‘बहुजन वहताय, बहुजन सुखाय’ असेच होते. मयामध्ये स्ित:चा असा 

कोणताही स्िार्थघ नसून समाजाप्रती मयाचंी ती तळमळ होती.  

  जेव्हा कोणमयाही काळात िब्दाचे ज्ञान फोफािते समाजातील 

काही स्िार्थी माणसे धमाचे स्िरूप वबर्डिून टाकतात, समाजाचे स्िास्र्थ 

वबर्डिून टाकतात. समाजामध्ये जेव्हा अंधश्रध्दा फोफािते अिािेळी संत, संतधमघ 

आवण संतसावहमय प्रर्गट होते.  
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‘नका दंतकर्था सारं्गो कोणी | कोरडे ते मानी बोल कोण || 

अनुभि येरे्थ व्हािा विष्ट्टाचार | न चलती चार आम्हापंुढे || 

वनिडी िेर्गळे क्षीर आवण पाणी | राजहंस दोन्ही िेर्गळाली || 

तुका म्हणे येरे्थ पावहजे जातीचे | येरार्गबाळ्याचे काय काम ||’ 

  अिावरतीने कोरड्ा ब्रह्मज्ञानाच्या र्गोष्ट्टी सारं्गणाऱ्याचंा ते वनरे्षध 

करतात. आपल्या अनुभिािर मयानंा प्रचंड विचिास आहे, अनुभिहीन िब्दानंा 

काहीच नकमत नाही असे मयाचंे स्पष्ट्ट मत आहे. पोकळ आचार-विचाराचंी तमा 

मयानंी कधीच बाळर्गली नाही. राजहंस आपल्या चोचीने जसे दुध आवण पाणी 

िेर्गिेर्गळे करतो तसेच संत तुकाराम महाराज खरा भक्त आवण ढोंर्गी याचं्यातील 

फरक ओळखतात. येरे्थ जातीचे म्हणजेच खऱ्या योग्यतेचे लोक पावहजे असे संत 

तुकाराम महाराज म्हणतात. पाखंडखंडन, नीवत प्रबोधन, धमघप्रबोधन हा मयाचंा 

हेतू होता. ‘बुडता हे जन, न देखिे डोळा’ म्हणूनच अंतरीच्या तळमळीने संत 

तुकारामाचं्या िाणीचा जन्म झाला आहे. या िाणीच्या मारे्ग करूणा, भक्ती आवण 

िास्तल्य आहे.  

 

3.4. विश्िधर्ाचे प्रबोधि 

  अंधश्रध्देमध्ये वखतपत पडलेल्या समाजाला उपदेि आवण 

उदाहरण या माध्यमातून संत तुकाराम महाराज विचिधमाचे प्रबोधन करतात. 

िणावभमान, आश्रमावभमान, कमावभमान आवण मयापासून उमपन्न होणाऱ्या 

अंधश्रध्देपासून तुकाराम महाराज पुणघत: अवलप्त होते.  

‘विष्ट्णुमय जर्ग िैष्ट्णिाचंा धमघ | 
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भेदाभदे भ्रम अमंर्गळ |’ 

  िरील अभरं्गािरून मयाचंी एकामम सामावजक दृष्ट्टी व्यक्त होते. 

अन्याय, िाईट प्रिृत्ती, समाजात पसरलेली अंधश्रध्दा दूर व्हािीत अिी मयाचंी 

तळमळ होती.  

  समाजातील अधमघ, अनैवतकता, अंधश्रध्दा, अपप्रिृत्ती दूर 

करण्याकवरता आसुरी संपदेचा वनरास वआाण वनराकरण होणे अमयंत र्गरजेचे आहे 

असे साके्षपी विचार संत तुकाराम महाराजानंी व्यक्त केले. अंधश्रध्देचा नाि 

करायचा झाल्यास सिात आधी अहंकार, काम, क्रोध, मोह, माया याचंा ऱ्हास होणे 

र्गरजेचे आहे तसे झाल्यास अंधश्रध्दा फार काळ तर्ग धरून राहू िकणार नाही. 

अश्रध्दा, अंधश्रध्दा आवण भाबडी श्रध्दा याचं्याऐिजी सात्मिक श्रध्दा हा धमघ आवण 

भक्ती याचंा मुलस्त्रोत असतो ि दैिी सदु्गणाचंा उर्गम असतो असे वििेकवनष्ट्ठ 

विचार संत तुकाराम महाराजानंी आपल्या अभरं्गातूं माडंले.  

‘देही असोवनया देि | िृर्था वफरतो वनदेि || 

देि आहे अंतयामी | व्यर्थघ नहडे तीर्थघग्रामी || 

नाभी मृर्गाचे कस्तुरी | व्यर्थघ नहडे िनातंरी || 

साखरेचे मूळ उस | तैसा देही देि वदसे || 

दुधी असता निनीत | तेणे तयाचे मवर्थत || 

तुका सारें्ग मूढजना | देही देि का पाहाना ||’ 

  माणसामध्येच देि आहे परंतू मयाला िोधण्याकवरता तो िणिण 

भटकतो. देिाला वतर्थघके्षत्रात िोधण्यात काही हंविल नाही. जसा मरृ्गाच्या नावभत 

कस्तुरी असूनसुध्दा मयाचा प्रमयय मृर्गाला येत नाही तिीच अिस्र्था अंधश्रध्देच्या 
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आहारी रे्गलेल्या व्यक्तीची होते असे साके्षपी विचार उदाहरणासह लोकाचं्या र्गळी 

उतरविण्याचा प्रयमन संत तुकाराम महाराज आपल्या अभरं्गातूंन करतात.  

  अंधश्रध्देचे मूळ कुठेतरी दावरद्र्य आवण मयामुळे आलेल्या अज्ञानात 

दडलेले असते. दावरद्र्य आवण अज्ञान ओळखून मयाचंा लाभ स्ित:च्या 

स्िार्थाकवरता काही समाजकंटकानंी करून रे्तला. मंत्र-तंत्र, र्गंडे-दोरे, मंत्र-

ताईत याचं्या आधारे समाजामध्ये अंधश्रध्दा पसरिू पाहणाऱ्या या समाजकंटकानंा 

संत तुकारामानंी आपल्या अभरं्गातूंन सडकून टीका करतात. मयाचं्याच एका 

अभरं्गानुसार – 

‘लाबंिूवन जटा नेसोवन कासोटा | अवभमान मोठा कवरताती || 

सिांर्गा कवरती विभवूतलेपन | पाहाती वमष्ट्ठान्न भक्षािया || 

तुका म्हणे मयाचंा नव्हे हा स्िधमघ | न कळता िमघ वमथ्यािाद ||’ 

  अिाप्रकारे कासोटा र्ालून ि लाबं जटा िाढिून काही भोंदू साधू 

आपल्या विद्वत्तेचा आणून लोकासंमोर अवभमानाने िािरतात. संसारातून मुक्त 

झाल्याचा भास वनमाण करून मात्र दुसरीकडे वमष्ट्ठान्नाची िाट पाहतात अिा 

ढोंर्गी लोकानंा चेतािणी देण्यास संत तुकोबा मारे्ग-पढेु पाहात नाही.  

 

3.5. थोतांडाला कडाडूि विरोध 

  काही सनातनी प्रिृत्तीच्या लोकानंा समाजाच्या नसानसातं 

कमघठपणा भरण्याचा प्रयमन केला. मयामुळे सात्मिक भक्तीला िेर्गळेच रूप प्राप्त 

होिून ही भक्ती दुवर्षत झाली. अंधश्रध्देला खतपाणी देण्याकवरता पुरोवहताचंी 

पोर्थीवनष्ट्ठाही कारणीभतू ठरली. समाजातील काही ढोंर्गी लोकानंी वनत्ष्ट्क्रय 

परलोकिाद माडंला. संत तुकाराम महाराजानंी या सिघ र्थोताडंाला कडाडून 
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विरोध केला ि सिातयांमी वदव्यिक्तीची जाणीि लोकानंा करून वदली. नीवत 

आवण सदाचार या दोन बाबी मानिी जीिनामध्ये अवतिय महमिाच्या आहेत मयाचंा 

मयात म्हणजे स्ित:च्या हाताने स्ित:ची अिनती ओढिून रे्णे होय असे प्रवतपादन 

तुकोबा आपल्या अभरं्गातूंन करतात. नीती आवण सदाचार या दोन र्गोष्ट्टी म्हणजे 

अध्यामम आवण साक्षामकार याचंे प्रिेिद्वार होय असे तुकोबा म्हणतात.  

‘मृमयुलोकी आम्हा ंआिडती परी | नाही एका हवरनामे विण || 

विटले हे वचत्त प्रपंचापासूवन | िमन हे मनी बैसलेंसे || 

सोने रूपें आम्हा ंमृवत्तके समान | मावणके पार्षाण खडे तैसे || 

तुका म्हणे तैिा वदसतील नारी | वरसावचयापरी आम्हापंुढे ||’ 

  तुकाराम महाराज म्हणतात ह्या मृमयूलोकातं आम्हाला मातीसमान 

िाटतात. अिाप्रकारे सिघ सुखाच्या पलीकडे रे्गलेले तुकाराम महाराज महाराज 

एक लोकोत्तर पुरूर्ष होते यात वतळमात्र िंका नाही. तुकाराम महाराजाचंा हा सिघ 

व्याप केिळ पाखाडं्ािंर प्रहार करण्यासाठीच नव्हता तर समाजातील भाविक 

आवण श्रध्दाळू भक्तानंा सिाममक ि सिांतयांत्री सिेचिराची वनष्ट्काम पे्रमभक्ती 

प्राप्त व्हािी या हेतूनेही मयानंी हा व्याप माडंला.  

