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:: :: :: :: सपंादक यसपंादक यसपंादक यसपंादक य    ::::::::    
 

          वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड आिण कसान 
िश ण सारक मंडळ उदगीर ारा संचिलत महा मा फुल े
महािव ालया या इितहास िवभाग यां या संयु  िव माने "भारतीय ी 
िश णाचे जनक: महा मा फुल े व सािव ीबाई फुल"े या िवषयावर 
आंतररा ीय प रषदेचे ऑनलाइन आयोजन दनांक 11 एि ल 2022 रोजी 
कर यात आल ेहोते. 
            महा मा फुले महािव ालयाला महारा ातील िस  लेखक 
आिण समी क असलले े डॉ. वसंत िबरादार ह े ाचाय हणून लाभलेल े
आहते व यां या कुशल मागदशनाखाली महा मा फुले महािव ालयाने 
शै िणक े ात उंच अशी ग डभरारी घेतललेी आह.े माननीय ाचाय 
यां या मागदशनाखाली महा मा फुल े महािव ालया या इितहास 
िवभागाअंतगत छ पती िशवाजी महाराज अ यासन क ाची थापना 
कर यात आलेल े आह.े छ पती िशवाजी महाराज अ यासन क ाचे 
संचालक हणून इितहास िवभाग मुख ा. डॉ.ब ुवान मोरे यांची िनयु  
कर यात आलेली आह.े इितहास िवभागा या वतीने व छ पती िशवाजी 
महाराज अ यासन क ा या वतीने दरवष  महा मा फुले महािव ालयात 
िशवजयंतीचे आयोजन केल ेजाते. वषभर ेरणादायी महापु षांचे जयंती 
दन व मृित दन साजरे केल े जातात. याचबरोबर रा यपातळीवरील 

िनबंध पधा घेत या जातात. तसेच सात याने िव ा यासाठी व 
ा यापकांसाठी रा ीय व आंतररा ीय प रषदांचे व चचास ांचे आयोजन 

कुशलतेन ेकेल ेजाते. 
          महा मा जोतीबा फुल े ह े आधुिनक महारा ातील एक े  
समाज चतक होते. यांनी शेतकरी, क करी, ब जन समाज, दिलत 
मिहला यां यावरील अ यायाला वाचा फोडली. सनातनी िवचारांवर 
टीकेचे आसूड ओढल.े िनरिनरा या जात या व पंथां या लोकांना 
बंधुभावाची िशकवण दली. िश ण ह ेसवागाने सुधारणेचे वेश ार आह,े 
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अशी यांची धारणा होती व ह े ार यांनी शू ांना आिण अितशू  मान या 
जाणा या ि यांना खुल े क न दले. दिलत व शोिषत वगाला यांचे 
मानवी ह  िमळवून दे यासाठी ते आयु यभर लढल.े महा मा जोतीबा फुल े
ह ेख या अथान े ांितदश  होते. मानवतावादाचे उपासक होते. जोतीबा व 
यां या प ी सािव ीबाई यांचे जीवन व काय येक भारतीयाला 

अिभमान वाटावा असेच आह.े आधुिनक महारा ा या जडण-घडणीत फुल े
पती-प ीने मोलाची व मह वाची भर घातली आह.े समाज ांतीचा अ णी 
व संघटक हणून महारा ा या इितहासात जोतीबा फुल ेयांचे थान अढळ 
आह.े  

महा मा फुले ह े समाजसुधारक, धमसुधारक, राजकारणी व 
महान सािहि यक होते. हणूनच महा मा फुल ेलोकांना सुखी हो यासाठी  
माग दाखवताना िलिहतात क , 

ीीीी----पु षपु षपु षपु ष    सवसवसवसव    क करीक करीक करीक करी    हावेहावेहावेहावे    ।।।।    
कुटंुबाकुटंुबाकुटंुबाकुटंुबा    पोसावेपोसावेपोसावेपोसावे    ।।।।    आनदंानेआनदंानेआनदंानेआनदंाने    ।।।।।।।।    

िन यिन यिन यिन य    मलु मलुांमलु मलुांमलु मलुांमलु मलुां    शाळेतशाळेतशाळेतशाळेत    घालावेघालावेघालावेघालावे    ।।।।    
अ दानअ दानअ दानअ दान    ावेावेावेावे    ।।।।    िव ा यासिव ा यासिव ा यासिव ा यास    ||||||||    
सवभौमसवभौमसवभौमसवभौम    स यस यस यस य    वतःवतःवतःवतः    आचरावेआचरावेआचरावेआचरावे    ।।।।    
सखुेसखुेसखुेसखुे    वागवावेवागवावेवागवावेवागवावे    ।पगंु।पगंु।पगंु।पगंु    लोकांलोकांलोकांलोकां    ।।।।    ।।।।    

अशाअशाअशाअशा    वतनानेवतनानेवतनानेवतनाने    सवासवासवासवा    सखुसखुसखुसखु    ालालालाल    ।।।।    
वतःवतःवतःवतः    सुखीसुखीसुखीसुखी    हालहालहालहाल    ।।।।    जोतीजोतीजोतीजोती    हणेहणेहणेहणे    ।।।।।।।।    

           समाजाला ानी कर यासाठी ी िश णाबरोबरच दिलतां या 
िश णाकडे महा मा फुल े व सािव ीबाई फुल े यांनी िवशेष ल  दल.े 
समाजातला सवात खालचा जो शू  या यािवषयी या काळात कळवळा 
बाळगून केवळ िलखाण क नच न ह,े तर ह रजनांसाठी शाळा चालवून 
जोतीबांनी यां या सुधारणाकाया या क ा कती िव तार या हो या ह े
दाखवून दले. हा देश मु यतः शेती धान आह,े ते हा शेतक यांचे िहत 
साधणारी समाज व अथ व था हवी ह े यांनी यां या प तीने अ यंत 
परखड भाषेत सांिगतल.े या शेतक यांना छळणारे अिधकारी व कायदे या 
सवावर यांनी आसूड ओढला. याही बाबतीत जोतीरावां या िवचारां या 
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क ा ागितक वा सुधारकांपे ा ापक हो या. कारण सुधारकांनी 
शेतकरी, कामकरी समाज व ह रजन यांचा िवचार केलेला न हता. एवढेच 
न ह,े तर कज िनवारणाचे वा कुळां या संर णाचे जे मया दत कायदे 
ि टश सरकार आणीत होते यास ागितक िवचारांचे ितिनधी 
कायदेमंडळात िवरोध करताना दसत होते. अशा काळात शेतक यांचा 
आवाज जोतीबांनी उठिवला. यामुळे शोषणिवरोध व यातून 

ि वातं य ह े जे यां या जीिवतकायाचे मु य सू  तेच  झाले. 
तथािप शेतक यां या अडचणी व शोषण यांचाच िवचार जोतीरावांनी न 
करता याची प रि थती सुधार यासाठी काम करावयास हवे याचेही 
द दशन केल ेआह.े थमतः यांनी हटंर  किमशन पुढील िनवेदनात सव 

समाजात िश णाचा सार हो यासाठी िश ण खाते व व था यांची 
आमूला  सुधारणा सूचिवली. याचबरोबर "शेतक याचा आसूड' या 
पु तकात यांनी शेती सुधारणेसाठी काय करावयास हवे यािवषयीचे 
िवचार द शत केल.े 

ब जनसमाजा या आिण अ पृ येतरां या गळयात, हजारो वष 
धा मक गुलामिगरी या, अंध े या िवषमते या आिण ा या या 
िचकटवले या जळवा महा मा फु यांनी तोडून टाक या  आिण राजक य, 
सामािजक, धा मक, शै िणक आिण आ थक समतेचा दीप तंभ, 
महारा ा याच न ह ेतर, भारता या मागदशनासाठी उभा केला. हणूनच 
महा मा फुल े व सािव ीबाई फुल े यां या शै िणक कायाला जगात तोड 
नाही. 

काल मा स याही अगोदर समतेची दृ ी महा मा फु यांनी 
महारा ास दली.  सवागीण ांतीचे शग भारतात फु यांनीच थम 
फंुकले आिण समतेचे वारे खे ाखे ांतून, घराघरांतनू, द याद यांतून वा  
लागल.े संतांनी आ यि मक समते या पोटितडक ने चार केला, तर 
महा मा फु यांनी सवागीण समतेचा पाया घातला. आधिुनक गत 
िवचारांची बीजे फु यां या कायात, िलखाणात आिण बोलीत आढळून 
येतात. हणूनच महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले महान  े समाज 
सुधारक व िश ण चारक आिण िश ण सारक होते. 
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केवळ 'लोका सांग े ान' अशी वागणूक जोतीरावांची न हती. 
समतेचे ते खरे पुर कत होते. जाितभेद मोडून काढ याचे वचन देऊन ते 
वतः व थ बसले नाहीत. यांनी  िवधवे या मुलाला जवळ केल.े याला 

फुल ेदांप याने पोट या पोरा माणे संभाळले. याचे नाव यशवंत असे ठेवल े
व यो य असे अ यासाचे वळण लावून याला डॉ टर केल.े आप या 
इ टेटीतला काही भाग याला तोडून दला व ानोबा ससाने नावा या 
आप या िम ाला याची मुलगी यशवंतला दे यािवषयी िवनंती केली. या 
थोर चे याने ती मा य केली. अशा या ख या थोर पु षाला, सवधम य 
मंुबापुरीने स कार क न "महा मा" ही पदवी दली, ह े अगदी यथाथ 
वाटते. 

िशव मारकाची क पना फु यांची, पण ह े कतीजणांना माहीत 
आह?े फुलेच वतः िलिहतात, "पु यास आलो व िशवछ पत या 
समाधीचे दशन घे यासाठी रायगडी जा यास िनघालो. समाधीची जागा 
शोध यात 2/3 दवस गेल.े घाणेरी व इतर जंगली झुडपे कुर्हाडीने तोडीत 
र ता काढावा लागला. िशवज म उ सव साजरा करावा, हणून 
समाधीवरील सव कचरा धुऊन काढून यावर फुल े वािहली, ही सव 
हक कत तेथील ामभटास कळताच तो वर आला. 'कुणबट िशवाजी या 
थड याचा देव केला. मी ामजोशी असता दि णा, िशधा दे याचे रािहले 
बाजूला केवढा माझा अपमान !' असे हणून याने लाथेन े समाधीवरील 
फुल ेउधळून दली. अरे कुणबटा ! तुझा िशवाजी काय देव होता, हणून 
याची पूजा केलीत? तो शू ांचा राजा, याची मंुजसु ा झाली न हती. 

यामुळे महा मा फुल े सु ा रागवल.े यां या िजवावर पेश ांना रा य 
िमळाले या िशव भंूची पूजासाम ी हया भटांिभ ुकांनी पायातील 
पाद ाणाने लाथाडावी काय? यामुळे संतापाने महा मा फुल े वेडे झाले. 
आज तर भारतातल े ा ण- ा णेतर, िख न, मुसलमान िशवछ पत ना 
रा पु ष मानतात. उ वण य तर यांना 'गो ा ण ितपालक' ही सं ा 
देतात. पण या वेळी यां या मारकाची क पनाही कोणाला िशवली 
नाही, या वेळी फु यांनी िशव मारक क पनेला चालना दली. 
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आम या महा मा फुले महािव ालयात खे ापा ातील 
गोरगरीब मुला-मुल ना िश णासोबतच महा मा फुल े व सािव ीबाई 
फुल या िवचारांचा आिण िशवरायां या महान िवचारांचा तसेच 
कतबगारीचा वसा आिण वारसा दला जातो. ामीण भागातील गरीब 
आिण होतक  तसेच िनराधार पा यांना महािव ालय दरवष  िव ाथ  
द क योजनेखाली द क घेऊन सव शै िणक सुिवधा देऊन यांचे 
पदवीपयतचे िश ण मोफत केल े जाते. महा मा फुले महािव ालयाचे 

ाचाय आिण सव ा यापक यां या आ थक योगदानातून महा मा फुल े
महािव ालया या प रसरात राजमाता िजजाऊ उ ान साकार यात 
आलले ेआह ेव पयावरण संवधनासाठी मह वपूण योगदान दे यात आलले े
आह.े 

महा मा फुले महािव ालया या इितहास िवभागा या वतीने 
दनांक 11 एि ल 2022 रोजी "भारतीय ी िश णाचे जनक महा मा 

फुल े व सािव ीबाई फुले"  या संशोधन मू य असले या ंथाचे काशन 
करीत आहोत. माझे मागदशक व महािव ालयाचे ाचाय डॉ. वसंत 
िबरादार यांची ेरणा व मागदशन ,िस ी काशन नांदेडचे काशक 
डॉ.राजेश उंबरकर, मा या इितहास िवभागातील सहकारी डॉ. संतोष 
पाटील, महािव ालयातील सव ा यापक यां या सहकायामुळे ह े
मह वपूण काय करता आल.े "भारतीय ी िश णाचे जनक महा मा फुल े
व सािव ीबाई फुले" या ंथासाठी देशभरातील इितहासा या 
अ यासकांनी, ा यापकांनी आिण संशोधकांनी अनेक शोधिनबंध 
पाठवलेल ेआहते, यामुळेच हा िनतांत संुदर असा वैचा रक ंथ िनमाण 
झालेला आह.े याबरोबरच य  आिण अ य  सहकाय करणा या सव 
मा यवरांचे आ ही ऋणी आहोत. शेवटी मी भारतीय ी िश णाचे जनक 
महा मा फुले आिण सािव ीबाई फुले यां या मृतीस िवन  अिभवादन 
करतो. 
ध यवादध यवादध यवादध यवाद!!!!    

संपादक 
                         ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ब वुानब वुानब वुानब वुान    केरबाजीकेरबाजीकेरबाजीकेरबाजी    मोरेमोरेमोरेमोरे    
                                                                                                                                                                                                                                        इितहास िवभाग मुख 
                                        महा मा फुले महािव ालय अहमदपूर, िज. लातूर. 
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तावनातावनातावनातावना    
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    ीीीी    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    जनकजनकजनकजनक    ::::    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    

सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    
    

            एकोिणसा ा शतकात संपूण भारतात ि यां या िश णाला 
िवरोध असताना महा मा फुल ेव सािव ीबाई फुले यांनी इसवीसन १८४८ 
म ये पु यात मुल साठी पिहली शाळा सु  केली. सु वातीला या शाळेत 
फ  सहा मुली हो या अव या तीन वषात मुल ची िव ाथ  सं या तीन 
हजार पयत गलेी, हणूनच महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यांना 
भारतीय ी िश णाचे जनक हटले जाते. महा मा जोतीबा फुल े यांनी 

ी िश ण, िवधवा िववाह, जातीयतेचे उ ाटन यांसार या सामािजक 
सुधारणांसाठी आपल े संपूण जीवन तीत केले. वतः या िनवाहासाठी 
यांनी िमशनरी शाळेत नोकरी केली आिण वतः काढले या सं थेतून 
यांनी कप दकही घेतली नाही. यां या सुधारणांना समाजातून जोरदार 

िवरोध झाला. यां यावर मारेकरीही घातल े गेल.े परंतु आप या 
िन ांपासून जोतीबा ढळल ेनाहीत. हणूनच ते सामािजक ांतीचे अ दतू 
ठरल.े 
परुोगामीपरुोगामीपरुोगामीपरुोगामी    िवचारवतंिवचारवतंिवचारवतंिवचारवतं    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
          आधुिनक महारा ा या उभारणीसाठी यांनी आप या आचरणान,े 
िवचाराने आिण उ ाराने श  आिण ेरणा दली, यात महा मा जोतीबा 
फुल े यांचा अ मान े उ लेख करावा लागले. सामािजक समता, धा मक 
सिह णूता, आ थक याय व शोषणमु  यासाठी जोतीरावांनी 
आयु या या अखेर या णापयत य  केले. यां या पुरोगामी िवचारांना 
कृतीची जोड होती आिण कृतीला कत ाची आिण मानवते या कणवतेची 
बैठक होती आिण हणून जोतीराव फु यां या लेखांमधून, चळवळीमधून, 
यांनी थापन केले या अनेक सं था, संघटनांमधून न ा गणुांची पहाट 
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झाली. वातं य, समता, बंधुभाव, या न ा काळा या ेरणांचे संगोपन, 
संवधन झाले. आज महारा ाची गती आिण पुरोगामी िवचारांचे रा य 
हणून देशात जी ितमा िनमाण झाली आह.े याचे मु य ेय ह ेजोतीराव 

फु यां या कायाला आह.े आज महारा ातील ि यांनी भारतातच नाही 
तर संपूण जगात िविवध े ात ग डभरारी घेतली आह,े याचे खरे ेय 
फुल ेदा प याला आह.े 
          िवसा ा शतकात आिण एकिवसा ा शतकात जीवना या िविवध 

े ात उ ुंग ि म वाची आिण अफाट कतृ वाची अनेक माणसे देशात 
आिण िवशेषतः महारा ात िनमाण झाली आिण यांनी राजकारण, 
समाजकारण, अथकारण, धमकारण, िश ण, सािह य अशा अनेक े ात 
नवे िवचार, न ा जािणवा आिण नवी मू ये जिवली. हया महापु षां या 
अ भागी महा मा जोतीराव फुल े ह े होते. सामािजक समता, सवधम 
समभाव, ि यांचे, दिलतांचे आिण ब जनसमाजाचे िश ण आिण 
िश णातून समाज प रवतन तसेच समाज बोधन, जातीभेद िनमूलन 
हयेासाठी जोतीराव फु यांनी केलेल े काय ऐितहािसक आिण ांतीकारक 
तर आहचे, पण न ा समाज रचनेला ज म देणारे देिखल आह.े आप या 
समाजा या हीन-दीन अवनत अव थेचे यांनी केलेल े िव ेषण ह े िजतके 
मूलभूत आिण मूलगामी व पाचे आह,े िततकेच ते नवी दशा 
दाखिवणारेही आह.े आिण हणूनच काळ बदलला, प रि थती पालटली, 
तरी या िवचारांची मौिलकता आिण उपयु ता आजही कायम आह.े  

ीीीी    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    आआआआ     ािंतकारकािंतकारकािंतकारकािंतकारक    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािवसािवसािवसािव ीबाईीबाईीबाईीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
आप या देशातील ि यांना धमातील त वांमुळे िश णबंदी होती. महा मा 
फुल े यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी भारत देशातील पिहली मुल ची 
शाळा पुण ेयेथील िभडेवाडयात सु  केली. वतः या घरातील पैशातून व 
समाजातून देणगी उभी क न िवनाअनुदान त वावर जोितरावांनी सव 
शाळा सु  के या. सवाचा िवरोध प करावा लागला. पण ीिश णाचा 
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वसा सोडला नाही. आज भारत देशात मिहला सवच े ांत आघाडीवर 
आहते, याचे सव ेय जोतीराव व सािव ीबाई यांनाच आह.े सािव ीबाई 
फुल े यांनी ी िश णासाठी अनेक यातना भोग या. यां या अंगावर 
िचखल फेकला गेला, शेण फेकल ेगेल ेतसेच महा मा फुल ेव सािव ीबाई 
फुल ेयां या घरावर दगड व ध डे फेकली गेली. 
 कतकतकतकत    समाजसमाजसमाजसमाज    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
     महा मा जोतीबा फुले ह ेआधुिनक महारा ातील एक े  समाज चतक 
होते. यांनी शेतकरी, क करी, ब जन समाज, दिलत मिहला यां यावरील 
अ यायाला वाचा फोडली. सनातनी िवचारांवर टीकेचे आसूड ओढल.े 
िनरिनरा या जात या व पंथां या लोकांना बंधुभावाची िशकवण दली. 
िश ण ह ेसवागाने सुधारणेचे वेश ार आह,े अशी यांची धारणा होती व 
ह े ार यांनी शू ांना आिण अितशू  मान या जाणा या ि यांना खुल े
क न दल.े दिलत व शोिषत वगाला यांचे मानवी ह  िमळवून 
दे यासाठी ते आयु यभर लढल.े जोतीबा ह ेख या अथान े ांितदश  होते. 
मानवतावादाचे उपासक होते. जोतीबा व यां या प ी सािव ीबाई यांचे 
जीवन व काय येक भारतीयाला अिभमान वाटावा असेच आह.े आधुिनक 
महारा ा या जडण-घडणीत फुल े पती-प ीने मोलाची व मह वाची भर 
घातली आह.े समाज ांतीचा अ णी व संघटक हणून महारा ा या 
इितहासात जोतीबा फुल ेयांचे थान अढळ आह.े 
         एकोिणसा ा शतकात ि यांना समाजात खालचा दजा होता. 

ीचं समाजातील थान ह े शू ांपे ाही शू  होतं. यांनी यां यासाठी 
शाळा काढ या, रा शाळा सु  के या. केशवपनासार या अघोरी 
चालीिव  चळवळ उभारली, ि यांचे पुन ववाह घडवून आणल,े 
प र य या, फसव या गेले या, अनाथ ि यांसाठी सूितगृह चालवल,े 
यांचे ाण वाचिवले. घरात अभकालय चालवून मुलांची जोपासना व 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 11   

संगोपन केल.ं बालह या ितबंधक गृह काढले.... कतीतरी. ह ेसव करत 
असताना यांनी थम वतः या प ीला - सािव ीबा ना िश ण दल.े 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    एकएकएकएक    आदशआदशआदशआदश    दापं यदापं यदापं यदापं य::::    
           महा मा जोतीबा फुल े यांचा िवचार, यांची मृित, 
सािव ीबा या आठवणीिशवाय पुरीच होऊ शकत नाही. सािव ीबाई व 
जोतीबा या दांप याची गणना पु य ोक म येच होऊ शकते. सम  
सामािजक ांती या े ात या पती-प चे थान िशव-पावती माणे 
अि तीय असेच आह.े सािव ीबाई भारतातील आ  थोर ांतीकारक ी 
होती. सहभोजन, अ पृ यता िनवारण, रोटी-बेटी वहार, अनाथ आिण 
बालकांचे संर ण गृह, कुमारी मातृ व, ौढ कुमारी िववाह, िवधवा 
केशवपन बंदी, बालह या ितबंध, िवधवा पुन ववाह आिण ी-शू  
िश ण अशा अनेक आघा ांव न जोतीबांनी समाजाचे अ यंत 
िज हा याचे आिण नाजुक  हाताळले. यात यांना सािव ीबा ची 
स य साथ लाभली. हणूनच महा मा फुल े व सािव ीबाई फुल े यांनी 
ि यांना क थानी मानून ि यां या िश णाचा व  उ तीचा िवचार 
सतत केलेला आह ेआिण  तहयात काय केलेल ेआह.े 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
          स यशोधक समाजाची थापना ह े जोतीबांचं आणखी अि तीय 
काय. स याचा शोध यायचा. धमाची िच क सा कर याचा अिधकार 

येक ला आह े अशी भूिमका यामागे होती. ज मािधि त 
उ नीचता, शारी रक माची उपे ा, ी-दा य इ या द कालबाहय, 
अवै ािनक,अस य बाब मुळे येथील समाजीवन कलं कत झालेल े आह.े 
जु या व थेला आधार देणा या धम व थेिव  जोतीरावांनी रोखठोक 
भूिमका घेतली व स या या शोधाचा आ ह धरला. जोतीबांची धम 
सुधारणेची ेरणा ही अंितमतः माणूस घडिव याची बळ ेरणा होती ह े
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आपण ल ात घेतल े पािहजे. यां या या कायाची िनतांत आव यकता 
आज या युगात आह ेअसं नेहमी वाटतं. 
कृितशीलकृितशीलकृितशीलकृितशील    िवचारवतंिवचारवतंिवचारवतंिवचारवतं    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
            महा मा योितराव गो वदराव फुले ह े १९ ा शतकातील 
अ णी व पाचे सामािजक ांितकारक, समाज चतक आिण सजनशील 
लेखक होते. महा मा फुल े यांनी आप या कृतीतून महारा ाची वैचा रक 
संिचत घडव याचे महान काय केले. तुत करणात यां या वैचा रक 
कायाचा वेध आपणास यावयाचा आह.े ि टश राजवटी या 
कालखंडाम ये आधुिनक करणाची या सु  झा यानंतर याचे 
मह वपूण असे पडसाद समकािलन लेखकापे ा जोतीरावां या लेखनातून 
अिधक ठळकपण ेउमटलेल ेआपणास दसतात. 
         पाि मा य ानाने भािवत झालेल े इतर लेखक जे हा सं कृत 

चुर पांिड यपूण लेखन करीत होते कवा इं जी सािह यातील वाहांचे 
अंधानुकरण करीत होते ते हा महा मा योितराव फुल ेआप या रसरशीत 
लोकधम  वा ीन पूव परंपरां या मा यमातून आधुिनकतेची वैिश  ेव 
मू य णाली समथपण े  करीत होते. महा मा योितराव फुल ेयांचा 
अभंग, आर या, स गी भजने, मंगला के, पोवाडे वगैरे लोकसािह या या 
मौिखक परंपरेशी अतूट नाते होते. तरीसु ा महा मा फुल े यां या 
सािह याचा आशय मा  पूणपण े आधुिनक व पाचा होता. त कालीन 
पंिडत असले या लोकांची भाषा ही ब जनांची भाषा न हती. हणूनच 
जोितरावां या सािह याने थमच आ दवासी शेतकरी, क करी, खेडूत, 

ी, शू  आिण अितशू  या समाजघटकां या जीवन स यांना गवसणी 
घाल याचे महान काय केले. ब जन समाज जी मराठी भाषा बोलत होता 
या अ सल मराठी म ये यांनी ापक मराठी समाज तरां या था 

वेदनांना वाचा फोडली आिण यां या सुखदःुखाचा आिव कार केला.  
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    
      ी िशकली तर कुटंुबाचाच नाही तर संपूण समाजाचा आिण पयायाने 
रा ाचा उ ार होतो, यावर महा मा फुले यांची िनतांत ा होती. 
'िज या हाती पाळ याची दोरी तीच जगाते उ ारी' ही गो  ल ात घेऊन 
मुल साठी शाळा काढ या. मुल नी िश ण घेतल े तर संपूण कुटंुब स ान 
होते. यातून सामािजक गती होते. पयायाने रा ाची गती होते आिण 
ि यांम ये असललेा अ ानीपणा, धमभोळेपणा, कमकांडपणा उपवास 
उपवास नवससायास वग-नरक, ज म पुनज म या गो ी आपोआप न  
होतील. फुल े यां या सामािजक कायातला मह वपूण घटक हणजे 
शै िणक िवचार. कब ना यांचे शै िणक काय होय. 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    धम ंधम ंधम ंधम ंथथथथ    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार::::    
          धमा माणेच या या धमातील धम थंावर म. फुले यांनी टका 
केली. देवानंतर धम थं ह े धमाचे आधार थान असतात. येक धमाची 
एक पिव  भाषा व एक पिव  धम थं मानला जातो. या धम थंात 
धमाची नीितत वे, आचरण, त व ान इ यादी असत.े म. फुल या मते, या 
पृ वी या पृ भागावर जेवढी हणून मानवांनी धम पु तके केली आहते, 
यापैक  एकाही ंथात आरंभापासून शेवटापयत सारखे सावजिनक स य 

नाही. कारण येक धमपु तकांम ये काहीएक नी या वेळे या 
संगास अनुस न हकेडपणा के यामुळे ते धम एकंदर सव मानवी ा यांस 

सारखे िहतकारक न होता सहजच याम ये अनेक फ या िनमाण होऊन 
या एकमेकांचा मनापासून हवेा व षे क  लागतात. 

ीीीी    पु षपु षपु षपु ष    समानतचेेसमानतचेेसमानतचेेसमानतचेे    आआआआ     वतकवतकवतकवतक    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले::::    
          ाचीन काळापासून भारताम ये ा णांनी ि यांना शू  समजून 
यां यावर सामािजक, धा मक व सां कृितक बंधने लादली होती. 

पु षां या मज माणे ि ने वागल े पािहजे असा दंडक होता. यामुळे 
क येक वषापासून मानवीह ापासून ी वंचीत होती. जगाम ये 
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अमे रकन रा य ांतीने मानवी ह ाची पायम ली करणा-या या िवरोधात 
बंड कर याचा अिधकार येक मानवाला आह ेअसे त व ान दले. परंत ु
भारताम ये ि यांवर अनेक बंधने लादनू यांचे अिधकार दे यासाठी 
सनातनी वग तयार न हता. हणून महा मा फुलनी देशाम ये पिह यांदा 
समाजातील मह वाचा घटक असले या ि यांचे  व यांचे अिधकार 
िमळवून दे यासाठी मोठी ी मु ची चळवळ हाती घेतली. पु षांबरोबर 

ी िशकली तर ितचा, कुटंूबाचा, समाजाचा व देशाचा खरा िवकास होईल 
हणून भारताम ये मुल साठी पिहली शाळा पु यातील िभडेवा ात  सु  

केली. त कालीन समाजातील सनातनी वगान े फार मोठा िवरोध केला. 
जे हा पिह यांदा जोतीरावांनी आप या प ीला हणजेच सािव ीबा ना 
घरीच िश ण देवून आप या शाळेत िशि का हणून नेमल.े या देशातील 
पिह या िशि का ठर या. िश ण न घेत यान े कती अनथ होतो ह े यांनी 
"शेतक-यांचा आसूड" या थंात सांिगतले आह.े 
िश णिश णिश णिश ण    हाहाहाहा    फुलेफुलेफुलेफुले    दापं या यादापं या यादापं या यादापं या या    िजवनाचािजवनाचािजवनाचािजवनाचा    मान बदूमान बदूमान बदूमान बद:ू:::    
          महा मा फुल े आिण सािव ीबाई फुल े यांनी भारतीय ि यां या 
िश णासाठी सव व अपण केल े होते. समाजातील किन  वगा या 
िश णाची जबाबदारी शासनाने उचलावी अशी फु यांची मन वी मागणी 
होती. भारतातील व र  वग किन ां या िश णाब ल उदासीन आहचे व 
याबरोबरच या शोिषत वगाब ल ितर कार व तु छता महा मा फुल े

यांना वाटत होती. ि यां या, शू  व अितशू  यां या ाथिमक िश णाची 
जबाबदारी शासनाने ाधा य माने वीकारावी असे आवाहन महा मा 
फुल ेयांनी केल ेहोते. याबरोबरच केवळ शासनाला आवाहन क नच फुल े
थांबल ेनाहीत तर वतःच मुल साठी व महार मांगा या मुलांसाठी शाळा 
काढून या लोकांम ये जाणीव जागृती कर याचे काय महा मा फुल ेयांनी 
सािव ीबाई फुले यां या सा ाने सु  केले. िश णा या अभावामुळे 
माणूस नैितक व बौि क दृ ा अपंग होतोच िशवाय ावहा रक 

े ातही िनर र माणसाची पीछेहाट होते यावर महा मा फुल ेयांचा ठाम 
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िव ास होता. िनर र माणसे दसु या या जळीन ेपाणी िपतात कारण ते 
वतः िवचार क  शकत नाहीत जीवनाचा सवागीण आ वाद िनर र 

 घेऊ शकत नाही. यांचा आ मिव ास, येयवाद, पुढाकारवृ ी, 
आ मिनभरता व िच क सकवृ ी यांना सोडून जाते. अ ानी  
कतृ वाची नवीन े े पादा ांत क  शकत नाही यावर महा मा फुल ेयांचा 
ठाम िव ास होता. 
        िनर र असलेला शू  शेतकरी ावसाियक व ावहा रक पधत 
मागे पडतो तसाच तो मानवी ह , ित ा व दजा या मानवी मू यांना 
पारखा होतो या गंभीर संकटाची फुल ेयांना मािहती होती. िश णा या 
मा यमातून सभोवताल या प रि थतीचे यो य आकलन हावे तसेच 

ामक समजुती आिण अंध ा यांचे िनराकरण हावे, दा र  आिण दःुख 
आप या व र ांची खरी कारणे समजून यांचे िनराकरण कर यास ब जन 
समाजाने वृ  हावे, यांना आ मिव ास आिण आ मभान यावे अशी 
योितबा फुले यांची अपे ा होती. वतमाना या यथाथ ानाबरोबरच 

या अगंी स य-अस य, िववेक कर याची मता यावी आिण श द 
मा यातून ीची सुटका हावी ही िश णाची योजने महा मा फुल े

आिण सािव ीबा  यांनी सांिगतल ेआहते. 
           वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड आिण कसान 
िश ण सारक मंडळ उदगीर ारा संचिलत महा मा फुले महािव ालय 
अहमदपूर या इितहास िवभागा ारे आयोिजत एक दवसीय आंतररा ीय 
प रषदेचे आयोजन दनांक ११ एि ल २०२२ रोजी "भारतीय ी 
िश णाचे जनक महा मा फुल ेव सािव ीबाई फुले" या िवषयावर आयोजन 
कर यात आल े होते. या इितहास िवषया या आंतररा ीय ऑनलाइन 
प रषदेत "भारतीय ी िश णाचे जनक महा मा फुले व सािव ीबाई 
फुल"े व इतर उपिवषय यावर िवचार मंथन झाले असून, ती अ यंत 
आनंदाची बाब आह.े या आंतररा ीय ऐितहािसक प रषदेत महा मा फुल े
यां या व सािव ी फुल ेयां या शै िणक कायाची चचा झाली. याबरोबरच 
महा मा फुल ेयांचे सामािजक काय, धा मक काय, राजक य काय इ यादी 
अनेक िवषयावर िवचार मंथन झाले. सािव ीबाई फुल ेयांनी महा मा फुल े
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यां या खां ाला खांदा लावून आजीवन ी िश णासाठी काय केल.े तसेच 
स यशोधक चळवळीत सहभाग न दवला आिण ि यां या उ तीसाठी 
शेवट या ासापयत काय केल.े महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यांनी 
केले या ी िश ण कायाचा तसेच अनेक संशोधना मक लेखांचा समावेश 
या ंथात झालेला आह.े 
          वामी रामानंद तीथ िव ापीठ नांदेड या प र े ातील कसान 
िश ण सारक मंडळ उदगीर ारा संचिलत अहमदपूरचेमहा मा फुल े
महािव ालय ह े िव ापीठा या काय े ात एक  अ ेसर महािव ालय 
हणून िविवध े ात कायरत आह.े या महािव ालयातील इितहास 

िवभागा या वतीने िव ा या या शै िणक गतीसाठी िविवध अिभनव 
काय मांचे आयोजन केल े जाते. याच बरोबर इितहास िवभागाने 
"भारतीय ी िश णाचे जनक महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले" या 
िवषयावर आंतररा ीय ऑनलाईन प रषदेचे आयोजन केल ेहोते. महा मा 
फुल ेमहािव ालयातील इितहास िवभाग मुख ा. डॉ. ब ुवान मोरे ह े
एक महािव ालयातील चालते बोलते िव ापीठ हणून सव ुत आहते. 
याबरोबरच त े इितहास िवभाग मुख हणून मह वाची जबाबदारी 

पेलतात. त े उप मशील, सजनशील ा यापक हणून सतत नावी यपूण 
उप म िव ा याचा शै िणक, ऐितहािसक तसेच रा ीय आिण सामािजक 
दिृ कोन िनकोप होऊन समृ  व संप  तसेच बलशाली भारत बनावा ह े
यांचे व  आह.े यासाठी ते सतत य शील असतात. यां या येयातूनच 

या आंतररा ीय आभासी प रषदेचे आयोजन केल ेगेल ेहोते. याब ल यांचे 
मी महािव ालयाचा ाचाय हणून हा दक अिभनंदन क न यां या 
पुढील शै िणक, रा ीय आिण ऐितहािसकतेबरोबरच सामािजक व 
शै िणक कायास हा दक शुभे छा देतो. 
ध यवाद….! 
 

ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
                                                महा मा फुल ेमहािव ालयमहा मा फुल ेमहािव ालयमहा मा फुल ेमहािव ालयमहा मा फुल ेमहािव ालय,,,,    अहमदपूरअहमदपूरअहमदपूरअहमदपूर 

            िजिजिजिज. . . . लातरूलातरूलातरूलातरू....    
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उउउउ ाटक य भाषणाटक य भाषणाटक य भाषणाटक य भाषण    
मामामामा. . . . दवेयानी बोरसेदवेयानी बोरसेदवेयानी बोरसेदवेयानी बोरसे    

कॅिलफो नयाकॅिलफो नयाकॅिलफो नयाकॅिलफो नया, , , , अमे रकाअमे रकाअमे रकाअमे रका 

कसान िश ण सारक मंडळ उदगीर ारा संचिलत, महा मा 
फुले महािव ालय अहमदपरू या इितहास िवभाग आिण वामी रामानंद 
तीथ मराठवाडा िव ापीठ नांदेड यां या संयु  िव माने आयोिजत 
आंतरिव ाशाखीय आंतररा ीय ऑनलाइन प रषदेचे अ य  ाचाय डॉ. 
वसंत िबरादर पाटील, मुख उपि थती लाभललेे कसान िश ण सारक 
मंडळ उदगीरचे माननीय सिचव ी ानदेव झोडग े साहबे, या 
आंतररा ीय प रषदेला शुभ संदेश देणारे कसान िश ण सारक मंडळाचे 
कायकारी संचालक माननीय ी पृ वीराज अशोकराव पाटील एकंबेकर 
साहबे, या प रषदेचे बीजभाषक आिण वामी रामानंद तीथ 
मराठवाडािव ापीठनांदेड याइितहास अ यास मंडळाचे चेअरमन ा.डॉ. 
सदािशव दंदे, महा मा फुले महािव ालयाचे उप ाचाय डॉ. दगुादास 
चौधरी, िनबंध वाचन स ाचे अ य  डॉ. रामभाऊ मुटकुळे, या काय माचे 
संयोजक डॉ. ब ुवान मोरे, महा मा फुल ेमहािव ालयातील सव िश क व 
िश केतर कमचारी तसेच या आंतरिव ाशाखीय आंतररा ीय 
प रषदेसाठी उपि थत असलले े सव इितहासाचे अ यासक, ा यापक 
आिण संशोधक िव ाथ  बंधू आिण भिगन नो. 

आज दनांक 11 एि ल 2022 रोजी महा मा फुले 
महािव ालया या इितहास िवभागाने आयोिजत भारतीय ी िश णाचे 
जनक महा मा फुले आिण सािव ीबाई फुले या आंतरिव ाशाखीय 
आंतररा ीय प रषदेचे उ ाटन झाल े असे मी घोिषत करते. या 
आंतररा ीय प रषदेचे उ ाटन कर याचे भा य मला लाभल े याचा मला 
साथ गौरव वाटतो. मी आज युनायटेड टे स ऑफ अमे रके या 
कॅिलफो नया रा यात असल ेतरी मी मनान ेनेहमी भारतात रमलेल ेअसत े
याचे कारण हणजे मी महारा  क या आह.े 

एकोिणसा ा शतकातील महा मा फुले आिण सािव ीबाई फुल े
यांचे काय ख या अथाने जागितक दजाचे होत े हणूनच या दांप याला 
भारतीय ी िश णाचे जनक हटल े जात,े ह े अगदी खरे आह.े महा मा 
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फुले यांनी महारा ातील पणु े शहरात बुधवार पेठेतील िभडे यां या 
वा ात 1 जानेवारी 1848 रोजी मुल ची पिहली शाळा सु  केली. 
एवढेच नाही तर महा मा फुले यांनी आपली िनर र प ी सािव ीबाई 
फुले यांना िश ण घे यास े रत केले व रीतसर यांना िश काची े नग 
घे यासाठी े रत केले. सािव ीबाई फुलेया महा मा फुल ेयांनी काढले या 
पु यातील पिह या मुल या शाळे या ी िशि का व नंतर 
मु या यािपका झा या. महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यांनी पु यात 
काढले या पिह या मुली या शाळेत मुल ची सं या फ  सहा होती व 
यानंतर अव या चार वषात हा आकडा तीन हजार झाला, याम येच 

महा मा फुले आिण सािव ीबाई फुल े यां या शै िणककाय आिण 
कतृ वाची जाणीव होते. 

महा मा फुल े यांना इं जांचा िझरपणीचा िस ांत 
हणजेच फ टरेशन िथयरी अिजबात मा य न हती. समाजातील किन  

वगा या िश णाची जबाबदारी शासनान ेउचलावी अशी फु यांची मन वी 
मागणी होती. भारतातील व र  वग किन ां या िश णाब ल उदासीन 
आहचे व याबरोबरच या शोिषत वगाब ल ितर कार व तु छता महा मा 
फुले यांना वाटत होती. ि यां या, शू  व अितशू  यां या ाथिमक 
िश णाची जबाबदारी शासनाने ाधा य माने वीकारावी असे आवाहन 
महा मा फुले यांनी केल े होत.े याबरोबरच केवळ शासनाला आवाहन 
क नच फुल े थांबल े नाहीत तर वतःच मुल साठी व महार मांगा या 
मुलांसाठी शाळा काढून या लोकांम ये जाणीव जागतृी कर याचे काय 
महा मा फुले यांनी इसवीसन 1848 म ये सािव ीबाई फुल े यां या 
सा ाने सु  केले. िश णा या अभावामुळे माणूस नैितक व बौि क 
दृ ा अपंग होतोच िशवाय ावहा रक े ातही िनर र माणसाची 
पीछेहाट होत ेयावर महा मा फुले यांचा ठाम िव ास होता.सािव ीबाई 
फुले यांचे शै िणक योगदानसमाजात ांितकारक आिण रेणादायी आह.े 
सािव ीबाई फुले यां यामुळे भारतातील ी आधुिनक झाली आिण 
ि यां या जीवनात अमुला  प रवतन झाले. सािव ीबाई या 
काया याप रणामातून लाभाथ  ठरले या अिधक िशकले या ि यांना 
सािव ीबाई संबंिधची साधी जाणीवही नाही याचा अनुभव येतो. 
िश णाने मनु य व येते, ही िन ा ठेवुन सािव ीबाईनी काय केल.े 
एकोणीसा ा शतकात पु यासार या सनात यां या बाले क यात 
मुल साठी व शु  अितशु ांसाठी शाळा काढली जाईल आिण सािव ीबाई 
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सारखी ी िशि का तेथे काम करील ह े यावेळी कोणा या व ातही येणे 
श य न हते. परंतु सािव ीबाईने ह ेकृतीत आणनू दाखिवल.े 

सावी ीबाई हणजे सा ात िव ेची देवता आहते.भारता या 
इितहासात सामािजक प रवतनाचे आशयच  फरवणारे ांती ोत सवच 
ह ापासुन वंिचत असल ेतरी यां या गलुामीचे साखळदंड तोडणारे ऊजा 

ोत होय. एका शतकानंतर आिण पुढ या शतकातही भारतीय 
समाजा या उ थानासाठी क थानी राहणारे रेणाक . सामा यां या 
मनात संघष िस दता िन मणारे धैयशील नायक व, आधुिनकभारतासाठी 
आधुिनकतेचा महामं  दणेारे वीर व आपणास सािव ीबाई या च र ात 
पहावयास िमळते. सािव ीबाई फुल ेयां या काय िवचारांचा एक मोलाचा 
भाग हणजे िश ण होत.े मा  सवकाही तेच अशी भूिमका यांनी कधी 
घेतली नाही. वंिचत शोिषतां या सव शोषण क ावर आिण शोषण 
श वर हार अटळ अस यान े याची मोिहमही चालेललेी होती. असं य 
आघाडय़ांवर चालले या या यु दमोिहमेचे नायक व यांनाच करावे लागण े
ही काळाची गरज होती. 

कमठ मानिसकता, कमकांडी व था आिण पु ष धान समाज 
यामुळे ि यांना समाजात जगणे अवघड झालेल े होते. अि त वहीन 
अव थेत अ याय अ याचार िनमूटपणे सहन करीत या जगत हो या.  

सािव ीबा नी थम िश ण घऊेन व िशि केचा कोस पणु क न 
िश ण े ात पदापण केल.े महा मा जोतीरावांनी सािव ीबा ना िश ण 
दे यात दाखिवलेला मनाचा मोठेपणा दसुन येतो. सािव ीबाईची 
तेवढयाच मोठया माणात िशकिव याची िचकाटी, िज , संसार सांभाळून 
िश णाचे काय ह े ी या दृ ीने अितशय अवघड काय असुनसु दा या 
कुठेच कमी पड या नाहीत. वया या नव ा वष  सन १८४० म ये 
जोतीरावांसोबत सािव ीबा चा िववाह झाला इ.स. १८४० त े १८९० 
पयत सािव ीबाईनी सावली माणेजोितरावांना साथ दली. १जानेवारी 
१८४८ रोजी सािव ीबा नी योितबा फुले यां या सा ाने पु यात 
पिहली मुल ची शाळा सु  केली. या शाळेत सु वातीला फ  सहा मुली 
हो या. परंतु िश णाचे मह व समज यानंतर मुल चे शाळेत वेश घे याचे 

माण वाढल.े यामुळेच मुल साठी व अ पृ यांसाठी सािव ीबाई फुल े
यांनी 1852 पयत एकूण 18 शाळा काढले या हो या. 
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एकोणीसा ा शतकात महारा ात ीयां या व शु ां या 
ह ांसाठी सािव ीबाई व जोतीराव यांनी जे काय केल े त े भारता या 
इितहासात सुवण अ रांनी न द करावे असे आह.े सव मानव एकाच 
परमे राची लेकरे असुन ती सव सारखी आहते असा संदेश सािव ीबाई 
फुले यांनी दला. 

सनात यांचे माहरेघर असले या पुणे या शहरात ी व शु  ह े
ज मतःच गलुाम आहते, यांनी िशकण े कवा िशकिवणे ह े देव आिण 
देवा ेिव द आिण धमबाहय मानल ेजाई. अशावेळी सािव ीबाई वतः 
िशक या आिण अिनि वत छळ सोसुन यांनी िशि का हणुन शंसनीय व 

ायोिगक व पाचे काय केल.े शै िणक े ात केले या असामा य 
कामिगरीमुळेच महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले यांना भारतीय ी 
िश णाचे जनक हटल ेजाते, ह ेअगदी साथपणे िस  झालले ेआह.े 

या आंतररा ीय प रषदेचे उ ाटन कर याची संधी मला महा मा 
फुले महािव ालयाचे ाचाय डॉ. वसंत िबरादार पाटील यांनी दली 
याब ल यांचे व संयोजक डॉ. ब ुवान मोरे यांचे मी आभार मानते. 

जय हद जय महारा . 
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 “MAHATMA PHULE AND 
SAVITRI BAI PHULE: REAL 

REFORMER OF INDIA” 
 

Dr. Ashok Gangaram Sabne 
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ABSTRACT :  
 Jyotiba Phule was born in a gardener family in Pune in 
1827. Born in this backward and downtrodden family of the 
society, Jyotiba used to be very sad to see the difference 
between man and man. He came from a family where 
reading and writing was a far cry. Jyotiba's father wanted to 
educate his children. Even in the midst of severe social 
protests, he wanted to teach his son, Jyotiba. At the age of 
21, he was married off to the 9 years old and illiterate 
Savitri Bai. Although Savitri was illiterate, she was an 
intelligent person, with knowledge of marathi language. 
Savitribai Phule was born on 3 January 1831, in a farmer 
family in Maharashtra. Savitri Bai's father's name was 
Khandoji Nevse and mother's name was Lakshmi Bai. She 
understood the importance of education. Along with this, 
Savitribai was also India's first female teacher and was also 
a poet and social worker. Her activism in every social work 
of her husband shows this. She also emerged as a poetess. 
Two poetry books were also written by Savitribai, the first 
poem of her was ‘Phule’ and the second one was 
‘Bawankashi Subodratnakar’. 
KEY WORDS:  Jyotiba, Savitribai, Phule, women, 
development, education, society, etc. 
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INTRODUCTION : 
Human are the part of society. The social structure 

is different  at many levels.  Diverse and different types of 
people live in any society; They can be of different 
religion, caste, colour, gender and follow different beliefs. 
and they are expected to live in harmony with the society 
and live without any discrimination; The ideal situation 
would be considered when there is equality, freedom and 
brotherhood among all sections of the society. However, 
human societies all over the world show that there are 
many types of exploitative acts everywhere; This 
exploitative thinking is born in the greed of human 
supremacy, power and power in society; for example, the 
so-called upper-class people will exploit the so-called 
lower-class people; Whites will exploit blacks; Men will 
exploit women; The believer of one religion tells the other 
religion to be weak or wrong and tells his religion to be 
superior etc. Discrimination and exploitative acts take the 
form of social evil for a long time and become like a blot 
on the face of any civilized society. In the history of every 
country, there are many such shining personalities who live 
and work for the progress of the downtrodden people of the 
society. And due to these meaningful efforts, it has been 
possible to end the social evils spread at high level like 
casteism, sati system. Two of those shining personalities 
are the couple, Jyotiba Phule and Savitribai Phule who did 
many social reforming works which will be discussed 
below. 
Educational and Social Work done by Jyotiba Phule 
and Savitri Bai Phule:  

Jyotiba knew that the real progress of the country 
and society could not take place until the child and child of 
the country could not be freed from the shackles of caste 
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and creed, as well as the women of the country did not get 
equal rights in every area of the society. He called upon the 
Indian youth at that time to free the country, society, 
culture from social evils and illiteracy and build a healthy, 
beautiful and strong society. There is no religion more 
important to human beings than social service. There is no 
better service to God than this. Considered the father of 
social reform in Maharashtra, Mahatma Phule worked for 
social reform throughout his life. They did not consider 
reading and writing as the inheritance of the noble people. 
He found the distinction between human and human to be 
intolerable. Once Jyotiba had gone to the marriage of his 
Brahmin friend. When the baraatis came to know that they 
belonged to the Mali caste, they not only humiliated 
Jyotiba, but asked them to go out. "Even after studying and 
writing, you belong to a low caste, that's why you will 
remain low", insulted badly by saying this. This 
humiliation shook him to the core. He felt what is the use 
of living in such a religion, which discriminates between 
human beings in the name of caste and creed. Such narrow 
ideology has pushed Indian religion towards its decline. 
Fighting social evil, he took a pledge for the upliftment of 
humanity. It is also a sin to think about yourself before 
removing this evil, taking such a resolution, started 
fulfilling it. The contradictions and humiliations from all 
these things made him feel that the society has to be freed 
from religious superstitions. Therefore, he laid the 
foundation of such an egalitarian, common-reaching 
"Satyashodhak" society, whose basis was science. He 
rejected the intercession of the priest for the worship of 
God. 

His wife Savitri Bai supported him every step of the 
way in this social work. Savitribai felt that women should 
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be educated and she also took many steps for this. In 1848, 
when she used to go to teach children, everyone used to 
rain cow dung on her. Those people said that Shudra does 
not have the right to teach people, that is why Savitribai 
was stopped by the people. Even after all this, Savitribai 
did not stop and she always carried her bag. She always 
used to keep a pair of clothes in that bag and when people 
used to beat her with cow dung, her clothes would get dirty, 
that's why she used to change her clothes after reaching the 
school, after which she used to teach the children. 

Both of them founded a missionary, whose aim was 
the spirit of social equality. Both of them started a girl’s 
school by collecting girls from the neighbourhood. This 
was strongly opposed by the Brahmin class. Threats were 
made to kill him. He gave many speeches, wrote articles 
related to the need and utility of women's education. With 
this unique enthusiasm of both of them, the girls school 
started running vigorously. This wide spread of women's 
education, this welcome received in Maharashtra was also 
extended by the British. Seeing the plight of a pregnant 
widow, he advocated widow marriage. The narrow society 
appealed to him for religion and scriptures. But together 
they worked and got success on them such as widow 
marriage, eradicating untouchability, giving women their 
rights in society and educating women. During all this, they 
opened their own 18 schools. When the first school was 
opened, only 9 children used to come to that. But within 1 
year many children started coming. The first school was 
opened on Savitri Bai’s birthday that is January 3, 1848, 
where children of 9 different castes were provided 
education. After this, the campaign slowly started 
spreading, advocating the message that it is necessary to 
educate women. The campaign succeeded and thus more 5 
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schools were built. With this, they also changed the very 
wrong ideology that girls should not be taught and made 
people understand that girls should get the same right to 
study as boys have. They also struggled for the rights of 
untouchables. 
Recognition for Their Work:  

In 1852, the then British government honoured the 
entire couple well for their contribution in the field of 
women's education. Along with this, the Central and 
Maharashtra Government had also instituted many awards 
in the memory of Savitribai Phule. 

Along with all this a postage stamp was also issued 
in the honour of Savitri ji. Because she is the first female 
teacher in modern education. She also had good knowledge 
of Marathi language, that is why she is considered the 
leader of Marathi language. 

Jyotiba Phule devoted his life for the rights of 
‘bahujans’. To honour his efforts, on 11th May 1888, he 
was given the honorary title of ‘mahatma’. 
Death: 

In 1897, when people were suffering from plague, a 
hospital was opened by Savitribai and her son and 
untouchables were also treated in that hospital. But during 
this illness, Savitribai herself also fell victim to this disease 
and died. 

In July 1888, Jyotiba Phule suffered from a 
paralytic stroke. His health, further deteriorated and on 28 
November 1890, he left for his heavenly abode. 
Conclusion: 

There have been many such people in our India, 
who are worthy of respect even today. She has done many 
such works for our India and for the people of India, due to 
which people are getting their rights today. That is why we 
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should respect such people. Today girls are given so much 
importance in studies by Savitribai and they are sent to 
study, that is why we salute Savitribai. Undoubtedly, 
Jyotiba Phule had conceptualized a society at that time 
away from religious orthodoxy, which could give the light 
of knowledge. The name of Jyotiba Phule, who founded the 
egalitarian Satyashodhak Samaj without discrimination and 
encouraged women's education, will remain unforgettable. 
Both Savitribai and her husband Jyotiba Phule were social 
reformers. Together they had served the society very well.  
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SAVITRIBAI PHULE - 
CONTRIBUTION IN THE FIELD OF 

EDUCATION 
 

Ms. Saroj Vadher 
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INTRODUCTION 
Savitribai Jyotirao Phule(1831-1897),the first 

Indian female teacher and headmistress, was also a social 
reformer, educationist, a thinker, a writer and a poetess 
during British era. She played an iconic role for 
femaleeducation, women empowerment, widow 
remarriages, abolishing caste differences and gender 
discrimination. Savitribai alongwith her husband Jyotirao 
Phule is credited for establishing the very first school for 
girls in India i.e. in Pune at Bhide Wada.  
EARLY LIFE 

Savitribai was born on January 3, 1831 in 
Naigaon(Maharashtra), married to Jyotirao Phule in 1840. 
After the marriage, Jyotirao started teaching her when he 
saw her eagerness to learn and educate herself. She 
completed third and fourth year examinations from Normal 
school. Later on she enrolled herself in two teacher’s 
training programs, at Ms. Farar’s institute, Ahmednagar 
and at Normal school, Pune.  
Early work and challenges 

Savitribai, after completing her education started 
teaching girls at Maharwadain Pune with the help of 
Sagunabai(revolutionary feminist). 

Both, Jyotirao and Savitribai Phule opened and run 
the first of its kind school for girls in Pune(at Bhide Wada) 
irrespective of all the odds and social resistances in the year 
1848. Savitribai became the teacher of the school. Bhide 
Wada was the home of Tatya Saheb Bhide who was 
inspired by the work of Jyotiba and Savitribai. They taught 
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modern subjects like Mathematics, Science, Social Studies 
etc. By the end of 1851, they were running three schools 
for girls in Pune. 

The couple alongwith Fatima Sheikh, took charge 
of educating girls and people of oppressed communities 
like Dalits or Shudras. Over the years, Savitribai opened 18 
schools in different areas and taught children specially girls 
and women of different castes at one place.  

They also opened a night school in 1855 for farmers 
and other laborers.Savitribai also started giving stipends to 
children for attending schools regularly to reduce the 
school dropout rate. She also encouraged them to 
participate in co-curricularactivities like writing or 
painting. She conducted parent-teacher meetings to 
motivate and inculcate the importance of education in them 
so that they send their children to school on regular basis. 
They focused on providing vocational and practical 
education to boys as well as girls and also help increase 
their creativity and employability. Due to all such efforts, 
the number of girls receiving education at these schools 
outnumbered the number of boys enrolled in government 
schools. 

Savitribai faced many difficulties to fulfill her 
mission of female education and education of untouchables 
due to existing social norms. It is said that people threw 
cow dung or mud on Savitribai while she used to go to 
school to teach. So she used to carry two saris to school so 
that she would change it and continue with her mission.  
They also established two educational trusts by 1850s: the 
Native Female School and The Society for promoting the 
Education of Mahars, Mangs and Etceteras. 
In 1852, the British government honored the couple for 
their educational contributions. Savitribai was given the 
honor of the best teacher.  
Other endeavors 
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A care center ‘Balhatya Pratibandhak Griha’ was 
started in 1863, the first ever infanticide prohibition home 
of India. She was thus also an anti-infanticide activist. 
Savitribai also worked for education of widows and their 
remarriage and prevention of Sati pratha. 

Savitribai opened the Mahila Seva Mandal to spread 
awareness about women’s rights and education.  

They set up a well in their home for untouchables 
when higher castes were reluctant to give water to them. 

Jyotiba Phule founded ‘Satyashodhak Samaj’ in the 
year 1873 in Pune to prevent exploitation of the lower 
castes and women in the society. He used to arrange low 
cost marriages without any dowry through the Samaj. 

Both distributed free food and started around 52 
free food hostels in Maharashtra during the famine of 1876. 
Savitribai had no child of her own so they adopted a boy 
named Yashwantrao, born to a widow. 
End and legacy 

When in 1897 India affected by bubonic plague 
pandemic, Savitribai and her son Yashwantrao who was a 
doctor, opened a clinic in Pune to treat the patients. They 
both were actively curing the patients. But in the process, 
Savitribai caught the disease and died on March 10, 1897. 
Savitribai as a writer- 

Savitribai was a very good writer and a poetess. Her 
writings and poems inspired many for the struggle against 
caste system and social discriminations. 

Followings are the names of the books of Savitribai. 
1.Kavyaphule- Collection of poems 
2.Jyotirao’s Speeches, Edited by Savitribai Phule 
3.Savitribai’s Letters to Jyotirao 
4.Speeches of MatoshreeSavitribai,  
5.BavankashiSubodhRatnakar 

Kavyaphule was the first anthology of Savitribai’s 
poems with total 41 poems. 
Let’s enjoy one – 
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Go, Get Education Be self-reliant, be industrious 
Work—gather wisdom and riches, All gets lost without 
knowledge 
We become animal without wisdom, Sit idle no more, go, 
get education End misery of the oppressed and forsaken, 
You’ve got a golden chance to learn So learn and break the 
chains of caste. Throw away the Brahman’s scriptures fast. 
HONORS- 
1. Pune city Corporation built a memorial in her honor in 

1983. 
2. A postal stamp was issued by the India post in the year 

1998. 
3. In 2015 the University of Pune was renamed as 

Savitribai Phule Pune University. 
4. OnJan 3 2019, the search engine Google marked the 

188th birth anniversary of Savitribai Phule with a 
Google doodle.  

5. The Savitribai Phule award is given to the female social 
reformers in Maharashtra. 

CONCLUSION 
Savitribai Phule and Jyotiba Phule both worked 

tirelessly for the betterment of the Indian society specially 
the girls and women irrespective of all current challenging 
situations. The seeds of the girl’s education sowed by 
Savitribai Phule has become a huge tree and we will always 
cherish it. 
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INTRODUCTION:-   
 Education is a very useful thing in human life.  
without getting education especially formal education, 
people have to struggle a lot for having dignified and 
peaceful life. Because uneducated person cannot deal with 
lot of problems, where Educational qualification is 
required. so formal education enhances the qualities of a 
human being, formal education gives a kind of a confidence 
to any person. Formal education makes a personcapable to 
take responsibility of their own life, so lot of importance is 
given to the formal education. According to Swami 
Vivekanand, Education should aim at reforming the human 
mind. 
 Social reformers like Mahatma Phule and Savitribai 
Phule also gave an emphasis on formal education; 
especially they have given importance to grits education. 
 In Indian Society in 19thcentury,even in today’s 
progressive world, we can easily found male domination 
and patriarchal social structure in our society, it is not very 
constructive or helpful to women’s life. Male dominating 
culture gives very low status to women, which leads 
various social problems in women’s life. 

 So in 19th century, Mahatma Phule and Savitribai 
Phule decided to fight against such male domination in 
society and patriarchalmindset of society and support 
women’s education from all sectors for society.  
OBJECTIVES :-   
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i) To give a sociological account on the work of Savitribai 
Phule and Mahatma Phule in the field of education  

ii)  This article also aims to underline the importance of the 
contribution of Mahatma Phule and Savitribai Phule in 
women’s education. 

RESEARCHMETHODOLOGY:-  
This research article is based on purely secondary 

data collection. It is based on various books, which are 
written about this topic. 
Contribution of Mahatma Phule and Savitribai Phule in 
the Field of education - 

In 19th century, in Indian society, people had not 
very positive or respectful perspective about women. 
Women were considered very inferior as compare to men. 
She had to accept unequal status in family and in society. 
At that time she had given lot of restrictions from society 
and family. For ex- Formal education was not for her. And 
at the same time she was economically dependent on her 
family members.  she had not any type of right to take her 
own decision. In every situation in her life, her family 
members decide, what should be done by her in life as per 
their rules. So lot of problems were responsible for very 
bad condition of woman in society at that time.  

About this situation, Mahatma Jyotiba Phule, who 
was a social reformer and his wife Savitribai Phule who has 
equally supported her husband in his work, decided to do 
some constructive work to remove all social problems 
related to women from our society, and empower women to 
live her life confidently. They found that education 
especially formal education will be, very useful to 
empower women. So they have tried a lot to promote 
women’s education in Indian society.  

Mahatma Phule gave extreme importance to 
women’s education so he started girls school, which was 
very important and initial steps in women’s education in 
Maharashtra. He started girls school in 1948 in Pune, where 
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he started to give formal education to girls, He also taught 
her wife Savitribai Phule and enabled her to give her 
contribution in women’s education.  
 According to Mahatma Phule,if girls will be 
educated, it will be very constructive thing for their life. So 
very much importance must be given to women’s 
education. Savitribai Phule worked as a teacher in their 
school, it was very inspiring things for the everyone who 
really respect women’s education. Both of them supported 
women’s education from all sectors of society, especially 
weaker sectors of society. 

People opposed them, especially those people, who 
were very Orthodox and were not ready to accept new 
changes in the society, opposed Mahatma Phule and 
Savitribai for their work. They have to face a lot, and they 
suffered a lot because such conservative mindset of people. 
But both of them confirmed their work and gave their 
whole life for women’s education, 

Mahatma Phule Started another school in Pune after 
1948. But every time he had to face same problems in 
society. People gave lot of troubles to Savitribai for 
teaching to girls. But she faced such problems very 
courageously and continued her work, both of them worked 
for all sectors of Indian society. They tried a lot to convince 
people especially weaker sectors in the society, to send 
their daughters to schools. 

Because it will be helpful for their future, both of 
them gave their whole life to encourage women’s 
education. 
Importance of Contribution of Mahatma Phule and 
Savitribai Phule in the Field of education – 

Contribution of Mahatma Phule and Savitribai 
Phule in the Field of education is really very important.  
Because of their initiatives girls are getting equal 
opportunities to get formal education. Today we can 
observe, lot of girls are giving great contribution in various 
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professions. They are confident, independent and ready to 
live their life with self-respect. So Contribution of 
Mahatma Phule and Savitribai Phule in the Field of 
education is really very important and have great impact on 
Indian Society. 
REFERENCE: - 
1) Bhartiy Samay Kranti ke Janak Mahatma Jyotiba Phule. –Dr. M. B. Shaha 
2) Karnati Joyti Savitribai Jyotiba Phule-Dr M.G. Mali  
3) Swami Vivekanand the Educator –V. Sukamman 
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Jyotirao Phule is recognized as the idol of girls' 
schooling in India. He, alongside his better half Savitribai 
Phule, opened the main school for young ladies in 1848. He 
committed as long as he can remember to the upliftment of 
the down-trampled, annihilation of un-approachability, and 
strived for equivalent freedoms for all. He widely ran after 
the reasons for ladies and lobbied for widow re-marriage 
and went against youngster relationships. On his passing 
commemoration today, here are a few lesser-known 
realities about the extremist, scholar, social reformer, and 
theologist from Maharashtra. 
Early Life:  

Jyotirao Govindrao Phule was brought into the 
world in the Satara region of Maharastra in 1827. His dad, 
Govindrao was a vegetable seller at Poona. Jyotirao's 
family had a place with the 'mali' station and their unique 
title was 'Gorham'. Malis was viewed as a sub-par station 
by the Brahmins and was avoided socially. Jyotirao's dad 
and uncles filled in as flower vendors, so the family came 
to be known as 'Phule'. Jyotirao's mother died when he was 
only nine months old. 

Jyotirao was a wise kid yet because of the poor 
monetary condition at home, he needed to stop his 
investigations at an early age. He began helping his dad by 
dealing with the family's homestead. Perceiving the ability 
of the youngster's wonder, a neighbor convinced his dad to 
send him to school. In 1841, Jyotirao got admission to the 
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Scottish Mission's High School, Poona, and finished his 
schooling in 1847. There, he met Sadashiv Ballal Govande, 
a Brahmin, who remained his dear companion all through 
his life. At the period of only thirteen years, Jyotirao was 
hitched to Savitribai. 
Social Movements: 

In 1848, an episode ignited Jyotiba's journey against 
the social shamefulness of rank segregation and prompted a 
social upheaval in Indian culture. Jyotirao was welcome to 
go to the wedding of one of his companions who had a 
place with an upper-position Brahmin family. In any case, 
at the wedding, the family members of the spouse offended 
and mishandled Jyotiba when they came to be aware of his 
starting points. Jyotirao passed on the service and decided 
to challenge the overall standing framework and social 
limitations. He made it his all-consuming purpose to pound 
away resolutely at the steerages of social majoritarian 
mastery and focused on the liberation of all individuals that 
were exposed to this social hardship. 

Subsequent to perusing Thomas Paine's popular 
book 'The Rights of Man', Jyotirao was significantly 
affected by his thoughts. He accepted that the illumination 
of ladies and lower station individuals was the main answer 
for battle the social wrongs. 
Efforts towards Women Education: 

Jyotiba's journey toward giving ladies and young 
ladies the right to schooling was upheld by his better half 
Savitribai Phule. One of only a handful of exceptionally 
educated ladies of the time, Savitribai was instructed to 
peruse and compose by her better half Jyotirao. 

In 1851, Jyotiba laid out a young ladies' school and 
requested that his significant other show the young ladies in 
the school. Afterward, he opened two additional schools for 
the young ladies and a native school for the lower 
positions, particularly for the Mahars and Mangs. 
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Jyotiba understood the disgraceful states of widows 
and laid out an ashram for youthful widows and in the long 
run turned into a promoter of Widow Remarriage. 

Around his time, society was man-centric and the 
place of ladies was particularly appalling. Female child 
murder was a typical event as was kid marriage, with 
youngsters now and again being hitched to men a lot more 
seasoned. These ladies frequently became widows before 
they even hit adolescence and were left with practically no 
family support. Jyotiba was tormented by their predicament 
and laid out a halfway house in 1854 to protect these awful 
spirits from dying in the public eye's brutal hands. 
Pains taken for Elimination of Caste Discrimination: 

Jyotirao went after the conventional Brahmins and 
other upper positions and named them "two-timers". He 
crusaded against the tyranny of the upper-rank individuals 
and encouraged the "workers" and "low class" to challenge 
the limitations forced upon them. 

He opened his home to individuals from all 
positions and foundations. He was a devotee to orientation 
equity and he exemplified his convictions by including his 
better half in the entirety of his social change exercises. He 
accepted that strict symbols like Rama are carried out by 
the Brahmin for oppressing the lower station. 

The customary Brahmins of the general public were 
enraged at the exercises of Jyotirao. They faulted him for 
vitiating the standards and guidelines of society. Many 
blamed him for following up in the interest of the Christian 
Missionaries. However, Jyotirao was firm and chose to 
proceed with the development. Strangely, Jyotirao was 
upheld by some Brahmin companions who stretched out 
their help to make the development fruitful. 
Foundation of Satya Shodhak Samaj: 

In 1873, Jyotiba Phule framed the Satya Shodhak 
Samaj (Society of Seekers of Truth). He attempted a 
deliberate deconstruction of existing convictions and 
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history, just to recreate a correspondence advancing 
rendition. Jyotirao eagerly censured the Vedas, the 
antiquated heavenly sacred texts of the Hindus. He 
followed the historical backdrop of Brahmanism through a 
few other old texts and considered the Brahmins liable for 
outlining the shady and cruel regulations to keep up with 
their social predominance by stifling the "Shudras" and 
"atishudras" in the general public. The motivation behind 
the Satya Shodhak Samaj was to sterilize the general public 
from standing separation and free the abused lower-rank 
individuals from the marks of shame caused by the 
Brahmins. Jyotirao Phule was the primary individual to 
coin the term 'Dalits' to apply to all individuals thought 
about lower positions and untouchables by the Brahmins. 
Participation in the Samaj was available to all regardless of 
station and class. A few put-down accounts recommend 
that they even invited the investment of Jews as individuals 
from the Samaj and by 1876 the 'Satya Shodhak Samaj' 
flaunted 316 individuals. In 1868, Jyotirao chose to develop 
a typical washing tank outside his home to display his 
embracing mentality towards every person and wished to 
feast with everybody, no matter what their position. 
 Jyotirao needed to get through serious actual 
torment to compose his book. His right hand had been 
seriously impacted because of a disabling stroke. With a 
compelling feeling that it was important to finish the 
message, as set out in his Gulamgiri, he had will himself to 
compose the book, Sarvajanik Satyadharma with his left 
hand. Sarvajanik Satyadharma is, generally, a statement for 
a majority rules system, the motivation for which came to 
him from present-day western human advancement. There 
are 33 articles in the Sarvajanik Satyadharma, which 
characterize the standards for the formation of a world 
family founded on fundamental basic liberties as well as 
the social and scholarly mentalities fundamental for it. The 
essence of these articles, in pretty much Jyotirao's words, is 
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as the following: All people ought to live respectively join 
on this planet as one family, with genuineness, and without 
segregation, regardless of which town, area, country, the 
mainland or strict convictions they stick to. The Creator 
made man be autonomous and fit for appreciating 
equivalent freedoms as others. 
 On the off chance that the Creator of this world and 
the nearby planet group would one say one are, the reason 
are nations unfriendly towards each other and harbor 
misled thoughts of devoted pride? Then, at that point, 
likewise, waterways from various nations of the world join 
the ocean, then how could a specific stream of a single 
nation be consecrated? Albeit all people on the substance of 
this world are equivalent according to God, some have 
become prevalent by uprightness of their introduction to the 
world; how did this occur? Is it anything but a reality that 
everybody is similar in birth and demise and similarly 
blessed with uprightness and bad habit? The individuals 
who shun any sort of qualification and take part in the 
assignment of inspiring the general public over their work, 
whether as Aryans or Americans or as one considered 
modest like the Chandals, are largely meriting noble cause. 
Provided that they get a good cause will the Creator be 
really cheerful. 
 It is very evident that these are the contemplations 
of one who put stock in a majority rule society. Jyotirao 
acquired the idea of the realm of God on earth from 
Christianity, despite the fact that he presented the new idea 
of human qualities. He was not a patriot. As he would like 
to think, the term 'country' was to be deciphered as 'the 
local area of a district, in view of opportunity and equity. 
He says over and over that gatherings of networks limited 
by standing or religion don't establish a country. A strict 
local area ought to continuously stay a constituent of the 
world's local area. Strict foundations have prompted 
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dissent. He cautions more than once against blind 
convictions in religion. 
 'Nirmik', meaning God, is the new term Jyotirao has 
utilized for the Creator of the universe. He accepted that 
terms up until recently instituted for God had outgrown 
practices and observances, of supplication or love, which 
just made social fracture among individuals. Consequently, 
he shunned terms like Ishwar, Allah, Brahma, and so on, 
According to him, administration to humankind or 
shielding human uniformity and opportunity was generally 
the genuine love of God. 
 My occupation is just to sound an advance notice 
chime. I heard that cautioning chime in Jyotirao's 
contemplations, so I have restated his considerations. It is a 
more significant and troublesome undertaking to make the 
public think, instead of mixing its feelings. Whenever 
incited into thinking, the public will break the shackles of 
millennia to achieve human opportunity which is heavenly 
and brilliant. Unfortunately, there are no educators for this 
reason. When these educators show up, the sun of 
opportunity will arise and won't ever set. What's more, in 
its light, the picture of Jyotiba, the incredible scholar, will 
sparkle until the end of time. 
Death: 

Jyotiba Phule dedicated as long as he can remember 
to the freedom of untouchables from the abuse of 
Brahmins. Aside from being a social lobbyist and reformer, 
he was additionally a finance manager. He was additionally 
a cultivator and worker for hire for the Municipal 
Corporation. He filled in as Commissioner of the Poona 
Municipality somewhere in the range of 1876 and 1883. 

Jyotiba experienced a stroke in 1888 and was delivered 
deadened. On 28 November 1890, the extraordinary social 
reformer, Mahatma Jyotiba Phule, died. 
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महा मा योमहा मा योमहा मा योमहा मा योितराव फुल ेआिण याच ेितराव फुल ेआिण याच ेितराव फुल ेआिण याच ेितराव फुल ेआिण याच े
थंिवथंिवथंिवथंिव     

डॉ. ऋषी एस. गजिभये    
ंथपाल 

एस आर एम पी कॉलेज ऑफ होम साय स अकलूज िज. सोलापूर ४१३ १०१ 
 

 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

योितराव गो वदराव फुल े ह े एकोिणसा ा शतकातील 
महारा ातील समाजसुधारकांम ये एक अि तीय थान आह.े इतर 
सुधारकांनी ि यांची ि थती आिण अिधकार यावर िवशेष भर दऊेन कुटंुब 
आिण िववाह या सामािजक सं थांम ये सुधारणा कर यावर अिधक ल  
क त केल,े तर योितबा फुले यांनी अ यायकारक जाित व थे या 
िवरोधात उठाव केला याम ये लाखो लोकांना शतकानुशतके ास सहन 
करावा लागला आिण भारतीय समाज व थेवर टीका केली. आिण हद ू
धम. या काळात अनेक सामािजक आिण राजक य िवचारवंतांनी अशा 

व था आिण प त या िवरोधात चळवळ सु  केली. या िवचारवंतांचा 
उ ेश मिहलां या सामािजक, आ थक, शै िणक आिण राजक य दृ ा 
उ तीचा होता. या सामािजक-राजक य िवचारवंतांपैक  महा मा फुल,े 
महा मा गांधी, डॉ.बी.आर. आंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, ई रचं  
िव ासागर आिण अशा इतरांनी दिलत, मागासवग य आिण मिहलांसाठी 
समानतेसाठी य ांची चळवळ चालिवली आह.े  या लेखाम ये महा मा 
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फुल या वरिचत थंांचे आिण यां यावर िलिहले या तसेच यां या 
जीवनावर आधा रत असले या ंथांचे िव ेषण कर याचा माझा य  
आह.े 

तावना तावना तावना तावना     
अ पृ यता आिण जाित व था िनमूलन आिण ी मु  यासह 

अनेक े ात यांचे काय िव तारले. 24 स टबर 1873 रोजी, फुल ेयांनी 
यां या अनुयायांसह स यशोधक समाज (स यशोधक समाज) ची थापना 

केली आिण खाल या जातीतील लोकांना समान अिधकार िमळवून दल.े 
सव धम आिण जातीचे लोक या संघटनेचा एक भाग बन ूशकतात यांनी 
शोिषत वगा या उ थानासाठी काय केले. फुल ेह ेलगरांगतेील सामािजक 
सुधारणा चळवळीतील मह वाचे ि म व मानल ेजातात. मिहला आिण 
खाल या जातीतील लोकांना िशि त कर या या यां या य ांसाठी ते 
सवात जा त ओळखले जातात. भारतातील मुल साठी शाळा उघडणारे ह े
जोडपे पिहले मूळ भारतीय होते. 
महा मा फुल ेयाचंी थं सपंदामहा मा फुल ेयाचंी थं सपंदामहा मा फुल ेयाचंी थं सपंदामहा मा फुल ेयाचंी थं सपंदा    
� ि तीय र  (नाटक) (१८५५): ह ेनाटक मराठीतील पिहल ेआधुिनक, 

सामािजक व वतं  नाटक मानले जात,े ' ान' ह ेभारतीय परंपरेतील 
ितसरे र  मानल ेजाते. या अथाने शीषक यो यच आह.े 'भट' ( ा ण) 
अ ानी शू ांचे शोषण कसे करतात, याचे िच ण या नाटकात केल े
आह.े याउलट या नाटकातून एका ि ती धम पदेशकान े शोिषत 
शू ांना, स याचा माग दाखिवला आह.े ह ेनाटक यां या अ ानामुळे 
जनतेची कशी फसवणूक केली जाते ह े प  क न िश णाचे मह व 

भावीपणे दशिवते. 
� छ पती िशवाजीराजे भोसले यांचा पोवाडा (१८६९):या संपूण 

नृ यना टकेत छ पती िशवाजी महाराजां या कायाचा आिण 
कतृ वाचा आढावा घे यात आला. तो आठ भागात आह.े सामा य 
लोकांना त े समजावे हणून त े सो या प तीन े मांडल े आह.े मराठी 
किवतेतील/सािह यातील किवतेतील ह ेपिहले गणुव ेचे काय मानल े
जाते. 

� पोवाडा: िव ाखातील ा हण पंतोजी.(१८६९) 
� ा णांचे कसाब (१८६९):अडाणी आिण गरीब शूदरचं ‘भट’ 

( ा ण) शोषण का मय व पात मांडलं आह.े 
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� गुलामिगरी (१८७३):पौरािणक कथांचे समी ेन े िव ेषण केल े आह.े 
आय आिण मूळ ‘ े पती’ यां यातील संघषाचे वणन भावीपणे केले 
आह.े थमच, ह े सादर केले गेले आह े क ; भारतीय इितहास हा 

ा ण आिण ा णेतर यां यातील संघषाचा इितहास आह.े 
� शेतकरीचा आसूड (1883): योितरावांनी अनेक देशी-िवदेशी शू  

आिण आत-ेशू ां या गरीब ि थतीचा पु तकातून अ यास केला होता. 
ते सव िवचार यांनी या पु तकात एक  मांडल ेआहते. या पु तकात 
कृषीिवषयक काही मह वाचे मू यमापन मांड यात आल े आह.े 
योितरावांनी या पु तकातील करण ेलोकांसमोर वाचली. बडो ाचे 

महाराज सयाजीराव गायकवाड यां यासमोरही हा थं वाचला गेला. 
जोितरावांनी पु तकाची ह तिलिखते हाईसरॉयकडेही पाठवली. 

� स सार: योितरावांनी ‘स सार’ (िनयतकािलक) दोन भागात कािशत 
केले होत,े आिण पुढील िवषय मांडल े आहते; ा समाज; ाथना 
समाज; िविवध जात मधील पासून ज मले या अभकांची 
सामािजक ि थती; आयभ ांची िवचारधारा; दसु-या भागात 
योितरावांनी नवनवीन मागाचा अवलंब करणा  या ि यांवर टीका 

करणा या लोकांची नदा केली आह.े 
� इशारा: योितरावांनी जातीय असमतोल हा रा ा या िवकासात 

अडथळा अस याचे प  केले आह.े योितरावांनी चेतावणी दली क , 
खो ा मतांमुळे सवसामा यांची दशाभूल होऊ शकत,े यामुळे शेवटी 
रा ाचे नुकसान होईल. “शेतक यांची ि थती बरी” ह े िवधान खोटे 
अस याचे जोतीरावांनी सूिचत केले आह.े 

� सवजनीक स यधम (1891):जोितरावांचे ह े शेवटचे पु तक आह.े 
१८९१ साली ते मरणो र कािशत झाले. उज ा हाताला 
अधागवायू झा यामुळे योितरावांनी डा ा हातान े या पु तकाचे 
लेखन पणू केल.े मानवधमाचे महान िवचार सामा य लोकांसाठी 
मांडले आहते. ‘मानव धम’ कठोर आिण कालबा  धा मक 

ढीवादाचा याग करण,े समानता, बंधुता, मानवतेवर आधा रत 
नैितक िवचार वीकारणे यांचा पुर कार करतो. यामुळे न ा 
समाजा या उभारणीला मदत होईल, असा िव ास जोितरावांना 
वाटत होता. या पु तकात सा या सो या सं कारांचे वणन आह े
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यामुळे आनदं िमळतो. अखंडदी का रचना कवा सतत का रचना: 
यात काही सामािजक स य, उदा  त वांचा समावेश होतो- बोधन. 

धा मक सनातनी िव  लढा. काही महान चे मह व. ‘शू  आिण 
आते शू ’ अशा उदा  िवचारांची िशकवण मधुर, सा या का मय 
व पात मांडली आह.े 

� पुणे स यशोधक समाज अहवाल (1877) 
� दु काळाबाबत िवनंती प  (1877) 
� हटंर ए युकेशन किमशनला संबोिधत मारक (1882) 
� मराठी थंकार सभेला प .(१८८५) 
� ामजो य संभांडी जािहर काभार (1886) 
� मामा परमानंद यांना प  (1886). 
� स यशोधक समाज-सव पूजा िविध. 
� महा मा फुले यांची प  े
� महा मा फुले यांची इ छा 
महा मा फुल ेयां यावर िलिहललेी थंमहा मा फुल ेयां यावर िलिहललेी थंमहा मा फुल ेयां यावर िलिहललेी थंमहा मा फुल ेयां यावर िलिहललेी थं    
� महा मा फुले यांचे जीवन आिण काय - थोरात सुधाकर एस., 

असोिसएटेड डीन, कोलाज ऑफ अॅ ीक चर, पुणे 5 (इं जी), 1986. 
� सां कृितक ांतीचा णेता, महा मा योितराव फुले-खरपडे 

डी.के.,भौजन पि लकेशन ट, नवी द ली ( हदी),1990. 
� डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरजी के गु  ांतीबा फुले (नाटक)-स गारा 

र ालाल, महा मा फुले -आंबेडकर िवचारिश ण समता रथ सिमती, 
पुणे ( हदी),1990. 

� महा मा योितराव फुले (भारतीय सामािजक िव लवो म िपता)-
( ारा अनुवा दत) डॉ.िवजयभारती, मूळ लेखक-धनंजय क र, जनपद 
िव ाक म चुरणा, हदैराबाद (तेलगु)ु,1987. 

� महा मा योितराव फुले यांचे ह ता र (मोडी, मराठी आिण 
इं जीम ये) ( ोत- महा मा फुले गौरव थं, खंड 1, वर साइट) 
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� महा मा योितराव फुले यांचे घर ( ोत- महा मा फुल े गौरव थं, 
खंड 1, op cit) 

� सािव ीबाई फुले ( ोत - डॉ. बाबा आढाव, सव ) 
� डॉ िव ाम रामजी घोल े( ोत-डॉ, बाबा आढाव, ऑप सीटी) 
� हरी रावजी िचपळूणकर (सोस-डॉ, बाबा आढाव, op cit) 
� भाऊ क ढाजी डंुबरे पाटील ( ोत-डॉ, बाबा आढाव, वर सीटी) 
� सागरावधी सािव ी (नाटक)- शहा, एम.बी.चेत ी काशन, 

अमळनेर. 
� महा मा फुले िवचारधन-शशी एज सी, बोरगाव (मेघ)े वधा, 1990. 
� महा मा फुले ि  त व आिण िवचार- सरदार जी.बी., ंथाली, मंुबई, 

१९८१. 
� िवहीर, महा मा योितराव फुल े यांनी अ पृ यांना िविहरीतून 

( यां या घरा या आवारात) पाणी घे याची परवानगी दली. ( ोत- 
महा मा फुले गौरव ंथ, खंड 1, op cit) 

� महा मा योितराव फुले यां या ता यात ( ोत-डॉ. बाबा आढाव, 
अ य , महा मा फुले समता ित ान, पुणे) 

� महा मा-सावरकर प ाकर कृ ण, १९७१. 
� दिलत शोिषत जनतेचा पिहला आवाज ांतीबा योितराव फुल-े

सावंत शैला आिण कदम अिवनाश, ांतीबा फुले सां कृितक मंच, 
ड िबवली (पूव). 

� महा मा फुले गौरव थं-साळंुके पु.भा. आिण इतर (संपादक 1ली 
आवृ ी), नरके हरी, फडके वाय.डी. (सुधा रत दसु या आवृ ीचे 
संपादक), महा मा फुले च र  साधने काशन सिमतीसाठी, िश ण 
िवभाग, महारा  रा य, मंुबई, १९९१. 

� ीर  सािव ीबाई-सोनवणे िव ास, सुनील काशन, धुळे. 
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� महा मा फुले यांची सं िहत कामे, खंड 1, गुलामिगरी, ो. पी.जी. 
ारा अनुवा दत. पाटील, महा मा फुले पु यशता दी क ीय सिमती, 

महारा  शासन, मंुबई ४००२१ (इं जी), १९९१. 
� महा मा योितबा फुले (रा ीय च र माला)-हिमद ए.आय.(सं.), पुण,े 

संपादक (इं जी).1976. 
� योितराव फुले: िव ोही आिण बुि वादी-जोशी ल मण शा ी, 

महारा ातील तकवादी, डेहराडून, भारतीय पुनजागरण सं था 
(इं जी), १९६२. 

� महा मा योितराव फुले-आम या सामािजक ांतीचे जनक-क र 
धनंजय, पॉ युलर काशन, बॉ बे 400034 (इं जी),1964. 

� जात, संघष आिण िवचारधारा- महा मा योितराव फुल े आिण 
एकोिणसा ा शतकातील पि म भारतातील िन  जातीचा िनषेध-
ओ'हनॅलॉन रोझ लड, कि ज युिन ह सटी ेस, कि ज आिण ओ रएंट 
लाँगमन हदैराबाद (इं जी), 1985. 

� महा मा योितराव फुले व स यशोधक समाज-पठाण उ.म. S .C 
म ये मा कक (सं.), िडसट ोटे ट अडँ रफॉम इन इंिडयन 
िसि हलायझेशन, िसमला, इंिडयन इि ट ूट ऑफ अडॅ हा ड टडी 
(इं जी),1977. 

� योितराव गो वदराव फुल े .महारा ाचे समाजसुधारक-फडके 
वाय.डी., मािहती क , शासन. महारा - नवी द ली (इं जी), 
1985. 

� आ सुधारक योितबा फुल-े ि व आिण िवचार-राजभो 
प.पू.पुण.ेभारतीय दिलत सेवा संघ,1958. 

� कबीर योितबा-राठोड मोतीराम, औरंगाबाद, अि त व, १९७९. 
� महा मा योितबा फुले-रानडे ग.म. मंगल काशन, नागपूर, १९८९. 
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� आमी पिहलीले फुल-े(आठवणी)-रायकर सीताराम.(ई.डी.) महा मा 
योितराव फुल े समता ित ान,पुणे १९८१ (पनुमु ण) महा मा 

फु यां या अपरि त आठवानी,रघुवंशी काशन,पुणे. 
� मा सवाद आिण फुले आंबेडकरवाड-रेगे म. . आिण पाटील शरद, 

ा काशन, वाई, 1980. 
� महा मा फुले यांचे जीवनकायाचे वा तव दशन-लिहगडेु जे.बी., मंुबई, 

१९५३. 
� वामी योितराव फुल े यंचा पु यितथी ि यथ स यशोधकशतक- 

वानखडे मोतीराम तुकाराम, मुकंुद गणपत पाटील, दीनिम  ेस, 
काराजीगाव, १९११. 

� मुला या श दात फुल-े िव ाथ , १९७१. 
� महा मा फुले िवचारधन-िवभूते भलभ- (डॉ.), को हापूर, १९९१. 
� महा मा फुले आिण यंची परंपरा ेरणा, िशकवान-िव यास िव ा 

भाकर, लोकवांगमय गृह. मंुबई, १९८२. 
� महा मा फुले आिण ीमु  आंदोलन-वै  भाकर, लोकवा य गृह, 

मंुबई, १९८१. 
� स यशोधक योितराव फुले-िव ा द.ग. वाई, आर.एन. च हाण, 

१९५२ 
� स यशोध याची दशा-शंकर े समाजिव ान ंथालय, पुण,े 

१९७३. 
� रा ीय समाज ांतीचा एकोिनसा ा शतकाितल धडसी वतक 

महा मा योितराव फुले च र  व कामिगरी- (संकिलत) शहाकर 
पांडुरंग ल मण, नागपरू, १९८६. 

� तरत य-माळशे एस.जी. परचुरे काशन मं दर, मंुबई, १९८७. 
� वै दक धम आिण महा मा योतबा फुले-माळी गजमल.राजमु ा 

काशन,नवीन औरंगाबाद. 
� महा मा योतबा फुले यांचे िनवास थान िवचार- माळी गजमल (सं.) 

यशवंतराव च हाण ित ान, मंुबई, १९९०. 
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� महा मा योितबा फुले-माळी जी.डी., राजे काशन, पुण,े 1967. 
� हा ध या योितबा झाला-माझी म.ग. आशा काशन, गारगोटी, 

१९९०. 
� ांती योती सािव ीबाई योितराव फुल-े माळी म.ग. आशा काशन, 

गारगोटी, 1980 
� महा मा फुले यां य शै िणक द ताईवाज आिण नवी शै िणक 

योजना- माळी एम.जी. महा मा फुले िव  भारती, गारगोटी, 
१९८६. 

� सािव ीबाई फुले : सम  वांगमय - माळी म.ग. महारा  रा य 
सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई, १९८८.. 

� युग ी सािव ीबाई फुल-ेमुटकुळे आर.पी., मेहता पि ल शग हाऊस, 
पुणे. 

� आसूद (नाटक)- मुटकुळे आर.पी., संगमनेर, १९८९. 
� महा मा योितराव फुले-मुधोळकर सं या, अनमोल काशन, पुण,े 

१९८८. 
� महा मा योितबा फुले - (नाटक) - मोरे शंकरराव शांताराम, 1950 
� महा मा फुले यांचे राज कया िवचार-मोरे सदानंद ीधर, िशवाजी 

िव ापीठ, को हापूर, १९९१. 
� महा मा योितराव फुले िवचार आिण वषा- युिनक फ चस (सं.) 

मनोिवकास काशन, मंुबई, १९९१. 
� फुले च र -बनकर ध िडबा पांडुरंग, १९०९. 
� आभाळवेधी (कादंबरी)-बनसोडे हीरा जी., शलाका काशन मंुबई, 

१९८८. 
� िशवशा ,फुले आंबेडकर तसेच िव ल रामजी व भाऊराव हचे आमचे 

मागदशक-बागल भाई माधवराव. 
� आजही महा मा फुल ेमागदशक- बागल भाई माधवराव. 
� योितराव फुले – बोडके एन.के. अहमदनगर. 
� योत – बोरपाळकर सुिम ा, १९४७. 
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� योितबुवा यांचे च र - हा चैत यदास, १९२२ 
� महा मा योितबा ते कमवीर भाऊराव-भगत आर.टी., को हापूर, 

युिन हसल, 1973. 
� महा मा फुले एक चतन-भोसले डी.टी., हीनस काशन, पुण,े 

1970. 
� महा मा फुले एक चतन-भोसले डी.टी., हीनस काशन, पुण,े 

1970. 
� महा मा योतबा फुले वषाआणी वसा-भोळे बी.एल.(1990) 

अमरावती िव ापीठ. 
� महा मा फुले आिण स यशोधक चालवळ-मंगडुकर म. . रघुवंशी 

काशन, पुण.े 
� योितराव फु यांची समाज प रवतन नीित-मगर ( भगारे) िनमला 

सािह य सेवा काशन, औरंगाबाद, १९९१. 
� महा मा फुले - मानकर आनंद अवधूत, 1940. 
� ज म सािव ी (कादंबरी)-नवरे डी.एस., पंचा काशन, पुणे, 

१९८४. 
� ांितसूय महा मा फुल-ेनाईकवाडे अशोक आिण ग हाण े सुधीर (सं.) 

ानेश काशन, बीड, १९९०. 
� महा मा योितराव फुल-ेिनमल गु जी, ीिव ा काशन; पुण,े 

१९९०. 
� महा मा फुले; राजष  शा  आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक 

वैचा रक वास-पगारे ह रभाऊ, रघुवंशी काशन, पुणे. 
� झंुजार - पगारे ह रभाऊ, 1974. 
� महा मा फुले डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर आजचे संदभ - पांढरे रमेश, 

हदु थान काशन सं था; मंुबई, १९९०. 
� ीमु आंदोलना या णे या सािव ीबाई-पंढरे नीला, मिणफळ; 

धुळे, 1989. 
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� महा मा फुले आिण सां कृितक संघष-पाटणकर भारत;लोकवा य 
गृह;मंुबई, १९९१. 

� अमरजीवन-पाटील नारो बाबाजी महाधट शा ी, १९९१. 
� महा मा योितराव फुले (च र )-पाटील पंढरीनाथ 

सीताराम.िचखली,१९२७. 
� युग वतक महा मा फुले - पपळे स.प.मंगल काशन, आवकोट. 
� भंजन (कादंबरी) – पुनवसु अिन , मेहता पि ल शग हाऊस, पुण,े 

१९८९. 
� फुले आंबेडकर शोध आिण बोध- फडके भालचं , आनंद काशन, 

औरंगाबाद, १९८५. 
� महा मा फुले यांचा गुणगौरव-फरांडे पुंडिलक, शाहीर स यशोधक 

िव ाथ  संघ, मंुबई, १९५८. 
� योतीस िमलाली योत (नाटक) - धाकुलकर नाना, मंगल काशन, 

नागपूर, १९९०. 
� समाज प रवतनाचा संुदरभात महा मा फुले आिण यायमूत  रानडे -

दंडवत े मध,ु महा मा फु ा यानमाला, दसुरे वष, १९८७-८८, 
मराठी िवभाग.मंुबई िव ापीठ, मंुबई. 

� महा मा योितराव फुल े –टाके अर वद, मीनल काशन, को हापूर, 
१९८९. 

� महा मा योितराव फुले िवचारधन-दगु िव.गो. भा काशन नागपूर, 
१९८८. 

� महा मा फुले-देवळे S.R.1977 
� अि फुल े सािव ीबाई फुले यांची किवता : व प आिण समी ा-

देशपांडे के.पी. नतून काशन पणुे, १९८२. 
� ा मी सािव ीबाई (नाटक)-देशपांडे सुषमा, नीलकंठ काशन, पुण,े 

१९८९. 
� महा मा फुल ेयांचे सामािजक बोधनाचे य -देशमुख एम.एम..पणु े

िव ापीठ, पुण,े 1985. 
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� महा मा फुले िवचारधन-देसाई दाजीबा (सं.), मारक थं बेळगाव 
� तेवतो नंदादीप हा (कादंबरी)-देसाई नयनतारा, प रमल काशन, 

औरंगाबाद, १९८२. 
� महा मा योितराव फुले -देसाई वसंत, कॉि टने टल काशन, पुण,े 

१९६५. 
� महा मा फुले यांची बदनामी : एक स यशोधन-नरके हरी, सुगावा 

काशन पणु,े १९८९. 
� स यशोधक का िख र तसेवक? योितबुवा फु यांचे अंतरंग-नलवडे 

जी.एम.पुण,े 1925. 
� योितबुवा फु यां या बोजवारा : नगरपािलके या साभेची सागरा 

हक गत-नलवडे जी.एम. पणुे १९२५. 
� लेख, िनबंधमाला-िचपळूणकर िव णुशा ी, अंक ४८, वष ४, 

दीनबंधू, साठे, १९२६. 
� महा मा फुल ेआिण शेतकरी चालवळ-चौसाळकर अशोक, लोकवा य 

गृह, मंुबई, १९९०. 
� योितबा फुले-जीवन व काय-जिहरनामा काशन, मंुबई, १९९०. 
� महा मा योितराव फुले – जोशी डी.डी., सुरेश एज सी, पुणे, 1987. 
� स यशोधक समाजाचा इितहास, तुत खंड-जोशी महशे, महारा  

रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई, १९८७. 
� योती िनबंध, योितराव फुल,े हदु थानतील सामािजक गुलामिगरी 

िव द बँड पुकारनारा पहला पु ष-जोशी ल मणशा ी, ा 
पाठशाला मंडळ, वाई, १९४७. 

� शेतकरीचा असूड: शतकाचा मुजरा-जोशी शरद, शेतकरी काशन 
आंबेगाव, १९८९. 

� महा यांचा महा मा योितराव फुले – खािडलकर नीलकंठ, शलाका 
काशन, मंुबई, १९८९. 
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� मायबाप, महा मा फुले (नाटक)-जोशी एस.पी. महा मा फुले मारक 
सिमती काशन, मंुबई, १९८४. 

� महा मा फुले यांचे शै िणक काय-ठ बरे तानाजी, लोकवा य गृह, 
मंुबई, १९९१. 

� फुले आंबेडकरी चळवळीची दहाड  धनराज, मेय काशन, नागपरू 
१९९०. 

� फुले चळवळीची दशा दहाड धनराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
टडी सकल दयापूर. 

� महा मा फु यांचे िवचार आिण काय, वा तुि थती आिण िवपयास-
धवरे रमेश, शीक िव ाथ  संघ, को हापूर, १९८९. 

� योती कलास झळके (नाटक)-धाकुलकर नाना, मंगल काशन, 
नागपूर, १९९०. 

� लोकक याणकरी रा याचे  े महा मा योितराव फुल-ेकुरकुरे 
एल.बी. महारा  माळी समाज महासंघ, पुण,े १९८३. 

� दान महान समाजसेवक-कुलकण  द ाजी, 1968. 
� महा मा फुले समाज ांतीचे अ दतू- कुलकण  द ाजी, राघवंशी 

काशन पणुे. 
� दान योती: योितबा फुले व सािव ीबाई फुले यांचे जीवन च र  – 

कुलकण  िमला, समाज िश ण सिमती, मंुबई, १९६९. 
� महा मा फुले जीवन आिण काय-कदरूकर म. . आिण करमरकर अ ण 

(सं.) भारतीय िवचार साधना, पुण,े १९९०. 
� सािव ी योती (कादंबरी)-केळकर इंदमुती; िव ाथीर् काशन पुण,े 

१९८३. 
� महा मा फुले आिण स यशोधक जलसे- खरात संभाजी, सािह यसेवा 

काशन, औरंगाबाद, १९९०. 
� महा यांचा महा मा योितराव फुले – खािडलकर नीलकंठ, शलाका 

काशन, मंुबई, १९८९. 
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� महारा ाचा मा टन यूथर महा मा योितराव फुल े यांचे ोटक 
च र -गवंडी अनतं एकनाथ, १९१८. 

� थोर समाजसेिवका सािव ीबाई फुल-ेगोर ेमा, ी िव ा, पुणे, 
१९८१. 

� ि मूत  दशन-गोवंडे V.B.,पुण,े1953. 
� महा मा फुले-घोरपडे ए.के., ठोकळ काशन, पुण,े १९५३. 
� महा मा योितराव फुले यंचाय च र वार ोटक िनबंध-च हाण 

दलपत िस हा, १९२७. 
� महा मा योितराव फुले (नाटक)- च हाण रामनाथ, पुण,े १९९०. 
� योितराव फुले सम  ंथ-अिधकारी काशन, पुणे. 
� महा मा फुले सम  वांगमय-(संपा दत) धनंजय क र आिण 

एस.जी.माळश,े महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई, 
सुधा रत 2री आिण 3री आवृ ी; (सं. फडके वाय.डी. महारा  रा य 
सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई, सुधा रत 4थी आिण 5वी 
आवृ ी.) A-3 काशन (महा मा फुले ारा): 

� जाितभेद िववेकसार, दसुरी आवृ ी, लेखक तुकाराम ता या पडवळ 
(१८६५) महा मा योितबा फुले यां या संदभातील A-4 पु तके: 

� महा मा फुले (मराठी िच पटाची कथा)- अ  ेपीके, मंुबई, १९५४. 
� योितबा फुले :काय आिण वांगमय यांच स य व प दशन-ओक 

चतामण गणेश, काल काशन, पुणे, १९८४. 
� योितबा फुल े आिण ीमु चा िवचार-जेल ओमवेट, लोकवा य 

गृह, मंुबई, १९९०. 
� सामािजक ांतीची अ दतू-सािव ीबाई फुले-कडवे रघुनाथ, शशी 

काशन, वधा, १९८५. 
� महा मा योितराव फुले यांचे च र  (च र )-कडवे पांडुरंग बालाजी, 

नांदगाव, १९६८. 
� महा मा योितराव फुले- कवळी आर.डी., १९४०. 
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� महा मा योितराव फुले-क हाडे वीणा, लोकवा य गृह, १९९०. 
� महा मा फुले व नामदार गोखल-े-कािनटाकार माधव, १९६४. 
� योितराव फुल-ेआम या समाज ांतीचे जनक-क र धनंजय, पॉ युलर 

काशन, मंुबई, १९९०. 
� समाजसुधारक महा मा फुले – कंुभार नागोराव, लातूर, १९९०. 
� महा मा फुले- कंुभार बळीराम नागोजी.1938. 
� महा मा फुले : होरािसओस वाचक - गो वद गणपत काळे. 
� योितबा फुले यांनी मानवतेची ओळख क न दली - आर.एस.घाटगे. 
� मानवी एकता आिण रा ीय गतीचा चारक - जेकब. B. इ ायल. 
� "महा मा फुले-आधुिनक भारतातील महान शू  यांनी हदूं या 

खाल या वगाला उ  वगा या गुलामिगरीची जाणीव क न दली 
आिण भारतासाठी परक य राजवटीपासून वातं यापे ा सामािजक 
लोकशाही अिधक मह वाची आह,े अशी सुवाता सांिगतली" - 
डॉ.बी.आर. आंबेडकर. 

� महा मा आंबेडकर ह े भारताचे पिहल े सामािजक ांितकारक - 
सािव ीबाई सावरकर िनभय जोितबा -   गो वद बाबाजी जोशी. 

� ओतूर आिण जोितबाची कसान चळवळ 
� योितबा फुल े : साधी राहणी आिण उ  िवचारसरणी - 

ल मण. द.ठोसर. 
� योितबा फुले : देवदासी व थेचे िवरोधक - ह.अ.तळचेरकर. 
� ब जन समाजाचे शोषण थांबवणारे महा मा - दामोदर.एस. शदे. 
� जोितबा : माझे ेरणा ोत - डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर. 
� ी िश णाचा सारक - एन. ही.जोशी. 
� महा मा फुलचे िवचार आ हानांना सामोरे जा याचे बळ दतेात - शरद 

पवार. 
� चचतून िश ण - भा कर जाधव. 
� पंिडतांिशवाय िववाह: संघषाची कथा - महा मा फुल.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

महा मा फुले यां या लेखणीतनू अवतरलेली तृतीय र  छ पती 
िशवाजी राजे भोसले यांचा पोवाडा ा णांचे कसब गलुामिगरी 
शेतक यांचा आसूड सावजिनक स य धम यासार या अभूतपूव सािह याची 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 63   

िन मती झाली याचाही याला तोड नाही अशा कारचे सािह य िनमाण 
होणे श य नाही या कारे महा मा फुले यांनी आप या लेखणीतून गरीबी 
जातीयवादी ता शोषण ा सव सामािजक थांचे यशो यथोिचत लेखन 
क न आप याला आजही सामािजक दशा दाखव याचे काम यांचे लेखन 
सािह य करताना दसून येते. याचबरोबर अनेक लेखकांनी यां यावर 
केले या िलखाणातनू यां यावर असले ला िव ास ह े आप याला या 
लेखात दसून येते.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

1. महा मा फुले यांनी िलिहलेली पु तके 
2. महा मा फुले यां यावरील पु तके 
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सािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन सािह य आिण सािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन सािह य आिण सािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन सािह य आिण सािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन सािह य आिण 
मोलाच ेयोगदानमोलाच ेयोगदानमोलाच ेयोगदानमोलाच ेयोगदान    

 

डॉ. सपनाराणी ावण रामटेके    
ंथपाल 

यशवंतराव च हाण महा. करमाळा िज.सोलापूर 413203(MS) 

 
 

सासासासाराशंराशंराशंराशं    
“वाचाल तर वाचाल” या हणीचा अथ आप यासमोर प  व 

यो य त हने ेआप या कायान ेसािव ीबाई फुल ेयांनी दाखवून दल ेआह ेव 
समाजाला एक उ कृ  नवीन दशा दाखवून दली व आपण आज या 
दशेने यो य त हने ेवाटचाल क न आपल े येय ा  करत आहोत यांचे 

मोलाचे योगदान यो य त हने े पु तक पात आप यासमोर पु तके पी 
ान उपल ध आह.े सािव ीबाई फुल े यां या ि म वाचे दशन होते 

आिण यांचे िवचार आपण आ मसात करायला पािहजेत. वाचन क न 
वाचन ही अशी कला आह ेक   वाचन क न नवनवीन ान ा  क  
शकतो आपल ेजीवनमान उंचाव यात पु तकाचे मोठे योगदान आह ेयाचे 
पूण ेय सािव ीबाई फुले यांना जाते. यां या याग पी  झाडाला 
लागलेल े आपण सव यश वी फळे आहोत. ी श  उदयास आली 
सािव ीबाई फुले मुळे यां या िशि त हो यासाठी योितबा फुल े यांची 
आठवण के या िशवाय फुल े यांना यां या कायाब ल आदरांजली पणू 
होणार नाही. 
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सािव ीबाई फुले यांनी एका त ण िव ा याला वत:साठी 
भेटव तूंऐवजी एका पुर कार समारंभात शाळेसाठी लाय रीची मागणी 
कर यास े रत केल ेहोते. ितन ेत ण मुल ना िच कला, लेखन आिण इतर 
उप म करायला े रत केल.े मु ा साळवे या त ण मुलीन े िलिहललेा 
िनबंध यावेळी दिलत सािह याचा आिण दिलत ीवादाचा चेहरा बनला 
होता. पालकांना िश णाचे मह व पटवून दे यासाठी आिण यां या 
मुलांना िनयिमतपण े शाळेत ये यासाठी ो सािहत कर यासाठी पालक-
िश क बैठक िनयिमत अंतराने घे यात आली. 
 

“आता िनि य बसू नका, जा, िश ण या 
अ याचा रत आिण यागले यांचे दःुख संपवा, 
तु हाला िशक याची सुवण संधी िमळाली आह े
ते हा िशका आिण जाती या साख या तोडा." 

- सािव ीबाई फुले 
तावनातावनातावनातावना    

सािव ीबाई फुल,े 03 जानेवारी 1831 रोजी ज मले या, एक 
समाजसुधारक, िश णत  आिण लेिखका हो या यांना भारतातील 
मिहला आिण दिलतां या िश णासाठी यां या अ ग य योगदानाब ल 
भारतातील पिह या ीवादी हणून गौरवले जात.े महा मा योितराव 
फुले यां या सहवासात, सािव ीबाई फुल ेयांनी ल ानंतर वतःला िश ण 
दल,े पु यातील महारवा ात उपेि त समाजातील मुल ना िश ण 

दे याचे काम हाती घतेल ेआिण पु यातील बुधवार पेठेतील िभडे वा ात 
भारतातील पिहली सव मिहलांची शाळा सु  केली. 

अ याचारांना त ड देत ितने िविवध जात मधील अनेक मुलांना 
िश ण दल,े जातीय दडपशाहीचा ितकार केला आिण योितराव फुल े
आिण इतर ांितकारकांसह 18 शाळा थापन के या. एका 
समाजसुधारका ित र , या एक वलंत लेिखका देखील हो या, यां या 
लेखनान े भारतातील जाितिवरोधी आिण ीवादी सािह यात मह वपणू 
योगदान दले. 
सािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन आिण थं सपंदासािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन आिण थं सपंदासािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन आिण थं सपंदासािव ीबाई फुल ेयाचं ेलखेन आिण थं सपंदा    
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सािव ीबाई फुले यां या किवता आिण इतर लेखन आजही 
अनेकांसाठी ेरणादायी आहते आिण भारतातील जाित व थेिव या 
संघषात त ेअ ेसर आहते. ितन ेकाही अितशय मौ यवान लेखन एक  केल े
आह.े 

� का फुले- किवतासं ह, १८५४ 
� योितरावांची भाषणे, सािव ीबाई फुले यांनी संपा दत, २५ 

िडसबर १८५६ 
� सािव ीबा ची योितरावांना प े 
� मातो ी सािव ीबा ची भाषणे, १८९२ 
� बावनकशी सुबोध र ाकर, १८९२ 

डॉ. एम. जी. माळी यांनी संपा दत केले या ‘सािव ीबाई फुले’ 
या १९४ पानां या खंडात या कलाकृती एकि त के या आहते. खंडाला 

िस  िवचारवंत आिण त व  डॉ सुर  बार लगे यांची तावना आह.े 
१८५४ म ये कािशत झाललेा ‘का फुले’ हा सािव ीबा या किवतांचा 
पिहला का सं ह होता. यात िनसग, सामािजक सम या, बोधपर किवता 
आिण ऐितहािसक किवता अशा एकूण  ४१ किवता आहते. ‘ योितरावांची 
भाषणे’ हा सािव ीबा नी संपा दत केललेा खंड असून याचे ितलेखन 
चा स जोशी यांनी केल ेआह.े ह ेपु तक १८५६ म ये कािशत झाले असून 
यात योितरावांची चार भाषणे आहते. 

‘सािव ीबा ची योितरावांना प े’ म ये ओतरू आिण नायगाव 
येथून एकूण तीन प े आहते. ‘मातो ी सािव ीबा ची भाषणे’ म य े
सािव ीबा ची िविवध िवषयांवरची भाषणे आहते जसे क  उ ोग, 
िश ण, चांगले आचरण, सन आिण कज. त े शा ी नारो बाबाजी 
महाधट पानसरे पाटील यांनी संपा दत केले आहते आिण 1892 म ये 
व सल ेस, बडोदा यांनी कािशत केल ेहोत.े ‘बावनकशी सुबोध र ाकर’ 
हा भारता या इितहासाचे वणन करणारा का सं ह आह,े याम ये 
योितरावां या ग ातील कायाचा समावेश आह.े यात 52 रचना आहते. 

१८९१ म ये योितरावां या मृ यूनंतर ही किवता रचली गेली आिण 
१८९२ म ये पु तक हणून कािशत झाली. 

“जर तु हाला ान नसेल, िश ण नसेल, 
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आिण तु हाला याची इ छा नाही, 
तुम याकडे बु ी आह,े पण यावर काम क  नका. 
मग तु हाला माणूस कसा हणता येईल?” 
- सािव ीबाई फुले 

सािव ीबाई फुसािव ीबाई फुसािव ीबाई फुसािव ीबाई फुल ेयां यावर िलिहललेी थंल ेयां यावर िलिहललेी थंल ेयां यावर िलिहललेी थंल ेयां यावर िलिहललेी थं    
� सािव ीबाई फुले - सम  वांगमय,1988 
� डॉ. एम.जी. माळी यांचे ह े पु तक सािव ीबाई फुले यां या का  

फुल,े बावन काशी सुबोध र ाकर, 20 वषा या कालावधीतील 
योितराव फुले यांना िलिहललेी प े आिण सािव ीबाई फुले यांची 

जात, सामािजक याय, या िवषयावरील ा यान े यांचा समावेश 
आह.े रोजगार आिण समाजातील ीची ि थती. 

� ान योती सािव ीबाई फुले 
� पु यातील सािव ीबाई फुले िव ापीठा या महा मा फुले अ य ाचे 

माजी मुख ा. हरी नरके यांचा हा िनबंध, फुले दा प याचा 
भारतातील पिहली मिहला शाळा थापन कर यातील वास आिण 
भारतीय उपखंडातील सामािजक सुधारणा चळवळीत अ णी 
असले या यां या योगदानाचा मागोवा घेतो. समाजसुधारक महा मा 
फुले यांनी केले या कायाची चचा करताना सािव ीबाई फुले यां या 
योगदानाकडे दलु  का करता येत नाही यावरही यात भर दे यात 
आला आह.े 

� िवसरलेल ेमुि दाता: सािव ीबाई फुले यांचे जीवन आिण काळ 
� ज रंजन मणी आिण पामेला सरदार यांनी संपा दत केललेा हा िनबंध 

सं ह सािव ीबाई फुल े यां या जीवनावरील पिह या इं जी 
पु तकांपैक  एक होता. यात सहा लेखकां या िनबंधांचा समावेश 
आह े यांनी फुल े आिण 18 ा आिण 19 ा शतकातील भारतीय 
उपखंडातील सामािजक प रि थतीत उपेि त मिहलां या 
जीवनाब ल िलिहले आह.े यात सािव ीबाई फुले यांनी योितराव 
फुले यांना िलिहललेी तीन प े आिण फुल े यां या किवतां या 
अनुवा दत आवृ यांचाही समावेश आह.े िशवाय, पु तकात एका 
अ यायात फुल े दा प यान े थापन केले या शाळेत िशकत असले या 
मु ाबाई या ११ वषा या मुलीचे प  देखील समािव  आह.े 
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� सािव ीबाई फुले आिण आय 
� संगीता मु ये िलिखत ‘सािव ीबाई फुले आिण मी’ ह े भारतीय 

खेडेगावातील शबरी या त ण लाजाळू दिलत मुली या बालपणात 
जातीय भेदभाव आिण पूव हांना बळी पडले या वासाचा मागोवा 
घेणारे अध-का पिनक पु तक आह.े सािव ीबाई फुले यां या लेखनान े

े रत होऊन शबरी पुढे ीवादी आिण कायक या बन या. ह ेपु तक 
त ण ौढांसाठी आह,े यांना भारतीय शाळांम ये ब जन नतेे आिण 
आयकॉ सब ल िचतच िशकवले जात.े 

� द रबेल लेम, सुयोग बनाईत, 2015 
� सािव ीबाई फुले यां या जीवन आिण संघषावरील इं जीतील पिहली 

कादंबरी. 
� अि फुल े - सािव ीबाई फुले यांची किवता : व प आिण समी ा, 

डॉ. के.पी. देशपांडे 1982 
� बोिधस व रा माता सािव ीबाई फुले यां या पु तकांचे समी क. 

यात 'का फुल'े, 'बावनकशी सुबोध र ाकर', अथ व था, िश ण, 
सं कृती, राजकारण या िवषयांवर ा यानांचा समावेश आह.े  

सािव ीबाई फुल ेयां यावर िलिहललेी अ य थंसािव ीबाई फुल ेयां यावर िलिहललेी अ य थंसािव ीबाई फुल ेयां यावर िलिहललेी अ य थंसािव ीबाई फुल ेयां यावर िलिहललेी अ य थं    
 ‘हाँ म सािव ीबाई फुले’ ( हदी), ( काशक : अझीम ेमजी 

िव ापीठ) 
 सािव ीबाई फुले (लेखक : अभय सदावत) 
 ान योती सािव ीबाई फुले (लेिखका उषा पोळ-खंदारे) 
 सािव ीबाई फुले (इं जी,एन.के. घोरपडे) 
 कमयोिगनी सािव ीबाई फुले (लेिखका डॉ. करण नागतोडे) 
 सािव ीबाईचा संघष (के.डी. खुद) 
 थोर समाजसेिवका सािव ीबाई फुल े(केतन भानारकर) 
 पु य ोक सािव ीबाई फुले (गौरी पाटील) 
 सािव ीबाई फुले (लेखक : जी.ए. उगल)े 
 सािव ीबाई फुले (लेखक : डी.बी. पाटील ) 
 जोितकांता सािव ी (दा.स. गजघाटे) 
 सािव ीबाई फुले ( ा. झंुबरलाल कांबळे) 
 ांित योती सािव ीबाई फुले (लेखक : ना.ग. पवार) 
 सािव ीबाई फुले : अ पलैू ि म व (लेखक : ना.ग. पवार) 
 ांित योती सािव ीबाई फुले (लेखक : नागेश सुरवसे) 
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 ी महा मा सािव ीबाई फुले (नाना ढाकुलकर) 
 मी जोतीबांची सािव ी (नारायण अितवाडकर) 
 सािव ीबाई फुले (लेिखका : िनशा डंके) 
 सािव ीबाई फुले (लेिखका : ितमा इंगोले ) 
 सािव ीबाई फुले ( िमला मोडक) 
 थोर समाजसेिवका सािव ीबाई फुल े( ेमा गोरे) 
 सा वी सािव ीबाई फुले (लेिखका : फुलवंता झोडगे). – िचनार 

काशन 
 सािव ीबाई फुले च र  (बा.ग.ं पवार) 
 तेजाचा वारसा सािव ीबाई फुले (लेिखका : ा. मंगला गोखल)े 
 ांित योती सािव ीबाई जोतीराव फुल े (डॉ.. मा.गो. माळी) – 

मॅजेि टक काशन 
 ांित योती सािव ीबाई फुले (डॉ.. मा.गो. माळी) – ेहवधन 

काशन 
 सािव ीबाई फुले – ा (लेखक : मोह मद शाक र) 
 सािव ीबाई फुले (लीला शाह) 
 ान योती माई सािव ी फुले (लेिखका : िवजया इंगोले) 
 या हो या हणून (लेिखका : डॉ. िवजया वाड) 
 सािव ीबाई फुले (इं जी, िव लराय भट) 
 युग ी : सािव ीबाई फुले (िव ल लांजेवार) 
 सािव ीबाई जोितबा फुले : जीवनकाय (शांता रानडे) 
 ांित योती सािव ीबाई फुले (लेिखका : शैलजा मोलक) 
 सा वी सािव ीबाई फुले (सिवता कुलकण ) – भारतीय िवचार 

साधना काशन 
 ांित योती सािव ीबाई फुले (सौ. सुधा पेठे) 
 ‘ हय मी सािव ीबाई फुले’ (नाटक) (एकपा ी योगकत  आ  

अिभने ी : सुषमा देशपांडे) (अ य सादरक या – डॉ. वैशाली झगडे) 
 ांित योती सािव ीबाई फुल े (िव ािवकास) (लेखक : ाने र 

धानोरकर) 
 शायरा. सािव ीबाई फुले (उदमू ये) लेिखका डॉ. नसरीन रमजान 

स यद 
 सािव ीबाई – जन  ऑफ अ ेल लेझर ( काशक : अझीम ेमजी 

िव ापीठ) 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

सािव ीबाई फुले यांचे दोन का सं ह आहते - का ा फुल े
(किवतेची फुले) आिण बावन काशी सुबोध र ाकर (शु  र ांचा 
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महासागर).मराठीत िलिहललेा पिहला का सं ह, का  फुले १८५४ 
म ये कािशत झाला, जे हा ती २३ वषाची होती, तर बावन काशी सुबोध 
र ाकर (शु  र ांचा महासागर) १८९२ म ये कािशत झाला. का  फुल े
यां या ४१ किवता आहते. ित या किवतांम ये ितने मुल या िश णासाठी 
चळवळीचे नेतृ व केले आिण इतरांना जाती आिण लग आधा रत 
भेदभावािव  काय कर यास े रत करताना ितला सामोरे जावे 
लागले या संघषाचा समावेश आह.े या किवता जातीवर थापन झाले या 
जुलमी व थेमुळे उपेि त असले यांना ान िमळव यासाठी, 
औपचा रक िश ण घे यासाठी आिण ा ण श ला उखडून 
टाक यासाठी काम कर यासाठी, अशा कारे सामािजक यायाचा माग 
थािपत कर यासाठी केललेआेवाहन आह.े 

सािव ीबा नी जोितरावांना आयु यभर दललेी साथ, सहकाय 
आिण साहचय िवल ण आह.े ी-पु ष समानता आिण यांनी थािपत 
केलेला शांततापणू सहवास हा काळ आिण अवकाशा या मयादा 
ओलांडणारा आह.े िश ण, सामािजक याय, जाितिनमूलन, पुरोिहतशाही 
िनमूलन या े ात यांनी केलले ेपथदश  काय केवळ भूतकाळच न ह ेतर 
वतमानालाही उजळून टाकते. स या या काळातही समांतर नसलले े ह े
योगदान आह.े सािव ीबा चा हा वारसा आपल ेजीवन सदैव समृ  करत 
राहील. 
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egkRek Qqys ,d eqDr fparegkRek Qqys ,d eqDr fparegkRek Qqys ,d eqDr fparegkRek Qqys ,d eqDr fparuuuu    
        

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko;sjkokj fdj.k fd’kujko    
dzhMk lapkyd] yksdekU; egkfo|ky;] lksu[ksM- 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
b-l-  1827 e/;s e- Qqys ;kapk tUe iw.;kr >kyk- R;kaph 

vkfFkZd ifjLFkhrh c&;kiSdh gksrh- R;kaP;k ofMykaps ukao xksfoanjko gksrs 
o;kP;k 7 O;k o”khZ R;kaps izkFkfed f’k{k.k xkoBh ‘kkGsr lq# >kys pkj 
o”kkZauh R;kaP;k f’k{k.kkr vpkud [kaM iMyk iwUgk 1841 e/;s rs LdWkfV’k 
fe’ku&;kaP;k baxzth ‘kkGsr tkÅ ykxys rsFks mPp o.kha;kaps eqys R;kaP;k 
lgoklkr vkyh- R;kaP;k vkjaHkhP;k fe= ijhokjkr dkgh eqys eqlyeku 
gksrh R;kaP;k rksaMwu fganw /kekZojhy fVdk ,sdwu tksrhjkokauk fganw /kekZrhy 
vU;k; mPPkfuPp Hkko vkf.k /keZpj.kkrhy erychiu.kk ;kaph ighyk izFke 
tkuho >kyh vkf.k vkiY;k /keZ laLFksPks varjax U;k;fu”Bwji.ks riklqu 
ikgk.;kph xjt R;kauk okVw ykxyh- 
 tksrhjko gs ,d o”kkZps vlrkukap R;kaph vkbZ okjyh- R;k eqGs 
R;kapk lkaHkkG xksfoanjko Qqys ;kauh ekuysyh fo/kok  cgh.k lxqukckbZaus 
iksVP;k iksjk izek.ks lkaHkkG dsyk o dsoG laxksi.kp ukgh rj R;kaP;k 
eukoj frhus ekuorkoknkps laLdkj dsys- vkiY;k tksrhckus f[kzLrh Qknj 
lkj[ks Ogkos vkf.k tksrhckP;kgkrwu xksjxjhc lektkph lsok Ogkoh v’kkh 
lxq.kkckbZaph eukseu bPNk gksrh-  
 fopkjoarkpk izHkko% lnkf’ko xksoaMs gs egkRek QqY;kaps fo|kFkhZ 
fe= gksrs- rs gq’kkj o egRdka{kh gksrs R;kauh N=irh f’kokth egkjkt vkf.k 
vesfjdsP;k tkWtZ okWf’kXVuP;k pfj=kpk vH;kl dsyk- Fkksj iw#”kkaP;k Lons’kh 
izsefojo`Rrh vkf.k mnkj n`f”Vdksukus egkRek Qwys izHkkfor >kys-  ;sFkwup 
R;kauh ek;Hkweh vkf.k ns’kcka/kokP;k m/nkjklkBh vk;w”;Hkj d”V dj.;kps 
Bjoys- R;kP;k n`”Vhus loZp lRjkr ijhorZu ?kMowu vk.k.ks egRokps gksrs- 
egkRek Qqys ;kaps loZd”k caM % egkRek Qqys ;kaps loZd”k caM % egkRek Qqys ;kaps loZd”k caM % egkRek Qqys ;kaps loZd”k caM %     
 egkRek Qqys ;kauk pkrqoZ.;Z fo”kerk vkf.k czkEg.kkaps tUetkr 
Js”Bro ekU; uOgrs L=h&iq#”k o laiw.kZ ekuotkr leku vkgs- vk’kh R;kaph 
/kkj.kk gksrh- ijarw useds gsp czkEg.k yksdkauk ekU; uOgrs- Eg.kwup egkRek 
Qwys ;kauh pkrqoZ.;Z vkf.k lkekftd fo”kersfo#/n dsysys loZd”k caM 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 72   

lokZFkkZaus ,sfrgkfld vkf.k egRokps Bjrs- egkRek Qqys gs czkEg.kkaP;k fo#/n 
uOgrs rj rs czkEg.kkaP;k czkEg.;  fpkj izo`RrhP;k fojks/kkr  gksrs- 
L=h f’k{k.kkps egRo %L=h f’k{k.kkps egRo %L=h f’k{k.kkps egRo %L=h f’k{k.kkps egRo %    
 Lkekt ifjorZu o fodklkP;k n`”Vhus f’k{k.kkyk Qkj egRo vkys 
vls egkRek Qwys ;kaps er gksrs- f’k{k.kkps egRo lkaxrkuk Eg.krkr 
^fo|sfouk erh xsyh efrfouk uhrh xsyh] uhrhfouk xrh xsyh] xfrohuk 
foRr xsys] foRrfouk ‘kqnz [kpys brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsys- fL=;k 
vkf.k ‘kqnzkfr’kqnzkauk f’k{k.k ?ks.;kpk vf/kdkj ulY;kus R;kaph v/kksxrh 
>kyh- R;kewGs R;kauk f’k{k.k ns.ks egkRek Qqysauk vko’;d okVrs gksrs- 
v’kk izdkjs egkRek Qqysauh izFke f’k{k.kkps egRo vksG[kys o R;kauh L=h;k 
vkf.k nyhrkaP;k m/nkjklkBh ‘kS{kf.kd dk;kZyk izkjaHk dsyk- 
 egkRek Qys gs vk/kqfud egkjk”VªkP;k bfrgklkrhy Js”B  
lektlw/kkjd vkf.k lekt o /kEkZfpard gksrs- vk/kqfud egkjk”Vªkrhy 
eqyxkeh lektifjorZukP;k pGoGhps rs ,d vk| izorZd gksr-  19 O;k 
brdkr egkjk”Vªkr ckG’kkL=h tkaHksdj] nknksck ikaMwjax] yksdfgroknh jkuMs]  
vkxjdj] fo”.kq’kkL=h iaaMhr vkf.k lektlq/kkjd gksmu xsys- i.k R;k 
lokZaP;k dk;kZaph fn’kk] R;kIrh mPpo.khZ;kaP;k dkSVwachd lq/kkj.kk ;k 
iyhdMs xsyh ukgh- Qqys ;kaps fopkj o dk;Z ek= ojhy lektlq/kkjdkaP;k 
Rkwyusr osxGs vkgs- Qqys ;kaps fopkj o dk;Z ek= ojhy lektlq/kkjdkaP;k  
rwyusr osxGs vkgs- Qwys gs ,d d`rh’khy lektlq/kkjd gksrs- R;kauh ts 
fopkj ekaMys rs R;kauh izR;{kkrgh vk.kys- 
 QqY;kapk okjlk jkt”khZ ‘kkgawus fu”Bs.ks pkyfoyk vkacsMdjkauh cq/n 
dchj ;kaP;k cjkscjp QqY;kauk vkiys xq# ekuys gskrs- egkjk”Vªkrhy nyhr 
lkfgR; o nyhekr/khy tkx`rh ;kaps eqGs L=ksr Qqys ;kaps okM~e; o dk;Z 
vkgs Qwys ;kaP;k dk;kZapk xkSjo vusdkauh dsyk vkgs- Qqys ;kaps ifgys 
pjhy=dkj ika fp ikVhy ;kaP;k drs egkjk”Vªkr baxzt vkY;kuarj ts eksBs 
iw#”k izfl/nhl >kys R;kr Qqys gs loZJs”B gksr- jkt”khZ ‘kkgqP;k ers  
cgwtu lektkyk vKkukrwu oj dk<w.k R;kyk  vokZfpu dkGh tkxfo.kkjs 
;k ns’kkrhy ifgys iw#”k T;ksrhjko Qwys gksr- 
 egkRek Qqys gs egkjk”Vªkps dkyZ ekDlZ gksr- R;k ekdZoknkph rRos 
iwuZr% QqY;kaP;k fopkjkr o dk;Zdzekr vk<Gw.k ;srhy brdh R;kaph n`”Vh 
fo’kky o loZO;kih gksrh- 19 O;k ‘krdkrhy fopkjoarkr o n”̀V;kar 
vxziwtspk  eku tksrhjkokukap |kok ykxsy- egkRek Qqys gs lkekftd  
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xqykexhjh fo#/n  caM dj.kkjs ikfgys iw#”k gksr egkRek Qqys ;kaph 
xzaFklaink [kkyhy izek.ks vVh-  
N=irh f’kokthjkts Hkkslyspk iksokMk ¼1869½ 
czkEg.kkaps dlc  ¼1869½  xqykefxjh ¼1882½ 
gaVj deh’ku iq<s lknj dsysys fuosnu ¼1882½ 
‘ksrd&;kpk vklwM ¼1883½  lkoZtfud lR;/keZ iwLrd ¼1891½ 
r`rh; jRu ¼ukVd½ 1885  lRlkj ¼1885½  

lR;’kks/kd lektksDr eaxyk”Vdkalg loZ iwtk fo/kh v[kaMknh 
dkO;jpuk] vLi`’;kaph dSfQ;r] b’kkjk- 
 FkksMD;kr egkRek Qqys ;kauh vkiys laiw.kZ vk;q”; innyhr 
tursP;k o cgwtu lektP;k m/nkjklkBh [kpZ  dsys lkekftd vU;k; o 
fo”kerk ;k fo#/n R;kauh vkokt mBfoyk- lu 1973 e/;s fygysys 
^xqykefxjh*  gs iwLrd R;kauh xqykefxjh fo#/n y<.kk&;k vesfjdu 
ukxfjdkauk  vkiZ.k dsys gksrs gs ;k fBdk.kh y{kkr ?ks.ks vkxR;kps vkgs- 
vk’kk vusd fo’ks”kukauh T;ksrhckaP;k jkLr xkSjo dsyk tkrks- rs dsoG 
lektlq/kkjd uOgrs rj ewykx`gh lekt dzkarhdkjd gksrs- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1- ^MkW jes’k f’kans*] egkRek tksfrjko Qqys ;kaps jktdh; fopkj] 
lk;u iCyhds’u izk-fy- iw.ks- 

2- ia<jhukFk lhrkjke ikVhy egkRek tksfrjko Qqys pfj=] yksdlkfgR; 
izdk’k] vkSjaxkckn- 

3- izkpk;Z MkW- ,l-,l- xkBkG] Qqys ‘kkgq vkacsMdj] dSykl 
iCyhds’ku vkSjaxiwjko vkSjaxkckn- 

4- ds lkxj] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkjd lkfgR; Hkkjrh; fopkjoar 
o vU; egkfu; O;Drh] ds lkxj ifCyds’ku-  
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महा मामहा मामहा मामहा मा    योतीरावयोतीरावयोतीरावयोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जागतृीजागतृीजागतृीजागतृी    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . शारदाशारदाशारदाशारदा    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    बडंेबडंेबडंेबडंे    
इितहास िवभाग मुख, वा. सै. सूयभानजी पवार महा. पूणा 

 

 इ.स.1818 इं जांनी पेशवाई संपवून इं जी स ा ढ केली. 
एकूण भारतातच आिण महारा ाम येही इं जी स ा थापन झा यानंतर 
पा ा य सं कृतीशी संबंध झाला. यामुळे भारतीय समाजाला निवन 
िवचार, आचार, भौितक गती, पा ा य िश ण याचे ान िमळाले. 
इं जांनी येथ े चालिवले या शै िणक धोरणाचा प रणाम हणून एक 
सुिशि त व बु दीजीवी पीढीचा उदय झाला. वातं य समता बंधुता, 
मानवता आिण उदारमनवाद या िवचारांची जाणीव सुिशि तांना होवू 
लागली. जीवन जगत असतांना ते सामािजक व धा मक बाबीकडे 
डोळसपण े पा  लागल.े यातून सामािजक बोधन आिण 
आधुिनक करणाची या सु  झाली. सामािजक व धा मक जागृती 
करणा या समाज सुधारकांचा एक वग उदयास आला. इं जांनी केललेा 
रे वे, पो , तारायं , र त ेयामुळे सामािजक ऐ य साध यास आपसूकपण े
मदत झाली. महारा ाम ये सामािजक जागृतीला 19 ा शतकाम ये 
महा मा फुले यांनी चालू केली. 
शै िणशै िणशै िणशै िणकककक    जागतृीजागतृीजागतृीजागतृी:-  िश ण ही ा हण वगाची म े दारी होती. 

ा हणािशवाय इतरांना िश णाचा अिधकार नसे. यामुळे ब सं या लोक 
अ ानी होते. होणारे अ याय ते िनमूटपण ेसहन करीत असत. अ यायाचा 
वाचा फोड यासाठी शै िणक जागृती थम होणे म. फुल ेयांना आव यक 
वाटत होते. हणूनच म. फुल ेयांनी िश णाचा चार सार क न जागृती 
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केली. ि यांना िश ण न हत.े ि यांना िश ण देण ेधमबा  अशी समजूत 
होती. यामुळे यां यात अ ान व अंध दा िनमाण झाली होती.  
समाजाला सं कारीत करणारी माता िशकलेली असणे आवश्यक आह ेअशी 
म. फुल े यांची भूिमका होती. हणूनच म. फु यांनी आप या सामािजक 
जागृतीचा ारंभ मुल या शाळेपासून केला यांनी 1848 साली पु याचा 
बुधवार पेठेत ता यासाहेब िभडे यां या वा ात पिहली मुल ची शाळा 
चालू केली या मुल या शाळेत िशकिव यासाठी ी िशि का िमळत 
न हती. ते हा म. फुले यांनी आपली प ी सािव ीबाई िहला िशकवून 
तयार केल ेव िशि का हणून नेमल.े 
अ पृ यासाठीअ पृ यासाठीअ पृ यासाठीअ पृ यासाठी    िश णिश णिश णिश ण :-  हद ुसमाजातील शु ांची हणजेच अ पृ यांची 
ि थती अ यंत हालािखची होती. गलुामगीरी आ थक हालाखीचे जीवन 
शा र रक व मानिसक िपळवणूक यामुळे या समाजाची अ ोगती झाली 
होती. अ पृ यासाठी सावली, पाऊलखुना यांचा पश देिखल सवण िवटाळ 
मानीत असत. यासमाजालाही िश ण िमळालेतर यांचे अ ान दरू होऊन 
जागृती होईल हणून म. फुलनी इ. स. 1851 म ये अ पृ य मुलासाठी 
पु याला नानापेठेत पिहली शाळा काढली. 
िवधवािवधवािवधवािवधवा    िववाहासाठीिववाहासाठीिववाहासाठीिववाहासाठी    यययय  :-  समाजात अनेक अनेक ढी परंपरा हो या 
यापैक च एक हणजे बालिववाह होय. बालिववाहामुळे िवधवां या 

सं येतही वाढ होत होती. प रणामी िवधवांचे अनेक  िनमाण झाले 
होते. पती िनधनानतंर ि या केस काढून टाकले जात असत. परपु षांची 
वाईट नजर िवधवेवर जावूनये यासाठी केशवपन क न ितला िव पृ केले 
जाई. िवधवेला िविश  कारचीच व े प रधान करावी लागत. यांना 
संपतीत वाटा दला जात नसे. केवळ दळण कांड यासाठी कामे क न 
जीवन जगाव लाग.े िवधवांचे िजवन अ यंत वाईट होते. िवधवा 
पुन ववाहाची था ढ झाली. 8 माच 1864 रोजी पूण ेयेथे गोखले यां या 
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बागेत शेणवी जातीतील अठरा वषा या िवधवेचा पुन ववाह याच 
जातीतील िवधूराबरोबर घडवून आणला. 
बालबालबालबाल    िववाहासिववाहासिववाहासिववाहास    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध :- पूव पासूनच महारा ात बालिववाहाची था 
सु  होती. िववाहासाठी मुलाचे वय 12 तर मुलीचे वय 8 वष मानल ेहोते 
बालिववाहाचा प रणाम हणून बालिवधवांची सं या वाढत होती. 
बालिववाह था मोडून काढ यासाठी लोकाम ये जागृती केली. 
जरठजरठजरठजरठ    िववाहासिववाहासिववाहासिववाहास    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध:- महारा ात बालिववाहा माणेच जरठ िववाहाची 
थाही ढ होती. अशा िववाहाम ये वधु वराम ये 30-35 वषाचे अंतर 

असे कधी कधी 8 – 9 वषा या मुलीबरोबर 80 वषा या चे िववाह 
होत असे. नाना फडवणीस 67 ा वष  मरण पावले. यावेही यां या 
नव ा प ीचे वय 9 वष होते. जरठ िववाहाचा प रणाम हणनू समाजात 
िवधवां या सं येत भर पडली. िवधवांना जगण े मु क ल होऊन बसले 
होते. ते हा म. फु यांनी जरठ िववाह, बालिववाह, ब प ी व यां या 
दु प रणाबाबत शा शु द िवचार मांडत समाजात जागृती केली. 
सती थलेासती थलेासती थलेासती थलेा    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध :- पती या िनधनांनंतर पती या िचतेत उडी घेऊन 
वत:लाही संपिव याचा प तीला सती हटल े जाई. सती जा याबाबत 

िवधवा ीवर बळजबरी केली जात असे ित या इचछा आकां ा याचा 
अिजबात िवचार न करता सती थलेा धा मक प दे याचे काम सनातनी 
िवचारां या ा हणांनी केले. म. फुल े यांनी या अमानवी थेला िवरोध 
कर यासाठी जनतेत जागृती कर यास ारंभ केला. 
बालह याबालह याबालह याबालह या    ितबधंितबधंितबधंितबधं    गहृाचीगहृाचीगहृाचीगहृाची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::----  मुलीचे िववाह लहानपणीच होत 
अस यान े समाजात िवधवांचे माण अिधक होते. समाज ीकडे एक 
उपभो य व त ू हणून पाहत असे गरीब व शु  ि यांवर उ वण य पु ष 
मंडळी अ याय अ याचार करीत असत. ब याचवेळा अनैितक संबंध िनमाण 
होऊन िवधवा ीया गरोदर राहत असत. अशा ि या गभाची ह या 
करीत असत. या बालकांची ह या वाचिव यासाठी आिण अशा ीयांना 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 77   

मानहानी पासून वाचव यासाठी म. फुलनी  इ. स. 1863 म ये बालह या 
ितबंधक गृहाची थापना केली. बालह या ितबंधक गृहातील अ याय 

मुलां या पालन पोषणाची व पालक वाची जबाबदारीही म. फुल े व 
सािव ीबाई यांनी घेतली. 
जातीभदेजातीभदेजातीभदेजातीभदे    िनमलूनासाठीिनमलूनासाठीिनमलूनासाठीिनमलूनासाठी    यययय ::::----  महारा ात जातीभेद िनमूलनाचे काम 
करणारे म. फुल े ह े महान सुधारक होते. माणमाणसात भेद िनमाण 
करणारी वगभेद व जाती व था ही ई र िन मत नाही तर ती कृ ीम व 
वाथासाठी िनमाण केलेली आह.े जातीभेदामुळे रो टबे ट वहार, 
वसाय, आचार इतयादीबाबत मयादा घालुन द या हो या. ह े सव 

ईशारिन मत नसून मानवनिन मत आह.े ई र परम दयाळू असून तो 
सवाना समान लेखणारा आह.े हणून आपणाही हा भेद पाळू नये. याबाबत 
म. फु यांनी आ ह ध न समजात जागृती केली. 
अ पृ यासाठीअ पृ यासाठीअ पृ यासाठीअ पृ यासाठी    यययय     ::::----  समाजात जातीचा आधार घेऊन उचिनच हा भेद 
िनमाण झाला होता. पृ य मंडळी अ पृ यां या सावलीचाही िवटाळ 
मानीत असत. अ पृ यते या नावाखाली यांना अ यंत वाईट वागणूक 
दली जात असे. दपुार या वेळेत यांना गावात वेश करावा लाग.े 

गावातील हलक  कामे करावी लागत अ पृ यांना सावजिनक पाणव ावर 
पाणी भर याची परवानगी न हती इ.स. 1968 म ये म. फु यांनी आप या 
वाडयातील पा याचा हौद अ पृ यासाठी खुला केला. अशी कृती करणारे 
म. फुल ेपिहल ेअ पृ यउ दारक हणावे लागतील. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजातनूसमाजातनूसमाजातनूसमाजातनू    जागतृीजागतृीजागतृीजागतृी::::----  इ. स. 1873 म ये म. फुले यांनी 
स यशोधक समाजातील थापना केली. या ारे अंध देतून मु  
कर यासाठी व िश णाबाबत आवड िनमाण कर यासाठी बीधन 
कर यात येत असे. ‘दीनबंध’ू या समाजाचे मु यप  होते. 
वाडमयातनूवाडमयातनूवाडमयातनूवाडमयातनू    जागतृीजागतृीजागतृीजागतृी    ::::----  महारा ातील सामािजक जागृती कायात म. फुले 
यां या वाडमयाचे मोठे योगदान आह.े यांनी ा हणांचे कसब, 
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गुलामिगरी, शेतक यांचा आसूड, अ पृशांची कै कयत, इशारा, सावजिनक 
स यधम इ या द उलेखिनय ंथ िलहल.े ‘तृतीयर ’ हे नाटक िल न 
पुरोिहत मंडळी धमा या नावाखाली कसे फसिवतात याचे िच  रेखाटल.े 
छ पती िशवाजी महाराजांचा पोवाडा वत: रचून यातून िशवरायांचे 
कतृ व व परा म यां याकडे जनतेला आक षत केले. यांचा लेखनीतून 
समाजा या द:ुखास वाचा फुट यास मदत झाली.  
  अशा कारे म. फुल े ह े धम व समाज जागृती बाबत मुलगामी 
िवचार करणारे ांतीकारक व कृितशील समाजसुधारक होत.े 
उ वण याची िमरासदारी व पुरोिहतांचे वच व यावर आघात केले. 
मानवता व समता या त वांचा यांनी ज मभर पुर कार केला. समाजातील 
ढी, परंपरा, अंध दा, अ याचार, अ ान यां या दबावाखाली जगणा या 

समाजा या उ ाराची चळवळ म. फुल ेयांनी चालू केली यांचे ह ेसमाज 
ांतीचे धाडस आपूव होते. समाज ांतीचे अ दतू दिलतांकडून महा मा 

पदवी िमळिवणारे ते पिहले महापु ष होते. 
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मानवतावादीमानवतावादीमानवतावादीमानवतावादी    िवचारसरणीचेिवचारसरणीचेिवचारसरणीचेिवचारसरणीचे    णतेेणतेेणतेेणतेे    : : : : 
महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितरावजोितरावजोितरावजोितराव    फुलेफुलेफुलेफुले    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयािवजयािवजयािवजया    साखरेसाखरेसाखरेसाखरे    
पद ु र व संशोधक मागदशन क  इितहास िवभाग, ी िशवाजी कॉलेज कंधार 

ता. कंधार िज. नांदडे 
 

एकोिणसावे शतक ह ेआधुिनक भारतातील समाज बोधनाचे युग 
होते, या काळात उदारमतवादी ि टश स े या आगमनामुळे व ि न 
िमशन यां या संपकामुळे सामािजक, सां कृितक, धा मक े ात अनेक 

कार या िवचारसरणीत बदल घड यास सु वात झाली. िवशेषत 
वेगवेग या धमाचा पुन वचार सु  झाला. लोकिहतवादी, बाळशा ी 
जांभेकर, िव णुबुवा चारी, या. रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर असे 
अनेक समाजसुधारक धमातील कालबा  ढी-परंपरेब ल व 
पुरोिहतशाही या वच वाब ल, अमानुष जाती थेब ल, ि यां या 
दयनीय ि थतीिवषयी यां या हलाखी िवषयी िलिहत होते. महा मा फुले 
याला अपवाद होते यांनी आप या िवचारकायाचे क  ी-शू ाितशू , 
शेतक यांचे दा र , धम, जातिवचार, अ पृ यता, शोषण व था आिण 
िश ण ह े मानल े आिण एका न ा बोधन युगाचा ारंभ झाला. या 

बोधन युगाचा ारंभ राजा राममोहन राय यां यापासून झाला ह े खरे 
असल े तरी या बोधन चळवळी या अ भागी महा मा जोतीराव फुल े
होते.   
1) भारतातील परंपरागत समाजसं थां या िव  बंड करणारे पिहल े
पु ष हणजे जोतीबा फुले होत. परंपरावादी समाजसं थांची व या 
समाजसं थां या िनयमधमाची पकड हजारो वष येथील जनमनात प  
बसलेली होती. या ठकाणी सामािजक ज मिस  उ नीच भाव ह ेई री 
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संकेताने व माणसां या पूवकमाने िनमाण झालेले आहते, हणून 
यां यािव  य  करण,े ह े महापाप आह े अशी समजूत होती. या 
महापापाची हणजेच अपिव तेची भीती येथील जनमानसात कायम घर 
क न बसली होती. ही खोलपण े सह ावधी वष जलेली भीती 
घालिवणारी जबरद त ेरणा जोतीबा फुले यांना िमळाली होती.जोतीबा 
फुल ेयां या महा मतेचे रह य जाण याक रता या ाचा उलगडा करण,े 
ही आज अ यंत आव यक अशी गो  आह.े जोतीबा फुले यांना जी भयंकर 
सामािजक बंधने दसली, ती तोड याचे जबरद त िश ण यांना कुठून 

ा  झाले, याचे उ र शोधण े हणजेच यां या महा मते या रह याचा 
शोध घेण े होय. नवीन येयांचा यय आ यािशवाय, नवीन कार या 
सामािजक उ ांचा अथ समज यािशवाय, परंपरागत सामािजक सं था 
न  कर याची वृ ी िनमाण होऊ शकत नाही. केवळ िवनाशाक रता 
िवनाश, हणून िवनाशाक रता वृ  होणे ह ेिव वंसक िवकृत मनोवृ ीचे 
ल ण आह.े जोतीबा फुले यांची मनोरचना अ यंत िनरामय होती, शा त 
नैितक स या या आधारावर यांची िवचारसरणी अिधि त होती. यांना 
उ तर सामािजक िवकासाला कारणीभूत होणा या िचरंतर मू यांचा 

यय आला होता. जोतीबा ह े“स यशोधक होते. ह ेस य मानवी जीवनाचे 
नैितक स य होते. या िचरंतन स याचे व प हणजे िव मानवा या 
मु तेचा िस ा त हा यांना आधुिनक पि मी सं कृतीन े दला व तो 
यां या काळी यां यासार या थो ांनाच घेता आला इतरांना 

नाही.स यशोधक जोतीबा यांनी अनेक पु तके व िनबंध िलिहल.े 
स यशोधक समाज थापून यांनी सामािजक आंदोलनाचा य  केला. या 
आंदोलना या मुळाशी काही िवधायक व पा या येयाचा िवचार होता. 
हा िवचार हणजेच मूलभत मानवी ह ांचा िवचार होय. समाजातील 
ब सं य जनतेचे सामािजक शोषण बंद क न सव मानवांना मु  करणारा 
िवचार हणजेच मानवी ह ांचा िवचार होय. “गलुामिगरी” व "सावजिनक 
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स य धम" ही दोन मूलभूत पु तके एक  वाचली हणजेच यां या 
वैचा रक मू यांची जाणीव होते. “गुलामिगरी मधील िवचार ह े मु यतः 
िव वंसक होत. या िव वंसक िवचारांतून उ प  झाले या ांचे उ र 
यां या िवधायक िवचारांत, हणजेच “सावजिनक स य धम" या पु तकात 

िमळते. “गुलामिगरी" ह ेपु तक वाचले हणजे स याचा अधा भाग िमळतो. 
अधस य ह ेनेहमीच धोकादायक असत.े “गुलामिगरी” तील संदेश आपणास 
भारतातील परंपरागत,धा मक व सामािजक सं कृती या िव  उठाव 
कर यास े रत करतो. परंत ुसमोर असले या परंपरागत समाजसं था न  
क न या जागी  करावया या सामािजक सं था ा या त वांवर 
आधारले या अस या पािहजेत, ती त वे यांनी “सावजिनक स य धम” या 
पु तकात िवशद क न सांिगतली आहते. ती त वे हणजे आधुिनक मानवी 
वातं य, समता आिण िव बंधु व ही होत. ही त वे गृिहत धरली हणजे 

जोतीबांना दसले या स याचे पूण व प दृ ीसमोर येत.े(2) 
1) 1) 1) 1) महा मामहा मामहा मामहा मा    फु याचंीफु याचंीफु याचंीफु याचंी    रेणारेणारेणारेणा    संपणूसंपणूसंपणूसंपणू        मानवतामानवतामानवतामानवता    ::::    

महा मा फुल े ह े केवळ चातुव यावर े वावर एकूण 
िवषमतािधि त धमावर आघात क न थांबल े नाहीत. तो यांचा 
बंडखोरीचा केवळ आव यक आिण ाथिमक असा अप रहाय आिव कार 
होता. पण या नही े  अशी फु यांची ेरणा होती, िशकवण होती. ती 
हणजे संपूण समतेची, बंधुभावाची, मानवतेची, िव कुटंुबाची. याम ये 

वण-जात तर सोडाच, पण देश, धम, वंश यामधील भेदांना यां या वृथा 
अिभमानाला य किचतही वाव न हता. वंश, धम, देश ह े कृि म, 
मनु यिन मत भेदभाव आहते, यामुळे मूठभर वाथ  लोकांचाच वाथ 
साधतो; यासाठी ते सामा य जनतेम ये नसत ेभेदभाव, िवषमता, राग- षे 
िनमाण करतात. यापासून कोणताही वंश, धम, देश मु  नाही, हणून या 
सवाचा िवलय क न या न े  अशा मानवतेची, मानवी समानतेची, 
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वातं याची, िव कुटंुबाची ाण ित ा केली पािहजे ही खरी फु यांची 
े  ेरणा होती. िशकवण होती. (3) 

2) 2) 2) 2) सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    भदेभावांचाभदेभावांचाभदेभावांचाभदेभावांचा    प रणामप रणामप रणामप रणाम    
1847 म ये यां या आयु यात मह वपूण वळण आल.े एका  

िम ा या आ हामुळे ल  समारंभात सहभागी झा यामुळे योितरावांना 
यां या िम ा या पालकांनी िहनवल ेव यांचा अपमान केला. या घटनेमुळे 

जोतीरावां या मनावर खोलवर प रणाम झाला .अगदी लहान 
वयापासूनच सामािजक भेदभावाचा सामना करावा लागला. यांनी 

चिलत िवसंगती उ  नीच, जाती-भेद तसेच  धमातील अधं िव ास ह े
मानवी िवकासाचा अडथळा मानला. यां या मते धम हा मानवां या 
आ याि मक िवकासाचे साधन असावे. परंत ुत कालीन किथत उ  वगाने 
दिलत वग आिण धम यां यात कृि म भत तयार केली होती. यांना ही 
पुराणमतवादी भत फोडायची होती. 

हा सामािजक भेदभाव दरू कर यासाठी आिण घे यासाठी 
जोितरावांनी अनेक य  केल.े यांना समजले क  केवळ िश णच 
समाजात पसरले या या िवसंगत वर मात क  शकत.े हणूनच िश णाचा 

सार क न यांनी समाजात अमूला  बदल घडवून आण याचे 
ठरिवल.े(4) 
    3) 3) 3) 3) ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    

योितराव फुल े यां या मते जर एक ी िशि त झाली तर 
समाज िशि त होईल. कारण मुलांसाठी यांची आईच ाथिमक शाळा 
आह.े ती सं कारांची िबयाणे मुलांम ये पेरत ेजी आयु यभर उपयु  ठरत.े 
केवळ तीच समाजाला नवी दशा दशवू शकते. हणूनच यांनी मिहलां या 
िश णावर खूप भर दला. यांनी सािव ीबा ना देखील िशि त 
केल.ेवंिचत आिण मिहलां या िश णासाठी यांनी घरातच मुली आिण 
मुलांना िशकवायला सु वात केली. उ वग य लोकांना यांचा हा सुधारक 
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य  आवडला नाही. तरीही यांनी मुलांना िशकवणे चालू ठेवले. हळू हळू 
याचा हा य  यश वी होऊ लागला. मुलां मुल ची सं या ही मोठया 
माणात वाढली. नंतर यांनी उघडपण ेिशकवणे व शाळेत पांतर केल.े 

वंिचत आिण मिहलां या िश णासाठी यांनी घरातच मुली आिण 
मुलांना िशकवायला सु वात केली. उ वग य लोकांना यांचा हा सुधारक 

य  आवडला नाही. तरीही यांनी मुलांना िशकवणे चालू ठेवले. हळू हळू 
याचा हा य  यश वी होऊ लागला. मुलांची सं या मो ा माणात 

वाढली. नंतर यांनी उघडपण ेिशकवणे सु  केले व शाळेत पांतर केल.े 
1851 म ये योितबाने भारतीय इितहासातील पिहली मुलीची 

शाळा सु  केली. आता या शाळेत िशकव यासाठी िश कांची गरज होती. 
परंत ु जे काही िश क या शाळेत िशकवायला येत न हत े ते उ भंू या 
िवरोधामुळे आिण सामािजक दबावामुळे काही दवसांतच शाळा सोडत. 
या ददुवी सम येपासून मु  हो यासाठी योितबा फुलेनी यांची प ी 
साव ीबाई फुल े यांना िशकवल.े यानंतर सािव ीबाई फुल े भारता या 
पिह या िशि त मिहला िशि का झा या. योितबा फुले यां या या 

य ामुळे  िवरोधात उभे रािहल े यांनी योितबा फुले सािव ीबाई फुल े
यांचा अपमान कर यास सु वात केली...कारण मिहला उ  िश ण घेवून 
समाजातील चाली रती, ढी परंपरेला िवरोध क  लाग या.(5) 
4) 4) 4) 4) सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जाणीवजाणीवजाणीवजाणीव    
  ई र हा समदृ ी आिण सव माणसे याची मुल े आहते. हणून 
यां यात ई राला कुणीही जवळचा आिण कुणी लांबचा असे नस यान े
याला स  कर यासाठी आचाय, पुरोिहत, देवऋषी कवा गु  यांची 

आव यकता नाही. ई रा या उपासनेसाठी कुणा याही म य तीची 
आव यकता नाही. 

खरे तर धम हणजे जीवन जग याची एक प त, एक माग. 
माणसाने जीवन जगताना काय करावे आिण काय क  नये ह ेसांगणारा 
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िवचार धमात अिभ ेत असतो. परंत ु जवळपास सग यांच धमातील 
पुरोिहतांनी धमात कमकांडांना समािव  केल,े ख या धमाचा संकोच केला. 
आप या सोईनुसार याचा अथ लावला तर खरा मानव धम बाजूलाच 
रािहला. परमे र आिण मनु य ाणी यां या पर पर संबंधांना प  करण े
आिण यानुसार माणसा या जीवनाची इित कत ता, यश पहाणे हचे 
कोण याही धमाचे आ  काय आह.े असे काय करणाराच खरा व पिव  धम 
असू शकतो. 

समाजातील कोणताही  हा शेवटी धमाशी िनगिडत अस याचे 
महा मा फु यांना वाटत होते. धम चतन हा यां या िज हा याचा िवषय 
होता. परंत ुधमा या नावाखाली चाललेल ेखोटे, आचार आिण ई रभ  
यांना मा य न हती. माणूस हा फु यां या एकूण िवचारां या क थानी 

आह.े तसाच यां या धमिवषयक िवचारां या क थानीही तो आह.े 
'सावजिनक स यधम' या मा यमातून महा मा फु यांनी 

समाजाला जीवनाचे एक नवीन त व ान दले आह.े धमभेद, रा भेद 
यां या बाबतीतले स य यांनी उघड केलेच पण माणूस हा इथून ितथून 
एकाच जातीचा आह ेह ेपटवून दले आह.े अशा माणसाचे कुटंुब वातं य, 
समता आिण बंधु व या त वांवर आधा रत असल ेपािहजे असे यांचे मत 
होते.(6) 
5) 5) 5) 5) समाजसमाजसमाजसमाज    व थचेेव थचेेव थचेेव थचेे    दशनदशनदशनदशन    

भारतीय समाज व था अनके कारे िवषमतेवर आधारलेली 
होती. समाज अनेक वणाम ये, जात म ये िवभागलेला अस यामुळे 
समाजात अनेक दोष िनमाण झाले होते. ह े दोष असं य माणसांचे 
माणूसपण िहरावून घेणारे होते. शेकडो वष  समाजात हा जीवघेणा कार 
चालूच होता. ाचीन काळापासून अनेक महामानवांनी हा कार 
थांबिव यासाठी आपली आयु ये खच  घातली. यां या उपदशेांचा काही 
प रणाम झाला देखील. परंत ु समाज व था आरपार बदलनू गलेी, असे 
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मा  घडल े नाही. यामुळे समाजातील िवषमता दरू कर यासाठी पुनः 
पु हा य  कर याची गरज भासतच रािहली. आधुिनक काळा या ारंभी 
असा य  सव समाज सुधारकांनी कर याचा य  केला. वाभािवकच 
समाजा या िहता या दृ ीन े यांचे मन अितशय संवेदनशील आिण बु ी 
कमालीची कुशा  आिण जागृत होती. अवतीभवती या समाजातील 
अ याय पा न यांना ती  वेदना होत हो या. यामुळे आपली 
समाज व था आरपार बदलून टाकली पािहजे, असे िवचार यां या 
मनात त ण वयातच िनमाण झाले. असा बदल कर यासाठी आपण य  
कृती केली पािहजे, असा िनधारही यांनी केला. यांचे अवघे च र  हणजे 
या सव येचा प रपाक होय. 

समाजात काही माणसे ज माने े  आिण काही माणसे ज मानचे 
किन  मानली जातात, ह ेवा तव यांना लेशकारक वाटत होते. आप या 
समाज व थेत ज मजात उ नीचतेचा दगुणु आह,े ह े यांना आजूबाजू या 
लोक वहाराव न वानुभवाने माहीत झाले होतेच. िशवाय, धम ंथांचे 
जाण यामुळेही यांचे समाज व थेचे आकलन प रपूण झाले होते. (7) 
6) 6) 6) 6) सं कृतीचेसं कृतीचेसं कृतीचेसं कृतीचे    आकलनआकलनआकलनआकलन    

कोण याही समाजाची सं कृती एकसंध असत ेका, हा मूलभूत  
जोितबांनी थम वतःला िवचारलेला दसतो. एका ांतातल,े एका 
देशातल,े एका धमाचे समाजसमूह असल े तर यांची सं कृती एकसारखी 
असली पािहजे अशी एक समजूत ढ आह.े काही लोक असेही मत 
मांडतात क  वेगवेग या पात यांवर देशाची रा याची िवभागाची कवा 
धमाची माणसे एकसार या सां कृितक परंपरांम ये जगत असतात. यात 
िविवधता असत ेपण एक वसु ा असत.े देश, देश कवा धम यापलीकडे 
जाऊन जोितबांनी अगदी न ा प तीन े या ाकडे पािहलेल े आह,े ह े
यां या िलखाणाव न प  होते. यांचा िवचार या काळात थमच 

मांडला गेललेा िवचार होता. क करी असणे कवा या काळात या 
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सामािजक वा तवा या दृ ीन े क करी असले या जातीम ये असण े ह े
सां कृितक े ातील जीवनाचे व प ठरिवणारे मह वाचे व मूलभूत 
ल ण आह,े असा दिृ कोन फु यांनी घेतला. संबंिधत समाजसमूह क करी 
जात मधल े आहते क  नाहीत याव न यांचे सां कृितक वहार कसे 
असणार ह ेठरत ेअसे या बाबतीतील जोितबांचे आकलन दसते. सां कृितक 
परंपरांचे ऐितहािसक धागेसु ा याच पायावर ठरिवल े पािहजेत, असे 
यांचे सू  होते. महारा ातील सां कृितक परंपरां या अ यासातून यांनी 

ह ेस य शोधून काढले आिण लोकांसमोर मांडल.े या आधारावर पयायी 
सां कृितक वहार कर यािवषयी दिृ कोन मांडला.' लोकपरंपरेतनू 
आललेी, टकलेली सं कृती (या ा, उ सव, सण, दैवत े इ यादी) आिण 
धमिन सांिगतले या िनयमांतून उ वणारी सं कृती यां यातला हा 
अंत वरोध आह.े जातीचे लोक 'इडा पीडा टळो बळीचे रा य येवो' 
हणतात   

शोिषत जनसमुदायांची सं कृती वेगळी होती व आह े ह े
गृहीतत व फु यां या दिृ कोनात अस यामुळेच ते सं कृतीकडे अशा त हने े
पा  शकले. सं कृतीमधील अंत वरोध यां या यानात येऊ शकल.े 
फु यां या दिृ कोनातील ही अ यंत मह वाची जमेची बाजू आह.े 8) 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सूससूूसूचीचीचीची    
1)च हाण रा. ना. संपादन च हाण रमेश, महा मा फुले स यशोधक समाज व सामािजक 

बोधन भाग- 2, रा. ना. ित ान, वाई. 
2) फडके यशवंत दनकर,संपादक महा मा फुले सम  वा य, महारा  रा य सािह य 
आिण सं कृती मंडळ,मंुबई 
3)वै  भाकर,महा मा फुले आिण यांची परंपरा ेरणा िशकवण- िवपयास 
4)वै  भाकर,महा मा फुले आिण यांची परंपरा ेरणा िशकवण- िवपयास 
5)www.biographymarathi. com. महा मा जोतीराव फुले यांच ेजीवनच र . 
6) मुलाटे वासुदेव, सावजिनक स यधम, महा मा जोतीराव फुले, व प काशन, 
औरंगाबाद 
7) साळंुखे आ. ह., महा मा फुले आिण िश ण लोकायत काशन, सातारा 
8) पाटणकर भारत महा मा फुले आिण सां कृितक संघष,लोकवा य गृह. 
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महा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल े: : : : एक एक एक एक 
िश णतिश णतिश णतिश णत     

 

डॉ. अशोक मा रे     
सहायक ा यापक, मुख, िश णशा  िवभाग,  रयत िश ण सं थेचे, रा. 