  अंधश्रध्देला दूर सारून, जीिनातील अनेकविध दु:खानंा तोंड देत 

िुध्द अंत:करणाने भर्गिद्भक्तीत कसे तल्लीन व्हािे हा सकळ समाजासाठी 

उपयुक्त असणारा मुलमतं्र मयानंी वदला. संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाराजानंी आपल े

कायघ भक्तीच्या ि परमेचिर प्राप्तीच्या वदिेने आवजिन सुरू ठेिले. संत 

तुकारामाचं्या अभरं्गातूंन मयाचंी अनुभिाचंी समृध्दी िाचकानंा प्रमययाला येते. मयानंी 

मयाचं्या आजुबाजूची पवरत्स्र्थती पावहली ि अंधश्रध्देला लार्थाडून लोकाचंा उध्दार 

करण्याकवरता एक जीिनधमघ आचरणात आणला. मयाचंे कविमि तसे पे्रममय परंतू 
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प्रसंर्गी मयाचं्या लेखणीची धार व्रजापेक्षाही कठोर झालेली जाणिते. र्रातील 

कमया पुरूर्षाने धाकयाला डोळे दाखिािे अिी मयांची अवधकारी िैली आहे.  

 

3.6. संत तुकारार्ांचे लोकोत्तर कायु 

  मयानंी आपल्या जीिनकायात िेिटपयंत भक्तीचा प्रचार-प्रसार 

केला. परंतू पारंपावरक भक्तीचे स्िरूप मयानंी कधीच त्स्िकारले नाही तर 

भक्तीला एक निीन िळण मयानंी वदले जेणेकरून सामान्यातंील सामान्यासंाठी ही 

भक्ती सुलभ व्हािी आवण तो कोणमयाही अंधश्रध्देच्या आहारी जािू नये हे 

मयामार्गचे रु्गपीत होते. आपल्या भक्ती आवण अभरं्गादं्वारे मयानंी आयुष्ट्यभर पाखाडं 

खंडण केले. अंधश्रध्देचा डोलारा वनमाण करून मयाच्यािर पोट भरणाऱ्यानंा 

मयामुळे चारं्गलीच चपराक बसली. मयानंी आपल्या जीिनकायाचे प्रयोजनच 

आपल्या एका अभरं्गातून सावंर्गतले आहे. ते म्हणतात – 

‘धमाचे पाळण | करणे पाखाडं खंडण || 

हे वच आम्हा ंकरणे काम | बीज िाढिािे नाम || 

तीक्ष्ण उत्तरे | हाती रे्ऊवन बाण वफरें || 

नाही भीड भार | तुका म्हणे साना र्थोर ||’ 

  मयाचं्या एकंदवरत प्रयोजनच मयानंी िरील अभरं्गातून सावंर्गतले 

आहे. आपल्या प्रयोजनाच्या आड येणाऱ्या कोणाचीही तमा बाळर्गण्यात येणार नाही 

असा स्पष्ट्ट इिारा द्यायलासुध्दा ते विसरत नाही. धमाचे पालन करणे ि पाखंडी 

लोकाचंे वनदालन करणे हेच मयाचंे उविष्ट्य मयांनी आपल्या िरील अभरं्गातून 

सावंर्गतले आहे. यािरून अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या कायात मयाचंी भवूमका वकती 
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महमिाची होती हे सहज लक्षात येते. संत तुकाराम महाराजाचंे कायघ ि मयाचंा 

आममविचिास पाहून मयाचंे काम कसे लोकोत्तर होते हे सहज लक्षात येते. 

‘रातं्रवदिस आम्हा युध्दाचा प्रसंर्ग | 

अंतबाह्य जर्ग आवण मन || 

जीिाही अर्गोज पडती आर्ात | 

रे्ऊवनया वनमय वनमय िारू || 

तुका म्हणे तुझ्या नामावचया बळें  | 

अिर्ीयाचंे काळे केले तोंड ||’ 

  अिावरतीने दु:ख आवण अपमान पचविणारे तुकाराम महाराजानंी 

आपला आममविचिास वतळभरही ढळू वदला नाही.  

  मयाकाळी समाजात अंधश्रध्देचा सिघत्र सुळसुळाट झाला होता. 

भोंदू-ढोंर्गी जार्गोजार्गी वदसून येत होते. कीतघन/प्रिचनाच्या माध्यमातूंन पोट 

भरण्याचंी संख्या कमी नव्हती. र्थोडेसे ज्ञान प्राप्त करून सामान्यानंा छळणे फारसे 

कठीण काम नव्हते आवण मयाचा पुरेपुर फायदा हे भ्रष्ट्ट ब्राम्हण आवण पुरोहीत 

उचलत होते. सामान्य आवण कष्ट्टकरी या सिघ प्रवक्रयेत मात्र भरडल्या जात होता. 

स्ित:चे काहीतरी अत्स्तमि आहे हे ही तो विसरून रे्गला होता. पुरोवहताकंडून 

सामान्यानंा सुखाची ि धनप्राप्तीची िेर्गिेर्गळी आवमरे्ष दाखविल्या जात होती. पैसा 

ि धनाची अपेक्षा करून जार्गोजार्गी पारमार्मर्थक उपदेि केल्या जात होता. अिा 

स्िार्थी लोकानंा तुकोबानंी चारं्गलचे धारेिर धरल.े आपल्या एका अभरं्गात ते 

म्हणतात – 
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‘मोले र्ातले रडाया | नाही आसू आवण माया || 

तैसे भत्क्तिाद काय | रंर्गबेर्गडीचा न्याय || 

िेठी धवरल्या दािीभाि | मारे्ग पळायाचा पाि || 

काजव्याच्या ज्योती | तुका म्हणे न लरे्ग िाती ||’ 

  पैसे देिून रडायला बोलविलेल्याच्या मनात ना कोणती आस्र्था 

असते, ना मयाच्या डोळ्यात अश्रू येतात. तसेच या पैसे रे्िून तोंडिकीली 

करणाऱ्याचंी र्गत असते. पैसे देिून िेठीला धरून आणलेला हमाल माल 

पोहचविताच तेरू्थन वनर्ून जातो मयाला मया मालािी काहीही कतघव्य नसते. 

मयाचप्रकारे या ढोंर्गी लोकाचंा भक्तीभाि आवण उपदेि पैसे प्राप्त होताच संपतो. 

काजव्याच्या चमकण्याने वदव्याची िात लािू िकत नाही मयाचप्रमाणे अिा अभद्र 

लोकाचं्या उपदेिाचाही कोणताही पवरणाम होत नाही झालेच तर नुकसान मात्र 

वनत्चचतपणे होते.  

  तुकोबाचंे अंधश्रध्दाविरोधी विचार, मयाचंे समाजनचतन मयाचंा 

अनुभि, मयानंी केलेले समाजदिघन आवण भ्रष्ट्ट जीिनािरील मयानंी केलेली टीका 

पाहता तुकाराम महाराजाचंे कणखर व्यत्क्तममि आपल्यापुढे उभे राहते. 

समाजातील अवनष्ट्ट, िाईट आवण दुष्ट्ट प्रिृत्तीचे संपूणघ वनदालन व्हािे म्हणून 

तुकोबाचंी िाणी ममघग्राही ि धारदार बनली आहे ि मयामुळे ती िाचकाचं्या 

अंत:करणाचा ठाि रे्तल्यािाचून राहत नाही.  

‘होऊवन संन्यासी भर्गिी लरु्गडी | िासना न सोडी विर्षयाचंी || 

ननवदती कदान्न इत्च्छती देिान्न | पाहाताती मान आदराचा || 

तुका म्हणे ऐसे दावंभक भजन | तया जनादघन भेटे केिी ||’ 
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  अिाप्रकारे िरिर चारुं्गलपणाचा आि आणणाऱ्याचंा तुकाराम 

महाराज कठोर िब्दात वनरे्षध करून मयानंा मयाचंी जार्गा दाखिून देतात. तुकाराम 

महाराजानंी अंधश्रध्देविरोधी माडंलेल्या विचारामंध्ये दोन भार्ग सहज वदसून 

येतात. मयानंी ज्याप्रमाणे ढोंर्गी ि दावंभक लोकािंर कठोर िब्दातं टीका केली, 

मयाचा उपहास केला.  
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प्रकरण – 4 थे 

लोककिीचा सर्ाजाविषयीचा कळिळा 

 

4.1. वजििोध्दाराचे कायु 

  मराठी िाङ्मयात संत तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गिाणीचे स्र्थान 

सिात िरचे आहे. एकप्रकारे मयाचंे काव्य लोकाचं्या मनाला जािून वभडले आहे. 

संत नामदेि महाराजानंी स्िप्नात दृष्ट्टातं देिून स्ित: तुकाराम महाराज आपल्या 

एका अभरं्गात सारं्गतात. नामदेिाचंी स्िप्नात वदलेली आज्ञा विरोधायघ मानून आपण 

कविमि करण्यास वसध्द झालो असे ते स्ित: सांर्गतात. आपले काव्य हे केिळ 

मनोरंजनासाठी नसून समाजाबिलचा कळिळा मयामारे्ग आहे. वपढ्यानुवपढ्या 

रूढी, परंपरेच्या, अंधश्रध्देच्या आहारी जािून वपचून रे्गलेल्या सामान्यानंा या 

र्गतेतून बाहेर काढण्याच्या प्रयोजनातूनच संत तुकामाराचंे काव्य जन्मास आले.  