ब. नारायणराव बोरावके कॉलजे, ीरामपूर, िज.अहमदनगर  
    

तावना तावना तावना तावना     
 “िव ेिवना मित गलेी, मित िवना नीित गेली, नीितिवना गित 
गेली, गितिवना िव  गलेे, िव ािवना शु  खचल,े इतके अनथ एका 
अिव ेने केले ” अशा मोज या श दात िश णाचे मह व सांगणारे एक थोर 
िश णत , समाजसुधारक आिण मजीवी वगा या सामािजक  व आ थक 
गुलामिगरीची व यां यावर होणा या अ यायाला वाचा फोडणारे एक 
िवधायक व ांितकारक िवचारवंत हणनू महा मा जोतीराव फुल े संपूण 
भारतात सुप रिचत आहते. महा मा फुले ह ेभारतीय समाज ांतीचे जनक 
होते. भारतातील चातुव य व जाितभेदावर खर टीका महा मा फुल ेयांनी 
केली. सामािजक ांतीचे त व ान ह े शै िणक त व ानापासून वेगळे 
नाही असे महा मा फुल े मानीत असत. स यशोधक समाजाची थापना 
क न ब जन समाजा या क याणासाठी िश ण दे याचा य  करणारे 
वातं यपूव काळातील ते पिहले िश णत  आहते. 
 महा मा फुले यांचा ज म ११ एि ल १८२७ म ये सातारा 
िज ातील कटगणु या गावी झाला. आ थक प रि थतीमुळे जोतीबा 
जा त िश ण घेऊ शकले नाहीत. यांचे िश ण मॅ कपयत झाले. महा मा 
फुले यां या अगंी सामािजक पेणा होता. महा मा फुल े अितशय धीट 
आिण िनभ डपण े वागणारे होते. तसेच त े अंत:करणाने अितशय िनमळ, 
दयाळू, आिण स यवचनी होते. यां या जीवनात साधेपणा होता. यांना 
डामडौल आिण वरपांगीपणा आवडत नसे. जॉज वॉ श तन यांचे च र  
आिण थॉमस पेन यांचा ‘Rightof man’ या थंा या यां या संपूण 
िवचारसरणीवर भाव आह.े  
जीवनिवषयक त व ान जीवनिवषयक त व ान जीवनिवषयक त व ान जीवनिवषयक त व ान ––––    
    सदाचार, िववेक, सिह णुता आिण यायि यता ही महा मा फुले 
यां या जीवनाची चतु:सू ी होती. संपूण जीवनात मानवतेची पूजा करण े
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हा यां या जीवनाचा एकमेव यास होता. याचबरोबर आ म ान आिण 
आ मपरी ण ह े महा मा फुल े यां या जीवनाचे मुख त व ान होत.े 
मानवता धमाला स यधम मानल े होते. मानवी क याणासाठी िश ण ह े
एकच साधन आह,े जे माणसात आमुला  बदल घडवून आणू शकते. 
माणसातील पशु व िश णा ारेच कमी करता येईल अशी यांची धारणा 
होती. महा मा फुले यां या मते माणसाचे अंत:करण िनमळ असावे. 
माणसाने एकमेकांशी ेमान,े दयाळूपणे वागल े पािहजे. स याची कास 
ध न समाजात वागणारा माणूस आप या जीवनात यश वी होतो, असे 
यांचे मत होते. माणसाला जीवनात अिभमानाने जग यासाठी या याकडे 

िनभ डपणा असणे गरजेचे आह.े धीटपण ेआपल ेमत मांडण ेआव यक आह.े  
स यशोधक समाजाची थापना स यशोधक समाजाची थापना स यशोधक समाजाची थापना स यशोधक समाजाची थापना ––––    

सामािजक ांतीला यो य वातावरण िनमाण कर यासाठी आिण 
ब जन समाजाला स यधमाचे मह व पटवून दे यासाठी महा मा जोतीबा 
फुले यांनी २४ स टबर, १८७३ रोजी स यशोधक समाजाची थापना 
केली. त कालीन समाज हा अधम, अ ान, अंध ा यांनी गुरफटललेा 
होता. सामािजक गुलामिगरीतून समाजाची सुटका करावयाची होती. 
यासाठी महा मा फुले यांनी समता, बंधुभाव, वातं य, परोपकार आिण 

माणुसक  या त वावर आधारललेा धम यांना लोकांना सांगावयाचा 
होता. महा मा फुले यांनी स यशोधक समाजाची त वे पुढील माण े
सांिगतललेी आहते. ई र एकच आह,े तो िनगुण, स य व सव ापी आह.े 
ई राची भ  करण े हा येकाचा ह  आह,े ई राकडे जा यासाठी 
मानवास कोण याही म य थाची ज री नाही. माणसाचे े व ह े या या 
जातीवर अवलंबून नसून या या अगंी असले या गणुावर आिण तो करीत 
असले या कमावर अवलंबून असते. समाजाला एक  कर यासाठी यांनी 
स यशोधक समाजाची थापना केली. 'सावजिनक स यधम' हा स यशोधक 
समाजाचा माण ंथ मानला जातो. सावजिनक स यधम या ंथाम य े
महा मा फुले यांनी स यशोधक समाजा या िवचारांना तूत केले आह.े 
मानवता धमाची िशकवण स यशोधक समाजा या मा यमातून दे याचा 

य  केला गलेा. सामािजक प रवतनाची दशा ठरवताना स यशोधक 
समाजाने समाजातील दीनदिलत उपे ीत समाजाला समाजा या मु य 

वाहाम ये आण याचा य  केला. 
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िश णिवषयक त व ानिश णिवषयक त व ानिश णिवषयक त व ानिश णिवषयक त व ान----    
    महा मा फुले यांनी मानवा या क याणासाठी िश ण हचे एकमेव 
साधन आह े असे सांिगतले, आिण यानुसार यांनी काय केले. ब जन 
समाजा या िश णासाठी य  करणारे ते पिहले िश णत  होत. अ ान 
हणजे अंधकार आिण ान हणजे काश होय. हाच काश 

गोरग रबां या, वंिचतां या झोपडीपयत पोहचिव याचे काम महा मा फुले 
यांनी केले. िश ण ह ेसामािजक ांतीचे मुख साधन मानल.े मानवी ह  
आिण मानवी कत  यांची जाणीव क न दे याचे सवात मह वाचे साधन 
हणजे िश ण होय. समाज-प रवतनाची आिण साम याची बीजे 

िश णात सामावललेी आहते.  
ीिश णीिश णीिश णीिश ण----    

    अहमदनगर येथील अमे रकन िमशनने चालिवलेली शाळा 
महा मा फुले यां या पाह यात आली, आिण तथेून यांना मिहला 
िश णाची रेणा िमळाली. माता जर िशि त झाली तर याचा भाव 
कुटंुबातील सव घटकावर होतो. हणून महा मा फुले यांनी थम मिहला 
िश णिवषयक काय हाती घेतले. त कालीन समाजात बालिववाह, सतीची 
चाल, केशवपन यांसार या अनेक वाईट चालीरीती समाजात चिलत 
हो या. अशा काळात महा मा फुल े यांनी दशाहीन अनाथ ि यांचे 
संगोपन केल.े ी िश णािशवाय यां यावरील अ याय कमी होणार 
नाहीत ह े ओळखून यांनी सवात थम मिहला िश णाकडे आपले ल  
क त केल.े यासाठी महा मा फुले यांनी इ. स. १८४८ म ये पुण े येथील 
िभडे यां या वा ात मुल साठी पिहली शाळा काढली. मुल ना 
िशकिव यासाठी मिहला िशि का असावी हणून यांनी आप या प ीस 
सौ. सािव ीबाई फुले यांना िशकवून तयार केले. सािव ीबाई फुल े ा 
महारा ातील पिह या मिहला िशि का ठर या. परंत ु त कालीन 
समाजाला मिहलांनी िश ण यावे ह े िवचार पटल े नाही, यांनी 
सािव ीबाई फुले यांना ास दणेे सु  केले. सािव ीबाई फुले यांना महा मा 
फुले यांची यो य साथ अस यामुळे यांनी आपली ी िश णाची 
जबाबदारी यो य प तीने पार पडली. सािव ीबाई फुल े आिण महा मा 
फुले यां यामुळेच ि यांना िश ण घतेा आले. हटंर आयोगापुढे सादर 
केले या िनवेदनात महा मा फुले हणतात- “ सरत े शेवटी मला िश ण 
आयोगाला एकच िवनंती करावयाची आह,े ती ही क  यान े ि यांम ये 

ाथिमक िश णाचा सार हो यासाठी सव कारची उपाययोजना 
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करावी”. हटंर आयोगापुढे अनकेांनी िविवध कार या िशफारशी के या. 
परंत ु ी िश णाचा आ ह धरणारे फ  महा मा फुल ेहचे होते.  
अ पृ याचं ेिश णअ पृ याचं ेिश णअ पृ याचं ेिश णअ पृ याचं ेिश ण----        
    त कालीन समाजात उ नीच, पृ य-अ पृ य असा भेदभाव 
होता. अ पृ य समाजाला पशपूे ाही अ यंत वाईट वागणूक दली जात 
असे. यांना कोण याही कारचे वातं य न हत.े सावजिनक पाणवठा, 
िवहीरी, तळे, मं दरे, शाळा अशा सावजिनक ठकाणी अ पृ यांना बंदी 
घातललेी होती. अ पृ य लोकांना पश करण ेह े सु ा पाप मानल ेजाई. 
अशा कार या सामािजक वातावरणात महा मा फुले यांनी अ पृ यांना 
िश ण दे याचे काम सु  केले. मेकॉले णीत िश ण प तीला िवरोध 
क न ब जन समाजा या िश णासाठी यांनी िश णाचा सार 
समाजा या खाल या वगात  कर यास सु वात केली. यासाठी महा मा 
फुले यांनी अ पृ य मुलांसाठी इ. स. १८५१ म ये पिहली शाळा काढली. 
अ पृ य मुलांसाठी िश णाची दरवाजे खुली क न दली. वत: ते अ पृ य 
लोकां या व तीत राहावयास गेल.े अ पृ य लोकांना माणूस हणून जीवन 
जगता यावे यासाठी िश णाचा सार केला. सामािजक िवषमता व 
जातीभेद यांना मूठमाती दऊेन समता, बंधुभाव व वातं य या ि सू ीवर 
समाजाची िन मती क न सव कार या गुलामिगरीतून अ पृ यांना मु  
कर यासाठी िश ण हा एकच भावी माग महा मा फुले यांनी वीकारला 
होता.  
हटंर किमशनपढेु माडंलले ेशै िणक िवचार हटंर किमशनपढेु माडंलले ेशै िणक िवचार हटंर किमशनपढेु माडंलले ेशै िणक िवचार हटंर किमशनपढेु माडंलले ेशै िणक िवचार     
 ाथिमक िश णाची गती अपे े माणे होत आह े कवा नाही ह े
पाह यासाठी िव यम हटंर यां या अ य तेखाली इ. स. १८८२ साली 
हटंर किमशनची थापना कर यात आली. हटंर आयोगाचे काय े  ह े
वुड या खिल यातील त वां माणे िश णाचा िवकास व िवशेषत: 

ाथिमक िश णा या िवकासाचा अ यास होत.े महा मा फुल ेयांनी हटंर 
किमशनपुढे सा  देताना भारतातील िश ण व था कशी असावी ा 
िवषयी काही मह वा या िशफारशी केले या आहते. या पुढील माणे- 

१. ामीण भागात िश णाची सोय करावी. 
२. ाथिमक िश ण वया या बारा वषापयत स चे करावे. 
३. मुलांना िश णाची आवड िनमाण हावी हणून िश यवृ या 

दया ात. 
४. ाथिमक शाळेतील िश क िशि त असावेत. 
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५. ब जन समाजा या शाळेत ब जन समाजातीलच िश क 
असावेत. 

६. ाथिमक िश णात शेती आिण आरो य यासारखे िवषय असावेत. 
७. ाथिमक शाळेतील िश कांचे वेतन चांगल ेअसावेत. 
८. शहरी भागातील िव ा या या अ यास मापे ा ामीण 

भागातील िव ा याचा अ यास म कमी असावा. 
९. शाळांची तपासणी तीन मिह यातून एकदा हावी. 

१०. समाजा या गरजा ल ात घऊेन उ  िश णाचा अ यास म 
असावा. 

११. ि यांना ाथिमक िश ण घेता ये या या दृ ीने िवशेष उपाय 
योजावेत. 

१२. िश णात ि भाषा सू ाचा अवलंब करावा. 
१३. थािनक करतील िन मा िनधी शाळेला दे यात यावा. 

 वरील िशफारशीव न महा मा फुले यांचे िश णिवषयक िवचार 
प  होतात. तसेच गोरगरीब व तळागाळातील लोकां या आिण 

ि यां या िश णािवषयी कती आ था होती ह े दसून येते. 
 महा मा फुले यांचा भारतीय ी-िश णाचे आ  वतक असा 
उ लेख कर यात येतो तो अ यंत यो यच आह.े ख या अथाने फुल े यांनी 
त कालीन समाजात िश ण े ात असलेली ठरािवक लोकांची म े दारी 
संपवून समाजातील सव घटकांसाठी िश णाची दारे खुली केली. महा मा 
फुले वाचावीर नसून त े ांितवीर होते. ि टीश िश ण प तीला खर 
िवरोध क न भारतीय समाजा या अनु प िश ण प ती असावी अशी 
ठाम भूिमका घेतली. मेकॉले या िश ण प तीला अयो य ठरवून यात 
सुधारणा सुचिव या. महा मा फुले यांनी िश ण दतेांना धम, वंश, जात, 
लग या ारे कोणताही भेदभाव न करता सवाना एक समान आिण दजदार 

िश ण ावे अशी आ हाची भूिमका मांडली. िश णापासून वंिचत 
समाजातील घटकां या िवकासाकडे अिधकचा ओढा अस याचे दसून येते. 
िश ण ह ेसमतेवर आधा रत कर यासाठी यांनी खूप य  केले. महा मा 
फुले यांनी शंभर वषापूव  आज या िश णातील िश क िश णाचे मह व 
ल ात आणून दल े होते. भारतात सवसाधारण लोकांसाठी िश ण मु  
क न दे याचे महान काय महा मा फुले यांनी केले. याम येच यां या 
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कायाचे े व सामावलेले आह.े हणूनच महा मा जोतीबा फुले एक थोर 
आधुिनक शै िणक िवचारवंत हणून ओळखले जात आहते. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    जोतीरावजोतीरावजोतीरावजोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    
फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . महमहमहमह     घनसावतंघनसावतंघनसावतंघनसावतं    
इितहास िवभाग मुख, ी योगानंद वामी कला महािव ालय,वसमत, 

िज. हगोली. 
        

 म. जोतीराव फुल े ह े कत समाज ांतीकारक अस याचे सबंध 
भारतीय समाजाला ात आह.े भारतीय शोिषत समाजा या 
पुर थानासाठी यांनी सामािजक, धा मक, आ थक, राजक य, शै िणक 
असा िविवधांगी िवचार मांडला. दिलत, शेतकरी आिण ी ह े शोिषत 
घटक यां या िवचारांचा आिण कायाचा क िबद ू होत. या शोिषत 
घटकां या शोषणास भारतीय िवषमतािध ीत समाज व था आिण 
धम व था जशी कारण आह;े तसेच या शोिषत घटकांचे अ ानही कारण 
अस याचे म. जोतीराव फु यांनी प पण ेसांिगतल.े ‘शेतक यांचेआसूड’ या 

ंथाम ये यांनी पुढील माण ेकेलेल ेिवधान िस  आह,े 
““““िव ेिवनािव ेिवनािव ेिवनािव ेिवना    मितमितमितमित    गलेीगलेीगलेीगलेी, , , , मतीमतीमतीमती    िवनािवनािवनािवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
नीनीनीनीतीिवनातीिवनातीिवनातीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेीगलेीगलेीगलेी, , , , गितिवनागितिवनागितिवनागितिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    

िव ािवनािव ािवनािव ािवनािव ािवना    शुशशुुशु     खचलेखचलेखचलेखचले, , , , इतकेइतकेइतकेइतके    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले.”.”.”.”1111    
 अशी शु ातीशू ां या जीवनातील अनथा या कायकारणाची एक 
शृंखला शोधून यावर िश ण ह े एकमा  उपाय अस याचे म. फुले 
सांगतात. हा या काळा या कतीतरी पुढचा िवचार होता. 
 आधुिनक काळात अि त वात आललेी सावि क िश ण व था 
ही फुले पूव काळात अि त वातच न हती.जेथे उ वण य ा हण वगा या 
अिधक लोकसं येची व ती असेल अशा ठकाणी काही शा ी मंडळी 
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खाजगी शाळा चालवत.अशा शाळांमधून ा हण मुलांनाच वेश दला 
जात होता.कारण भारतीय समाजातील खाल या वगातील लोकांना 
िश ण घे याचा अिधकार हद ू धम आिण धम ंथांनीच नाकारलेला 
होता.ि टीश राजवट अि त वात आ यानंतर ा हणाची राजक य स ा 
गेली असली तरी धमस ेवर यांचाच अिधकार कायम होता.इ ट इंिडया 
कंपनी सरकार या 1813 साल या आदेश वये ि टीशांनी थमच िश ण 
सवासाठी खुल े केल े होते, परंत ु सरकाचे हे धोरण हद ू धम आिण 
धमशा ां या िव  अस याचे ा हणांना वाटत होते. यामुळे 
सरकार या या धोरणाला यांनी कडाडून िवरोध केला. यासंदभात 
त कालीन ानोदय या वृ प ात असे छाप यात आल ेहोते क , ा हण 
भूदेव ह े िश णाचे दरवाजे सवाना सारखे उघडे झाल े आह,े असे पा न 
अ यंतनाखूश झाले आहते. पु यातील ा हण पंिडत भीतीने व रागान े
थरथरत होते. यांनी सरकारी धोरणाला कडाडून िवरोध केला. ा हण 
िश कांनी ा हणो र िव ा याना सं कृत िशकिव यास नकार 
दला.कारण धम शा ा माणे ा हणो रांना सं कृत िशक याचा 

अिधकार न हता.”2 पुढे ानोदयनेच असेही हटल ेक , सावजिनक सं था 
या सवासाठी खु या अस या पािहजेत. ा हणांनी अजब आिण िविच  
क पनेत रममान हो याचे दवस आता गले ेआहते. 
 शु ाितशु ां या िश णासाठी ि टीश सरकार सकारा मक पावल ं
उचलत असल ेतरी यां या िश णाला एक कडे सनात यांचा िवरोध तर 
दसुरीकडे शु ितशु   समाजही िश णािवषयी उदािसन  होता. या 
समाजात हजारो वष िश णाची परंपराच नाही, अशा अ ान आिण 
अंधकाराचा वारसा घेऊन आले या समाजाला ानाचे मह व तरी कसे 
कळणार?अशा अ ानी समाजात ानाची योत पेटिवणे ह ेकाम कठीणच 
होते. या कठीण कायात म. फुल े वत:ला तन, मन आिण धनाने झोकून 
देतात, येथेच यांचे महा मेपण िसदध् होते. 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 95   

 समता, वातं य, बंधुता, नीती यां या पृ भूमीवर समाजाची 
उभारणी करायची असेल तर िश णािशवाय पयाय नाही, असे महा मा 
फु यांना वाटत होते. िश ण हचे सव सुधार यांचे मूळ होय. हणून मग 
शु ातीशु ांना िश ण देऊन शहाणे केले तरच त े समतेसाठी बंड क न 
उठतील. या उदा  हतेुने े रत होऊन महा मा फु यांनी ऑग ट 1848 
साली पु यातील बुधवर पेठेत िभडे वा ात मुल ची शाळा सु  केली. येथ े
सािव ीबाई फुलना यांनी िशि का हणून नेमल.ेफुल दांम याने 
शु ातीशु ां या मुल साठी सु  केलेली ही शाळा भारतीय सुधारकाने सु  
केलेली देशातील पिहलीच शाळा होती.1848 ह े वष जगा याच दृ ीन े

ांतीकारक असे रािहल े आह.ेयाच वष  काल मा सने क युिन टांचा 
जािहरनाम िस  केला होता. याच वष  अमेरीकेतील ि यांनी ि वादी 
चळवळ सु  केली होती आिण याच वष  महा मा फु यांनी मुल साठी 
शाळा सु  क न भारतातील ि िश णची मु तमेढ रोवली होती. 
 महा मा फु यांनी सु  केले या या शाळेत महारमांग व 
चांभारादी अ पृ य जातीतील मुली िश ण घेत हो या; परंत ु ि यांना 
िश ण देणे हणजे देव, धम आिण समाजािव  अस याची ओरड 
सनात यांनी केली. “िश ण ही केवळ ा हण समाजाचीच म े दारी होती. 
इतरांनी िश ण घेतल ेतर यां या सात िप ा  नरकात जातील, पु ा ी 
होणार नाही, ि या िश णाने िवधवा होतील इ यादी बरेच गरैसमज 
पंरपरेन ेलोकां या मनात खोलवर जिव यात ा हण वग यश वी झाला 
होता.”3 

अशा शै िणक ितरोधक ठरणा या वातारणात म.फुले व 
सािव ीबाईचे शै िणक काय चालल ेहोते. परंत ुसािव ीबाईसार या एका 
हद ू ीने वत: िश ण घेऊन िश केचे काम करण ेह ेसमाज ोही आिण 

धम ोही मान यात येऊ लागल.े हीच गो  पु यातील सनातनी ा हणांना 
अभूतपपूव व अपिव  वाटत होती. हणून यांनी सािव ीबाई आप या 
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शाळेत जातयेत असता यां या अंगावर िचखलफेक, शेणफेक व दगडफेक 
क न यांचा छळ केला. तरीही फुल ेदांप य आपल ेऐकत नाही ह ेपा न 
सनात यांनी आपला मोचा गो वदराव फुले यां याकडे वळिवला.या 
सनात यांनी गो वदरावांना खडवासून सांिगतल े क , “तु या मुलान े
समाजाला आिण धमाला काळीमा लावला आह.ेतशीच यांची ती िनल  
प ी. या दोघां या समाज ोही वतनामुळे तू देवाचा आप यावर वृथा रोष 
ओढवून घेत आहसे. देवा या आिण धमा या नावाने तुला आ ही अशी 
आ ा देतो क , तू जोतीबाचं ह े काय थांबवं नाहीतर याला घरातून 
हाकलून तरी दे.”4 िबचा या गो वदराव फु यांना शेवटी फुले पतीप ीला 
घरातून हाकलून दे याचा िनणय यावा लागला. यांनी जोतीरावांना प  
श दात सांगतात क , ‘एकतर शाळा सोड नाहीतर घर सोड.’ यानंतर 
महा मा फुल े व सािव ीने घर सोडायाचा माग प कारला पण आप या 
शै िणक कायात खंड पडू दला नाही. 
 यानंतर महा मा फु यांनी शु ाितशू ांना िवनामू य ानदान 
कर यासाठी अनेक शाळा थापन के या.15 मे 1848 रोजी एका 
महारवा ात यांनी मुलांमुल साठी शाळा थापन केली.1851 साली 
पु या या महारवा ात हरीजन मुलासांठी शाळा सु  केली. या 
शाळांमधून सािव ीबाई फुलसह अनेक िश कां या नेमणुका 
के या.आप या शाळेतील िश क िशि त असल ेपािहजेत हणून यांनी 
एक अ यापक िव ालयही (नॉमल कूल) सु  केले.1848 ते 1852 या 
पाच वषा या काळात महा मा फु यांनी एकूण 20 शाळा सु  के या.परंत ु
“त कालीन मंुबई सरकार या अिभलेखाम ये जोतीराव ारा पुणरे तथा 
पु या या आसपास े ात एकूण 18 पाठशाळा काढ याची न द आह.े”5 
याव न महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यां या शै िणक कायाची 

ापकता सहज ल ात येईल. 
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 म. जोतीराव फुल े ह े िश णत  होते. यामुळेच ि टीशां या 
चलीत िश ण प तीचा अ यास क न यातील अिन  गो वर यांनी 

टीकाही केलेली आह.े यां या मता माण े चिलत िश ण ह े सामा य 
लोकां या दृ ीन े अ वहाय व अयो य आह.ेकारकून व िश क िनमाण 
करण े एवढाच काय तो या िश णाचा हतेू. िव ा याना यां या भावी 
वतं  जीवनात समथ बनवेल अशा कारचे ह ेिश ण नस याचा िनवाळा 

महा मा फुले देतात. याच माणे ा हण जातीतील िश क ह े आप या 
धा मक दिुषत पूव हांमूळे शु ाितशू  मुलांम ये िमसळून यांची मने 
जाणून घेऊ शकत नाहीत. तसेच ते जातीवाद करतात. याचे शै िणक 
दु परीणाम शु ाितशू ां या मुलांना भोगावे लागतात. यामुळे म. 
फु यां या मता माण े ाथिमक शाळांमधील िश क ह े श यतो शेतकरी 
वगातील असावेत. असे िश क शु ातीशू  मुलां या गरजा व भावभवना 
समजून घेऊन यांना यो य ते िश ण देतील, असा यांचा आशावाद होता. 
 19 आ टोबर 1882 रोजी शु ाितशु ां या िश णासंदभात म. 
फु यांनी हटंर िश ण आयोगाला एक िनवेदन सादर केल.े िनवेदनात 

चिलत िश ण प ती,शै िणक कायावर केला जाणारा शासक य खच 
आिण शु ातीशु ांची होत असलेली शै िणक अवहलेना अशा अनेक 
गो वर यांनी आपली सडेतोड मत े मांडली आहते. यां या मता माणे 
सरकारी िव ापीठे ही ीमंतां या मुलांना िश ण देतात परंत ु या 
िव ापीठांमधून बाहरे पडले या या ीमंत सुिशि तांचा देशबांधवां या 
उ तीसाठी काहीही उपयोग होत नाही. याच माणे वरी  वगातील लोक 
किन  वग य लोकांम ये िश ण सार करतील ह े सरकारचे एक 
सुख व चअस याची टीकाही म. फुले करतात. ि टीश सरकार ह े गरीब 
शेतक यांकडून शेतसारा उकळते आिण ीमंत व उ वण य मुलां या 
िश णावर उधळत.े यामुळे शु ाितशू  मुलां या िश णाची आबाळ 
झालेली आह.े याब ल ते खेद  करतात. हटंर िश ण आयोगाला 
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शु ाितशु ां या शै िणक दरुाव थेचे दशन घडवताना म. फुल ेन दवतात, 
“एकतर हा शेतकरी वग पराकोटीचा गांजललेा असतो. िशवाय याला 
आपली मुल े गुरेढोरे राख यासाठी आिण शेतक या कामासाठी हवी 
असतात. शाळां या सं येत वाढ कर याबरोबरच या वगाला आपली मुल े
शाळेत पाठिव यास उ ेजन िमळावे आिण याम ये िव ेची गोडी उ प  
वाटावी हणून िश यवृ यांची व सहामाही वा षक बि सांची िवशेष 

लोभन े ठेवण े अग याचे आह.े काही ठरािवक वयोमयादेपयत, िनदान 
वया या बारा ा वषापयत ाथिमक िश ण स चे कर यात यावे, असे 
माझे मत आह.ेकारण काहीही असो, मराठी आिण इं जी भाषा 
िशक याची गोडी नस यामुळे मुसलमानवगसु ा या शाळांपासून दरुच 
रािहला आह.े यामधून मुसलमानांची वत:ची भाषा िशकिवली जाते, 
अशा ाथिमक शाळा फारच थो ा आहते. जातीपाती या पुव हदिूषत 
दृ ीकोनामुळे इतर वगा या बरोबरीने वगात बस याची परवानगी िमळत 
नाही, हणून महारमांग आिण इतर किन  वग यांना या शाळांतून 
जवळजवळ म ावच झालेला आह.े प रणामी सरकारला यां यासाठी 
खास शाळा उघडा ा लाग या आहते. पण अशा शाळा फ  मो ा 
शहरांतूनच आहते. (अ पृ यांची) पांच हजारावर व ती असुनही उ या पुण े
शहरात अशी एकमेव शाळा आह ेआिण तीत ितसा न कमी मुलग ेउपि थत 
असतात. ही प रि थती िव ाखा यातील अिधका यास खिचतच भुषणावह 
नाही. जातीपाती या पूव हांमुळे इतर शाळांत म ाव अस याने, या 
ठकाणी या जात ची व ती पुरेशी मोठी असेल, या ठकाणी यां यासाठी 
वतं  शाळा उघडा ा, अशी कळकळीची िवनंती मी राणी या 

जाहीरना यास अनुस न सरकारला करीत आह.े”6 महा मा जोतीराव 
फु यांनी शै िणक सुधारणां या संदभात असे ि टीश शासनाला 
कळकळीचे आवाहन क नही चिलत िश ण व थेत फारशा सुधारणा 
झा याचे दसून येत नाही. 
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 याउलट म. फुल े आिण सािव ीबाई यांनी या काही शाळा 
चालिव या या शु ादीशू  मुलां या शै िणक सुधारणेस पोषक अशा 
हो या. सामािजक पयावरण, कौटंुिबक पा भूमी, िव ा या या शै िणक 

मता ह े सव घटक िव ा या या शै िणक गतीवर भाव गाजवत 
असतात. या सव घटकांचा अ यास क नच फुले दांप याने आप या 
शाळेचा अ यास म तयार केला होता. िश णा या यश वीतेसाठी आिण 
याचा समाजात चार कर यासाठी हा एक नवा माग होता.वगवण 

व थेत िवभाजीत झाले या भारतीय समाजातील शाळेत येणारी मुलं ही 
एकिजनसी पयावरणातील न हती. यामुळे यां या शै िणक मताही 
वेगवेग या हो या.प रणामी फुल े दांप याने कौटंुिबक व सामािजक 
पयावरणाचा अ यास क न तयार केलेला अ यास म यां या शै िणक 
कायात उपकारक ठरला होता. 
 महा मा जोतीराव फुले व सािव ीबाई यांनी आप या शाळेतील 
मुल ची दसुरी वा षक प र ा ठेवली होती.ती तारीख होती 12 फे ुवारी 
1953 आिण थळ होते पुण ेमहािव ालय.ही प र ा अनेक मा यवरां या 
उपि थतीत घे यात आली. ा. हरी नरके न दवतात या माणे, “उभय 
पती-प ी या मुल या शाळां या परी ा पहायला 12 फे ुवारी 1853 
रोजी िव ाम बागवाडा चौकात पु यात 3000 न अिधक लोक 
जम याची न द िमळते. थम मांक िमळवलेली मुलगी अ खिलत 
इं जीत बोलली आिण ितने खाऊ, खेळणी, कपडे यां या ऐवजी 

ंथालयाची मागणी केली, असे शासक य अहवाल हणतो.गळती या 
ांची सोडवणूक कर यासाठी गरीब मुलामुल ना दरमहा पगार दला 

जात असे, असेही यात नमूद कर यात आल ेआह.े” ‘’गरीब व अभाव त 
मुलां या िश णाची काळजी आज या काळातही एवढी घेतली जात नाही. 
जोतीरावां या शाळेतील एका िचमुरडीन े केलेली ंथालयाची मागणी 
यांना ंथालय सु  कर याची ेरणाच देऊन गेली.पुढील काळात महा मा 
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फु यांनी ंथ ेमीसाठी पु याम ये ‘नेटी ह लाय री’ सु  केली.ह े ंथालय 
देशातील पिहलेच ंथालय होते. 
 शु ातीशू  आिण ी या शोिषत घटकां या उ दारासाठी महा मा 
फु यांनी याग आिण क पूवक शै िणक काय चालिवले होते. याचा सव  
बोलबाला होत होता. यां या शै िणक कायाची महती मंुबईमधील 
रा यपालांनी लंडनमधील कंपनी सरकारला पाठिवली. यामुळेच ि टश 
सरकार या वतीन े 16 नो हबर 1852 रोजी पु यातील िव ामबाग 
वा ात भ  यांचा स कार आयोिजत केला.यावेळी यांना मुख 
शासक य लोकां या उपि थतीत महाव े दान कर यात आली. यावेळी 
‘बॉ बे गा डयन’, ‘ ान काश’, ‘ यून’, ‘ऑ झवर’ या त कािलन 
वृ प ांनी म.फु यां या गौरवाथ लेखन केले. या काळात या. म. गो. 
रानडे दहा वषाचे होते. िव णुशा ी िचपळुणकर दोन वषाचे होते.तर गो. 
ग. आगरकर, ध डो केशव कव, पंिडता रमाबाई आिण म. गांधीचा ज मही 
झाला न हता. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सूचीसूचीसूचीसूची    ::::    
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2) धनजंय कर – महा मा फुले गौरव ंथ, संपा. ा. हरी नरके, महा मा फुले च र  

साधने काशन सिमती, महारा  शासन, मंुबई, पाचवी आवृ ी 2018, पृ  123. 
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7) ा. हरी नरके – महारा  टाई स, पुणे द. 8 ऑग ट 2014, पान 12. 

 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 101   

भारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल े
याचंी िवचारधारायाचंी िवचारधारायाचंी िवचारधारायाचंी िवचारधारा    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . हसंराज द ा य भोसलेहसंराज द ा य भोसलेहसंराज द ा य भोसलेहसंराज द ा य भोसले    
सहयोगी ा यापक, मराठी िवभाग, महारा  महािव ालय,िनलंगा. 

तावना::::    
१९ ा  शतकात भारतात जे वैचा रक मंथन झाले याला 

बोधन हणावे कवा नाही यावर इितहासकांरात एकवा यता नाही. जे 
काही घडल ेत ेअभूतपूव होत ेव याने भारतीय समाजांतगत बदलाचे एक 
मह वाचे पव सु  झाले यािवषयी मा  कोणा याही मनात संदेह नाही. ह े
जे समाजा अंतगत 'बदल' होते यांना सवसाधारणपण े 'सामािजक 
सुधारणा' असा मू यवाचक श द वापरला गेला, आिण या काळाला 
सामािजक सुधारणांचा ारंभकाळ असे संबोधल ेगले.े 

याव न आपणाला सहजपण ेअसे ल ात येत,े क  महा मा फुल े
यांनी एकोिणसा ा शतकात भारतीय समाजांतगत बदलाचे एक मह वाचे 
पव सु  केले होत.े यां या समाजांतगत 'बदला'ला 'सामािजक सुधारणा ' 
हा मू यवाचक श द ख या अथाने संयुि क ठरणार आह.े महा मा फुले 
आिण यांचे स यशोधक  त व ान नेमके कसे होत े याचे िववेचन 
कर यापूव  यांचे त व ान आज या भारतीय संिवधानाला लागू पडत े
का?पडत असेल, तर त े कसे याचे िववेचन महा मा फुल े यां या जयंती 
िनिम य आयोिजत  ततु आतंररा ीय चचास ा या िनिम ाने पाहण े
औिच याचे ठरेल. 
भारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेयाचंी िवचारधाराभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेयाचंी िवचारधाराभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेयाचंी िवचारधाराभारतीय सिंवधान आिण महा मा फुल ेयाचंी िवचारधारा::::    

महा मा योितराव फुले यांनी वतःचे सम  असे त व ान 
सुसंगतपणे मांडललेे नाही, अमुक एक त व ान कवा जीवनदृ ी यां या 
लेखानातून  झालेले िवचार आिण यां या काया या मूलभूत रेणा 
यांत अनु यूत असे काही त व ान असू शकते काय? असा शोध घेता येईल. 
आिण त या य ात हाती लागणारे त व ान वि थत मांड याची आज 
आव यकता आह.े कारण महारा ा या खे ापा ा या अंतरंगाशी आज 
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एखा ा राजक य, सामािजक, संघषशील कवा िवधायक कायक याला 
आिण िवचारवंताला देखील िभडायचे असेल, तर खोलवर पोहोचललेे 
महा मा योितराव फुल े यांचे िवचार आिण यांचे नाव याचा उपयोग 
करणे आजदेखील अप रहाय, उपयु  आिण ेरणादायी ठरणार 
आह.ेमहा मा योितराव फुल े जे काय करीत होत,े याचबरोबर त े
शासनाकडे काही जनिहता या माग याही करीत होत,े ते शासन परक य 
व सा ा यवादी होते. परंतु आजचे शासन वक य आह.े त े
वतं ,सावभौम लोकशाही गणरा याचे शासन आह.े एवढेच न ह,ेतर 

महा मा योितराव फुल ेयां या त व ानाचा आपण शोध घेतला, तर असे 
ल ात येईल क , या त व ानाला आज भारतीय शासन क टब , 

ित ाब  अस याचे दसेल.कारण भारतीय  रा यघटनेचा  वीकार 
करताना  भारतीय जनतेन ेजो सरनामा घोिषत केला या सरना यातील 
राजक य, आ थक, सामािजक,त व ान आिण  महा मा फुले यांचे त व ान 
एक सारखे अस याचे आढळून येईल. 

"सामािजक,आ थक आिण राजक य याय िवचार उ ार समजुती 
ा आिण पूजा यांचे वातं य दजा आिण संधी याचे समानता  ा  

हावी आिण रा ाचे ऐ य व ची ित ा वाढावी याची शा ती 
िमळून यां याम ये  ातृभाव वाढावा" या भारतीय रा य घटने या 
उ ांम ये अशी एकही गो  नवीन नाही, क  जी आपणास महा मा फुल े
यांचे िवचार व कृती याम ये आढळणार नाही. 
 समाजवादी धमिनरपे  या दोन श दांमधनू  होणारी 
बांिधलक  भारता या रा यघटने या ित ालेख आतील उ  म ये 
समािव  क न घे यास१९७६ सालापयत वाट पाहावी लागली.४२ ा  
घटनादु ती काय ाने भारतीय जनतनेे समाजवादी, धमिनरपे , 
लोकशाही िनमाण कर याचा िनधार  केला. भारत ह े लोकांचे, 
लोकाकडून, चालिवल ेजाणारे रा य िनमाण कर याचा िनधार  क  
शकतो. मू य मानण े  व या मू या माणेच आचार करणे, ही सतत 
चालणारी या आह.े परंत ु मू यांचा उदघोष क न यानसुार आचार 
कर याब ल उदासीन राहणे अशीदेखील ि थती दीघकाळ रा  शकते. 
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याचे िच  आपणास भारतीय समाजात पाहावयास िमळते.१९७६म ये  
भारतीय जनतनेे  केले या समाजवादी, धमिनरपे  लोकशाही 
गणरा या या िन मती या िनधाराचा मागवा घेतला, तर आपणास 
१८७३ म ये िस  झाललेे महा मा फुले यांचे 'गलुामिगरी', १८८३, 
मधील' शेतक यांचा असूड', १८८९म ये िस  झालले े 'इशारा',१८८९ 
म ये िलिहलले,े पण यां या मृ यूनंतर १८९१म ये कािशत झालले,े 
'सावजिनक स यधम' ह े थं दीप तंभा माण ेआहते.१९७६मधील  घटना 
दु ती काय ाने आपण रा ीय ऐ या या जोडीला 'एका मता' हा श द 
घटने या ित ालेखात समािव  केला. परंतु एका म हणजे 'एका मच'ही 
संक पनादेखील महा मा योितराव फुले यांनी १८८९म ये िलिहले या 
'सावजिनक स यधम' या ंथात वाचावयास िमळते. हणून महा मा  
योितराव फुले यां या दृ ीपणाब ल आ य वाटत.े यांनी या काळात 

इत या दरूचे पािहल,ेते आ हाला शंभर-स वाशे वषानंतरही  दसले नाही. 
आिण जे दसत े या माणे आचरण कृती कर याचा उमदेपणा, 

ामािणकपणा व िनभयपणा आम याकडे नाही. त ेशू ाितशू ां या कैवारी 
होते. यांना केवळ ा णेतरांचे पुढारी समजण े  अ यायकारक आह.े त े
ख या अथाने रा ीय पु ष होते. रा ीय एका मतेचे िनसं द ध पुर कत 
होते. वातं य, समता व िव बंधु व या मू यांचा प  पुर कार यां या 
िलखाणात आढळतो. मानवी वातं याचा व समतेचा यय भारतीयांना 
ये यासाठी जातीसं थेचे समूळ उ ाटन यांना हवे होते. या िवशाल 
भूिमकेवर ते आंतररा ीय मानवतावादाचे पुर कत ठरतात. 

महा मा  योितराव फुल े यांचे ि म व अितशय िवचारी, 
समंजस, सावकािलक असे होते. यां या िवचारातून, सािह यातून 'स य' 
या मू यांचा यय सदो दत दसून येतो. स य ितपादन, स या वेशन हचे 
यां या सािह याचे मह वाचे वैिश  आह.े यासंदभात ल मणशा ी 

जोशी हणतात, " योितबा ह ेस यशोधक होते. ह ेस य मानवी जीवनाचे 
नैितक स य होते. या िचरंतन स याचे व प हणजे िव मानवा या 
मु तेचा िस ांत. हा िस ांत यांना आधुिनक पि मी सं कृतीने दला व  
तो यां या काळी यां यासार या थो ांनाच घेता आला.१ 
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स यशोधक महा मा योितराव फुल ेयांनी अनेक पु तके व िनबंध 
िलिहले. स यशोधक समाजाची थापना क न सामािजक समता 

थािपत कर याचा य  केला. या आंदोलना या मुळाशी काही 
िवधायक व पा या येयांचा िवचार होता. हा िवचार हणजेच मूलभूत 
मानवी ह ांचा िवचार होय. समाजातील ब सं य जनतेचे  सामािजक 
शोषण बंद क न सव मानवांना मु  करणारा िवचार हणजेच मानवी 
ह ाचा िवचार होय. 'गलुामिगरी' व 'सावजिनक स यधम' ह े दोन ंथ 
एक  वाचली हणजे वैचा रक मू यांची जाणीव होत.े 'गलुामिगरी' मधील 
िवचार ह ेमु यतः िव वंसक असून, यातून उ प  झाले या  ांचे  उ र 
यां या 'सावजिनक स यधम' या िवधायक थंात िमळते. 'गलुामिगरी' ह े

पु तकवाचले हणजे स याचा अधा भाग कळतो. व अधस य ह े नेहमीच 
धोकादायक असते.Half knowledge is very dengerousअ या 
अथाची एक हण ही इं जीत आह.े अले झांडर पोप देखील आप या एका 
किवतेत हणतो.'A Little Learning is  dengerous thing.' २ 

गुलामिगरीमधील संदेश आपणास भारतातील परंपरागत  
ा णवादी, धा मक व सामािजक, सं कृती या िव  उठाव कर यास 
े रत करतो.परंत ु समोर असले या परंपरागत समाजसं था न  क न, 
याजागी थापन करावया या सामािजक सं था ा या त वावर 

आधारले या अस या पािहजेत, ती त वे यांनी 'सावजिनक स यधम ' या 
ंथात िवशद क न सांिगतल े आहते. ती त वे हणजे ' वातं य समता 

आिण िव बंधु व' ही होत. ही त वे गृहीत धरली हणजे महा मा 
योितराव फुले यांना दसले या स याचे पूण व प समोर येत.े 

'सावजिनक स यधम' या थंाचे मू यमापन के यािशवाय, 
फु यांनी जीवनातील स य शोध यासाठी जो जीवनसंघष चालिवला होता. 
याचा खरा खुरा अथ समजून घेणे अश य आह.ेहा ंथ महा मा योितराव 

फुले यांनी अधागवायुचा झटका येऊन उजवा हात लुळा झा यावर, 
शरीरातील था-वेदना सहन करीत, डा ा हातान े िल न पुण केला 
आह.े'गुलामिगरी' म ये जे स य दाखवले आह े ते अध स य आह े अशी 
यांची वतःची भूिमका होती. हणनू 'सावजिनक स यधम'  हा ंथ 
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हणजे िव कुटंुबवादाचा जाहीरनामा आह.ेतो नुसताच जाहीरनामा नाही, 
तर भारतीय लोकशाही या ांतीची मूलभूत त वे िवशद क न सांगणारा  
जाहीरनामा आह.े याचे तीन भाग आपणांस पाडता येतील. 

१. मूलभूत मानवी ह  
२. मानवी ह ावर आधारललेा िव कुटंुबवाद 
३. जीवनाचे व िव ाचे स य व प कट करणारा बु ीवाद होय. 

या तीन ेरणा महा मा फुले यांना  पि मी रा ाकडून िमळा या. 
या तीन रेणाव नच महा मा फुल े यांची लोकशाही जीवनदृ ी िस  
होते. 

या वरील िववेचनाचा आधार घेऊन महा मा फुल े यां या 
स यशोधक  त व ानाचा िवचार काही मुख मु ां या आधारे सं ेपान े
पाहवायचा आह.े फु यांचा स यशोधक  िवचार हणजे भारतीय 
संिवधानाचाच िवचार आह.े 

ीीीी----पु ष यािवषयी पु ष यािवषयी पु ष यािवषयी पु ष यािवषयी महा मा महा मा महा मा महा मा फु याचं ेस यशोधक  िवचार फु याचं ेस यशोधक  िवचार फु याचं ेस यशोधक  िवचार फु याचं ेस यशोधक  िवचार ::::    
महा मा फुले यांची ी पु ष समानता समजून घे यासाठी यांनी 

सांिगतले या 'सावजिनक स य धम' मधील ते ३३ कलमाचे िनयम समजून 
यावे लागतील. महा मा फुल ेसांगतात, " ी अथवा पु ष जे एकंदर सव 

गावांचे, ांताचे,देशाचे, खंडा या संबंधात अथवा कोण याही धमातील 
वतः या संबंधात ी-पु ष या उभयतांनी अथवा सव ि यांनी अथवा 

एकमेकांची कोण याही कारची आवडिनवड  (भेदभाव ) न करता या  
भूखंडावर आपल े ह  कुटंुब समजून एकमतान,े एकजुटीने एकमेकांशी 
स यवतन क न राहावे. " ३ 

आपणा सवा या िनमाणक याने,सव ी पु षास, एकंदर सव 
मानवी अिधकाराचे मु य धनी केल े आह.े यातून एखादा मानव अथवा 
काही मानवांची खेळी, एखा ा वर जबरी क  शकत नाही व 
या माणे जबरी न करणा यास स यवतन करणारे हणतात. असे सांगनू त े

आणखीन हणतात, क  आपणा सवा या िनमाणक याने, सव मानव ी 
पु षास धम व राजक य वतं ता दली आह.ेजो आप यापासून दसु या 

स कोण याही मानवाचे ह  समजून इतरांस पीडा देत नाही याला 
स यवतन करणारा हणतात. 
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आपणा सवा या िनमाणक यास संतोष दे यासाठी केलले े वतन 
याला सावजिनक स य हणतात. जो कोणी इतर मानव बंधू बरोबर स य 
आचरण करीलती नीित हणावी, मग ती ी असो, वा पु ष असो,तो 
कोणीही मानव असो, स यशोधक समाजसेवक असो अथवा एखादा 
गावठेकर असो. 

महा मा फुल े यांचा समाजाकडे, जग याकडे, मानवाकडे व 
एकूणच सृ ीकडे पाह याचा दिृ कोन कती ापक, व उदा   आह े ह े
वरील िवचार पािहले हणजे कोणा याही सहज ल ात येईल.ह े िवचार 
भारतातील लोकशाही ांतीचा अ दतूाचे िवचार होत.े सव मानवाचे जे 
जीवन ि वातं य आिण समानता यांनी भरले आह.े ते सामािजक 
जीवन हचे  पृ वीवरील ई राचे रा य होय. अशा त हचेा  िनवाळा 
महा मा योितराव फुले यांनी अनेकदा दला आह.े आदश लोकशाही  
जीवनप ती आिण िव कुटंुब यास पृ वी वरील ई राचे रा य असे त े
हणतात. ई रा या रा यांम ये ीचे थान मा  धमा या 

अिधप याखाली िनयंि त झाले आह.े यासंदभात फार ापक िवचार 
मांडतात. 

भारतात किन  वगा या िश णासाठी यांनीच थम आवाज 
उठिवला. ि शू ां या  िश णाची सुधारले या इं जी रा यातही परवड 
होत आह,े ह ेफुल ेयांनीच थम मांडले. िश ण ह ेव र  वगातून िझरपत 
िझरपत पोहोचेल, या त वाला यांनी िवरोध केला व ी ही पु षापे ा 

े  आह,े 'गु णां माता गरीयशी'या वचनाची थोरवी यांना पटललेी 
होती. भारतीय परंपरेने ीशू ांना एकाच दावणीला बांधून वंिचत केल े
होते, यांना अ ान अंधकारात िपचत ठेवले होत.े महा मा जोितरावांनी 
भारतीय ीशु ास िश णाचे दरवाजे खुले हावे हणून सव थम जीवाचे 
रान केल.े िश णा या बाबतीत महा मा योितराव फुले यांनी जे 
युग वतक काय केल,े यािवषयी इं ज सरकारन े ही यांचे कौतुक क न 
यांचा स कार १८५२म ये केला. ह े येथे यानात घणेे आव यक आह.े 
यायमूत  रानडे ह ेकेवळ दहा वषाचे होते. व सामािजक सुधारनेचे कैवारी 

अगरकर आिण ि यां या िव ापीठाचे सं थापक, ध डो केशव कव 
यां यासार या पुढील काळात उदयास आले या समाजसुधारकांचा ज मही 
झाला न हता. उ या भारतात ीशू ां या उ ारकायाचा ारंभ महा मा  
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योितराव फुल े यांनीच केला. समाजसुधारणेचा असा हा गजर थम 
महारा ात झाला. यां या या कायारंभाने महारा ात नवयुगाची सु भात 
झाली. व यातून भारतीय  समाज ांतीला ारंभ झाला. असे य. द.फडके 
'सम  महा मा फुल'ेया ंथा या ( पृ.२९) संपादक य िनवेदनात हणतात, 
ते बरोबरच आह.े 

महा मा फुले यांचा स यशोधक  िवचार हा मानवी समाजा या 
क याणासाठी आह.े तो सम  मानवी क याणासाठी अस याने याचा 
िवचार को या एका मानवी समुहापयत मया दत रा  शकत नाही. िशवाय 
स यशोधक िवचार हा केवळ धम व धमान े िनमाण केललेी सामािजक 
िवषमतावादी व था इथपयत ही मया दत रा  शकत नाही. स यशोधक 
िवचार हा सवागीण मानवी क याणाचा अस यामुळे माणसा या समाजात 
या या कारणामुळे मानवीयता व मानवी क याण बािधत होणार असेल, 
या या सव बांधवा या संदभात स यशोधक िवचाराचा िवचार करण;े 
म ा  ठरत.े स यशोधक िवचाराचे व प वैि क आह.े माणसा या 

समाजिव ात जेथे जेथे आह ेतथेे तथेे या कारणामुळे तेथील माणसा या 
समाजात मानवीयता बािधत होते, या कारणांचा अ यास करणे, यातील 
बािधत करणारे घटक शोधण,े या घटकां या िवरोधात जनमत तयार करण े
आिण अ हसक मागाने या घटकांचे मन व मत प रवतन करणे ह ेमहा मा 
फु यां या स यशोधक िवचाराचे अंितम उ  आह.े 
महा मा फुल ेयाचं ेजाती व थसेंबधंी िवचार महा मा फुल ेयाचं ेजाती व थसेंबधंी िवचार महा मा फुल ेयाचं ेजाती व थसेंबधंी िवचार महा मा फुल ेयाचं ेजाती व थसेंबधंी िवचार ::::    

महा मा फुले यां या स यशोधक िवचारांचा अंितम उ  
समाजात मानवेतर िनमाण करणे होते याला बाधा आणणारे घटकांचे मन 
व मतप रवतन कर यासाठी महा मा फुले यांनी थम जाती व थेवर 
ह ला केला या संदभात यांचे िवचार ल ात घेतल,े तर असे ल ात येत े
क  महा मा फुले यांनी भारतीय सं कृतीतील ा णावर चढवलेला ह ला 
हा ा यावर चढवलेला ह ला होता. अशी सोयी कर सम वयवादी 
भूिमका अनेक आधुिनक िवचारवंत मांडतात. पण या गृहीतकात ' ा ण' 
ही सं ा जाती व थलेा पयायी सं ा हणून वापरललेी आह,े ह ेल ात 
यायला हवे. महा मा फु यांनी जाती व थेवर ह ला चढिवला होता, ह े

सूय काशाइतके व छ आह.े परंतु ' ा ण व' न  झाले क ,जाती व था 
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न  होऊन समानतेवर आधारलेला एक नवा समाज िनमाण होईल, अशी 
यांची क पना होती, असे हणणे हणजे महा मा फु यांवर अ याय 

के यासारखे होईल.  कारण जाती व था ही केवळ एक समाजरचना आह े
आिण ती आपण बदलू शकतो खेळात या ठोक या माणे याची पु हा 
वेगळी रचना क  शकतो, अशी काहीशी क पना अिभजन वगातील 
सुधारकांची आजही आह.े 

जाित व था ि िनरपे  नसून पूणपणे सापे  आह,े ती 
एक मानिसकता आह.े याचे भान यांना होते.ही मानिसकता बदलायची 
असेल, तर या गृिहतकावर ही मानिसकता आधा रत आह ेह े गृहीतकच 
अ हरेली पािहजेत.जोपयत जाित व था आह,े तोपयत े -किन  भाव 
राहणारच, याची फु यांना पूण खा ी होती. 

महा मा फुल े यांनी जे जे कृती काय म राबिवले या कृती 
काय मा या पाठीमागे स यशोधक  िवचारा या त व ानाचा फार मोठा 
वाटा आह.े कोणताही चांगला िवचार एक ाने कर याऐवजी समिवचारी 
मंडळ नी एक  येऊन काम करावे,असे महा मा फुले यांना नेहमी वाटत 
असे. याचाच एक भाग हणून यांनी अनेक सं था थापन के या 
योितराव सािव ीबाईनी िमळून १. 'ने ट ह फमेल कूल पुण'े. २.' द 

सोसायटी फॉर ोमोट ग द ए युकेशन ऑफ महारस् मां ज् अडँ ए ाज '  
अशा दोन सं था सु  के या या सं थां या मा यमातून यानी पुणे शहरात 
अनेक शाळांचे जाळे िवणल.े१९ ा शतकात  सं था मक कामाचे जाळे 
िवणले गे यामुळेच देशात असं य कामे उभी रािहली. मंडळीकरण (सं था) 
ही आधुिनक भारताची पायाभरणी ठरली. 

योितराव-सािव ीबाईने१८४८ पासून शै िणक कायाला 
सु वात केली अितशय ितकूल प रि थतीत सु  केले या यां या 
शै िणक कायाचा गौरव अनेकांनी केला. 
महा मा फु याचंा स यमहा मा फु याचंा स यमहा मा फु याचंा स यमहा मा फु याचंा स यधमधमधमधम,,,,    वै दक धमापे ा वगेळा वै दक धमापे ा वगेळा वै दक धमापे ा वगेळा वै दक धमापे ा वगेळा ::::    

भारताम ये जोितराव फुले यांना स यशोधक िवचारांचे नायक व 
दले गलेे आह.े भारताम ये धमिच क सा कर याचे काय चावाक, जैिमनी, 

तथागत बु  इ यादी िव ानांनी केल ेआह.े हीच परंपरा महा मा फुले यांनी 
पुढे चालवली महा मा फुले यांनी केललेी धमिच क सा ही केवळ ताि वक 
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वादापुरती मया दत रािहली नाही, तर ितन े समाजप रवतनाचे भावी 
व प धारण केल े आह.े वातं यपूव काळातही आिण नंतर या सतर 

वषा या काळातील सामािजक प रवतनाची ेरणाश  महा मा फुल े
यांचे िवचारच रािहले आहते. 

स यशोधक िवचार हा तसा िव ाना या जीवना या सव े ाशी 
व धमिच क सेशी संबंिधत आह.े कारण धम संक पनेन ेमानवी जीवनातील 
व समाज जीवनातील मह वाचे चार े  ेधम, अथ, राज व ान िनयंि त 
केलेली होती. याचे वािम व ा ण वगाने वतःकडे अबािधत ठेवले होते. 
यासाठी यांनी एक कडे ा णेतरांना ान वंिचत केले तर,दसुरीकडे 
वतः या वच वाक रता वतःच अता कक, अवै ािनक, िनराधार अशा 
ंथाची िन मती केली होती. या सवाचा उपयोग क न यांनी 
ा णेतरांना  अ रशः पशुवत क न ठेवल े होते. अशा पशुवत ि थती 

मधून ा णतेरांना मु  कर यासाठी बु ाना ध म थापन करावा 
लागला. त तच महा मा फु यांनी 'स यधमाची' िन मती केली व  
परंपरागत धमाची संक पना नाकारली.स य ह ेआह ेक , महा मा फु यांना 
ही व थाच मा य नसावी, तथािप त े यां या उ ाराथ काम क  
इि छत होत,े या ब जन समाजाची ढीगत मानिसकता ल ात घेता 
यांचा नाईलाज झाला असावा. नाईलाजा तव यांनी धम व ई र या 

संक पना ि वकार या. परंतु याबाबतचे परंपरागत अि त व नाकारले. 
याचा अथ असा आह ेक , फु यांचा स यधम वै दक धमापे ा वेगळा होता. 

भारतातील ब जन समाज गेली हजारो वष धम व ई र 
संक पने या गलुामिगरीत अडकून आह.े या दो हीही संक पना इत या 
अनाकलनीय आहते क , यांना टाळून कवा िवरोध क न सांिगतलेल ेस य 
माणसाला पटत नाही. याउलट या दोन संक पनां या (धम आिण ई र) 
नावावर अस य, सांिगतललेा हसाचार ही माणसे खपवून घतेात, जगात 
यु ात िजतक  माणसे मारली गेली नाहीत, यापे ा अिधक माणसे धम व 
ई र या मानविन मत संक पनासाठी मारली गेली आहते. आजही मारली 
जात आहते. या कटू स याची जाणीव  महा मा योितराव फुल े यांना 
होती. यामुळे धमासंबंधी िवचार प  करताना यांनी हटले आह े क , 
धम व ई राबत ही बु ीची कसोटी लावूनच वीकार केला पािहजे. 
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हणजेच तक, वै ािनक आधारव बु ी ामा य यांचा यो य उपयोग करीत 
यावर िव ास ठेवला पािहजे. 

शतेकरी आिण िशतेकरी आिण िशतेकरी आिण िशतेकरी आिण ि या िवषयीचेया िवषयीचेया िवषयीचेया िवषयीचे    महा मा फुलचेमहा मा फुलचेमहा मा फुलचेमहा मा फुलचे    िवचार िवचार िवचार िवचार ::::    
महा मा योितराव फुल ेस यशोधक  िवचारात ि या व शेतकरी 

यांना अितशय मह वाचे थान रािहललेे दसते. यां या िवचार-कायाची 
सु वातच मुळी ीिश णान ेझाली आह.े हणून फुल ेयां या दयाम ये 

ी िवषयक चंड संवेदना हो या, तशा या देशातील शतेकरी- शतेमजूर, 
उपेि त बांधवांब ल ही अपार क णा होती. याचाच भाग हणनू 
महा मा योितराव फुल े यांनी आप या कायाम ये ी-िश ण व 
शेतक यां या सम या याला ाधा य दले. भारतीय ीची अव था चंड 
वाईट होती. समाजात ितला अितशय िहन वाचे थान होत.े या संदभात 
महा मा फु यांनी 'स सार' या आप या अंकामधून अितशय खरमरीत लेख 
िल न भारतीय ी संदभात ा णी ंथकारांनी जी घाणक न ठेवली 
होती, ती घाण दरू कर याचा य  क न भारतीय ीला आ मस मान व 
समान अिधकार िमळाला पािहजे. ितला माणूस हणनू स मानाने जगता 
आल े पािहजे. अशी स यशोधक  मांडणी केली. या ा णी ंथकारांनी 

ीब ल अितशय घाणेरडे िल न ठेवल े होत े यास खरबरीत भाषेत 
स सार या मा यमातून लेख िल न त े उ र देतात. 'कु हाडीचा दांडा 
गोतास काळ' या शीषकांतगत उदरी नऊ मिहन ेओझे वागिवणा या या ी 
जातीवर गरुगरुणारा उपटसुळ, असे त े हणतात.⁴ कवा 

“ ीपासुिन उपजुिनया यांची जातीच नदसील जरी II 
उपटावे कान तुझे व मातेनिच थ इतर करी II” 

या महा मा योितराव फुल े यां या ी िवचाराव न व न 
यां या मनात ी िवषयी असलेली चंड आदराची संवेदनाच  होते. 

व ा णी थं व थंकारावीषयी ोभ दसून येतो. 
समारोप समारोप समारोप समारोप ::::    

ी माणे यां या मना या क यात शेतकरी व शेतमजूर 
बांधवां या ती चंड सहानुभूती व क णा होती. यासाठी यांनी 
'शेतक याचा आसूड' या ंथातनू शेतक यां या हालाखीचे यां या सम येचे 
घणाघाती िच ण क न व थलेा जाब िवचारला. ि टश शासनाला 
धारेवर धरले. शतेक यां या पदरी कजबाजारीपणा येऊन परागंदा 
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हो याची वेळ येते. ि यां या जीवनात शेवटपयत संकटे व द:ुख यतेात, 
याला जबाबदार इथली व थाच आह.े असे ठणकावून ते सांगतात. व 
शेतक यांसाठी पुणे चांदवड इ यादी ठकाणी प रषदा भरवून यां यात 
लढ याचे बळ यावे यासाठी महा मा योितराव फुले यांनी यश वी य  
या काळात केले. आजची वतमान शेतक यांची अव था पाहता पु हा 

महा मा फुले यां या कृतीिवचारांची जोड जर शासनाने शेती व शेतकरी 
वाचव यासाठी केली, तर िनि तच शतेकरी पु हा उभा टाकू  शकतो. 
ददुवाने तसे  होताना दसत नाही. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
१. नरके, हरी (संपा दत )शोधा या न ा वाटा, महारा  शासन, मुंबई. 

कािशत . आ.१९९८,पृ १. 
२. Pope, Alexander -An Essay oncriticism, १७०९ 
३. फडके, य. द. (संपा दत ), महा मा फुले सम वा य सुधा रत आवृ ी, 

नो हबर १९९७,न द, तावना ल मणशा ी जोशी 
४. त ैव पृ.१९,२० 
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महा मा जोतीराव फुल ेयाचं ेपुण ेमहा मा जोतीराव फुल ेयाचं ेपुण ेमहा मा जोतीराव फुल ेयाचं ेपुण ेमहा मा जोतीराव फुल ेयाचं ेपुण े
नगरपािलनगरपािलनगरपािलनगरपािलकेतील कायकेतील कायकेतील कायकेतील काय    

 

डॉ. . . . शदे    आर....    डी....    
लोकमा य महािव ालय, सोनखेड, ता. लोहा िज. नांदेड 

तावना तावना तावना तावना ::::    
 आधुिनक भारतातील थािनक वयंशासनाची संक पना या 
ऐितहािसक घटकांमधून साकार झाली आह,े याम ये ि टश राजवटीचे 
थान  अ यंत मह वाचे असे आह.े  ि टश राजवटीचा भारताला 

लाभले या दीघ अशा राजक य परंपरेमुळे भारतात “काय ाचे रा य” 
(Rule of Law) या संक पनेची  पायाभरणी हो यास न च मदत झाली 
आह.े 
 तथािप ि टशांनी भारतीयांबाबत या काही पालमटरी  
सुधारणा घडवून आण या हो या; याम ये 1773 या रे युले टग � ट 
पासून त े 1892 पयत या  कौि सल काय ाचा समावेश होतो. या 
सुधारणांचा अंत थ हतेू या दशेात लोकक याण साधन े हा नसून ि टश 
सा ा याचा एकछ ी अंमल थािपत करण े हा होता, ही बाब काही 
लपून राहीललेी न हती. कारण सां तकाळी  सरकार ह े केवळ उ वण य 
िशि त लोकांची मज  सांभाळ यातच मशगलु होते. थािनक 
वयंशासनाचे सव सभासद ह े सरकार िनयु  आिण तेही उ वण यच 

असत. यामुळे थािनक वयंशासनातील उ वण य सभासद ह े केवळ 
वजातीय िहतसंबंध जोपास याचेच काय करीत असत. िवशेषत: पणु े

नगरपािलकेत किन  वगाचे सभासद नस यामुळे यां या सुखसोय कडे व 
ांकडे नगरपािलका फारशी ल  देत न हती. अशा वेळी जोतीरावांनी 

गोरगरीबांची तळी उचलनू धरली. यामुळे पणु े शहरात 
नगरपािलकेिव द सामािजक असंतोष उफाळून  आला. अथातच सरकार  
आिण उ वण यां या िव द उफाळून आले या या सामािजक असंतोषाची 
दाहकता कमी कर यासाठी हणून सरकारन ेमहा मा जोतीराव फुले यांची 
नगरपािलका सभासदपदी िनयु  केली. 
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महा मा जोतीराव फुल ेयाचं े पणु ेनगरपािलकेतील काय महा मा जोतीराव फुल ेयाचं े पणु ेनगरपािलकेतील काय महा मा जोतीराव फुल ेयाचं े पणु ेनगरपािलकेतील काय महा मा जोतीराव फुल ेयाचं े पणु ेनगरपािलकेतील काय ::::    
 महा मा जोतीराव फुल े ह े काही राजक य नेत े न हते: कब ना 
यांनी राजक य नतेा अस याचा कधी दावाही केला नाही. परंत ु आदश 

नेतृ वा या अगंी “इथॉस (Ethos), पथॅॉस (Pathos) आिण लॉगॉस 
(Logos)” असे � र टॉटलन े सांिगतललेे ित ही गुण जोतीरावां या 

म वात ठासून भरललेे होते. पणुे नगरपािलकेचे सभासद असताना 
यांनी जी भूिमका घेतली यातून यांचे  दृ  ेनेतृ व िस द झाल ेआह.े 

 पुणे नगरपािलका 1850 या नगरपािलका काय ा वये 1 जून 
1857 रोजी अि त वात आली होती, तरी ितचे य  काम 20  मे 1858 
पासून सु  झाले. नगरपािलकेचे  सव सभासद सरकार िनयु  आिण   
िज हािधकारी ह े ितचे पदिस द अ य  असत. पढेु महारा यपाल  लॉड 
रपन यांनी 1882 साली थािनक वरा य सं था काय ा माणे 

िनवडणूक चे तं  अमलात आणले. महा मा जोतीराव फुले ह ेसन 1876 त े
1882 सालापयत हणजे एकूण सहा वष पणूे नगरपािलकेचे सभासद 
होते.1 महा मा जोतीराव फुले ह े सरकार िनयु  सभासद होते आिण 
सरकार ह े उ वण य धा ज य होते. तरीही जोतीरावांनी पुण े
नगरपािलकेत काम क रत असताना नेहमी किन  वगाची बाजू घेतली. 
यां या िहताचे अनेक ठराव मांडल,े यावर सभागृहात चचा घडवून 

आणली, यासंबंधी शंकाचे िनरसन करताना आपली मत ेअ यंत िनभ डपण े
मांडली आिण ते ठराव  मंजुरही क न घेतल.े जोतीरावांनी नगरपािलकेत 
काम करताना िवरोधासाठी िवरोध कधीच केला नाही. यांचा िवरोध हा 
केवळ िवधायक गो सांठी असायचा. हणून अ पाविधतच ते उ वण य 
सभासदापैक  अनेकांचे िम  बनल.े स यशोधक  समाजा या कायात हरी 
रावजी िचपळूणकर ह े यांचे पाठीराखे होतेच. पण नगरपािलके या 
कामकाजातही ते एकमेकांचे पाठीराखे बनल.े नगरपािलके या सभांतून 
हरी रावज नी जे ठराव मांडले वा या सूचना सूचिव या, यांना या- या 
वेळी जोतीरावांनी अनुमोदन दले. तसेच सावजिनक सभेवर जोतीरावांनी 
कतीही ताशेरे ओढले असल,े तरी नगरपािलके या एका उपसिमतीत 

सावजिनक काकांबरोबर काम करताना यांना संकोच वाटला नाही.  
एकंदर जोतीरांवाचा िवरोध वृ ीला होता, ला न हता. 

आिण िवशेषत: लोकिहतकारी कामाला तर न हताच न हता. पुण े
नगरपािलकेतील यां या कामाचा मागोवा पुढील माण ेघतेा येईल. 
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 पुणे नगरपािलकेत 1879-80 साल या अथसंक पावर चचा 
चालली असताना जोतीरावांनी अशी सुचना केली क , 50 पये मािसक 
वेतन नेमून एक कारकून नेम यापे ा 30 पये आिण 20 पये मािसक 
वेतन दऊेन दोन कारकून नेमावे. कामाचा उरक हो यासाठी यांनी केलेली 
ही वहाय सूचना नगरपािलकेने मा य केली. थोडयाच दवसानंतर 
1865-68 त े1877-78 पयत या काळातील नगरपािलके या िहशोबाची 
तपासणी कर यासाठी एक उपसिमती नेम यात आली. या सिमतीवर 
जोतीरावांची सभासद हणून िनवड कर यात आली.2 
 पुणे नगरपािलकेम ये जोतीराव फुल े ह े अ यंत जागृतपणे आिण 
कळकळीने काम करणारे नेतृ व हणून पुढे आले होत.े त े नगरपािलका  
सभासदां या ह ांिवषयी अ यंत जाग क असत. यासंदभातील एक 
उदाहरण असे क , पुण ेनगरपािलके या  कायकारी मंडळान ेसवसाधारण 
सभे या अनुमतीिशवाय काही र म खच केली होती. कायकारी मंडळा या 
या िनयमबा  वतनाचा िनषधे कर यासाठी हरी रावजी िचपळूणकर 
यांनी एक ठराव मांडला. याला जोतीरावांनी पा ठबा दला. सवसाधारण 
सभे या संमतीिशवाय कायकारी मंडळान े कोणताही खच क  नये, असा 
ठराव संमत झला. 3 
 दसुरी बाब अशी क , जून 1880 म ये हरी रावजी िचपळूणकर 
यांनी नगरपािलके या कायकारी मंडळाची िनवडणूक दरवष  कामकाजाचे 
वष  सु  हो यापूव  सव सभासदां या मताने हावी, अशी िशफारस 
करणारा ठराव मांडला. दर सहा मिह यांनी नगरपािलकेचे सभासद 
बदलत असत. यामुळे नगरपािलके या कायाकडे भरपरू वेळ देऊन ल  
क त कर याला सभासदांना वाव िमळत नसे, या ठरावाला जोतीरावांनी 
पा ठबा दला.4 काही सभासदांनी यात दु या सूचिव या परंतू या 
फेटाळ यात आ या आिण मूळ ठराव संमत झाला. या ठरावाचा मु य 
उ ेश असा होता क , कायकारी मंडळ ह ेसवसामा य सिमतीला जबाबदार 
असले पािहजे याव न जोतीराव फुले ह े नगरपािलका सभासदां या   
ह ांिवषयी कती जाग क होत,े याची क पना येते. 
 स टेबर 1880 म ये पणु ेनगरपािलकेपुढे आणखी एक मह वाचा 
ठराव आला. वेताळ पेठेत भाजीपा या या बाजारासाठी एक नवीन 
इमारत बांधावी असे या ठरावात हटले होत.े या ठरावाला हरी रावजी 
िचपळूणकर यांनी एक दु ती सुचिवली. जोतीरावांनी हरी रावज या 
सुचनेला पा ठबा देताना हटल ेक , त ेछ पर उभार यासाठी खच संमत 
करावा. परंतु दकुानदाराला चार आ यांपे ा अिधक मािसक भाडे लावू 
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नये.5 अशा रतीन ेनगरपािलकेत काम करताना जोतीरावांची दृ ी नेहमी 
लोकिहतािवषयी जाग क असायची. ग रबां या िहताचे र ण करण े व 
यां या िहता या दृ ीन ेकाम करण ेह ेकोण याही लोकने याचे आ कत  

आह,े असे ते मानीत. 
 मूलत: जोतीरावांचा पडच लोकशाहीवादी होता. हणूनच 
यांनी वरील दो ही ठरावाला मा यता दऊेन लोकशाहीतील जबाबदारीचे 

त व आिण लोकिहताची बुज राखली. याहीपूढे जाऊन यांनी 
लोकिहतिवरोधी िनणयाला प रमाणाची पवा न करता अगदी धैयान े
िवरोध केला. जोतीरावां या िन पृहतेची, मनोधैयाची व लोकािभमुखतेची 
वाही देणारी एक घटना येथे सांगता येईल. 

 हदु थानचे त कालीन महारा यपाल लॉड िलटन ह ेपु याला भेट 
देणार होते. यां या भेटी या वेळी पणु े नगरपािलकेने यां या स मान 
ि यथ भ  असा स कार समारंभ कर याचे योिजले होत.े यासाठी 
नगरपािलकेने शहर सुशोिभकरणासाठी एक हजार पये खच करावेत असा 
ठराव त कालीन अ य ा यावतीने द. 30 नो हबर 1880 रोजी 
मांड यात आला. सदरील ठरावास नगरपािलकेतील एकूण 32  
सभासदांपैक  31 सभासदांनी मंजुरी दली. पण एकटया जोतीरावांनी या 
ठरावास िवरोध केला.6 कारण सवसामा य लोकां या पैशाचा िविनयोग हा 
नामदार हाईसरॉय साहबेां या वागतासाठी खच क न वाया 
घालिव यापे ा तो पैसा गोर-ग रब लोकां या िश णासाठी खच केला तर 
याचा फायदा अिधक चांग या प दतीन ेहोईल, असा जोतीरावांचा होरा 

होता. दसुरी बाब अशी क , “भारतीय वातं य चळवळीची मु कटदाबी 
कर यासाठी लॉड िलटन यांनी भारतात “मु ण कायदा” संमत क न मु ण 
आिण अिभ  वातं यावर िनबध घातले होते. महा मा जोतीराव  फुल े
ह े  वातं याचे खंदे परु कत होत.े यामुळे अशा झो टगशाही 
सरकारचा िनषेध हणून महा मा जोतीराव फुले यांनी लॉड िलटन यां या 
वागत समारंभ काय मावर बिह कार टाकला.7 याव न महा मा 

जोतीराव फुले यांचा वािभमान, यांचे देश ेम आिण सामा य 
जनतेब लची यांची कणव ल ात येत.े महारा यपाल लॉड िलटन ांनी 
पु यास भेट दली. यांचा पुण ेनगरपािलके या  वतीने स मानही कर यात 
आला. परंतु नगरपािलके या इं ज अिधका याने केललेी लोकिहत िवरोधी 
सूचना धडुकावून लाव याचा नगरपािलकेला ह  आह,े असे िस द क न 
जोतीरावांनी इतर सभासदांना मोठे वािभमानाचे उदाहरण घालून दल,े 
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ही गो  रा यपाला या भेटीपे ाही मह वाची ठरली. पुढील काळात 
एखा ा नगपािलके या रा ीय सभावादी सभासदांनी एखा ा लॉड  
साहबेां या मानप ास िवरोध केलाही असेल. पण ते कडवे य  रा  
जागृत झा यावर झाल.े जोतीरावां या काळी तरी अशी घटना घडण ेही 
िवल ण धाडसाची गो  होती ह े येथे ल ात घेतल े पािहजे. महा मा 
जोतीराव फुल े ह े लोकिहतवादी राजक य नेत े होते. हणूनच यांनी 
आप या राजक य जीवनकाळात शासक य धोरणामुळे या- या वेळी 
लोकिहत धो यात आल े या या वेळी यांनी या धोरणाला िवरोध केला. 
यासंदभात  पुढील एक उदाहरण अितशय बोलके आह.े  
 जोतीराव फुले पुण े नगरपािलकेचे सभासद असताना त कालीन 
ि टीश सरकारने दा  गु यां या वाढीव धोरणावर भर दला. शासनाचे ह े
धोरण लोकिहता या दृ ीने अितशय िवघातक आह,े ह े ल ात घेऊन 
जोतीरावांनी सदरील धोरणास कडाडून   िवरोध केला. एवढेच न हतेर पुढे 
जोतीरावांनी त कालीन पुण ेनगरपािलकेतील  कायकारी मंडळाचे अ य  
लँकेट यांना  द. 18 जुल ै 1880 रोजी एक खरमरीत प  िल न 

दा बंदीची मागणी केली.  यात  ते हणतात, “नगरपािलकेन ेबराच पैसा 
खच क न लोकांचे आरो य सांभाळ या या उ ेशाने बराच मोठा वग 
नेमला आह.े लोकांचे आरो य सांभाळ या या दृ ीने तसे एक खाते सु दा 
चालिवत आह.े तथािप या पुणे शहराला दा चे गु े प रिचत न हत,े 
यात आता भरव तीत दा चे गु े उड यामुळे लोकां या नैितक  

अध:पाताची सव कारची बीजे पेरली जात आहते. यामुळे शहराचे 
आरो य सांभाळणे हा या नगरपािलकेचा एक उ ेश आह े याला बाधा येत 
आह”े.8 जोतीरावतांनी दा बंदी बाबत अशा त हचेे प  िलिहल े असे 
समजताच पुण ेशहरात सव  खळबळ उडाली. लोकां या आरो याचा  
जोतीरावांनी उचलून धर यामुळे सरकारी तसेच सामािजक पातळीवर 
फार मोठया माणात वैचा रक खल झाला. अनेकांनी जोतीरावां या  
दा बंदी बाबत सकारा मक भूिमकेचे  अ यंत जोरकसणे समथन  केल.े 
पु यातील “ ान काश” न े जोतीरावां या भूिमकेला पा ठबा देताना 
बातमीत हटले आह ेक , “जोतीरावांनी पुथमच नगरपािलकेचे  ठळक ल  
या िवषयाकडे जोराने वेधले आह ेतो िवषय फार मह वाचा आह,े असा 

आमचा िव ास आह.े यां या या कृ यामुळे जोतीराव िनसंशयपण े
अिभनंदनास पा  ठरल ेआहते.”9 
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 एकंदर “ ान काशन”े जोतीरावां या दा बंदी प ाचाराला 
सावि क व प ा  क न दे यासाठी सहा य क न आप या 
उ रदािय वाचे कत  तर पार पाडलेच िशवाय जोतीरावांचा प ाचार 
समाजािवघातक अशा दा  वसाया या साराला आळा घाल यासाठी 
कती मह वाचा आह,े ह ेनगरपािलके या  अ य सभासदांनी ल ात घऊेन 
यावर काही उपाययोजना करता येतील का? ते पहावे या उ ेशान े 
िस द केला होता. तथािप ि टश सरकार या ितकूल धोरणामुळे दा  

गु यांचे माण काही कमी झाले नाही. परंतु दा या सनामुळे मा  पुढे 
क येक संसाराची राखरांगोळी झाली. आज तर याचे माण अितशय 

ापक बनले आह.े नुकताच महारा  सरकारने मॉल सं कृतीत दा  िव  
कर यास परवानगी दे याचा िनणय घेत यामुळे महारा ात चंड 

माणात वैचा रक घुसळण झाली आिण समाजा या रेटयामुळे सरकारला 
तो िनणय थिगत करावा लागला. दा  ह ेअबकारी कराचे फार मोठे ोत 
आह.े यामुळे त ेबंद होण ेश य नाही कवा शासनाला ते परवड यासारखे 
नाही, देशा या अनेक भागात दा बंदीचे योग क न बिघतले पण ते सव 

योग असफल ठरल.े या ठकाणी एक गो   नमूद कर यासारखी आह ेती 
हणजे दा  समाजासाठी आव यक  नाही आिण  आरो यदायी पण नाही. 

तरीही फेसाळले या सं कृतीमधील दा  ही फॅशन बनली आह.े जी 
सरकार या आ थकदृ या चांगलीच प यावर पडत.े हणूनच सरकार मग 
ते कोणतेही असो दा बंदी ऐवजी दा  गु यां या वाढीव परवा यावर भर 
देते. अशा ि थतीत ग रबांचे कैवारी हणून घणेारे जोतीराव फुल े ह े
दा या सनामुळे बबाद होणा या ग रबांचा संसार वाचिव यसाठी 
अहोरा  झगडत होत,े याव न समाजाब लची यांची तळमळ ल ात येते. 
यािवषयी आणखी एक उदाहरण अितशय मा मक आह.े द. 4 िडसबर 
1882 रोजी पणुे शहरात बाजारासाठी एक इमारत बांध याचा ठराव 
नगरपािलकेत चचस आला. या ठरावाला  अनुकूल असललेे सभासद आिण 
अिधकारी तो ठराव िव मान सभासदांकडून मा य क न घे याची घाई 
करीत होते. कारण पुढील वष  लॉड रपन यांनी थािनक वरा य 
सं थेचा कायदा आण यामुळे िनवडणूका होणार हो या. सदर  इमारतीस 
तीन ल , पंचवीस हजार एवढी मोठी र म खच क  नये, असे जोतीराव 
व हरी रावजी यांचे मत होत,े इमारतीसाठी एक ल  पये खच करावे 
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अशी मूळ क पना होती. जोतीरावांचे असे मत होत े क , तो सव पैसा 
ग रबां या िश णावर खच करावा. या ित र  अ य तीन उपसूचना 
आ या. परंतु ब सं य मतांनी असा ठराव संमत झाला क , दोन ल  
कमतीची 200 दकुाने यात असतील अशी एक इमारत बांधावी. “केसरी” 

प ानेही या ठरावाला जोरदार िवरोध केला. “अशी महागडी इमारत 
बाजाराक रता नको” असे या प ात न दिवले गलेे. परंतु सव िवरोध 
झुगा न इमारतीचे बांधकाम सु  झाल ेआिण या काळ या हदु थानातील 
एका चंड मोठया मंडईची इमारत 1885 साली उभी राहीली.10 पुढे 
काळा या ओघात सदर  इमारतीचे नामकरण महा मा फुल े मंडई असे 
कर यात आले, हा िवरोधाभास हणावा क ? काळाचा मािहमा...! ह े
या या या या आकलन मतवेर अवलंबून आह.े 

 आता जोतीरावांचा पुण ेनगरपािलकेतील कायकाळ संपला होता. 
पुढील वष  लॉड रपन यांनी आणले या थािनक वरा य सं था 
काय ा वये 18 माच 1886 रोजी नगरपािलके या नवीन िनवडणुका 
घे यात आ या. परंत ु जोतीरावांनी या िनवडणूक त आपली उमेदवारी 
दाखल केली नाही, याचे आ य वाटते. कदािचत िनवडणूक या वॉडाची 
िवभागणीच अशा त हने े केली असावी क , हा ग रबांचा कैवारी िनवडून 
येणे अश य हावे कवा सावजिनक सभे या िनयतकािलकाने थोडया 
दवसापूव  असे जाहीर केल ेहोते क , “ थािनक वरा याला लोकांनी खरे 
वरा य हणू नये; कारण या दोह म ये फार मोठे अंतर आह.े11 

जोतीरावांनी नगरपािलके या िनवडणूक त उमेदवारी अज दाखल न 
कर यास ब धा ह े दसुरे कारण जबाबदार असावे असे वाटते. कारण 
द तुरखु  जोतीरावांनी एके   ठकाणी हटले आह,े “जात चे वा धमाचे जे 
भेद माणसांत आहते, यामुळे यां यात तटबं ा िनमाण होतात आिण ा  
तटबं ा यां यातील संघषाचे मुळ कारण बनतात. ते हा अशा तटबं ा 
ल ात न घेता भारतात  वरा याचे व  पाहणे ह े“पावण ेदोन शहा याचे 
काम आह.े”12  याव न जोतीरावां या रा ीय नेतृ वाची िचती येत.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----        
 सामािजक जीवनांत आमूला  प रवतन घडवून आणावयाचे तर 
यासाठी भावी नेतृ व हवे असते. कारण भावी नेतृ वािशवाय 

सामािजक व राजक य प रवतनाची चळवळ उभी रा  शकत नाही. 
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जोतीरावांचे नेतृ व ह े असेच भावी नेतृ वा या मां दयाळीत बसणारे 
होते. जोतीरावांना काळा या वाहाची दशी समजली होती. हणूनच  ते 
सामा य  लोकां या सुख द:ुखाशी तादा य पावले होते. 
 जोतीरावां या अगंी असले या सामािजक भाविन ा, का य 
आिण श द श न े वेगवेगळया थरांतील लोकांची मन े जकून या देशात 
एक नवा “ ांतीवाद” ज माला घातला. देशात अवतरललेी लोकशाही, 
घटनावाद आिण िवकासवाद ही सगळी जोतीरावां या “ ांतीवादा”ची 
फळे आहते. महा मा जोतीराव फुल े यांचा हा आदश आिण कालजयी 
“ ांतीवाद” दवसागिणक समृ द होत जा यातच उ ा या भारताचे 
भिव य  उ वल राहणार आह.े अ यथा म युगीन काळोख ठरललेा आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1. सरदार गं. बा., जोशी तकतीथ ल मणशा ी  व अ य, महा मा फुले 
ेरणा व त व ान, काशन मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद, 

नो हबर, 1990 पृ.27. 
2. क र धनंजय, महा मा  जोतीराव फुले , पॉ युलर काशन, मुंबई,  

पाचवी आवृ ी, 2012 पृ 192. 
3. पूव  पृ. 195 
4. पूव  पृ. 202 
5. पूव  पृ. 203 
6. पूव  पृ. 203 

7. पूव  पृ. 203 
8. पूव  पृ. 204 
9. पूव  पृ. 205 
10. पूव  पृ. 224 
11. पूव  पृ. 225 
12. क र धनंजय, मालशे सं.ग. आिण फडके य. द., महा मा फुले 

सम वाङमय म.रा.सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई, सहावी 
आवृ ी, न हबर, 2006 पृ. 547. 
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egkRek Qqysaps fL=&iq#"k lekursfo"k;d fopkj  o egkRek Qqysaps fL=&iq#"k lekursfo"k;d fopkj  o egkRek Qqysaps fL=&iq#"k lekursfo"k;d fopkj  o egkRek Qqysaps fL=&iq#"k lekursfo"k;d fopkj  o 
dk;Zdk;Zdk;Zdk;Z    

    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    larks"k rqdkjke dnelarks"k rqdkjke dnelarks"k rqdkjke dnelarks"k rqdkjke dne    
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
 lkekftd xqykefxjhP;k fo#/n caM iqdkj.kkjs] Lokra«;] lerk o 
ca/kqRo ;k rRokoj fu"Bk Bso.kkjs ekuoh izfr"Bk vkf.k ekuoh lekurk ;k 
eqY;kapk mn~?kks"k dj.kkjs- L=hph iq#"k nkL;krqu eqDrrk dj.;klkBh frP;kr 
Lokoyacu fuekZ.k gks.;klkBh fo|sps izHkkoh 'kL= gkrh ns.kkjs ifgys lq/kkjd 
Eg.kwu egkRek T;ksrhjko Qqys ;kauk vksG[kys tkrs- egkRek Qqysaph 
lkekftd o /kkfeZd fo"kersoj vkiY;k dk;kZus dBksj gYyk dsyk- 
L=h&iq#"k lekurspk iqjLdkj d#u fyaxHksnkoj gYyk dsyk- lektkrhy 
czkEg.k] HkV] tks’kh] mik/;s bR;knh yksd erych /keZxzaFkkP;k vk/kkjs gtkjks 
o"kkZiklqu 'kqnz o fL=;kal uhp ekuqu ;kauk xqykefxjhr Bsoysys vkgsr- 
;keqGs R;kaph vk/ksxrh >kysyh vkgs- Eg.kwu /kkfeZd o lkekftd xqykefxjh 
u"V dj.;kP;k mn~ns’kus 28 lIVsacj 1873 jksth iq.ks ;sFks lR;’kks/kd 
lektkph LFkkiuk dsyh- egkRek Qqysauh laiq.kZ vk;q";Hkj lektkrhy oafpr] 
ncysY;k L=h;kalkBh 'kqnz] vLi’̀; o 'ksrdjh oxkZlkBh dk;Z dsys ij[kM 
fopkj ekaM.;kcjkscjp izR;{k d`rhph tksM dk;kZyk fnyh- 
 T;ksrhjko Qqys ;kapk tUe 1827 e/;s iq.ks ;sFks ekGh tkrhr 
>kyk- R;kaps eqG xko dVxq.k lkrkjk ftYg;krhy gks;- T;ksrhjkokaP;k 
tUekiwohZ R;kaps dqVqac mnjfuokZgklkBh iq.ks ;sFks vkys gksrs- QqykaP;k 
O;olk;kr R;kaP;k dqVqackus ykSfdd feGoyk] rsOgk xksÚgs gs R;kaps miuko 
ekxs iMqu R;kauk Qqys gs uko feGkys- T;ksrhjkaokps oMhy xksfoanjko ;kauh 
T;ksrhjkokauk o;kP;k lkrO;k o"khZ [kktxh 'kkGsr ?kkrys- ijarq lektdaVd 
yksdkauh xksfoanjkokps dku Hkjys R;keqGs T;ksrhjkokaph 'kkGk can >kyh- iq<s 
R;kaP;k 'kstkjh jkg.kkjs mnqZ f’k{kd xQkj csx eqU’kh o f[kz’pu /keksZins’kd 
fyftV lkgsc ;kaP;k fouarho#u 1841 e/;s T;ksrhjko LdkWfV’k fe’kujh 
'kkGsr tkÅ ykxys- f’k{k.kkeqGs T;ksrhjkokaph cq/nh izxYHk >kyh- ;k 
dkGkr lektkr fo"kerk] tkrhHksn] vKku o fL=nkL; ;klkj[;k okbZV izFkk 
vfLrRokr gksR;k ;kps dBksji.ks ikyu dsys tkr gksrs- ;k okbZV izFkk fo#/n 
T;ksrhjkokauh caM dj.;kpk fu.kZ; ?ksryk- f’k{k.kkOnkjs ;k izFkk u"V dj.ks 
'kD; vkgs- lektkrhy 'kqnz] vLi`’; o fL=;k f’k{k.kkOnkjs tkx`r gksoq 
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'kdrkr ;kph [kk=h T;ksrhjkokauk iVyh Eg.kqu R;kauh f’k{k.k dk;kZl 
lq#okr dsyh- L=h gk dqVqackrhy] lektkrhy egRokpk ?kVd vkgs- ijarq 
lektkr L=hyk ghu okx.kqd fnyh tkrs- L=h ;k fo#/n vkokt mBor 
ukgh- ;kp fL=yk f’k{k.k fnY;k vki.k gDd] vf/kdkjkaph tk.kho fryk 
gksbZy- Eg.kqu egkRek Qqysauh fL=&m/nkjkps dk;Z gkrh ?ksrys- L=h&iq#"k 
lekurspk R;kauh iqjLdkj d#u fopkj ekaMys- 
19 O;k 'krdkP;k izkjaHkhps fL=&thou %19 O;k 'krdkP;k izkjaHkhps fL=&thou %19 O;k 'krdkP;k izkjaHkhps fL=&thou %19 O;k 'krdkP;k izkjaHkhps fL=&thou %    
 egkRek Qqysauh L=h;kauk lUekukus txrk ;kos Eg.kqu R;kauh 
iq#"kiz/kku laLd`rhoj dBksj gYys dsys- ;k dkGkr fL=;kaph voLFkk Qkj 
okbZV gksrh- pqy vkf.k eqy gk fL=pk /keZ cuyk gksrk- irhph o dqVqackph 
lsok dj.ks gs vk|drZO; cuys gksrs Eg.kqu rkjkckbZ f’kans Eg.krkr] L=h /keZ 
Eg.kts dk;\ fujarj irhph vkKk ikG.ks] R;kps ethZizek.ks okx.ks] R;kauh 
ykFkk ekfjY;k] f’kO;k fnY;k] nqlÚ;k jkaMk BsoY;k] uo#th nk# fiÅu] 
fQrqj pgkMh] [kftuk yqVqu] ykp [kkÅu tjh ?kjh vkys rjh fL=us vkiys 
dks.kh vls dkgh d`".k egkjktp xkSG~;kaps ?kjh nq/k pks#u panzhoyhyk dyad 
ykoqu vkysr vls letqu ijrkRE;klkj[khp ;kph eksB~;k gleq[kkus 
nsoklkj[kh iqtk djkoh- L=h iw.kZi.ks ijkoyach cuyh gksrh- ;k dkGkrhy 
fL=yk f’k{k.kkpk vf/kdkj uOgkrk] fo/kok fL=yk iqufoZokgkpk vf/kdkj 
uOgrk-] ?kVLQksV ?ksrk ;sr uOgrs] laiRrh xksGk djrk ;sr uOgrs frP;k 
laiRrhoj irhpk vf/kdkj vls] dks.kR;kgh lkekftd o /kkfeZd dk;kZr 
irhP;k cjkscjhps LFkku uOgrs] ckyfookg] tjBdqekjh fookg] ds’koiu] 
gqaMki/nr ;keqGs frP;k thoukr izpaM nq%[k Hkjys gksrs- ;k loZ ckchyk 
frps vKku tckcnkj gksrs- fo"kk;klDr] ektysyh o frph ySafxd Hkwd 
d/khgh 'ke.kkjh jk{kf’k.kh Eg.kqu fL=yk nq"ki.ks fnyh tkr gksrh- euqLe`rhus 
fL=&Lokra«;kl fojks/k dsyk gksrk- fL= gh O;fHkpkjkpk vkJ; ?ksÅu irhP;k 
fo#/n tkrs Eg.kwu euq Eg.krks] firk j{kfr dkSek;sZ HkrkZ j{kfr ;kSousA j{kfUr 
LFkfojs iq=k u fL= Lokra«;egZfrA fookgk iwohZ fiR;kus fL=;kaps j{k.k djkos 
R;kuarj irhus j{k.k djkos] irhP;k ekxs iq=kauh j{k.k djkos] lkjka’k L=h gh 
Lokra«;kl ik= ukgh- fL=;kaP;k okbZV voLFksl /keZxzaFk tckcnkj gksrs- 
tkrhHksn] vKku o fL=nkL; ;klkj[;k xks"Vh dsoG /kekZKk Eg.kqu ikGY;k 
tkr gksR;k- eqyhP;k tUekus dqGkoj vkiRrh dkslGrs] ekgsj] vktksG] 
lklj ;k dqGkaP;k vczqyk eqyhP;k tUekus Lokxr gksr uls] eqyxh 
nkfjnz~;kps] nq%[kkps dkj.k vlrs vls Li"Vi.ks ,srjs; czkEº;.kkr EgVys 
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vkgs- v’kk /keZxzaFkkrhy fopkj izokgkeqGs fL=;kauk xqykefxjhr t[kMqu 
Bso.;kr vkys gksrs- fL=yk ?kVLQksVkpk vf/kdkj uOgkrk] okjlkgDd fL=yk 
uOgrs] f’k{k.k ?ksr ;sr uOgrs- f’k{k.kkph fL=yk xjt ukgh irhlsok gsp 
frps Kku vkgs- lkekftd Je iq#"kkauh djkos gs Bjysys gksrs- R;keqGs fL=ph 
voLFkk Qkj fcdV gksrh- f’k{k.kkOnkjs egkRek Qysauh fL=;kP;k gDd] 
vf/kdkjkyk okpk QksMyh- 
egkRek Qqysaps fLegkRek Qqysaps fLegkRek Qqysaps fLegkRek Qqysaps fL= & iq#"k lerk&ladYiuk fopkj %= & iq#"k lerk&ladYiuk fopkj %= & iq#"k lerk&ladYiuk fopkj %= & iq#"k lerk&ladYiuk fopkj %    
 L=h&iq#"k lerspk iqjLdkj R;k dkGkr eqyxkeh ;qfDroknkaP;k 
vk/kkjs o lkrR; jk[kqu dj.kkjs T;ksrhjko L=h &eqfDrps dSokjh Bjrkr- L=h 
eqfDrlkBh R;kauh 'kkGk m?kM.ks] Lor%P;k iRuhyk f’kdoqu 'kkGsr f’kf{kdk 
Eg.kqu ikBo.ks] fo/kokaps ds’koi.k dj.kkÚ;k ukOº;kapk lai ?kMoqu vk.k.ks] 
fL=;klkBh izlqfrx`gs m?kM.ks vls Bksl dk;Z dsys- T;ksrhjkokauk dks.kR;kgh 
xqykefxjhpk frVdkjk gksrk- fczfV’kkaps Hkkjrh;kaoj vl.kkjh xqykeh] 
mPptkrhph dfu"B tkrhoj vl.kkjh xqykeh o iq#"k oxkZph fL=;kaoj 
vl.kkjh xqykeh ;kpk T;ksrhjkokauk izpaM jkx gksrk- loZ ekuo leku vlqu 
rh ,dkp bZ’ojkph ysdjs vkgsr- fL= vkf.k iq#"k gk Hksn ijes’ojkus dsyk 
ukgh- rh loZ leku vkgsr- v’kkizkdjs T;ksrhjkokauh L=h&iq#"k lekurspk 
iqjLdkj dsyk vkgs- rs Eg.krkr dh] vki.kk lokZaP;k fufeZdkus ,danj loZ 
izkf.kek=kl ¼fL=&iq#"kkal½ mRiUu djrsosGh euq";kl tUer% Lora= izk.kh 
fuekZ.k dsyk vkgs vkf.k R;kl vkivkilkr lkj[ks gDdkapk miHkksx ?ks.;kl 
leFkZ dsyk vkgs- egkRek Qqysauh xqykefxjh 'ksrdÚ;kapk vklqM] lkoZtfud 
lR;/keZa] r`rh; jRu ;k xzaFkke/kwu fo"kers fo#/n oSpkfjd ik’oZHkweh r;kj 
dsyh fL=ph ;k xqykefxjhrwu eqDrrk gks.;klkBh L=h&f’k{k.k] izkS< fookg] 
fo/kok iqufoZokg] vkfFkZd Lokyacu ;koj Hkj fnyk ikfgts- laiw.kZ lekftd 
lajpuk dzkafrdkjdjhR;k cnyY;k[ksjht fL=;kaph ca/keqDrrk gks.;kph 
'kD;rk Qqysauk fnlr uOgrh- euqus euqLe`rhOnkjs fL=&iq#"kkalkBh osxoxGh 
izek.kds ?kkyqu fnyh gksrh- euqP;k R;k uSfrd dk;|kauk R;kauh tksjnkj 
udkj fnyk- gksrk- dkj.k fL=P;k nkL;Rokl euqLe`rh tckcnkj vkgs vls 
egkRek Qqysaps Bke er gksr- rs fyfgrkr- 
euqLe`rh vkgs ik[kaMkph eqGh 
fxokZ.kkps rGhAAfojiGs 
 ;k czkEº.kh xzaFkkrqu] fopkj iz.kkyhequ L=hnkL; lkafxrys tkrs] 
L=hnkL;kps m?kMi.ks fuyZTt leFkZugh dsys tkrs- L=h;kaps thou gs pkj 
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fHkarhr cafnLr dsys xsys gksrs- L=h gh Lora= fopkj d# 'kd.kkjh Lora«k 
O;Drh vlrs- iq#"kkizek.ks rhlq/nk Lor%P;k fuoMh Lor% d# 'kdrs gs 
lektkus d/kh ekU; dsys uOgrs- L=h gh eqyr%p n`"V] uhp o ca/kukr 
Bso.;kl ;ksX; vlrs- fL=;kaP;k fBdk.kh [kksVsi.kk] diV] eq[kZi.kk] yksHk] 
v’kq/nrk o funZ;rk gs nks"k mitr vlrkr] frP;k ;k nks"kkps o.kZu 
dj.;kl gtkj thHkk o 'kaHkj o"kkZps vk;q"; viqjs iMsy] vls 
loZlkekU;koj fcacoys gksrs- R;keqGsp lkoZtfud thoukr Hkkx ?ks.;kph 
eqHkk fL=;kauk u nsrk R;kaps gDd e;kZfnr dsys gksrs- R;keqGs rh iq#"kkaP;k 
cjkscjhus d/kh mHkh jkgq 'kdyh ukgh- frP;ke/;s izpaM U;quxaM r;kj dyk 
xsyk] rh loZ nq%[ks] vieku lgu dfjr txr gksrh- ;k nq%[kkl iqoZtUekps 
iki Eg.kqu fueqVi.ks lgu dfjr gksrh- r;kj dsyk xsyk] rh loZ nq%[ks] 
vieku lgu dfjr txr gksrh- ;k nq%[kkl iqoZtUekps iki Eg.kqu fueqVi.ks 
lgu dfjr gksrh- egkRek Qqysauh fL=;kaP;k eukr caMkph Tokyk fuekZ.k 
dsyh- rkjkckbZ f’kans ;kauh fL=&iq#"k fygqu iq#"kiz/kku ekufldrsoj tksjnkj 
izgkj dsyk- 
 egkRek Qqys ;kaP;kers L=h vkf.k iq#"k nks?kkaukgh ,dkp fufeZdkus 
fuekZ.k dsys vlwu R;kus R;kauk lkj[;kp vf/kdkjkps /kuh dsys vkgs- 
ijLijkaP;k gDdkfo"k;h R;kauh vknj dsyk ikfgts ijarq rls vkt igk;yk 
feGr ukgh- ;kps dkj.k vls dh] ,dkgh /kekZps ,dgh /keZ iqLrd fL=us 
fyfgysys ukgh- iq#"kkauhp fyfgysY;k txkrhy loZ /keZxzaFkkr fL=;kaP;k 
gDdkfo"k;h dkghp ulqu iq#"kkaP;k gDdkfo"k;h ek= okpkGi.kk vk<Grks- 
txkr dqBsp fL=;k xzaFk fyg.;ktksxR;k foOnku ulY;keqGs iq#"k vlk 
i{kikr d# 'kdys- fL=P;k ;k nqcZyrspk Qk;nk iq#"kkauh ?ksryk- fL=yk 
ekuoh gDd letq nsÅ u;s] ;k fopkjkus f’k{k.k ?ks.;kl izfrca/k dsyk- 
R;keqGs fL=;kaoj gk tqyeh izlax vkyk] L=h o iq#"k ;k nksgksaiSdh Js"B 
dks.k\ ;k iz’ukps mRrj tksRkhjkokaps iq<hyizek.ks gksrs- 

R;kaP;kers L=hp iq#"kkis{kk fdrhrjh ckcrhr Js"B vkgs- fL=P;k 
rqyusr iq#"k tkLr n`"B] cnQSyh] yksHkh vlrkr- cgqiRuhRo] os’;kxeu] 
ukpcSBdk] fod`r ySafxd pkGs] rek’ks v’kk loZ djkerh iq#"kp djrkr- 
myV O;luh ckgsj[;kyh vlyk rjh R;kyk lksMwu nqljk uojk dj.;kph 
dYiukgh rh djr ukgh- ;ko#u fL=;kaps Js"Bro fl/n gksrs- lRlkj&2 
e/;s vkf.k lkoZtfud lR;/keZ ;k xzaFkkr tksrhjkoauh fL=&iq#"k vlekurk o 
fL=;kaps dqVqackrhy nq̧ ;e LFkku ;koj Hkj fnyk vkgs- iq#"kkauk fdrhgh yXus 
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dj.;kph ijokuxh vkgs- ijarq fL=oj rs ca/kuvkgs] ;koj tksrhjkokauh gYyk 
dsyk- iq#"k nxsckt o nq"B vkgsr vls er iznf’kZr dsys- fL=;k º;k izseG 
o HkksG~;k vlrkr- irhP;k e`R;`uarj nq%[k gksoqu fdR;sd fL=;k lrh tkr] 
ijarq frP;kfo"k;h nq%[k gksoqu rks d/kh MlrkM% xsysyk ,sdyk vkgs dk\ 
fL=;k lnSo izkekf.kd jkfgY;k Eg.kqu R;k Js"B vkgsr- dqVqac] xko ns’k 
v’kk fofo/k ikRkG~;koj fL=;k vf/kdkj/kkjd vlrkr] egkRek Qqys f’kokth 
jktkaps mnkgj.k nsowu Li"C djrkr] f’kokth egkjkt vewd ,d fu.kZ; 
?ks.;kiwohZ  

fopkjh vkiY;k fL=;slAAfopkjh vkiY;k fL=;slAAfopkjh vkiY;k fL=;slAAfopkjh vkiY;k fL=;slAA    
Lkts uko lbZckbZ L=h lqpoh irhlAALkts uko lbZckbZ L=h lqpoh irhlAALkts uko lbZckbZ L=h lqpoh irhlAALkts uko lbZckbZ L=h lqpoh irhlAA    

rkaMk naMh nqlekuklAArkaMk naMh nqlekuklAArkaMk naMh nqlekuklAArkaMk naMh nqlekuklAA    
L=hph lqpuk lR; Hkklyh fyfgys i=klAAL=hph lqpuk lR; Hkklyh fyfgys i=klAAL=hph lqpuk lR; Hkklyh fyfgys i=klAAL=hph lqpuk lR; Hkklyh fyfgys i=klAA    

;k#u fL=P;k vf/kdkjkph egrh iVoqu nsrkr- ;’kLoh iq#"kkP;k 
ekxs fL=gh vlrs vls Bkei.ks lkaxrkr- fL=;k pksj fdaok yqVk# ulrkr- 
fL=;kauh Qlo.kqdhps dke dsysys ukgh- ijarq xzaFkkauh fL=l vkjksih Eg.kqu 
mHks dsys- ;kl tckcnkj frps vKku vkgs] Eg.kqu iq#"kkaP;k cjkscjhus fL=yk 
mHks dj.;klkBh f’k{k.kkl lq#okr dsyh- f’k{k.kkOnkjsp L=hyk lektkr] 
dqVqackr izfr"Bk] eku feGq 'kdrks Eg.kqu 'kkGk lq# dsY;k- fL= & iq#"k 
lekurspk iqjLdkj d#u fL=l v/kksxrhl us.kkÚ;k fir`lRrkd dqVqac 
i/nrhoj gYyk dsyk-  
lR;’kks/kd pGoG %lR;’kks/kd pGoG %lR;’kks/kd pGoG %lR;’kks/kd pGoG %    
 L=hnkL;] 'kqnznkL; fuekspukph pGoG Eg.kts egkRek Qqysaph 
lR;’kks/kd pGoG gks;- lkekftd 'kks"k.kkrqu ekuokauk eqDr dj.ks] lR;kps 
[kjs Lo#i Li"V dj.ks] xqykefxjhr vMdysY;k fo’oekuokyk eqDr dj.ks] 
cgqtu lektkyk /keZekrZMkP;k exjfeBhrqu lksMfo.;klkBh R;kauk f’k{k.kkps 
njokts [kqys d#u R;kaph mUuRRkh ?kMowu vk.k.;kklkBh T;ksrhjkokauk 28 
lIVsacj 1873 jksth iq.ks ;sFks lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk dsYkh- 
lR;’kks/ku dj.ks gk eq[; mnns’k ;k pGoGhpk gksrk- lektkrhy lR;dksBs 
vkgs- LokFkkZik;h yckMhpk vkpkj dksBs vkgs] ts [kksVs]yckM]<ksaxh] erych 
vkgs rs T;ksrhjkokauk lektkP;k macjB;koj ekaMk;ps gksrs] ;klkBhp gs 
O;klihB r;kj >kys gksrs- Hkkjrh; lektkph mUurh Ogko;kph vlsy rj 
cgqla[; oxkZph o fL=;kaph ekufld o lkekftd xqykefxjh u"V d#u 
fodklkpk ekxZ [kqyk d#u fnyk ikfgts] gsp dk;Z dj.;klkBh lR;’kks/kd 
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lekt LFkkiu >kyk- lkoZtfud lR;/keZ o xqykefxjh ;k nksu xzaFkkr 
lR;’kks/kd pGoGhps fopkj ekaMys- egkRek Qqysauh vusd nsorkokn 
ukdk#u ,ds’ojokn fLodkjyk] bZ’oj ,d vkgs- rks loZO;kih] fuxqZ.k o 
lR;e; vkgs ;k rRokpk lekos’k dsyk- bZ’ojkph HkDrh dj.;kpk izR;sd 
ekuokyk iq.kZ vf/kdkj vkgs- ijes’ojkph HkDrh djko;kl e/;LFkkph t#jh 
ulrs- iqjksfgr oxkZps opZLo ukdkjys- loZlk{kh txRirhA R;kyk udksp 
e/;LFkhA gs czhnokD; ;k lektkps Bjoys gksrs- iqjksfgr oxkZyk vkOgku 
fnys] rlsp czkEg.k] HkVkP;k gLrs dks.kkykgh /kkfeZd fo/kh dj.kkj ukgh vls 
opu vuq;k;kdMwu ?ksrys- rlsp ekÖ;k eqyk&eqyhauk lqf’kf{kr dfju gs 
okD; onowu ?ks.;kr vkys- ;k pGoGhps vkpkj] fopkj] rRos ;kpk izlkj 
dj.;klkBh lkoZtfud lR;/keZ gs iqLrd fyfgys- ;kp iqLrdkr fL=&iq#"k 
lekursps egRo tksj nsowu ekaM.;kr vkys- vkiY;k lq/kk.kkoknh fopkjkaph 
i)r’khj ekaM.kh dj.;klkBh] fopkjkapk izlkj dj.;klkBh 1877 e/;s 
d`".kjko Hkkysjko ;kaP;k lgdk;kZus nhuca/kw lkIrkfgd lq# dsys- L=h o 'kqnz 
;kauk f’k{k.k nsowu tkx`r dj.;kps dk;Z dsys- Eg.kwu L=h nkL; o 'kqnz 
nkL; eqDrhlkBh lR;’kks/kd pGoG gh fdadkGh Bjyh-  
egkRek Qqyspas fL=m/nkjkps dk;Z %  egkRek Qqyspas fL=m/nkjkps dk;Z %  egkRek Qqyspas fL=m/nkjkps dk;Z %  egkRek Qqyspas fL=m/nkjkps dk;Z %      
 fL+=;kaP;k vKkukeqGs rh xqykefxjhr fipr iMyh gksrh- 
f’k{k.kkf’kok; fL=;kaph mUUrh gks.kkj ukgh vlk Bke fo’okl egkRek 
Qqysapk fuekZ.k >kyk gksrk- Eg.kqu fL=;kauk f’k{k.kklkBh iq.ks ;sFkhy cq/kokj 
isBsrhy HkhMs okM+;krifgyh ’kkGk 1848 e/;s lq# dsyh- gs dzkrhadkjh 
dk;Z Bjys- f’k{k.kkf’kok; fL=P;k vaxh Lokoyacu fuekZ.k gks.kkj ukgh- 
;kph tk.kho Qqysauk gksrh- dqVaqckrhy ,d L=h f’kdyh rj iq.kZ dqVaqc 
f’k{khr gksoqu laLdkjhr curs Eg.kqu egkRek Qqys Eg.krkr-  
 ^ftP;k gkrh ikG.;kph nksjh rh txkrs m/nkjh *  
 Eg.kqu izFke fL=yk f’k{k.k fnys ikfgts ;k tk.khosrqu ’kkGkaph 
LFkkiuk dsyh- 1851 cq/kokj isBsr nqljh] R;kp o"khZ jkLrk isBsr frljh o 
1852 osrkG isBsr pkSFkh ’kkGk lq# dsyh + v’kk izdkjs Qqysuh fL=;kauk 
f’k{k.kkph nkjs [kqyh dsyh- R;kaP;kr tkxzrh fuek.kZ dsyh Lor%P;k gDd 
vf/kdkjlkBh caM dj.;klkBh r;kj dsys *u fL= Lokra++=;kegZfr] ;k 
ijaijkxr opukps ca/ku T;ksrhjkokauh rksMys- gs dzk;Z djhr vlrkuk R;kauk 
vusd ladVs vkyh- lukrU;kauh ofMy xksfoanjkokps dku Hkjys]  R;keqGs 
R;kauk ?kj lksMkos ykxys- ijarq R;kauh dzk;Z can dsys ukgh- lukrU;akuh 
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f’kO;k &’kki fnyk] fuank ukyLrh dsyh i.k rs Mxexys ukghr- ;kp 
’kkGsr R;kauh iRuhyk f’k{khdk Eg.kqu ikBoys- fL=;kaph n;uh; voLFkk 
ikgqu tksrhjkokaps eu Hkjqu vkys gksrs- ckyfookg] ds’koiu] tjBdqekjh 
fookg] lrh izFkk] fo/kokaph fLFkrh ;kaeqGs rj frP;k nq%[kkr Hkj iMyh 
gksrh- ;k nq%[kkrqu fL=yk ckgsj dk<.;klkBh tksrhjkokauh eksBs d"V ?ksrys- 
L=h & f’k{k.kkps ’kL= gkrh ?ksrys- lrh izFksfo#/n vkokt mBfoyk vkf.k 
L=hP;k e`R;quarj ,d rjh iq#"k nq%[kh gksÅu ^lrk^ xsyk dk ] vlk iz’u 
lektkl fopkjyk- irhP;k e`R;quarj fL=ykgh nqljk fookg djrk vkyk 
ikfgts- rhyk gh txU;kpk vf/kdkj Eg.kqu b-l 1864 e/;s iq.;krhy 
xks[kys ckxsr R;kauh fo/kok iqufoZokg ?kMoqu vk.kyk- irhP;k e`R;quarj 
fo/kokauk nqljk fookg djrk ;sr uOgrk- R;keqGs vusd fo/kokaps okdMs 
ikÅy iMr vls] rsOgk v’kk fL=;kauk vkRegR;k dj.;kf’kok; nqljk ekxZ 
uls] rsOgk T;ksrhckauh fo/kokauk xqIri.ks ckGar gks.;klkBh 1863 e/;s 
ckygR;k izfrca/kd x`g LFkkiu dsys R;k fL=ps o eqykaps izk.k okpoU;kps 
dzk;Z R;kauh dsys- irhP;k e`R;quarj fL=ps dsl dkiqu rhyk fonzqi dsys tkr 
gksrs- Eg.kqu T;ksrhjkokauk iq.;krhy ukfHkdkaps izcks/ku d#u lai ?kMoqu 
vk.kyk- T;ksrhjkokauh fL=lq/kkj.kk d#u fL=;kauk iq#"kkaP;k cjkscjhps LFkku 
fuekZ.k d#u n|;k;ps gksrs- egkRek Qqysauh fL=P;k lUekuklkBh Hkjho dk;Z 
dsys- fL=;kaP;k xqykefxjhpk dGoGk ;s.kkÚ;k lq/kkjd fopkjoarkuk rks 
iz;ksx dj.;kps /kS;Z gksÅ ’kdys ukgh- gkp ewG Qjd egkRek  Qqys o 
brj lektlq/kkjd] fopkjoarkr fnlrks-  
lekjksi % lekjksi % lekjksi % lekjksi %     
 L=h vkf.k iq#"j gk Hksn LokFkhZ ekuoh  izo`rhus dsysyk vkgs- L=h 
gh lnSo iq#"k oxkZph vkKk/kkjd vlk;yk goh Eg.kqu euqLe`rh o brj 
/keZxzaFkkr sdk;ns dj.;kr vkys- ;k fL= xqykefxjhps lektkps leFkZu dsys- 
R;keqGs mPp oxhZ; fdaok dfu"B fL= vlks ;kauk xqykefxjhP;k ca/kukr 
Bso.;kr vkys- R;keqGs fL= xqyke cuyh- frP;k cq/nhpk fodkl >kyk 
ukgh- frP;k erkyk dkMhps dhaer uOgrs- fL=ph brdh okbZV voLFkk QDr 
vKkukeqGs >kyh vkgs- Eg.kqu fL=kyk tkx`r dj.;klkBh egkRek Qqysuh fL= 
& f’k{k.kkps dk;Z gkrh ?ksrys- iq#"kiz/kku dqVaaqci/nrhus iq#"k Js"B rj fL= 
uhp vkgs vls ekuU;kr vys gksrs- egkRek Qqysauh iq#"kis{kk fL= vusd 
ckcrhr Js"B vkgs gs mnkgj.ks nsoqu Li"V dsys- letkr] dqVqackr fL=yk 
iq#"kkaaa aaP;k cjkscjhus mHks dsys ikfgts-rsaOgkp fL=&iq#"k lersoj R;kauh 
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dzkarhdkjh fopkj ekaMys- R;kaP;k dk;kZph n[ky tursus ?ksryh- 11 es 
1888 jksth eqacbZ ;sFks tursus jkocgknq# osnkj ;kaP;k gLrs egkRek gh 
mik/kh cgky dsyh- R;kaP;k L=h f’k{k.k vkf.k vLi`’;m/nkj ;keqGs MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauh R;kauk xq# ekuys-  
 egkRek QqysaP;k ;k fL= f’k{k.kkafo"k;d dk;kZeqGs L=h;k tkx`r 
>kY;k- R;k Lokoyach cuY;k] vkiY;k gDd&vf/kdkjklkBh HkkaMq ykxY;k]  
orZekukr vkt izR;sd {ks=kr L=h dk;Zjr vkgsr] iq#"kkis{kk vkEgh deh 
ukgh gs drqZRokus fL=;kauh nk[koqu fnys vkgs] ;kyk T;ksrhjkokaps dk;Z 
tckcnkj vkgs-    
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    
1- Hkxr jk- rq-] egkRek T;ksrhjko rs deZohj HkkÅjko] pSrU; izdk’ku] dksYgkiwj] 

1996 
2- [kjkr 'kadjjko] lkekftd pGoGhpk bfrgkl] banzk;.kh lkfgR; izdk’ku] 

vkSjaxkckn] 1997 
3- iokj xks- ek-] eg"khZ foB~By jketh f’kans lexz okM%e;] [kaM&1 egkjk"Vª jkT; 

lkfgR; laLd`rh eaMG] eqacbZ] 1999 
4- LkjnslkbZ uykoMs] vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl] QMds izdk’ku] dksYgkiqj] 2000 
5- oS|] dksBsdj] vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl] QMds izdk’ku] iq.ks] 2001 
6- xsy vkWOgsV] tksrhck Qqys vkf.k fL=&eqfDrpk fopkj] yksdokM%e; x`g] iq.ks] 

1998 
7- HkksGs- Hkk- y-] tksrhjkokaph lerk ladYiuk] yksdokM%e; x`g] eqacbZ] 2001 
8- dhj/kuat;] egkRek Qqys lexz okM%e;] egkjk"Vª jkT;] lkfgR; laLd`rh eaMG] 

eqacbZ] 1968 
9- ekGh ek- xks-] Økarhtksrh lkfo=hckbZ Qqys] eWtsfLVd izdk’ku eaqcbZ] 1997 
10- dne euksgj] Hkkjrh; dkexkj pGoGhps tud]uk-es-yks[kaMs] v{kj izdk’ku] eaqcbZ] 

1996- 
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egkRek Qwys ;kaps /kkfeZd fopkjegkRek Qwys ;kaps /kkfeZd fopkjegkRek Qwys ;kaps /kkfeZd fopkjegkRek Qwys ;kaps /kkfeZd fopkj    
    

izkizkizkizk----    f’kokth Hkxokujko rkVsf’kokth Hkxokujko rkVsf’kokth Hkxokujko rkVsf’kokth Hkxokujko rkVs    
lgk-izk/;kid] yksdekU; egkfo|ky;] lksu[ksM] rk-yksgk] ft-ukansM- 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %      
 ,dks.kfolkO;k ‘krdkr egkjk”Vzkr gksowu xsysY;k 
lektlq/kkjdkae/;s egkRek T;ksfrjko Qqys ;kaps dk;Z mYys[kfu; Bjrs- 
R;kauh nfyr lekt vkf.k fL=;kaP;kp m/nkjkps dk;Z dsysys ukgh- rj R;kauh 
lR;’kks/kd lekt LFkkiu d#u R;k ekQZr lektkrhy vKku ukghls d#u 
lekt ifjorZuklkBh vk;q”;Hkj izfrxkeh fopkjkaP;k lektk’kh y<k fnyk- 
R;kauh {kerslkBh pGoG lq# dsyh- Hkkjrkrhy ijaijkxr lektO;oLFksfo#/n 
vkf.k ;k lekt O;oLFksrhy ijaijkfo#/n fonzksg d#u mB.kkjs ifgys 
O;DrheRo Eg.kwu egkRek Qqys ;kapk funsZ’k djkok ykxsy- ^mDrh vkf.k 
d`rh* ;ke/;s ,dokD;rk vlysY;k ;k lektlw/kkjdkoj ^FkkWel isu* ;k 
ik’pkR;] fopkjoarkpk vkf.k R;kaP;k ^jkbZV~l vkWQ eWu* ;k xzaFkkpk 
tcjnLr izHkko gksrk- ,dks.kfolkO;k ‘krdkr egkjk”Vzkrhy cgwtu lekt 
vKkukP;k va/kdkjkrp pkpiMr gksrk- R;kph pksgkscktwauh dksaMh >kyh gksrh- 
baxzth lRRksP;k LFkkiusuarj ;k fBdk.kh ifjorZukyk pkyuk feGkyh vlyh 
rjh ;kpk ykHk izkeq[;kus lektkrhy ojh”B oxkZykp >kkyk gksrk- ;sFkhy 
cgqtu lektkph fLFkrh iqohZizek.ksp n;uh; jkghyh gksrh- v’kk osGh 
cgqtu lektkyk tkx`r dj.;kps dke egkRek T;ksrhck Qqys ;kauh dsys-  
la’kks/kukph mfla’kks/kukph mfla’kks/kukph mfla’kks/kukph mfÌÌÌÌ”V~;s %”V~;s %”V~;s %”V~;s % 

dks.kR;kgh la’kks/kukpk fo”k; fuf’pr djhr vlrkuk R;k 
fo”k;kP;k vuq”kaxkus mfÌ”V~;s fuf’phr dj.ks vko’;d vlrkr- rh 
[kkyhyizek.ks vkgsr- 
¼1½ egkRek T;ksfrck Qqysapk /kkfeZd {ks=kr dsysY;k dk;kZoj izdk’k Vkd.ks- 
¼2½ lR;’kks/kd lektkP;k LFkkiuspk vk<kok ?ks.ks- 
¼3½ lektke/;s tkrh; o /kkfeZd lyks[kk fuekZ.k dsY;klanZHkkph ekfgrh 
?ks.ks- 
¼4½ egkRek T;ksfrck Qqysaph iqjksxkeh fopkj o d`frf’kyrk tk.kwu ?ks.ks-     
la’kks/kukps egRRo %la’kks/kukps egRRo %la’kks/kukps egRRo %la’kks/kukps egRRo %    
 egkRek T;ksfrck Qqys ;kaph thouin~/krh o d`fr fuf’prp 
fopkj’khy o fparu’khy gksrh- vk/kwfud HkkjrkP;k bfrgklke/;s egkRek 
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Qqys gs ,d ifgys O;DrheRRo vkgs- T;kaP;k ^mDrh vkf.k d`rh* ;ke/;s 
,dokD;rk vk<Gwu ;srs- R;kaP;k izR;sd d`frekxs fuf’pr vlk fopkj 
gksrk- R;kaP;k fopkjkauk rkRohd vls vf/k”Bku gksrs- R;kaps fopkj gs ,dk 
dks.kR;k dksan.kkiwjrs e;kZnhr uOgrs rj rs laiw.kZ ekuoh dY;k.kkalkBh 
mi;ksxh gksrs- ,dnk fopkjkaph fn’kk fuf’pr >kY;koj R;kauh yxsp vkiY;k 
dk;kZyk vkjaHk dsyk- R;kewGs egkRek Qqys d`frf’ky fopkjoar gksrs- 
egkjk”Vzkps uOgs rj laca/k HkkjrkP;k lkekftd] vkfFkZd] /kkfeZd] ‘kS{kf.kd 
dk;kZe/;s R;kps ;ksxnku vR;ar egRokps vkgs- Eg.kwu ;k ‘kks/k fuca/kkP;k 
ek/;ekrwu R;kaP;k /kkfeZd fopkjkaojrh izdk’k Vkdrk ;sbZy- 
fo”k;fo”k;fo”k;fo”k;kph O;kIrh % kph O;kIrh % kph O;kIrh % kph O;kIrh %     
 egkRek T;ksfrck Qqys ;kauh L=hf’k{k.k] vLi`’;rk] iquZfookg 
in~/krh] ckyfookg i/nrh ‘ksrdÚ;kaP;k O;Fkk ,danjhr egkRek T;ksfrck 
Qqys ;kauh lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd] ‘kS{kf.kd loZ {ks=ke/;s lekttkx`r 
dj.;kps dk;Z dsys- Eg.kwu ‘kks/kfuca/kklkBh ;s.kkÚ;k e;kZnk y{kkr ?ksÅu ;k 
fBdk.kh vki.k /kkfeZd dk;kZfo”k;h fopkj dj.kkj vkgksr- ts dh vkt 
ns[khy orZeku dkGkr tx.kkÚ;k izR;sd Hkkjrh;kauk gs iqjksxkeh fopkj 
vR;ar mi;ksxh Bjsy-  
x`fgrds % x`fgrds % x`fgrds % x`fgrds %     
¼1½ egkRek Qqys ;kaps /kkfeZd fopkj ekuoh dY;k.kkaP;k vf/k”Bkukoj 
vk/kkfjr gksrs- 
¼2½ egkRek Qqysauh tkrh; o /kkfeZd lyks[kk fuekZ.k dsyk- 
¼3½ egkRek Qqysaps vkn’kZ fopkj vktP;k fi<hlkBh eksykps vkgsr-  
la’kks/ku in~/krh % la’kks/ku in~/krh % la’kks/ku in~/krh % la’kks/ku in~/krh %     
 ;k ‘kks/k fuca/kklkBh izkFkfed o f}rh; L=ksrkpk mi;ksx dj.;kr 
vkysyk vkgs- ;sFks o.kZukRed o fo’ys”k.kkRed la’kks/ku in~/krhpk mi;ksx 
dj.;kr vkysyk vkgs- vko’;drk vlsy rsFks iwoZlqjhP;k erkaph iq”Bh 
fnysyh vkgs- R;kpcjkscj ekflds] baVjusVojhy ekfgrh] o`RRki=s o brj 
lkfgR;kpk okij dj.;kr vkysyk vkgs-  
egkRek egkRek egkRek egkRek T;T;T;T;ksfrck Qqys ;kaps /kkfeZd fopkj % ksfrck Qqys ;kaps /kkfeZd fopkj % ksfrck Qqys ;kaps /kkfeZd fopkj % ksfrck Qqys ;kaps /kkfeZd fopkj %     
 egkRek Qqys gs lektlq/kkjd Eg.kwu vksG[kys tkr vlys rjh 
ojojP;k lw/kkjdkauoj R;kapk fo’okl uOgrk- lkekftd fo”kerk vU;k; o 
‘kks”k.k ;koj vk/kkjysY;k izpfyr lektO;oLFksykp R;kapk fojks/k gksrk- 
‘kqnzkfr’kqnz dfu”B oxkZps mPPko.khZ;kauh o”kkZuqo”ksZ ts vekuw”k ‘kks”k.k pkyfoys 
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gksrs- rs FkkacfoY;k[ksjht ;k fBdk.kh O;kFkkZf/kf”Br lektO;oLFkk izLFkkfir 
gks.ks ‘kD; ukgh- vls R;kaps er gksrs- vkiY;k ^czkã.kkaps dlc*] 
^xqykefxjh* bR;knh xzaFkk}kjs R;kauh gs er Li”V ‘kCnkr O;Dr dsys gksrs- 
^czkã.kkaps dlc* o ^’ksrdÚ;kpk vklwM* ;krhy ifgys izdj.k ;kr 
/kekZP;k ukok[kkyh ‘kqnzkfr’kqnzkP;k ‘kks”k.k dls djrkr ;k laca/kh Qqys ;kauh 
foLrkjkus fyfgys vkgs- ^czkã.kkaps dlc* ;k NksB~;k iqLrhdsr R;kauh 
lkafxrys dh ‘kqnzkaP;k ?kjh ewy tUeys] ‘kqnzkaP;k yXudk;kZr] ‘kqnzkaP;k 
?kjkP;k _rw’kkarhP;k osGh] ?kjHkj.khP;k osGh] ‘kqnzkaP;k lalkj [kVY;kr gkr 
?kkywu ‘kqnzkaP;k vardkGh] lq;Z&panz xzgkP;k dkgh brj izlaxh dlk ywVrks 
o vMo.kwd djhr Qlo.kwd djrks- ;kps vR;ar okLrooknh fp= js[kkVys 
vkgs- ^’ksrdÚ;kpk vklwM* ;k xzaFkkP;k ifgY;k izdj.kkr /kekZP;k ukok[kkyh 
czkg~e.k ‘kwnzkfr’kqnzkps dls ‘kks”k.k djrkr- gs foLrkjkus lkaxrkr- _rw’kkarh] 
tUeif=dk] frFkhfu’p;] yXufo/kh] jkeuoeh o guweku t;arh] ukxiapeh] 
xksdwGk”Veh] Jko.k efg.;krhy ‘ksoVpk lkseokj] gjrkfydk] x.ks’k prqFkhZ] 
ujd prqFkhZ] fot;kn’keh] y{ehiqtu] cfyizfrink] edjladzkar] 
egkf’kojk=h] gksGh iwtk] panzxzg.k] lq;Zxzg.k] iwjk.k lekIrh bR;knh izlaxh 
Ckzkã.k ^’kqnzkfr’kwnzkaps* vkfFkZd ‘kks”k.k dls djrkr- ‘kqnzkfr’kqnkaPkh vMo.kwd 
d’kh djrkr- ;klaca/kh R;kauh vR;Yi foLrkjkus fyfgys vkgs-  
 egkRek Qqys ;kapk /keZfparu gk ftOgkG~;kpk fo”k; gksrk- egkRek 
Qqys ;kaps /keZfo”k;d fopkj vfr’k; mnkar gksrs- loZ ekuo ,dkp 
ijes’ojkph ysdjs vkgsr- Eg.kwu ekuokauh ijLijka’kh ca/kwHkkokP;k ukR;kus 
O;ogkj djkok- vls R;kauh lkafxrys- ekuo /kekZpk iqjLdkj djrkuk 
vkiY;k ^lkoZtfud lR;/keZ* ;k xzaFkkr T;ksfrck Eg.krkr-  

^^fufeZds fufeZyk ekuo ifo=^^fufeZds fufeZyk ekuo ifo=^^fufeZds fufeZyk ekuo ifo=^^fufeZds fufeZyk ekuo ifo=]]]]    deh tkLr lw= cq/nhe/;s!deh tkLr lw= cq/nhe/;s!deh tkLr lw= cq/nhe/;s!deh tkLr lw= cq/nhe/;s!    
fifififi<<<<htkn cq/nh ukgh lokZe/khhtkn cq/nh ukgh lokZe/khhtkn cq/nh ukgh lokZe/khhtkn cq/nh ukgh lokZe/kh]]]]    ‘kks/k djk vk/kh iwrsZi.khr‘kks/k djk vk/kh iwrsZi.khr‘kks/k djk vk/kh iwrsZi.khr‘kks/k djk vk/kh iwrsZi.khr    
/keZjkT; Hksn ekuok u/keZjkT; Hksn ekuok u/keZjkT; Hksn ekuok u/keZjkT; Hksn ekuok ullllkoskoskoskos]]]]    lR;kus okxkos bZ’kklR;kus okxkos bZ’kklR;kus okxkos bZ’kklR;kus okxkos bZ’kkllllkkkkBhBhBhBh    !!!!    
f[kzf[kzf[kzf[kzLrLrLrLr]]]]    egaen ekax] czkegaen ekax] czkegaen ekax] czkegaen ekax] czkãããã.kk.kk.kk.kk’kh /kjkos iksVk’kh c’kh /kjkos iksVk’kh c’kh /kjkos iksVk’kh c’kh /kjkos iksVk’kh caa aa/k/k/k/kqq qqijh !ijh !ijh !ijh !    

fufeZdkapk /keZ lR; vkgs ,dfufeZdkapk /keZ lR; vkgs ,dfufeZdkapk /keZ lR; vkgs ,dfufeZdkapk /keZ lR; vkgs ,d]]]]    HkkaM.k vusd d’kklkBh !!**HkkaM.k vusd d’kklkBh !!**HkkaM.k vusd d’kklkBh !!**HkkaM.k vusd d’kklkBh !!**    
 ;k vksGh T;ksfrckpk vkf.k R;kaP;k lR;’kks/kd lektkpk 
ekuorkoknh n`”Vhdksu Li”V dj.kkjk iqjslk vkgs- /kekZP;k ukok[kkyh #< 
>kysY;k vkfu”B] pkyhjhrh] #<h] ijaijk ;kauk R;kapk tksjnkj fojks/k gksrk- 
/kekZpk cktkj ekaM.kkÚ;k iqjksfgrkauh R;kauh fojks/k n’kZfoyk gksrk o R;kaph 
dMd fuHkZRluk dsyh gksrh- loZlk{kh txRirh! R;kyk udksp e/;LFkh! 
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vls R;kauh Eg.kVys gksrs- T;ksfrckauh ,ds fBdk.kh vls fyfgys vkgs dh 
^T;k ijes’ojkus ;k laiw.kZ fo’okph fufeZrh dsyh- R;kyk uSos| nk[kfo.ks 
fdaok ,[kknh oL= viZ.k dj.ks ;klkj[kh ew[kZi.kkph nqljh xks”V ukgh- fganw 
/keZxzaFkkph fufeZrh ;sFkhy fof’k”B oxkZus Lor%P;k Qk;|klkBh dsyh 
vlY;kus R;krhy HkkdMdFkkaoj fo’okl Bso.;kr dkgh vFkZ ukgh- vls 
R;kaps lkax.ks gksrs* 
lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk %lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk %lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk %lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk %  

lq#okrhps iapohl o”kZ vk;w”; lektlsosr ?kkrY;kuarj egkRek 
Qqysauk lekt vk/kkjysY;k ekxkZrhy vMp.khapk o [kkp[kGX;kapk iw.kZ 
vuwHko ;sÅu pqdyk gksrk- vki.k yksdkaiq<s xk<ysY;k lq/kkj.kkapk yksdkar 
izlkj dk gksr ukgh- gs R;kaP;k y{kkr vkys- lkekftd fo”kerk vU;k; o 
‘kks”k.k ;koj vk/kkjysY;k izpfyr lektO;oLFksr cny ?kMowu vk.kko;kPkk 
vlsy rj ;k fBdk.kP;k ‘kwnzkfr’kwnz dfu”B oxkZuh la?kfVr gksowu czkg~e.kh 
opZLokfo#n~/k la?k”kZ dsyk ikfgts] vls egkRek Qqysuh izfriknu dsys- v’kk 
la?k”kkZf’kok; dfu”B tkrhauk R;kaps U;k; gDd feG.kkj ukghr vls R;kaps 
er gksrs- vFkkZr ;k izdkjpk la?k”kZ djko;kpk vlsy rj cgwtu lektkph 
Lor%ph la?kVuk goh- gh xjt vksG[kwu R;kauh 24 lIVsacj 1873 jksth 
iq.;kr lR;’kks/kd lektkph LFkkiuk dsyh- T;ksfrck Qqys gsp ;k la/kVusps 
ifgys v/;{k o dks”kk/;{k gksrs- lR;’kks/kd lektkph izeq[k rRos 
iq<hyizek.ks gksrh-  
lR;’kks/kd lektkph izeq[k rRos %lR;’kks/kd lektkph izeq[k rRos %lR;’kks/kd lektkph izeq[k rRos %lR;’kks/kd lektkph izeq[k rRos %    
¼1½ bZ’oj ,dp vlwu rks fuxwZ.k&fujkdkj vkgs- 
¼2½ loZ ekuo ,dkp ijes’ojkaph ysdjs vkgsr- 
¼3½ ijes’ojkph HkDrh dj.kkÚ;k izR;sd ekuokyk vf/kdkj vkgs-  
¼4½ ijes’ojkP;k HkDrhlkBh dks.kR;kgh e/;LFkhph xjt ukgh- rsaOgk iwjksfgr 
oxkZP;k e/;LFkhf’kok; dks.kR;kgh euw”;kyk ijes’ojkph mikluk o HkDrh 
djrk ;srs-  
¼5½ ek.klkyk tkrhus uOgs rj xw.kkaus Js”Bro izkIr gksrs-  
¼6½ dks.kR;kgh /keZxzaFk bZ’ojfufeZr ukgh- loZ /keZxzaFkkph fufeZrh ekuokusp 
dsyh vkgs- 
 dfu”B tkrhrhy yksdkauk czkã.kkauP;k lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd 
o ekufld xwykefxjhrwu eqDr dj.ks gs lR;’kks/kd lektkps ew[; mfÌ”V~;s 
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gksrs- tsFks tsFks lR;’kks/kd lektkph ‘kk[kk gksrh- rsFks nj jfookjh cSBd 
gksÅu [kkyhy fo”k;koj ppkZ gksow ykxyh- 
¼1½ cgwtUkkaph /kkfeZd xqykefxjhrwu ewDrrk dj.ks- 
¼2½ deh [kpkZr yXu yko.ks- 
¼3½ lokZauk lDrhps o eksQr f’k{k.k ns.ks- 
¼4½ nk#canh- 
¼5½ tksfr”k] xzg] u{k=s] jk’kh ;kiklwu yksdkauk eqDr dj.ks- 
 egkRek Qqys ;kaP;k /keZfopkjkr lR;kl egRokps LFkku gksrs- 
^^lR; lokZaps vkfn ?kj loZ /kekZps ekgsj** v’kh R;kaph /kkj.kk gksrh- 
lR;kyk vuql#u okx.kkjh O;Drh lq[kh gksrs vls lkaxwu ^^txh loZ lw[kh 
vlk dks.k vkgs] fopkjh euk ‘kks/kwu ikgs** gk ‘yksd fyfg.kkÚ;k lar 
jkenklkoj R;kauh Vhdk dsyh-  
 lkoZtfud lR;/kekZph fo’kkyrk ekaMrkuk egkRek Qqys ;kauh 
fo’odqVwackph dYiuk ekaMyh vkgs- xko] izkar] ns’k fdaok /keZ ;kaP;k 
ifydMs ikg.;kph o`RRkh yksdkr ;koh- loZ L=h iq#”kkaph ;k i`Fohojrh 
vkiys ,dp dqVwac letwu ,derkus ,desdka’kh lR;orZu djkos- vls rs 
Eg.kr] Qqys ;kauh loZlekos’kd v’kk mnkjeroknh dqVwackps fp+= js[kkVys 
vkgs- ,dkp dqVwackr ckS/n /kehZ; iRuh] f[kz’pu /kehZ; irh] bLyke/kehZ; 
dU;k o lkOkZtfud LkR;/kehZ iw= vlkok- dks.kh dks.kkP;k /kekZpk }s”k d# 
u;s- lokZauh lokZa’kh izsekus okxkos vls rs Eg.krkr- txkrhy loZp /keZ 
va/kJ/nsoj vk/kkfjr vkgsr vls R;kaps er gksrs- jDrfiIkklw /kekZ/krspk Qqys 
;kauh f/kDdkj dsyk gksrk- ewlyeku o f[kz’pu /kekZfo”k;h o ;k /kekZP;k 
laLFkkidkcn~ny Qwys ;kauk vknj gksrk- v’kk izdkjs egkRek T;ksfrck Qqys 
;kaps /kkfeZd fopkj loZ /keZ leHkko vls gksrs-  
fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %    
 egkRek T;ksfrck Qqys ;kaP;k fopkjkuqlkj L=h&iq#”k gs tUer% 
leku o Lokra++«; ekukosr] bZ’oj ,dp vkgs] ewfrZiqtk d# u;s] ijLijka’kh 
ca/kwHkkokus okxkos] brjkauk fujFkZd =kl nsow u;s] izR;sdkl fopkjLokra«; o 
O;fDrLokra«; vkgs] O;kfHkpkj d# u;s- v’kk egku ekuorkoknh fopkjkps 
egkRek Qqys gksrs- czkg~e.k laLd`rhe/khy /kkfeZdok³~e;] czkã.koxkZph tkpd 
ca/kus] eafnj izos’kkP;k vMp.kh bR;knh izdkjkapk R;kauh tkghj fu”ks/k O;Dr 
dsyk vkf.k R;k osGsl fu”ks/k O;Dr dj.ks gs Qkj eksBs /kkMlkps dke gksrs- 
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rs R;kauh vfr’k; pks[ki.ks ikj ikMys- v’kk izdkjs egkRek T;ksfrck Qqys 
;kaps /kkfeZd fopkj ekuorkoknh gksrs-  
lanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFk    lqphlqphlqphlqph    % % % %     
¼1½ QMds Pk- fn- ¼laik½] egkRek Qqys lexz ok³~e;] e- jk- lk- vkf.k la- eaMG] 
ikpoh vko`RRkh] 1991- 
¼2½ MkW- vfuy dVkjs] Qqys ‘kkgq vacsMdj] ique izdk’ku da/kkj] izFke vko`Rrh] 1 
,fizy 2010-  
¼3½ MkW- ,l- ,l- xkBkG] egkjk”Vzkrhy lektlq/kkjd] dSykl ifCyds’kUl vkSjaxkckn] 
15 vkWxLV 2016-  
¼4½ /kuat; dhj] egkRek T;ksfrjko Qqys vkeP;k lektdzkarhps tud] 1968- 
¼5½ ikVhy ia- lh-] egkRek T;ksfrjko Qqys pfj=] euksfodkl izdk’ku eqacbZ] 2001- 
¼6½ /kuat; fdj ¼laik½] egkRek Qqys lexzok³~e; 
¼7½ izk- fOg- ch- ikVhy] ,dks.kohlkO;k ‘krdkrhy egkjk”Vzke/khy lektlq/kkjuspk 
bfrgkl] ds lkxj ifCyds’kUl iq.ks] frljh vkòRRkh 2015-  
¼8½ ljnkj x- ck-] egkRek Qqys O;fDRkeRo vkf.k fopkj ¼1982½-  
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महा मा फुल ेआिण स यशोधक समाजमहा मा फुल ेआिण स यशोधक समाजमहा मा फुल ेआिण स यशोधक समाजमहा मा फुल ेआिण स यशोधक समाज    
    

अचना राज  गायकवाडअचना राज  गायकवाडअचना राज  गायकवाडअचना राज  गायकवाड    
सशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथ  

सशंोधन क  य ूआ स कॉमस अडँ साय स कॉलजेसशंोधन क  य ूआ स कॉमस अडँ साय स कॉलजेसशंोधन क  य ूआ स कॉमस अडँ साय स कॉलजेसशंोधन क  य ूआ स कॉमस अडँ साय स कॉलजे, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर. 
स याचा पालनवाला ।    

हा ध य योितबा झाला।    
पिततांचा पालनवाला ।    

हा ध य महा मा झाला॥११११    
अशा कारचे वणन महष  अ णासाहबे शद े यांनी महा मा 

योितबा फुले यां या गौरवाथ केललेे आह.े ि थितशील समाजाला 
गतीशील कर या या दृ ीन ेचळवळ उभारणारे १९ ा शतकातील महान 
पु ष हणून महा मा फुले यांचा उ लेख केला जातो. महा मा फुलची 
चळवळ केवळ वगल ाची, वगसंघषाची न हती, तर यांची चळवळ ही 
भारतीय बोधनाची आिण मानवतावादी होती. 

सन १८२७ रोजी कटगणु, सातारा येथे गो वदराव आिण 
िचमणाबाई यां या पोटी यांचा ज म झाला. मुळचे गो ह े ह े उपनाव 
बदलून फुलां या धं ामुळे यांचे फुल ेह ेनाव पडले. लहानपणीच यां या 
आईचे िनधन झा यामुळे यां या पालणपोषणाचा सव भार विडलांवरच 
पडललेा होता. अशा प रि थतीतसु ा इं जी िश ण घऊेन, इं जीतील 
उ  दजाचे थं समज याची पा ता तसेच इं जीत लेखन कर याची 

मताही यांनी ा  क न घेतली. बौि क िश णाबरोबरच शरीर 
िश णदेखील यांनी घेतले. सािव ीबाई फुलशी िववाह झा यानंतर यांना 
देखील िश णाचे धडे देऊन समाजसुधारणे या लोकिश णा या कायात 
सहभागी क न घेतले. 

१९ ा शतकातील भारता या समाज ांतीचे जनक, 
समाजसुधारक हणून महा मा योतीराव फुल े यांना ओळखल े जाते. 
आधुिनक महारा ातील सामािजक प रवतना या चळवळीचे ते आ  

वतक हणून ओळखले जातात. िश ण ही मानवाची मूलभूत गरज आह े
ह े यांचे मत होते. िश णामुळेच मानवा या जग याला खरा अथ ा  
होतो असे यांचे मत होते. यामुळेच सन १८४८ साली यांनी 
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महारा ातील पिहली मुल ची शाळा पुणे येथे सु  केली व या मुल या 
शाळेत कोणी िशि का उपल ध होईना हणून आप या िनर र प ीस 
िशकवून ितला यांनी िशि का बनिवले. 

१९ ा शतका या म यास पा ा य सुधारणेचे वागत करणा या 
वृ ीचे तीन वाह महारा ात वतं री या भावीपणे वाहताना 
दसतात. यामधील पिहला वाह धा मक सुधारकांचा असून तो मु य वे 
ा ो समाज, ाथना समाज यात  झाला आह.े याम ये यायमूत  

महादेव गो वद रानडे, रामचं  गोपाळ भांडारकर, महष  िव ल रामजी 
शदे, नारायण गणेश चंदावरकर ही मंडळी अ ग य होती. दसुरा वाह 

हा बुि वादी ा ण सुधारकांचा होता.आगरकरांसारखे जडवादी कवा 
अ ेयवादी याम ये अ ेसर होते. तर ितसरा मोठा वाह हा ा णी 
सं कृती या िव  बंड करणा या ा णेतरां या ब जन समाजा या 
चळवळीचा होता. याचे आ  जनक हणून महा मा योितराव फुले यांना 
ओळखल ेजाते. 

ि वातं या या पायावर लोकस ाक रा य व था भारतात 
िनमाण होण ेआव यक आह.े परंत ु यासाठी सव थम सामािजक प रवतन 
होणे खूप गरजेचे आह.े चातुव याचे त व ान कवा जातीभेद या गो ी 

 िवकासाला मारक ठरणा या आहते. या सवाम ये बदल होण े खूप 
गरजेचे आह.े यासाठी ीिश ण व ी वातं य ही अ ग य होतेच. परंत ु
कुटंुब व था व िववाह सं थते बदल करण े देखील तेवढेच गरजेचे आह े
असे यांचे हणण ेहोते. 

महारा ातील ब जन समाजातील सुधारकांचे, ा णेतर 
सुधारकांचे  मागासले या ब सं य जनते या जीवनाशी िनगिडत, तर 

ा ण सुधारकांचे  पांढरपशेा जीवनाशी संबंिधत होते. यामुळे हद ू
धमा या पूवपरंपरेवर मुळापासून हार कर याची आव यकता यांना 
वाटत होती. याच कारणासाठी व शू ां या खास उ ारासाठी स यशोधक 
समाजाची थापना कर यात आली. 
स यशोधक समाजस यशोधक समाजस यशोधक समाजस यशोधक समाज----  

"स य परता नाही धमस य हिेच पर ह॥" या भावनेन े े रत 
होऊन महारा ातील आ  समाजसुधारक महा मा योितबा फुल े यांनी 
पुणे येथे २८ स टबर,१८७३ रोजी 'स यशोधक समाजाची' थापना केली.२२२२ 
आधुिनक महारा ा या सामािजक व सां कृितक जीवनातील ही मह वाची 
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घटना हणून ओळखली जाते. "महा मा फुले यां या त डी स यशोधक 
समाज आिण मानवधम असे दोन श द योग आढळतात. पैक  
'स यशोधक' हा श द बाबा प नजी यां याकडून आिण' मानवधम' हा 
श द दादोबा पांडुरंग यां यापासून यांनी उचलललेा दसतो."३३३३ 
समाजामधील उ वण यां या जुलमाचा ितकार करण,े अ ान ब जन 
समाजाला ' ानी' क न सोडण,े मानवधमाचे व ई र भ चे स य व प 
ब जन समाजा समोर ठेवणे ह ेउ ेश स यशोधक समाजा या थापनेमाग े
होते. "१८३२ आली मंुबईचा ग हनर लॉड लेअर याने भारतीय लोक 
स याची फारशी पवा करीत नाहीत असे िवधान केले होते. 
भारतीयांिवषयी असा अप चार होत असताना 'स यशोधक' हा श द योग 
महा मा फुल ेयांना आक षत व िति त वाटला अस यास नवल नाही."४४४४ 
या यां या कायात ानिगरी बुवा, ध डीराम कंुभार, यानोबा झगडे, 
रामचं  भालेकर व तुकाराम िपजन ह े यांचे सहकारी उपि थत होते. या 
सवा या सहकायािशवाय ा णेतरांची ा णांपासून सुटका होणार 
नाही असे महा मा फुले यांचे मत होते. यां या सहकायािशवाय ह ेकाय 
पूण होणार न हते. 
स यशोधक समाजाची त वेस यशोधक समाजाची त वेस यशोधक समाजाची त वेस यशोधक समाजाची त वे----        
१) ई र एकच असून तो िनगणु, िनराकार आह े. 
२) सव माणसे एकाच परमे राची लेकरे आहते. 
३) सवशि मान अशा परमे राची भ  कवा ाथना कर याचा येक 

मानवाला अिधकार आह.े 
४) परमे राची भ  कर यासाठी कोण याही म य थाची गरज नाही; 

हणून कोण याही ला परुोिहत कवा धमगु  यां या म य थी 
िशवाय आप या ि य परमे राची उपासना कवा भ  करता येते. 

५) मानवाला जातीने न ह ेतर गणुाने े व ा  होत.े 
६) पुनज म, कमकांड, जपजा य इ यादी गो ी अ ानमूलक आहते, तसेच 

या किन  वगा या िपळवणुक ची कारणे आहते. 
७) कोणताही धम थं ई र िन मत नाही. सव धम थंांची िन मती 

मानवानेच केली आह.े 
योितबा फुले यांनीच स य धमाचे व प खालील माण े प  

केले आह:े- 
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"धम रा य भेद मानवा नसावे � 

स याने  वागावे ईशासाठी ॥ 
ि त, महमंद मांग ा णासी � 

धरावे पोटाशी� 

परी िन मकाचा धम स य आह ेएक� 

भांडणे अनेक कशासाठी?"५५५५ 
स यशोधक समाजाची उ ेस यशोधक समाजाची उ ेस यशोधक समाजाची उ ेस यशोधक समाजाची उ -े---    
१) शू ाितशू  किन  जात या लोकांची ा ण पुरोिहतांपासून होणारी 

िपळवणूक बंद पाडण.े 
२) मानवामानवामधील उ -नीच भेदभाव दरू क न सामािजक समतेचा 

पुर कार करण.े 
३) शू ाितशू ांना मानवी ह ांची िशकवणूक देण,े यां या ठकाणी 

ह ासाठी झगड याचे साम य िनमाण करणे. 
४) जन समाजाला वैचा रक दृ ा जागतृ करणे इ यादी. 

स यशोधक समाजाम ये सव जाती या लोकांना वेश होता. 
समाजा या येक सभासदाला पुढील माणे शपथ यावी लागत असे." 
सव मानव ाणी एकाच देवाची लेकरे आहते.सबब, ती माझी भावंडे 
आहते; अशा बु ीने मी यां याशी वागेन. परमे राची पूजा, भ  अगर 
यानसाधना करतेवेळी अगर धा मक िवधी या वेळी मी म य थाची गरज 

ठेवणार नाही. दसु  यांनाही तसेच वाग याब ल मी उपदशे करीन. मी 
मा या मुला-मुल ना सुिशि त करीन.मी नेहमी एकिन  वागेन. 
परमे रास व  स य पी परमे रास सा   ठेवून मी ही ित ा करीत 
आह.े"६६६६ 
स यशोधक समाजाची कामिगरीस यशोधक समाजाची कामिगरीस यशोधक समाजाची कामिगरीस यशोधक समाजाची कामिगरी- 
स यशोधक समाजाचे काय तीन ट यांम ये िवभागल ेगलेे आह.े 
१) पिहला ट पा (१८७३-१८९०)- वतः महा मा फुले कायरत 
अस याचा कालखंड. 
२) दसुरा ट पा (१८९०-१९१०)- या काळात स यशोधक समाजा या 
कायाला लागललेी ओहोटी. 
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३) ितसरा ट पा (१९११-१९१९)- को हापूरचे छ पती राजष  शा  
महाराजां या काळात पु हा बहराला  आललेा स यशोधक समाज. 

गेल ऑमवेट यांनी स यशोधक समाजाचे चार ट यांम ये 
वग करण केलेल ेआह.े याम ये चौथा ट पा( इ. स. १९१९ ते १९३८). या 
काळाम ये स यशोधक समाजा या चळवळीचे पांतर ा णेतर चळवळ 
व प ात झाल.े 
११११))))    पिहला ट पापिहला ट पापिहला ट पापिहला ट पा----((((१८७३१८७३१८७३१८७३----१८९०१८९०१८९०१८९०))))- हा कालखंड हणजे वतः योतीराव 
फुले या स यशोधक समाजासाठी कायरत अस याचा कालखंड होय. 
महा मा फुले यांचे ेरणादायी नेतृ व व मागदशना या जोरावर या 
समाजा या काय े ाची ा ी मो ा माणावर वाढली होती. 

या कालखंडाम ये योतीरावांनी पुरोिहत वगा या वच वाला 
िवरोध केला. परुोिहतांनी िनमाण केले या परंपरा व अंध ा यािव  
या समाजाने मो ा माणावर काय केलले े आह.े तसेच, याच काळात 
स यशोधक समाजाने िश ण सारावर बराच भर दला होता. पु या या 
बुधवार पेठेतील िभडे वा ात फुल े यांनी आपली शाळा सु  केली. 
स यशोधक समाजांतगत ीिश ण अ पृ यांना संधी दे यासाठी मो ा 

माणात य  केल ेगले.े 
१८७३ साली 'गुलामिगरी' हा थं िल न िवषमतावादी 

व थेला यांनी वाचा फोडली. १८८३ साली 'शेतक याचा आसूड' हा 
ंथ िस  केला. 

ांतीबा योितबा फुलवर समता वादाचा मोठा पगडा होता. 
यामुळे यांनी कधीही जातपात न मानता वतःचा पा याचा हौद 

अ पृ यांना मोकळा क न दला. 
या यां या कायात कृ णराव भालेकर, डॉ. िव ामरामजी धोळे, 

डॉ. संतुजी रामचं  लाड, नारायण मेधाजी लोखंडे, पंिडत नामदेव कंुभार, 
यशवंत फुल े यांसार या नी स यशोधक समाजा या चळवळीत 
मह वपूण भूिमका बजाव या. यािशवाय सािव ीबाई फुले यांची तर 
यांना यां या या कायात फारच मोलाची मदत झाललेी आह.े या 

सवा या कायामुळे ही चळवळ गितमान झाली होती. 
२२२२))))दसुरा ट पा दसुरा ट पा दसुरा ट पा दसुरा ट पा ((((१८९०१८९०१८९०१८९०----१९१०१९१०१९१०१९१०))))---- १८९० साली महा मा फुल ेयांचे िनधन 
झाले. फुल े यां या िनधनानतंर यां या अनुयायांनी व यां या प ी 
सािव ीबाई फुले यांनी स यशोधक समाजाचे काम नेटान ेसांभाळले. परंत ु
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तरीदेखील महा मा फुले यां या िनधनानतंर स यशोधक समाजाला 
ओहोटी लागललेी दसत.े 
३३३३))))ितसरा ट पाितसरा ट पाितसरा ट पाितसरा ट पा((((१९१११९१११९१११९११----१९१९१९१९१९१९१९१९))))----१९११ नंतर स यशोधक समाज पु हा 
बहराला आला. याचे कारण को हापूरचे छ पती राजष  शा  महाराज 
यां या सारखा भावी नेता या चळवळीला पु हा लाभला. ११जानेवारी, 
१९११ रोजी को हापरुात स यशोधक समाजाची पुन थापना कर यात 
आली. 

या ट यात स यशोधक समाजाची ा ी मो ा माणावर 
वाढली.केशवराव जेध,े दनकरराव जवळकर यासार या मुळे 
स यशोधक चळवळीचा वेगळाच दबधबा िनमाण झाला. को हापूर 

माणेच सातारा, नािशक, सोलापूर, अहमदनगर, धुळे, जळगाव, 
बेळगाव, अकोला, इंदापूर या ठकाणी स यशोधक समाजा या शाखा 
िनमाण झा या. सातारा िज ाला तर 'स यशोधक चळवळीचा 
बाले क ला' हणून ओळखल ेजाऊ लागल.े ितस या ट यातील स यशोधक 
समाजाचे वैिश  हणजे, लहानसहान खे ांम ये या समाजा या 
िनघाले या शाखा व तथे ेझाललेी जागतृी. 

गेल ऑमवेटन े ४ ट प े सांिगतल े आहते. यातील चौथा ट पा 
हणजे इ.स.१९१९-१९३८- या कालखंडात स यशोधक समाजा या 

समाजा या चळवळीचे पांतर ा णतेर चळवळीम ये झाले. १९१९ 
साली यावेळी माँटे यू-चे सफड कायदा आला, याम ये स यशोधक 
समाजाने स य भाग घेतला. यातूनच 1920 साली ा णतेर प ाची 
थापना झाली. 

स यशोधक िववाह प ती- नामधारी ा ण धमिवधी करताना 
जे मं  व  मंगला क हणतात याचा सवसामा य लोकांना अथ कळत 
नसे. यासाठी 'स यशोधक  समाजो  मंगला कांसह  सव पूजािवधी' 
तयार क न ती पु तके स यशोधक समाजा या वतीन े मोफत वाटली 
गेली.७७७७ 
    
स यशोधक चळवळीची विैश ेस यशोधक चळवळीची विैश ेस यशोधक चळवळीची विैश ेस यशोधक चळवळीची विैश े----    



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 140   

१) स यशोधक चळवळ ही प रवतनवादी चळवळ हणून ओळखली 
जाते.कारण या चळवळीन े समाज व थेत आमूला  बदल घडवून 
आणला. 

२) स यशोधक चळवळ ही सामािजक, राजक य, आ थक व धा मक 
दृ ा यांना येथील समाज व थेत उ  थान लाभले आह े अशा 
व र  वगािव  किन  वगाने आपल े या य ह  िमळिव यासाठी 
सु  केललेी चळवळ. 

३) ामीण समाजापयत या चळवळीचे काय पोहोचलेले दसते. 
स यशोधक समाजाचे काय फ  शहरी भागापरुते मया दत न राहता 
खे ापा ापयत याचे काय पोहोचले होते. 

४) स यशोधक चळवळीन े महारा ातील ामीण भागातील ब जन 
समाज जागृत तर झालाच; परंत ु या चळवळी या कायातून ब जन 
समाजात चैत य िनमाण झाल.े 

५) स यशोधक चळवळ ही कृितशील चळवळ हणनू ओळखली जात.े 
फ  बोलनू नाही तर य  कृती ारे या चळवळ म ये सहभाग 
घेतला जात होता. य  कृतीतून आपल े िवचार व त वे 
मांड यासाठी ही चळवळ नेहमीच कृितशील रािहललेी होती. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----  
स यशोधक समाजाची थापना महा मा फुले यांनी क न ख या 

अथान ेमहारा ामधील समाजसुधारणे या चळवळीत मोठे योगदान दलले े
आह.े वातं य, समता, बंधु व आिण समतेचे जागरण यामधून एका म 
समाज स यशोधक चळवळीला अिभ ेत होता. समते या पायावर 
स यशोधक समाजाची थापना क न येक मनु यात आप या मानिसक 
वातं याची व ई र िणत स यधमाची जाणीव क न दली. 

गुलामिगरीचा नायनाट, िश णाची चळवळ, ी िश णाचा सार, 
अ पृ यो ार,सधवा- िवधवा ी जाती या मानवी ह ांचा पुर कार 
यांनी या स यशोधक समाजा ारे केललेा दसतो. 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं----    
१) ी.पाटीलपं.िस., महा मा योितराव फुले, महारा  रा य सािह य 

सं कृती मंडळ, मुंबई, तावना,पृ. ६. 
२) ा. जाधव ही. के., आधुिनक भारताचा इितहास, िव ा काशन पुणे. 
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३) ा.जाधव वसंत, आधुिनक महारा ातील प रवतनाचा इितहास 
(इ.स.१८१८-१९१०), थम आवृ ी, िव ा काशन ,नागपूर. 

४) जोशी महशे, स यशोधक समाजाचा इितहास, तावना,  पृ. १२८-
१२९. 

५) नरके हरी (संपा), महा मा फुले गौरव ंथ, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर, 
महा मा फुले आिण राजष  शा  च र  साधने काशन सिमती, 

महारा  शासन, मुंबई. 
६) बागल माधवराव (संपा), स यशोधक िहरक महो सव ंथ, पृ. ११०. 
७) डॉ. सावळे, मोरे  दीपा,आधुिनक महारा ाचा इितहास, ए युकेशनल 

पि लशस, औरंगाबाद, थमावृ ी, जून 2013. 
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मममम....    योितबायोितबायोितबायोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचं े ी उयाचं े ी उयाचं े ी उयाचं े ी उ ाराच ेाराच ेाराच ेाराच े
काय काय काय काय     

    

डॉडॉडॉडॉ....    डीडीडीडी....    पीपीपीपी....    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
इितहास िवभाग मुख के. एम. सी. महािव ालय, खोपोली तालुका: खालापूर, 

िज हा: रायगड िपन कोड : ४१०२०३ 
तावना तावना तावना तावना ::::    

 भारतीय समाजाने ि यांना अनेकिवध बंधनांनी करकचून ठेवले. 
यांचे सव ह  – अिधकार िहसकावून घेतले. समानता, याय व 

मानवतावादा या भूिमकेतून पाहणे यां याकडे न हत.े एक उपभो य व त ू
हणून यां याकडे पाह याची दृ ी पु ष वगाची होती. अशा अव थेत म. 
योितबा फुले यांनीि यां या उ ाराचे काय आप या हाती घेतल.े 
यसाठी यांना क येक कारे क  सोसावावे लागले. ी ह े भारतीय 

समाजाचे मूळ आह,े एक गाभारा आह,े असे मानून यांनी ी िश ण, 
िवधवािववाह, बालह या ितबंध, केशावेपण यासार या मह वपूण 
सम येबाबत ब िवध अंगान ेकाय केल,े थोड यात, याचेच िववेचन ततु 
लेखन कायात कर याचा य  केला आह.े 
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े::::    
१) भारतीय समाजाचे व प अ यासणे 
२) ि यांचीजीवनकथाअ यासणे 
३) ि यां या सम यांचा अ यासणे 
४) म. फुलनी केले या कायाचा अ यास करण.े  
५) म. फुल या काय कर या या प तीचा अ यास करण े
गहृीतक गहृीतक गहृीतक गहृीतक ::::    

समाजाचे े  कोणतेही असो बदल होणे, हीकाळाची गरज आह.े 
म. फुले यांनी िप ानिप ा चलत आले या ढी, परंपरा यांना 
ितलांजली देवून भारतीय समाजात बदल घडवून आण याचा य  केला. 
यासाठी यांना नानािवध कारे काय करावे लागल,े त े काय िवशेषतः 

भारतीय ि यां या दृ ीकोनातून मह वपूण आह.े 
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सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती सशंोधन प ती ::::    
तुत िवषयाचा अ यास कर यासाठी दु यम दजा या त य 

संकलन प तीचा अवलंब केला आह.ेआिण त यांचे िव ेषण कर यासाठी 
शा ीय दृ ीकोन पुढे ठेवून व संदभ शोध प त वाप न 
वणना मकसंशोधन आराख ाचा अवलंब कर यात आला आह.े 
 ाचीन भारतीय इितहासाची पाने अ यासली असता, असे 
िनदशनास येते क , उ र वै दक कालखांडापासूनभारतीय ी समाज 
गुलामिगरीत गलेा आह.े यां या आयु यात वातं याची दारे ही 
एकोणीसा ा-िवसा ा शतकात उघडी झाली आहते. इं जांनी केले या 
सुधारणा भारतीय समाजासाठी पोषक ठर या. यातून अनेक 
समाजसुधारक उदयाला आल.े यात म. योितबाफुलेयांचे नाव मह वपूण 
मानल ेजाते. यांनी अनेक े ात काय केल;े या े ात ि यां या संदभात 
केलेले काय िवशेषतः उ लखेनीय आह.े याचीच वाता येथे सादर 
कर याचा य  केला आह.े या कायाला ी उ ार काय असे आपणास 
नाव देता येईल. 
ि यासंाठीि यासंाठीि यासंाठीि यासंाठी    िश णिश णिश णिश ण    ::::    
    समाजा या िवकासासाठी या माणे पु षांना िश णाची गरज 
आह,े या माणे ि यांनाही गरज आह,े ह े म. फुल े यांनी ओळखल.े व 
यां या िश णाचे काय हाती घेतल.े स. १८४८ साली पु यात मुल या 

िश णासाठी शाळा काढली. या शाळेत अ पृ य समाजातील मुल ना 
िश ण दल े जात जाई. म. फुले वत: िश क झाले. पण मुल ना 
िशकव यासाठी िशि का पािहजे होती, यासाठी यांनी आप या प ीला - 
सािव ीबाईलातयार केले. याही अगोदर िशक या न ह या. म. फुलनी 
यांना िशकवले. या िशक या व मुल ना िशकवायला जाऊ लाग या. पण 
याकाळ या समाजाला ह ेमा य न हते. यांनी चंड संताप  केला. 