  आजवमतीस तुकाराम महाराजाचंे जिळपास 5000 अभरं्ग उपलब्ध 

आहे. प्रमयेक अभरं्गात िाचकाचं्या मनाला जािून मयाला विचारप्रिण बनविण्याचे 

सामथ्यघ वनत्चचतच आहे. लोकानंा मयाचंे अभरं्ग आपले िाटले म्हणूनच ते लोककिी 

या पदिीस पोहोचले. ही अभरं्गिाणी तुकारामाचं्या अनुभि समृध्दीतून जन्माला 

आली आहे. मयाचंे अनुभि हे व्यत्क्तर्गत असले तरी मयाला सिघस्पर्मिमिाची झालर 

प्राप्त झाली आहे. आपले सारे हादघ मयानीं आपल्या अभरं्गात आणून सोडले आहे. हे 

सिघ ते करू िकले ते केिळ मयाचं्या मनात असलेल्या समाजातील 

सामान्यावंिर्षयीच्या कळिळ्यातून तुकारामाचं्या अभरं्गात केिळ िब्द नव्हते. तर 

मया िब्दानंा अलौवकक असा अर्थघ प्राप्त झाला होता. आजही हे िब्दार्थघ 

वजिनोध्दाराचे कायघ अव्याहतपणे करीत असतानंा वदसून येतात.  
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‘अरे्थविण पाठातंर कासया कराि े

व्यर्थघवच मरािे र्ोकुवनया || 

र्ोकुवनया काय, िेर्गी अर्थघ पाहे 

अर्थघरूप राहे होऊवनया || 

तुका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटा 

नाही तरी र्गोष्ट्टी बोलो नका || 

  अिाप्रकारे तुकाराम महाराज िब्दाबंरोबरच अर्थाला सुध्दा तेिढेच 

महमिाचे स्र्थान देतात. ज्याला जसा अर्थघ हिा आहे तसा अर्थघ मयाचं्या अभरं्गातून तो 

रे्ि ूिकतो हे मयाचं्या कविमिाचे सामथ्यघ आहे. िुध्द अंतरंर्गाच्या बीजापोटी जन्म 

रे्तली असल्यामुळे मयाचंी िाणी एिढी रसाळ बनली आहे. मयाचंी िाणी मेणाहून 

मऊ असली तरी समाजात अराजक माजविणाऱ्यासंाठी ती प्रसंर्गी िज्रापेक्षाही 

कठोर असे रूप धारण करते, हे मयाचं्या कविमिाचे मोठे िैविष्ट्य आहे असे म्हणता 

येईल. मयाचं्या अभरं्गातून भािनेची उमकटता आवण िाणीतील हळूिारपणा आपल्या 

प्रमययास येते. संत नामदेिानंतर र्थाबंलेले समाजसुधारणेचे महमिाचे कायघ संत 

तुकोबारायानंी पुढे चालविले आवण हा प्रिाह अव्याहतपणे पुढे सुरू ठेिला. 

अंधश्रध्दा वनमूघलनात मयाचंे कायघ मोठे लक्षणीय होते. म्हणून आजही मयाचं्या 

विचाराचंी र्गरज समाजाला भासते.  

  निस-सायास, सिघ अिडंबर सोडून फक्त विठ्ठल प्राप्तीकरीता 

आपली भक्ती िापरा असा सल्ला जनसामान्यानंा देिून मयानंी भक्तीला बाह्य 

अिडंबरातून बाहेर काढून तीला अवतिय सुलभ बनविले. मयानंा स्ित: देवखल 

विठ्ठलाच्या भेटीची आतघ ओढ लार्गली आहे. मयाचं्याच एका अभरं्गानुसार - 

‘कन्या सासुरासी जाये | मारे्ग परतोनी पाहे || 
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तैसे झाले माझ्या जीिा | कधी भेटसी केििा || 

चुकवलया माये | बाळ िेळोिेळ पाहे | 

तुका तैसा तळमळी | जळािेर्गळी मासोळी|| 

 अिा अभरं्गातूंन मयाचं्या मनातील आतघता ि तडफड व्यक्त झाली आहे.  

 

4.2. आिंदाचे डोही आिंद तरंग - 

  जीिन जर्गत असतानंा संत तुकारामानंा अनेक वठकाणी मानहानी, 

ननदा सहन करािी लार्गली. तुकोबासंारख्या भर्गिमभक्ताला हे सिघ सहन करणे 

अर्थातच िक्य नाही. म्हणून या सिातून बाहेर काढण्याकवरता ते विठ्ठलाचा धािा 

करतात. ‘जेरे्थ जातो तेरे्थ पडतो मातोळा’ अिी खंत व्यक्त करून ते अवधक 

व्यवर्थत होतात. िेिटी मयानंा आनंदाची प्रवचती होते, ‘आनंदाचे डोही आनंद तरंर्ग 

| आनंदवच अंर्ग आनंदाचे’ असा एक िेर्गळा अनुभि मयानंा नंतर येतो.  

‘लग्न करू जाता म्हणती हा मातला |  

न कवरता जाला नपुंसक || 

वनपुवत्रका म्हणती पहा हो चाडंाळ |  

पातकाचे मूळ पोरिडा || 

लोक जैसा ओक धवरता धरि ेना |  

अभक्ता वजरे ना संतसंर्ग || 

तुका म्हणे आता ऐकािे िचन |  

मयजुवनया ंजन भत्क्त करा || 
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  अिावरतीने लोक काय म्हणतील याकडे लक्ष न देता या 

जनननदेला डािलून भक्ती करण्याचा सल्ला ते समाजातील सामान्य मानसाला 

आपल्या अभरं्गातून देतात ि प्रमयेकासाठी भक्तीची दालने उर्डून देतात.  

  संत तुकारामाचं्या उपदेिाने अंधश्रध्दा नाकारली आहे. मयाचं्या 

उपदेिातील प्रमुख धार्गा हा भक्तीचा आहे. काही स्िार्थघ ठेिून केलेली भक्ती 

सकाम भक्ती आवण कु्षद्र देितानंा केलेले निस, यज्ञयार्ग, मयाचंे पूजन याचंा 

तुकाराम महाराज कडाडून विरोध करतात.  

‘नव् हे जाखाई जोखाई | मायराणी येसाबाई || 

बवळया माझा पंढवरराि | जो या देिाचंा ही देि ||’. 

  असा भक्तीचा सोपा आवण सुलभ मार्गघ ते लोकानंा दाखवितात ि 

हा भिसार्गर तरूण जाण्याचा एक मंत्र ते आपल्या अभरं्गातून समाजाला देिून 

जातात. फक्त भक्तीचा उपाय देिून ते र्थाबंत नाहीत तर भक्तीविर्षयी बोलतानंा 

आणखी ते म्हणतात की, भक्ती ही िाटते तेिढी सोपी नसून ती सुळािरील पोळी 

आहे, हे कठीण काम त्स्िकारणारा मोठ्या धेयाचा असला पावहजे असेही ते 

बजाितात. आपल्या भक्तीमध्ये नामस्मरणाला मोठे महमि तुकाराम महाराजानंी 

वदले आहे. मयानंी आयुष्ट्यभर आपल्या अभरं्गातूंन नामभक्तीचाच पुरस्कार केलेला 

वदसून येतो. यामारे्ग कारणही तसेच होते. काही समाजकंटकाकंडून समाजात 

रूळविलेल्या सकाम भक्तीचा मयानंा विरोध करायचा होता ि सिांना सुलभ जाईल 

असा भक्तीचा प्रकार मयानंा समाजात रूजिायचा होता. प्राजंल भािनेने केलेली 

भक्ती संत तुकाराम महाराजानंा श्रेष्ट्ठ िाटते. भक्तीकवरता कोणमया वतर्थघके्षत्राला 

जाण्याची र्गरज नाही अर्थिा मयाकवरता संसाराचाही मयार्ग करािा लार्गत नाही 

असे ते परखडपणे सारं्गतात.  
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  समाजातून अंधश्रध्दा हिपार करून समाजजार्गृती करण्यासाठी ि 

भक्तीचा प्रसार करण्याकवरता मयानंी कीतघनसंस्रे्थचा प्रभािी िापर करून रे्तला 

आहे. देि, भक्त यानंा जोडणारा महमिाचा धार्गा म्हणजे हवरकीतघन असे ते 

आपल्या अभरं्गातूंन सांर्गतात. संस्कृत भारे्षत बंदीस्त असलेले ज्ञान ज्या 

सामान्यापंयंत पोहोचू िकले नाही. मयाचं्याकवरता हवरकर्था ऐकणे जणू 

अमृतापेक्षाही श्रेष्ट्ठ ठरते. अंधश्रध्देला कारणीभतू ठरलेले जातीभेद मोडून 

काढण्याकवरता ‘यारे सारे नारी नर | याती भलते नारी नर |’ अिाप्रकारे सिघ 

जातीतील सिघ र्थरातील लोकानंा ते एकत्र येण्याकवरता ते आिाहन करतात. 

कुळ, जाती, िणापेक्षा मयानंी कमाला अवधक महमि वदलेले आहे. लबाडाचंा आवण 

स्िार्थी लोकाचंा सरं्ग करण्यापेक्षा संतसंर्गती करण्याचा उपदेि ते लोकानंा 

करतात. संताचंा सहिास मयानंी मोक्षसुखापेक्षाही मोठा मानला आहे. कारण संत 

कधीही आपल्याला िाईट मार्गािर जािू देणार नाही, असे ते ठोसपणे सारं्गतात. 

‘संत मारर्ग चालती | मयांची लार्गो मज माती’ अिावरतीने ते संतसंर्गतीचे श्रेष्ट्ठमि 

लोकासंमोर माडंतात. मयाचं्या या विचारामुंळे िारकरी संप्रदायाना निीन रूप प्राप्त 

झाले आहे. म्हणून भर्गितधमाच्या मंदीराचा कळसाची जी उपमा बवहणाबाईंनी 

मयानंा वदली ती अर्गदी यर्थोवचत ठरते. 

  संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाजाराजाचंा मुळ नपड हा समाजसुधारकाचा 

होता. हे सिघ करीत असतानंा जनननदेला मयानंी बाजूला सारून आपल े कायघ 

अव्याहतपणे सुरू ठेिले.  

‘हवरहर साडूंवन देि | 

धवरती भाि कु्षल्लकी || 

ऐका मयाचंी विटंबना | 

देिपणा भक्ताचंी ||’  
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4.3. वजव्हाळ्याचा ओलािा 

  तुकाराम महाराजानंी आपल्या पूणघ हयातीत कु्षद्र देितानंा अर्गदी 

कडाडून विरोध केला. हवरहराची आराधना केल्यानंतर, मयानंा देिपण बहाल 

केल्यानंतर कु्षद्र देिताचं्या नादी लार्गून आपले आयुष्ट्य बरबाद करू नये. कारण 

हवरहर हेच सिोच्च आहेत. नकबहुना ते सिे देिताचंेही देि आहेत. आपल्या 

कायघवसध्दीसाठी देितानंा निस बोलून िेळ ि पैसा िाया र्ालिू नये हेच िारकरी 

संप्रदायाचे तमिज्ञान संत तुकाराम महाराजानंी आपल्या अभरं्गातून सावंर्गतले. 

बहुजन समाजाला भार्गितधमाकडे िळविण्याचे ि विठ्ठलालाच आपले आराध्य 

बनविण्याचे तमिज्ञान मयानंी लोकानंा सावंर्गतल.े  

‘नये नेत्रा ंजळ | नाही अंतरी कळकळ | 

तो हे चािटीचे बोल | जर रंजिणे फोल || 

  पोटभरू धंदा करणाऱ्या या खोया संतानंा आपणास भरमसाठ 

दान वमळािे म्हणून प्रयमन कराि ेलार्गतात. बायका पोरानंा लुबाडून असे भोंदूलोक 

आपला स्िार्थघ साध्य करून रे्तात. ‘लोकासारें्ग ब्रम्हज्ञान, स्ित: कोरडे पार्षाण’ या 

उक्तीप्रमाणे या भोंदू लोकाचंे ितघन असते. प्राणीमात्राचंे दु:ख पाहून मयाचं्या 

डोळ्यात पाणी येत नाही म्हणूनच अनुभिावििाय बटबड हा केिळ एक चािटपणा 

होय.  

‘मोले र्ातले रडाया | नाही आसु आवण माया || 

तैसे भत्क्तिाद काय | रंर्ग बोर्गडीचा न्याय || 

  पैसे देिून रडण्यास बोलविलेल्या लोकाचं्या अंत:करणात 

कोणतीच माया नसते आवण मायाच नसेल तर मयाचं्या डोळ्यात अश्रू कोठून 

येणार? काजव्याच्या प्रकािाने असा अंधार दूर होत नाही. मयाचप्रमाणे ह्या भोंदू 
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लोकाचं्या उपदेिाने परमेचिराची प्राप्ती होत नाही, उलट मनुष्ट्य स्ित:च्या 

पायािर स्ित:च धोंडा मारून रे्तो. हवरभक्ती केल्यावििाय भर्गिी िस्ते्र धारण 

करून वनष्ट्फळ उपदेि करू नये असे खडे बोल संत तुकाराम महाराज भोंदू 

साधंूना सुनाितात. जीिनातील समयचा पुरस्कार करतानंाच असमयाचा वनरे्षधही 

तुकाराम महाराज करतात. म्हणूनच 

‘आम्हा ंहे कौतुक जर्गा द्यािी नीत | 

कराि ेफवजत चुकते जे |’ 

  संत तुकारामाचंे नाि रे्तल्याबरोबर एक विलक्षण चैतन्य ि एक 

र्गवतमान व्यत्क्तममि डोळ्यापंुढे उभे राहते. सावहमयविर्षयक विचारानंा चालना 

देण्याचे कायघ संत तुकोबाचंी कविता करते. मयाचंे अभरं्ग जेिढे वदव्य तेिढेच रु्गढ 

आहेत. जेिढे वजव्हाळ्याच्या ओलाव्याने मयाचंे िब्द ओले झाले आहेत तेिढीच 

आर्गीची दाहकताही मयामध्ये जाणिल्यावििाय राहत नाही. भार्षा जरी कडक ि 

कलहाची असली तरी तृप्तीची झालर मयाचं्या भारे्षला लाभली आहे.  

  जे अंधश्रध्दा वनमूघलनाचे कायघ आज 21 व्या ितकातही कोणाला 

साध्य होिू िकले नाही ते महमकायघ संत तुकाराम महाराजानंी 17 व्या ितकात 

करून दाखविले. तुकाराम महाराजाचंी लोकवप्रयता एिढी िाढली होती की, 

मयाचंे हे अभरं्ग देहूच्या कमघठिाद्यानंा धमघबाह्य िाटू लार्गले होते ि म्हणूनच मयानंा 

आपल्या र्गािातूनच प्रचंड विरोध व्हायला लार्गला. कारण ज्यानंी समाजामध्ये 

अंधश्रध्दा पसरविली मयाचं्या मुळािीच र्ाि र्ालण्याकवरता संत तुकारामाचंे अभरं्ग 

वसध्द झाले होते. हे ही तेिढेच खरे की, तुकारामाचं्या अभरं्गाला जेिढा विरोध 

झाला तेिढाच मयाचंे अभरं्ग अवधकावधक लोकवप्रय होिू लार्गले ि मयानंी 

समाजमनाचा जण ूठाि रे्तला.  
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4.4. प्रवतकुल पवरस्स्थतीत लोकवशक्षण 

  समाजातील सिघसामान्यानंा भक्तीच्या मार्गाला लािून तुकाराम 

धमघभ्रष्ट्ट करीत आहे असा समज तमकालीन पुरोवहतामंध्ये झाला होता म्हणून 

मयानंी तुकारामानंा प्रचंड छळले, मयाचं्यािर अनत्न्ित अमयाचार केले, मयाचं्या 

अंर्गािर उकळते पाणी फेकायलासुध्दा मयानंी मारे्गपुढे पावहले नाही. पण एिढा 

छळ सहन करूनसुध्दा मयाचं्या अभरं्गानंी अंधश्रध्देविरूध्दचा आपला लढा अविरत 

सुरूच ठेिला आवण म्हणूनच ते सिघसामान्याचं्या र्गळ्यातील ताईत होिून बसले.  

  संत तुकारामाचं्या अभरं्गातून तमकालीन सामावजक पवरत्स्र्थतीच े

यर्थोवचत वमश्रण आलेले आहे. तमकालीन पवरत्स्र्थती अमयंत िाईट ि िोचनीय 

झाली होती. सिघत्र ढोर्गी साधंूचा सुळसुळाट झाला होता. धमाच्या नािािर मोठी 

ठर्गबाजी समाजामध्ये सुरू होती. दावंभक ि संवधसाधू बुिा, ढोंर्गी साधू, बुिाबाजी 

याचंा सिघत्र सुळसुळाट झाला होता. लोक समाजभ्रष्ट्ट झाले होते ि खऱ्या 

धमापासून दूर रे्गल्याने अिा ढोंर्गी लोकािंर विचिास करीत होते. याच कारणामुळे 

समाजामध्ये सिघत्र अंधश्रध्देचे साम्राज्य पसरले होते. अिा पवरत्स्र्थतीत तुकाराम 

महाराजानंी लोकानंी भक्तीचा खरा मार्गघ दाखविला ि नामसंवकतघनाचे महमि 

मयानंा पटिून वदले. लोकानंा फसविणे, धमाच्या नािाखाली लोकानंा अधोर्गतीला 

नेणे, इच्छापूतीसाठी निस-सायास करणे, जादूटोणा, मंत्र-तंत्र, विविध चममकार 

यासिघ अवनष्ट्ट र्गोष्ट्टींिर तुकोबानंी प्रखर िब्दातं टीका केली. यासिघ अवनष्ट्ट 

बाबींचा मयानंी वतव्र िब्दात उपहास केला.  

  अर्थघप्राप्ती ि लोभाची इच्छा धरून भक्तीमार्गाला जािून पुजाविधी 

करण्यात समाज मयाकाळी दंर्ग झाला होता. यासिघ अवनष्ट्ट बाबींमुळे मनुष्ट्याची 

अधोर्गती होते हे संत तुकाराम महाराजानंी जाणले ि यासिघ अवनष्ट्ट बाबींिर मयानंी 

िस्त्र उर्गारले. संत तुकाराम महाराजाचंे समाजनचतन, समाजदिघन ि दावंभकािंर 

केलेली टीका पाहता मयाचंे विचार वकती कणखर होते ह्याची सहज प्रवचती 
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आल्यािाचून राहत नाही. समाजातून अंधश्रध्दा हिपार व्हािी म्हणून मयानंी 

आपल्या िाणीतून केलेला प्रयमन मयाचंी महानता वसध्द होते.  

‘ऐसे कैसे जाले भोंदू | कमघ करोवन म्हणती साधू || 

सदा सिघकाळ अंतरी कुवटल | तेणे र्गळा माळ र्ालू नये || 

  अिा िब्दात तुकाराम महाराज दावंभक ि ढोंर्गी लोकानंी उपहास 

करतात. मयानंी काय कराि ेि काय करू नये याबिल मयानंा सल्ला देतात.  

 

4.5. आदशु लोकवशक्षक 

  संत तुकाराम हे खरे आदिघ लोकविक्षक होते. याचा हिाला 

सामान्य जनताच नाही तर मोठमोठ्या पंडीतानंी वदलेला वदसून येतो. अिाच एका 

प्रसंर्गी तुकोबाचं्या वकतघनात िामनपंवडतासंारखे मोठे विद्वान बसले असतानंा 

समाजप्रबोधनाच्या बाबतीत संत तुकारामानंी व्यक्त केलेले विचार ऐकूण 

िामनपंवडतानंी वकतघनात उभे राहून तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गाची प्रिंसा केली. 