िशकवायला जाणा या सािव ीबा ना दगड मारल.े अंगावरघाण टाकली. 
िचखल फेकला. असा यांना ास दला तरीपण या माग ेहट या नाहीत. 
आपले काम जोमाने चाल ू ठेवले. ते हा कमठ लोकांनी फ. फुलचे वडील 
गो वदराव यांना िचथवून दले. गो वदरावांनी म. योितबा फुलना 
चालललेा उ ोग सोडा, नाही तर घर सोडा असे दोन पयाय दले. यापैक  
योतीरावांनी घर सोड याचा पयाय िनवडला. 

पुढे ही पिहली शाळा बंद पडली. तरीही त ेखचल ेनाहीत. यांनी 
पु हा य  केला. स. १८५१ साली पु या या बुधवार पठेेत दसुरी शाळा 
काढली. याच वष  पु या या रा ता पेठेतही आणखी एक शाळा काढली. 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 144   

पुढ या वष  हणजे स. १८५२ साली वेताळ पठेेत शाळा काढली. ह ेसव 
शै िणक काय सुरळीत चालावे यासाठी म. फुले यांनी एक कायकारी 
सिमती थापन केली. योितबा फुल या या कायाला सरकारनहेी हातभार 
लावला. पु या या िव ामबागेत यांचा स कार कर यात आला. अशा 

कारे म. फुलनी ि यां या िश णाला एक आगळीवेगळी दशा दशवून 
दली. 

िवधवािवधवािवधवािवधवा    पनु ववाहाचा वीकार पनु ववाहाचा वीकार पनु ववाहाचा वीकार पनु ववाहाचा वीकार ::::    
    याकाळी िवधवां या जीवनाचा अंधारमय  होता. खरे तर 
सतीची था मो ा माणावर घर क न बसललेी होती. पण समाजातील 

ा ण ि या सती जात न ह या. यां या आयु यात केशवेपण असायचे. 
या िवधवा हणून जीवन जगाय या. जीवन जगताना यांना अनेक 

अडचण ना त ड ावे लाग.े कधी  पाऊल पडे. इ तीचा मोठा 
असायचा. ते हा हा  सोडव यासाठीिवधवा पुन ववाहाचापुर कार 
केला. न ह े य  कृती केली. स. १८६४ साली पु या या गोखल या 
बागेत एक िवधवा पनु ववाह घडवून आणला. 
बालह या ितबधंकबालह या ितबधंकबालह या ितबधंकबालह या ितबधंक    गहृाची थापना गहृाची थापना गहृाची थापना गहृाची थापना :  :  :  :      
    एखा ा िवधवेचे चुकून वाईट वाकडेपाऊल पडले, तरअशा 
ि यांना बाळाची ह या करण े कवा आ मह या करण ेया िशवाय दसुरा 
पयाय नसायचा. यावर पयाय हणून स. १८६३ साली म. फुलनी आप या 
घरा या शेजारी बालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. येथ े वाकडे 
पाऊल पडले याि याहळूच गपुचूप येऊन बाळांत होत असत. पु याचा 

योग यश वी झा यावर पंढरपूर येथेही यांनी योग केला. 
तेथेही यांनीबालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. म. अप य होत 
न हते. हणनू घरात दसुरे ल  कर याचा िवचार चालला होता, परंतु असे 
करणे म. फुलना यो य वाटत न हत.े हणून यांनी एक मुलगा द क 
घे याचे ठरवल.े व अशाच एका काशीबाई नावा या िवधवेपासून ज माला 
आले या मुलाला यांनी द क घतेल.े याचे नाव यशवंत होते.तो मुलगा 

ा ण जातीत ज माला आला होता. खरे तर यांनी येथे याचा याग 
करायला हवा होता कवा मनात तसे आणले असते तर यांनी तसे केल े
असते; पण यांनी तसे केल े नाही. उलट याला द क घऊेन मोठे मन 
दाखवले. व माणुसक  दाखवली.आपण जाितभेदा या िवरोधात आहोत, ह े
यांनी दाखवून दले. अशी यांची िवचारसरणी ग भ होती. 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप: : : :     
    समाजात एखादा काळ मोठा घडामोडीचा येतो. नवीन िवचारांचे 
चंड मोठे वादळ येत.े जुनाट गो ी न  होतात. माणसालागुलाम 

करणा या िवचारांना मुळापासून उखडून टाकण,े ह ेयाचे येय असते; न ह े
जणू काही आ  कत च असत.े माणूस मु चा माग सापडतो.माणसाला 
या या माणूसपणाची, या या बु ीची, या या संवेदनशीलतेची, 
या या जा वल प र माची जाणीव क न देत.े एकंदरीत हा सार येथ े

अ यासायला िमळतो. 
िन कषिन कषिन कषिन कष: : : :     

१. म. फुलनी केलेल े ी उ ाराचे काय,  ह े सामािजक बदलाचे 
उ म उदाहरण आह.े 

२. म. फुलनी केललेे ी उ ाराचे काय हणजे इितहासात नव 
वाह दशिवणारा आह.े 

३. म. फुलनी केलले े ी उ ाराचे काय, पुढील लोकांसाठी 
ेरणादायी ठरल.े 

४. म. फुलचा हा आदश आधुिनक युगाची नांदी ठरला. 
५. म. फुल या या कायाने ि मु  चळवळीला चालना िमळाली. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ: : : :     
१. डॉ. को ाप ले नागनाथ, स यधम  जोतीबा फुले,मॅकिमलन काशन 
२. कटारे मोतीराम, फुले – आंबेडकरी सािह य वाद – संवाद, वाड् .मय 

सेवा काशन, नािशक, थमावृ ी: २०१८ 
३. वै  भाकर, महा मा फुले आिण यांची परंपरा ( ेरणा-िशकवण-

िवपयास), लोकवाड् .मय गृह ा. िल., मुंबई, ि तीयावृ ी: १९८२ 
४. म. फुले जोितराव, गुलामिगरी, ी. गजानन बुक डेपो, मुंबई,  
५. आचाय पोतदार माधव रा., योती आिण वाला, सं तुता काशन, 

महाड, 
६. जोशी ल मण शा ी, जोितच र , नॅशनल बुक ट, इंिडया, द ली, 

चौथी आवृ ी : २००४. 
७. भोळे भा. ल., भारतीय सािह याचे िनमाते महा मा जोतीराव फुले, 

सािह य अकादमेी, सुधा रत आवृ ी: २०१७. 
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महा मा फुल ेयाचं ेशतेी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेशतेी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेशतेी िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेशतेी िवषयक िवचार        
 

डॉ. . . . िवजया ह रदास गायकवाड     
सहा यक ा यापक 

यशवंतराव च हाण महािव ालय करमाळा िज. सोलापूर  
सारांश        

योितराव गो वदराव फुल े ह े भारतातील पारंपा रक 
समाजािव  बंड करणारे पिहले बंडखोर, भारतीय ी िश णाचे जनक, 

ी वातं य आिण ह ाचे मूळ आिण शेतकरी-कामगार चळवळीचे पिहल े
नेते हणनू िस  आहते. महा मा फुले ह ेचावाक, बु , संत कबीर, संत 
तुकाराम आिण लोकराजा िशवाजी यां या परंपरेचे िववेक र क होत.े 
समाजसुधारणा, ीमु  आिण सवाना िश णाचा अिधकार यािवषयी 
यांची तळमळ होती. िश ण हा माणसाचा ितसरा डोळा आह ेह े यांनी 

दाखवून दले आह.े िश णातूनच माणूस समंजस आिण संवेदनशील बनतो. 
िश णाचा अभाव मानवी ह , ित ा आिण दजा ओळखतो. 
समाजसुधारणेची ा ी ापक हो यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही 
ह े यां या ल ात आले. िनर रतेमुळे शेतकरी व कामगारांचे जीवन 
दयनीय झाले आह.े अ ान, अंध ा आिण कु वृ मुळे मानव समाज 
द:ुखा या छायेत पडला आह.े ‘शेतक याचा आसूड’मधून यांनी 
शेतकरीवगा या अधोगतीचे समपक िच  रेखाटल ेआह.े 

तावना 
जोतीराव फुले यांचा ज म ११ एि ल १८२७ रोजी सातारा 

िज ातील कटगुण गावात माळी जातीत झाला आिण २८ नो हबर 
१८९० रोजी पुणे येथे िनधन झाले. एकोिणसा ा शतकातील त े िस  
सामािजक कायकत आिण योगशील शेतकरी होत.े माली समाजाने जा त 
उपिश णासाठी जागा उपल ध क न दली नाही. योितरावांना 

ाथिमक शाळेत गे यानंतर शाळेतून काढून घे यात आल.े यांनी ाथिमक 
शाळेत वाचन आिण अंकगिणत लेखनाची मूलभूत मािहती घतेली. माळी 
आिण फुलिव े ते हणनू तो आप या कुटंुबातील फुल-मॅनम ये सामील 
झाला. यानंतर योितराव थािनक कॉ टश िमशन हाय कूलम य े गले े
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आिण 1847 म ये ाथिमक शालेय िश ण पणू केले. िव ापीठात 
असताना यांनी छ पती िशवाजी महाराज, अमे रकेचे अ य  जॉज 
वॉ श टन यांसार या िस  रा ीय ने यांची च र े वाचली यामुळे 
यांना ेरणा िमळाली. थॉमस पेन यांनी िलिहलले े ‘राइ स ऑफ मॅन’ ह े

पु तक वाचूनही यांना खूप रेणा िमळाली. ते भारतीय समाजसुधारक, 
िवचारवंत, जाितिवरोधी समाजकायकत आिण सु िस  लखेक होते. त े
ि यांना आिण खाल या जातीतील लोकांना िश ण दे यासाठी कायरत 
होते. त े आिण यांची प ी सािव ीबाई फुले ह े भारतातील मुल या 
िश णाचे णेत े होत.े यांनी १८४८ म ये पु यातील िभडेवाडा येथ े
मुल ची पिहली शाळा सु  केली.  

भारतीय समाजात चिलत असमानता आिण अ याय महा मा 
फुल ेयांना िथत झाला आिण यांनी सव खाल या जातीतील लोकांसाठी 
समानता आिण यायासाठी लढ याचा िनणय घतेला आिण यांनी 1873 
म ये स यशोधक समाजाची थापना केली. मे १८८८ म ये समाजसुधारक 
राव बहादरू िव लराव कृ णाजी वांदेकर यांनी योितराव फुले यां या 
मानवतेसाठी केले या िन वाथ सेवेची दखल हणून यांना ‘महा मा’ ही 
पदवी दली.समाजसुधारकां ित र  योितराव फुल े ह े शेतकरी, 

ापारी, ापारी, शेतकरी आिण नगरपािलका कं ाटदार होते. यांनी 
शेतकरी हणूनही काम केले आिण पु याजवळील मांजरी येथे ६० एकर 
शेती केली. या शोधिनबंधात योितराव फुले यां या कृषीिवषयक 
िवचारांचा अ यास कर याचा य  केला जाईल. 
उ  े 

• उ वण य लोकांकडून शेतक यां या शोषणाचा अ यास करणे.   
• कामगार चळवळीतील महा मा फुल या भूिमकेचा अ यास करणे 

शेतीिवषयक िवचार 
जातीय आिण सामािजक दृ ीन,े फुले यांना भारतीय समाजातील 

शू , अ पृ य आिण ि यां या ि थतीब ल चता होती, तर आ थक दृ ीन े
यांना शेतकरी आिण यां या सम यांब ल आ था होती. उ  जाती या 

रा वा ांनी भारता या आ थक सम येवर औ ोिगक करण हा एकमेव 
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उपाय हणून पािहल.े दसुरीकडे फुल े यांनी शेती सुधार या या 
दिृ कोनातून बोलले होते कारण यांना भारतीय अथ व था ही 

ामु याने कृषी अथ व था मानली होती. भारतीय शतेी संकटमय 
प रि थतीतनू जात अस याचे यांनी िनरी ण केल ेआिण संकटाची कारण े
हणून खालील घटक ओळखल:े- 

• शेतीवर अवलंबून असले या लोकसं येचा आकार वाढला होता. पूव  
शेतकरी कुटंुबातील कमान एक  भारतीय रा यां या सै यात 
कवा शासनात नोकरीला होती. या शेतक यांकडे जिमनीचा तुकडा 

होता ते जवळ या जंगलातील फळे, फुले, चारा, गवत आिण लाकूड 
यावर आपला उदरिनवाह करत असत. नवीन सरकारने वन िवभाग 
सु  केला होता यात सव ड गर, द या, पडीक जमीन आिण चराऊ 
जमीन होते यामुळे यां यावर अवलंबून असणा-या शेतक  यांचे 
जीवन कठीण झाले होते. शेतक याचे उ प  घटले असतानाही ि टश 
अिधका यांनी जमीन कराचे दर वाढवले होते.  

• महसूल व पाटबंधारे िवभागातील आिण याय व थेतील सावकार 
आिण ा ण अिधका यांकडून शेतक यांची िपळवणूक होत होती. 
भीषण दा र य़ आिण जिमनीची खालावलेली प रि थती यामुळे 
शेतकरी कजबाजारीपणा या सम येतून बाहरे पडू शकल ेनाहीत. या 

करणांम ये जिमनी हो या. सावकारांकडे ह तांत रत केले. 
• ामीण अथ व था आिण कृषी े ा या सखोल ाना या आधारे 

फुल े यांनी या सम यांवर काही उपाय सुचवल.े शेतक यां या 
ग रबी या सम येवर पिहला आिण सवात मह वाचा उपाय हणजे 
बंधारे, टा या आिण बंधारे बांधण,े जेणेक न शेतीला पुरेसे पाणी 
उपल ध हावे. मृदसंधारण, पशुसंवधन आिण शेतीचे आधुिनक तं  
िशकवणे, दरवष  कृषी दशने भरवणे इ यादी योजना सरकारने हाती 
या ात अशी यांची इ छा होती. 

• शेतीला फायदेशीर बनव यािशवाय या काळात या कृषी बँकांची 
चचा होत होती, या यश वी होणार नाहीत, असे यांनी नमूद केल.े 
शेती फायदेशीर कर यासाठी शतेक यांवरील कराचा बोजा कमी 
कर याची मागणी यांनी सरकारला केली. 
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• शेतकरी आिण खाल या जाती या दिृ कोनातून पाहणा या फुल ेयांना 
संप ीचा आणखी एक कार दसत होता, तो हणजे ामीण 

े ापासून शहरी े ापयत, शेतकरी अथ व थेपासून ा ण 
े ापयत. फुले यांनी शेतकरी वगात कोणताही वगभेद केला नाही ह े

ल ात यायला हवे. 
फुले यांचे ि हपकॉड मराठा-कुणबी ( कवा फ  कुणबी)   

शू  शेतक यां या - ा ण वसाहतवादी नोकरशाहीने शोषण 
केले या दरुव थेब ल बोलतात, यांना ि टश कले टर, दंडािधकारी 
आिण यायाधीश यां या हवेशीर कायालयांम ये आिण बंग यांम ये 
कोकून ठेवत असत. 1882-1883 म ये यांनी पु याबाहरेील ामीण 
भागातील शतेक यां या मेळा ात दले या ा यानांचे ह ेसंकलन आह.े 
क टीवेटर या ि हपकॉडम ये पाच अ याय आहते. दीन बंधू वृ प ान े

करणांची मवारी लाव यास सहमती दशवली परंतु थम दोन कािशत 
के यानंतर ते थांबले यात ा णांनी जु या शा ाने दलले े
िवशेषािधकार आिण वसाहती नोकरशाहीम ये अलीकडेच ापले या 
पदांचा वापर क न शू  शेतकरी समुदायाचे शोषण कसे केल ेयावर ल  
क त केल.े संपादक, नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी, उरलेल ेतीन करण 

कािशत कर यास नकार दला कारण ते ि टश सरकार या शेतक-यां या 
धोरणावर कठोर टीका करत होते. लोखंडे यांना वृ प ावर सरकारचा 
रोष ओढव याची भीती वाटत होती – यामुळे आज ेस वातं या या 
अभावाची आठवण होत!े फुल ेयां या हयातीत ह ेतीन करण अ कािशत 
रािहले. 

फुले यांनी अ  आिण व  उ पादनावर ल  क त केल े आिण 
ची ाथिमक गरज आह.े यामुळे शतेकरी िनरोगी आिण सश  

असणे अ यंत आव यक आह,े ते शेतीतील सािह य उ पादना ारे 
ावसाियक ांतीला पा ठबा देतात. फुल ेयांनी Farmer’s Whip म ये 

इं जांब ल सांिगतले होत-े शेतक यांकडे मुलां या िश णासाठी पैसे 
नाहीत. शेतक  यांकडेही यां या कुटंुिबयांना पोटभर अ  नाही, अंगावर 
कापडही नाही. पण ि टश शतेक  यां या अडचण वर ल  क त 
कर यासाठी अिधका  यांना वेळ नाही, ते खूप महाग आहते, यांचे 
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अिधकारी भरमसाठ पगार कमावतात, तर शतेकरी िनवृ  अिधकारी 
हणून काम कर या या मो ा पगारा या अ य  ओ याखाली दबल े

गेल ेआहते. 
दु काळी ि थती  

फुले यांनीही शेतक  यां माणचे यां या क याणासाठी आिण 
उ प ीसाठी मजुरांवर ल  क त केल े होते. ते हदु थानातील पिहल े
समाजवादी होते यांनी मजुरांना एकि तपणे संघ टत केले आिण यांना 
यां या ह ांसाठी आिण क याणासाठी े रत केले. हदु थानात 1877 

म ये संपणू लोकसं या हणून शतेकरीही दु काळाचा बळी ठरला होता. 
तो पूणपणे अ यािशत होता, चंड नुकसान झाले होत,े आप यापैक  
बरेच लोक अ ािवना मेल,े झाडाची पानेही लोकांनी संपवली आिण 
जनावरांचा चारा खा ला. फुल ेयांनी स यशोधक समाजा या मा यमातून 
पुण,े सोलापूर, सातारा आिण अहमदाबाद यांसार या अनेक िज ांतील 
दु काळ त मुलांसाठी घर सु  केले. इदारपूर, मरज आिण तासगाव 
यांसार या गंभीर बािधत गावांम येही ही घरे वि थत सु  होती. 
दु काळ कवा दु काळ त भागावर यो य उपाययोजना कर यासाठी 
सरकारने आिण इतर आप ी सं थांनी फुल ेयां या कायातून वंिचत राहण े
आव यक आह.े 
कृषी सम येचे िनराकरण 

 ामीण अथ व था आिण कृषी े ा या सखोल ाना या 
आधारे फुल े यांनी या सम यांवर काही उपाय सुचवल.े शेतक यां या 
ग रबी या सम येवर पिहला आिण सवात मह वाचा उपाय हणजे बंधारे, 
टा या आिण बंधारे बांधण,े जेणेक न शेतीला परेुसे पाणी उपल ध हावे. 
मृदसंधारण, पशु जनन आिण शेतीचे आधुिनक तं  िशकवणे, दरवष  
शेतीचे दशन भरवणे इ यादी योजना सरकारन े हाती या ात अशी 
यांची इ छा होती. शेतीला फायदेशीर बनव यािशवाय याकाळी या 

कृषी बँकांची चचा होत होती, या कृषी बँका बंद पडतील, असे यांनी 
नमूद केल.े यश वी होणार नाही. शतेी फायदेशीर कर यासाठी 
शेतक यांवरील कराचा बोजा कमी कर याची मागणी यांनी सरकारला 
केली. जमीन उपकर आिण थािनक िनधी भर यानतंर, शेतकरी 
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कुटंुबातील येक कडे मिह यासाठी तीन पयांपे ा कमी िश लक 
रािहली, जे हा सामा य ा ण कवा ि टश अिधकारी या या िविवध 
खचासाठी मिह याला पंधरा पये िमळत असत. अशा कारे, फुल ेयांनी 
भारतीय समाजा या आ थक सम यांचे दु मळ आकलन दाखवले होत.े  

पूव  पािह या माणे ि टश राजवटीचे यांनी वागत केल ेअसले 
तरी, भारतीय अथ व था, िवशेषत: ामीण े , वसाहती कने शनमुळे 
कसे उ व त होत आह े ह े यांना जाणवल े होत.े भारतातनू इं लंडम ये 
संप ी कशी पळवली जात आह े ह े उ  जातीय उ  ू रा ांनी दाखवल े
होते. शेतकरी आिण खाल या जाती या दिृ कोनातून पाहणा या फुल े
यांना संप ीचा आणखी एक कार दसत होता, तो हणजे ामीण 

े ापासून शहरी े ापयत, शेतकरी अथ व थेपासून ा ण े ापयत. 
फुले यांनी केले ह े िनदशनास आणनू दल े पािहजे. शेतकरी वगात 
कोणताही वगभेद केला नाही. 
िन कष  

महा मा फुले भारतातील एकोिणसा ा शतकातील िस  
समाजसुधारक होते. ते ांितकारी िवचारवंत होते आिण शेतीतील 
त णांसाठी ते सतत रेणा ोत होते. महारा  सरकारन े ‘महा मा 
योितराव फुल े शेतकरी कजमाफ  योजना’ सु  केली आह.े या 

शेतक यांचे पीक कज आिण पनुग ठत कज . या योजनेअतंगत 2 लाख 
लाभाथ  पा  असतील. शतेकरी आिण दिलत लोकां या संदभात फुल े
िवचारांची ही ासंिगकता आह.े 

आज जर महा मा जोितराव फुले हयात असत,े तर यांनी 
शेतक यां या आंदोलनाला मनापासून पा ठबा दला असता आिण 
मरा ां या आर णा या वैधतेला आ हान दणेा या यािचकांवर सुनावणी 
करताना सव  यायालयाला सांिगतले असत,े “ठीक आह,े महारांपासून 

ा णांपयत सव मराठी भािषक लोक मराठा हणून ओळखले जातात. 
फ  मराठा हा श द वापरला तर कोणाची जात शोधता येत नाही. एका 
मराठा-कुणबीने वतःची मराठा अशी ओळख क न द यावर फुल ेयांचे 
हचे उ र होत.े 
 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 152   

महा मा फुल ेयां यामहा मा फुल ेयां यामहा मा फुल ेयां यामहा मा फुल ेयां या    िश णिवषयक िश णिवषयक िश णिवषयक िश णिवषयक 
िवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकता    

    

डॉडॉडॉडॉ....    सिचन िससिचन िससिचन िससिचन िस....    पनरपनरपनरपनर    
सहासहासहासहा.... ा यापका यापका यापका यापक    अ णासाहबे आवटेअ णासाहबे आवटेअ णासाहबे आवटेअ णासाहबे आवटे,,,,महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय,,,,    मचंरमचंरमचंरमचंर....    

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    
सन १८१८ म ये पशे ां या पराभवानंतर भारतात ि टशांची 

स ा ि थर झाली़. ारंभी या काळात रा  यकारभाराची सू े 
एल फ टन,मा कम या सार या दरूदश , कत त पर व मु स ी 
अिधका यां या िनयं णात होती.एत ेिशय जनते या मनात ि टशांब ल 
ितर कार िनमाण होणार नाही याची या अिधका यांनी िवशेष काळजी 
वािहली. आपले शासन ि थराव यावर समाजाला नवे िश ण दणेे व 
सुधारणा घडवून आणण ेया कायाला यांनी ाधा य दल.े यांनी भारतात 
िश ण साराला चालना दली. या िश णा या सारामुळे महारा ात 
नविशि त त णांची एक िपढी उदयास आली. पाि मा य सं कृती, यांनी 
केलेली भौितक गती, उदारमतवाद, वातं य, मानवता, समता 
यासार या आधुिनक िवचारांचेतसेच त वांचे ान या त णांना ा  झाल.े  

या नविव ेचे बाळकडू यायले या त णांनी भारतातील आप या 
धा मक व सामािजक जीवनाकडे िच क सक भूिमकेतून, प र णा या 
जािणवेतून िनरी ण कर यास ारंभ केला. यातूनच सामािजकव धा मक 
सुधारणांबरोबरच दशेात चळवळ ना गती ा  झाली. या सामािजक व 
नैितक अधःपतनाची जाणीव झाले या नविशि त त णांना समाजा या 
सामािजक व धा मक जीवनात प रवतन घडवून आणण े िनकडीचे वाटू 
लागल,े यातूनच यांनी आप या िवचार, लेखन व कृती ारे समाजात 
प रवतन घडवून आण यास ारंभ केला. समाज सुधार याची तळमळ 
असणा याया नविशि त त णांनी परंपरागत आचार-िवचार, ढी-
परंपरा, अंध ा यावर खर टीका कर याबरोबरच यांनी समाजाला 
नविवचारांचे ान ा  क न दले. समाजाची बुि िन ता जागृत होऊन 
समाजाने आ मप र णान े धा मक व सामािजक जीवनातील दोष दरू 
करावेत व समाज सुधारणलेा गती िमळावी हणनू या सुधारकांनी अपार 
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क  घतेल.े यां या या कायामुळेच महारा ात सामािजक सुधारणेला गती 
िमळाली. अशा या समाजसुधारकांम ये महा मा फुले ह ेअ थानी होते. 

तुत शोधिनबंधात यां याशै िणक िवचारां या ासंिगकतेवर एक 
दिृ ेप टाक याचा य  असणार आह.े 
महारा ाच ेमा टन यथूर महारा ाच ेमा टन यथूर महारा ाच ेमा टन यथूर महारा ाच ेमा टन यथूर ::::    

महा मा जोतीबा फुले यांनी आपल े ि म व वयं रेणेन ेआिण 
आप या वतः या य ांनी घडिवल े होत.े कृितशील ांितकारक असा 
यांचा मूळ पड होता. यांनी आपले संपूण जीवन समाजसेवेसाठी वािहले. 
हणून यांचा उ लेख आधुिनक भारताचे पिहले समाज ांितकारक हणून 

केला जातो. ते सामा यातील सामा य असले तरी िवचाराने आिण 
कतृ वाने ते असामा य असे होते. यांनी समाजातील िवषमतेिव  एक 
मोठे बंड पुकारले होत.े ते नसुते बोलघेवडे सुधारक नसून कत सुधारक 
होते. सवसामा य जनांसाठी रा ं दवस झटणारे एक सेवक होते. 
िवकसनशील व योगशील असे यांचे ि म व होत.े समाजातील 
चांग या वाईट वृ चा अ वयाथ लाव याचा ते नेहमी य  करीत 
असत. अ पृ य व ि यां या उ ारासाठी ते चंदनासारखे िझजले. येक 
गो ी या मुळापयत जाऊन यावर चतनशीलपण े िवचार कर याचा 
यां या वभावामुळे यांना "महारा ाचे मा टन यूथर" असे संबोधल े

जाते. हणनू यांनी या काळात िश णिवषयक, समाजिवषयक, 
शेतीिवषयक, अ पृ यतेब ल आिण ीमु ब ल जे िवचार मांडले त े
आजही ासंिगक आहते असेच आप याला जाणवते. हणून यां या 
िवचारांची ासंिगकता येथे ल ात घणेे गरजेचे ठरते. 

 
महा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुलेयां या िवचारातनू  होणारी िश णाची उि  ेयां या िवचारातनू  होणारी िश णाची उि  ेयां या िवचारातनू  होणारी िश णाची उि  ेयां या िवचारातनू  होणारी िश णाची उि  े::::    
    ०१. िश णा ारे स समथ बनिवणे.  
 ०२. धम,वंश,जात, लग यापैक  कोण याही घटकाचा िवचार न 
करता  
मानवतावादी मू यांचा िवकास घडवून आणणे.  
 ०३. ची िववेकबु ी व ि वातं याला वाव देण.े  
 ०४. िश णाचे सावि ककरण क न ि या तसेच वंिचत असा 
असणारा ब जन समाज व  
उपेि तसमाज यांना िश ण व याय देण.े  
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 ०५. िश णा या मदतीन ेचा र यसंप  समाज िनमाण करणे व 
या ारे अंध ा व  

अ पृ यन  करणे. 
 ०६. वातं य, समता व बंधुभाव अशी मू ये िवकिसत क न 

ि वातं याचा िवकास  
घडिवणे.  
 
महा मा फुल ेयां या िश णिवषयक िवचाराचंी ासिंगकता महा मा फुल ेयां या िश णिवषयक िवचाराचंी ासिंगकता महा मा फुल ेयां या िश णिवषयक िवचाराचंी ासिंगकता महा मा फुल ेयां या िश णिवषयक िवचाराचंी ासिंगकता ::::    
    िश ण ह े मानवी िवकास आिण सामािजक प रवतन याक रता 
अितशय मह वाचे भावी असे साधन अस याचे अनेक देशां या ल ात 
आ यान े यांनी गुणव ापूण िश णासाठी य  सु  केल े आहते. अनेक 
रा ांनी चांग या िश णा ारे आपली गती घडवून आणली आह.े असेच 

य  महारा ातही काही नी के याचे कषाने जाणवते. यात 
ामु याने महा मा जोतीराव फुल े यांचे नाव अ माने यावे लागते. 
यांनी आपल ेिश णिवषयक िवचार यां या िविवध ंथांमधनू तसेच हटंर 

किमशनपुढे दललेी सा  यातनू  केल े आहते. यांनी ि या आिण 
अ पृ ययां यािश णासाठी ब मोल असे य  केले.  
 त कालीन समाज हा शै िणक दरुाव थेन े ासललेा होता. 
िश णाचा अभावामुळे जनता दु च ात अडकललेी होती. या जनते या 
दःुख-दा र ाचे मूळ यां या अ ानात अस याचे महा मा फुल े यांनी 
नेमकेपणाने हरेल.े यांनी इ.स.१८८२म ये ि टश सरकारने नेमले या 
िव यम हटंर यां या अ य तखेालील आयोगापुढे सा  देताना आप या 
देशातील शै िणक सम यांचा उलगडा केला. यातून यांचे 
िश णािवषयीचे िवचार  होतात.  
 यांनी आप या वैचा रक त व ानातून िश णा या अभावामुळे 
समाजाची होणारी ददुशा किथली आह.े यां या  हण यानुसार समाजात 
प रवतन घडव यासाठी, मानवाचे जीवन अिधक सुखसमृ   व येयपूण 
हो यासाठी िश ण फार मह वाचे आह.े यासाठी यांनी औपचा रक व 
अनौपचा रक अशा दो ही कार या िश णाला ाधा य दल.े त कालीन 
प रि थतीत िश णा या साराची कोण याही साधनांची उपल धता 
नसताना महा मा फुल ेयांनी शाळा सु  क न या ारे य  औपचा रक 
िश णाचा ारंभ केला. तर आप या सािहि यक लेखनातून व वेळोवेळी 
िलिहले या वतमानप ातील लेखांतून यांनी अनौपचा रक िश णाचा 
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सार केला. िश णा ारे मानवाचा िवकास होऊन याला चांगल ेजीवन 
जागता येईल हा यां या शै िणक िवचारांचा मु य हतेू होता. 
 
 “अ ान हणजे अधंार व िश ण हणजे काश. िश ण ह े सव 
सुधारणांचे मूळ आह.े किन  वगातील लोकांना ानाचे दरवाजे खुल ेक न 
यां याम ये िश णाचा सार केला तर समते या क पनेन े फुरलले े

किन  वगातील लोक सामािजक समतेसाठी बंड करतील या उ ेशांनी 
यांनी िश ण व समता यांचे िनशाण १८४८ साली उभारल ेआिण शू  व 

ि या यांना िश ण दे याचे ठरवले”.११११ 
 वरील सव कारणांमुळे महा मा फुले यांनी िश णातील 
प रवतनासाठी १९ ऑ टोबर, १९८२ ला हटंर आयोगाला िनवेदन दल े
होते. याम ये यांनी िश णाचा सवकष िवचार मांडलआह.े याचे मह व 
आजही िन ववाद आह.े यांनी लॉड मेकॉले या खिल यास 'िश ण ह े
वर या वगापासून खाल या वगापयत पाझरत आल े पािहजे' या 
िवचाराला कडाडून िवरोध केला. यां या मते थम 'खाल या वगातील 
लोकांना िश ण ावे नंतर वर या वगातील लोकांना िश ण ावे’. 
‘आधी कळस मग पाया’ असे न होता ‘आधी पाया मग कळस’ अशा 
व पा या िश णप तीचा वीकार करावा. यांनी थम उपेि तांना व 

नंतर अपेि तांना िश ण ह ेत व वीकारले होत.े 
 महा मा फुले ह ेस चे व मोफत िश ण या िवचारांचा पुर कार 
करणारे पिहले भारतीय होते. ाथिमक िश ण येक बालकाचा ह  आह े
आिण तो यांना िमळाला पािहजे. ाथिमक िश ण मोफत व स चे 
के यास िव ा या या सं येत मो ा माणात वाढ होईल असे यांनी मत 
मांडले. जे आजदेखील खरे ठरते. वातं य ा ीनंतर भारत सरकारन े
आप या दशेात जे मोफत व स चे िश ण सु  केले ते िश ण हणजे 
जोतीरावां या िवचाराचाचएक भागमानावा लागले. हणूनचआप या 
देशात िश णाचा सार झपा ाने झाला. कारण मोफत व 
स यािश णामुळे सवाना शाळेत वेश घणेे सोपे झाले व िश णाची 
गंगा खे ापा ापयत, गोरग रबां या घरापयतँ पोहोचली. सवाना 
िश ण घेण े सुलभ झाल.े तेच जर िश ण मोफत नसत े तर मोलमजुरी 
करणा यांसाठी  ह े े  व य  ठरले असते. आज आपण पाहतो उ  िश ण 
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महाग होत चालल ेआह.े आज डॉ टर, इंिजिनअरहोणारे िव ाथ  तलुननेे 
समाजा या उ  वगातील अिधक आहते.कारण त े िश ण घेण े
सवसामा यां या िखशाला परवडणारे नाही. हणूनसमाजातील 
सवसामा य  आजही या े ापासून दरू आह.ेआजही 
इंिजिनअर,डॉ टरहोणा  यांची सं या तुलनेने कमी अस याचे िच  नजरेस 
पडत.े   
 जी गो  या उ  िश णाबाबत होत आह े तीच गो  कदािचत 

ाथिमक िश णातबाबतही घडली असती. आम या देशातील ब सं य 
असणा या ब जन समाजातील मुल,े ामीण भागात या खेडूत समाजातील 
मुल ेया िश णापासून वंिचत रािहली असतीआिण पयायान े यांची गती 
कंुठली असती. हणनू जोतीरावांनी यावेळी मांडलले े मोफत व स या 
िश णाचे िवचार आजही मह वाचे ठरत आहते.आज समाजात मो ा 

माणात जो िश णाचा सार व चार झाला आह े याला फु यांचे मोफत 
व स चे िश ण हा िवचार मह वाचा ठरला आह.े   
 तसेच ‘ ाथिमक िश ण हा जीवनाचा पाया अस यामुळे ते उ  
दजाचे असावे व याचे िश ण गुणव ापूण व दजदार हो यासाठी 

िशि त िश क असण ेह ेदेखील गरजेचे आह’े यावरही यांनी भर दला 
आिण िश णा ारे केवळ कारकून वग तयार होऊ नये तर जीवनोपयोगी 
िश ण दऊेन मानवी जीवन जग यास स म बनवणारे नाग रक िनमाण 
हावेत यासाठी औपचा रक िश णाबरोबरच यांना ावसाियक िश ण 
कवा कौश यािधि त िश ण दे याचा िवचार यांनी मांडला. जो 

आज या आधुिनक युगात अ यंत उपयु  आिण मह वपणू ठरताना दसतो. 
" चिलत मा यिमक िश ण ह े सवसामा यां या जीवना या दृ ीन े
अ वहाय व अयो य आह"े असे मत  क न जोतीराव हणाल े : 
"कारकून आिण िश क िनमाण करणे एवढाच काय तो याचा उपयोग. 
िश क आिण िव ाथ  ह े मॅ क परी ेत उगाच गढुन जातात.या 
अ यास माला ावहा रक व प नाही. िव ा याला, भावी वतं  
जीवनात समथ करील असे ते िश ण नसते..."२२२२महा मा फु यांचे ह ेिवचार 
स याची िश णप ती पाहता अितशय यो य आह ेअसेच जाणवते.  
 इं जांनी आप या दशेात िश ण दे यास आरंभ केला. मा  या 
देशाची सुधारणा हावी, भारतीयां या ानात भर पडावी, यांना इतर 
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शा ांची मािहती हावी,एत ेिशय लोकांनी िश णाची कास ध न 
आपली गती साधावी अशा हतेून ेह ेिश ण सु  केल ेन हत;े तर इं जांना 
त कालीन प रि थतीत भारतात आपले रा य चालिव यासाठी 
कामगारांची / कारकुनांची गरज होती. यांना आप या देशातून कामगार 
आणणे व रा य चालवणे श य न हते हणून यांनी येथील लोकांना 
सुिशि त कर याचा य  सु  केला आिण याला अनुसरणारी िश ण 
प ती यांनी अवलंिबली;जी कारकून तयार करणारी होती. आजही 
आप या देशात इं ज गले े परंत ु यांनी सु  केलेली िश ण व था 
यां याच िनयमांना अनुसरत तशीच थो ाफार बादलान े सु  आह.ेही 

िश णप ती याकाळी इं जांनी आरंिभले या िश णप तीला 
ब तांशअनुसरणारीआह.े याम ये आपण फारसे ांितकारक असे बदल 
केलेल े नाहीत. यात आपण अ यास मा ित र ,मू यमापनप ती 

ित र  इतर कोणतेही फारसे बदल करत नाही. फारतर आपण 
सेिम टर प ती लाग ू करतो, ६० : ४० कवा ७५ : २५ याटन लाग ू
करतो कवा BestOf 5 ची संक पना लागू करतो, थोडाफार अ यास म 
बदलतो,GradingSystem चे अनुस न करतो. पण ह े सव वरवरचे 
बदलअसतात. हणजे आपण आ मा न बदलता चे केवळ कपडे 
बदलतो आिण ितच  समाजात नवी हणून न ाने मांडतो. 
िश ण े ात आजही आमुला  बदलाला चंड वाव आह.े आज या 
आप या जु याच िश णप तीमुळे आपण कारकून घडवत आहोत. केवळ 
सुिशि तबेकारांची सं या वाढवतोय. रोजगारिन , जीवनिन िव याथ  
घडव याऐवजी आपण परी ाक त िव याथ  घडवत आहोत.पण जर या 
िश णाबरोबरच फुल े यां या मता माण े िव ा याला कौश यािधि त, 

ावसाियक िश ण दल े तर तो या या वतः या पायावर उभा रा  
शकेल, वतःचा िवकास घडवू शकेल. पण असे होत नाही. यां या याच 
िवचाराचे अनुसरण आज आप याला नवीन शै िणक धोरण ठरवताना 
के याचे काही माणात दसते. उदा. आज िश ण े ाम ये B-Voc    
सारखेजे काही नवे अ यास म कवा उप म राबिव यात येत आहते 
याचेमूळ फुले यां या िवचारातचआह.े 
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 मोलमजुरां या, शेतक यां या मुलांना िश णाब ल सवलती 
दे याबाबत व यांची शाळेतील उपि थती वाढ यासंदभात यां या 
दा र ाची कारणमीमांसा करताना जोतीराव हणतात,- " यांचे बरेच 
दा र , यां याठायी असले या वावलंबनाचा अभाव आिण सुिशि त नी 
बुि वान वगावर सव वी अवलंबून राह याची यांची सवय याला कारण 
शेतक यांमधील िश णाची द:ुि थत होय. शेतकरी आिण दसुरे गरीबवग ह े

ाथिमक िश णाचा काही फायदा घेऊ शकत नाहीत. यां यापैक  काही 
थो ाच लोकांची मुले ाथिमक आिण मा यिमक शाळांतून आढळतात, 
परंत ु ती शाळेत फार काळ टकून राहत नाहीत. कारण यांचे पालक 
दा र ामुळे अितशय गांजलले े असतात. शेतकरी आिण गरीब वग यांना 
आपली गरेु राख यासाठी व शतेीचे काम कर यासाठी हवी असतात". 
      " यांना शाळेत टकवून धर यासाठी यांना िश यवृ या कवा 
बि से यांचे लोभन सरकारने ठेवलेल े नाही".३३३३    याव न महा मा फुले 
यां या दरुदृ ीचा प रचय होता. आज आप या रा यात या वेगवेग या 

कार या या िश यवृ या आहते या सु  कर यामागे फुले यांचे िवचारच 
करणीभूत असावेत असे वाटत.े यामुळे अनेक गरीब होतक  व शार 
मुलांना चांगल ेिश ण घेण ेश य होत आह.े अ यथा ह ेिव ाथ  गरीबी या 
खाईत लोटले गेल ेअसत ेआिण पैशाअभावी अ ानी रा न आपली गती 
क  शकल े नसत.े या सरकारी िश यवृतीमुळे आज आपणाला अनेक 
आ थकदृ ा मागास असणारे िव याथ उ  िश ण घऊेन मो ा पदावर 
नोकरी करीत असलले े दसतात.  
 या सव घटकांबरोबरच महा मा जोतीरावांनी ी िश णालाही 
अितशय मह व दल े आह.े मुळातच यांनी आप या कायाची सु वात 
ि यांना िश ण दे यापासून केली(ह े सव ात आहचे याचा वेगळा 
प रचय येथे क न दे याची आव यकता वाटत नाही). कारण ‘िज या 
हाती पाळ याची दोरी ती जगाते उ ारी’ या उ माणे यांनी ि यांना 
िश ण दे यास अ म दला. “ ीिश ण हणजे पयायाने ित या मुलाचे 
िश ण. आपण जर एखा ा पु षाला िश ण दल े तर त े एक ाला 
द यासारखे आह.े परंतु जर एका ीला िश ण दल ेतर ते सव कुटंुबाला 
द यासारखे आह े ह े ओळखून जोितबांनी ी िश णाला ारंभ केला”.४४४४    

"जोितराव ह े ीमु चे आ वतक होत.े समाजमा यता, केशवपनाला 
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िवरोध, बालह या ितबंध आिण िवधवांना आधार अशी अनेक काय 
वतःउदाहरण घालून यांनी सु  केली".५५५५    यातून यांनी ि यांना वातं य 

िमळवून दे याचा य  केला. यांनी सव थम ीउ ारासाठी आपल ेल  
वळिवले. त कालीन दु च ातनू यांनी ि यांची सोडवणूक कर यासाठी 
धडपड केली. 
 महा मा फुले यांनी ामीण भागातील लोकां या, मोलमजुरी 
करणा या शेतक यां या मुलां या िश णाबाबत जी खंत  केली होती 
यात आजही फार मोठा बदल झालेला आह ेअसे नाही. तर स ि थतीत 

आधुिनक िश णा या एकंदरीत सव येत खाजगी, िवनाअनुदािनत, 
कायम िवनाअनुदािनत, इं जी मा यमा या शाळा व महािव ालयांम ये 
सामा यातील सामा या या मुलांना वेश घेण े श य होत नाही. आज 
आपण डोळसपणे पािहले तर महा मा फुले यांचे गणुव ापूण िश ण महाग 
झालेल े आह े असे ह े िच  आप या डो यासमोर येईल. कारण वरील 
शाळा, महािव ालयां या वेश शु काची र म फार मोठी असते आिण ती 
सवसामा यां या िखशाला परवडणारी नाही. हणून आजही हा गरीब व 
सवसामा य कुटंुबातील िव ाथ  दजदार िश णापासून वंिचतच आह.े 
 आजही या देशात शाळाबा  मुलांम ये आ थकदृ ा गरीब 
असणा या दिलत, भटके, िवमु , आ दवासी, मु लीम समाजातील मुल े
सवािधक आहते. आजही बालकामगार, आ दवासी तांडे, ऊसतोड 
कामगार, भट या समाजातील लोकां या व या, भटके मढपाळ धनगर, 
वे या, िवधवा ि या, प र य ा ि या, देवदासी या सवाची मुले व 
अनाथ मुले यां यापयत िश ण पोहोचलले ेनाही. आजही या सव घटकांना 
व यां या मुलांना मु य वाहात आणण ेव यांना िश ण दणेे काळाची 
गरज आह.े िश ण े ात अनके बदल झाले असल ेतरी आजही अनेक  
अनु रतच आहते. 
समारोप समारोप समारोप समारोप ::::    
 िश णा या मा यमातून जो हतेू सा य करायचा होता तो 
अजूनही सा य झाललेा नाही आिण हाच हते ूसा य कर यासाठी आजही 
आपण जर महा मा जोतीराव फुल ेयां या िवचारांची कास धरली तर तो 
हतेू न  सा य होऊ शकेल असे वाटते. हणून महा मा फुलचे ह े
िश णिवषयक िवचार आजही समाजा या सवागीण प रवतनासाठी 
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मह वपूण व रेणादायी ठरतात.िश णा या अभावामुळे माणसाचा 
बौि कदृ ा व नैितकदृ ा  हास होतो प रणामत: याची आ थक व 

वहा रक े ात पीछेहाट होते. यामुळे तो आपल ेधैय व आ मिव ास 
गमावून बसतो. स या िश णात दसून येणारी गळती, होत चालललेा 
मानवीमू यांचा, सामािजकमू यांचा, नैितकमू यांचा  हास आिण 
समाजातील वाथ  वृ ी अशा िविवध कारणांमुळे जोतीरावांचे 
िश णिवषयक िवचार स ि थतीत अ यंत उपयु  आहतेअसे येथे नमूद 
करावेसे वाटते.  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    
११११. नरके, हरी (संपा.),““““महा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुले    ::::    सािह य आिण चळवळसािह य आिण चळवळसािह य आिण चळवळसािह य आिण चळवळ””””,महा मा जोतीराव फुले 

च र  साधने काशनसिमती, महारा  शासन मंुबई, आठवी आवृ ी, २०१८, 
पृ.५३.     

२२२२. त ैव,पृ. ७२. त ैव,पृ. ६६.    
३३३३. िभडे,,,, जी.एल.,,,, पाटील,,,,एन.डी.,,,,““““महारा ातील समाजसधुारणचेा इितहासमहारा ातील समाजसधुारणचेा इितहासमहारा ातील समाजसधुारणचेा इितहासमहारा ातील समाजसधुारणचेा इितहास””””,,,, फडके 

काशन,,,,को हापूर,,,,पाचवी आवृ ी,,,, १९९८,,,, पृ. ७४.    
४४४४. नांदेडकर, व.गो., "राजक यराजक यराजक यराजक य    िवचार आिण िवचारवतंिवचार आिण िवचारवतंिवचार आिण िवचारवतंिवचार आिण िवचारवतं"""", डायमंड पि लकेशन, पुणे, 

जानेवारी, २०११,पृ.२७५.    
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महा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचं ेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचं ेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचं ेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचं े
सामािजक कायसामािजक कायसामािजक कायसामािजक काय    

    

ाााा. . . . गो वद देगो वद देगो वद देगो वद दे. . . . मुढेंमुढेंमुढेंमुढें    
सहासहासहासहा.... ा यापका यापका यापका यापक, , , , मराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभाग,,,, अ णासाहबे आवटे कॉलेजअ णासाहबे आवटे कॉलेजअ णासाहबे आवटे कॉलेजअ णासाहबे आवटे कॉलेज, , , , मचंरमचंरमचंरमचंर    मुममुुमु....पोपोपोपो....मचंरमचंरमचंरमचंर, , , , 

ताताताता....आबंगेाव िजआबंगेाव िजआबंगेाव िजआबंगेाव िज. . . . पणुेपणुेपणुेपणु ेिपन िपन िपन िपन ४१० ५०३४१० ५०३४१० ५०३४१० ५०३ 
    

भारतीय समाजातील शोषण व थिेव  संघष करणा  या 
चळवळी फार ाचीन काळात काळापासून सु  आहते. अ यायी व था 
उलथून टाका यासाठी आिण सवसामा य लोकांना सव बाजंूनी िवचार 
कर याची, गती कर याची संधी िमळावी हणून आपल े सव आयु य 
पणाला लावणारे अनेक महान  समाजात ज माला आ या. आपण 
भूतकाळाचा िवचार न करताकेवळ आधुिनक काळाचा िवचार करायचा 
हटलेतर आप या समाजातील रंज या गांज या लोकांना अंधारातून 
काशाकडे ने याचे महान ांितकाय अनेक समाज धुरंधरांणी केल े
यासावात महा मा फुले व सािव ीबाई फुले ह े दा प य अ णी होत.े 

आप या लेखणीतून, वाणीतनू आिण सामािजक कायातून यांनी त कालीन 
समाजातील थािपत व थेिव  बंड क न समाजाचे बोधन 
कर याचे महान काय. लोकां या सामािजक यायासाठी कवा ह ासाठी 
कशाचाही मुलािहजा न बाळगता या दो ही दा प यानी आपले संपूण 
जीवन दन-दबु यासाठी खच  केले.     

“महा मा फुले यांनी आपले ि म व वयं ेरणेन ेआिण आप या 
वतः या य ान ेघडवल ेहोत.े यांचा पड हा कृतीशील ांितकारकाचा 

होता. महारा ा या समाज सेवेसाठी येयान ेभारावून जाऊन सव जीवन 
सम पत करणारे ते थोर पु ष होते. आधुिनक भारतातले पिहले समाज 

ांितकारक हणून महा मा फु यांकडे पािहल े जाते. कारण त े
सामा यातील असल े तरी िवचाराने व कतृ वाने असामा य होते. 
सामािजक िवषमतेिव  महा मा फुले यांनी बंड पुकारल े समतेसाठी 
यांनी शू ाितशू ांना संघ टत कर याचे काम केले. त े नुसते बोलघेवडे 

सुधारक न हत े तर कत सुधारक होते. ब जनां या िवकासासाठी व 
िश णासाठी अिवरत झगडणारे ते ऋषी होत.े”११११ हणून या दो ही 
दां प याचे सामािजक काय समाजािवषयची असणारी तळमळ यावर 

तुत शोधिनबंधातनू काश टाक याचा य  असणार आह.े  
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११११) ) ) ) िश णाच ेमह व जाणणारेिश णाच ेमह व जाणणारेिश णाच ेमह व जाणणारेिश णाच ेमह व जाणणारे::::    
महारा ातील अ पृ यता िनवारण व ीमु  चळवळीचे आ ही 

हणून महा माजोतीराव फुल े व सािव ीबाई फुलेयांना ओळखले जात.े 
यांनी िश णाचे मह व ओळखून याचा चार व सार करणारे थोर 

िश ण त  अशीही यांची ओळख आह.े िश ण हाच जीवनाचा आधार 
आह.े िश णापासून कोणताही समाज वंिचत रा  नये,सवाना िश णाचा 
अिधकार िमळावा असा यांचा आ ह होता.कारण िश ण हचे समृ  
जीवन जग याची गु क ली आह.े जीवन कसे जगावे,जीवन हणजे 
काय?,आपण जीवनातून काय यावे ? व इतरांना काय ावे ? या सव 

ांची उ रे िश णामुळे माणसाला आ मसात करता येतात.िश णानेच  
सव काही होत आह.े याक रता थम ानाची कास धरली पािहजे. कारण 
िश ण ही काळाची गरज बनली आह.े िश णातून कट होणारे िवचार 
िनि तच येणा या भिव यकालीन सम याचे िनराकरण व उ म जीवन 
जग यासाठी दशादशक ठरेल ; ह ेओळखून महा मा फुले व सािव ीबाई 
फुले यांनी गोरग रबां या मुलांना िश णाचे मह व पटवून सांिगतले. 
समाजाला शाळा िशक यासाठी वृ  केले. समाजातील ब जन समाज हा 
आ थक व सामािजक े ात अिवकिसत रािहललेा आह.े समाजात 
जाितभेदा या िवकृत क पनेचे का र माजलेल े होत.े िश णाचे फायदे 
सामा यजनतेपयत पोहोचले न हते. ब जन समाज अंध:कारात चाचपडत 
होता. याला गतीची आिण पयायाने िश णाची कवाडे कायमची बंद 
होती. यामुळे सव  जातीयवादाची पौलादी चौकट भ म बनली  होती. 
ि यां या व अ पृ यां या दैिनय ि थतीम ये कोणतीही सुधारणा झाललेी 
न हती. सव समाज अंधारात चाचपडत होता.   

वरील सग या सम याचे िनराकरण करायचे असेल तर हा 
समाज िशकला पािहजे व पुढे आला पािहजे ह ेओळखून महा मा फुले व 
सािव ीबाई फुले यांनी िश णािशवाय या समाजाची उ ती होणार नाही 
ह ेओळखून महा मा फुले यांनी सािव ीबाई फुले यांनाच िशि का बनवून 
िशकिव याचे काय सु  केले. आिण सािव ीबाईसु ा मन:पूवक िशकू 
लाग या. येथून पुढे ख या अथाने ीिश णाची धुरा सािव ीबाई यां या 
खां ावर येऊन पडली. यांनीही ती धुरा वि थत र या पार पाडून 
ब जन समाजातील मुला-मुल ना िशकव याचा य  केला. यां या या 
महान कायात अनेक कारची िव े आली. परंत ुया सव िव ाना दरू करीत 
ब जन समाजातील मुला मुल ना िशकिव यासाठी महा मा फुले व 
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सािव ीबाई फुले यांनी अनेक कार या हालअपे ा सहन के या. परंत ु
आप या त े येयापासून कधीच िवचिलत न होता यांनी हाती घेतलले ेह े 

ी िश णाचे काय अिवरत चालू ठेवल.े " ी िश ण हणजे पयायाने 
ित या मुलांचे िश ण आपण जर एखा ा पु षाला िश ण दले तर त े
एक ाला द यासारखे आह.े परंतु जर एका ीला िश ण दलेे तर त ेसव 
कुटंुबाला द यासारखे आह.े ह े ओळखून योतीबांनी  ी िश णाला 

ारंभ केला" २ िश ण ह े कती मह वाचे आहहे ेबरोबर ओळखून माहा मा 
फुले यांनी ी िश णाचा जणू आ ह धरला होता. ि यां या 
मानिसकतेसाठी व स म ी घडिव यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही. 
ह े ओळखून महा मा फुले यांनी ाथिमक िश ण मोफत व स चे 
कर यावर भर दला. ाथिमक िश ण हा जीवनाचा पाया आह.े यामुळे 
या तरावरील िश ण उ म दजाचे असावे यावर अिधक भर दे यात 
आला. याक रता थम आवाज उठवणारे महा मा फुल ेह ेएकमेव  
होते. 

आप या दशेात ब जन समाज हा अ ानी व अडाणी आह.े 
यां या उ ारासाठी िश ण हा एकमेव उपाय आह.े शु ांना िश ण दऊेन 

सुिशि त के यािशवाय कोणतहेी रा  आदश व वयंपूण बनू शकत नाही. 
या देशात सामािजक आिण आ थक गलुामी असत ेतथेे रा वाद िनमाण 

होऊ शकत नाही. िश णाची दारे सवासाठी सदैव खुली झाली पािहजेत. 
या गो वर महा मा फुले व सािव ीबाई फुले अिधक भर देतात. 
२२२२) ) ) ) दुदुदुदु     ढीिव  बडंढीिव  बडंढीिव  बडंढीिव  बडं::::    

महा मा फुले यांनी समाजातील िवषमता न  कर यासाठी फार 
मोठे य  केले. यावेळ या समाजात िवषमता,जातीभेद,अ ान,  ीदा य 
या सार या अिन  था केवळ धमामुळेच दढृमूल झा या आहते असे यांचे 
प  मत होत.े यांनी सवबाब चा िवचार क न थम ि यां या उ ाराचे 

काय हाती घेतले. हद ू ि यांना पु षां या गलुामिगरीतून मु  
कर यासाठी य  केल.े भारतीय समाजाने ि यांना समतेपासून व 
िश णापासून वंिचत ठेवल े होते. ि यांना िश णाचा अिधकार नाही, 
यांना िश ण दणेे हणजे देव धम व समाज यां या िव  वतन करण े 

होय. ीन े िश ण घणे े हणजे ाचार करण े असे मानल े जात होते. 
ीला िश ण दले तर ती कुमागाला लागेल आिण घर या सुखात अडसर 

येईल. मुल नी िश ण घेतले तर ितला अकाली वैध  येईल, अशी खुळी 
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समजूत समाजात ढ होती. ीयांना चपला, छ ी वापर यास मनाई 
केली होती. चूल आिण मूल एवढेच यांचे काय े  िनि त केलेले होत.े  
बालिववाह, जरठ िववाह यां या था समाजात ढ अस यामुळे िवधवांची 
ि थती अ यंत दयनीय होती. समाजाकडून यांना तु छतेची वागणूक दली 
जात होती. केशवपन क न िव पू केले जाई. धा मक िवधी पासून व 
उ सवा पासून यांना वंिचत केल ेहोते. एकंदरीत या काळात समाजा या 

ी बाबत या अपे ा अ यायाची व प पातीपणाचा हो या पूव ल ा पद 
चालीरीती मुळे ि यांची दयनीय अव था झाली होती या सग या 

थािव  महा मा फुले यांनी बंड क न यांना या गलुामिगरीतनू मु  
कर यासाठी यांनी फार मोठे क  सहन केले तरी ही समाजाची मूळ आह े
असेच हणून जोितबांनी ीिश ण िवधवािववाह बालह या ितबंधक 
केशवपन यासार या मह वा या सामािजक ढी परंपरा वर कडाडून 
ह ला केला. 

समाजातील कोण याही घटकावरील अ याय पा तेन यांचे मन 
ाकूळ होत असे. ा ण समाजात िवधवा ि यांचे अतोनात हाल होत 

असत पा न यांचे मन अ व थ झाल े ि यां हाल थांबावेत, यां या 
जीवनाला चांगल े वळण लागावे हणून जोतीबाने िवधवा पनु ववाहाचा 
धडाडीन ेपरु कार केला तसेच बालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. 
कारण एखा ा िवषयाची चुकून वाकडे पाऊल पडले तर ितची वाईट 
अव था होय अशा िवधवा मिहलांना याकाळी आ मह या के यािशवाय 
ग यंतर न हते हणून अशा या आप ीतून सुटका हावी हणून जोितबांनी 
बालह या ितबंधक गृहाची थापना आप या घराशेजारी केले जोतीबांनी 
या सग या थांना िवरोध क न ि यांचे मनोधैय उंचाव यासाठी 
सामािजक भान ठेवून काय केल.े 

महा मा फुले सामािजक समते या चळवळीचे आ  वतक व 
समाजातील पददिलतां या उ ारासाठी काय यांनी हाती घेतल.े 
अ पृ यता ही सामािजक जीवनातील लािजरवाणी बाब आह े अशा या 
वणभेदािव  आवाज उठव यासाठी यांनी ीिश ण या भावी 
मा यमाचा वापर केला. ा णेतर संतांची वण, जाती व थेवरील 

चेा राग यां या मनातील िव ोहाचा िव तव पूणपण े िवझू शकला 
न हता ह ेआपणाला ा. ग.बा.सरदार सांगतात क ,- " ाने र एकनाथ 
यां या वाग यात सहानुभूतीचा ओलावाही दिलत सुधार यांची तळमळ 
आह े हणावं मानवतेचा आिव कार आह े पण यांचा वाह एकमुखी व 
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शांत आह ेउलट इतर संतां या अभंग वाणी आ म गती कर याची धडपड 
आिण यां या अंतकरणात असणारी सामािजक जीवनाची शैली यां या 
पाह यात अधून मधनू डोकावले िशवाय राहत नाही भावने या भरात त े
सामािजक िवषमतेचा िनषेध करतात कविचत बंडखोरपणा ची भाषा 
बोलतात परंत ुती ता कािलक उम  ओसरताच पु हा रोड िवचारसरणीमुळे 
िनमूटपणे मान तुकिवतात"३३३३वण, जाती व थेची चौकटच न मानणारा 
आिण या चौकटीिव  आपाप या े ात आप या परीने झगडत 
रािहलेला अनेकमुखी व अशांत महा वाह या देशात होता. ह ेदाखवायचे 
आिण याचा अमरण पाठपरुावा करायचे अपूव व अन य काम फुलनी केले.  
३३३३))))स यशोधस यशोधस यशोधस यशोधकचळवळीचकेायकचळवळीचकेायकचळवळीचकेायकचळवळीचकेाय    ::::    

स यशोधक चळवळ ही ब जन समाजात ांती करणारी होती. 
समाजातील अ ान, दा र , अंध ा दरू कर यासाठी झटणारी ती एक 
लोकचळवळ होती. मानवी ह , वातं य याबाबत जनतेला जाणीव क न 
देणारी होती. स यशोधक चळवळ िभ ुकशाहीिव  होती. यां या 
जुलमी कृ याला आवर घाल यासाठी लढत होती. स यशोधक समाजाची 
थापना झाली आिण ा ण वगाची झोपच उडाली. नवा समाज थापन 

कर यामागे यांचा उ ेशही तोच होता. ा ण- ा णेतर षे िनमाण 
हावा, असे यांना मुळीच वाटत न हते. ा णी वच वाखालून ब जन 

समाज सुट यािशवाय यांची सुधारणा िबलकुल होणार नाही. हणून या 
थो ा काळातच ब जन समाजाने आपली सुधारणा क न घतेली पािहजे. 
स यशोधकचळवळीची आव यकता आप याला का वाटली ? यािवषयी 
बाबा सरदार यांनी मोज या श दांत भा य केल े त े हणतात क ,- 
"शू ाितशू  यांची ि थती सुधारायची असेल तर फुटकळ सुधारणावर 
िवसंबून न राहता मूलगामी समाजप रवतनासाठी झटले पािहजे असे फुल े
यांना वाटत होते. सग या क करी समाजाला आज हरएक य ाने जाग 
आणली पािहजे. आप या मानवी अिधकाराची आव यकता यांना पटवून 
देऊन ते ा  क न घे यासाठी संघ टतपणे जग यास यांना वृ  केले 
पािहजे, असा िवचार यां या मनात आ यान े यांनी स यशोधक 
समाजाची थापना केली. धा मक व सामािजक गलुामिगरीला समूळ न  
करण े ह े स यशोधक समाजाचे मु य उ ी  होते. जोितरावां या या 
उप माला ब जन समाजातील जाण या लोकांकडून उ म ितसाद 
िमळाला. अनेक जातीचे व िविवध वसायातील लोक या सं थे या 
कायात सहभागी झाल े होते. धमसं थेचे वच व झुगा न देऊन जु या 
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हािनकारक समृ ी व अिन  ढी सोडून देताना सनातनी ा णांचा 
िवरोध तर होताच पण ब जन समाजातील अधं चेा धमभोळेपणाचाही 
अडथळा येत होता. यांना त ड दऊेन ख  या िवशु  धमाचा अंिगकार 
कर यासाठी जोतीरावांनी आप या स यशोधक चळवळीतील आिण यांना 

ेरणा दली"४४४४ जातीभेद न  झा यावाचून, सामािजक लोकशाही िनमाण 
झा यावाचून व समते या त वावर समाजाची पुनरचना के यावाचून 
जनसामा यांना सामािजक, राजक य वातं याचा पुरेपरू उपभोग घतेा 
येणार नाही. हा िवचार स यशोधक समाजाने माण मानला होता.    
समारोप समारोप समारोप समारोप ::::    

सािव ीबाई फुले यांनी केलेल े सामािजक काय उ लेखनीय असे 
आह.े समाज, राजकारण, िश ण, जाितयता इ यादी े ातील यांची 
कामिगरी गौरवा पद आह.े सामािजकसुधारणे या सव अंगांना पश केला 
होता. ब जन समाजा या आिण अ पृ यां या उ ारासाठी ते झटले. 
समाजाला धा मक वतं  केले. याचाच प रपाक हणजे माजघरात 
असले या ीला बैठक या खोलीत व आज समाजात, राजकारणात, 
सै यात वेश िमळाला. ित या अनुभवाची ारे खुली झाली आिण आज ती 
ख या अथान ेमु  झाली असेनमूद करता येते. सामािजक, गलुामिगरीतनू 
मु  कर यासाठी या दो ही दा प याने य  केल.े ीला मु  क न ितला 
जीवन जगायला िशकवल.े ि यांचे कैवारी होऊन यांना िलहायला 
वाचायला िशकवले.ब जन समाजाची िपळवणूक करणा या वगाचे यांनी 
वाभाडे काढले.‘शेतकरी सुखी तर देश सुखी’ ह े त व यांनी अंिगका न 
लोकां या मनावर ठसवल.े महा मा फुले व सािव ीबाई फुल े यांनी 
राजक य, धा मक व शै िणक समतेचा संदेश सव समाजाला दला. या ारे 
यांनी समाजाचा सवागीण समतोल साधून समतेचा पाया ख या अथाने 

घातला असे हटले ते अवा तव ठरणार नाही. अशा या असाम य 
कायामुळे फुले दा प य ह ेमहान असे महा मा ठरल.े 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::    
१. िभडे,जी.एल. पाटील,एन.डी., : महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास, फडके 

काशन, को हापूर, जुलै, १९९८, पृ.६९.  
२. त ैव, पृ. ७४. 
३. नरके, हरी: महा मा फुले : सािह य आिण चळवळ,महा मा जोतीराव फुले च र  

साधने काशन सिमती, महारा  शासन, आठवी आवृ ी, २०१८ पृ.१३७. 
४. ज धळे,बी. ही. : फुल-ेआंबेडकरी धमसंक पना, अिजत काशन,पृ.१५. 
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‘‘‘‘महा मा फुल ेयाचं ेकृषीिवषयक िवचार महा मा फुल ेयाचं ेकृषीिवषयक िवचार महा मा फुल ेयाचं ेकृषीिवषयक िवचार महा मा फुल ेयाचं ेकृषीिवषयक िवचार 
आिण कायआिण कायआिण कायआिण काय’’’’    

    

ाााा....    तानाजी जाधवतानाजी जाधवतानाजी जाधवतानाजी जाधव    
इितहास िवभाग मुख,महा माफुले नुतन महािव ालय, िमरजगाव.ता –कजत, 

िज –अहमदनगर 
ा तािवका तािवका तािवका तािवक:- 

एकोिणसा ा शतकातील एककृतीशील िवचारवंत हणून 
महा मा फुल ेयांची ओळख आह.े आधुिनक भारता या इितहासातील ी 
िश णाचे जनक, थािपत समाज व थेम ये प रवतन क न, समतेवर 
आधा रत समाज िन मती कर यासाठी लढा उभारणारे कतसुधारक हणून 
महा मा फुल े ओळखल े जातात. ी िश ण व अ पृ यता 
िनवारणाबरोबरच शेतकरी, शतेमजूर, कामगार अशा वंिचत व दलुि त 
समाज घटकांना, समाजा या मु य वाहात आण यासाठी लढा उभा 
क न, त ेआयु यभर झगडत रािहले. त कालीन समाज व थेम ये शेती 
आिण शतेक यांची अव था अितशय िबकट बनली होती. यामुळे महा मा 
फुले यांनी शेतक यां या दयनीय ि थतीचा सखोल अ यास क न, आप या 
लेखणी या मा यमातून शेतक यांची गा हाणी सरकार दरबारी मांडून, 
शेतक  यांची दयनीय अव था सुधार यासाठी य  केल.ेसन1883 म ये 
शेतक यांचा आसूड ह े पु तक िलिहल.े याम ये शेतीचे घटते उ  पादन, 
स ची सारावसुली, दु काळी संकट, सावकारांकडून होत असललेी 
िपळवणूक व यातून िनमाण झालेला कजबाजारीपणा, जंगल 
िवषयकजाचक कायदे व नोकरशहाकडून होत असलेल े शोषण, इ यादी 
गो ची अ यासपूण चचा केली आह.े शेती व शेतक यां या केवळअडचणी 
सांगून त े थांबले नाहीत, तर यांनी शेती सुधारणािवषयक उपाययोजना 
सुचिव या, हणूनच यांना शेतक यांचे कैवारी हणून ओळखल ेजात.े 

भारत हा कृिष धान देश असून आजही भारताम ये 60 ते 65 
ट े  लोक शतेीवर अवलंबून आहते. आजही आप या दशेातील शेतक यांची 
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अव था अितशय िबकट आह.े शेतकरी कजबाजारी झाला असून, दरवष  
देशांम ये हजारो शेतकरी आ मह या करीत आहते. जोपयत या देशातील 
शेतकरी आ थक व सामािजकदृ  या समृ  होत नाही, तोपयत ख या 
अथाने देशाची गती होणार नाही. यामुळे महास ेचे व  पाहणा या 
आप या देशाला, 150 वषापूव  महा मा फुले यांनी मांडले या 
कृिषिवषयक िवचारांची गरज आह.े या अनुषगंान े महा मा फुल े यांचे 
कृषीिवषयक िवचार व कायाचा अ यास ततु शोधिनबंधाम ये केला 
आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ  े   ::::----    

1. शेती व शेतक यां या दयनीय अव थेबाबतमहा मा फुले यांनी 
सांिगतले याकारनांचाशोधघेण.े 

2. शेती सुधार या संदभात महा मा फुल े यांनी सुचिवले या 
उपाययोजनांचा शोध घणेे व चचा करण े

3. महा मा फुल े यां या शेतक यांिवषयक िवचार व कायाचा 
अ यास करण.े 

सशंोधन प ती व साधनेसशंोधन प ती व साधनेसशंोधन प ती व साधनेसशंोधन प ती व साधने    ::::----    
तुत शोधिनबंध िलिहत असताना ऐितहािसक व वणना मक 

संशोधन प तीचा उपयोग केलेला असून ामु यान े दु यम संदभ 
साधनां या आधारे त य संकलन केल ेआह.े 
महा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचार व कायमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचार व कायमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचार व कायमहा मा फुल ेयाचं ेकृषी िवषयक िवचार व काय    ::::----    

एकोिणसा ा शतकात शेती हा समाज व थेचा मु य आधार 
होता. वषभर शेतीम ये दवस-रा  मेहनत क न शेतक यां या पदरी 
काहीच पडत न हत.े त कालीन शेती आिण शेतक यां या दयनीय ि थतीचे 
वा तव िच ण मांड या या भूिमकेतून “सन 1883 म ये महा मा फुल े
यांनी शेतक यांचा आसूड ह े पु तक िलिहल.े ह े पु तक आपण शू  
शेतक यांचा बचाव कर यासाठी िलिहले आह,े असे महा मा फुले यांनी 
हटले आह.े”1 याव न यांची शेतक यांिवषयीची तळमळ व भावना 
दसून येत.े या पु तका या मा यमातून महा मा फुले यांनी शेती व शेतकरी 

यां या ांना क थानी ठेवून, य  िनरी ण अ यास व चतन क न 
शेती ांची सुसंगत मांडणी केली आह,े असे दसून येत.े 
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महा मा फुले यां या पूव चा काळ पािहला तर लेखनाम ये 
िविश  वगाची म े दारी होती. उ वण यां या हाती लेखणी अस यामुळे 
ते सवसामा यां या वेदना व दःुख मांडणार नाहीत, याची जाणीव महा मा 
फुले यांना होती. हणून यांनी वतः िलिह यास ारंभ केला. यांनी 
आप या लेखणीम ये बोली भाषेचा वापर क न, शेतकरीव क करी 
समाजा या वेदना च हा ावर आण या.“पूव या 30 वषापे ा ह ली 
शेतक यांची ि थती बरी आह.े असे यायमूत  रानडे यांनी केले या 
िवधानाचा परामश घे यासाठी, महा मा फुले यांनी ‘इशारा’ ही पुि तका 
िल न याम ये शेतक यां या ि थतीचे वणन केले आह.े शेतक यांचे अ ान 
व दा र  ह े ई रिन मत नसून याचे मूळ समाज व थेत व 
शासनक या या धोरणात आह,े ही गो  महा मा फुले यांनी अचूकपण े
ओळखली होती.”2 

शेतक यां या दरुव थे याकारणांचा शोध महा मा फुलेयांनी 
आप या शतेक यांचा आसूड या थंाम ये घेतलेला आह.ेअ ान ह े
शेतक यां या दरुव थेचे मह वाचे कारण आह,े असे यांचे प  मत होत.े 
भारतीय सं कृतीम ये शतेक यांना िप ानिप ा िश णापासून वंिचत 
ठेवले आह.े या संदभात अितशय मा मक श दात िश णाचे मह व यांनी 
िवशद केले आह.े ते हणतात,“िव ेिवना मती गेली, मतीिवना नीती गलेी, 
नीतीिवना गती गलेी, गतीिवना िव  गले,े िव ािवना शू  खचल,े एवढे 
अनथ एका अिव ेने केल.े”3 अिव ेचा नाश कर यासाठी महा मा फुले 
यांनी आप या सामािजक सुधारणां या कायात िश णाला अ थान दल.े 
वंिचत व ब जनांना िश ण कसे उपल ध क न दतेा येईल, याचा िवचार 
ते कायम करीत असत. “िश णािशवाय ब जन समाजाची ा ण 
वगा या गलुामिगरीतनू सुटका होणार नाही, हणून सरकारने ब जन 
समाजाम ये सावि क व मोफत िश णाची सोय करावी. अशी मागणी 
महा मा फुले यांनी सरकारने नेमले या हटंर आयोगासमोर केली 
होती.अशा स या ाथिमक िश णाची मागणी करणारे जोितराव 
हदु तान मधील पिहले सुधारक होते.”4 

ा ण वगाकडून धमा या नावाखाली सामा य शेतक यां या 
मनाम ये अंध ा व ढी परंपरा पे न शेतक यांची लुबाडणूक केली 
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जाते, ज मापासून मृ यूपयत िविवध तवैक य, सण-समारंभ, ल  
समारंभ, दानधम, ा ण भोजने याम ये शेतक यांना अडकवले जात.े ह े
महा मा फुले यांनी सोदाहरण प  केल.े ते हणतात,“ धूत आय ा ण 

ंथकारांनी आपल ेमतलबी धमाचे लीगाड शेतक यांचे माग ेइतके सफाईन े
लावले आह ेक ,शेतकरी ज मास ये या या पूव च याचे आईस ऋतू ा  
होतो, ते हा ित या गभाधानाधी सं कारांपासून तो, हा मरेपयत क येक 
गो नी लुटला जातो, इतकेच न ह ेतर हा मेला तरी या या मुलास, ा  
वगैरे या िमशाने धमाचे ओझे सोसावे लागत.े”5 

ि टश रा यकत व नोकरशहा वग शतेक यां या दरुाव थेस 
कारणीभूत होता, असे महा मा फुले यांचे प  मत होत.े“सरकारी गोरे 
अिधकारी ह े ब तेक क न ऐषआरामात गुंग अस यामुळे यांना 
शेतक  यां या वा तिवक ि थतीब ल मािहती क न घे यापरूती  सवड 
होत नाही व यां या गाफ लपनाने एकंदर सव खा यात ा हण कामगार 
यांचे ाब य असत.े या दो ही कारणांनी शतेकरी लोक इतके लुटल े
जातात, क  यास पोटभर भाकर व अगंभर व िमळत नाही.”6 
याबाबतीत आजही प रि थती बदलली आह े असे नाही. अिधकारी व 
नोकरशहाकडून आजही शेतक यांची अडवणूक व आ थक िपळवणूक 
होताना दसते. 

समाजातील ब सं य शतेकरी वग भट िभ ुक, गुजर, मारवाडी, 
सावकार व सरकारी खा यातील भट नोकरशहाकडून िपळला जात 
होता.याचे वा तव िच ण महा मा फुले यांनी केले आह.े सावकारांकडून 
शेतकरी वगाचे कसे शोषण होते. यािवषयी ते हणतात,“िहशोबी घोळ, 
सव ग धळ, वाढवी कज डोईवर, आतनू होई सावकार, पैसे देईगहानावर, 
वेळ पा न संधी साधून, मागणी नेट याजवर, तगादा धाडी पाठीवर, 
दामदु पट सव एकवट, न दणी गहाण खतावर, दमुाला पु त रिज टर,”7 

महा मा फुल ेयांनी शेतक यांचा आसूड या पु तकात शेतक यां या 
दयनीय ि थतीचे वा तव िच ण केले आह.े“ याचे घर एक मजला कौला  
आह.े घराचे पुढचे बाजूस घरालगत आडे मेढी टाकून, बैल बांध याकरता 
छपराचा गोठा केला आह.े यात दोन तीन उठवणीसआललेे बैल रवंथ 
करीत बसलेल े आहतेव एका बाजूला खंडी-स वाखंडी या दोन-तीन 
रका या कणगी कोप यात पड या आहते...... पाणईशेजारी तीन बाजूला 
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छाट दवाली बांधून याचे आत ओबडधोबड फरशा टाकून एक 
लहानशी हाणी केली आह.े ित या मोरीवाटे वा न गलेे या पा याचे 
बाहरेचे बाजूस लहानशी डबके साचले आह.े याम ये क ांची बुचबुच 
झाली आह.े याचे पलीकडे पांढ या चा याखाली, उघडी-नागडी सव 
अंगावर पा याचे ओघळाचे डाग पडलले,े खजुली, डो यात खवडे, 
नाकाखाली शबडा या नाळी पडून, घामट अशा मुलांचा जमाव जमला 
आह.े याच माण े घराचे िपछाडीस घरालगत आढे मढी टाकून छपरी 
गोठा केला आह.े”8 वरील वणनाव न महा मा फुल े यांनी शेतक यां या 
दा र ाचे व ामीण जीवनाचे बारीक िनरी ण केल ेहोत,े ह े दसून येत.े 

महा मा फुले शेतक यां या दरुव थेचे वणन क न थांबले नाहीत, 
तर शतेी वसायात सुधारणा घडवून आण यासाठी यांनी सरकारकडे 
अनेक माग या के या.“आम या दयाळू सरकारने एकंदर सव शेतक यास 
युरोपीयन शतेक यांसारखे  िव ा ान देऊन, यास यासारखी यं ा ारे 
शेती कामे कर यापरुती समज येईतो पावेतो,एकंदर सव गो  या लोकांसह 
मुसलमान वगरेै लोकांनी, हदु थानातील तूत गाया बैलांसह यांची वासरे 
कापून खा या याऐवजी, यांनी येथील शे या, बकरी मा न खावीत, 
अथवा पर मुलखातील गाय-बैल वगैरे खरेदी क न, येथ े आणून मा न 
खावे. हणून कायदा क न अंमलात आण यािशवाय येथील शू  
शेतक याजवळ बैलाचा परुवठा होऊन, यांना आप या शेताची मशागत 
भरपूर करता येणार नाही व यां या जवळ शेणखताचा पुरवठा होऊन 
यांचा व सरकारचा फायदा होणे नाही......... आम या उ ोगी सरकारन े

सोयीसोयीने का यागो या ल करासह पोलीस खा यातील फालत ू
िशपायाकडून जागोजाग तालीवजा बंधारे अशा रीतीने बांधावे व वळवाचे 
पाणी एकंदर शेतातनू मु न नंतर नदी ना यास िमळावे. असे के यान े
शेतेफार सुपीक होऊन, एकंदर सव ल करी िशपायांस हवाशीर जा यात 
उ ोग कर याची सवय लाग याबरोबर, यास रोगराईची बाधा न होता, 
बळकट होतील.”9 महा मा फुल े यांनी केले या वरीलमाग या 
पािह यानंतर यांनी शतेी आिण शेतक यां या गतीचा कती बारकाईने 
अ यास केला होता, याची क पना येत.े 
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महा मा फुले ह े केवळ बोलघेवडे सुधारक न हत.े शेतक यां या 
क याणासाठी यांनी िविवध पातळीवर य  केल.े“मंुबई इला यात 
1877 साली पडले या दु काळामुळे पोर या झाले या कुण यां या 
मुलांसाठी आ म काढला. मंुबई, लातरू येथ े जाहीर भाषणे केली. 
शेतक यां या ासंदभात सरकारकडे िनवेदने पाठवली. सावकार व 
जमीनदारां या जिमनी, न कस यासंदभात स या ह घडवून आणला.”10 
एव ावरच त े थांबल े नाहीत तर सावकारां या खातेवही जाहीररी या 
जाळ याची मोहीम, यांनी हाती घेतली होती.  

महा मा फुले यांनी शेती आिण शेतक यांिवषयी चौफेर अ यास 
क न मुलगामी िवचार मांडल.े यांनी शेती ासंदभात सुचवले या काही 
उपाय योजना पुढील माण ेसांगता येतील. 

1. शेतक यां या मुलांनी िश ण यावे यासाठी जागृती करावी. य  
शेती करणारे नांगर,पाबर चालवणारे िश क नेमावेत. जी मुल े
नांगर,पाबरी, कोळपे हाक याची परी ा देऊन स गुणी िनवडतील, 
यांना गाव या पाटील या ा ात, असा कायदा के यास 

शेतक यांची मुल े शाळेत जातील व भट कुलकण  यां यापासून 
अ ानी शतेक याची मु ता होईल. 

2. ड गर उतारावर पाणी अडिव यासाठी जागोजागी बांध व बंधारे 
बांधावेत. यामुळे जमीन सुपीक होईल व िविहर ना पाणी राहील. 
याव न पाणी आडवा पाणी िजरवा हा मूलमं  महा मा फुल ेयांनी 
दला होताअसे दसून येत.े 

3. सरकारने िविहरीपाड याचा काय म हाती घेऊन िविहरी 
पाडणा या शतेक यास बि से ावीत. 

4. उ म शे या-म ांची बेण े खरेदी क न यांची पैदास के यास 
शेनखताचा परुवठा होऊन, शेती सुिपक होईल व लोकरीचा फायदा 
शेतक यांना िमळेल. 