एकप्रकारे पावंडमयाने भक्तीला वदललेे हे प्रिस्तीपत्रच होय.  

  सावहमय, समाज आवण संस्कृती याचंे अवतिय अतुट असे नामे 

असते. प्रमयेकाचा एकमेकािंर पवरणाम होत असतो. एकप्रकारे हे सिघ एकमेकािंर 

अिलंबून असतात. सावहमय वनवमग्तीकरीता आिचयक असलेली सिघ सामुग्री 

कोणमयाही साहीत्मयकाला समाजातूनच प्राप्त होत असते. खऱ्या अर्थाने 

समाजाचचे प्रवतनबब कोणमयाही सावहमयात उमटत असते. तमकालीन समाजाच े

सिात महमिाचे दस्तािेज म्हणून सावहमयाकडे पावहले तर ते िािरे्ग ठरणार नाही. 

संत तुकारामाचं्या अभरं्गातत सुध्दा तमकालीन समाजजीिनाचे प्रवतनबब पडलेले 

प्रकर्षाने जाणिते. संत तुकारामाचंी अभरं्गिाणी जेिढी आममसंिादी आहे वततकीच 
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ती सिघजनसंिादी सुध्दा आहे. जनामानसाचा आिाज मयाचं्या अभरं्गातून पराितीत 

होत असलेला आपणास वदसून येतो.  

  सामावजक विचारािंर सतं तुकाराम महाराजाचं े र्थोडेस अभरं्ग 

असले तरी ते अवतिय पवरणामकारक आहेत. समाजातील जातीभेद, िाढलेला 

कमघठपणा, अंधश्रध्दा इमयादी विर्षयािंरील मयाचंे अभरं्ग अमयंत उद्बोधक आहेत. 

मयाचं्या अभरं्गातून मयाचंे समाजजीिनाचे वनवरक्षण वकती सुक्ष्म होते मयाचा सहज 

प्रमयय कोणमयाही जाणकाराला आल्यावििाय राहत नाही.  

  समाजाला ज्या अवनष्ट्ठ र्गोष्ट्टींमुळे अिनती प्राप्त होत होती असे 

समाजजीिनातील उच्च-वनच भाि, अवनष्ट्ट रूढी, प्रर्था-परंपरा, तावंत्रक-मावंत्रक, 

भोंदूचा प्रभाि, समाजामध्ये सिघत्र पसरलेल्या धमघमातंडाचंा प्रभाि, सिघत्र माजलेल े

कमघकाडंाचे स्तोम इमयादींचे अवतिय सुक्ष्मवनरीक्षण मयानंी केले. समाजाच्या 

होणाऱ्या अिनतीचे बीज समाजव्यिस्रे्थतच दडललेे आहे हे मयानंी ओळखले ि 

म्हणूनच या सिघ अवनष्ट्ठ बाबींचे उच्चाटन करण्याकरीता ते पूणघ ताकदीवनिी सज्ज 

झाले.  

  संत तुकाराम महाराजानंी संतमिाचा कधीही आि आणला नाही. 

मयानंा साक्षामकार झाल्यानंतर भर्गि ेकपडे िर्गैरे धारण न करता नकिा कोणतेही 

धार्ममक आचरण न करता मयानंी साध्या मार्गाने आपले कायघ सुरू ठेिले. मयानंा 

झालेला साक्षामकार अध्यात्ममक स्िरूपाचा नसून तो अस्सल जीिनदिघनाच्या 

स्िरूपाचा असा होता.  

‘धमाचे पालन | करणे पाखंड खंडण | 

हेवच आम्हा ंकरणे काम | बीज िाढिािे नाम | 

(तु. र्गा. 2136) 
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 हाच मयाचंा खरा जर्गण्याचा उिेि होता. आपल्या जीिनकायात धमाचे 

पालन करणे, पाखाडंाच े खंडण करून नामस्मरणाचे बीज िाढविण्याचे कायघ सत 

तुकारामानंी आपल्या अभंर्गातून केले. नामस्मरणाला अवतिय महमि देिून अंधश्रध्देला 

मुठमाती देण्याचे कायघ मयाचं्या अभरं्गानंी अविरतपणे केले.  

‘आम्हा ंहे कौतुक जर्गा द्यािी नीत | 

कराि ेफवजत चुकती ते || 

(तु. र्गा. अ. क्र. 834) 

 अिाप्रकारे जर्गाला नीती विकविण्यातच आमच्या आयुष्ट्याची यर्थार्थघता 

आहे ि समाजामध्ये अंधश्रध्देसारख्या िाईट र्गोष्ट्टी पसरविणाऱ्याचंी आम्ही नेहमी फवजती 

करतच राहू अिी ते ग्िाही देतात.  

‘आम्ही िैकंूठिासी | 

आलो यावच कारणािी | 

बोवलले जे ऋर्षी | 

साचभािे ितीया | 

(तु.र्गा.अ.क्र. 520) 

 अिाप्रकारे आपला जीिनउिेि ते स्पष्ट्टपणे व्यक्त करतानंा आपल्या 

अभरं्गातून वदसून येतात.  

 संत तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गाला लोकोध्दाराची पे्ररणा लाभलेली 

आहे. लोकजीिन आवण लोकोध्दार हाच मयाचं्या अभरं्गाचा मुळ आममा आहे. म्हणूनच 

मयाचंे अभरं्ग लोकाचं्या एिढे जिळ जािून लोकमय होिून जातात. संत तुकारामानंी 

आपल्या अभरं्गातून जनसामान्याला िुध्द चावरत्र्याची विकिण वदली. मयानंा एकाअर्थाने 
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खरा चावरत्र्यिान समाज र्डिायचा होता. आपण स्ित:च्या जीिाला जसे जपतो तसेच 

इतर प्राण्यानंा सुध्दा जपणे आपले कतघव्य आहे असे सारं्गून मयानंी समाजाला भतूदया 

विकविली, बळीप्ररे्थसारख्या अवनष्ट्ट पध्दतीला मयानंी कडाडून विरोध केला. एकप्रकारे 

अंधश्रध्दा वनमूघलनाचाच मयाचं्या हा प्रयमन होता. अंधश्रध्देच्या खोल र्गतेत सापडलेल्या 

समाजाला मयानंी सदाचार विकविला, नीतीची विकिण वदली ि एक सुदृढ समाज 

वनमाण करण्याचा प्रयमन केला.  

‘धमघ रक्षाियासाठी | करणे आटी आम्हासंी | 

िाचा बोलो िेदनीती | करू संती केले ते || 

(तु. र्गा. अ. क्र. 260) 

 अिावरतीने धमाचे रक्षण करण्याकरीता मयानंी आपले संपूणघ आयुष्ट्य 

वझजविले. संताचं्या विकिणीिर मयाचंी प्रचंड श्रध्दा होती म्हणून संत ज्या मार्गािर चालल े

मयाच मार्गािर चालण्याची विकिण मयानंी समाजाला वदली. तुकाराम महाराजानंी 

धमाच्या रक्षणाबरोबरच समाजातील पाखाडंखंडणाची, वनतीपाठ विकवितानंाच 

दंभस्फोटाची जबाबदारी मयानंी विकविली. 
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प्रकरण – 5 िे 

वििेकविष्ठा आवण बुध्दीिाद 

 

5.1. सास्त्िक श्रध्दा आवण अंधश्रध्दा 

  कोणमयाही समाजातील मानिी जीिनात श्रध्देला अमयंत मोलाचे 

स्र्थान असते. श्रध्देवििाय मानि जीिंतच राहू िकत नाही. मयातही भारतीय 

समाजाचा विचार करू जाता येर्थला कोणताही व्यक्ती श्रध्दामय झालेला वदसतो. 

धमाला अनन्यसाधारण महमि येरे्थ आहे. धमामुळेच श्रध्दादेखील िाढीस लार्गते. 

देिविर्षयक संकल्पनेस या श्रध्देचेच अवधष्ट्ठान असते. जेव्हा एखादी र्गोष्ट्ट 

मनुष्ट्यासाठी अनाकलनीय असते मयातूनच देि ही संकल्पना उदयास येते.  

  श्रध्दा ही जोपयंत वििेकपूणघ असते तोपयंत ती सात्मिक श्रध्दा ठरते 

ि जेव्हा हीच श्रध्दा वििेक हरिून बसते तेव्हा तीच अंधश्रध्देचे स्िरूप धारण करते, 

याच श्रध्देचे विकृतीकरण होते ि समाजातील काही संधीसाधू िर्गघ या 

विकृतीकरणाला अवधकच खतपाणी र्ालून वतला फोफािण्यात मदत करतात. ही 

अंधश्रध्दा िेिटी समाजवहतास अडसर ठरते. अंधश्रध्देमुळे समाजात अनेक 

देिीदेिताचंा समािेि होतो ि लोकानंा भक्तीचा खरा मार्गघ कळेनासा होिून लोक 

सैरािैरा होतात. म्हणून संत तुकाराम महाराजानंी एकेचिरिादाचा पुरस्कार केला. 

जेणेकरून लोक हतबल होिून कु्षद्र देविदेिताचं्या मारे्ग लार्गू नये. भाि आवण बुध्दी 

याचंा संुदर समन्िय साधण्याचा आपल्या अभरं्गातून मयानंी प्रयमन केला.  

  अंधश्रध्देमुळेच भक्ती आवण भाि याचं्यात भाबडेपणा वनमाण होतो. 