5. दरवष  कृषी दशन े भरवून उ म शेती करणा या शेतक यास 
पद ा ा ात. 
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6. सरकारने वखचाने शेतक यां या मुलांना परदेशात शेती शाळा 
पाह यासाठी पाठवावे.तेथील शेती पा न तीमुल े आप या शेतीत 
सुधारणा करतील. 
अशा कार या अनेकमागदशक सूचना महा मा फुले यांनी 
के याहो या. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
एकोिणसा ा शतकाम ये अ यायाने िपचले या शेतकया या 

दरुव थेकडे कोणाचेही ल  नसताना, महा मा फुल े यांनी शेतक यांची 
स ि थती जाणून घतेली व या या दरुव थेची अनेक कारण े
शोधली.महा मा फुले यांना शतेकरी चळवळ उभी करता आली नसली, 
तरी यांनी शेतक यांचे सरकार दरबारी मांडून काही उपाययोजना 
सुचव या व य  कृती केली. आज आप या दशेाला वातं य िमळून 75 
वष झाली असली, तरी शेतक यांची अव था सुधारलेली नाही. 
वातं यानंतर सु वाती या काही पंचवा षक योजनांम ये कृषी 
वसायाकडे जाणीवपूवक ल  दल ेगेल.े मा  नंतर या काळात ददुवान े

तसे झाल े नाही. हणनू कृषी वसायाची अव था िबकटझाली आह.े 
वतं  भारताम ये सामािजक समता िनमाण कर यासाठी अनेक कायदे व 

आर णाचा वीकार कर यात आला मा  शेतकरी हणनू कोण याही 
कारचे आर ण दले गलेे नाही. जोपयत या देशातील ब सं य असले या 

शेतकरी वगाची आ थक प रि थती सुधारणार नाही,तोपयत या देशांम ये 
सामािजक आिण आ थक समता िनमाण होणार नाही. हणून महा मा फुले 
यां या कृषीिवषयक िवचारांची आजही दशेाला गरज आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    
1.  िवभूते भालबा, महा मा फुले िवचारधन, पजे 21. 
2. जोगदंड बबन, कृषी संवादक महा मा फुल,े महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ,मंुबई, 

पेज 46. 
3. क र धनंजय, मालसेस. ग. फडके य. द., (संपा) महा मा फुले सम  वांड़मय, महारा  रा य 

सािह य आिण सं कृती मंडळ, मंुबई, पेज 263. 
4. पवार जय सगराव, पवार वसुधा, आधुिनक हदु थानचा इितहास, िव ा काशन, नागपरू, 

पेज 259. 
5. फुल े योितराव गो वदराव,शेतक याचा आसूड, साकेत काशन, पेज 33. 
6. क र धनंजय, मालसेस.ग. फडके य. द., (संपा)पुव , पेज 287. 
7. उपरो , पेज 111. उपरो , पेज 308,309 
8. उपरो  पजे, 332 333. 
9. साळंुखे ीकांत, महारा ातील शेतकरी चळवळ, बी रघुनाथ काशन, परभणी, पेज 18 
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मिहला सबलीकरणातील सािव ीबाई याचं ेमिहला सबलीकरणातील सािव ीबाई याचं ेमिहला सबलीकरणातील सािव ीबाई याचं ेमिहला सबलीकरणातील सािव ीबाई याचं े
योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

    

ाााा. . . . अि मता िव नाथ वां ेअि मता िव नाथ वां ेअि मता िव नाथ वां ेअि मता िव नाथ वां  े   
 

 त कालीन समाज व थलेा िवरोध क न समतेवर आधारललेी 
समाज व था थािपत कर यासाठी िझजले या सािव ीबाई फुल े यांचा 
जीवनसंघषदब या गलेे या ीमनाला उभारी देणारा आह.ेप ी, सून, 
आई, िशि का, मु या यािपका, समाजसुधारक, िश ण सारक, कविय ी 
अशा अनेक भूिमका स मपण ेसांभाळून भारतीय ि यांसमोर एक आदश 
यांनी उभा केला. िजचे संपूण आयु य दसु यां या अि त वासाठी, 

दसु यां या ह ासाठी लढ यात गलेे अशा कणखर ी या ि म वाचे 
िविवध पैल ूउलघडून पहावे लागतात. समाजात समता, बंधुता थािपत 
हावी, िश णाचा मुलभूत ह  सवाना िमळावा, धमा या आ यान े

चालत आले या ढी, परंपरा आिण अमानषु चाली रत ना आळा घालनू 
माणुसक वर आधारलेला समाज िनमाण हावा. यासाठी यांनी अिवरत 
क  केल.े “सावजिनक कायासाठी बाहरे पडलेली पिहली भारतीय ी.”१ 
असा सािव ीबा चा उ लेख डॉ. मा. प. मंगडुकर यांनी केला आह.े 
त कालीन समाजाने ‘ ी’ जातीची जी उपे ा केली याला वेळोवेळी 
सडेतोड यु र देऊन ी अि त वाची जाणीव समाजाला क न दली. 
यातून सािव ीबाई या वभावात असलेला िनडरपणा, याचे धा र , 
अ यायाला िवरोध कर याची मता, िववेकशील िवचारसरणी, 
दःुिखतां या अि त वासाठी लढ याची वृ ी, इ यादी गो वर काश 
पडतो. 
िश ण सारकिश ण सारकिश ण सारकिश ण सारक: : : : सािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुले. . . .     
    इ. स. १८१८ म ये ि टश आगमनानंतर भारतात सावि क 
िश ण साराला सु वात झाली. भारतातील सामािजक व था, 
सां कृितक परंपरा, धम व थचेे वच व, जाती व था यां या पारंप रक 
िवषमतावादी चौकटीत भारतीयांचे जीवन बं द त होते. अशा व पाचे 
िवखंिडत जीवन जगत असताना ि टशां या राजक य वच वातून 
िश णाचे दार सावि क व पात उघडे के यामुळे तळागाळातील वंिचत 
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लोकांपयत िश ण पोहोचल.े िश ण साराचा फायदा इं जांसोबत 
भारतातील थािपत वग आिण वंिचत वगाला देखील होत होता; पण 

थािपत वग या आधुिनक मू य व थेकडे भौितक सुखसोय या 
आस ने आक षत होत होता; तर वंिचत समाज वतःचे सामािजक 
उ यन कर या या उ ेशान.े या काळात सावि क व पात जो बदल 
होत होता तो पचवणे त कालीन थािपत वगाला कठीण जात होते. 
एक कडे आधुिनक सुख- सोय ची आस  आिण दसुरीकडे वंिचत वगाचे 
दमन कर याची वृ ी.  

“शू  आिण अितशू  | अ ानाने पछाडल े
देव धम ढी अच  | दा र ाने गळाल”े 

कवा 
“शू  - अितशू  | दःुख िनवाराया 

इं जी िशकाया | संधी आली 
... इं जी माऊली | शू ांना पा हा पाजी 

संगोपन आजी | करतसे 
इं जी माऊली | तोडत ेपशु व 

देई मनु य व | शू लोका” 
 इं जी राजवटीवटीिवषयी सािव ीबाई फुलची परखड मत, 
बुि वाद व दैववाद यातील संघष, दैववादी िवचारांमुळे, वृ ीमुळे 
समाजाचे होणारे नुकसान, इ यादी गो ी यां या या किवते ारे सहज 
आप या ल ात येतात. 
 सु वातीला सािव ीबा नी ‘ने ट ह फमेल कू स, पुणे’ व ‘ द 
सोसायटी फॉर एटसे ाज’ या िश ण सं थेची थापना केली. १५ म,े 
१८४८ साली या जोड याने पिहली शाळा काढली. ती बंद पड यावर 
१८५१ त े१८५२ दर यान मुल साठी तीन शाळा काढ या.  

“असे गजूनी िव ा िशक या जागेहोऊनझटा | 
परंपरे या बे ा तोडूिन िशक यासाठी उठा |” 

 ‘िशक यासाठी जागे हा|’ या किवतेतील सािव ीबाई या वरील 
ओळी तळमळीतून िनघाले या आहते. समाजप रवतनासाठी िश णाला 
पयाय नसून त े व: क याणासाठी घेतलेच पािहजे. असा उपदेश या 
करताना दसतात.  
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 िश ण साराचे काय इतके सोपे न हत.े याकाळातिवरोधकांनी 
केलेल े िविवध त हचेे य  त कालीन संकुिचत िवचारांवर आधारले या 
समाजाचे ितिनिध व करतात.मनुवादी िवचारसरणी या भोव यात 
सापडले या या समाजाला बाहरे काढ याचे काय महा मा जोतीराव फुल े
व सािव ीबा नी केले. सनात यांचा कडक िवरोध सहन क नही यांनी 
आपले काय सु  ठेवल.े या िवरोधाला कोण याही सीमा कवा मयादा 
न ह या. सािव ीबा नी समतेचा यास, िश णाचा यास हाती 
घेत यानतंर अ यंत अमानवी छळ सहन केला. िश ा, शेण, िचखल 
वतः या अंगावर झेलत यांनी आपल े‘ ी’ िश णाचे काय सु च ठेवल.े 

िश ण घेत याने मुली िवधवा होतील, या अहकंारी होतील, या ीधम 
िवसारतील, आ ेचे पालन करणार नाहीत, ी िश णान ेधम बुडेल. अशा 
अनेक अफवा कमठ लोक उठवत होत.े अशा िवचारसारणीतून समतावादी 
दृ ी समाजात थािपत कर यासाठी फुले जोड याचे काय मोलाचे आह.े 
यािवषयी यशवंत मनोहर हणतात क , “धमान े ी िश णा या वाटाच 
बंद के या हो या. ि या िशक या तर अधम होईल; या िवधवा होतील 
अशा समजुतीमुळे समाज जळत होता. सािव ीबा नी िनवाण मांडल े
आिण अ ानी व यांमधील र ते शाळांकडे वळवले. अ ान हाद  लागले. 
गुलामी म  लागली. या देशातील शू , अितशू , ि या, भटके- िवमु , 
आ दवासी यां या िश णाशी, यां या मु लढयाशी िश णाची देवता 
समज या जाणा या सर वतीचा काहीही संबंध नाही.”२ ‘ ी’ हणजे 
गृहदेवता, गृह वािमनी इथपयत मया दत असले या सीमारेषा ओलांडून 
अवकाशात वतं  झेप घे याचे बळ ित याठायी आह.े हा िव ास 
ि यांम ये सािव ीबा नी ठासून भरला. ी िश णान े ि यां या 
जीवनाला नवा अथ िमळेल, ी समते या व छ मागावर चालू लागले. 
ही व  उराशी घेऊन या संघष करत हो या. या या या कायात येक 
तरातील लोकांनी मदत केली. मु शी ग फार बेग, फाितमा शेख ह े

मु लीम जातीतील लोक, िभडे, परांजप,े बालाचाय ही ा ण मंडळी, 
ल जी मांग, राणबा महार, गणू िशवाजी मांग, धुराजी अ पाजी चांभार 
ही मंडळी कवा मेजर क डीसार या गृह थांनी जोतीबा-सािव ी या 
कायाला हातभार लावला. इतकेच न ह े तर सनात यांनी जोतीरावांचा 
जीव घे यासाठी पाठवले या रामोशी व ध डीराम कंुभार या दोघांमधला 
मारेकरीच या फुले जोड याने न  केला. डॉ. िव ाम घोले ह ेम. फुले व 
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सािव ीबाई फुले या दा प याला सढळ हातांनी मदत करणारे 
समाजसुधारक होय. यांची मोठी मुलगी काशीबाई िहचा १८७७ म ये 
आप याच दृ  नातेवाईकांकडून बळी घेतला गलेा. ी िश णामुळे घेतला 
गेललेा हा पिहला बळी. याआधी जाती व था, धम व था, ढी- 
परंपरांना अनेक ि यां बळी पड याचे वा तव इितहासात न दवले गेल े
आहते. या घटननेंतर माघार न घतेा डॉ. िव ाम घोल ेयांनी आपले काय 
सु च ठेवले.जातीपाती या पलीकडील िववेकिन  मानवतावादी 
िवचारसरणी यासव माणसांठायी आह.े  
सामािजक आिण धा मक सधुारणचेा याससामािजक आिण धा मक सधुारणचेा याससामािजक आिण धा मक सधुारणचेा याससामािजक आिण धा मक सधुारणचेा यास: : : :     
 प रवतनाची सु वात ही वतःपासून होत असत.े कृती आिण 
उ त अंतर न ठेवणारे फुल ेदा प य आप या वैयि क आयु यात देखील 
संकुिचत समाज चौकटीतून बाहरे पडून प रवतनीय आिण आधुिनक 
िवचारांचे बीजारोपण करताना दसतात.ल ा या बारा वषानंतरही 
संतती ा ी होत नस याने घर यांनी दसु या ल ासाठी म. फु यांजवळ 
आ ह धरला असता यांनी आप या कुटंुबासमोर काही  उपि थत केल.े 
मुलं न होणे यात फ  ीचा दोष असू शकत नाही, दोष पु षातही असू 
शकतो यामुळे जर सािव ीला ही दसु या ल ाची परवानगी देत असाल 
तर मी दसुरं ल  करायला तयार आह.े पु ष धान समाज व थेत जर 
एका पु षाला दसु या ल ाची परवानगी िमळत;े तर तोच समाज एका 

ीला दसु या ल ाची परवानगी देईल का? फु यांचे ह े िवचार मानवी 
ह ांना समान पातळीवर आणणारे आह.े या काळात एकापे ा अिधक 
ल  क न बायका ठेवणे ह ेपु ष ित चेे, स मानाचे ल ण समजले जात 
असे अशा काळात ी- पु ष समानतेचा िवचार म यवत  ठेवून फु यांनी 
दसु या ल ासाठी ठाम नकार दला. भारतीय समाज व थेतील 
ि दभाया कर याची अिन  चाल बंद कर याचे काय फुल ेदा प यानी केले.   
 पुन ववाह, बालिववाह, सती था, केशवपन आदी ि यांशी 
संबंिधत ांना ा ण समाज खतपाणी घालत होता. या ि यांना 
जग या या अमानवी पाशातनू मु ता िमळावी हणून सािव ीबाई व 
जोतीरावांनी अनेक योजना राबव या.   
    िवधवांचे जगणे ‘काशीबाई’ या ा ण िवधवा ी या पातून 
समाजापुढे येते. गोवंडे या घरी वयंपाक ण हणनू काम करणा या 
काशीवर शेजारचे शा ीबुवासंधी साधून ितचा गैरफायदा घेतात. 
काशीला यामुळे दवस जातात. ह े कळ यावर शा ीबुवा जबाबदारी 
झटकून हात वर करतात. काशी या बाळाचा गळा कापून याचे ेत 
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गोवंडे या िविहरीत टाकल े जाते. जो गु हा काशीने केललेाच नसतो 
यासाठी ितला ज मठेपेची िश ा होते.एक कडे िवधवे या वा ाला येणारे 

अंधारमय जीवन; तर दसुरीकडे पु षां या वासनेला बळी ठरणारी िवधवा 
रोजचे मरण अनुभवत होती. या अमानवी जग यातून िवधवांना मु ता 
िमळ यासाठी सािव ीबाई आिण जोतीरावांनी बालह या ितबंधक 
गृहाची थापना केली. १८८४ पयत ३५ ा ण िवधवा ि यांचे 
बाळंतपण सािव ीबा नी केले. बालह या ितबंधक गृहाची मािहती 
िवधवा ि यांपयत पोहोचव यासाठी यांनी जािहराती द या. िवधवांना 
जग याचा अिधकार िमळवून दे यासाठी दोघांनी केलले े य  अतुलनीय 
आहते.  
 सािव ीबा नी आिण जोतीरावांनी िवधवा पुन ववाह सं था 
थापन क न शेणवी जातीतील एका िवधवेचा पुन ववाहघडवून आणला. 

यासोबतच जोतीरावांनी स यशोधक समाजाची थापना के यानतंर 
परंपरािन , बालिववाहप तीला िवरोध क न डंा प ती नाका न कमी 
ख चक ल  लाव यास या जोड याने सु वात केली. वतःचा मुलगा 
(द कपु ) यशवंत आिण यानोबा ससाणे याची मुलगी राधा याचा 
पिहला आंतरजातीय िववाह लावून दला. वतः या सास याचा मृ यू 
झा यानंतर न ा प तीन े अं यसं कार क न धा मक आंधळेपणा 
िनदशनास आणला. काव याला पड न दतेा अनाथ, अपगंांचे पोट भरल,े 
गरीब िव ा याना पु तके वाटली. अशा कार या स कमातून सास यांना 
िनरोप दला. याचबरोबर दिलत-अ पृ यांसाठी घरातील िवहीर 
पा यासाठी उपल ध क न दली.  
 ी स दयातील अ यंत मह वाचा भाग हणजे ितचे केस. 
पेशवाई या काळात उदयाला आललेी ही ू र था. िजथ े ा ण ि यांना 
वैध  आ यानतंर ितचे केस व त यान ेभाद न ितला िव पू बनवले जात 
असतं. असे न के यास ित या पती या आ याला शांती िमळत नसे असा 
समज त कालीन समाजात चिलत होता. या अिन  थेिव  म. फुल े
यांनी बंड पुका न ही था संपु ात आणली. सािव ीबा नी 
जोतीरावां या कायाला केवळ पा ठबाच दला नाही, तर या व-इ छेन े
यात सहभागी झा या.  

 म. योतीराव फुले यांचे िनधन १८९० साली झाले. 
जोतीरावां या जा याने सािव ीबाई खच या नाहीत.जोतीरावांनंतर 
स मपणे यांनी समाजक याणाचा वारसा अिवरत चाल ू ठेवला. यां या 
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िनधनानंतर सात वष सािव ीबा नी समाजप रवतनाचे काम च बाजूंनी 
सु  ठेवल.े१८९७ साली महारा ात लगे या साथीने मृ यूचे खच पडू 
लागले होत.े अशावेळी सािव ीबा नी गोरगरीब आिण अ पृ यांसाठी 
मदतीचा हात पुढे केला. मंुढवे येथील अ पृ यां या व तीत बाबाजी 
गायकवाडां या मुलाला लगे झाला. सािव ीबा नी याला खां ावर 
टाकून यशवंत या दवाखा यात नले;े पण दसु या दवशी तो दगावला. 
पांडुरंगला वाचवता - वाचवता सािव ीबा ना लेगची लागण झाली. 
आयु या या शेवटी देखील समाजासाठी काम करत यांनी अखेरचा ास 
घेतला.  
 त कालीन चिलत समाज व थेन,े जाती व थेन े माणसाचे 
माणूसपण िहरावून घे याचा य  केला. याला िवरोध कर याचे काय 
फुले जोड याने क न समतेची बैठक थािपत केली. म. जोतीराव फुल 
यां या खां ाला खांदा लावून सािव ीबा नी समाजातील ि यांना समान 
जग याचा अिधकार िमळवून दला. ‘ व:’भान असललेी मु  ी 
िवचारांनी अिधक ग भ झाली त े सािव ीबा या यागामुळे, 
कतृ वामुळे. आज या सबळ, स म, सश  ीमाग े कालची सािव ी, 
ितचा याग, ितची िन ा, ितची काय ता आह.े यात काडीमा  शंका 
नाही.  
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मराठीमराठीमराठीमराठी    सािह यातीलसािह यातीलसािह यातीलसािह यातील    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

 

अजयअजयअजयअजय    ीरामीरामीरामीराम    मरुमरेुमरुमरेुमरुमरेुमरुमरेु    
एम.ए. नेट (मराठी) 

महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर ता.अहमदपूर िज.लातूर 
तावनातावनातावनातावना::::    

 तूत शोधिनबंधात महा मा फुल े यांनी मराठी सािह याम ये 
केले या कामगार व ब जन समाजावर होत असले या अ यायाचे िच ण 
या बाबतचा शोध घेऊन काही िवचार मांड याचा य  केला 
आह.ेमहा मा फुले ह ेएकोिणसा ा शतकातील एक महान समाजसुधारक, 
धमसुधारक होते.महा मा फुले ह े इं जी, मराठी व हदी या भाषांवर 

भु व असणारे एक उ म दजाचे सािहि यक होते.महा मा फुल ेह ेमराठी 
लेखक, िवचारवंत आिण समाजसुधारकही होते, यांनी स यशोधक समाज 
नावाची सं था थापन केली.ब जन समाजा या सम यांना क थानी 
ठेवून समाजसुधारणेचा आढावा यांनी घेतललेा आह.ेमहा मा फुले यांचे 
सािहि यक योगदान मोलाचे असूल तेअिभजात दजाचे असून आज सु दा 
एकिवसा ा शतकात यांचे सािह य ेरणादायी व मागदशक ठरत आह.े 
एवढेच नाही तर, यां या प ी सािव ीबाई फुले हया महान सािहि यक 
हो या. उभय दांप यांचे मराठी सािह यातील योगदान वादातीत 
आह.े हणूनच मराठी सािह यातील महा मा फुल ेयांचे योगदान ेरणादायी 
व उ कृ  दजाचे आह ेह ेअ यासांती ठासून सांगता येत.े    

एकोिणसा ाएकोिणसा ाएकोिणसा ाएकोिणसा ा    शतकातील कृितशील समाज सुधारक हणून 
महा मा फुल े यांना अ थान आह.े महा मा फुले यांचा गौरव करताना 
ल मण शा ी जोशी हणतात क , “एकोिणसा ा शतकातील 
िवचारवंतांचे शादलूा तील तेनर शादलू होते. ”एकोिणसा ा शतकातील 
महारा ात या समाज प रवतना या आधुिनक चळवळीचे त े वतक 
मानल े जातात. महा मा फुल े ह े 'कत' समाजसुधारक होते. बालिववाह, 
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केशवपन, ढ ामा य, ई र िवषयक संक पना यांना मह व देणा या 
धम व थेवर यांनी टीका केली. इहलोक िन ा, वदेश ीती, 

ि वातं य व ित ा या गो चा पुर कार यांनी केला. याकाळात 
सगळे काही अश य होते, शेतकरी व ब जन समाजा या सम यांना 
क थानी ठेवून पुरोगांनी िवचारांची मांडणी क न महारा ़ ातील ी 
िश णाची मु त वेढ रोवली, तसेच ती बळकट कर याचा सात याने 

य ही केला. महा मा फुलनी इ.स.१८४८ म ये पुण े येथील बुधवार 
पेठेतील िभडे यां या वाडयात भारतातील पिहली मुल ची शाळा काढली. 

िव णूशा ी िचपळूणकर यां या “िनबंधमाल”े चा आरंभ 
हो यापूव  महा मा फुले यांचे बरेच लेखन कािशत झाले होते. वाचकाला 
महा मा फुल े यांचा जो प रचय झाला, तो मु यतः िचपळूणकरांनी 
आप या “िनबंधमाले” तून महा मा फुल ेयां या वर ितकूल टीका केली. 
ते हा, ग. वा. बिहरे यांनी “सोबत” या सा ािहकातून महा मा फुल ेयां या 
वर एक लेख िलिहला होता. महा मा फुल ेयां या अंतःकरणाची शु ता, 
समाजा या उ यना ब लची तळमळ, जीवनाकडे ापक व उदारदृ ीन े
पाह याची भूिमका आढळून येते. महा मा फुल ेयां या कडे पाह याचा एक 
िवशेष असा दिृ कोन आज ही आह.े लोकिहतवादी यांनी सन १८४८ 
पासून “ भाकर” मधून “शतप े” िलिहली, महा मा फुल ेयांची शैली ितखट 
व झ बरी आह.े महा मा फुले यां या लेखनाची भाषा लोकिहतवाद  पे ा 
कुठेही कमी नाही. महा मा फुल ेव लोकिहतवादी ह े एकमेकांना सहकाय 
करत असत. पण समाजाचे दखुण े कशात आह,े ह े फ  महा मा फुल े
यांनीच ओळखल ेहोते. 

महा मा फुल े यांचे िवचार मूलगामी, मूलभूत आिण ांितकारी 
होते. यांची मावस बहीण सगणुाबाई ीरसागर यांनी ि टशां या घरी 
रा न यांचे राहणीमान कसे असते, याचा बारकाईने अ यास केला होता. 
महा माफुले यांनी थॉमस पेन या सािह याचा अ यास केला होता. तसेच 
नेपोिलयन बोनापाट याचे च र  वाचले. यां या िवचारांचा भाव 
महा मा फुल े यां यावर पडलेला दसून येतो. भौितकवाद, इहवाद 
पा ा यांकडे आह.े गौतमबु , किपलमुनी, शा , सां यमुनी यांचे ही 
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िवचार आ मसात केले होते. संत नामदेव, संत तुकाराम, संत कबीर यांचा 
िवचार ही घेतला होता. ह े सव महापु ष जाती, वर्ण ीदा याला 
िवरोध करत होते. 

पेशवाईचा अ त झाला आिण इं जांची स ा भारताम ये आपली 
पाळंमुळं रोवू लागली. ि टशांना १८१८ म ये भारतावर आपली स ा 
िमळिवली. इं जी राजवटीकडे महा मा फुल े ह े काहीशा वेग या दृ ीन े
पाहत होते. राजक य स े या संवादापे ा “भटशाही” कडून ब जन 
समाजा या होत असले या िपळवणुक ची चता यांना अिधक माणात 
वाटत होती. इं ज रा यक याकडून ब जन समाजा संदभात होणा या 
िविवध अ यायांना यांनी आप या लेखन भाषणातून वारंवार त ड फोडल े
आह.े राजक य गलुामिगरी पे ा धा मक, सामािजक, सां कृितक 
गुलामिगरीची जाणीव समाजाला क न दे याची गरज यांना ती  पण े
जाणवू लागली. इं ज लोक आज आहते, उ ा नाहीत ते आप याला मािहत 
आह.े याकाळाचे सवागीण वा यीन िच ही पुरेशा माणात प  होणार 
नाही. यासाठी ामीण दिलतांची वृ प े, सं था, ंथलखेन, िवचार, 
यांनी हाताळलेल े िविवध वा य कार यांचे संकलन व संपादन हाव 

यास हवे. याच बरोबर इं ज पूव ब जन समाजाचे व प त नुषंिगक 
ामसं था, वतनवाडी, कृषीप तीचा तुव य व था, जात-वग, वण, 
व प, वसाय इ याद चीही न ा संदभात पाहणी हावयास पािहजे, 

ि टश राजवट व ा ण- ा णेतर वादाला महा मा जोतीराव फुल े
यां या काळातच त ड फोडल ेहोते. 

महा मा फुल े यांनी वकाळात “स यशोधक समाजा” या 
चळवळीने सु वातीला महारा ात चांगलेच मूळ धरल े होते. सािहि यक 
अिध ान ा  झा या िशवाय सावजिनक स य धमाला ख या अथान े
बळकटी ा  झाली नसती, यासाठी महा मा फुल े यांनी “सावजिनक 
स यधमा” ची संक पना प  करणारी, सामािजक प रवतनाची नवी दशा 
मांडणारी सािह य िन मती सु  केली. यांचा “शेतक याचा असूड” हा ंथ 
सामािजक समतेचे धोरण प  करणारा आह.े “ ा णाचे कसब” या का  

ंथात ा णी वच वामुळे समाजात वाढलेला धम भोळेपणा 
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थांबिव याचा िवचार मांडला. समाजातील उ तरीय लोकांकडून 
पददिलत समाजाला िमळणारी वागणूक व इं जां या िविश  धोरणामुळे 
ब जन समाजाचे, शेतक यांचे होणारे शोषणयांचे वा तववादी िच ण 
यांनी केल े आह.े माणसाचे जीवन सुधार यासाठी वसुस  हो यासाठी 

माणसाला धमाची आव यकता आह ेह ेखरे; परंत ुधमाधता, धमभोळेपणा 
वदां िभक िवचार माणसाने पाळून येत, असेच महा मा फुले यांचे सािह य 
सांगते. 

धा मक, सामािजक, शै िणक, सां कृितक व राजक य अशा 
अनेक गो ची यांनी आप या सािह यातून िच क सा केलेली दसते. 
ब जन समाजातील कतबगार लोकांना िश ण घे याची व राजकारणात 
सहभागी हो याची संधी िमळावी. यातून ा ण- ा णे र चळवळ व 
पुढे अ पृ यता िनवारणाची चळवळ आली, िश ण सार वाढला. यातूनच 

ामीण दिलत आिण ीवादी सािह याचा उदय झाला. याच बरोबर 
ामीण दिलत सािहि यकां या भावना बाहरे आ या. वा य िन मतीची 

सारीच े े ा ण वगा या हातात क त झा यामुळे महा मा फुल े
यां या “स यशोधक चळवळी”चे व यातून िनमाण झाले या ा णे र 
चळवळीचे ित बब मराठी सािह यात उमटलेच नाही. थोड यात, मराठी 
वा याचा ामीण, दिलत यासािह य वाहात व यापूव  झाले या 
िन मतीत महा मा फुल े यां या िवचारसरणीचा प रणाम झालेला दसत 
नाही; परंत ु यांचे िविवध कारचे काय महारा ात फलदायी ठ न मराठी 
वा यावर भाव पडलेला दसून येतो. 

ि टशांनी आपली स ा भारतात िवशेषतः महारा ात ि थर 
झा यावर िमशन-यां या इं जी शाळासु  के या. महारा ा या नागरी 
भागातील समाजजीवन भािवत करणा या अनेक गो ी ि टशांमुळे 
भारताम ये आ या. िश ण, सं कृती, आरो य, िव ान, धम, यांचा 
अ याससु  झाला. आरो य सुिवधांसाठी िमशन यांचे दवाखाने, वृ प े, 
भाषांत रत इं जी सािह य तसेच जगातील िविवध भाषांतील लोकि य 
आिण अिभजात सािह याचे अनुवाद याबाबी एकोिणसा ा शतका या 
म यात सु  झा या. याशतका या म यात महा मा फुल ेयांची शै िणक 
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चळवळ, शेतकरी व क करी वगाचे संघटन, सव प रहार जनतेसाठी 
यांनी अजीवन घेतलेल े प र म व केलेला संघष ही आधुिनक मराठी 

सािह या या िन मती मागे असावीत, असे मानता येत.े इं जी िश ण, 
जागितक अथ व थेचा प रचय, धमशा ाचा तौलिनक अ यास यां ारे 
आप या लोकां या ि थतीचे आकलन व नेमके िनदान यांनी केल.े 

महा मा फुल ेह ेआधुिनक काळातील पिहल ेभारतीय अथशा  
होतं, ही बाब ामु याने यावी लागत.े तरच यां या त व ान व 
वैचा रक मांडणीचा अ वयाथ लावता येतो. एक कडे ऐितहािसक 
कादंब या, पौरािणक व महाका ातील िविवधघटना संगांवर आधा रत 
ना  लेखन, कथा-कादंब यांची िन मती होऊ लागली, तर दसु या बाजूला 

खर सामािजक वा तवाचे भान असलेल े कथा मलेखन िस  होऊ 
लागल.े महा मा फुले यां या स यशोधक  िवचार वाहाने भारले या 
यां या अनुयायांचे “बळीबा पाटील” व त सम लेखन याच काळात वतं  

पण ेउठून दसते. 
आपला देश खे ांचा आह.े हणून या देशातील ब सं य जनता 

ही खेडयात राहणारी आह.े या खे ातील लोकांचा मु य वसाय शेती 
हा आह.े या खे ातील जनतेपयत नागरी भागात िनमाण झाले या समाज 
सुधाणा करणा या संघटनांचे काय पोहोचत न हते. राजक य स े पे ा 
दैनं दन जीवनात जाणवणारी उ वण य ा ण समाजाची गुलामिगरी 
हीच यां या दृ ीन े अिधक लेशदायी होती. हणून या ब सं य 
खे ांपा ांत राहणा या, क णा या िपळ या जाणा या अ ानी व द र ी 
समाजाचा िवचार होणे गरजेचे होते. ही गरज महा मा फुले यांनी 
ओळखली आिण देशातील समाजा या धमभेद, जाितभेद, पुरोिहत शाही, 
अंध ा, ी-पु षभेद, अिन ढी – परंपरा यांमधून मु  क न समता, 
बंधु व, ऐ य, िव ानव आि त व यांवर आधारललेी धमनीती िशकवून 
नवी समाजरचना कर याचे यांनी ठरिवल े होते. या उ ेशानेच यांनी 
समिवचारी मंडळ ना घेऊन सन १८७३ म ये “स यशोधक समाजा”ची 
थापना केली. 
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सन १८५६ पासूनच महा मा फुल े यांची “सावजिनक 
स यधमा”ची चळवळ चालू केली होती. ती नुसती वैचा रक चळवळ 
न हती, तर एक कृितशील चळवळ होती. मुला-मुल ना िश ण दल े
पािहजे. सवाना समान कायदा व संर ण असावे, असा महा मा फुल ेयांनी 
थापन केले या “स यशोधक समाजा” या िशकवणुक चा भाव होता. 

कृ णराव भालेकरां या या लखेन आिण िवचारसरणीवर महा मा फुल े
यांचा चंड भाव आह.े यांची भाषा, िवचारांची घाटणी, िवषयाचे 

ितपादन आिण िन कषा त ये याची प ती ह ेसव महा मा फुल ेयां या 
माणेच झालेल ेआह.े महा मा फुल ेयांना जु या चालीरीती, उ वण यांनी 

दिलतांवर, ि यांवर जे भयानक दु  िनबध लावल ेहोते, याब ल भयंकर 
चीड होती. हद ूि या व दिलत यादु , िनदयरीित रवाजातून मु  हावे 
हणून महा मा फुल े आयु यभर झंुजल.े यासाठी यांनी मुल या शाळा 

काढ या. अनैितक संबंधातून ज माला आलेल े मूल द क घेतल.े 
थािपतांनी ा ण िवधवा ि यांचे मंुडण क  नये, हणून यांचा संप 

घडवून आणला. िवधवा ा ण पिततांसाठी वसितगृह काढल.े 
महारा ात सन १९७५ नंतर ी-मु ची चळवळ सु  झाली. 

"िज या हाती पाळ याची दोरी, ती जगाते उ दारी”, “चूल आिण मूल” 
यात अडकललेी ी आज िश ण घेऊन बदल घडवून आणत आह.े 
सामािजक, कौटंुिबक व आ थक आघा ांवर ती आप या वातं यासाठी 
झगड यास िस  झाली. समाजा या सव े ांत या चळवळीचा भाव 
वाढला. ि यांनी आपल े वबळ सव े ांत िस  केले आिण आज तर ी 
आप या राजक य ह ांसाठी लढताना दसू लागली आह.े यासवाचा भाव 
सािह य िन मतीवर दसून येतो. हीनवीजाणी व महा मा फुल े यां या 
िवचार सरणी या भावातून ीवादी सािह यात खरपण े दसून आली 
आह.े अथात पिह या मिहला डॉ. आनदंीबाई जोशी या महा मा फुल े
यां या भावामुळेच दसतात. ी सािह यावर महा मा फुल े यां या 
िवचाराचे फार मोठे योगदान आह.े एवढे जरी आपण ल ात घेतल,े तरी 
महा मा फुले यांचा भाव आज या संपूण ी जातीवर आह,े आज 
यां याच ेरणतेनू ी लेिखका िनमाण होत अस याचे दसून आलले ेआह.े 
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महा मा फुल ेयांनी यां या प ी सािव ीबाई फुल ेयांना िश ण 
देऊन भारतातील पिहली िशि का बनवले. याच िवचारां या भावातून 
कसन फागोजी बनसोडे यांनी आप या प ी तुळसाबाई यांना िलहायला 

वाचायला िशकवून पुढे यांनी वतःच सु  केले या मु णालयाचे काम 
यां यावर सोपिवले. यांनी वतमान प ातून लेख, किवता िल न आिण 

नाटक, तमाशा व जलसे इ यादी कार सादर क न अ पृ यां या 
उ ाराचे य  केले. यां या किवतेतून दिलत जाणीवा खरपण े
अिभ  झालेली दसते. हणून महा मा फुले यांचा भाव दिलत 
वा यात पाहावयास िमळतो. महा मा फुल े यां या िवचार सरणी या 

भावातून दिलत सािह य उदयास आलेल ेआह.े इं जी राजवटीत मराठी 
सािहि यकांचा इं जी वा या बरोबर प रचय झाला होता. भाषांतर युग 
आल.े यानंतर इं जी वा यापासून ेरणा घेऊन मराठी िवचारवंतांनी 
मराठी म ये लेखन कर यास ारंभ झाला. 

एकोिणसा ा शतकाम ये िनमाण झालेल े मराठी िनबंध 
वा यया ये मधूनच समृ  होत गेल.े इं जी ानाने भािवत 
झाले या बुि वंतांना अ ानाची दरुव थे या कषाने जाणीव झाली. 
महा मा फुल ेयांचे प प िनबंध वैचा रकता, तकशु दता यांचा अंगीकार 
करणारे आहते. साधक बाधक मांडणी, युि वाद इ यादी वैिश ांचा 

ि पर वे िभ -िभ  भाव यां या लेखनातून दसून येतो. महा माफुले 
यां या िवचारातील रोखठोक पणा, िनि त दृ ी, चतनशीलता यांचा 
त कालीन वैचा रक लेखन क यावर भाव पडलेला दसून येतो. महा मा 
फुल ेयां या वैचा रक परंपरेचा समृ  वारसा २० ा शतकात चालवणारे 

भावी िवचारवंत हणून भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे मराठी 
िनबंध वा याला लाभलले े योगदान मौिलक व पाचे आह.े डॉ. 
बाबासाहबेांनी महा मा फुल े यांना गु थानी मानल े होते. महा मा फुले 
यां या ठकाणी असणारी दीन दिलतां िवषयीची तळमळ डॉ. 
आंबेडकरां या जीवन कायातून आिण लेखनातनू अिधक ती  झालेली 
दसते. यांचे सू म समाज िनरी ण, अ यास आिण ासंग, िव ा, 

िवचारांची ग भता यांचा यय यां या लेखनातून येतो. समाजातील 
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दु ढी, परंपरा, अंध ा, अ याचार, अ ान यां यावर वं ाखाली 
रािहलय्ा गेले या शू ाितशू , ब जन समाजा या उ ाराची सवकष 
चळवळ चालिवणारे खरे “महा मा” पदवी िमळिवणारे ते पिहल ेमहापु ष 
होते. महा मा फुले यांना १८८८ म ये महारा ीय सामािजक कायकत 
िव लराव कृ णाजी वांदेकर यांनी स माननीय “महा मा” पदवी दान 
केली होती. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी यांना गु  मानून यांची तुलना 
महा मा गौतम बु , संत कबीर यां या बरोबर केली आह.े 

समाज व थेचे जे व  महा मा फुले यांनी पािहले होते, त े
राजष  शा  महाराजांनी आप या कृितशीलतने ेआिण दिलत लेखकां या 
सािह यातून जोपासले आह.े महा मा फुल ेयांचे “तृतीयर ” ह ेनाटक असो 
क  “गुलामिगरी” अशा येक ठकाणी ते शोषणाचा शोध धमा या अंगान े
घेताना दसतात. “शेतक याचा असूड” तर शेतक यां या थांचे, 
प रि थतीचे महाका  होय. ामीण सािहि यकांना ामीणां या जीवनाचे 
िव ेषण कर यासाठी आज ही महा मा फुले ह ेऊजा ोत ठरल,े ामीण 
जीवनाचे िव ेषण करणारे, ामीण जीवनाची दखु री न सपकडणारे 
िवपुल असे लेखन महा मा फुल े यां या िवचार सरणी या भावातून 
मराठीत आज ही होत आह.े ामीण सािह याचे नाते महा मा फुल ेयां या 
िवचारांशी आह.े आज वेगवेग या दशांनी मराठी सािह य समृ  
कर याचे काय ामीण सािह यातून होत आह,े असे दसून येत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष: 

अशा कारे महा मा फुल े यांनी आप या सािह यातून 
समाजजीवनाचे िच ण व समाज प रवतनासाठी दलेली झंुज समाजाला 
जाणीव करणारी ठरते आिण मराठी सािह यां या अ यासकांसाठी ही 
उपयु  ठरणारी आह.े महा मा फुल े यांनी िविवध लेखना दारे 
समाजजीवनाला कलाटणी देणारी आपली शैली िस द केलेली आह.े 
महा मा फुले यांना एकोिणसा ा शतकातील कृितशील समाज सुधारक 
हणून ओळखल े जाते. महा मा फुले यांचे लेखन तसे वैचा रक, ताि वक 

दृ ा िचरेबंद व पाचे नाही. तसेच महा मा फुल यांनी समाजाचे दखुण े
कशात आह,े ह े यांनी ओळखलले ेहोते. 
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ब जन समाजाचे, शेतक यांचे शोषण आिण शेती व शेतकरी 
सुधारणा या िवषयीचा एक परुोगामी िवचारसरणी महा मा फुले यांनी 
पिह यांदाच मांडली. महा मा फुल ेयांनी महा मा गौतम बु , किपल मुनी, 
शा , सां यमुनी, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत कबीर यांचे िवचार 
आप या मनोभावी आ मसात केल ेअसून सामािजक, राजक य, सां कृितक, 
शै िणक, धा मक गुलामिगरीची जाणीव महा मा फुल े यांनी दिलत व 
मागासले या ब जन समाजाला क न दली. महा मा फुल या 
स यशोधक  िवचारांचा भाव अनेक लेखकांवर पडलेला दसून येतो. 
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महा  मामहा  मामहा  मामहा  मा  यो  यो  यो  योतीबा फुलच ेकृिष िवषयक तीबा फुलच ेकृिष िवषयक तीबा फुलच ेकृिष िवषयक तीबा फुलच ेकृिष िवषयक 
िवचारिवचारिवचारिवचार    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ि या भाि या भाि या भाि या भा. . . . बोचेबोचेबोचेबोचे    
संत भगवान बाबा कला महािव ालय सदखेड राजा िज. बुलडाणा 

साराशंःसाराशंःसाराशंःसाराशंः    
भारत कृिष धान देश आह.े कृिषवर चंड मोठा जनसमुह 

रोजगाराकरीता अवलंबून आह.े तसेच उदर भरणाकरीता आव  यक तेवढे 
अ  न शेतीतनूच िनमाण होत.े याला अजुनतरी पयाय दसून येत नाही. 
अशा चंड मह  वा  या िवषयावर महा  मा  योतीबा फुले यांनी शेती 
संदभात सुचिवलेल े उपाय व योजना शेतीची सुपीकता व उ  पादन 
वाढिव  याकरीता अ  यंत उपयु  त आहते. आधुिनक कालखंडात शासना  या 
शेती  िवषयक योजन व महा  मा फुलेचे त  कालीन कालखंडात  य  त केलले े
िवचार यात सा  य दसून येते. शासना  या शेतीिवषयक योजना म. फुलनी 
 वतः राबिव  या व  य  कृतीतून दाखिवले. शेती िवषयक सुधारणा 

कर  याकरीता  यांनी लढा दला.  हणनूच म.फुलचे कृिष िवषयक योगदान 
आजही मह  वपूण आह.े शतेी िवषयक  यांचे िवचार आजही उपयु  त 
आहते. दडसे वषापूव   यांनी शेतीिवषयक केलले े भा  य आजही कती 
उपयु  त आह]े ह े ल ात येत.े तत्  कालीन कालखंडात शतेी िवषयक  या 
काही योजना म.फुलनी राबिव  या  या योजना आज शासन राबिवतांना 
दसून येत.े यामुळे महा  मा  योतीबा फुल ेयांचे कृिष िवषयक िवचार व 

धोरण ेआजही तेवढेच मह  वपणू ठरतात.    
शोधक श  दःशोधक श  दःशोधक श  दःशोधक श  दः    शेती, दा र य, दणैाव  था, गती, जलसंधारण, िवकास 

 ता ता ता तावनाः वनाः वनाः वनाः     
भारत हा कृिष धान दशे आह.े शेतीची यो  य िनगा राखून ितचा 

िवकास के  यािशवाय भारतासार  या कृिष धान देशाची गती होणार 
नाही, याची जाणीव म.फुलना त  कालीन कालखंडात झाली होती, 
 हणूनच  यांनी शेती व शेती  या सुिपकतेबाबत परखडपणे िवचार  य  त 

केले. फ  त िवचार  य  त क न म.फुले थांबल ेनाहीत तर  या िवचारांचा 
व उपयांचा अंगीकार  यांनी  वतः केला व कृतीसह दाखवून दल.े 
त  कालीन शासनासमोर शेती िवषयक सम  या परखडपणे मांड  या. 
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भारतीय शतेी िहच उदरिनवाहाचे मुख  ोत आह,े  या शेतीच े
आधुिनक करण करण े आव  यक आह े याची जािणव म.फुलना होती. 
मागासले  या शेतीत सुधारणा के  यािशवाय काहीही उपाय नाही असे 
 प  ट मत म.फुलेचे होत,े यास सुधारणा कर  याकरीता म.फुलनी चंड 

लढा दला. आज शेतमजुरां  या सं  येत वाढ होतांना दसते. लोकसं  येचा 
चंड मोठा समुह रोजगाराकरीता शेतीवर अवलंबुन आह,े अशी 

रोजगारािभमुख  यव  था दवस दवस अधोगतीकडे जात आह.े शतेीची 
नापीक , पाणी  न, शतेमालाची िव  व िवपणन  यव  था, शासक य 
धोरण यामुळे शतेकरी शतेी  यवसायाकडून दरू जातो आह.े 
वाढ  याशहरीकरणामुळे कृिष े  दवस दवस कमी होत आह.े  यामुळे 
सामा  य शेतक-यांचे शेतीवर अवलंबुन असलले ेजीवन गंभीर बनत आह,े 
असा गंभीर इशारा म.फुलनी त  कालीन कालखंडात दला होता. 
 यापे ाही जा  त उ प घेवून शेतीची सम  या आजही समोर उभी आह,े 

याव न शतेीिवषयक िवचारांची म.फुलेची जाण कती ग  भ व दरूदृ  टी 
होती ह े दसून येते. 
उ ी  ःेउ ी  ःेउ ी  ःेउ ी  ःे 

1) महा  मा  योतीबा फुले यांचे कृिष िवषयक िवचार समजून घेण.े 
2) म.फुले  या कृिष िवषयक िवचाराचे मह  व पटवून देण े
3) म.फुलेचे िवचार व आधुिनक काळातील कृिषिवषयी धोरणे याची 

तुलना करण,े 
मममम....    फुलचे ेकृिषिवषयक िवचारःफुलचे ेकृिषिवषयक िवचारःफुलचे ेकृिषिवषयक िवचारःफुलचे ेकृिषिवषयक िवचारः    

म.फुलेनी जनतलेा िशि त कर  याचा जसा  यास घेतला तसाच 
 या िश णात क्ृिष िश णावरही भर दला होता. त  कालीन कालखंडात 

म.फुलना ही जाणीव झाली होती क , चंड मोठी जनता रोजगाराकरीता 
शेतीवर अवलंबुन आह.े शेतीची अधोगती झा  यास चंड मोठा जनसमुह 
बेरोजगार होईल आिण रोजगाराची सम  या िनमाण तर होईलच िशवाय 
फार मो ा माणात अ  नधा  याचा  न िनमाण होवून अ  नाचा तुटवडा 
िनमाण होईल, उदर िनवाहाचाच  न िनमाण होईल. हा  न िनमाणच 
होवू नये  हणून  यांनी कृिष सुधारणेबाबत  यास घेतला. फ  त याबाबत 
 यांनी िवचार  य  त केल े नाहीत तर  याची  य  कृतीतनू 
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अंमलबजावणी क न दाखिवली, िव ा  याना कृिष िवषयक ान दल े
पाहीजे यावर  यांनी भर दला. शेती िवषयक ान  यांना आह े अशा 
लोकांनी िनवड िश क  हणनू करावी असे िवचार म.फुलनी मांडले. खरीप 
हगंामात शाळेला सुटी दे  यात यावी जेणेक न शेतक-यां  या मलुांना 
शेतीची काय करता येतील व कुटंूबाला हातभार लागले.  याच माण े
शेती ान असले  या  य  तीचीच िनयु  ती गावात करावी. शेतक-यांना 
दैयनीय अव  था दरू कर  याकरीता व  यांना दा र यातून बाहरे 
काढ  याकरीता कृिष िवषयक िश ण व  यवसायािभमुख िश ण दणे े
गरजेचे आह े असे  यांचे मत होते. म.फुलचे ह े िवचार आजही ासंगीक 
आहते. भारतीय जनते  या अ  नधा  याचा मुख  ोत शेती आह.े  हणूनच 
 यांनी कृ षक व कृिष िवकासाकरीता उपाययोजना सुचिव  या आहते  या 
ामु  याने शतेक-यांचे अ ान दरू कर  याकरीता आहते. शतेक-यांना व 

शेतक-यां  या मुलांना िवदेशात पाठवून  यांना गत शेतीचे ान 
दे  याकरीता शासनाने खच क न िश ण दे  यािवषयी म.फुले सांगतात, 
जेणेक न युरोप मधील गत तं ानाचा फायदा भारतीय शेतीला िमळून 
 याची भरभराट होईल. 

 भारतीय शेती ब तांश नैसग क पा ावर अवलंबून अस  यामुळे 
पा  याची कमतरता कवा अितवृ  टीमुळे शेतीचे चंड नकुसान होते. 
 यातून नापीक  होत,े याला आळा घाल  याकरीता म.फुल े जलसंधारण, 

मृदसंधारण, जल सचन अशा िविवध उपाययोजना म.फुलनी सांगीतले  या 
आहते. पावसा यात पावसाचे पाणी शतेीतून वा न जात,े सोबत सुपीक 
माती सु  दा वा न जाते याला आळा घातला पाहीजे, याकरीता पाटबंधारे 
क न घे  यास म.फुले सांगतात. शेतीतनू वा न जाणा-या पा  याला 
अडवून शतेतळे िनमाण करावे, बांधबंदी  ती क न  यावी, कालवे िनमाण 
करावीत, तलावाची  यव  था क न पाणी साठवून ठेवावे. शासनान े
धरणाची  यव  था करावी असे मत फुलनी  य  त केल े आह.े साठवून 
ठेवले  या पा  याचा यो  य वापर सचनाकरीता करावा. धरणाचे पाणी थेट   
शेतक-यां  या शेतात पाईप ारे दे  योत यावे, जेणेक न पा  याची नासाडी 
होणार नाही. सोबत म.फुले शतेक-यांनाही सांगतात क , पाणी यो  य कारे 
वापरावे, शतेीला पाणी परुिवतांना शासक य अिधका-यांकडून शेतक-यांना 
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ास होणार नाही याबाबत द  रहावे, यावरही  यांनी ल  क ीत केल.े 
कोरडवा  शेतीपे ा बागायती शेतीवर  यांनी भर दला. शासनाने शतेक-
यांना िवहीरी खोदनू ा  यात व शेतीकरीता पाणी  यव  था क न ावी. 
जे शेतकरी  वतः िवहीरी खोदतील  यांना शासनाने मदत करावी. सतत 
चांगल ेिपक काढणा-या शेतक-यांना ब ीस ावे,  यांना ो  साहन ावे, 
असेही म.फुले सांगतात. 

गत शतेीचे ान शेतक-यांपयत पोह चिव  याकरीता शेतकरी 
मेळावे  ◌ारवावे,  याम  ये शतेीपयोगी िविवध औजारे, िब-बीयां  याची 
मािहती ावी. शेतीिन  ठ शेतक-यांना शासनान े पुर  कार ावा व इतर 
शेतक-यांना ो  साहीत करावे. िवदेशातील गत शतेीचे ान 
आप  याभाषेत उपल  ध क न ावे, जेणेक न शेतक-यांना  याचा फायदा 
आप  या शेतीकरीता क न घेता येईल. परंपरागत प  दती बरोबरच 
आधुिनक तं ानाचा शेतीत वापर कर  यावर म.फुले भर दतेात. सरकारन े
धरण िनमाण के  यानंतर शासनाचे अिभनंदन केल.े धरणाचे पाणी  वतः 
शेतात घेवून गत शेतीचा योग क न दाखिवला. म.फुलनी फ  त िवचार 
 य  त केले नाहीत तर त े  वतः अंगीकारले सु  दा. 

सतत शेतीत िपके काढ  यामुळे शेतीला िव ांती न  द  यामुळे 
शेती नापीक बनत ेअसे  यांचे मत होत,े याकरीता  यावर म.फुलनी उपाय 
सु  दा सांगीतल ेत े  हणतात शळेी, मढी, गाय, बैल यांचे शणेखत जमीनीत 

ावे, धरणे व काल  यातील / तलावातील गाळ काढून शतेात टाकावा, 
जेणेक न शेतीची सुिपकता वाढेल. गाळ टाक  याची परवानगी शासनान े
मोफत ावी, हा उपाय म.फुले सांगतात. गायी-बैलांचे मांस िव मुळे 
 यांची सं  या दवस दवस कमी होत आह.े करीता गाय व बैला  या मांस 

िव वर बंदी असावी  हणजे  यांची क  तल होणार नाही. परदशेातील 
चांग  या जनावरांचे संकर करावा व दधु दभु  यात भर घालावी. तसेच 
जमीनीला आव  यक जनावरांची िन मती करावी असेही ते सांगतात. ा 
सव कृिष िवकासाचा मुदभूत घटक आहते असे  हणन े चुक चे राहणार 
नाही. 

शेतीचे नुकसान व  य ाणी करतात  याला आळा घालण ेशतेक-
यांना पूणपण े श  य नाही करीता व  य ा  यांचा बंदोब  त शासनाकडून 
 हावा.  याकरीता शासनान े योजना आखा  यात व शतेीतील िपकांची 
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नासाडी होणार नाही याची काळजी  यावी. शेतक-यांना श  े ावीत 
जेणेक न शेतकरी आप  या शतेी  या िपकाचे संर ण  वतः क  शकतील. 
धरणाचे पाणी शतेक-यांना िमळाले, परंतु धरण े बांध  याचा खच शेतक-
यांकडून वसुल कर  याचा सपाटा इं ज सरकारन ेलावला ते  हा हा कर र  
कर  याबाबत शतेक-यांची  यथा म.फुलनी त  कालीन सरकारसमोर 
मांडली होती. माल िव ला आणतांना भरमसाठ जकात कर  ◌ारावा 
लागत असे,  यामुळे शेतक-यांचे चंड नुकसान होत होते. याबाबत  यांनी 
परखड मत  य  त केले. शतेसा-याची र  कम कमी क न शेतक-यास 
शेतीची ान दे  याबाबत  यांनी  प  ट श  दात सरकारला सुनावली. शतेक-
यां  या शोषणािव  दचे आंदोलन खतफोडीचे बंड  हणून ओळखले जात.े 
“नांगर चालणार नाही आिण जमीन िवकणार नाही” ही भुिमका 
आंदोलनात होती. 1888 म  ये ि ह  टोरीया राणी  या समोर शेतक-यांचे 

ितिनधी  हणनू शेतक-यांची गा-हाणी मांडली. शेतीकरीता कमी  याज 
दराने कज दे  याबाबतचा कायदा क न घेतला, शेती भारता  या 
िवकासातील मुलभूत घटक आह ेह ेसमजणारे म.फुल ेयुगपु ष होते. 

शतेीला जोडधदंा असावा असे िवचार म.फुलनी मांडल,े याम  ये 
गायी, शेळी, मढी पालनावर  यांनी भर दला. एवढेच न  ह े तर गोवंश 
बंदी घातली. िवदेशातील उ  कृ  ट गरुांचे शेळी मढीचे संकट क न चांगली 
जनावरे िनमातीवर  यांनी भर दला. शतेी उ  प  नाला आधार  हणून शेळी 
मढी पालनातून लोकर िनमाण होवून उ  पादनात भर पडेल, असेही मत 
 यांनी मांडले. दयिनय अव  थते असले  या व कजबाजारी शेतक-यां  या 

कजाची माफ  सरकारने दे  याबाबत म.फुले सांगतात, एकंदरीत जल 
सा रता, कृिष िश ण, शेतकरी मेळावे, आधुिनक तं ानाचा अ  यास, 
शेतीपुरक  यवसाय, मृदसंधारण, जल सचन, इ  यादी बाबत आधुिनक 
प  दतीन ेिवचार मांडून शतेी  या सुधार  याचा मा.फुलनी य  न केला. 
मममम....फुलची शतेी सधुार  याफुलची शतेी सधुार  याफुलची शतेी सधुार  याफुलची शतेी सधुार  याच ेउपायःच ेउपायःच ेउपायःच ेउपायः    

महा  मा फुले  हणत, शेती सुधार  याकरीता िवदेशात असणारे 
शेतीिवषयक ान येथील शेतक-यांना देवून शेती उ  पादनात वाढ क न 

ावी. िवदेशी ान शासनाने  वतः उपल  ध क न ावे, जेणेक न 
शेतक-यांना खच येणार नाही. सतत व सलग जमीनीतनू िपक घेत  यामुळे 
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जमीनीची सुपीकता कमी होते,  याकरीता शेणखतांचा वापर क न  ◌ोती 
सुपीक बनवावी. शेतीचे वा न जाणारे पावसाचे पाणी अडवून जीरवावे, 
 ◌ालाव िन मती क न बागायती शेती करावी. बंजर शेतीत धरणे व 

तलावातील गाळ काढून तो शतेीत टाकावा याकरीता शासनाही कोणताही 
कर न आकारता मोफत ावा. गायरान परत करावे, जेणेक न पशुपालन 
 यवसाय जोडधंदा  हणून करणे सुकर होईल. दधु दभु  यातनु व लोकर 

िन मतीतून समृ  दी िनमाण होईल. गाय व बैला  या कतलीवर बंदी 
आणावी जेण ेक न शेतीकरीता उ  तम बैल िमळतील. आधुिनक प  दतीन े
शेती करावी, िविवध योग करावेत, शासनाने िविवध सुिवधा ा  यात. 
शेती िवषयक  पघा घेवून उ  कृ  ट शेती करणा-या शतेक-याला ब ीस 

ावे  यांना कृिष पद  या ा  या व  यां  या सोबतच इतरांनाही ो  साहीत 
करावे. जलसंधारण, जलसा रता, जल सचन मृद संधारण योजना 
शेतीकरीता राबवा  यात. पालका  या पा  याने शेतीतील सुपीक माती 
वा न जाणार नाही याची काळजी  यावी  याकरीता बांधबंधी  ती करावी. 
वृ तोड ऐवजी वृ  लागवड करावी, शेतीचे उ  पादन वाढिव  याकरीता 
जोडधंदा करावा, याम  ये शेळी-मढी पालन क न  यां  या संकरीत जाती 
िनमाण करा  यात. रानटी जनावरांपासून शेती िपकाचे संर ण कर  यावर 
 यांनी भर देईल याकरीता शतेक-यांना श  े दे  यावर  यांचा भर होता. 

जंगली जनावरांपासून िपकाचे र ण कर  याची जबाबदारी म. फुल े
िशपायांवर टाकतात. शते मालाची िव  करतांना म  य  थ व दलाल 
शेतक-यांची लुट करतात,  याला शासनानआेळा घालावा, शेती िवषयक 
कराची न  यान े पनूरचना करावी, म.फुल े  हणतात लोकसं  या वाढ ह े
शेती  या ासाला कारणीभूत आह,े कारण  यामुळे शेतीचे तुकडे होत 
आहते याला आळा घाल  याकरीता कुटंूब मया दत ठेव  यावर  यांनी भर 
दला व ीभाया प  दतीला िवरोध केला.तसेच  येक  ी-पु षाला 

शेतीिवषयक ान द  या जावे, शेतक-यां  या मुलांना नोकरीत आर ण 
ावे, शेतकरी कज मु  त करावा, असे शेती सुधारणेबाबत महा  मा फुलनी 

त  कालीन कालखंडात िवचार मांडले. 
मममम....फुलनी कृिष िवषयक िवचार व आधुफुलनी कृिष िवषयक िवचार व आधुफुलनी कृिष िवषयक िवचार व आधुफुलनी कृिष िवषयक िवचार व आधुिनक काळातील कृिष िवषयक िनक काळातील कृिष िवषयक िनक काळातील कृिष िवषयक िनक काळातील कृिष िवषयक 
धोरणःधोरणःधोरणःधोरणः    
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    महा  मा  योतीबा फुले यांना खरेतर ि तीजापलीकडे पाह  याची 
द  यदृ्  टी होती असे  हणने चुक चे ठरणार नाही, कारण  यांनी  य  त 

केलेल ेिवचार आज अंमलात येतांना दसतात व  यातून शेतीची सुधारणा 
व िवकास होतांना दसत आह.े ततंोतंत पालन शासनाकडून होत नसल े
तरी म.फुलचे िवचार कती ासंगीक होते ह े दसून येते. म.फुलनी 
सांगतले  या अनेक उपाय योजना शासन राबिवतांना दसत आह,े यातील 
काही पुढील माण े महा  मा फुले जलभूमी संधारण अिभयान, माती 
प र ण योजना, धानमं ी िपक िवमा योजना, फळिपक िवमा योजना, 
आ  मा अतंगत देश-िवदेश व रा  यांतगत अ  यास दौरे, आ  माअंतगत 
शेतकरी िश ण, कु  कुटपालन योजना, शेळीपालन अनुदान योजना, 
शेतीला तार कंुपण अनुदान योजना बंदी  त शेतीपालन योजना, 
रोपवाटीका, कृिष िवषयक परु  कार, शेतकरी मािसक शरद पवार ाम 
समृ  दी योजना, भाऊसाहबे फंुडकर फळबाग योजना, मु  यमं ी सौर कृिष 
पंप योजना, िपक नुकसान  ◌ारपाई योजना, महा  मा  योतीबा फुल ेकज 
माफ  योजना, जनआरो  य योजना, नानाजी देशमुख क्ृिष संजीवनी 
योजना, ॅ  टर अनुदान योजना, शेततळे सामुहीक शेततळे, मोफत गाळ, 
नाला बंड ग, कालवे, तलाव िन मती ा व अशा अनेक योजना शासक य 
 तराव न राबिव  यात येतात, ा योजना आज राबिव  या जातात परंत ु

अशा योजना राबिव  या पाहीजे ह े सांगणारे 150 वषापूव चे त  व  त,े 
दरूदृ  टी असणारे महान कृिष त  म.फुले होते यात दमुत अस  याचे कारण 
नसावे. 
िन  किन  किन  किन  कषःषःषःषः    

भारतासार  या शेती धान दशेात शतेी िवषयक सखोल ान 
सांगणारे  टे कृिष त  व िवचारवंत  हणून म.फुले थोर आहते. 
काळापलीकडे जावून िवचार करणा-या महान  य  तीम  वास कृिष 

े ातील अ णी िवचारवंत  हणून  यांचा गौरव करणे अग  याचे आह.े 
शेती सुधार  याचे िवचार आयु  यभर सांगून आज सरकार  यां  या 
िवचारानुसार धोरण िन मती करीत आह,े ह े  यां  या िवचाराचे थोरपण 
आह,े आज आपण  यांचे िवचार अंमलात आणत आहो. याव न  यांचे शेती 
िवषयक मुलभूत िवचार दरूदृ  टी व वैचा रक क  भता दसून येते.  यांनी 
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शेती िवषयक केललेी िच क  सा व सिम ा िव मान सरकार करीता 
मागदशक ठरत आह.े  हणनूच  यांना शेतक-यांचे कैवारी  हणावे लागेल. 
भारतीय शेतीचे  व प व सम  या न  क  काय आहते याची सखोल चचा व 
िच क  सा म.फुलनी केली आह,े शेतीला संप  न कर  याकरीता काय केल े
पािहजे याचे सखोल ान म.फुलनी दल े आह.े म.फुलनी सांगतले  या 
िवचारांची अंमलबजावणी फार पूव च केली असती तर आमची आ  मह  या 

वृ  ती आली नसती. आज अनके सुिवधा व धोरणे राबिवली जात आहते, 
परंत ु अजुनही बरीच मोठी मजल मारण े आव  यक आह.े अजुनही ख-या 
गरजुपयत योजना पोहचतात काय हा संशोधनाचा िवषय ठ  शकतो 
आिण ा योजनांची यश  वी र  या अंमलबजावणी झाली तरच म.फुले  या 
िवचारांची फल ृती झाली असे  हणावे लागले. तरी पण ब-याच अंशी 
म.फुले  या िवचारांची अंमलबजावणी होतांना दसते. 
सदंभ सचुीःसदंभ सचुीःसदंभ सचुीःसदंभ सचुीः    
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egkRek Qqys ;kaps ok³~e;hu vkf.k lkekftd dr`ZRoegkRek Qqys ;kaps ok³~e;hu vkf.k lkekftd dr`ZRoegkRek Qqys ;kaps ok³~e;hu vkf.k lkekftd dr`ZRoegkRek Qqys ;kaps ok³~e;hu vkf.k lkekftd dr`ZRo    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    vkfl;k fp’rhvkfl;k fp’rhvkfl;k fp’rhvkfl;k fp’rh    
ejkBh foHkkx Jhd`".k egkfo+|ky;] xqatksVh 

izLrkouk %& 
 e-tksrhjko Qqys gs 19 O;k ’krdkrhy dzkafrdkjh fopkjoar] rRoK gksrs- 
HkkjrkP;k bfrgklkrhy 19 os ’krd gs "izcks/ku ;qx Eg.kwu vksG[kys tkrs- ;k 
dky[kaMkr fczVh’k lRrsP;k ek/;ekrwu Hkkjrh; lekt] laLd`rh vkf.k lkfgR; ;k {ks=kr 
vewykxz cny ?kMwu vkys- f’k{k.kkP;k ek/;ekrwu ik’pkR; Kku] foKku ;kaph vksG[k 
>kysY;k uO;k fi<hus lektO;oLFksrhy vfu"B :<h] ijaijkafojks/kkr pGoG mHkh dsyh- 
fganw /kekZph fpfdRlk d:u R;krhy lkaLd`frd fo"kerk fuekZ.k dj.kkÚ;k rRokaoj iz[kj 
gYys dsys- ;k lektizcks/kukP;k pGoGhrwup fofo/k lektlq/kkjd] lektfpard o 
fopkjoar mn;kl vkys- R;kauh vkiY;k dk;kZrwu o ys[kukrwu izcks/kufopkj ekaMwu 
"oSpkfjd ok³~e;fufeZrh dsyh- egkRek tksrhjko Qqys gs ,deso vls fopkjoar gksrs dh 
T;kauh vkiY;k fopkj dk;kZrwu misf{kr ’kqnzkfr’kwnz] ’ksrdjh dkexkj] L=h ;kaps 
thoun’kZu ?kMoys- R;kaP;k thoukrhy O;Fkk] osnuk ekaMwu R;kaP;k ’kks"k.keqDrhpk fopkj 
ok³~e;krwu vfo"dr̀ dsyk- 
 tksfrjko Qqys ;kaps lexz ok³~e; dzkafrn’khZ vlwu R;kps Lo:I eq[;r% 
oSpkfjd vkgs- QqY;kaps cqf/nizkek.;oknh] foKkufu"B] izcks/kuij] fparuxHkZ fopkj vkf.k 
Lokra«;] lerk] ca/kqrk] lkekftd U;k; b- ewY;s ;kaph vfHkO;Drh ;k oSpkfjd ys[kukr 
vk<Grs- 
mfí"Vs &mfí"Vs &mfí"Vs &mfí"Vs & izLrwr ’kks/k fuca/kkP;k ek/;ekrwu tksfrjko Qqys ok³~e;hu o lkekftd 
drqZRokpk ifjp; gksbZy- rlsp ejkBh oSpkfjd ok³~e;krhy egkRek Qqys ;kaps ;ksxnku 
y{kkr ;sbZy- R;kaP;k lkfgR;krwu vfHkO;Dr >kysyh fopkjrRos vkf.k thouewY;s y{kkr 
;srhy- 
v/;;u i/nrh &v/;;u i/nrh &v/;;u i/nrh &v/;;u i/nrh &ojhy ’kks/kfuca/kkr nq̧ ;e rF; lkeqxzhP;k miyC/krslkBh orZekui=] 
vusd xzaFk] ’kks/kfuca/kkpk vk/kkj ?ks.;kr vkyk vkgs- 

egkRek tksfrjko Qqys ;kauh lektifjorZuklkBh eksBs dk;Z dsys- rlsp 
lektizcks/kuklkBh fofo/k xzaFkkps ys[ku dsysyk vkgs- ;k xzaFkkae/kwu Qqys ;kaps rkfRod 
fopkj vfHkO;Dr gksrkr] rs [kkyhyizek.ks] 
1- Rk`rh; jRu &Rk`rh; jRu &Rk`rh; jRu &Rk`rh; jRu & 9855 lkyh Qqys ;kauh ys[kukl lq:okr dsyh- R;kapk ifgyk 
xzaFk "r`rh; jRu' gs ukVd gksrs- gs ejkBhrhy ifgys Lora= lkekftd ukVd vkgs gs 
1855 lkyh e-Qqys ;kauh "1855 lkyh n{k.kk izkbZt dfeVhl viZ.k dsys ( ijarw rsFksgh 
vlY;k fHkMLr HkV lHkklnkaP;k vkxzgkeqGs ;qjksfi;u lHkklnkaps dkgh pkysuk rsOgk R;k 
dfeVhus ek>h pksIkMh ukilar dsyh- 1- vlk Qqys ;kauh ukVdklaca/khpk mYys[k 
"xqykefxjh' ;k xzaFkkr dsysyk vkgs-frljk MksGk gk Kkukpk izrhd vkgs- ’kadjkus frljk 
MksGk m?kMyk rj loZ HkLelkr gksrs- R;ko:u tksrhjko Qqys ;kauh Kku:ih frljk MksGk 
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m?kMwu rRdkyhu czkEg.k lektkoj gYyk dsyk vkf.k cgqtu nfyr lektkph 
ekufldrk cny.;kps dk;Z vkiY;k Vksdnkj Yks[k.khus dsys- 
;k ukVdkrhy "fonq"kd' gh egRokph O;fDrjs[kh vkgs-laLd`r ukVdkr vlk fonw"kd 
vlrks rks dFkkudkrhy dPps nqos tksMrks- rks loZK vlrks R;kpk lapkj eqDri.ks 
vlrks- ;k ukVdkr fonw"kd gk Lor% egkRek Qqys ;kaph oSpkfjd Hkwfedk ikj ikMrkauk 
fnlrks- fonw"kdkP;k eq[kkrwu e-Qqysp cksyr vlrkr- gs fonw"kdkP;k laoknkao:u fnlrs- 
ukVdkrhy ik=kaP;k Hkwfedkae/khy vkf.k laoknkrhy iksdGi.kk fonw"kd y{kkr vk.kwu 
nsrks- mnk & 
""tks’kh tj ej.kkiklwu ek.kls okpforkr rj baxzt ljdkj loZ vkS"k/kh mik; dj.kkÚ;kal 
,dhdMs Bsowu &&&&&&&& rs loZ dke tks’kkaP;k xG;kr dk cka/khr ukghr?'' 
""&&&&&&&tks’kkyk ,o<h osG tynh >kyh gksrh vkf.k vkrk Fkkac Eg.kw ykxyk- 
dkj.k cqokckthph rqacMh Hkjyh uk ?'' tks’kh dk dlkbZ vkGhr esa<jkyk xzgkP;k 
fiMkaiklwu eqDr dj.;kdfjrk jkgr vkgsr-2-  
Okjhy ifgY;k vadkrhy fonw"kdkP;k rksaMP;k laoknkr ,d lw{e migkl vkgs- rlsp 
tks’kh Lor% dlk;kis{kkgh eksBk dlkbZ vkgs- tks’kh dlk <ksaxh vkgs gsgh ;k laoknkrwu 
y{kkr ;srs- ;k ukVdkrhy tks’kh&ckbZ&uojk ;kaP;k ts alaokn ?kMrkr] T;k ?kVuk fuekZ.k 
gksrkr ;krwu tks’khpk [kksVsi.kk Li"V gksr vlrksp( ijarq fonq"kdkeqGs rks vf/kd Vksdnkj 
gksrks- e-Qqys ;kauk ts lkaxk;ps rs vf/kd Li"V gksrs- ukVdkrhy ik= 
dq.kch&uojk&ck;dks ;kaphp ekufldrk e-Qqys ;kauk uqlrh cnyk;ph ulrs rj 
lkekftd eukphp ekufldrk Qqys cnyw ikgrkr- ,dk vFkkZus e-Qqys ;kauh ifgY;kp 
lkekftd ukVdkr ,d Qkj eksBk fonw"kdkpk iz;ksx dsyk vkgs- ;krhy ,d ,d ik= gs 
,dk tkrhps izfrfuf/kRo dj.kkjs vkgs- ckbZ&uojk gs cgqtu dq.kch lektkps] 
tks’kh&R;kph ck;dks rRdkyhuczkgE.kh lektkps izknzh gk baxzt lqf’kf{kr vk/kqfud 
lektkps izfrfuf/kRo djrkuk fnlrks rj fonw"kdkP;k Hkwfedsrwu Lor% Qqys 
lektfpardkph Hkwfedk ?ksrkuk fnlrkr- e-Qqys ;kaps "r`rh; jRu' gs ukVd 
fyfg.;kekxpk gsrw czkgE.kkaPkk <ksaxhi.kk y{kkr vk.kwu ns.ks vkf.k /kkfeZd ckcrhr tkxr̀h 
?kMowu vk.k.ks] lektkph ekufldrk cny.ks gk vkgs- ;kr e-Qqys ;’kLoh >kY;kps 
fnlrkr- 
2222---- czkgE.kkps dlc &czkgE.kkps dlc &czkgE.kkps dlc &czkgE.kkps dlc &    
b-l- 1869 e/;s e-Qqys ;kauh "czkgE.kkps dlc' gk xzaFkk fyfgyk- gk i| xzaFk vkgs- 
R;kr HkV’kkghP;k ’kks"k.kkrwu cgqtu lektkph eqDrh Ogkoh- ;klkBhps fopkj R;kauh 
ekaMys- e-Qqys ;kaP;k toGtoG loZp xzaFkkr czgE.;koj Vhdk vkgs- ;k xzaFkkP;k 
izLrkousr vls EgVys vkgs dh] ""czkgE.k vkiyk dkok loZ tkrhaP;k yksdka’kh lkj[kk 
pkyohr ukgh- dq.kch] ekGh oxSjs ’kwnz yksdkar R;kaps HkVi.k Qkj pkyrs vkf.k rs brj 
tkrhaP;k o fo’ks"kd:u lkaizr dkGP;k lq/kkjysY;k yksdkal Qkjls BkÅd ukgh- ts fo|k 
f’kdwu lq/kkjysys vkgs R;kaP;ke/;s HkVthcqokaps ekgkRE; fnolkuqfnol deh gksr pkyys 
vkgs( ijarq v’kh xks"V ’kwnz tkrhr ukgh- rsFks v+|kfi ckthjkokP;k osGph HkV’kkgh jkT; 
djhr vkgs- v’kk yksdkal R;kaP;k ca/kukrwu lksMokos Eg.kwu tksrhckauh gk vYi iz;Ru 
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dsyk vkgs''3- fo’ks"k Eg.kts gs iqLrd Qqys ;kauh egkjk"Vªkrhy dq.kch] ekGh] ekax] 
egkj ;kauk viZ.k dsys vkgs- 
3333---- xqykefxjh &xqykefxjh &xqykefxjh &xqykefxjh &    
1869 lkyhp e-Qqys ;kauh "xqykefxjh' gk xzaFk fyghyk- gk QqY;kaPkk egRokpk xzaFk 
vkgs- R;ke/;s rs bfrgklkP;k vk/kkjs iqjk.kdFkk o laLd`rh vkf.k R;ke/kwu czkgE.kkauh 
yknysyh xqykefxjh ij[kMi.ks ekaMrkr- e-Qqys ;kaP;k xzaFkkaP;k viZ.kif=dk eksB;k 
cksyD;k vkgsr- xqykefxjhph viZ.k if=dk v’khp oSf’k"V;iw.kZ vkgs- 
  ^^;quk;VsM LVsVle/khy lnkpkjh yksdkauh xqykekal nkL;Rokiklwu 
eqDr dj.;kP;k dkekr vkSnk;] fujis{krk o ijksidkj cq/nh nk[kfoyh okLro R;kaP;k 
lUekukFkZ gs ygkuls iqLrd R;kl ije izhrhus utj dfjrks vkf.k ek>s ns’kcka/ko R;kapk 
R;k LrqR; d`R;kpk fdRrk vkiys ’kqnzcka/kokl czkgE.k yksdkaP;k nkL;Rokiklwu eqDr 
dj.;kP;k dkekr ?ksrhy v’kh vk’kk ckGxrks- 4- ;k xzaFkklaca/kh e-Qqys ;kauh vkiyh 
Hkwfedk Li"V ekaMysyh vkgs- rs vls Eg.krkr dh] "";k ns’kkr baxzt ljdkj vkY;keqGs 
’kwnzknh]  vfr’kwnz HkVkP;k dkf;d nkL;Rokiklwu eqDr >kys [kjs( ijarq vkEgkal 
lkax.;kl eksBs nq%[k okVrs dh] v|kfi vkeps n;kGw ljdkjps ’kwnzkfn vfr’kwnzkl fo|k 
ns.;kfo"k;h nqyZ{k vlY;kewGs rs vKkuh jkgwu HkVyksdkaps cukoV xzaFkkaP;k laca/kkus R;kaps 
ekufld nkl >kysys vkgs- &&&& HkV yksd R;k lokZal ,danj loZ izkiafpd ljdkjh 
dkekr fdrh yqVwu [kkrkr ;ktdMs vkeps ljdkjps eqGhp y{k iksgpys ukgh- rj 
R;kauh n;kGw gksÅu ;k xks"VhdMs uhV fjrhus y{k iqjokos o R;kl HkV yksdkaps ekufld 
nkL;Rokiklwu eqDr djkos v’kh vkEgh vkiys txfUu;aR;ktoG ’ksoVph izkFkZuk djrks-
''5- 
Ekufld xqykefxjh nwj dj.;klkBh"xqykefxjh' nwj dj.;klkBh "xqykefxjh' gk xzaFk e-
Qqys ;kauh fyfgyk- 
4444---- "’ksrdÚ;kapk vlwM'"’ksrdÚ;kapk vlwM'"’ksrdÚ;kapk vlwM'"’ksrdÚ;kapk vlwM'    

b-l- 1883 lkyh e-Qqys ;kauh "’ksrdÚ;kapk vlwM' gk xzaFk fyfgyk- ,dw.k 
ikp izdj.kkr gk xzaFkk foHkkxyk vlwu xzaFkkP;k izkjaHkh miksn~/kkr o ’ksoVh [kklk ejkBk 
Eg.kfo.kkjk ,d dchjiaFkh ’kwnz lk/kw ;k nksu xzgLFkka’kh >kysyh ppkZ tksMysyh vkgs- 
QqY;kauh ;k xzaFkkps ys[ku lyxi.ks pkj fHkarhP;k vkr dsysys ukgh- tso<k Hkkx xzaFkkpk 
fygwu gksr vls rl rls R;kps okpu rs fofo/k fBdk.kh djr- eqacbZ] iq.ks] Bk.ks] tqUuj] 
vksrwu] gMilj] oax.kh] ekG;kph dq:y ;k xkoh R;kauh gk xzaFk okpwu nk[koyk- 
cMks|kps egkjkt l;kthjko xk;dokM ;kaP;kleksj QqY;kauh ;k xzaFkkps okpu dsys] rsOgk 
egkjktkauh rss y{kiwoZd ,sdwu R;kapk vknj lRdkj dsyk- ;k Hkwfedsekxs R;kaph 
lR;’kks/kdkph n`Vh vkgs- ;k xzaFkkr Qqys fyfgrkr] ""’kwnz x`gLFkkauh fdR;sd osGk gk xzaFk 
ek>;k rksaMwu ,sdyk o ;k xzaFkkr fyfgysyk etdwj [kjk vkgs v’kk fo"k;h R;kauh 
vkiY;k lg~;k etdMs ikBfoY;k vkgsr'' 6- ;k o:u xzaFkxr vk’k;kyk okLrokph 
iq"Vh feGrkuk fnlrs- ;k cjkscjp ;k xzaFkkP;k fufeZrhl vusd bafXy’k] laLd`r] izkd`r 
xzaFkkps lanHkZ QqY;kauh okijysys vkgsr- ;kojQu xzaFkkps la’kks/ku eY;gh y{kkr ;srs- 
 tksrhjko Qqys ;kauh "’ksrdÚ;kpk vlwM' ;k xzaFkkrhy izLrkousr xzaFkys[kukpk 
mís’k uewn dsysyk vkgs- R;kfo"k;h Qqys fyfgrkr] ""’kwnz ’ksrdjh gYyh brD;k 
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nSU;ok.;k fLFkrhr ;smQu iksgksp.;kph /keZ o jkT;klaca/kh vusd dkj.ks vkgsr- R;kiSdh 
FkksM;k cgqrkaps foospu dj.;kP;k gsrwus gk iq<hy xzaFk jfpyk vkgs- ’kwnz ’ksrdjh cukoV 
o tqyeh /kekZps ;ksxkus ,danj loZ ljdkjh [kkR;kauh czkgE.k dkexkjkaps izkcY; 
vlY;kus HkVfHk{kqdkadMwu o ljdkjh ;qjksfi;u dkexkj ,s"kvkjkeh vlY;kps ;ksxkus] 
czkgE.k dkexkjkadMwu ukMys tkrkr- R;kaiklwu R;kal ;k xzaFkkoyksdukps ;ksxkus vkiyk 
cpko dfjrk ;kok vlk gsrw vkgs- Eg.kwu ;k xzaFkkl "’ksrdÚ;kpk vlwM' vls uko 
fnysys vkgs-'' 7-;ko:u tksrhjko Qqys ;kauh nksu eq[; mís’k Bsowu ;k xzaFkkph jpuk 
dsY;kps fnlrs- R;ke/;s ’ksrdjh] R;kph nSukoLFkk] ;klkBhph /kkfeZd o jktdh; {ks=k’kh 
lacaf/kr th fof’k"V dkj.ks vkgsr R;kaph ehekalk dj.ks gk ifgyk gsrw vkgs- nqljk gsrw 
’ksrdÚ;kauk vkiY;kojhy vU;k; & vR;kpkjkfojks/kkr vkokt mBfo.;klkBh ;k xzaFkkps 
lgk¸; gksbZy- ,dw.kp ’ksrdÚ;kaps thoun’kZu ?kMfo.;klkBh gk xzaFk tksrhjko Qqys ;kauh 
fyfgysyk vkgs-  
 Tkksrhjko Qqys ;kauh ’ksrdÚ;kaP;k nq%[kkph dkj.k ehekalk ;k xzaFkkr l[kksyi.ks 
ekaMysyh vkgs- gtkjks o"kZ ’ksrdÚ;kyk ’kqnzkoLFksr Bsowu R;kP;koj vU;k;] vR;kpkj 
czkgE.kkauh dsys- uohu baxzth jkT;O;oLFksr ’ksrdÚ;koj tqyeh dj o dk;ns d:u 
’ksrdÚ;kps vkfFkZd ’kks"k.k dsys xsys- ;k loZ /kkfeZd o jktdh; ’kks"k.kkekxs th fofo/k 
dkj.ks vkgsr R;ke/;s yksdla[;k ok<] csjkstxkjh] O;oukf/kurk] vuSfrd O;ogkj b-
lekos’k gksrks- ;kis{kk ’ksrdÚ;kojhy ’kks"k.kkps o R;ke/kwu fuekZ.k gks.kkÚ;k nq%[kkps ewG 
"vfo|k'gsp vkgs vls Qqys ;kauh vR;ar ij[kMi.ks lkafxrys vkgs-  
 Tkksrhjko Qqys ;kauh vkq;";Hkj ’kqnzk’kwnz] ’ksrdjh] dkexkj] fL=;k ;kaP;k 
f’k{k.kkoj Hkj fnyk- QqY;kauk ekfgr gksrs dh tksi;Zar gk oxZ f’kf{kr gksr ukgh] rksi;Zar 
R;kP;k nq%[kn fLFkrhe/;s ifjorZu gks.kkj ukgh- ;klkBhp f’k{k.kkpk lans’k R;kauh lrr 
fnyk- "’ksrdÚ;kpk vlwM' ;k xzaFkkP;k lq:okrhl fo|sps egRo lkaxrkuk R;kauh 
vfo|seqGs ’ksrdÚ;kaph voLFkk d’kh >kyh] gs lkax.kkjk v[kaM fnysyk vkgs] rks 
[kkyhyizek.ks] 