या अंधश्रध्देचे दूरर्गामी पवरणाम समाजािर होत असल्यामुळे मयाचा प्रखर विरोध 

संत तुकाराम महाराजानंी केला. तुकाराम महाराजानंी अंधश्रध्देचा फोलपणा 
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लोकाचं्या र्गळी उतरविला. आज एकविसाव्या ितकातही मयाचं्या विचाराचंे महमि 

कायम आहे, यािरून मयाचं्या विचारातील अक्षरमि सहज कळून येते.  

‘सेंदरी हे देिी दैिते | कोण ती पूजे भतेू खेते | 

आपल्या पोटा जी रडते | मार्गती विते अिदान || 

आपुले इच्छु आनणका पीडी | काय ते देईल बराडी | 

कळो ही आली तयाची जोडी | अल्प रोकडी बुध्दी अधरा | 

(तु. र्गा. 651) 

  अिा रोखठोक भारे्षतून मयानंी अंधश्रध्देचा समाचार रे्तला. 

वििेकवनष्ट्ठता हा तुकारामाचं्या अभरं्गाचा बाणार तर होताच सोबतच मयानंी 

आपल्या अभरं्गातून बुध्दीलाही महमि वदललेे वदसून येते. मयाचं्याच एका अभरं्गात 

ते म्हणतात – 

‘बुध्दीचा पालट धरा रे काही | 

मारु्गती नाही मनुष्ट्य देह || 

(तु. र्गा. 1063) 

 

5.2. सार्ावजक विषर्ता िाकारली : 

  ज्या कोणी या विचिाची वनर्ममती केली मया विचिाच्या वनर्ममकाने 

कोणमयाही प्रावणमात्रातं कोणमयाही प्रकारचा भेदभाि केला नाही. हा भदेभाि 

पुणघत: मनुष्ट्यवनर्ममत आहे. तुकोबाचंे कायघ याकवरता क्रातंीकारक ठरते की, मयानंी 

सोळाव्या ितकात समतेचा पुरस्कार केला जेव्हा समाजामध्ये विर्षमता सिघत्र 
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विखुरलेली होती. पवरत्स्र्थती एिढी भयािह होती की, ज्याचा आपण आज साधा 

विचारही करू िकत नाही. तुकाराम जातीभदे, विर्षमतेिर एिढे प्रखरपणे व्यक्त 

होिू िकले कारण मया पवरत्स्र्थतीची झळ मयानंाही प्रमयक्ष पोहोचली होती. 

मयानंीही सामान्यापं्रमाणे सिघ भोर्गले होते. मयाचं्याप्रमाणे इतर संतानंादेखील 

जातीभेद ि विर्षमतेची झळ पोहोचली होती. संत चोखामेळा जातीभदेाविर्षयी 

अिीच खंत आपल्या अभरं्गातून व्यक्त करतात. ते म्हणतात – 

‘वहन याती माझी देिा | 

कैसे र्डे तुझी सेिा ||’ 

  संत तुकाराम महाराजानंी जन्मापेक्षा कमाला महमि वदले, 

जातीपेक्षा रु्गणाला श्रेष्ट्ठ मानले. मयाकाळात मयानंी केलेले हे कायघ खरोखरच 

लक्षणीय होते. समाजसुधारणेच्या बाबतीत मयानंा बौध्दधमाच ेतमिज्ञान मान्य होते. 

बौध्दधमाने त्स्िकारलेल्या रु्गणानुसार कमघविभाजनाचा वसध्दातं िेदविवहत कमाच े

रहस्य म्हणून सावंर्गतला आहे.  

  परमेचिराने कोणताही भदे करून कोणालाही जन्माला र्ातले 

नाही. विर्षमत: ही मनुष्ट्याने वनमाण केलेली जर्गण्यातली सिात मोठी अडर्गळ 

आहे. पुजनीय पद कोणमयाही जातीला प्राप्त झालेले नाही. काही स्िार्थी लोकानंी 

आपल्या स्िार्थापोटी स्ित:कडे हे पूजनीय पद रे्तलेले आहे. जातीपेक्षा रु्गण कसे 

श्रेष्ट्ठ हे सारं्गत असतानंा तुकाराम महाराज आपल्या अभरं्गात म्हणतात – 

‘कस्तुरीचे रूप अवत वहनिर | 

माजी असे सार मोल तया || 

आवणकही तैसी चंदनाची झाडे | 

पवरमळे िाढे मोल || 
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  ब्राम्हण श्रेष्ट्ठ आवण इतर जाती हीन हे तमिच मयानंा मान्य नव्हते. 

ब्राम्हणमि हे जातीिर अिलंबून न राहता रु्गणािंर आधावरत असािे असे मयाचं े

स्पष्ट्ट मत होते. तमकालीन समाजात जातीभेदासंबधंी जो न्युनर्गंड वनमाण झाला 

होता तो न्युनर्गंड समाजातून र्ालिून सामान्यानंा पुन्हा जर्गण्याचा अवधकार प्राप्त 

करून देण्याचा मयाचंा प्रयमन होता आवण या प्रयमनात बहुतािंी ते यिस्िीसुध्दा 

झाले.  

‘कान्होपात्रा खोदू नपजारी तो दादू | 

भजनी अभेदी हवरचे पायी || 

चोखामेळा बंका जातीचे महार | 

मयासी सिेचिर ऐक्य करी || 

(तु. र्गा. अ. क्र. 4299) 

  अिाप्रकारचे दाखले देत मयानंी समाजातील भेदाभेद दूर 

करण्याचा प्रयमन केला.  

 

5.3. करु्कांडािर प्रहार :  

  तुकारामकालीन समाजामध्ये निस-सायास, यज्ञयार्ग, पजुा-पाठ, 

श्राध्दविधी, अंर्गात देिाचा संचार, भतू-पे्रत, भोंदूवर्गरी इमयादींनी सिघत्र र्थैमान 

र्ातले होते. मनुष्ट्य खऱ्या सुखापासून िंवचत होत चालला होता. हे हेरून संत 

तुकाराम महाराजानंी या अवनष्ट्ट प्रर्थाचं्या मुळािरच र्ाि केला ि या अवनष्ट्ट प्रर्थाचं े

समाजातून उच्चाटण करण्याचा प्रयमन केला.  
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1) भोंदंूचा सर्ाचार :  

  सामान्य व्यक्तीच्या श्रध्देचा र्गैरफायदा रे्त काही 

समाजकंटकानंी मयानंी कमघकाडंात चारं्गलेच रु्गरफटून ठेिले होते. सामान्य 

व्यत्क्तसुध्दा सहजच या भोंदू लोकाचं्या नादी लार्गत होता, मयामारे्ग मयाचं े

अज्ञान हे एक कारण होते. अिा अज्ञानी लोकानंा सज्ञान बनविण्याच ेकायघ 

संत तुकाराम महाराजाचं्या अभरं्गानंी केले.  

‘र्गाजराची पुरं्गी | तैसे निे जाले जोर्गी ||’ 

(तु. र्गा. अ. क्र. 2854) 

  अिाप्रकारे या भोंदूबाबाचंा सिघत्र संचार होता. अिा 

भोंदूवर्गरीविरूध्द तुकारामानंी सामान्यानंा सजर्ग केले, मयाचंे मनपवरितघन 

र्डिून आणले. धमघव्यिस्रे्थचे िातािरण काही अंिी आजही तसेच आहे.  

 

2) ििसाला विरोध :  

‘निसे कन्यापुत्र होती | तरी का कारणे लारे्ग पती ||’ 

   अिा मजेदार परंतू भािपूणघ अभरं्गानंी मयानंी निस-

सायास िर्गैरींची टर उडविली. कन्या पुत्र प्राप्त होत नसेल तर मयात स्त्री 

अर्थिा पुरूर्ष दोर्ापंैकी एकाचा दोर्ष असेल. मयात िैज्ञावनक िैद्यकीय, 

आरोग्यविर्षयक कारण असू िकेल, मयात निस काय करणार ? निसाने 

जर काही साध्य झाले असते तर या जर्गात कोणीच दु:खी, असमाधानी 

राहीला नसता ही साधी विकिण संत तुकाराम महाराजानंी आपल्या 

अभरं्गातूंन वदली आहे. तुकाराम महाराज सोळाव्या ितकामध्ये विज्ञानाचे 

पुरस्कते होते, मयाचंे विचार िैज्ञावनक होते. हा िैज्ञावनक दृष्ट्टीकोन मयाचं्या 

अभरं्गात पदोपदी वदसून येतो.  
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  विज्ञानाची कास धरायची विकिण मया काळात संत 

तुकाराम महाराजानंी लोकानंा वदली. सामावजक समस्याबंाबत लोकाचं े

प्रबोधन करणारा तुकारामासंारखा संत विरळाच म्हणािा लारे्गल.  

 

3) अभगंात देिाचा संचार :  

  भोंदू लोक आपला स्िार्थघ साध्य करण्याकवरता ग्रामीण 

भार्गातील लोकानंा आपले लक्ष बनवितात, आपल्याकडे कोणतीतरी दैिी 

िक्ती असल्याचे भासवितात, आपण देिािी संिाद साधू िकतो अिी 

बतािणी करतात ि आठिड्ातील कोणमयातरी िारी आपल्या अंर्गात 

कोणमयातरी देिाचा संचार होतो असे भासिून भाबड्ा लोकानंा छळण्याचे 

कायघ सरासपणे सुरू राहते.  

  देिाचा अंर्गात संचार झाल्यानंतर भक्ताचं्या दु:खाचे, 

मयाचं्या समस्याचंे वनराकरण करण्याकवरता हे भोंदू उपाययोजना 

सुचवितात. दहा लोकानंा जर उपाय सावंर्गतले असेल तर सहजच 

एखाद्याच्या बाबतीत ते खरे ठरते. ज्याच्या बाबतीत हे खरे ठरलेले असते 

साहवजकच तो पुढे मयाचा वनत्स्सम भक्त बनतो ि देिाने जे मावर्गतले ते 

मयाला देि ू करतो. ज्यांचे दु:ख दूर झाले नाही मयानंा िाटते की उपाय 

करण्यात आपणच कुठेतरी चुकलो असेल म्हणून तो पुन्हा-पुन्हा मया 

देिाकडे जािून आपले डोके र्गहान ठेितो ि ज्याच्या अंर्गात येते मयाचा धंदा 

मात्र तेजीत चालतो.  