 
""fo|sfouk erh xsyh] erhfouk uhfr xsyh] 
furhfouk xrh xsyh] xrhfouk for xsys] 

foRrkfouk ’kwnz [kpys] brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsys''- 8- 
 vfo|k Eg.kts vKku] vf’kf{kri.kk] fo|sP;k vHkkokeqGs ’kwnz ’ksrdÚ;kph 
cq/nh pkyr ukgh- vkiY;koj gks.kkÚ;k ’kks"k.kkph tk.kho R;kyk gksr ukgh- cq/nh 
ulY;keqGs pkaxys okbZV dk; ;kph tk.k ;sr ukgh- 
 ,dw.kp ’ksrdÚ;kaph th n;uh;] nq%[kn fLFkrh >kysyh vkgs R;kekxs /kkfeZd 
o jkT;fo"k;d th fofo/k dkj.ks vkgsr R;kpk ik;k ’ksrdÚ;kP;k vKkukr vlY;kps 
Qqys lkaxrkr- R;keqGs nq%[kkrwu ckgsj iM.;klkBh f’k{k.kkf’kok; nqljk ekxZ ulY;kpsgh 
rs lwfpr djrkr- 
 "’ksrdÚ;kpk vlwM' gk xzaFk tksrhjko QqY;kaP;k oSpkfjdrspk vkn’kZ uequk 
vkgs- ;k xzaFkkps fo’ks"k Eg.kts QqY;kauh tjh egkjk"Vªkrhy ’ksrdÚ;kaP;k thoulanHkkZph 
ekaM.kh ;sFks dsyh vlyh rjh R;ke/;s Hkkjrh; ikrGhojhy ’ksrdjh vkf.k ’ksrh vuwLFkwr 
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gksrs- QqY;kaps gs ’ksrh o ’ksrdjh fo"k;d fopkj vktP;k ’ksrhfo"k;d /kksj.kkyk ik;kHkwr 
vlsp vkgsr fdacgquk R;kaph izLrqrk dkykrhr vkgs vls Bkei.ks Eg.kkosls okVrs- 
5555---- b’kkjk %b’kkjk %b’kkjk %b’kkjk %    

'b-l-1855 lkyh e-Qqys ;kaph"b’kkjk' gh ygku’kh iqfLrdk izdkf’kr 
>kyh- rRdkyhu 30 o"kkZiwohZph vkf.k R;k dkGkrhy fLFkrhcíy Qqys ;kauh b’kkjk 
fnyk vkgs- U;k-jkuMs ;kaph ’ksrdÚ;kalaca/khph Hkwfedk fn’kkHkwy dj.kkjh vkf.k ’ksrdjh 
fojks/kh gksrh- R;keqGs e-Qqys ;kauk gs lgu gksÅ ’kdys uOgrs- b’kkjk nsrkuk] 
""R;kaP;k ,dkrjh czkgE.kkP;k dqVqackrhy ck;dkeqykal vkEgk ’kqnz ’ksrdÚ;kaps 
ck;dkeqyklkj[ks mUgkrkUgkr mik’kh rkik’kh ’ksrhdkes dj.;kpk baxk ekfgr vkgs 
dk;?'' vlk iz’u rs fopkjrkr- 
 U;k jkuMs gs rls ljdkjh vf/kdkjh is’kokbZr /kekZP;k ukokoj cgqtu 
lektkph vkf.k ’ksrdÚ;kph fiGo.kwd gksr vls- fczVh’k jkT;dR;kZaP;k dkGkr 
vf/kdkjh czkgE.k gksrs- rs lkekU; ’ksrdÚ;kaps ’kks"k.k djhr- R;keqGs ""tkrhHksn vlyk 
Eg.kwu vkiY;k b"V gsrwl rks fcydwy vkMok ;sr ukgh''- vls Eg.k.kkÚ;k U;k-jkuMs 
;kauk ""rqEgh erych vkgkr''vlk b’kkjk e-Qqys ;kauh fnyk- 
6666---- lkoZtfud lR;/kEkZ %&lkoZtfud lR;/kEkZ %&lkoZtfud lR;/kEkZ %&lkoZtfud lR;/kEkZ %&    
 gk QqY;kapk egRokpk xzaFk vlwu Hkkjrh; yksd’kkgh dzkarhph ewyrRos ekaM.kkjk 
gk tkghjukek vkgs- R;kr Lokra«;] lerk o fo’oca/kqRo gh ewY;s R;kauh ekaMysyh 
vkgsr'- e-Qqys ;kaP;k fu/kukuarj 1891 lkyh R;kapk eqyxk ;’koar Qqys ;kauh 
"lkoZtfud lR;/kEkZ' ;k xzaFkkP;k izLrkousr Qqys ;kaph Hkwfedk vf/kd O;kid >kysyh 
fnlrs- 
e-Qqys vls Eg.krkr dh] "";k vkiY;k ve;kZn&foLrh.kZ iksdGhe/;s fufeZdkus vuar 
lw;ZeaMGklg R;kaP;k xzgksixzgklfgr rRlaca/kh ,danj loZ izk.khek=kalg mRiUUk dsys vkgs- 
R;kiSdh vki.k loZ ekuo L=h&iq:"kkauh R;kfo"k;h dk; dk; djkos vkf.k vki.k loZ 
,danj ekuo L=h&iq:"kkauh R;kps Lej.k euh tkx̀r Bsowu ,desdka’kh dks.kR;k rÚgsps 
vkpj.k dsY;keqGs R;kl vkuan gks.kkj vkgs ( ;kLro eh R;kaP;k d`isus ,danj loZ ekuo 
L=h&iq:"kkaP;k fgrklkBh gk ygkulk xzaFk jpuk vkgs- rks lokZl xzkg; gksÅu vkEgh 
lokZauh fufeZdkP;k lR;ee jkT;kpk lkj[k mi;ksx ?ksÅ ykxkos Eg.kwu ek>h R;kik’kh 
ekx.kh vkgs-'' 10- 
 lkoZtfud lR;/kekZfo"k;h Eg.kts iwtk] ukedj.k] fuekZ.kdrkZ] /keZiqLrd] 
rdZ] uhrh] nSo bR;knh fo"k;kaojhy l[kksy fparu "lkoZtfud lR;/keZ' ;k xzaFkkr vkgs-  
7- "v[kaM' e-Qqys ;kauh vkiY;k dforsyk tk.khoiwoZd "v[kaM' vls osxGs 
uko fnysys vkgs- R;kaP;k dforsr fo"k;kP;k vkf.k vfHkO;DrhP;k n`"Vhus fofo/krk vkgs- 
’ksrdjh] ’kwnzkfn&vfr’kwnz] czkgE.kkadMwu lektkoj gks.kkjk vR;kpkj ;kaps fp=.k Qqys 
;kaP;k dforsr vkysys vkgs- R;kaP;k dforsr rRdkyhu lkekftd thoukph okLrork 
fpf=r >kysyh vkgs- lektdzkarhps fopkj d’kkphgh iokZ u djrk Qqys vkiY;k v[kaM 
dkO;jpusrwu ekaMrkr- 

egkRek Qqys nz"Vs lq/kkjd gksrs- dkGkP;k fdrhrjh iq<s tkÅu fopkj djhr 
gksrs- R;kaps gs fopkj Li"Vi.ks R;kaP;k dforsr vkysys vkgsr- 
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"fuR; eqyh&eqyk ’kkGsr ?kkykosA vUunku +|kosA fo|kF;kZal' fdaok "nfjnzh 
eqykauh fo|sl f’kdkosA fHk{kkUu ekxkosA iksVkiqjrs' 
 f’k{k.kklkBh vUunkus djkos] fHk{kkUu ekxkos vls e-Qqys Eg.krkr- L=h 
iq:"kkalkBh ’kkgk dk<kO;kr vls izkS< f’k{k.kkps egRo nhM’ks o"kkZiwohZp e-Qqys ;kauh 
izfriknysys fnlrs- 
 ""f[kzLr] egaen] ekax] czkgE.kklhA ?kjkos iksVk’kh ca/kwijh'' LokHkk"kk vkf.k 
Lons’khpk vaxhdkj djkok vls Qqys Eg.krkr( "baxzth fygkos&Hkk"k.k djkosA txkr 
R;kxkos olukr' vls dkGkcjkscj vki.k cnyys ikfgts vls vkiY;k dkO;krwu 
lkaxrkr- L=h f’k{k.k] fo’oca/kqRo LoHkk"kk vaxhdkj] lR;/kekZps egRo ;k okLrokph 
vfHkO;Drh Qqys ;kaP;k dkO;kr izd"kkZus vkysyh vkgs- nfyrkauk cíy e-Qqys ;kauk 
usgehp lgkuwHkwrh gksrh R;kauh vLi’̀;kalkBh Lor%P;k ?kjpk ik.;kpk gkSn okij.;kl 
fnyk rs dsoG cksyds lq/kkjd uOgrs rj drsZ lq/kkjd gksrs- ’kwnzkaP;k ewyk&ewyhauh ’kkGsr 
;kos f’k{k.k ?;kos] ;klanHkkZr Qqys Eg.krkr% 

"ljdkjh ’kkGk vk/kh ’kwnzHkjkA 
HkVksckl Fkkjk nsÅ udk AA 
HkVkor rqEgh f’k{kd cukosA 
R;kauk gVokos] lR;ke/;s AA 

Ek-Qqys ;kauh vkiY;k dforsrwu czkgE.kkaoj & czkgE.k lektkoj tks gYyk 
dsyk rks O;fDrxr uOgrk rj vU;k; dj.kkÚ;k ekuorspk NG dj.kkÚ;k izo`Rrhoj 
gksrk- e-Qqys ;kaph toGtoG loZ dfork "vHkax' jpusr vkgs- rlsp rh lkekftd 
okLro izdV dj.kkjh dfork vkgs- 
 ;kf’kok; e-Qqys ;kaph LQqV jpukgh cjhp vkgs- egkjk"Vª jkT; lkfgR; 
vkf.k laLd`rh eaMGkus izfl/n dsysY;k "egkRek Qqys lexz ok³~e;' ;kr rh laxzghr 
vkgs-  
 Tksrhjko Qqys ;kauh dkgh LQwVys[ku dsysys vkgs- R;kr "gaVj f’k{k.k 
vk;ksxkiq<s lknj dsysyk fuca/k ¼1885½ ;kapk lekos’k gksrks- ,dw.kp e-Qqys ;kaps 
ok³~e;hu dr`ZRo dzkafrdkjd Lo:ikps vkgs-  
Lkjka’kLkjka’kLkjka’kLkjka’k    

e-tksrhjko Qqys gs ,dksf.klkO;k ’krdkrhy dzkafrdkjh lektlq/kkjd] 
lektfpard] fopkjoar] rRoK gksrs- R;kauh vkiY;k mDrh o d`rhrwu lkekftd dzkarh 
?kMowu vk.kyh- v’kk lektdzkafrdkjd d`fr’khy fopkjoarkP;k ys[k.khrwu vfo"dr̀ 
>kysyh lkfgR;fufeZrh oSpkfjd Lo:ikph vkgs- ejkBh lkfgR;kr QqY;kaps gs ;ksxnku 
vuU;lk/kkj.k vlwu R;ke/kwu vfHkO;Dr >kysyh fopkjrRos vkf.k thouewY;s vk/kqfud 
lekt] laLd`rh vkf.k lkfgR;kyk izsjd vkgsr- tksrhjko Qqys ;kaps lexz ok³~e; 
dzkafrn’khZ vlwu R;kaps Lo:I eq[;r% oSpkfjd vkgs- QqY;kaps cqf/nizkek.;oknh] 
foKkufu"B] izcks/kuij] fparuxHkZfopkj vkf.k Lokra«;] lerk] ca/kqrk] lkekftd U;k; b-
ewY;s ;kaph vfHkO;Drh R;kaP;k ys[kukr vk<Grs- R;kauh vkiY;k fopkj dk;kZrwu 
misf{kr ’kqnzkfr’kwnz] ’ksrdjh] dkexkj] L=h ;kaps thoun’kZu ?kMfoys- R;kaP;k thoukrhy 
O;Fkk] osnuk ekaMwu R;kaP;k ’kks"k.keqDrhpk fopkj ok³~e;krwu vkfo"dr̀ dsyk- 
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egkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;ZegkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;ZegkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;ZegkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;Z    
    

izkizkizkizk----    f’kans T;ksrh f’kans T;ksrh f’kans T;ksrh f’kans T;ksrh     
bfrgkl foHkkx nkSaM rkyqdk dyk o okf.kT; egkfo|ky; nkSaM] iq.ks 

izLrkouk %& izLrkouk %& izLrkouk %& izLrkouk %&     
egkRek Qqys gs vk/kqfud egkjk"Vªkrhy eqyxkeh lekt ifjorZukP;k pGoGhps 

vkn;izorZd gksrs- egkjk"VªkP;k lektlsoslkBh /;s;kus Hkkjkoysys o loZ thou R;klkBh 
lefiZr dj.kkjs rs Fkksj iq:"k gksrs- vk/kqfud egkjk"VªkP;k bfrgklkrhy Js"B lektlq/kkjd 
vkf.k lekt o /keZfpard gksrs- rRdkyhu lektkr fo"kerk] tkfrHksn] vKku] L=hnkL; 
v’kk vusd vfu"V izFkk fuekZ.k >kY;k gksR;k- R;k lektkr :tY;k R;k dsoG /kekZeqGs 
vls R;kaps er gksrs- lektkrhy fo"kerk u"V dj.;klkBh R;kauh eksBs iz;Ru dsys- loZ 
xks"Vhapk fopkj d:u R;kauh L=h m/nkjkps dk;Z izFke gkrh ?ksrys- fganq L=h;kauk lerk o 
f’k{k.kkiklqu nqj Bsoys gksrs- R;k xqykefxjhps thou daBr gksR;k- R;kauk R;krwu lksMowu 
R;kaP;kojhy vU;k; vR;kpkj nwj dj.;klkBh iz;Ru dj.;kps R;kauh Bjoys- ekuoh 
thoukph izxrh lk/k.;klkBh f’k{k.k gs izeq[k lk/ku vkgs- vls egkRek Qqys ;kaps er 
gksrs-  
iqiqiqiqokZ;q"; %& okZ;q"; %& okZ;q"; %& okZ;q"; %&     

^b-l- 1827 e/;s e- Qqys ;kapk tUe iq.;kr >kyk- R;kaph vkfFkZd 
ifjfLFkrh cÚ;kiSdh gksrh- R;kaP;k ofMykaps ukao xksfoanjko gksrs*1 o;kP;k 7 O;k o"khZ 
R;kaps izkFkfed f’k{k.k xkoBh 'kkGsr lq: >kys- rsFks laLd`r] O;kdj.k] T;ksfr"k osnkUr] 
/keZ’kkL= bR;knh f’k{k.k fnys tkbZ- R;kauk pkj o"kkZpk vH;klØe iw.kZ gks.;kiwohZp 
'kkGsrwu dk<.;kr vkys- o;kP;k 13 O;k o"khZ 1840 e/;s tksfrjkokapk fookg 
lkfo=hckbZ’kh >kyk- iqUgk 1841 e/;s rs LdkWfV’k fe’kuÚ;kaP;k baxzth 'kkGsr tkÅ 
ykxys-  

^tksrhjko ,d o"kkZps vlrkukp R;kaph vkbZ fpe.kkckbZ okjyh- rsOgk 
xksfoanjkokph ekuysyh cgh.k lxq.kkckbZ fgus R;kapk lkaHkkG dsyk- R;kapkoj lqlaLdkj 
dsys- ekuorkoknkps /kMs fnys- xksjxfjackaph lsok fgp bZ’oj lsok gs rRo rhusp 
T;ksfrjkokaP;k eukoj fcacoys*2 tksfrjkokaP;k oSpkfjd ?kM.khr lxq.kkckbZ egRokP;k 
vkgsr R;kpcjkscj FkkWelisu ;kaP;k fopkjkauh gh egkRek Qqys izHkkfor >kys gksrs-  
egkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;Z %& egkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;Z %& egkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;Z %& egkRek Qqys ;kaps L=h m/nkjkps dk;Z %&     
1½ fL=;kaph fLFkrh %& 1½ fL=;kaph fLFkrh %& 1½ fL=;kaph fLFkrh %& 1½ fL=;kaph fLFkrh %&     

egkRek QqysaP;k dkGkr fL=;kaph lektkrhy fLFkrh vR;ar okbZV gksrh- 
lektO;oLFksr R;kauk ghu ntkZ gksrk- L=h iq:"kkis{kk dfu"B vlqu] frps dk;Z pqy 
vkf.k eqy ,o<~;kiqjrsp e;kZnhr ekuys tkr gksrs- fL=;kauk f’k{k.kpk vf/kdkj uOgrk] 
egkRek Qqysauh fL=;kaP;k lektkrhy leku ntkZ cnny vkxzg /kjyk o L=h gh 
iq:"kkis{kk Js"B vlY;kpsgh izfrikn dsys-  

^egkRek Qqys Eg.krkr] ^^loZ izkf.kek=kr ekuo izk.kh Js"B vkgs o R;ke/;s 
L=h vkf.k iq:"k vls nksu Hksn vkgsr] mHk;arkr tkLr Js"B  L=h vkgs- dkj.k rhp 
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vkiY;k lokZl tUe ns.kkjh gks;] lokZps ykyu o ikyu d:u vkiY;k lokZpk ijek’kZ 
dj.kkjh gks;**3 egkRek Qqys ,so<s lkaxqu Fkkacys ukghr R;kauh lektkrhy vHkkxh o 
nq%[kh fL=;kaP;k m/nkjklkBh Lor% dk;Zkl gkr ?kkryk- 
2½ L=hf’k{k.kkps egRo %& 2½ L=hf’k{k.kkps egRo %& 2½ L=hf’k{k.kkps egRo %& 2½ L=hf’k{k.kkps egRo %&     

lektifjorZu o fodklkP;k n`"Vhus f’k{k.kkyk Qkj egRo vkgs vls egkRek 
Qqys ;kaps er gksrs- ^’ksrdÚ;kapk vklwM* e/;s fo|sps egRo R;kauh vR;ar ekfeZdi.ks 
Li"V dsys vkgs] rs Eg.krkr &  
  ^^fon~;sfouk efr xsyhA efrfouk xfr xsyhAA ^^fon~;sfouk efr xsyhA efrfouk xfr xsyhAA ^^fon~;sfouk efr xsyhA efrfouk xfr xsyhAA ^^fon~;sfouk efr xsyhA efrfouk xfr xsyhAA     

xfrfouk foRr xsysA foRrkfouk 'kqnz [kpysAAxfrfouk foRr xsysA foRrkfouk 'kqnz [kpysAAxfrfouk foRr xsysA foRrkfouk 'kqnz [kpysAAxfrfouk foRr xsysA foRrkfouk 'kqnz [kpysAA    
gs lkjs vuFkZ ,dk vfon~;seqGs >kysA**gs lkjs vuFkZ ,dk vfon~;seqGs >kysA**gs lkjs vuFkZ ,dk vfon~;seqGs >kysA**gs lkjs vuFkZ ,dk vfon~;seqGs >kysA**4444    

fL=;kauk f’k{k.kkpk vf/kdkj ulY;kus R;kaph fLFkrh okbZV gksrh fganq 
/keZ’kkL=kP;k ers fL=;k o 'kqnzkauk f’k{k.k ?ks.;kpk vkf/kdkj uOgrk- L=hyk f’k{k.k 
fnY;kl rh dqekxkZl ykxsy o lalkj lq[kkps okVksGs djhy] vls ekuys tkbZ- iq:"kkauh 
L=h;kaoj yknrk ;srhy rso<h ca/kus yknyh- fL=;kaP;k okbZV fLFkrhcnny dGdG 
okVyh- L=h gh lektkps eqG vkgs vls egkRek Qqys ;kaps er gksrs R;keqGs R;kauh 
'kS{kf.kd dk;Zkr loZizFke fL=;kaP;k f’k{k.kkyk egRo fnys- 
3½ eqyhalkBh 'kkGk dk<yh %& 3½ eqyhalkBh 'kkGk dk<yh %& 3½ eqyhalkBh 'kkGk dk<yh %& 3½ eqyhalkBh 'kkGk dk<yh %&     

L=h f’k{k.k Eg.kts i;kZ;kus frP;k dqVqackps f’k{k.k- iq:"kkyk f’k{k.k fnys rk 
rks ,dVkp f’kdrks] i.k tj L=hyk f’k{k.k fnys rj rs loZ dqVqackyk f’k{k.k fnY;klkj[ks 
gksrs] gs tk.kqu egkRek Qqys ;kauh L=h f’k{k.kkyk lq:okr dsyh- ^iq.;kyk b-l- 1848 
e/;s eqfyalkBh 'kkGk lq: dsyh- vLi’̀; lektkrhy eqyhauk rsFks f’k{k.k fnys tkbZ- 
Lora=i.ks eqyhalkBh 'kkGk dk<.kkjs rs ifgys Hkkjrh; Lor%p f’k{kd cuys- eqyhauk 
'kkGsr f’kdo.;klkBh f’kf{kdk feGsuk rsOgk lkfo=hckbZuk f’k{k.k nsÅu ifgY;k f’kf{kdk 
cuoys-*5 lukrU;kauk gh ckc lekt o /kekZnzksgh okVyh- R;kauh lkfo=hckbZuk 'kkGsr 
tkrk ;srk [kwi =kl fnyk- fp[ky Qsdys] nxM ekjys] f’kO;k’kki fnys rjh 
lkfo=hckbZuh vkiys dk;Z usVkus djhr jkfgY;k-  

eqyhaph ifgyh 'kkGk can iMyh rsOgk b-l- 1851 e/;s cq/kokj isBsr R;kauh 
eqyhph nqljh 'kkGk lq: dsyh- 1851 e/;s jkLrk isBsr frljh rj 1852 e/;s osrkG 
isBsr pkSFkh 'kkGk egkRek Qqysauh lq: dsyh- ^egkRek QqysaP;k dk;kZph dnj d:u baxzt 
ljdkjus R;kauk ,d 'kkytksMh o 200 : ps cf{kl nsÅu R;kaP;k dk;kZps dkSrq dsys*6 
egkRek Qqys ;kauh egkjk"Vªkr L=h f’k{k.kkyk ,d osxGh fn’kk fnyh- 
4½ fo/kok iqufoZokgkpk iqjLdkj %& 4½ fo/kok iqufoZokgkpk iqjLdkj %& 4½ fo/kok iqufoZokgkpk iqjLdkj %& 4½ fo/kok iqufoZokgkpk iqjLdkj %&     

lektkr ckyfookg] tjB fookg] lrh izFkk o ds’koiku ;klkj[;k vfu"V 
izFkk gksR;k- ckyfookgkeqGs ckyfo/kokaph la[;k ok<r vls- fo/kokauk fookg djrk ;sr 
uOgrk- R;keqGs R;kaps thou vR;ar okbZV gksrs- R;kauk lkekftd o /kkfeZd lekjaHkkr 
lgHkkxh gksrk;sr uls- irh esY;kuarj frps ds’koi.k dsys tkbZ- rlsp R;kauk lrh tkos 
ykxs] fL=;kaojhy gk vU;k; nqj gks.;klkBh lektkr iqufoZokgkph izFkk :< >kyh 
ikfgts] ;klkBh egkRek Qqys ;kauh pGoG lq: dsyh-  
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egkRek Qqys ;kauh ^1864 yk iq.;kP;k ukrw ckxsr ,dk 'ks.kch tkrhrhy 
vBjk o"kkZP;k fo/kospk iqufoZokg R;kp tkrhrhy fo/kqjkcjkscj dj.;kr vkyk gk ifgyk 
iqufoZokg gks;*7 egkRek Qqys ;kauh lektkrhy usR;ka’kh ppkZ d:u lHkk o laesyus 
vk;ksftr dsyh- egkRek Qqys ;kaps Lusgh o R;kaP;k f’k{k.k laLFksrhy ,d lHkkln 
fo".kq’kkL=h iafMr ;kauh fo/kok fookgkl mRrstu ns.;kP;k dk;kZl okgwu ?ksrys-  
5½ ckygR;k 5½ ckygR;k 5½ ckygR;k 5½ ckygR;k izfrca/kd x`g %& izfrca/kd x`g %& izfrca/kd x`g %& izfrca/kd x`g %&     

,[kkn~;k fo/kosps pqdwu okdMs ikÅy iMys fdaok rh dq.kkP;k vR;kpkjkyk 
cGh iMyh rj rhph vR;ar okbZV voLFkk gksbZ v’kk fo/kokauk R;kdkGh Hkz̀.kgR;k fdaok 
vkRegR;sf’kok; i;kZ; uls v’kk ladVkrwu fo/kokaph lqVdk Ogkoh Eg.kqu ^EkgkRek Qqys 
;kauh fo/kokauk xqIri.ks ;sÅu ckGar gks.;klkBh o vkiys eqy rsFks Bso.;klkBh ckygR;k 
izfrca/kd x`gkph LFkkiuk b-l- 1863 lkyh dsyh gs Hkkjrkrhy ifgysp ckygR;k 
izfrca/kd x`g gksrs- ;klanHkZr fHkaRrhi=ds okVyh R;kr vls vkokgu dsys dh ^^fo/kokauks] 
bFks ;sÅu xqIri.ks vkf.k lqjf{kri.ks ckGar Ogk] rqEgh vkiys eqy U;kos fdaok bFksp 
Bsokos gs rqeP;k [kq’khoj voyacqu vkgs- R;k eqykaph dkGth gk vukFkvkJe ?ksbZy**8 
;k dkGh ;kauk lkfo=hckbZ] yksdfgroknh] HkkaMkjdj] ckck ijekuan] rqdkjke rkR;k 
iMoG ;kaps ;klkBh lgdk;Z ykHkys gksrs-  

^dk’khckbZ uked czkEg.k fo/kosyk egkRek Qqys ;kauh vkRegR;siklqu ijko`Rr 
dsys- fryk eqyhizek.ks ekuys rhyk vkiY;k ^ckygR;k izfrca/kd x`gke/;s vkJ; fnyk- 
lkfo=hckbZauh rhps ckGari.k dsys o Lor%yk iq= ulYksY;k Qqys nkaiR;kus dk’khckbZP;k 
;’koar ukokP;k eqykyk nRrd ?ksrys*9 R;kyk oSn~;fd; f’k{k.k nsÅu MkWDVj cuoys- 
vkiY;k i’pkr Lod"VkftZr ekyeRrspk R;kyk okjl d:u rls e`R;wi= r;kj dsys- 
    6½ cgqiRuhRokyk fojks/k %& 6½ cgqiRuhRokyk fojks/k %& 6½ cgqiRuhRokyk fojks/k %& 6½ cgqiRuhRokyk fojks/k %&     
 egkRek Qqys;kaP;k dkGkr cgqiRuhRokph i/nr izpfyr gksrh- czkEg.k o 
Jhear yksd ,dkis{kk vusd ck;dk djhr vlr- ,dk iRuhis{kk vusd iRuha’kh oSokfgd 
laca/k Bso.ks gs iq:"kh Js"BRokps y{k.k letys tkr vls- R;kr fL=;kauk deh ys[kqu 
iq:"kh vgadkj fl/n dj.;kpk iz;Ru vls- egkRek Qqys ;kauh v’kk vuko’;d 
fookgkauk fojks/k dsyk ^egkRek Qqys ;kauk Lor%yk iq= ulrkuk R;kauh nqljk fookg dsyk 
ukgh] Lor%ps lkljs [kaMksth usols ;kauk rs fouksnkus Eg.kkys] ^^ ekek] eyk nqljh ck;dks 
vk.kwu ns.;kis{kk lkfo=hykp nqljk uojk vk.kwu n;k uk] eh ukansu ek÷;k loR;kcjkscj-
**10 cksy?ksoMsi.kkis{kk egkRek Qqys izR;{k d`rhyk egRo nsr vlr-  
7½ ckyfookgkl fojks/k %& 7½ ckyfookgkl fojks/k %& 7½ ckyfookgkl fojks/k %& 7½ ckyfookgkl fojks/k %&     
 egkRek QqysaP;k iqoZdkGkiklqu ckyfookg dj.;kph izFkk izpfyr gksrh- 
fookgkP;k osGh eqyhaps o; [kqi deh vlk;ps egkRek Qqys ;kapk fookggh ckyo;krp 
>kyk gksrk- ^fookgkP;k osGh egkRek Qqys ;kaps o; 13 rj lkfo=hckbZaps o; 8 o"kkZps 
gksrs- ckyfookgkeqGs ckyfo/kokaph la[;k ok<r vls- fo/kokauk vusd vMp.khauk rksM 
n~;kos ykxs-*11 egkRek Qqysauh ckyfookgkP;k izFkyk fojks/k dsyk o R;kauh ckyfookgkP;k 
fojks/kkr yksder tkx`r dj.;kpk iz;Ru dsyk-  
8½ ckytjB fookg vekU; %& 8½ ckytjB fookg vekU; %& 8½ ckytjB fookg vekU; %& 8½ ckytjB fookg vekU; %&     
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rRdkyhu lektkr ckytjB fookg izFkk izpfyr gksrh- eqyhaps o; 
vkB&uÅ o"ksZ o uoÚ;k eqykps o; ,sa’kh o"ksZP;k vklikl vls- irh ifRur fdeku 
rhl&iLrhl o"kkZpk Qjd vls- cky tjB fookgkeqGs fo/kokaph la[;k ok<r vls- 
R;kaP;koj vU;k; o tqywe gksr vls- R;keqGs egkRek Qqys ;kauh cky tjB fookgkl 
fojks/k n’kZowu ;k ckcrhr lektizcks/ku dsys-  
9½ ds’koiu i/nrhl fojks/k %& 9½ ds’koiu i/nrhl fojks/k %& 9½ ds’koiu i/nrhl fojks/k %& 9½ ds’koiu i/nrhl fojks/k %&     
  egkRek QqysaP;k dkGkr lektkr vusd vfu"B izFkk gksR;k- R;keqGs lekt 
ekxklysyk jkghyk gksrk- lektkP;k fodklklkBh vfu"B izFkk u"V dj.ks vko’;d gksrs 
R;keqGs egkRek Qqysauh vusd vfu"B izFkkauk fojks/k dsyk- ^lektkr irh esY;kuarj 
R;kP;k iRuhps dsl dki.;kph i/nr :< gksrh- fo/kosps ds’koiu dsY;keqGs fops lkSn;Z 
u"V gksÅu rh fonzqi gksrs- R;keqGs rhps ds’koiku d:u fryk fonzqi dj.ks gs cjkscj 
ukgh vlk egkRek Qqysapk fopkj gksrk-**12 Eg.kwu R;kauh ds’koikukfo:/n pGoG lq: 
dsyh- ^UgkO;kauh fo/kokaps ds’koiu d: u;s vls dGdGhps vkokgu egkRek Qqys ;kauh 
UgkO;kauk dsys*13 Ugkoh ns[khy egkRek Qqys ;kaP;k ds’koiu fo:/n pGoGhr lkfey 
>kys- 
10½ lrhizFkk %& 10½ lrhizFkk %& 10½ lrhizFkk %& 10½ lrhizFkk %&     
  lrhph pky lektkr :< gksrh- irhP;k fu/kukuarj fprsr mMh ?ksÅu tho 
ns.kkÚ;k iRuhl lrh EgVys tkr vls* fL=;kauk R;kaP;k bPNsfo:/n <ksy&uxkÚ;kP;k 
vkoktkr lrh tk.;kpk /kkfeZdfo/kh ikj ikMkok ykxr vls- R;kaP;k fdadkG;kapk 
dks.kkojgh ifj.kke gksr uls- v/kZtGysY;k voLFksr frus fprso:u ijr ;sÅ u;s Eg.kqu 
loZ mifLFkr /kekZP;k Bsdsnkjkapk iz;Ru vls*14 frP;k bPNk o vfuPNspk fopkj dsyk 
tkr uls- egkRek Qqys ;kauh ;k izFksyk fojks/k dsyk- ;k ckcrhr rs Eg.krkr] iRuhP;k 
fu/kukuarj irhusgh lrk xsys ikghts i.k vls gksr ukgh FkksM~;kp fnolkr rks nqljs yXu 
djrks- R;keqGs egkRek Qqys lrhizFksP;k fojks/kkr mHks jkfgys-  
11½ ok?;k eqjGh izFkk %& 11½ ok?;k eqjGh izFkk %& 11½ ok?;k eqjGh izFkk %& 11½ ok?;k eqjGh izFkk %&     
  egkRek Qqys ;kaP;k dkGkr vusd vfu"B izFkk izpfyr gksR;k- R;kiSdh 
ok?;k&eqjGh gh ,d izFkk gks;- ^[kaMksck ;k nsorsyk vkiY;k bPNkiqrhZlkBh yksd uol 
djhr vlr- iq=izkIrhlkBhgh uol dsyk tkr vlr v’kk osGh eqyxk fdaok eqyxh 
tUekyk vkY;kl R;kyk [kaMksckyk okfgys tkr vls- [kaMksckyk okfgysY;k eqykyk 
ok?;k o eqyhyk eqjGh Eg.kr vlr- ;k eqjGhuk lektkr thou tx.ks dBh.k vls- 
R;kauk fookgkpk vf/kdkj uOgrk xkokrhy ikVhy] dqyd.khZ ] orunkj o Jhear yksd 
ek= R;kapk 'kkjhfjd miHkksx ?ksr vlr-*15 R;keqGs EkgkRek Qqysauh eqjGh lksM.;kP;k 
vfu"B izFksyk ik;can ?kkYk.;kpk o eqjGhP;k thoukr lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;kpk iz;Ru 
dsyk-  
xks"kokjk %& xks"kokjk %& xks"kokjk %& xks"kokjk %&     
  egkRek Qqys dkyhu lektkr L=hyk f’k{k.kkpk vf/kdkj uOgrk- ckyfookg] 
cky tjB fookg] ds’koiu izFkk] lrhph izFkk] ok?;keqjGh izFkk] cgqiRuhRo izFkk] 
;klkj[;k vusd okbZV izFkkeqGs L=h;kaps thou vfr’k; [kMrj gksrs- L=h fo"k;d 
/kksj.kgh vU;k;h o i{kikrh gkrs- gfu"B] v?kksjh :<h ijaijkeqGs fL=;kaph voLFkk 
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n;uh; >kyh gksrh- L=h&iq:"k fo"kerk izpaM gksrh- Ekk.kwl Eg.kwu L=hdMs ikfgys tkr 
uOgrs- vusd ca/kukr t[kMwu ,d miHkksX; oLrw Eg.kwu frP;kdMs ikfgys tkbZ- 
v’kkosGh egkRek Qqys ;kauh L=h m/nkjkps dk;Z gkrh ?ksrys- R;klkBh vrksukr d"V 
vkf.k lektkdMqu R;kauk izpaM NG lkslkok ykxyk- i.k L=h gh lektkps ewG vkgs 
vls ekuwu R;kauh L=h f’k{k.k] fo/kok fookg] ckygR;k izfrca/k] ds’koiu ;klkj[;k 
Toyar lkekftd leL;kackcr Hkjho dk;Z dsys-  
lanHkZlqph o rGfVik %& lanHkZlqph o rGfVik %& lanHkZlqph o rGfVik %& lanHkZlqph o rGfVik %&     
1½ izk- ,l-,l- xkBkG] egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjd] dSyk’k ifCyds’kUl] vkSjaxkckn] l- vk- lIVsacj 
2018] i`- 109 
2½ MkW- nhik lkGos&eksjs] vk/kqfud egkjk"Vªkpk bfrgkl] ,T;qds’kuy ifCYk’klZ] vkSjaxkckn] iz-vk-tqu 
2013] i`- 63 
3½ MkW- t;flaxjko iokj] fganqLrkuP;k Lokra«;pGoGhpk bfrgkl] fujkyh izdk’ku] iq.ks- vk-vk- vkWxLV 
2001 i`- 56 
4½ izk- fnus’k eksjs] vk/kqfud egkjk"Vªkrhy ifjorZukpk bfrgkl ¼1819&1960½ ds- ,l- ifCyds’ku] 
iq.ks] iz- vk- fMlsacj 2006] i`- 306 
5½ MkW- nhik lkGos&eksjs] iqoksZDr] i`- 67  
6½ j-e-yksgkj] vk/kqfud Hkkjrkpk bfrgkl] fon~;kFkhZ xg̀ izdk’ku] iq.ks] r`- vk- uksOgsacj 1974] i`- 64 
7½ gjh ujds ¼laik-½ egkRek Qqys xkSjo xzaFk] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] egkRek Qqys vkf.k jkt"khZ 'kkgw 
pfj=] lk/kus izdk’ku lferh egkjk"Vª 'kklu] eqacbZ] r`- vk- 2006] i`- 10 
8½ MkW- nhik lkGos&eksjs] iqoksZDr] i`- 68 
9½ izk- uk- x- iokj o vfouk’k ojksdj] Hkkjrh; lektdzkarhps tud egkRek tksrhjko Qqys] in~exa/kk 
izdk’ku iq.ks] fOn- vk- 21 Qsczqokjh 2004] i`- 171 
10½ fdRrk] i`- 172 
11½ MkW- vfuy dBkjs] Hkkjrh; L=h pGoGhpk bfrgkl] ,T;qds’ku ifCy’klZ] vkSjaxkckn] tqu 2013-   
i`- 256 
12½ fdRrk] i`- 257 
13½ izk- ,l- ,l- xkBkG] iqoksZDr] i`- 112 
14½ izk- uk- x- iokj o vfouk’k ojksdj] iqoksZDr] i`- 173 
15½ MkW- vfuy dBkjs] iqoksZDr] i`- 257- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 208   

महा मा योितबा फुल ेयाचं ेजीवन व महा मा योितबा फुल ेयाचं ेजीवन व महा मा योितबा फुल ेयाचं ेजीवन व महा मा योितबा फुल ेयाचं ेजीवन व 
कायकायकायकाय     

    

ाााा.... डॉडॉडॉडॉ.... रामभाऊ दवेराव काशीदरामभाऊ दवेराव काशीदरामभाऊ दवेराव काशीदरामभाऊ दवेराव काशीद 

इितहाइितहाइितहाइितहास िवभागस िवभागस िवभागस िवभाग,,,,    मिहला महािव ालयमिहला महािव ालयमिहला महािव ालयमिहला महािव ालय, , , , अबंजेोगाई िजअबंजेोगाई िजअबंजेोगाई िजअबंजेोगाई िज....    बीडबीडबीडबीड 

तावनातावनातावनातावना    
 आधुिनक महारा ा या इितहासात 'समाज ांतीचे जनक हणून 
महा मा योितराव फुले यांना अ भागी थान ा  झाल े आह.े कारण 
आधुिनक महारा ाची जडण-घडण महा मा फुले यां या पासून सु  होते. 
धम परंपराचे जोखड घऊेन चालणा या काळातच महा मा फुले यां या 
पाने एक महान समाजसुधारक ज माला आला. महारा ा या समाज 

आिण धम सुधारणा चळवळी या इितहासात महा मा फुल ेयां या पासून 
एका न ा वाहाची सु वात झाली. १९ ा शतका या सु वातीला 
सामािजक, धा मक व आ थक ि थती एखादया थडं गोळयासारखी िनज व 
बनली होती. यावेळी या काही थोर महापु षांनी समाजा या या थडं 
गोळयाला सचेतन क न जागतृी आणली यात महा मा फुल े यांचे नाव 
अ भागी येते. सामा य जनते या दःुखाला यांनी वाचा फोडली. 'स यमेव 
जयते' या द  त वाचा पुर कार क न, व वतः आचरन क न यांनी 
एक आदश िनमाण केला. त कालीन समाजात सामािजक िवषमता, 
अ पृ यता, अंध दा, अिन  चािल रती िशगेस पोहच या हो या. हद ू
समाजातील ा णवगा या सामािजक व धा मक अ यायाने ब जनसमाज 
भरडला जात होता. हा समाज दीन अव थेत आपले जीवन जगत होता. 
धमा या ग डस नावाखाली अनेक अिन  था ठाण मांडून बस या हो या. 
अशा प रि थतीत समाजाम ये जागृती क न यां या प रि थतीम य े
सुधारणा कर याचे य  महा मा फुल ेयांनी केल.े यासाठी यांनी केलले े
काय फारच महान होत.े  
शोधिनबंधांचे उ ेश    

१. महा मा योितबा फुले यां या सामािजक कायाचे िव ेषण करणे. 
२. महा मा योितबा फुले यां या सामािजक सुधारणेचा आढावा 

घेणे. 
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समाज प रवतनासाठी महा मा फुल े यांनी सामािजक ां या 
मुळाशी जाऊन घाव घातला. त े एक बंडखोर िवचारांचे सुधारक होत.े 
धा मक िवषमतेिव द बंड करणारे व धा मक सिह णूते या मू यांसाठी 

य  करणारे अिन  चाली रती िशगेस पोहच या हो या. हद ू
समाजातील ा णवगा या सामािजक व धा मक अ यायाने ब जनसमाज 
भरडला जात होता. हा समाज दीन अव थेत आपले जीवन जगत होता. 
धमा या ग डस नावाखाली अनेक अिन  था ठाण मांडून बस या हो या. 
अशा प रि थतीत समाजाम ये जागृती क न यां या प रि थतीम य े
सुधारणा कर याचे य  महा मा फुल ेयांनी केल.े यासाठी यांनी केलले े
काय फारच महान होते. समाजप रवतनासाठी महा मा फुले यांनी 
सामािजक ां या मुळाशी जाऊन घाव घातला. त े एक बंडखोर 
िवचारांचे सुधारक होत.े धा मक िवषमतेिव द बंड करणारे व धा मक 
सिह णूते या मू यांसाठी य  करणारे ते थोर समाजसेवक होते.1 
 समाजाने व अनेक बंधनांनी ि यांना जखडून ठेवल ेहोत.े यांचे 
सव ह  डावलेले होत.े समानता व मानवते या भूिमकेतनू यां याकडे 
पािहले जात न हत.े उपभो य व त ू अशीच यां याकडे पाह याची वृ ी 
होती. अशा वेळी महा मा योितबा फुले यांनी ि यां या उ दाराचे काय 
हाती घेतल.े यासाठी यांनी फार मोठे क  सहन केले. ी ही समाजाचे 
मूळ आह ेअसे माणनु योितबांनी ी िश ण, िवधवा िववाह, बालह या 

ितबंध, केशवपन यासार या मह वा या सामािजक सम येबाबत भरीव 
काय केले. ि यांना सुिशि त केले तर सव सुधारणांचा पाया घातला 
जाईल, ह े योितबांनी अचूकपण े जाणले. भारतीय समाजाने ि यांना 
समतेपासून व िश णापासून वंिचत ठेवल ेहोते. चे जीवन िवकिसत 
कर यासाठी िश ण ह ेएक मुख साधन आह ेअसे योितबांचे मत होते. 
िश णामुळे मनु यात वािभमान िनमाण होतो. िश ण ह ेसव सुधारणांचे 
मूळ आह ेअसे योितबांचे मत होते. शतकानुशतके हद ूसमाजातील ी 
वग हा िश णापासून वंिचत होता. मुलां या कत ाचे मागदशन 
मातेकडून होत असते. कत ाची जाणीव झाली तर दशेाची गती होते. 
या िवचारांचे योितबा होते. िज या हाती पाळ याची दोरी, ती जगात े
उ दारी हा योितबां या ांतीचा मूलमं  होता. यासाठी ीला िश ण 
देणे हाच उपाय ओळखून १८४८ या ऑग ट मिह यात योितबांनी 
आपले िजवलग िम  सदािशवराव गोवंडे यां या साहयाने पु यातील 
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बुधवार पेठेतील िभडयां या वाडयात मुल साठी पिहली शाळा थापन 
केली. अ पृ य समाजातील ि यांना तेथ ेिश ण दले जात होते.2    
    ी िश णासाठी शाळा काढणारे भारतातील व आधुिनक 
महारा ातील त े पिहल े समाजसुधारक. शाळा सु  झाली ते हा यांना 

ा णांकडून व वतः या जातभाईकडून धमकावणी येऊ लाग या. 
योितबा अशा धमकावणीला भीक घालणा या क ा गु चे चेले न हते. 
यांनी आपली प ी सािव ीबाई यांना िशकवून तयार केले आिण यांना 

शाळेत िशकव याचे काम दले. जु या    वळणाचे लोक सािव ीबाई शाळेत 
जाऊ लाग या क  यां या अगंावर िचखल फेक त, खडे मारीत. "मी आपले 
कत  करीत राहीन. देव तु हाला मा करो!" असे हणत या माऊलीन े
आप या पती या येयवादासाठी सव दःुख सहन केले. यांनी बुधवार 
पेठेतील आ णासाहबे िचपळूणकर यां या वाडयात जुल ै १८५१ साली 
दसुरी मुल ची शाळा उघडली. याच वषात रा ता पठेेत ितसरी व १८५२ 
म ये वेताळ पेठेत चौथी मुल ची शाळा सु  केली. योितबा फुले यांनी सन 
१८५२ म ये अ पृ य मुलांसाठी एक शाळा सु  केली. योितबां या 
शै िणक कायाला हळूहळू िस दी िमळू लागली. िवशेषत: इं ज 
अिधका यांना यांचे काय आवडल.े योितबांचे शै िणक काय पा न 
समाधान  केल.े इं ज सरकारने १६ नो हबर १८५२ रोजी पु यातील 
िव ामबाग वाडयात इं ज शासनाने १९३ . या दोन शाली अपण क न 
जाहीर स कार केला. यावेळी जोितबांचे वय फ  २५ वष होते. 
योितबांचे काय काहीना न आवड याने यांनी पैसे देऊन दोन मारेकरी 

तयार केले. हाताम ये सुरे घेऊन रा ी यावेळी योितबां या घरात यांनी 
वेश केला. परंतु योितबां या िवचाराने तेही भारावून गले े व आपली 

चूक यां या ल ात आली. यांनी योितबाचे पाय धरल.े योितबांनी 
यांना मा केली. शरणागतांना अभय दणेारे योितबा खरोखर साध ू

पु षच होत.े या दोघा मारेक यांचे प रवतन होऊन त े योितबांचे 
िन ावंत भ  बनले. 3  
    हद ू धमात बालह या, नरबळी, वैध ाची चाल, केशवपन, 
अ पृ यता, मू तपुजा अशा अनेक दु  था ढ हो या. हद ू समाज या 
अघोर चाली रत नी पोखरललेा होता. या अिन  चाली रती बंद हा ात 
हणून इं ज सरकार कायदे क न य  करत होत.े इं ज सरकारने इ.स. 

१८५६ म ये िवधवा पनु ववाहाचा कायदा पास केला. िवधवा ि यांचे 
अ यंत हाल होत होते. ते हाल पा न योितबांचे अंतःकरण वले ि यांचे 
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हाल थांबावेत, यां या जीवनाला चांगले वळण लागावे हणून 
योितबांनी िवधवा पुन ववाहाचा धडाडीने पुर कार केला. यांनी इ. स. 

१८६४ म ये पु यातील गोख यां या बागेत एक िवधवा पुन ववाह घडवून 
आणला.    
 त कालीन हद ूसमाजाम ये बालिववाहाची था ढ होती. मुलां 
मुलीचे िववाह यां या लहान वयातच कर यात येत े होते. काही वेळेला 
साथीचे रोग येत असत. पती या मृ यूनंतर मुलीला संपूण जीवन िवधवा 
अव थेत जगावे लाग.े या त ण िवधवा कोणा यातरी वासनेला बळी ठरत 
असत. गरोदर राहत. या संगातून बाहरे पड यासाठी आ मह या कवा 

ूणह या हाच पयाय िवधवा ीयांपूढे असे. या संकटातून िवधवांची 
सुटका कर यासाठी, िवधवांना गु पण े येऊन बाळंत हो यासाठी आिण 
आपली मुले तेथ े ठेव यासाठी योितबांनी इ.स. १८६३ म ये आप या 
घराशेजारी वतः या खचान े एक वाडा बांधून घेतला. याची मािहती 
देणारी भतप के पणु ेशहरात घरांघरावर लाव यात आली. "िवधवांनो, 
इथ े येऊन गु पण ेआिण सुरि तपण ेबाळंत हा. तु ही आपल े मुल यावे 
कवा इथे ठेवावे ह ेतुम या खुषीवर अवलंबून राहील. या मुलांची काळजी 

हा अनाथा म घेईल. महारा ातील ब जन समाजाला जागृत क न 
ा ह यािव  संघष कर याचा बुि वादी िवचार महा मा फुल े यांनी 

स यशोधक समाजक थापन क  दला. समाजातील उपेि त ब जन 
समाजाला स मानाने वागणकू िमळ यास मदत झाली. २४ स टेबर 
१८७३ म ये महा मा फुल े यांनी स यशोधक समाजाची थापना क न 
ख या अथान े समाजाम ये सामािजक समता आिण सामािजक बंधु व 
िनमाण हो यास मदत झाली. िह सं था हणजे महारा ापी अशी 
समाजसुधारणेची पिहली लोकचळवळ होय. समाजातील धा मक अिन  

था, कमकांड, ढी, िवधवा पुन ववाह बंदी, बालिववाह या था बंद 
क न समाजाम ये सामािजक आदश िनमाण कर याचे काय केले.4  
सदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूी  

१.  डॉ. कशोर ग हाणे आधुिनक महारा ाचा इितहास, ए युकेशनल पि लकेशन, 
औरंगाबाद, २०१० पृ.५४ 

२. डॉ. ए. जी. थोरात आधुिनक महारा ाचा इितहास, फडके काशन को हापूर, 
२००६ पृ.७२ 

३. डॉ. साहबेराव गाठाळ आधुिनक महारा ाचा इितहास, कैलास पि लकेश स, 
औरंगाबाद, २००४ पृ.७९ 

४. डॉ. अिनल शगरे आधुिनक महारा ाचा इितहास, अ णा काशन, लातरू, 
२००२, पृ.८६ 
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महा मा जोितबा फुल ेयांच ेसामािजक योगदान महा मा जोितबा फुल ेयांच ेसामािजक योगदान महा मा जोितबा फुल ेयांच ेसामािजक योगदान महा मा जोितबा फुल ेयांच ेसामािजक योगदान ----    
एक ऐितहािसक अ यासएक ऐितहािसक अ यासएक ऐितहािसक अ यासएक ऐितहािसक अ यास    

    

ाााा....    राजकुमार ानोबा चाटेराजकुमार ानोबा चाटेराजकुमार ानोबा चाटेराजकुमार ानोबा चाटे    
इितहास िवभाग मखु मिहला महािव ालयइितहास िवभाग मखु मिहला महािव ालयइितहास िवभाग मखु मिहला महािव ालयइितहास िवभाग मखु मिहला महािव ालय, , , , अंबजेोगाई िजअंबजेोगाई िजअंबजेोगाई िजअंबजेोगाई िज....बीडबीडबीडबीड 

तातातातावना वना वना वना : : : :     
 समाजा या सवागीण िवकासासाठी समाजातील अंध ा, 
कमकांड, उ -नीच, बालिववाह, िवधवा पुन ववाह बंदी अशा था परंपरा 
महा मा फुले यांनी संपु ात आण याचे मह वपूण काय केले. धा मक 
िवषमतेिव द बंड करणारे व धा मक सिह णूते या मू यांसाठी य  
करणारे महा मा फुले ह ेख या अथाने करते सुधारक होत.े हद ूसमाजातील 

ा णवगा या सामािजक व धा मक अ यायाने ब जनसमाज भरडला 
जात होता. जोितबा ह े एक दृ  े समाज सुधारक, जनिहत सा य करणारे 
थोर पु ष होते. यांनी आयु यभर सामािजक, धा मक, शै िणक 
सुधारणेसाठी य  केल.े याच माणे यांनी शेतक यांचे आ ू पुस याचे 
कायही केले. या देशातील ामीण जनजीवन ह े शतेीवर अवलंबून असून 
शेतकरी सुखी व समाधानी न हता, अ ान, कजबाजारीपणा, दु काळ या 
संकटानी तो आणखी उ दव त होत होता. थोड यात दशेातील शतेी 
करणारा ब सं य ब जन समाज दःुखी होता. शेतक यां या वरील 
दःुखाची क णमय था महा मा योितबा फुले यांनी 'शेतक यांचा आसूड' 
या ंथाम ये मांडली आह.े  
शोधिनबंधाची उ  े 

१. महा मा जोितबा फुले शै िणक कायाचा अ यास करण.े  
२. महा मा जोितबा फुले यां या सामािजक े ातील कायाचा 

परामश घेण.े     
वषानुवष शेती करणारा भारतीय शेतकरी व यांची िवदारक 

प रि थती महा मा जोितबा फुले यांनी तुत ंथात कट केली आह.े 
शेतक यांची धा मक, सां कृितक, मानिसक गलुामिगरीतून मु ता 
करावयाची असेल तर यांना िश ण दल ेपािहजे. शेतक यांचा आसूड या 

ंथात महा मा योितबा फुले हणतात. 1 
"िव ेिवना मती गलेी। मतीिवना नीती गलेी 
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नीतीिवना गती गलेी। गतीिवना िव  गेल े। 
िव ा िवना शु  खचल ेइतके अनथ एका अिव ेने केले  

या देशातील शेतकरी जोपयत िशकून शहाणा होत नाही. 
आधुिनक प दतीची शेती करत नाही. तोपयत देशाची सुधारणा होणे श य 
नाही. असे महा मा योितबा फुले हणत. 'शेतकरी सुखी तर देश सुखी', 
'शेतकरी वाचला तर दशे वाचला' असे यांचे मत होते. घरातील 
ल कायासाठी,  चैनीसाठी,  दा  िप यासाठी, नाचगा यासाठी शेती 
िवकून, कज काढून खच क  नका, वतः क  करा, भरपूर पीक या, 
मुलाबाळांना शाळेत पाठवा, असा उपदेश ते शतेक यांना करत. शेतीची 
सुधारणा हावी यासाठी त ेकाही उपाय योजना 'शेतक यांचा आसूड' या 
पु तकातून सुचवतात. 
(१) चांग या कारचे सुधा रत िबयाण,े क टकनाशके, रासायिनक खते, 
शेतक यांना अ पदरात उपल ध क न दयावी. 
(२) नदी ना यांचे पाणी वाया जाऊ नये हणून जागोजागी बंधारे 
बांधावेत.  
(३) चांग या जाती या गायी बैलाची पैदास कर यात यावी. 
(४) तलाव, बंधारे, िविहरी या ारे शतेीला जा तीत जा त पाणी उपल ध 
क न 
(५) तलावातील गाळ शेतक यांना मोफत नऊे ावा.  
(६) गायरान जमीन शेतक यास परत ावी  
(७) जंगली जनावरांपासून संर ण कर यासाठी यांना बंदकुा ा ात.  
(८) कमी ाजाने कज उपल ध क न ावीत.  
शै िणक काय शै िणक काय शै िणक काय शै िणक काय  
 हटंर िश ण आयोगाला योितबा फुले यांनी जे िनवेदन सादर 
केले यात यांची शै िणक मते प  झाललेी आहते. ाथिमक िश ण 
स चे केल े जावे ही मागणी करणारे महा मा योितबा फुल े ह े पिहल े
भारतीय होत. १२ वषापयत ाथिमक िश ण स चे आिण मोफत 
असावे अशी मागणी केली. “ ाथिमक शाळेत िशि त िश क नेमावेत, 
यांना पुरेसे वेतन दे यात यावे, हणजे ते समाधानकारक र या 

िशकव याचे काम करतील. किन  वगातील मुलांना िशकिव यासाठी 
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ा ण िश क नेमू नयेत, किन  वगातील िश क नेमावेत, कारण किन  
वगातील िश क किन  वगातील मुलांना समरस होऊन िशकवतील. उ  
िश ण सवाना घेता यावे अशी व था करावी. मा यिमक िश ण ह े
िव ा यास आपल ेभावी जीवन जग यास समथ करील असे असावे.” शंभर 
वषापूव  जोितबांनी  केलेल े िवचार आजही मागदशक ठरणारे 
आहते.2  
 िश णामुळे सामािजक प रवतन होत असत.े धा मक, आ थक व 
सामािजक िवकासास िश णाचा हातभार लागतो. हणूनच िश णापासून 
वंिचत असले या भारतीय समाजाला िश ण िमळाले पािहजे, या दृ ीने 
महा मा योितबा फुले यांनी ब जन समाजात िश ण साराचे काय केल.े 
“सरकार िश णासाठी हणून एक खास कर घेत.े पण या करातून गोळा 
होणारा िनधी या कामासाठी उभा केललेा आह,े यावर खच होत नाही 
ही शोचनीय गो  आह.े या ांतातील नऊ दशांश गावांना हणजे जवळ 
जवळ दहा लाख मुलांना ाथिमक िश णाची कसलीही सोय उपल ध 
केलेली नाही” असे महा मा फुल े हणतात.  
 १८४८ म ये योितबांनी पु याला मुल साठी पिहली शाळा 
काढली. १८५३ म ये रा तापेठ आिण वेताळपेठ या दोन िवभागात 
मुल या नवीन शाखा यांनी काढ या, िव ाथ न ची सं या २३७ पयत 
गेली. या शाळेम ये िशि का हो यास कोणीही तयार न हते. ते हा 
योितबांनी आपली प ी सािव ीबाई यांना िश ण दऊेन िशि का 

बनिवले. िश ण हणजे ब जन समाजा या ि यां या, दिलतां या मु  
ल ाचे पिहल े पाऊल, िश ण हणजे सामािजक ांतीची तयारी असा 
महा मा फुले यांचा दृ ीकोन होता. िश ण सव मुलामुल ना िमळाल ं
पािहजे. अशी यांची भूिमका होती. िश ण अ याचार त ि यांना 
िमळालं तर आप यावर होणा या अ यायाचं भान ि यांना येईल व ह े
भानच यांना अ याया या िवरोधात लढ यासाठी संघटीत हो याचे बळ 
देईल याची महा मा फुले यांना खा ी होती.3  
 धमाचे मुळ व प कळाल े हणून योितबांनी सं कृतचा अ यास 
केला. संत तुकाराम महाराजांची गाथा, ाने री इ यादी भागवत धम य 

ंथाचेही वाचन केले. मा टन युथरचे च र , ो.दईुलसन, सर िव यम 
जो स इ याद नी हद ूधमावर इं जीत िलिहलेली पु तके वाचली. महा मा 
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गौतम बु , बसवे र इ यादी धमसुधारकां या ंथाचाही यांनी अ यास 
केला. याव न यां या असे ल ात आले क , आज या माण े हद ूधमात 
अ याय व अनीती माजली आह.े आिण आज जसे हद ूधमाचे िवकृत व प 
नजरेस पडत ेतसे ते पूव  न हते. मुळचा हद ूधम शु द व पाचा होता. 
सव मानव व ाणी एका ई राची लेकरे असून, तो सवावर सारखेच ेम 
करतो, असे महा मा फुले यांचे मत बनले होत.े महा मा फुले देव मानीत. 
परंत ु तो देव दसतो कवा फळाफुलांनी स  होतो असे यांना वाटत 
न हते. िशवाय त ेमू तपूजक न हते.4 
 महा मा योितबा फुल े ह े केवळ समाजसुधारक न हत.े त े एक 
चतनशील लेखक होते. सवसामा य समाज, क करी वग, शेतकरी व शु  

समाज हा यां या लेखनाचा िवषय होय. यांची दःुखे समाजासमोर 
मांडणे हा यां या ंथलेखनाचा उ ेश असावा. महा मा योितबा फुले 
यांची ंथसंपदा पुढील माण े १) छ पती िशवाजीराजे भोसले यांचा 
पोवाडा २) ा हणाचे कसब ३) गलुामिगरी ४) शेतक यांचा असूड ५) 
सावजनीक स यधम ६) तृ ीय र  (नाटक) ७) स सार (िनयतकािलक) ८) 
स यशोधक समाजो  मंगळा कांसह सव पुजािवधी ९) इशारा १०) 
अखंडादी का रचना ११) अ पृ यांची कै फयत 
 महा मा योितबा फुल े यांनी आपले सारे आयु य वरील माण े
शु ाितशु  व शतेकरी, क करी यां या क याणासाठी खच केले. 
दिलतां या उ दारासाठी झटणारा महा मा योितबा फुले हा 
महारा ातील पिहला समाजसुधारक होय. अशा या महान ने यांचा ११ मे 
१८८८ रोजी मंुबई येथील कोळीवाडयातील सभागृहात जनतेने 'महा मा' 
ही पदवी देऊन यां या कायाचा गौरव कर यात आला. 5 
 आधुिनक भारतात जे जे मह वाचे  ठरले. या या सुधारणा 
कर याची िनकड समाजसुधारकांना वाटली, या सा यांचाच ारंभ 
महा मा योितबा फुल े यां या कायातून झालेला दसतो. ब जन 
समाजाम ये यांनी जागृती िनमाण केली. पददिलतां या उ दारासाठी, ी 
िश णासाठी, समानते या ह ांसाठी, स य गो साठी आपला देह 
िझजिवला. आपले सव आयु य किन  वगा या सेवेसाठी तीत केल.े 
सामािजक सुधारणे या सव अगंांना यांनी पश केला होता. समाजाला 
धा मक व सामािजक गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी यांनी य  केल.े 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं  
 अितशु ां या मुल साठी शाळा काढणारे पिहल े भारतीय 
योितबा फुले होत. आधुिनक भारतातील ी िश णाचा जनक, भारतीय 
ीयांचे ह  व वातं य हयांचा उ ाता, शेतकरी व कामगार हयांचे 

ह ांसाठी लढणारा व जाितभेदावर ह ला चढवून मानवी समानतेची 
घोषणा करणारा पिहला लोकनतेा हणजे महा मा योितबा फुले. यां या 
कायाचे वणन करताना धनजंय क र हणतात., महा मा फुले यांनी 
सामािजक समता, मानवता आिण िववेकवाद यावर काश टाकून रा ास 
खरा माग दाखिवला. यांचे उपनाव होते फुले आिण फुले हणजे फुलांचा 
धंदा करणारे फुलमाळी. या माळयाने रा पी बागेतील सामािजक 
एकते या वाढीला िवरोध करणारी तण,े बांडगुळे उपटून फुलझांडाची 
उ म जोपासना केली." ल मणशा ी जोश या मत,े "महा मा फुले ह े
सामािजक गुलामिगरीिव द बंड करणारे पिहल ेमहापु ष होत." 
सदंभ थ सचूी सदंभ थ सचूी सदंभ थ सचूी सदंभ थ सचूी     

१. डॉ.सोमनाथ रोडे, आधुिनक भारताचा इितहास, कैलास पि लकेशन, 
औरंगाबाद, २००२ पृ.४६ 

२. डॉ.एन.एन.नगराळे, आधुिनक भारताचा इितहास, क पना काशन, नांदेड, 
२००६ पृ. ७५ 

३. डॉ.एस.एन.पाटील, आधुिनक भारत, अथव काशन, धुळे, २००४ पृ.२७ 
४. डॉ.शांता कोठेकर, आधुिनक भारताचा इितहास, साईनाथ काशन, २००६ 

पृ.३९ 
५. डॉ.जी.बी.शहा, आधुिनक भारत, शातं पि लकेश स, जळगाव, पृ.२९.  
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजसमाजसमाजसमाज    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मधकुरमधकुरमधकुरमधकुर    रामचंरामचंरामचंरामचं     साठेसाठेसाठेसाठे    
इितहास िवभाग मुख, छ पती शा  कला, वािण य़ व िव ान महािव ालय, 

लासूर टेशन ता. गंगापूर िज. औरंगाबाद. 
 

महा मा जोितबा फुल े ह े समाज ांितकारक, एक बंडखोर 
िवचारांचे सुधारक होते. धा मक िवषमतेिव  बंड करणारे व धा मक 
सिह णुतेचा मू यांसाठी य  करणारे ते थोर समाजसेवक होते. 
महारा ा या सामािजक बोधनाला यांनी वेगळी दशा दाखिवली. यांचे 
िवचार व कतृ व असामा य होते. समाज प रवतनासाठी जोितबांनी 
सामािजक ां या मुळाशी जाऊन सामािजक चळवळीला सामािजक वग 
िन ाहाचे व प ा  हो यासाठी स यशोधक समाजाची थापना केली. 
इं जांची स ा महारा ात ि थर होऊ लाग या बरोबरच सामािजक व 
सां कृितक प रवतनेही होऊ लागली असताना िश णाचा सार होऊ 
लागला होता. परंत ुतो ठरािवक वगापुरताच मया दत होता. समाजातील 
तोच वग आ थक गतीकडे वाटचाल क  लागला होता. मा  ब जन 
समाज हा आ थक व सामािजक े ात मागासलेलाच रािहला. 
समाजाम ये जातीभेद वाढलेला होता. िश णापासूनचे फायदे 
सामा यापयत पोहोचलेले न हत.े ब जन समाज अंधकारात बुडत 
चालललेा होता. जातीयवादाची पोलादी चौकट भ म होती. समाजातील 
अघोरी कृ यांनी यांचे मन होरपळून जात होते. गती या मागातील 
केवळ इं जांचा अडथळा दरू होऊन चालणार नाही तर या मागातील 
जातीयता, अ ान व िवषमता ह ेफार मोठे अडथळे आहते ह े योतीबांनी 
ओळखल े होते आिण ह े अडथळे दरू कर याचे काय जोितबांनी या 
चळवळी या मा यमातून केलेल े आह.े समाजात िवषमता, जातीभेद, 
अ ान, ीदा य या सार या अिन  ढी केवळ धमा ा हणून िनमाण 
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झाले आहते या बदलण ेआव यक आह ेयाची खा ी यांना पटली व या 
दृ ीन ेआप या कायाची  

दशा ठरिवली. धमािवषयी स य शोध याची यां या मनात 
ेरणा िनमाण झाली. आपला धम, त व ान, सािह य, इितहास इ यादी 

िवषयी िच क सक प तीन े िववेचन क न लोकांना गौरवा पद भाग 
दाखिवला जाऊ लागला. सामािजक कत ाची जाणीव क न दली. 
सामािजक सुधारणेसाठी शू ाितशू ांची ि थती सुधार यासाठी महा मा 
जोितबा फुले यांनी स यशोधक समाजाची थापना दनांक 24 स टबर 
1873 रोजी केली व समाजातील अिन  ढी परंपरा वाईट चालीरीती व 
स य धमाची महती पटवून दली. महारा ातील ामीण भागात 
राहणा या मागासवग य वंिचत घटकांना िश ण देणारी स यशोधक 
चळवळ ही पिहलीच सं था होती.      

एकोिणसा ा शतका या म यास महारा ातून ामु याने तीन 
िवचार वाह िनमाण झाल.े पिहला िवचार वाह धा मक सुधारकांचा 
असून ा ो समाज व ाथना समाजा या मा यमातून समाजधुरीणीवरील 
िवचार वाहाला अ ेिषत केले. दसुरा िवचार वाह बु ीवादी ा ण 
सुधारकांचा असून ामु याने आगरकरांनी या िवचारधारेचे समथन केल.े 
या काळातील ितसरा आिण मह वपूण िवचार वाह हणजे थािपत धम 
व ा णी सं कृती या िव  बंड करणा या ब जन समाजाचा, ा णेतर 
चळवळीचा होता आिण महा मा फुल ेह ेया वाहाचे वतक होते. 

महा मा फु यांनी थापन केले या स यशोधक समाजापुव  
वारकरी सं दायाने आ याि मक मागान े समानता थािपत कर याचा 

य  महारा ात केला होता. याच वारकरी िवचारधारेतून ेरणा घऊेन 
स यशोधक समाजाने आप या कायाची दशा प  केली. त कालीन 
स यशोधकाची आपण तुकोबांचीच खरी परंपरा पुढे चालवीत आहोत अशी 
धारणा झाली होती. 'स य-अस याशी मन केले वाही' ह ेतुकोबांचे वचन 
तर समाजाचे ीदवा यच होते. स यशोधक समाजाने वारकरी 
िवचारधारेतून ेरणा घेऊन धमाची िववेक  प तीन ेिच क सा केली.    
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ामा यवादाऐवजी िववेकवाद यांनी वीकारला. मुलता धा मक 
व सामािजक सुधारणािवषयी स यशोधक समाजाचा आ ह होता. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचेसमाजाचेसमाजाचेसमाजाचे    कायकायकायकाय –  

धमातील भो या क पना सोड यासाठी य  करण,े धमातील 
िनरथक व दखाऊ उपचार बंद करण,े ब जन समाजाला िशि त करणे, 
शू ाम ये आप या अिधकाराबाबत जागृती करण,े पुरोिहत वगाशी लढा 
देण,े धा मक कृ य म य थामाफत न करता वतःकरवी कसे करावे याचे 

ान देण,े ब जन समाजातील सामा य लोकांना योितष, भूत-िपशा , 
जादटूोणा यासार या भीतीपासून मु  करणे, मूत पूजा िव  जोरदार 

चार करण,े गरजू व लायक िव ा याना िश यवृ ी देण,े िव ा या या 
अंगभूत गुणांना उ ेजन देणे, शेतक यांची सावकार व जमीनदार 
यां याकडून होणारी जुलूम जबरद ती व िपळवणूक थांबवून महा मा 
फुलनी गरीब शेतक यांना याय िमळवून दला. आठ वषा या मुलांना 
कामावर ठेवू नये, ि यांना िवशेष सवलती ा ात, कामगारांना 
म यंतरी िव ांतीसाठी सु ी इ यादी बाबतीत यांनी सरकारला िनवेदने 
दल.े ाथिमक िश ण मोफत कर याची सोय करा अशी मागणी केली. 

स यशोधक समाजाची थापना क न या ारे समाजातील 
अ पृ यता, अ ान, दा र  दरू कर यासाठी यांनी काय केले. बालह या, 
केशवपन, सती था, बालिववाह इ यादी सव कार हया ि यावर 
लादले या हो या. या दरू कर यासाठी ी िशकली पािहजे हणून यांनी 
मुल साठी शाळा उघड या. ब जन समाजाला गुलामिगरी, जाती व था, 

ढी-परंपरा, देववाद, धमवाद इ याद मधून मु ता करणे हा उ ेश 
स यशोधक समाजाची थापना कर यामागचा होता. जोितबा ह े
स यशोधक हणजे स याचा िनरंतर शोध घेणारे जे स य िचरंतर टकते व 
यातून संपुण मानवजातीची मु  होणारा हा िस ांत होता. स यशोधक 
समाज धा मक, राजक य, सामािजक व शै िणक गलुामिगरी िव ची 
चळवळ होती. 

स यशोधक समाज चळवळीने जातीयता, अ पृ यता, मजुरांचे 
शोषण, दु काळ तांना, शेतक यांना मदत, दा बंदी, िश णाचा सार व 
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चार करणे, स चे िश ण, वदेशी मालाचा वीकार, पुरोिहतांचे 
ाब य कमी करण,े कमी खचात ल सोहळा पार पाडण ेअशी अनेक काय 

महा मा योितबा फुल ेयांनी या चळवळी माफत राबिवली. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    त वेत वेत वेत व े:-    

१).  ई र एकच असून तो सव ापी, िन वकार, िनगुण व स यमय आह.े 
सव मानव एकाच परमे राची लेकरे आहते. जाितभेद, धमभेद 
यावर आधा रत िवषमता अ यायी आह.े ी-पु ष दोघेही 
समसमान आहते. माणूसक चे मू य जपून माणसाची ित ा 
वाढवावी.  

२).  येक ला ई राची भ  कर याचा अिधकार आह.े ई राची 
भ  कर यासाठी कोण याही म य थांची, पुरोिहतांची गरज 
नाही. पुनज म, कमकांड, जप-तप, पाप-पु य, मो , वग या 
क पना कपोलकि पत आहते. सदिवचार हाच गु  व स य हाच धम 
आह.े  

३).  चे े व ज मावर अवलबूंन न ह ेतर गुण कमावर अवलंबून 
असत.े कोणताही वसाय हा कमी तीचा नाही कवा याला 
तु छ लेखू नये.  

४).  येकाने एकमेकांशी बंधुभावाने वागावे, समाजातील कमकुवत 
घटक व ज मताच शारी रक ंग असणारे लोक यांना यथाश  
मदत करावी. 

५).  ाणीमा ांिवषयी भूतदया असावी. कोणताही धम ंथ ई र िणत 
नाही, ब जन समाजाचे शोषण करणारे वेद व पुराण ेयांचा आधार 
घेतात हणून त े या य आहते.  

६).  ई राला िन मत हटले जावे या अफाट िव ाचा िनमाता व शा ता 
तोच आह.े  

७).  िश णाचा ब जन समाजात चार करावा. 
स यशोधक समाजाम ये ा ण व ा णेतर सव जात चे लोक 

सभासद होते. सु वातीला या समाजाचे 225 सभासद होते. या 
सभासदा या यादीत रावबहादरू, मोठमोठे ेदार, वक ल, ापारी, 
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शेतकरी, शेतमजूर अशा सव दजाचे आिण मराठा, ा ण, माळी, सोनार, 
गोसावी, मारवाडी, अ पृ य, मुसलमान इ यादी जाती पंथांचे लोक होते. 
सव सभासदांना एक आचारसंिहता क न दली होती. स यशोधक 
समाजाचे अिधवेशन भर यास इ. सन 1911 पासून सु वात झाली. 
स यशोधक चळवळीत अनेक वृ प े िनमाण झाली. शेतक यांचा कैवारी 
1880, दीनबंधू 1877, स सार 1885, मराठा दीनबंधू 1901, िव ब धु 
1911, दीनिम  1911 यासारखी शेकडो वृ प े या चळवळीम ये 
उदयास आली. या चळवळी अंतगत स यशोधक समाजाचे अिधवेशन 
भरिवणे, िश ण प रषदा घेण,े शेतकरी मेळावे आयोिजत करण,े 
स यशोधक प तीन ेधा मक िवधी करणे असे अनेक उप म राबिव यात 
आल.े 
िन किन किन किन कषषषष – 
1- स यशोधक समाजा या त वानुसार सामािजक सुधारणांमुळे सव 

ब जन, दिलत, आ दवासी समाज ताट मानेने जीवन जगताना दसून 
येतो व अ यायातून ब जन समाजाची मु ता कर याचा य  
महा मा योितबा फुल ेयांनी केला.  

2-  सवसामा य ना ख चक अशा ज ा, तमाशे, नाचगाण,े जुगार, 
सन इ यादी गो ी पासून दरू राह याचे मागदशन केले. 

3-  महा मा फुलचे वणभेद, धमभेद, भाषाभेद, अंधिव ास, अधं ा, 
सावकारी था, वेठिबगारी था, जिमनदारी था, कमकांड या 
िवरोधीचे िवचार आज या काळातही े रत करणारे ठरतात.  

4- बालिववाह था, ब प ी व या थाचा िवरोध, िववाह करताना 
अजोड िववाह क  नये, िववाह करताना मोठा सोहळा न करता 
पा ते माणे खच कर याचा माग सुचिवला, िववाहात डंा, भेटव तू 
देण ेघे या या थेिव  आवाज उठिवला.  

5-  िवधवा ि यांचे केशवपन रोखणे, िवधवा पुन ववाह मा यता ा  
क न घेण े इ यादी सामािजक काय महा मा योितराव फुल े यांनी 
स यशोधक समाजा या मा यमातून केलेल ेआपणास दसून येत.े 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे        
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय    

    

पनुमपनुमपनुमपनुम        अिनलअिनलअिनलअिनल    कठारेकठारेकठारेकठारे    
  ए ो इंटरनॅशनल कूल, चचवड, पुणे.  
 महारा ाला समाज सुधारकांची थोर परंपरा लाभललेी आह.े 
एकोिणसा ा शतकात महारा ात होऊन गेले या समाज सुधारकांम ये 
महा मा जोितराव गो वदराव फुल े यांचे काय उ लेखनीय ठरत.े समाज 
प रवतनासाठी िश णािशवाय पयाय नाही ह े महा मा फुलनी ओळखल े
होते. त कािलन समाज व थेत ि यांना िश णाची दरवाजे बंद होती. 
महा मा फुल े यांनी सािव ीबाइना घरीच िश ण देवून सा र केल.े ी 
िश णाचे मह व ओळखून फुले दांप यांनी पु यातील िभडे यां या वा ात 
ि यांसाठी पिहली शाळा थापन केली. सम त जाती धमातील ि यांना 
िश णाची दारे खुली केली. ि यांसाठी थापन केले या शाळेत 
जोितरावांनी सािव ीबाइना मुल ना िशकिव याची जबाबदारी सोपिवली. 
मुल या शाळेतील भारतातील पिह या ी िशि का हणजे सािव ीबाई 
फुल े होय. त कालीन समाजात ी - शु ितशु ांना िश ण घे यास बंदी 
होती. ब जन समाजात िश णाचा सार हणावा तसा झालेला न हता. 
धमा या नावाखाली समाज अंध दा व ढी परंपरां या िवळ यात 
अडकलेला होता. शौ िणक काय गितमान झा यानंतर फुल े दांप यांनी 
आपल ेल  सामािजक कायाकडे वळवले. समाजात बालिववाह अ पृ यता, 
केशवपन, िवधवा िववाहास बंदी अशा अनेक अिन  था  धमा या नावे 
समाजात टकून हो या. महा मा फुलनी समाज प रवतनासाठी स यशोधक 
समाजाची थापना क न समाज प रवतनासाठी आयु यभर ितगामी 
िवचारां या समाजाशी लढा दला.  यांनी  समतेसाठी चळवळ सु  केली. 
या चळवळीत त ेयश वी झाले, हणूनच समाज ांतीचे जनक या नावाने 
यांचा उ लेख केला जातो. आज मूलभूत ह  आिण अिधकारासाठी या 
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चळवळी चालू आहते, या चळवळीची पायाभरणी महा मा फुलनी केली 
आह.े  
अ पच रअ पच रअ पच रअ पच र     : : : :     
 महा मा फुल े यांचे मूळ गाव सातारा िज ात कठाव 
तालु यातल कटगुण ह ेहोते. महा मा फुल या आजोबाचे नाव शेटीबा असे 
होते. यांना राणोजी, कृ णा व गो वदराव असे तीन मुले होती. 
आजोबांचा वभाव भोळसर अस यामुळे ते कजबाजारी झाले. अशा 
ि थतीत यांनी कुटंुबा या उपिजवीकेसाठी कुटंुबासिहत पुण े गाठल.े 
कुटंुबाची आ थक प रि थती वाईट अस यामुळे  मुल ेसावकारां या शे या 
राख याचे काम क  लागल.े  
 मुल े स ान झा यानंतर यांनी फुलांचा वसाय चाल ू केला. 