   अिा अपप्रिृत्तींिर समाजमनाचा र्गाढ विचिास 

बसलेला असतो. नेमका याच विचिासाचा हे ढोंर्गी लोक बरोबर फायदा 

उचलतात ि स्ित:चा लाभ करून रे्तात. मयानंा समाजाविर्षयी नकवचतही 

पे्रम नसते. हे वचत्र पाहून तुकारामाचंे मन तळमळते आवण या तळमळीपायी ते 

आपली िाणी वझजवितात.  
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‘अंर्गी रे्ऊवनया िारे दया देती | तया भक्ता हाती चोट आहे | 

देव्हारा बैसोनी हालविती सुपे | ऐसी पापी पापे नलपताती || 

एकीबेळी न्याये होतसे प्रवचत | तेणे लोक समस्त भलूताती || 

तयाचे स्िाधीन दैिते असती | तरी हा मरती मयाचंी पोरे | 

तुका म्हणे पाणी, अंर्गारा जयाचा | भक्त कान्होबाबा तोही नव्हे || 

(तु. र्गा. अ. क्र. 4276) 

  अिाप्रकारे संत तुकाराम महाराजानंी अंर्गात येणाऱ्याचंे 

वपतळ उर्डे पाडले आहे. अिा लोकानंा समाजातून हिपार करण्याचे 

आिाहन ते लोकानंा करतात. आज एकविसाव्या ितकात ज्या विविध 

अंधश्रध्दा वनमूघलन सवममया कायघ करीत आहे मया कायाची सुरूिात सोळाव्या 

ितकातच संतश्रेष्ट्ठ तुकाराम महाराजानंी केली. अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या 

कायातील ते आद्य प्रितघक होते यात वतळमात्र िंका नाही.  

 

4) यज्ञविधी :  

  प्राचीन काळी यज्ञयार्ग करण्याची पध्दती प्रचवलत होती. 

मयामारे्ग िैज्ञावनक कारण सुध्दा होते. िातािरणाचा समतोल साधला जािा, 

िातािरणातील विर्षारी र्टक नष्ट्ट व्हािे हा मयामार्गचा उिेि होता. 

कालातंराने या यज्ञ पध्दतीने अंधश्रध्देचे विकृत रूप धारण केले. यातूनच 

पुढे बळीप्ररे्थला िाि वमळायला लार्गला ि मुळच्या चारं्गल्या र्गोष्ट्टीच े

विकृतीकरण व्हायला सुरूिात झाली. आजही प्रमयेक िुभकायाला होम-

हिन करण्याची पध्दती प्रचवलत आहे. यािूरन समाजामध्ये यज्ञाने आपल े

पाय वकती र्ट् रोिले आहे हे सहज लक्षात येते.  

  संत तुकाराम महाराजानंी यज्ञयार्ग िर्गैरे सिघ फोल ठरविल े

आहे. हा सिघ प्रकार म्हणजे िेळेचा ि पैिाचा अपव्यय आहे असे प्रखरपणे 

सावंर्गतले आहे.  
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‘यज्ञवनवमत्त िरीरासी बंधन | कारे तृष्ट्णा बायाविण िाढविली | 

नव्हे ती भक्ती परलोकसाधन | विर्षयानंी बंधन केले तूज | 

तुका म्हणे विणसी िाया | िरण न िजता पंढरीराया | 

(तु. र्गा. अ. क्र. 1726) 

  अिा िब्दात आपल्या अभरं्गातूंन ते लोकानंा जार्गृत 

करण्याचा प्रयमन करतात. अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या कायातील हा मयाचंा मोठा 

प्रयमन होता.  

 

5) श्राध्दविधी/ज्योवतष/वतथाटि :  

  कुटंूबातील एखाद्या व्यक्तीचा मृमयू झाला असेल तर 

विविष्ट्ट वदििी मयाच्या तृप्तीकवरता ब्राम्हणाकंडून श्राध्द करिून रे्ण्याची 

पध्दती सिघत्र अत्स्तमिात आहे. भोळ्या भाबड्ा लोकाचंा असा समज आहे 

की, येरे्थ जवमनीिरा ठेिलेले भोजन रे्थट मृत व्यत्क्तपयंत स्िर्गात पोहोचते. 

संत तुकाराम महाराज केलेला आटापीटा आहे असे सरळ िब्दात सारं्गतात.  

‘काय कवरती कािी र्गंर्गा | भीतरी चारं्गा नाही तो | 

अधणी कुचर बाहेर तैसा | नये रसा पाकासी || 

(तु. र्गा. अ. क्र. 137) 

  अिापध्दतीने वतर्थाटन िर्गैरेला सुध्दा मयानंी विरोध केला. 

मनुष्ट्याचे अंत:करण जर िुध्द असेल तर कोणमयाही वतर्थघके्षत्रािर जाण्याची 

मयाला र्गरजच नाही. वतर्थाटनाला जाणे म्हणजे नुसता पैिाचा ि िेळेचा 

अपव्यय आहे. वतर्थाला जाऊन वतर्थली विभतूी मस्तकाला लािून नकिा 

र्गंरे्गत स्नान करून कोणतेही पाप धुतले जात नाही. मयाकवरता मन िुध्द 

असािे लार्गते. स्िामी समर्थघ रामदासाचं्या विचारानुसार मन कराि ेप्रसन्न, 

सिघ सुखाचे साधन | हाच मोलाचा विचार संत तुकाराम महाराजानंी 
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समाजाला वदला ि संत तुकाराम महाराजाचंा िारसा पुढे आधुवनक तुकाराम 

म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संत र्गाडरे्गबाबानंी चालविला.  

  भविष्ट्य सारं्गून पोट भरणाऱ्या ज्योवतर्षाचंाही अंधश्रध्दा 

िाढीमध्ये मोठा िाटा आहे. संत तुकाराम महाराज या ज्योवतर्षाचंाही 

समाचार घ्यायला विसरत नाही. ज्यानंा आपल्या सोबत पुढे पाच वमनीटात 

काय होणार आहे हे मावहत नाही ते इतराचंे भविष्ट्य काय सारं्गू िकतील. हा 

खडा सिाल ते करतात.  
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प्रकरण 6 िे 

उपसहंार 

 

 महाराष्ट्राच्या सासं्कृवतक जडणर्डणीमध्ये खऱ्या अर्थाने संतसावहमयाचे 

मोलाचे योर्गदान आहे. सामावजक, सासं्कृवतक जीिन स्ियंपूणघ बनविण्याचे कायघ संत 

िाङ्मयाने केले. दीन-दवलताचं्या उमर्थानाची, मयाचं्या आममोध्दाराची तळमळ हे 

संतसावहमयाचे महमिाचे िैविष्ट्य ठरते. 

 अंतरीच्या तळमळीने संतानंी समाजोध्दाराकरीता िाङ्मय वनर्ममती केली. 

समाजाविर्षयी असलेला विलक्षण कळिळा पदोपदी संतसावहमयातून वदसून येतो. 

एकंदवरत समाजोध्दार हा एकमेि उिेि रे्ऊन संतसावहमय जन्मास आले.  

 साधारणत: संत संप्रदायाची सुरूिात 11 व्या ितकात झाली. याच 

कालखंडाला मराठी िाङ्मयाचा सुिणघकाळ असेही म्हटले जाते. याच काळात खऱ्या अर्थाने 

मराठी सावहमयाच्या भरभराटीला सुरूिात झाली. फक्त पंवडतापंुिी मयावदत असलेली 

अिी संस्कृत भार्षा होती. मया भारे्षमध्ये अडकून पडलेल्या ज्ञानाला जनसामान्यापंयंत 

पोहोचविण्यासाठी संत तुकाराम महाराजानंी लोकभारे्षचा िापर केलेला वदसून येतो. 

महाराष्ट्रात समाजजार्गृतीच्या दृष्ट्टीने अनेक संप्रदाय उदयास आले. यापैकी एक 

संप्रदारय म्हणजे िारकरी संप्रदाय होय. िारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून संत तुकाराम 

महारजानंी समाजसुधारणा पयायाने अंधश्रध्दा वनमूघलनाचे महमिपूणघ कायघ केले. एक 

पुरोर्गामी विचाराचंे संत असा मयाचंा उल्लेख करािा लार्गतो. मयाचं्या काळात समाजामध्ये 

अंधश्रध्देने कळस र्गाठला होता. स्पृचय-अस्पृचय, जातीभेद, िणघभेद, सामावजक विर्षमता, 

विधी-व्रत आदींचे प्रचंड स्तोम समाजामध्ये माजले होते. आपल्या पुरोर्गामी विचाराने 

समाजाला अंधश्रध्देच्या कचायातून बाहेर काढण्याचे कायघ संत तुकारामानंी केले.  
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 यज्ञयार्ग, देि-देिस्की, बळीप्रर्था आदी कमघकाडंाला मयानंी प्रचंड विरोध 

केला. मराठी भारे्षिर मयाचंे वििेर्ष पे्रम होते म्हणून मयानंी आपल्या पंर्थाचे तमिज्ञान मराठी 

भारे्षतूनच लोकानंा सावंर्गतले. साध्या आवण सोप्या भक्तीमार्गाची स्र्थापना मयानंी केली. 

आपल्या बुध्दीप्रामाण्यिादी विचारसरणीतून संत तुकारामानंी अंधश्रध्देिर आर्ात केले. 

जर्गाला मानितेचा संदेि देण्याकवरताच मयाचंा जन्म झाला होता हे मयानंी केलेल्या 

कायािरून वसध्द होते. मयानंी समाजातील सामान्यानंा कमघकाडंातून मुक्त केले ि 

भक्तीचा सोपा मार्गघ सावंर्गतला. रोजच्या जीिनातील अनेक उदाहरण देिून मूर्मतपूजेला 

विरोध दिघविला. मयाचं े विचार लौकीकाकडे जाणारे होते. सामान्यजनाचं्या मनात 

असलेल्या पुिायुष्ट्यातील अपसमजाविर्षयी उपदेि करून मयानंा अंधश्रध्देच्या जोखडातून 

मुक्त करण्याचा प्रयमन मयानंी केला. 

 मयाचं्या काळात असलेल्या कठीण पवरत्स्र्थतीत समाजाची अत्स्मता 

जार्गविण्याचे कायघ संत तुकाराम महाराजानंी केले. मयानंी समाजाच्या नसानंसातं र्र 

करून बसलेल्या धमघभािनेला अध्यामम विचाराचंी ठाम बैठक प्राप्त करून वदली. मयानंी 

लोकाचं्या मनात असलेल्या भक्तीला विरोध केला नाही फक्त विकृत भक्तीला योग्य 

िळण लािले. संत तुकाराम एक प्रभािी वनतीविक्षक म्हणून समाजामध्ये ते आपली 

भवुमका िठवित होते. मयांनी सामावजकतेची आवण नैवतकतेची विकिण समाजाला वदली. 

कमाला आवण ज्ञानाला मयानंी आपल्या अभरं्गातूंन प्रचंड स्र्थान वदले. आपल्या अभरं्गातूंन 

ज्ञानप्राप्तीचा मार्गघ मयानंी सामान्यासंाठी मोकळा केला.  

 अिघ्या महाराष्ट्राला भार्गित धमाची विकिण देणारा एक महमिाचा पंर्थ 

म्हणजे िारकरी पंर्थ होय. जातीभेदाच्या नभती ओलाडूंन अनेक जातीचे संत या 

संतमंडळात आले. समाजाच्या विविध स्तरातून आलेल्या या संतमंडळात एक अमयंत 

तेजस्िी ि अढळतारा म्हणून संत तुकारामाचंा उल्लेख करािा लार्गतो. संत तुकारामानंी 

खऱ्या अर्थाने आध्यात्ममक लोकिाही समाजात रूजविली. समाजात अंधश्रध्दा 

पसरविणाऱ्या समाजकंटकानंा ताळ्यािर आणण्याचे प्रयमन संत तुकारामानंी आपल्या 
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अभरं्गातून केले. राजसी ि तामसी िृत्ती ठेिून जर्गणाऱ्यानंा मयानंी वझडकारले. यािरून 

मयाचंी जीिनदृष्ट्टी स्पष्ट्ट होते. परमेचिराचे अत्स्तमि मयानंा नाकारायचे नव्हते फक्त 

परमेचिरािर असलेली श्रध्दा ही सात्मिक असािी हे मयानंी रोखठोकपणे सावंर्गतले. 

एकंदवरत दर्गडाचं्या देिाचे अत्स्तमि मयानंी नाकारले. बळीप्रर्था, कमघकाडं आदी अवनष्ट्ट 

बाबींपासून लोकानंा सािध करण्याचा प्रयमन मयानंी आपल्या अभरं्गातून केला.  

 आपल्या अभरं्गातून बुिाबाजीला विरोध करून मयानंी निसमाजवनर्ममतीचा 

ध्यास रे्तला. अंधश्रध्देला दूर सारून मयानंी समाजामध्ये नैवतक मुल्य रुजविले. 

समाजातील ढोंर्ग, दावंभकता, स्िार्थघ, कमघठता, अंधश्रध्दा ि कु्षद्र देिताचंी उपासना यािर 

संत तुकारामानंी विपुल लेखन केले ि सिक्त समाज वनमाण करण्याचा प्रयमन केला. 

जातीभेद विसरून रु्गण्यार्गोनिदाने नादंण्याची विकिण संत तुकारामानंी समाजाला वदली. 

मयानंी सामान्य लोकाचं्या भक्ती ि श्रध्देला योग्य िळण लािले. मराठी भारे्षविर्षयीचा 

अवभमान मयाचं्या अभरं्गातून प्रमययास येतो.  

 संत बवहणाबाईंनी िणघन केल्याप्रमाणे भार्गित धमाच्या इमारतीचा कळस 

होण्याचा मान ज्यानंा वमळाला ते संत तुकाराम महाराज होत. लोकरंजनातून 

समाजप्रबोधनाचे महान कायघ संत तुकाराम महाराजानंी केले. नैवतक आचरणाची विकिण 

मयानंी समाजाला वदली.  

‘कोणी ननदा कोणी िंदा | 

आम्हा स्िवहताचा धंदा | 

काय तुम्हासी र्गरज | 

आम्ही भजूं पंढवरराि ||’ 
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 असे म्हणत लोकाकंडून होणाऱ्या ननदेला न जुमानता मयानंी अंधश्रध्दा 

वनमूघलनाचे कायघ अव्याहतपणे केले. संत एकनार्थानंतर वनमाण झालेली समाजसुधारणेची 

पोकळी मयानंी आपल्या कायघकतृघमिाने भरून काढली.  

 दावंभकतेिर संत तुकाराम महाराजानंी हल्ले चढविले. निसाने कन्या 

नकिा पुत्राची प्राप्ती झाली असती तर पती करण्याची र्गरजच उरली नसती, अिाप्रकारचा 

उच्चकोटीचा बुध्दीप्रामाण्यिाद मयानंी िापरला. संत तुकाराम महाराजानंी दर्गडाच्या 

देिाला प्रचंड विरोध दिघविला. अभरं्गाच्या माध्यमातून मयानंी समाजाला नीवतबोध 

विकविला. संत तुकाराम महाराजाचंे प्रचंड िाङ्मयीन कायघ येणाऱ्या वपढीला वनत्चचतच 

पे्ररणा देत राहणारे असेच आहे.  
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वनष्ट्कर्षघ 

 

1) समाजामध्ये पसरलेल्या अंधश्रध्दा वनमूघलनाच्या कायामध्ये संतिाङ्मयाचे अवतिय 

महमिाचे स्र्थान आहे.  

2) समाजामध्ये जनजार्गृती र्डिून आणण्याकवरता संतानंी ओिी, अभरं्ग, कीतघन, 

भारूड, भजन आदी अवभनि सावहमयप्रकाराचा उपयोर्ग करून रे्तला. 

3) संतानंी िाङ्मयाला साध्य न मानता समाजसुधारणेचे एक साधन म्हणून मयाचा 

िापर केला. याच संतपरंपरेतील एक महान समाजसुधारक संत म्हणजे संत 

तुकाराम महाराज होय.  

4) संत तुकारामानंी आपल्या िाङ्मयातून केलेले कायघ मया-मया पवरत्स्र्थतीिी सापेक्ष 

असे ठरते.  

5) समाजप्रबोधनाकवरता देिभार्षा संस्कृतचा िापर न करता तुकारामानंी लोकभारे्षचा 

प्रभािी िापर आपल्या िाङ्मयातून करून रे्तला. लोकभारे्षच्या िापरामुळेच ते 

समाजमनात जािून बसले. संस्कृतमध्ये बंदीस्त असलेले ज्ञान लोकभारे्षच्या 

िापरामुळे सामान्यासंाठी खुले झाले.  

6) मयाचंे तमिज्ञान हे तकािर ि बुत्ध्दप्रामाण्यािर आधावरत होते. अंधश्रध्देला मयानंी 

आपल्या िाङ्मयातून कधीच र्थारा वदला नाही.  

7) तुकारामानंी मयाचं्या जीिनािी जोडल्या रे्गलेल्या चममकाराचंे सतत खंडण केले. 

8) समाजात पसरलेल्या अंधश्रध्दा, कमघकाडं, पजुाविधी, निस-सायास, दर्गडाचंे 

देि, बळीप्रर्था, भक्तीस्तोम आदी अवनष्ट्ट रूढी-प्रर्था नाकारून नामस्मरणाचा सोपा 

ि सुलभ मंत्र मयानंी आपल्या िाङ्मयातून समाजाला वदला.  

9) संतिाङ्मयातून समाजाची एकंदवरत सामावजक, सासं्कृवतक, धार्ममक त्स्र्थती संत 

तुकारामानंी सकतृघमिाने बदलविली.  
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10) महाराष्ट्राचा विचार करता येरे्थ संत, पंत आवण तंत या तीन परंपरा अवतिय 

महमिाच्या ठरतात. या तीन प्रिाहात अंधश्रध्दा वनमूघलन ि सामावजक सुधारणेच्या 

बाबतीत विचार करू जाता, संतकाव्याची भवूमका अमयंत महमिाची ठरते.  

11) सामावजक आवण सासं्कृवतकदृष्ट्या एक निीन जीिनदृष्ट्टी संतिाङ्मयाने 

समाजाला प्रदान केली.  

12) संत तुकाराम महाराजाचं्या िाङ्मयातून समाजाविर्षयी असलेली तळमळ प्रमययास 

येते.  

13) जर्गातील सिघ धमाचे परस्पर सामंजस्य म्हणजे विचिसंस्कृती, ही उदात्त विकिण 

मयानंी आपल्या सावहमयातून समाजाला बहाल केली.  

14) सिघ संतानंी दावंभकतेिर प्रहार करून अंधश्रध्दा वनमूघलनाचे कायघ सातमयाने 

आपल्या िाङ्मयातून केले आहे.  
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