वसायात जम बसला आिण वसायाम ये यांनी नावलौ कक 
वाढिवला. ित ही भावंडां या वसायातील नावलौ कक पेश ां या 
कानावर गलेा. माधवराव पशे ां या दरबारात या ित ही भावांना 
सजावटीचे काम दे यात आल.े पेश ांसाठी फुलां या गा ा, चटया, ऊशा 
आिण पोशाख बनिव याचे काम  ही तीन मुल ेकरीत असे. यांनी  केलेली 
सजावट पा न खुश होऊन माधवराव पेश ांनी यांना फुलां या 
उ पादनसाठी 35 एकर जमीन  इनाम हणून दली.  
 यामुळे यांचा फुलांचा वसाय जोरात सु  झाला. फुलां या 

वसायाव नच यांना फुल े ह े नाव पडल.े यांचे मूळ आडनाव 'गो·ह'े 
होते. शेटीबा या मृ यूनंतर यांचा थोरला मुलगा राणोजी यांनी संपूण 
जमीन बळकावून कृ णा व गो वदराव या दोन भावांना घरातून हाकलून 
दल.े यामुळे उपिजवीकेसाठी गो वदरावांनी भाजीपा याचा वसाय 

सु  केला. भाजीपा या या वसायात जम बसला. यामुळे  
गो वदरावांची आ थक प रि थती सुधारली. गो वदरावांचा िववाह  
िचमणाबाई यां याशी झाला. गो वदरावांना राजाराम, जोतीबा असे दोन 
मुल ेझाली. 11 एि ल 1827 रोजी जोतीबांचा ज म झाला. हचे महा मा  
जोितराव फुले होय. माळी कुटंुबाम ये ज माला आलेल.े महा मा जोितराव 
फुल े  ह े एक वषाचे असतानाच यांची आई िचमणाबाई मरण पावली; 
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परंत ु या काळात ब प ी व प दत असूनसु दा यां या विडलांनी दसुरा 
िववाह केला नाही. महा मा जोितराव फुल या संगोपनासाठी यांनी एक 
दाईची व था केली. या काळात गो वदरावांनी  आप या मुलांना 
िश ण देऊन मोठे कर याचा य  केला, परंत ु ही गो  फारशी सोपी 
न हती. महा मा जोितराव फुल े यांनी समाजसुधारणेचे केलेल े काय 
समाज ांितकारक होत.े यां या कायामुळेच समाजात जागृती िनमाण 
झाली. तसेच समाजात ांितकारक प रवतन होऊ शकल.े  
िश णिश णिश णिश ण    : : : :     
 महा मा फुले यां या काळात ा हणे र समाजाला िश ण 
घे याचा अिधकार न हता. या काळात मराठी शाळा पंतोजी या शाळा 
आिण न िमशन·यांन सु  केले या शाळा चिलत हो या. गो वदरावांनी 
इ.स. 1834 म ये जोितरावांचा मराठी शाळेत वेश घेतला. इ.स. 1834 
पासून इ.स. 1838 पयत जोितरावांनी मराठी िश ण पूण केले. 
गो वदरावांनी इ.स. 1841 म ये वया या चौदा ा वष जोितरावांना 
कॉटीश िमशन·यां या इं जी शाळेत घातल.े इ.स.  1841 ते इ.स. 1847 

या कालखंडात जोितरावांनी िमशनरी शाळेत िश ण पूण केले.   
िववाहिववाहिववाहिववाह    : : : :     
  त कालीन समाज व थेम ये मुलामुल चे ल  लहान वयातच 
होत असे थे माण े जोितराव व सािव ीबाई यांचा िववाह देखील लहान 
वयातच झाला. पु यात गो वदराव फुल ेयां या मावस आ या सगुणाबाई 

ीरसागर या नायगावजवळील धनकवडी गाव या अस याने  नायगाव 
येथ े यांचे येणे जाणे असे. सािव ीबाई  या सगुणाबाई या पाह यातील 
अस यान ेदे याघे याचा काही च  न हता.  याने - याने आपला मान 
सांभाळावा अशा ि थतीत फा गनु  व  5 शके 1768 ( इ.स. 1840 ) 
साली जोितराव व सािव ीबाइचा िववाह थाटामाटात पार पडला. 
िववाहा या वेळी सािव ीबाई 9 वषा या हो या. तर जोितराव 13 वषाचे 
होते.  सािव ीबाइचा िववाह बालवयातच झा यामुळे या िनर र हो या. 
िववाहानंतर जोितरावांनी सािव ीबाइना घरीच िश ण द याचे 
अि त वात असले या पुरा ाव न दसून येते. जोितरावांनी 
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सािव बाइना पाठे, ाकरण, वाचन, लेखन, सामा य ान इ यादी 
िवषयांचे ान घरीच देवून ाथिमक तयारी क न घेतली.  सािव ीबाइना 
िश णात आवड िनमाण झाली यानंतर जोितरावांनी सािव ीबाइना 
पु यातील  नॉमल कूल या मुख िमसेस िमचेलबाई यां याकडे पाठिवले. 
तेथ े सािव ीबाइनी िश ण पूण केल.े जोितरावां या शौ िणक  कायात 
सािव ीबाइचा  मोलाचा वाटा होता.  
ि याचंीि याचंीि याचंीि याचंी    शाळाशाळाशाळाशाळा        ( 1848 ) : ( 1848 ) : ( 1848 ) : ( 1848 ) :     
 महा मा फुल या काळात समाजातील ि यांची ि थती अ यंत 
वाईट होती. ि यांना िश णाचा अिधकार न हता. समाजात बालिववाह, 
जरठ िववाह, ब प ी िववाह यासार या अिन  था चिलत हो या. 
बालिववाहामुळे बालिववाहांची सं या वाढत गेली. अशा िवधवा मुल ना 
पती या िनधनानंतर एक तर सती जावे कवा वाईट अव थेत जीवन 
जगावे लागत असे. समाज  व थे या गलुामिगरीतनू  ि यांची सुटका 
करायची असेल तर ि यांना िश णािशवाय पयाय नाही. फुलनी  
िश णाचे मह व ओळखून ि यां या शौ िणक कायाला ारंभ केला.   
 महा मा फुलनी मा  सामािजक ढी, परंपरेिव द बंड उभारल े
आिण यांनी 1 ऑगस्ट 1848 म ये पुण े येथ े बुधवार पेठेत असले या 
ता यासाहबे िभडे यां या वा ात मुल ची पिहली शाळा सु  केली. या 
कामात यांना ता यासाहबे िभडे, सदािशव गो वद हाटे, सखाराम यशवंत 
परांजप,े जग ाथ सदािशवजी हाटे, अ णासाहबे िचपळूणकर, 
सदािशवराव ब लाळ गोवंडे, बापूसाहबे मांडे आिण मोरो िव ल  
वाळवेकर यांनी सहकाय केल.े या शाळेत शु ाितशु ांतील ि यांना िश ण 
दे यात येऊ लागल.े शू ाितशू ांतील ि यांना िश ण दे यासाठ  महा मा 
फुल ेयांनी  सु  केलेली ही शाळा देशातील पिहलीच शाळा ठरत.े सम त 
जाती  धमातील ि यांना िश णाची दारे खुली केली. जोितरावांनी 
थापन केले या मुल या शाळेत पु ष िश क न ठेवता सािव ीबाइना 

मुल ना िशकिव याची जबाबदारी सोपिवली. मुल या शाळेतील 
भारतातील  पिह या ी िशि का हणजे सािव ीबाई फुले होय. फुल े
दांप यांनी सव थम  ी िश णाला मह व दल.े  महा मा फुल े यां या 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 227   

शौ िणक कायाब ल 16 नो हबर  1882 म ये ी िश णाचे  आ जनक 
ळणून ि टश सरकारने यांचा गौरव केला. फुले दांप यांनी आपल े 

िश ण साराचे काय इथपयत न थांबवता पुण े व पुणे प रसरात 
एकापाठोपाठ एक अशा शाळांची थापना केली.  
 17 स टबर 1851  रोजी  रा ता पेठेत मुल ची दसुरी शाळा 
काढला तर 15  माच 1852  रोजी वेताळपेठेत मुल ची ितसरी शाळा 
काढली. मुल ची शाळा चालिव यासाठी जोितरावांना सखाराम यशवंत 
परांजप,े सदािशव गो वद हाटे, सदािशवराव ब लाळ गोवंडे, मोरो िव ल 
वाळवेकर, िव णुपंत थ े, केशव िशवराम  भवाळकर व देवराव ठोसर या 

ा हण  मंडळ चे आ थक सहकाय िमळाले. आपल े शौ िणक काय  
गितमान झा यानंतर फुले  दांप यांनी आपल े ल  सामािजक  कायाकडे 
वळिवले.  
बालह याबालह याबालह याबालह या    ितितितितबधंकबधंकबधंकबधंक    गहृाचीगहृाचीगहृाचीगहृाची    थापनाथापनाथापनाथापना    ----    1863 : 1863 : 1863 : 1863 :     
 त कालीन समाजात बालिववाह, जरठिववाह, केशवपन 
यासार या अिन  था चिलत हो या. बालपणीच मुल चे िववाह होत 
अस यामुळे समाजात बालिवधवांचे  माण वाढले होते.  यामुळे अशा 
िवधवांचे अनौितक संबंध िनमाण होऊन संतती ज माला येत असे. ब·याच 
वेळा  अनौितक  संबंधातून बालिवधवा गरोदर राहत असत. अशा वेळी 
समाजापासून वत:ला वाचिव यासाठी गरोदर रािहले या िवधवा 
ज माला येणा·या नवअभकाची ह या करत असत. अशा या ि यांची 
समाजात िवटंबना होऊन छळ  होत असे. ि यांची अशी  दयिनय अव था 
पा न ि यांची समाजा या जाचापासून सुटका कर यासाठी  महा मा 
फु यांनी इ.स.  1863  म ये बालह या  ितबंधक गृहाची थापना केली. 
अनौितक मागाकडे जावून गरोदर रािहले या िवधवा ि यां गु पण ेयेऊन 

सुत होऊ लाग या. बालह या ितबंधक गृहाची मािहती देणारी 
भतीप के ठक ठकाणी  लाव यात आली. 'िवधवा ि यांनी इथे येऊन 

िनसंकोच  सुरि तपण ेबाळांत हावे. आपल ेमूल यावे कवा ठेवून जावे ह े
तुम या इ छेवर अवलंबून आह.े तुमची नावे जाहीर केली  जाणार नाहीत. 
आप या मुलांची काळजी ह े अनाथ आ म घेईल. या जािहरातमुळे   
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अनौितक मागाकडे जाऊन गरोदर रािहले या ि या गु पण े येऊन 
सुरि तपण े या बालह या ितबंधक गृहात सुत होऊ लाग या. या 
आ माची सव जबाबदारी सािव ीबाइनी  घेतली. या गृहात िश ण 
घेतले या 04 सुईनी कायरत असत. सन 1884 पयत या गृहात 35 

ा हण िवधवांची बाळंतपणे सािव ीबाइनी केली. आ मगृहातील मुलांची 
सेवा सािव बाइनी ेम वा स याने करीत असे. या आ मगृहाम ये इ.स. 
1873  म ये काशीबाई नावाची  ी सुत झाली ितला गटुगुटीत  असा 
मुलगा झाला. या मुलास फुल े दांप याने द क घेतल े याचे नाव यशवंत  
असे ठेव यात आल.े  
अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण    : : : :     
  फुल ेदांप या या काळात समाजात अनेक कार या अिन   था 

चिलत हो या. फुल े दांप यांनी अ पृ यांम ये िश णाचा सार हावा 
यासाठी इ.स. 1851 म ये  पुण ेशहरात  नाना पेठेत अ पृ यासाठी पिहली 
शाळा काढली. अ पृ य समज या जाणा·या जातम ये महार, मांग, 
चांभार, ढोर या जात चा समावेश असे या जातीतील लोकांना अ यंत 
वाईट व अपमाना पद वागणूक दे यात येत असे. अ पृ यांसाठी 
सावजिनक ठकाणे, मं दरे, सावजिनक, पाणवठे या ठकाणी ये यास बंदी 
असे फुल ेदांप यांनी अ पृ यांसाठी आप या राह या वा ातील वत: या 
मालक ची पा याची िविहर 1868 साली खुली केली. अ पृ य बांधवांनी 
िनसंकोचपणे या िविहरीतील पाणी घेवून जावे. अशी पाटी या ठकाणी 
लाव यात  आली महा मा फुले  चालत ेबोलके सुधारक  नसून 'बोले तौसा 
चाले' या वा या माणे यांचे काय कृतयु  होते. महा मा  फुल ेयांनी इ.स. 
1873 म ये अ पृ यता िनवारणाचा जाहरीनामा काढला यां या या 
कायाची दखल भारत सरकारन े घेतली आिण पुढे भारत सरकारला  
अ पृ यता  ही  काय ाने न  करता आली.  
बालिववाहासबालिववाहासबालिववाहासबालिववाहास    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध    : : : :     
 फुल े दांप यां या पुवकाळापासूनच बालिववाहसारखी अमानुष 
पथा समाजात चिलत होत. खेळ या बागड या या वयात लहान 
मुलामुल चे िववाह होत असे. जोितराव व सािव ीबाई यांचा िववाह 
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देखील बालिववाह होता. िववाहा या  वेळी जोितरावांचे वय  13 वष तर 
सािव ीबाइचे वय 9 वर्ष होते. बालवयातच मुलामुल चे िववाह  होत 
अस यामुळे समाजात िवधवांची सं या वाढत गलेी. बालिवधवां या 
सं येत ा हण समाजातील ि यांचा मो ा माणात समावेश होता. 

ा हण समाजातील ि यांना  समाजाने ढी परंपरां या बंधनात बांधुन 
ठेवल े होते. यांना पुन ववाह कर यास बंदी असे. पती या िनधनानंतर 
प ीने  सती जावे कवा  केशवपन करावे यासार या अिन  था समाजात  

चिलत हो या. िवधवा मुल चे उव रत जीवन अितशय खडतर असे 
िवधवांना अनेक अडचण ना त ड ावे लाग.े फुल ेदांप यांनी बालिववाहा 

थेिव द जनमत तयार क न िवरोध केला. यामुळे समाजातील 
बालिववाहाचे माण कमी हो यास  मदत झाली.  
केशवपनकेशवपनकेशवपनकेशवपन    प दतीसप दतीसप दतीसप दतीस    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध    : : : :     
 त कालीन समाजात बालवयातच मुल चे िववाह होत असे 
यामुळे बालिवधवांची सं या मोठा माणात वाढत होती. या 

बालिवधवांना पुढील आयु य अितशय खडतरपण े जगावे लागत असे. 
पती या िनधनानंतर प ीचे केस काप याची प दत समाजात ढ होती. 
पेशवेकाळापासून ही प दत समाजात अि त वात होती. सािव ीबाइनी  
अशा अिन  थेिव द लोकजागृती क न मंुबई व पुण ेयेथील नािभकांची 
सभा घेतली. ा हण  िवधवां या केशवपनािव धद् नािभकांना  संघटीत 
क न  यांचा संप घडवून आण याचा  ठराव झाला.ठरावा माणे संप 
कर याचा िनणय घेतला. 23 माच 1890 रोजी एिल फ टन 
िव ालया या मौदानात सभा घे यात आली. या सभेत 500 हावी 
उपि थत होते. बाबाजी मोरे या नािभकाने केशवपन  प दतीस िवरोध 
असललेा विलिखत िनबंधाचे वाचन या सभेत केले. केस हा ि यांचा 
अनमोल दािगना असून केवळ वसाियक दृ ीनी हा दािगना िहरावून घेऊ 
नये. सभा चांग या कारे यश वी झाली. या ऐितहािसक सभेचा वृ ांत 
लंडन या दी टाई स या वृ प ाने  9 एि ल 1890  रोजी िस द केला. 
इं लडं मधील मिहलांनी या यश वी उप मास सािव ीबाइना 
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अिभनंदनपर प े पाठिवली. पेशवेकाळापासून चालत आले या या अमानुष 
थेस  लगाम घाल याचे धाडसी  काय सािव ीबाइनी केले.      

पा याचीपा याचीपा याचीपा याची    िविहरिविहरिविहरिविहर    वववव    हौदहौदहौदहौद    अ पृ यांसाठीअ पृ यांसाठीअ पृ यांसाठीअ पृ यांसाठी    खलुाखलुाखलुाखलुा    ( ( ( ( इइइइ....सससस. 1868 ) . 1868 ) . 1868 ) . 1868 )     
    महा मा फुल या ज मापूव या कालखंडापासून  समाजात अ पृ यता 

चिलत होती. असपृ य हणजे पश कर यास अयो य असलेला  
होय. अशा अ पृ य ना सावजिनक ठकाणी पाणी भर यास मनाई 
होती. पा यासाठी यांचे हाल होत असे पाणी िमळव यासाठी मौलो  दरू 
पायपीट क न पाण आणावे लाग.े फुल े दांप यांना अ पृ यांचे हाल 
पाहवले नाही. फुल े दांप यांनी आप या राह या वा ातील पा याची 
िविहर व हौद अ पृ यांना पाणी भर यासाठी इ.स. 1868 म ये खुला 
केला. वत: या वा ातील िविहर व हौद अ पृ यांना पाणी भर यासाठी 
खुल ेकरणारे महा मा फुल ेह ेपिहल ेभारतीय अ पृ योधारक ठरतात.  

सनमु साठीसनमु साठीसनमु साठीसनमु साठी    यययय     : : : :     
 इ.स. 1876 त े 1882 या काळात महा मा फुल े पुण े
नगरपािलकेचे सद य होते. महा मा फुलेनी  समाज सुधारणेसाठी वेगवेगळे 
उप म हाती घेतल े यातीलच एक मह वाचा उप म हणजे 

सनमु साठी य  होय. पणुे नगरपािलकेचे सद य हणून काम करीत 
असताना गरीब जनते या सोयीची अनेक कामे महा मा फुलनी क न 
घेतली. समाज  सनमु   हावा यासाठी सरकारने पुण े शहरात दा  
िव साठी दलेल े परवाने र  करावे  यासाठी महा मा फुलनी चळवळ 
उभी केली. 'दा  हणजे िवष' असे फु यांचे मत होते. दा या सनामुळे 
अनेक कुटंुबाचा संसार उ दव त झाला. समाज सनाधीन बनू नये 
यासाठी सरकारन ेपुण ेशहरात दा  िव साठी दलले ेपरवाने र  करावे 
यासाठी संगी महा मा फुलनी सरकारला िवरोधही केला. इ.स. 18 जुलौ 
1880 रोजी महा मा फुलनी पुण े नगरपािलके या कायका रणी मुखास 
एक प  िलिहल े याम ये यांनी हटल,े पुण ेयेथे दा चे गु े उघड यामुळे 
लोकां या नौितक अध:पाताचा सव कारची िबजे पेरली जात आहते. 
यामुळे शहराचे आरो य सांभाळण ेहा जो नगरपािलकेचा एक उ ेश आह,े 
याला बाधा येत आह.े दा चे सन ह ेनाग रकां या नौितक आचरणाला 
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बाधक आह.े तसेच यां या आरो यालाही अपायकारक आह.े अशी दा ची 
गु े पुण ेशहरातील भरव तीत अस यामुळे समाज सनाधीन होत आह.े 
दा या सनामुळे कुटंुबात कलह होत आहते तर काही कुटंुबाचा 
सवनाश झाला आह.े या सव बाबी प  क न दा या सनास आळा 
बस यासाठी नगरपािलकेन े दा  गु यावर कर बसवावा असा ठराव 
नगरपािलके या सवसाधारण सभेपुढे ठेवावा हणून महा मा फुलनी 

सनमु साठी चळवळ उभी केली तर संगी सरकारला िवरोधही केला. 
महा मा फुलनी ब जन समाजास उपदेश करताना हणतात.   

थोडेथोडेथोडेथोडे    दनदनदनदन    तरीतरीतरीतरी    मममम     वजवजवजवज    कराकराकराकरा    ||||    
तोचतोचतोचतोच    पौसापौसापौसापौसा    भराभराभराभरा    | | | | थंसाठीथंसाठीथंसाठीथंसाठी    ||||||||    
थंथंंथथं    वाचतानावाचतानावाचतानावाचताना    मनीमनीमनीमनी    शोधशोधशोधशोध    कराकराकराकरा    ||||    

दु काळदु काळदु काळदु काळ    िनमलूनिनमलूनिनमलूनिनमलून    कायकायकायकाय    : : : :     
 इ.स. 1877 म ये महारा ात मोठा दु काळ पडला होता. फुल े
दांप य दु काळ तां या मदतीस धावून आल.े दु काळ तां या 
मदतीसाठी फुल े दांप यांनी गावोगाव जावून िनधी जमिवला. डॉ. 
िशवा पा यां या मदतीतुन धनकवडी येथ ेि ह टो रया बाला म सु  केले. 
सािव ीबाई या दु काळात होरपळले या िनराधार मुलां या आई झा या.  
दु काळ िनमूलन कायासाठी सािव ीबाइनी आहोरा  क  केल.े 
सािव ीबाइ या नेतृ वाखाली अ छ  े सु  केली. हजारो गोरगरीब 
मुलां या जेवणाची व था येथ ेकर यात आली. सािव ीबाइनी  दु काळ 
िनमूलना या कायात अनेकांचे ाण वाचवले.  
लगेलगेलगेलगे    िनमलुनिनमलुनिनमलुनिनमलुन    कायकायकायकाय    : : : :     

 पु यात 1897 साली लेग या साथीने थौमान घातल ंहोतं. ही 
साथ झपा ाने पसरत गलेी. उंदरा माफत लेगचा  सार होत होता. 
सु वातीला ताप येऊन काखेत गाठ येत असे. हा संसगज य रोग 
अस यामुळे याचा सार झपा ाने होत गलेा आिण पु यात मृ यूचं 
थौमान सु  झाले. प रसरातील शेकडो लोक मरण पावल.े सािव ीबाइनी 
स यशोधक समाजा या कायक यांशी िवचारिविनमय क न यां या 
मदतीन े लेग िनमूलनाचे काय हाती घेतल.े सािव बाइनी यशवंतला रजा 
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काढून बोलावून घेतल.े डॉ. यशवंत या मदतीने ससाणे माळरानावर काही 
झोप ा बांध या आिण लेग िनमुलनाथ दवाखाना सु  केला. यांना 
लेगची लागण झाली आह,े यांना या दवाखा यात आणत आणी 

यशवंत या मदतीने यां यावर उपचार करत. सािव ीबाइनी लेग 
िनमूलन कायासाठी शथ चे य  केले. सािव ीबाइनी मंुढवा गावातील 
महार समाजात या पांडुरंग बालाजी गायकवाड या लेग त मुलास 
आप या पाठवर घेवून  चालत ससाणे  माळावर या  दवाखा यात आणल.े 
यावर उपचार केल.े यातच सािव ीबाइना लेगची लागण झाली. लेग 

िनमूलन कायात अिवतरतपण े काम करणा·या सािव ीबाई 10 माच 
1897  रोजी रा ी 9 वाजता लेगगमुळेच अनंतात िवलीन झा या.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    : : : :     
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महा मामहा मामहा मामहा मा    योतीरावयोतीरावयोतीरावयोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    
उ ारासाठीचेउ ारासाठीचेउ ारासाठीचेउ ारासाठीचे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . शािल ामशािल ामशािल ामशािल ाम    गोपालरावगोपालरावगोपालरावगोपालराव    शदेशदेशदेशदे    
इितहास िवभाग मुख, नागनाथ महािव ालय, ढा नागनाथ, िज. हगोली 

तावनातावनातावनातावना    ::::----        
एकोिणसा ा शतकात महारा ात होऊन गेले या 

समाजसुधारकांम ये रा िपता महा मा योितराव फुले यांचे काय 
अवणनीय आह.े यांनी तमाम दिलत समाज व ि यां या उ ाराचे केवळ 
काय केल े नाही तर समाजाम ये थमच िश णाची योत पेटवून 
समाजातील अ ान, दःुख दा र  ही न  कर याचे काम केल.े याच 
बरोबर सामािजक सुधारणेची कास धर यासाठी यांनी स यशोधक समाज 
थापन क न यामाफत समाजातील अ ान नाहीसे क न समाज 

प रवतनासाठी संपूण आयु यभर ितगामी िवचारां या समाजाशी लढा 
दला. यासाठी यांनी समतेसाठी चळवळ सु  केली. सव काय करीत 

असताना त ेयश वी ठरल.े हणूनच महा मा फुले ह ेसमाज ांतीचे जनक 
या नावाने यांचा उ लेख केला जातो. 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    ि याचंाि याचंाि याचंाि याचंा    दजादजादजादजा    ----    

ाचीन काळापासूनच ि यांचा सामािजक दजा हा अ यंत हीन 
व पाचा होता. भारतीय ि यांना समाजात पु षा या तुलनते अ यंत 

दु यम थान होते. समाजात समान अिधकार नस यामुळे यां या 
जीवनात गुलामी होती. याचे कारण हणजे मनु मृती मधील हा उ लेख 
होय. 

"पीता रिखते कौमाय, भता र ती यौवने I 
उ र रि तो वा य य न ी- वातं य मिहती" II 

या वरील िलखाणातून ी ही बालवयात िपता, ता यात पती 
तर वृ ापकाळात पु ावर अवलंबून असे हणजे ितला कोण याच कारे 
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वातं य, समता ही दलेली दसत नाही. पयायाने ि यांना परावलंबी व 
दबुळेपनच मनु मृतीन ेबहाल केल ेआह ेअसे दसते. 

मनु मृती म ये ि यांना वारसा ह , घट पोट, वातं य ह े
अिधकार न हत.े उलट पती हाच ीचा परमे र अस याचे भासवून 
सामािजक अिधकार ि यांना कर यात आला. " ी ही प ी, माता, 
भिगनी, क या या ना या पुरतेच ितचे सामािजक थान िनि त झाले. 
प रणामी ि यांना पु षावरच अवलंबून रहावे लागत असे. ितला पूणपण े
बं दस्त क न "चूल व मूल" उपभोगाची व तू हणूनच मुनन े ितची 
अवहलेना केललेी दसते. 

समाजात व कुटंुबात ि यांना दु यम थान होते. समाजात 
बालिववाह, सती था, ब प ी व, डंा प ती, केशवपन, मुरळी था 
अि त वात होती. िवधवा ि यांना पुन ववाह कर याचा अिधकार न हता. 
याचबरोबर ि यांना आ थक अिधकार न हता, यां यावर सामािजक 

अनेक िनबध लाद यात आल े होते. यां यावर अ याय, अ याचार केले 
जात होते. यामुळे यांची ि थती अ यंत वाईट होती. यां या या वाईट 
ि थतीतही प रवतन घडवून आण यासाठी यां या उ तीसाठी महा मा 
योितराव फुल ेयांनी जे सामािजक काय (चळवळ) केले यामुळे ि यां या 

ि थतीत प रवतन हो यास मदत झाली, सु वात झाली. 
ि याचंेि याचंेि याचंेि याचंे    िश णिश णिश णिश ण    वववव    मह वमह वमह वमह व    ::::----    

समाज िवकास व प रवतनासाठी मानवाला िश ण फार 
मह वाचे आह ेते हणतात, 

"िव ेिवना मती गलेी I मितिवना नीती गलेी II  
नीतीिवना गती गलेी I गतीिवना िव  गेल ेII 

िव ािवना शू  खचल ेI इतके अनथ एका अिव ेने केले I" 
ि या आिण शू ांना िश ण घे याचा अिधकार नस यान े याची 

अधोगती झाली. ि यांना िश णाचा अिधकार नस यान े यांची ि थती 
वाईट होती. हद ू धमशा ानुसार ि या व शू ांना िश ण अिधकार 
न हता. ी ही िव ासास अपा , चंचल, अिवचारी, दृ  हणून 
मान यात येत असे. यामुळे समाज व था व कुटंुबात यांना हीन अथात 
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दु यम दजा होता. ीला िश ण द यास ती कुमागास लागेल. मुलीन े
िश ण घेतल ेतर ितला अकाली वैध  येत ेअशी समजूत होती. ि यांनी 
पायात जोडे अथवा वाहना घालन े ही अपिव  गो  समजत असत. 
वडीलधा या मंडळी या देखत (समोर) नवर्याशी बोलण ेह ेअस य वतन 
मानीत. ीने वतः या नव या या पं स जेवणे ह े अपमानकारक 
समजत. ी ही दोषांची आिण अ ानाची खान होय. ितला िशकिवणे 
हणजे वे ां या हाती कोलीत दे यासारखे आह.े "िव ा दके क न कपट, 

कुयु  वचना मा  वाढेल" जर ती मुलगी िशकली तर ती सास याची पवा 
करणार नाही, इतर जाती या मुलीबरोबर ती शाळेत िबघडून जाईल. 
वाईट पु तके वाचून ती उ ट होईल. ितचे ल  बालवयातच झाले तर 
सासर या मुलाकडे ती ल  देईल. कुटंुबासाठी राबेल, धम व स गुणाचे 
पालन करील. अशा प तीन े ीला कणभरही वातं य िमळत नसे. ितचे 
जीवन क णा पद झाले होते. धम आिण सामािजक परंपरा यांनी ितचे 
जीवन जखडून ठेवले होते. 

महा मा फुलना ि या ब ल आदर क णा कळकळ वाटली. ी 
ही समाजाचे मूळ आह.े यामुळेच यांनी ि यां या उ ाराचे व यांचे दःुख 
िनवारणाचे काय हाती घेतल.े यामुळे समाजाचा व रा ाचा िवकास होऊ 
शकतो यामुळे फुले हणतात, 

िज या हाती पाळ याची 
दोरी, ती जगात जगान ेउ ारी 

िव ा हा रा ाचा ाण आह,े अखंड जीवन व माणुसक ची ती 
िजवंत योत आह,े िव ा हाच सुधारणेचा पाया आह,े िव े या सादात 
िशवाय हदु थान सार या मुदाड बनले या रा ा या अंगी के हाही 
मदपणा येणार नाही. असा सवकष िवचार क न म. फु यांनी शै िणक 
कायात यांनी सव थम ि यां या िश णाला मह व दल.े  

ीीीी    िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    सु वातसु वातसु वातसु वात    ::::----    
महा मा फुलनी सामािजक ढी, परंपरािव  बंड उभा न 

ि यां या िश णाचे मह व ओळखून ऑग ट 1948 ला पुण े येथ े बुधवार 
पेठेत ता यासाहबे िभडे यां या वा ात मुल ची पिहली शाळा सु  केली. 
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महा मा फुल े यांनी सु  केलेली ही शाळा देशातील पिहलीच 
ीयांसाठीची िश ण देणारी शाळा होय. या शाळेत शु ादीशु तील 

ि यांना िश ण दे यात येऊ लागल.े महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले 
यांनी या शाळेत िश क हणून काम केले. या पिव  कायात समाजातील 
कंटक व सनातनी लोकांनी अनेक बाधा व िव यन आणल े परंत ु फुल े
दा प य आप या िश ण येयापासून दरू गेल ेनाहीत. उलट प ी सनातन 
मंडळीनी आपला मोचा गो वदराव फुलेकडे वळिवला. यांनी समाजातील 
खुळचट संक पना व धमिवरोधी कृ य कर यास व खोटे बोलून सामािजक 
भीती घातली, सून िबघड याची धम बुडून कुळे नरकात जा याची, 
कुळाची अ ू जा याची भीती घातली. शेजारीपाजारी भोळे िहत चतक व 
जात भाई यांनी हाच स ला गो वदरावांना दला. प रणामी 
सािव ीबाईनी शाळेत िशकवणी बंद करावी अशी आ ा दली. परंत ु
योितरावांनी िशकवणे वाईट नाही, पाप अगर अधम नसून धम पु याचे 

काम आह.े धमिन ा व परोपकार आह,े अशा कारची विडलांची समजूत 
घातली. परंत ुगो वदराव आप या भूिमकेवर ठाम अडून रािहल.े प रणामी 
योितराव व सािव ीबा ना गहृ यागावे लागल.े 

 
अनेक संकटांशी सामना क न फुल े दांप यांनी िश णकाय 

अिवरतपण े चालू ठेवल.े यामुळेच ते देशातील ी िश णाचे जनक व 
िश णमहष  ठरतात. यां या शै िणक कायाब ल 16 नो हबर 1882 
म ये ी िश णाचे आ  जनक हणून ि टश सरकारने गौरव केला. 
ि यां या उ तीसाठी महा मा योितराव फुल े यांनी अनेक सामािजक 
चळवळी िनमाण के या. 
1. िवधवािवधवािवधवािवधवा    िववाहाचािववाहाचािववाहाचािववाहाचा    यययय     ::::----  

समाजात बालिववाह, जरठिववाह, सती था, केशवपन 
यासार या अिन  था कायरत हो या. यामुळे बालिववाहामुळे बाल 
िवधवांची सं या चंड होती. िवधवावर पुन ववाह कर याचा सामािजक 
अिधकार न हता. यामुळे समजाम ये िविवध सम या िनमाण झा या. 
यात पशु िहन जीवन जगत राहावे लागत असे. अशा सामािजक 
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अ यायाची महा मा फुल ेयांना चीड येई, हा हद ूधमाचा फार मोठा कलंक 
आह ेअसे यांचे मत होते. हणून यांनी िवधवा ी यावरील हा अ याय 
दरू कर यासाठी समाजात पुन ववाहाची था सु  कर याची चळवळ सु  
केली व 08 माच 1934 रोजी यां या य ाने पु यात गोख यां या 
बागेत एका शेणवी जमातीतील 18 वषा या िवधवेचा पुन ववाह याच 
जातीतील िवधुरा सोबत कर यात आला. हा पिहला पुन ववाह होय. 
2. 2. 2. 2. ब प ी वालाब प ी वालाब प ी वालाब प ी वाला    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध    ::::----    

त कालीन समाजात ीमंत लोक एकापे ा अनेक बायका करीत 
असत. ी पु ष समान अस यामुळे हा ि वर अ याय आह े असे यांना 
वाटत असे. ते हणतात पु षांना 4-4 बायका कर यास परवानगी आह.े 
तर मग ि यांनी 4-4 ल ाचे नवरे के यास चूक कशी होईल. ही गो  जर 
पु षांना सहन होत नसेल तर ि यांनी तशी यां या पतीन े4-4 ल ा या 
बायका के याचे सहन का करावे ? महा मा फुले यांचे वय 35 वष 
होऊनही यांना अप य ा ी न हती. हणून फुलनी दसुरे ल  कर यासाठी 
अनेकाकडून योितरावांचे मन वळिव याचा य  केला. परंत ु ी वगाला 
समान ह ासाठी लढणा या योितरावांनी दसुरे ल  कर यास प  
श दात नकार दला. प रणामी यांनी मूल द क घेतल ेपण दसुरे ल  केल े
नाही. 
बालह याबालह याबालह याबालह या    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    गहृगहृगहृगहृ    1863 :1863 :1863 :1863 :----    

बालवयात ि यांची िववाह होत अस यामुळे समाजात बाल 
िवधवांचे माण खूप होते. अशा िवधवांचे अनैितक संबंध िनमाण होऊन 
संतती ज माला येत असे. समाजापासून वतःला वाचिव यासाठी गरोदर 
रािहले या िवधवांचे ज माला येणा या नव अभकाची ह या करत असत. 
अशा ददुवी िवधवा ि यांची समाजापासून सुटका कर यासाठी फुले 
दा प याने 1863 म ये बाल ह या ितबंधक गृह थापन केल.े काशीबाई 
नावाची ा ण िवधवा ी अनैितक मागामुळे गरोदर रािहली यामुळे 
ितने आ मह या कर याचा य  केला. फुलनी या ीला आ मह येपासून 
परावृ  क न ितला बालह या ितबंधक गृहात दाखल केले. पुढे ती सूत 
होऊन एका मुलाला ज म दला. याच मुलाला फुलनी द क घतेल.े 
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केशवपन प तीस िवरोध 
सती थेस िवरोध 
वा या व मुरळी थेस िवरोध 
बालिववाहास िवरोध 
जरठ िववाहास िवरोध 

वरील सव िवरोध केवळ ी मु साठी क न महा मा फुलनी 
सव सामािजक बंधनातून ी वातं याचा िवचार व कृती केली आह.े 
हणून 'आ  समाजसुधारक, ीमु चे दाते' हणून भारतभर ओळखले 

जातात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    
1. संपादक -हरी नरके-महा मा फुले सािह य आिण चळवळ, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, 
महा मा फुले आिण राजष  शा  च र  साधने काशन सिमती, महारा  शासन. 
2. संपादक- य. दी. फडके- महा मा फुले सम  वांडमय, महारा  रा य सािह य आिण 
सं कृती मंडळ, मंुबई. 
3. डॉ. अिनल कठारे, डॉ. महादेव वाघमारे, डॉ, गौतम पाटील -महारा ातील आंबेडकरी 
चळवळीचा इितहास, िच मय काशन, औरंगाबाद. 
4. डॉ. अिनल कठारे-फुले-शा -आंबेडकर पुनम काशन, कंधार. 
5. डॉ. अिनल कठारे - भारतातील सामािजक व धा मक सुधारणा चळवळीचा इितहास, 

शांत पि लकेश स, जळगाव. 
6. क र धनंजय, महा मा योितराव फुले, पॉ युलर काशन, मंुबई. 
7. डॉ. बाबर सरोिजनी, ी िश णाची वाटचाल, महारा  रा य िश ण 
8. िभड े जी. एल. व पाटील एन.डी. महारा ातील समाज सुधारणेचा इितहास, फडके 

काशन को हापूर. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    योतीयोतीयोतीयोतीबाबाबाबा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दलीपदलीपदलीपदलीप    सावतंसावतंसावतंसावतं    
मराठी िवभाग मुख िशवाजी कॉलेज, कंधार 

 19 ा शतकात महारा ात अनेक समाजसुधारक व िवचारवंत 
उदयास आल.े यापौक  म. योितबा फुल े समाज सुधारकाम ये अन य  
साधारण मह व आह.े म. फुल े ह े बोलके समाजसुधारक न हत े तर ते  
बोललले े कृती क न दाखिव याम ये अ ेसर ठरल े आहते. म. फुले  व 
सािव ीबाई फुले यांनी आयु यभर जात, धम, पंत, वण व था, 
जाती व था, कमकांड, अंध दा, ढी,  परंपरा मोडीत  काढून अ ान 
नािहसे क न समाज प रवतनासाठी लढा दला. वातं य, समता, बंधु व, 
याय यांचा पुर कार केला हणून म. फुले  यांनी 19 ा शतकात शू  व 

अितशु ाक रता सारे जीवन सम पत करणारे युगपु ष हणून यांचे नाव 
यावे लागत.े  

 म. फुले ह े हदू तानातील सामािजक गुलामिगरी या िव द बंड 
पुकारणारे ब जन समाजात आ म यय उ प  करणारे वातं य, समता, 
बंधु व व यीवर िनतांत िन ा ठेवणारे, पुरातन काळापासून सु  
असले या विहवाटीची वाट बदलणारे शेतकरी आिण क करी, गोर - 
गरीब, अ पृ यां या द:ुखाचे आिण दा र ाचे िनवारण कर यासाठी  
चळवळ उभारणारे, अ पृ य  गण या गेले या पददिलतांचे पिहल ेउ दारक 
असणारे समाज ांतीची तुतारी फुकणारे, परंपरागत चौकट बदलून  
धा मक िपळवणूक  व सामािजक िवषमता या िव द आवाज उठिवणारे 
जु या ढ, कमकांड, जप - जप, पूवसंधीत वग, नरक इ यादी कडाडून 
िवरोध करणारे. भारतात ब जन समाजा या िश णासाठी टाहो  
फोडणारे पिहल ेपु ष होते. महार, मांग आदी अ पृ य गण या गलेे या  
दिलतांचे पिहल े उ दारक, भारतात मुली, मुलांसाठी शाळा थापन 
करणारे भारतीय ी िश णाचे जनक, ि यां या वातं याचे आिण 
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ह ाचे उ ाते. शेतकरी, क करी, कामगार यां या द:ुखाचे िन दा र ाचे 
िनवारण कर यासाठी चळवळ उभारणारे पिहले पुढारी चातूव य आिण 
जातीभेदावर हार क न स य, समता आिण मानवता िवचारावर भर  
देऊन भारतीय जनतेला समानतेची  वागणूक देणारे समाज ांितकारक 
लोकनेता हणजे महा मा योितबा फुल ेह ेहोते.  
 म. फुले  यांनी समाजसुधारणेचे केलले े काय समाज ांितकारक 
होते. महारा ातील दलुि त दिलत, िपडीत, दबुल समाजातील माणसाला  
जागृत क न संघटीत केल.े भारतीय जनतेला एक नवीन माग व नवीन 
िवचार दला. यां याच  िवचारातून आपण माग काढत आहोत. िश ण ह े
समाज प रवतनाचे भािवत साधन आह े हणून महा मा फुल े यांनी 
िश ण कायास मह व दल.े पु यासार या कमठ ठकाणी 1848 साली 
महार, मांग या अ पृ य जातीतील मुल ना िश ण दे यासाठी पिहली 
शाळा काढून महारा ात ी िश णाचा पाया घातला. महारा ातील  

ा हणे र समाज हा िनर र होता, अ ान होता. ा हण लोकां या 
हातात  िश ण होते  हणून शू , अितशू  व ि यांम ये  िश णाचा सार 
व चार करण ेहे म. फुल े यांनी आपल ेजीवीत  काय मानल ेहोते.  
 1848 सालात पु यात जोितराव फुले यांनी पिहली मुलीची 
शाळा सु  केली. न ा युगा या कायाची नांदी पु यासार या शहरात या 
काळात एका भारतीयाने भारतीयासाठी िवशेषत: ि यांसाठी काढलेली 
ही पिहली मुल ची शाळा आिण या मुली या शाळेत भारतातील पिह या 

ी िशि का हणजे सािव ीबाई  होत. ि यांची  गती हणजेच  सव 
कुटंुबाची गती होय. सािव ीबाई फुले यांनी वत:चा संसार, मुल े- बाळे  
कवा घरदार या ऐिहक सुखाला ठोक न आप या आदश पतीबरोबर 

जगाचा संसार प करला. हाल - अपे ा, नदा - नाल ती, िश ा शाप व 
संकटे यांना सामोरे जाऊन ती कठारेपण े पिचवली. या जोितराव आिण 
सािव ीबाई यांना ि या शु  - अितशू , अनाथ, िवधवा, शेतकरी, 
शेतमजूर या वगाबाबत जो कळवळा जी पोटितडीक होती ती समान 
होती.  
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 सािव ीबाई फुल े यांचा वभाव लहानपणापासूनच िज ी, 
िचकाटी, य ांची पराका ा करणा·या अस यामुळे म. फुल े यां या 
कायात सहभागी होऊन शेतकरी, शेतमजूर, दीन दबु यांच मुल,े ी 
समाज आिण शू  - अितशु  यां या सेवेचे ांती काय असो, केशवपण, 
बालिववाह ितबंध, िवधवा िववाह, सतीची चाल, बालह या ितबंधक 
गृह, िश ण, शेतकरी, शेती आ द समाजसुधारणेचे कायात सािव ीबाई 
फुल ेमो ा िज ीने काय केले. अशा कार या सािव ीबाई या भारता या 
इितहासातील पिह या ांितकारक कायक या होत. 24 स टबर 1873  
रोजी म. फुले यांनी स यशोधक समाजाची थापना केली. समाजातील 
िवषमता न  करण ेव तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचिवणे ह े
स यशोधक  समाजाचे येय होते. म. फुल े यांनी स यशोधक समाजाची  
थापना केली ते हा ी  िवभागाचे नेतृ व सािव ीबाई यांनी  केल ेन ह े

तर म. फुल ेयां या िनधनानतंर स यशोधक समाजाची सव वी जबाबदारी 
ि वकारली. अनेक गोर - गरीब, अ पृ य, मुला - मुलीची ल  स यशोधक 
प दतीन ेसािव ीबाई यांनी लावली. तथाकिथत उ वण यांकडून होणा·या 
अ यायापासून अ याचारापासून व गलुामिगरीतनू शू ाितशू  समाजाची 
मु ता करण े व यांना ह ाची जाणीव क न देण ेह ेस यशोधक समाजाचे 
येय होते.  

 िवधवा ीन ेसती जावे, कवा केशवपण करावे, अंगावर दािगन े
घाल ूनये, कुठ याही समारंभात िवधवा ीन ेजाऊ नये. पुन वववाह ीने 
क  नये अशा ामक गो ी समाजात हो या. अशा ामक गो ीवर 
घणाघात ह ला सािव ीबाई  फुल ेव म. फुलनी केला. याकाळी शेणवी 
जातीतील िवधवा ीचा पुन ववाह घडवून आणला. स यशोधक  सं थे या 
वतीने पु याम ये अिन  ढी िव द केशवपणािवरोधात हा ाचा संप 
घडवून आणला. िवधवा ीयांकडून वाकडे पाऊल पडले या ीयांची  
आप या घरात बाळांतपणाची सोय केली. िशशूगृह आप या राह या घरी 
सु  केले. वत: सािव ीबाई फुल ेयांनी क याण, मंुबई येथील  काशीबाई 
नावा या िवधवा ीचे बाळांतपण क न ित या मुलास  द क घेऊन, उ  
िश ण देऊन डॉ टर केले. पु याम ये लेगची साथ आलेली असता 
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सािव ीबाई  फुल े  व  डॉ. यशवंत यांनी लोकांची सेवा केली. यातच 
सािव ीबाई यांचे िनधन झाले. 
 महारा ातील  पुण े येथ ेमुलीची पिहली शाळा सु  क न ी - 
िश णाची मु तमेढ रोवली, योितबांनी आप या अिशि त प ी 
सािव ीबाई यांना वत: घरी िश ण दल ेव नंतर यांची िशि का हणून 
नेमणूक केली. बायकांनी िशकणे ह ेमहापाप आिण यांना िशकिवणे ह े तर 
महाभयंकर पाप असे या काळी सवच समाज समजत होता. पु यातील 
उ व णयांना व सनातनी लोकांना संताप आला आिण सािव ीबाइना 
िविवध कारे ास ायला सु वात केली. शाळेत िशकिव यासाठी जात 
असतांना िचकलफेक, शेण फेक त यांना दगड मारीत पण सािव ीबाइने 
आपल ेकाम िन ने ेचाल ू ठेवल े हणून आज सािव ी या लेक  पंत धान, 
मु यमं ी, आमदार, खासदार, िश क, ा यापक, डॉ टर, इंिजिनअर, 
िज हािधकारी, तहसीलदार अशा अनेक े ात पु षां या खां ाला - 
खांदा लावून काय करीत आहते, ही ेरणा सािव ीबाई फुल ेव म. फुले, 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची आह.े ि यांना कसे िशकवावे, याचा 
व तूपाठ घे यासाठी काही दवस अहमदनगर येथे जाऊन रािहली आिण 
एक ग भ िशि का हणून 1852 साली सरकार दरबारी ितचा स मान 
झाला. जोितरावांनी समाजाची दशा व दशा सािव ीला समजावून दली. 
सािव ीला  ि यांम ये जागृती िनमाण कर याचा  वसा घेतला. अशी म. 
फुल े यांची प ी ानसूय मानणारी महान कविय ी 19 ा शतकातील  

ेरक  व ेरणादायी कविय ी होती.  
 सािव ीबाई फुल ेयां या सामािजक कायाचा आढावा घेतला तर 
या ितभाशाली कविय ी, भावशाली िशि का, मु या यापीका, 

धडाडी या  समाजसेिवका, ी, पु ष समते या णे या  हो या. तसेच 
ी ित ा वाढिवणा·या लोकने याही हो या. म. फुले िवचारांची योत 

तेवत ठेवणा·या पणती िवरोधकां या कदनकाळ हो या. शौ िणक व 
सामािजक कायाबरोबरच यांनी सािह य े ातही भरीव कामिगरी 
के याचे सव ात आह.े अशा महान थोर मिहला भारतात घराघरात  
ज माला येवोत अशी अपे ा.  
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 म. फुल े  यां यावर थॉमसपेन यां या पु तकाचा भाव मनावर 
झाला. सामािजक यायाब ल यां या मनात िवचार येऊ लागल.े 
समाजातील िवषमता दरू करायची असेल तर ी िश ण आिण 
मागासले या जातीतील मुला - मुल चे िश ण यावर यांनी भर दला. 
शेतक·यांचा आसूड या ंथातनू शेतक·याची दै य अव था, दा र ाची 
वा तवता िवशद केली. 'नीती हाच मानवी जीवनाचा आधार आह े हा 
िवचार मांडणारे जोतीराव एक त व चतक  ि म व होते. म. फुले यांना 
अिखल िव ाला कवेत घेणा-या माणसाला माणूस हणून ित ा देणारा 
धम साकार करायचा होता. म. फुले व सािव ीबाई फुल े यां या 
कायामुळेच शेतक·याची व कामक·यांची शू ाितशू ांची मुल े व मुली 
सवाथाने ान िव ान पुढे येत आहते ह ेिच  आज दसते. इतके सारे अनथ 
एका अिव ेने केल े ह े जोितरावांनी लोकांना कळवळून सांिगतल े आिण 
िश णान े येते मनु य वा पशु व हाने पहा हे िश णाचे त व ान  
सािव ीबाइनी मांडल.े  
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egkRek Qqys ;kaps ‘kS{kf.kd ;ksxnku egkRek Qqys ;kaps ‘kS{kf.kd ;ksxnku egkRek Qqys ;kaps ‘kS{kf.kd ;ksxnku egkRek Qqys ;kaps ‘kS{kf.kd ;ksxnku     
    

fHkdk.ks ‘kksHkk jktsanzfHkdk.ks ‘kksHkk jktsanzfHkdk.ks ‘kksHkk jktsanzfHkdk.ks ‘kksHkk jktsanz    
la’kks/kd fo|kFkhZ] Kkuksikld egkfo|ky;] ijHk.kh- 

izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&izLrkouk%&    
,dksf.klkO;k ‘krdkpk izkjaHk gh uO;k ;qxkph igkV gksrh- izxr 

vkpkj&fopkj] HkkSfrd fo|k ;kaps Kku vkRelkr dsysY;k lq/kkjdkauh gs fopkj lektkr 
#tfo.;kl lqjokr dsyh- R;kr izkeq[;kus vk/kqfud egkjk”VªkP;k mHkkj.khl gkrHkkj 
ykoysY;k Fkksj egkiq#”kkaiSdh egkRek Qqys ;kaps uko vxzdzeh jkgrs- egkRek Qqysauh 
vkiY;k ukokizek.ksp dk;Z d#u vkiys uko lkFkZ dsY;kps fnlwu ;srs- T;ksfr Eg.kts 
T;ksr&T;ksr nqlÚ;kl izdk’k nsrs o Lor% ukgh’kh gksrs- egkRek Qqys gs iqjksxkeh 
fopkjlj.khps gksrs- lektkrhy tkpd #<h] ijaijk] lrhizFkk] ckygR;k izfrca/k] fo/kok 
ds’koiu] ckyfookg] cgqiRuhRo ;klkj[;k egRokP;k lkekftd leL;k lksMfo.;ke/;s 
Hkjho dk;Z dsys- lektkrhy fo”kerk] tkrh; mPpuhp HksnHkko ;k lxGîkkyk vKku 
tckcnkj vkgs- Eg.kwu R;kauh f’k{k.kkpk izlkj dsyk- egkRek Qqys gs dsoG cksyds 
lq/kkjd uOgrs] rj rs izR;{k d`rh dj.kkjs egkekuo gksrs- R;kauh vkiY;k ns’kkr 
lkoZtfud vkf.k eksQr f’k{k.kkpk ik;k ?kkryk- f’k{k.kkps egRo lkax.kkjs ^r`rh; jRu* 
ukokps ukVd R;kauh fyfgys- R;kaP;k ^‘ksrdÚ;kapk vklwM* ;k xzaFkkr f’k{k.kkvHkkoh 
lektkph d’kh nqnqZ’kk >kysyh vkgs ;kps o.kZu iq<hyizek.ks dsys vkgs- 

ßfo|sfouk erh xsyhA erhfouk furh xsyhA 
furhfouk xrh xsyhA xrhfouk foÙk xsysA 

foÙkkfouk ‘kqnz [kpysA brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsysAAÞ 
 lekt lq/kkj.;klkBh f’k{k.k gk izHkkoh ekXkZ R;kauh Lohdkjyk- vKku Eg.kts 
va/kdkj o f’k{k.k Eg.kts iz[kj lw;Zizdk’k gks;- egkRek QqysaP;k ‘kS{kf.kd ;ksxnkukpk 
FkksMD;kr vk<kok iq<hyizek.ks%& 
L=h f’k{k.k%&L=h f’k{k.k%&L=h f’k{k.k%&L=h f’k{k.k%&    

rRdkyhu lukrU;kaP;k vk{ksikauk izR;qRrj ns.;klkBh izFke L=hf’k{k.kkps dk;Z 
gkrh ?ksrys- L=hf’k{k.k gs i;kZ;kus frps] frP;k eqykaps o laiw.kZ dqVqackps f’k{k.k Bjrs 
vls er ekaMys- ^ftP;k gkrh ikG.;kph nksjh] rh txkrs m)kjh* ;k mDrhizek.ks R;kauh 
iq.;kr b-l-1848 e/;s cq/kokj isBsrhy rkR;klkgsc fHkMsaP;k okMîkkr eqyhaph ifgyh 
‘kkGk lq# dsyh- Lora=i.ks QDr eqyhalkBh ‘kkGk lq# dj.kkjs Qqys gs ifgys Hkkjrh; 
gksrs- eqyhaP;k ‘kkGsP;k LFkkiusph izsj.kk R;kauk vgenuxjP;k LdkWfV’k ‘kkGsP;k f’kf{kdk 
^fel Qjkj* ;kaP;kdMwu feGkyh- lqjokrhl f’kf{kdk miyC/k gksr ulY;keqGs iRuh 
lkfo=hckbZauk f’k{k.k nsowu R;kaph use.kwd f’kf{kdk Eg.kwu dsyh- L=hf’k{k.kkps dk;Z djr 
vlrkuk rRdkyhu lektkrhy L=hf’k{k.kkP;k fojks/kdkauh vrksukr =kl fnyk- rjhgh u 
Mxexrk R;kauh vkiys dk;Z vfojri.ks lq# Bsoys- osGizlaxh R;kauk vkiY;k Lor%P;k 
ekydhps jkgrs ?kjgh lksMkos ykxys- x`gR;kxkuarj mnjfuokZgklkBh f’ko.kdke rlsp 
dkWUVªWDVjpk O;olk;gh dsyk- i.k v’kk ifjfLFkrhr ?kj[kpZ o ‘kkGspk [kpZ Hkkxfo.ks 
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v’kD; >kY;keqGs R;kauh ukbyktkLro gh ‘kkGk rkRiqjR;k Lo#ikr can dsyh- ijarq iq<s 
lnkf’ko xksoaMsaP;k tqukxat isBsrhy tkxsr gh ‘kkGk iqUgk lq# dsyh- tqyS 1851 e/;s 
iq.;krhy cq/kokj isBsrhy v..kklkgsc fpiGw.kdjkaP;k okMîkkr eqyhaph nqljh ‘kkGk lq# 
dsyh- lIVsacj 1851 e/;s jkLrkisBsr eqyhaph frljh ‘kkGk lq# dsyh- ekpZ 1852 e/;s 
osrkGisBsr eqyhaph pkSFkh ‘kkGk lq# dsyh- ;k dk;kZr Qqysauk l[kkjke ijkatis] lnkf’ko 
xksoaMs] gkVs] okGosdj] FkÙks] HkokGdj] Bkslj] ;klkj[;k czkEg.k eaMGhauhgh vkfFkZd 
lgdk;Z dsys- R;kaP;k dk;kZph n[ky ?ksÅu lh-bZ-lh- tksUl ;kauhgh enr dsyh- 
R;kpcjkscj eqacbZps xOguZj Ogk;dkmaV QkWdyaMuh 1852 e/;s QqysaP;k ;k ‘kkGsl 
ekfld 75#i;s vuqnku eatwj dsys- rlsp ^nf{k.kk izkbZt* QaMk}kjs njegk 25 #i;s 
enr fnyh- ;k loZ vkfFkZd lgdk;kZus lnjP;k ‘kkGk O;ofLFkr lq# gksÅu 1853 e/;s 
;k ‘kkGkae/khy eqyhaph la[;k 235 oj xsyh- ;kp dkyko/khr eqyhauk ‘kkGsr 
us.;k&vk.k.;klkBh ‘kkGsus ,dk [kkl f’kik;kph use.kwd dsY;keqGs ikydkae/;s uok 
fo’okl fuekZ.k >kY;kps fnlwu vkys vkf.k eqyhaP;k la[;se/;s ok< gksr xsyh- Qqysauh 
fL=;kalkBh lq# dsysY;k ‘kkGk pkyfo.;klkBh ,dk dk;Zdkjh lferhph use.kwd dsyh- 
R;kaP;k ;k dk;kZpk xkSjo eqacbZ cksMkZP;k ‘kS{kf.kd vgokyke/;s ¼1851&52½ dsysyk 
vk<Grks- uksOgsacj 1852 e/;s iq.ks egkfo|ky;kps rRdkyhu izkpk;Z FkkWEkl dWUMhauh 
fczVh’k ljdkjP;k orhus Qqysapk o R;kaP;k dk;kZpk xkSjo d#u foJkeckx okMîkkr 
fo’ks”k lRdkj dsyk- 
ejkBk eqykalkBh ‘kkGk%& ejkBk eqykalkBh ‘kkGk%& ejkBk eqykalkBh ‘kkGk%& ejkBk eqykalkBh ‘kkGk%&     
    Qqysauh b-l-1848 e/;s txUukFk lnkf’koth gkVs o lnkf’ko cYykG xksoaMs 
;kaP;k enrhus iq.ks ;sFks cq/kokj isBsr ejkBk tkrhP;k eqykalkBh Lora= ‘kkGk LFkkiu 
dsyh- R;kauh vR;ar dBh.k ifjfLFkrhr gh ‘kkGk pkyfoyh- ;k ‘kkGsr okpu] ys[ku] 
vadxf.kr] O;kdj.k] ckGcks/k] eksMh v{kj oGfo.ks vkf.k ,dsjh] b”Vjkf’kd ikosrks 
xf.kr] bfrgkl] Hkwxksy] ;qjksi] vkf’k;k o fganqLFkkups udk’ks bR;knh fo”k;kps f’k{k.k 
fnys tkr vls- 
vLi`’;kalkBh Lora= ‘kkGk%&vLi`’;kalkBh Lora= ‘kkGk%&vLi`’;kalkBh Lora= ‘kkGk%&vLi`’;kalkBh Lora= ‘kkGk%&    
 f[kzLrh /keksZins’kdkaP;k lgoklkr R;kauk nfyrksm)kjkps egÙo dGkys gksrs- 
R;keqGs R;kauh b-l-1851 e/;s iq.;kr vLì’; letY;k tk.kkÚ;k tkrhaP;k eqykalkBh 
‘kkGk lq# dsyh- 
izkS< f’k{k.k%&izkS< f’k{k.k%&izkS< f’k{k.k%&izkS< f’k{k.k%&    

ejkBk vkf.k vLi’̀;kalkBh dk<ysY;k ‘kkGsr f’k{k.kkps o; vlysyh 
eqys&eqyh f’k{k.k ?ksÅ ‘kdr i.k izkS< L=h&iq#”kkaP;k f’k{k.kkph lks; Ogkoh Eg.kwu Qqys 
nkEiR;kauh b-l-1855 e/;s jk=hph ‘kkGk lq# dsyh- gh ‘kkGk R;kauh vkiY;kp ?kjh 
pkyfoyh- ;k ‘kkGsr egkRek Qqys vkf.k lkfo=hckbZ njjkst nksu rkl izkS< L=h&iq#”kkauk 
f’kdfor vlr- 
f’k{k.k f>ji.;kpk fl)kar vekU;%&f’k{k.k f>ji.;kpk fl)kar vekU;%&f’k{k.k f>ji.;kpk fl)kar vekU;%&f’k{k.k f>ji.;kpk fl)kar vekU;%&    
 ykWMZ esdkWysP;k f’k{k.kkrhy f>ji.khpk fl)karkuqlkj mPpo.khZ;kauk izFke 
f’kf{kr dj.ks o R;kP;kuarj gs f’kf{kr >kysys iqUgk R;kaP;k [kkyhy oxkZl f’kf{kr 
djrhy gs visf{kr gksrs- ;k fl)karkyk ^varjvjrRo* vlsgh Eg.krkr- ijarq Hkkjrkr 
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o.kZtkrhO;oLFkk] L=hfo”k;d vuqnkj n`”Vhdksu] fo|kcanh /keZlaLFkk] jkT;laLFkk ;kapk 
f’k{k.kkfo”k;hpk mnklhu n`”Vhdksu ;keqGs f’k{k.kkpk [kjk Qk;nk [kÚ;k xjtoarkauk >kyk 
ukgh- Qqysauh esdkWysaP;k f’k{k.k f>ji.;kP;k fl)karkyk dMkMwu fojks/k dsyk- baXyaMe/;s 
gk fl)kar ;’kLoh Bjyk vlyk rjh Hkkjrke/;s rks v;’kLoh BjysYkk fnlwu ;srks- 
Qqysaps vls Eg.k.ks gksrs dh] f’k{k.k gs [kkywu ojrh f>jiys ikfgts- 
gaVj dfe’kuleksjgaVj dfe’kuleksjgaVj dfe’kuleksjgaVj dfe’kuleksj    lk{k%&lk{k%&lk{k%&lk{k%&    
    Hkkjrkrhy f’k{k.kfo”k;d iz’uklaca/kh pkSd’kh dj.;klkBh ykWMZ fjiuP;k 
dk;ZdkGkr fczVh’k ljdkjus foY;e gaVjP;k usr`Rok[kkyh ,d dfe’ku Hkkjrkr ikBfoys- 
19 vkWDVkscj 1882 jksth gaVj dfe’kuleksj lk{k nsrkuk Qqys Eg.krkr dh]ßljdkj 
vki.kkl tursps ek;cki o [kjs duokGw Eg.kfors] R;kizek.ks [kjks[kjp tj ljdkjyk 
turspk dGoGk ;sr vlsy rj ljdkjus HkykcqÚ;k lcc o vMp.kh yksdkaiq<s u 
ekaMrk 12 o”kkZaP;k vkrhy eqykaeqyhauk ,dne eksQr o lDrhps izkFkfed f’k{k.k lq# 
djkos o E;qfufliy dfeVîkkaukgh lDrh djkoh v’kh ;k dk;|kr rjrwn Ogkoh-Þ 
 lDrhP;k o eksQr f’k{k.kkph brjkauh ekx.kh u dsY;keqGs fdaok fojks/kkeqGs 
ljdkjps ;k ckchadMs nqyZ{k >kys- 
lekjksi%&lekjksi%&lekjksi%&lekjksi%&    
 fo|knku gs loZ nkukr iz/kku vkgs- vls eku.kkÚ;k Qqysauh f’k{k.kkP;k dsanzfcanw 
L=h;k] ‘ksrdjh] xksjxjhc] ‘kqnzkfr’kqnz ;kaps f’k{k.k gkp gksrk- Qqys lrr vls Eg.kr dh 
lekt ifjorZukps o lkeF;kZaph chts f’k{k.kkr #tysyh vkgsr- f’k{k.kk vHkkoh 
lektkph d’kh nqnZ’kk >kysyh vkgs gs R;kauh R;kaP;k ^’ksrdÚ;kpk vklwM* ;k xzaFkkr 
o.kZu dsysys vkgs- R;kaP;k ‘kS{kf.kd dk;kZeqGs rs vk| yksdf’k{kd yksdf’k{k.kkpk 
MksGl] O;kogkfjd vkf.k dzkafrdkjh fl)kar ekaM.kkjs f’k{k.k eg”khZ o f’k{k.k n`”Vs gksrs- 
vkt T;k dkgh efgyk fofo/k {ks=krhy mPp inkaoj fnlrkr- rRdkyhu vLi’̀; 
lektkrhy yksd mPp fo|kfoHkwf”kr fnlrkr- ;kps Js; Qqysaukp nsrk ;sbZy- ,o<sp uOgs 
rj R;kaP;k dk;kZpk okjlk iq<s usysys ‘kkgw egkjkt] lar xkMxsckck] MkW-vkacsMdj] fo-jk-
f’kans] iatkcjko ns’keq[k bR;knhapk lekos’k gksrks- 
 Qqysauh ‘kS{kf.kd ;ksxnkukcjkscjp /kkfeZd] lkekftd] vkfFkZd ;k ckcrhr 
vusd vrqyuh;] eguh; vls dk;Z dsY;kps fnlwu ;srs- rs [kÚ;k vFkkZus egkRek gksrs 
vls vki.kkl Eg.krk ;sbZy- 
lanHkZ xzaFklwph %&lanHkZ xzaFklwph %&lanHkZ xzaFklwph %&lanHkZ xzaFklwph %&    
1½ vkpk;Z Jh-jk- vk/kqfud Hkkjrkrhy ‘kS{kf.kd izcks/kus] iq”id izdk’ku] iq.ks] 1979- 
2½ ikVhy ia-lh] egjk”Vª jkT; lkfgR; vkf.k laLdr̀h eaMG] ea=ky;] eqacbZ] 1990- 
3½ Hkxr jk-rq] egkRek T;ksfrjko Qqys rs deZohj HkkÅjko] pSrU; izdk’ku] dksYgkiwj] 1994- 
4½ fHkMs th-,y] ikVhy ,u-Mh] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkj.kspk bfrgkl] QMds izdk’ku] dksYgkiwj] 2001- 
5½ cxkMs mes’k] egkRek T;ksfrjko Qqys] xa/koZ&osn izdk’ku] iq.ks] 2010- 
6½ lkoGs@eksjs nhik] vk/kqfud egkjk”Vªkpk bfrgkl] ,T;qds’kuy ifCy’klZ] vkSjaxkckn] 2013- 
7½ xkBkG-,l-,l] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkjd%fopkj/kkjk o dk;Z] dSykl ifCyds’kUl] vkSjaxkckn] 
2014- 
8½ xOgk.ks fd’kksjdqekj] f’kans ,l-ih] egkjk”Vªkrhy lektlq/kkj.kspk bfrgkl] ,T;qds’kuy ifCy’klZ] 
vkSjaxkckn] 2014-  
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    अ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचे    कायकायकायकाय    
डॉडॉडॉडॉ. . . . चंदनचंदनचंदनचंदन    एमएमएमएम. . . . बावलगावेबावलगावेबावलगावेबावलगावे    

इितहास िवभाग मुख, संजीवनी महािव ालय, चापोली. ता. चाकूर िज. लातूर. 
तावनातावनातावनातावना    

महारा ातील दिलत व अ पृ यां या उ ारा या चळवळीचे 
अ णी हणनू योितराव गो वदराव फुल ेयांना ओळखल ेजाते. सामािजक 
िवषमतेिव  महा मा फुल े यांनी बंड पुकारल े होते. सामािजक सम या 
साठी यांनी शू ाितशू  यांना संघ टत क न यां या उ तीसाठी आपल े
आयु य खच  घातल.े हणून यांना आधुिनक भारतातल े पिहले समाज 

ांितकारक हणून ओळखल ेजाते. त कालीन समाजातील जाती व था, 
धा मक दांिभकता, अंध ा, चालीरीती, परंपरा, ढ गी क पना यावर 
आसूड ओढल.े भारतात ि टशांची स ा आ यानंतर देखील ब जन समाज 
अंधारात चाचपडत होता. दिलत, अ पृ य यां यापयत  िश ण अजून 
पोहोचलेल े न हत.े जातीवादाची पोलादी चौकट भ म झाली होती. 
ि यां या आिण अ पृ यां या या िबकट प रि थतीत काहीच फरक पडला 
न हता. अशा कालखंडाम ये महा मा फुलनी ी िश ण आिण साराचे 
केलेल ेकाय अ यंत मोलाचे ठरते. महारा ातील समाजसुधारकांचे अ णी 
हणून यांना ओळखल ेजाते. महारा ा या सामािजक बोधनाला यांनी 

एक वेगळी दशा दाखिवली हणूनच महारा ाचे मा टन युथर हणून 
महा मा फुलचा उ लेख केला जातो. 
अ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचेअ पृ यो ाराचे    कायकायकायकाय    

म ययुगीन कालखंडापासून महारा ात अ पृ यतेची अितशय 
वाईट था चिलत होती. अ पृ यता वंशपरंपरागत होती. एकोिणसा ा 
शतकात तर हा  अितशय गभंीर बनला होता. सवणा कडून अ पृ यांना 
अितशय हीन वागणूक दली जात होती. समाज जीवनाम ये यांना 
कसलेच थान दे यात आलले े न हत.े महार, मांग, ढोर, चांभार या 
जात चा समावेश अ पृ य वगाम ये होत असे. यांनाच अं यज व अितशु  
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या नावाने ओळखल े जात होते. अ पृ यते या नावाखाली यांना अ यंत 
वाईट व अपमाना पद वागणूक दली जात असे. यांचा पश सवणाना 
झा यास ते बाटतील  हणून अ पृ यांना गावकुसाबाहरे ठेवल ेजात असे. 
सावजिनक शाळा, पानवठे, मं दरे याम ये यांना वेश न हता. 
उ वण यांकडे वेठिबगारी क न यांचा उदरिनवाह करावा लागत असे. 
गावातील सव हल या दजाची आिण गिल छ कामे अ पृ याना करावी 
लागत असत. अ ान, उपासमार व मागासलेपणा ह े यां या पाचवीलाच 
पुजलले े होते. यां या पावलावर पाय पड यावर िवटाळ होतो अशी 
समजूत होती. यामुळे यां या पावलाचे ठसे मोडून टाक यासाठी 
अ पृ यांना कमरेला झाडू बांध याची प त होती. अशा कारे अ पृ य 
वगातील लोकांचे अ ान, िनर रता दरू क न यांना गुलामिगरीतनू मुक्त 
कर याचे काय महा मा फुले यांनी हाती घेतल े होते. अ पृ यो ार याच 
येयाने े रत होऊन यानी थं, का  रचल.े वण व था आिण 

जाती था हा हदधूमाला लागललेा कलंक आह े आिण तो दरू कर याचे 
काय ख या अथान ेमहा मा फु यांनी सु  केलेल े दसते. 

अ पृ यता ही भारतीय समाजाला लागललेी क ड आह े ह े
ओळखून महा मा फुलेनी सामािजक समते या चळवळी चे काय हाती 
घेतल.े समाजातील वणभेदािव  आवाज उठव यासाठी यानी िश ण 
या भावी मा यमाचा चार आिण सार केला. अ पृ यांना आप या 
ह ाची जाणीव हावी हणून यांना िश ण िमळवून दे याचे काम 
महा मा फुल े यांनी हाती घेतल.े अित शू ां या िश णाकडे आपल े ल  
क त केले. अ पृ य वगात जागृती घडून यावी हणून याच वगातील 
लोकांचे यांनी सहकाय घेतल.े महा मा फुल ेयांनी यासाठी गुलामिगरी हा 

ंथ िल न उ ू वगावर कठोर टीका केली. जाित व थेवर आिण 
दांिभकतेवर यांनी कोरडे ओढल.े या ंथामधनू यांनी या शू ाितशू ांनी 
आप या उ तीसाठी िव ा संपादन करावी, तोच यां या उ तीचा माग 
आह ेअसा संदेश दला. 
अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    िनवारणासाठीिनवारणासाठीिनवारणासाठीिनवारणासाठी    यययय     
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पुवापार चालत आले या अ पृ यतेचा  अितशय गंभीर बनला 
होता. हणूनच समाजाम ये समता थािपत कर यासाठी आिण 
अ पृ यांना यांचा ह  िमळवून दे यासाठी महा मा फु यांनी अ पृ यता 
िनवारणासाठी अनेक मह वपूण य  केल.े अ पृ य हणजे पश कर यास 
अयो य असललेा मनु य. भारतात 429 िविवध जाती हो या. सामािजक 
आिण आ थकदृ ा यांचा दजा समाज व थे या दृ ीन े हीन दजाचा 
होता. अनेक समाजसुधारकांनी, उ वण य लोकांकडून अशा सं थे या 
नावाखाली यां यावर होणा या अ यायावर आिण यांना द या जाणा या 
अपमाना पद वागणूक वर टीकेचे हार केल े होते. परंत ु िवशेष य  
अजून पयत झालेल ेन हत.े महा मा फुल ेह ेबोलके सुधारक न हते तर कत 
सुधारक होते. अ पृ यांना सावजिनक पाणव ावर पाणी भर याची मुभा 
न हती. अशावेळी यांनी आप या वा ातील पा याने भरललेा हौद 
अ पृ यांना पाणी भर यासाठी खुला क न दला. वतः या वा ातील 
िवहीर व हौद अ पृ यांना पाणी भर यासाठी खुल ेकरणारे महा मा फुल े
पिहल ेभारतीय अ पृ य उ ारक होते. तसेच महा मा फुल ेयांनी इसवीसन 
1873 म ये अ पृ य िनवारणाचा जाहीरनामा काढला. यामुळेच पुढे 
भारत सरकारला ही अ पृ यता काय ाने बंद करता आली. 
अ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठी    शाळाशाळाशाळाशाळा    उघड याउघड याउघड याउघड या    

महा मा योितराव फुलेनी ी िश णाबरोबरच अ पृ यां या, 
शू ाितशू ां या िश णाला ही मह व दल े होते. कारण िश णािशवाय 
यां यात प रवतन होणार नाही याची यांना जाणीव होती. िश णा या 

अभावामुळे ा णेतर समाज नैितक आिण बौि कदृ ा कमकुवत 
बनलेला होता. तसेच यांचे आ थक शोषण वाढलेल ेहोते. यामुळे यांना 
िश ण देऊन स ान करण ेआव यक होत ेशु  आिण अ पृ यांची अव था 
अ यंत िबकट बनली होती. समाजाने िश णाची सव दारे यां यासाठी बंद 
केली होती. िव ेिवना यांचे जीवन हालाखीचे बनलले े होते. हणूनच 
महा मा फुले हणतात,    

िव िेवनािव िेवनािव िेवनािव िेवना    मतीमतीमतीमती    गलेीगलेीगलेीगलेी, , , , मतीिवनामतीिवनामतीिवनामतीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
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गतीिवनागतीिवनागतीिवनागतीिवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेीगलेीगलेीगलेी, , , , नीतीिवनानीतीिवनानीतीिवनानीतीिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    िव ािवनािव ािवनािव ािवनािव ािवना    शुशशुुशु     खचलेखचलेखचलेखचले, , , , एवढेएवढेएवढेएवढे    
सारेसारेसारेसारे    अअअअनथनथनथनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले    

ी आिण शू ाितशू  यां या ाथिमक िश णाची जबाबदारी 
शासनाने अ मान े वीकारावी असे आवाहन यांनी केल.े शू ाितशू ा 
कडूनसोडून अ यायान े घेतले या करातून बनारस, याग व नािशक येथ े
राम कृ णा चे मं दर बांध यासाठी केला जाणारा खच याला महा मा 
फु यांनी िवरोध केला. मं दरां या बांधकामावर खच केला जाणारा पैसा 
अ ानी शू ाितशू ां या मुलांना िशि त कर यासाठी शाळा बांध या या 
कामी खच करावा असे यांनी हटले. िश णािशवाय अ पृ यां या 
ि थतीम ये प रवतन होणार नाही हणून महा मा फुले यांनी त कालीन 
सनातनी लोकांचा आिण ढी परंपरेचा िवचार न करता अ पृ यांम ये 
िश ण सार कर याचे काय हाती घेतल.े यांनी इसवीसन 1851 म ये 
पुण ेशहरात नाना पेठेत अ पृ यांसाठी पिहली शाळा काढली. अशा रीतीने 
हजारो वष अ ाना या अंधकारात िखतपत पडले या अ पृ यांना ानाचे 
दरवाजे उघडून दे याचे काम महा मा फुले यांनी केलेल े दसून येते. 
गलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरीगलुामिगरी    थिेवथिेवथिेवथिेव     जागतृीजागतृीजागतृीजागतृी    

समाजाम ये गुलामिगरीची था ढ होती. महा मा फु यांनी 
अ पृ यतािनवारणा माणेच गुलामिगरीची था न  कर यासाठी य  
केल.े समाजाम ये जाती व था बोकाळली होती. उ वण य लोक किन  
वगातील लोकांना गलुामा माणे वागणूक देत होते. यािव  आवाज 
उठिव यासाठी महा मा फुल ेयांनी गुलामिगरी नावाचा ंथ िलिहला. ते 
हणतात वतः या वाथासाठी ा ण वगातील लोकांनी जाती व था 

िनमाण केली आह.े आप यासाठी सुख सोयी व सवलती क न ठेव या. 
तसेच शू  आिण अितशू  जातीतील लोकांना गलुामिगरी या खाईत लोटून 
दल.े ह े ा णांचे ढ ग महा मा फुल ेयांनी उघ ावर आणल ेआिण शू  

आिण अितशू ां या गलुामिगरी िवषयी जागृती कर याचा य  केला. 
यामुळे शू ाितशू  जनता िश णाकडे वळली, स ान झाली आिण 
याचाच प रणाम हणून गुलामिगरी मु साठी त े य  क  लागल.े 

वाचनालयवाचनालयवाचनालयवाचनालय    उघडलेउघडलेउघडलेउघडले    
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महा मा फुल े यांनी या माणे अ पृ यांसाठी शाळा सु  के या 
याच माणे यांनी वाचनालयांची सु वात केली. यासाठी यांना पुण े

येथील काही सुिशि त लोकांनी सहकाय केल.े िश ण व वाचनामुळे 
मनु या या ानात भर पडते, याचबरोबर तो आ मिनभर बनतो. 
मानवाची िवचार कर याची मता वाढते. अशा कारचा दिृ कोन समोर 
ठेवून महा मा फुल ेयांनी वाचनालयाची सु वात केली. 

ौढौढौढौढ    िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    सोयसोयसोयसोय    
मुला मुल या िश णासाठी महा मा फुल ेयांनी शाळा सु  के या 

पण ौढां या िश णाची सोय न हती. ौढ ी-पु षां या िश णाची 
सोय हावी हणून महा मा फुलेनी इसवी सन अठराश े पंचावन म ये 
रा ीची शाळा सु  केली. ही शाळा यानी आप याच घरी चालवली. या 

ौढशाळेत वतः योितबा फुल े आिण यां या प ी सािव ीबाई फुल े
दररोज दोन तास ौढ ी-पु षांना िशकवत असत. समाजातील 

येकांना िश ण घेता यावे हा उ ेश या रा ीची शाळा थाप या या 
मागे यांचा होता. 
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स यशोधक ल जी साळवे आिण महा मा 
फुले  : एक शोध 

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब    
मराठी िवभाग, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

 

भारतातील चातुव य व थेन े अ पृ य ठरिवले या 
महारा ातील महार, मांग, ढोर, चांभार या जात समूहांचे उ ारक हणून 
महा मा फुल ेयांना ओळखल ेजाते. महा मा फुल ेयां या आधी अशा कारे 
अ पृ यांचा कळवळा घऊेन कुणी यां यासाठी मो ा माणात काम 
के याचे आढळून येत नाही. हणूनच अ पृ य जातीत ज मलले ेमहामानव 
भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी महा मा गौतम बु , महा मा 
कबीर यां या सोबतच महा मा जोतीराव फुल ेयांनाही गु  मानल ेहोते. 
बाबासाहबेांनी महा मा फुले यांना गु थानी मानून, महा मा फुले यांनी  
अ पृ यां या उ ाराथ  केले या कायाचा गौरवच केलेला दसून येतो. 
यां या तीची कृत ता डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी  केली आह.े 

आप या संपूण हयातीत  महा मा फुले यांनी ी शू ांसह 
अ पृ यांना क थानी मानून यां या उ ाराची चळवळ अ यंत डोळसपण े
चालिवली. महा मा फुले यांनी अनेक ंथांचा अ यास क न भारतातील 
अ पृ यतेची पाळेमुळे शोधून काढली. 'अ पृ यांची कै फयत' यांनी 
जगापुढे मांडली. गलुामिगरी, सावजिनक स य धम पु तक,  ा णांचे 
कसब आिण अखंड आ द का  लेखनातून महा मा फुल ेयांनी अ पृ य ह े
मूळचे अ पृ य नसून ते या देशाचे वामी आहते, मालक आहते, मूळ 
रिहवासी आहते ह ेपरोपरीन ेइितहासाचे दाखल ेदेऊन, संदभ देऊन िस  
केल ेआह.े इ. स. १८६९ साली कािशत झालेल ेआपल े' ा णांचे कसब'  
ह े पु तक महा मा फुल े यांनी 'महारा  देशांतील कुणबी, माळी, मांग, 
महार यांस परम ीतीने नजर'  केल े आह.े ( म. फुल े सम  वा य', पृ. 
८६)  
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महा मा फुल ेयांना गलुामिगरीची चंड चीड होती. गलुामिगरी 
न  कर यासाठी यांनी आप या जीवाचे रान केल.े 'गलुामिगरी' या 
आप या पु तका या सु वातीलाच यांनी अपण पि का िलिहली असून ह े
पु तक यांनी 'युनायटेड टे स मधील या सदाचारी लोकांनी गुलामांना 
मु  कर या या कामात िनरपे  व परोपकार बु ी दाखिवली यां या 
स मानाथ नजर केल ेआह.े' ( 'म. फुल ेसम  वा य', प.ृ११५)  

महा मा फुल ेयांचे घर पु यात या पेठेत होते, यां या बाजूलाच 
मीठ गंज, वेताळ पेठ ही मांग महारांची व ती होती. महा मा फुल ेयांनी 
बालपणीच मांग महार यांचे दःुख जवळून पािहले होते. या काळात 
पु यात पेशवाईचे िनयम अ यंत कठोर होते. मांग महारांना दवसा पु यात 
फरता येत नसे. एखादा मांग महार र यावर आलाच; तर याला ग यात 

गाडग ेआिण कमरेला झाडू बांधून यावे लाग.े अ  पा यावाचून अनेक मांग 
महार पाय खो न मरत असत. यांना कोणी पाणीही यायला देत नसे. ह े
पा न बाल जोतीचे मन तळमळत असे. यांचे  सु वातीचे िम  ा हण 
जात वगातून आलले े होते. अशाच एका ा ण िम ा या ल ा या 
वरातीत 'त ूमाळी, शू  असून आम या वरातीत का आला?' असे हणत 
जोतीरावांचा वरातीतील लोकांनी अपमान केला. 

वरातीत अपमान झा यापासून जोतीरावांनी शरीर साम यवान 
बनिव यासाठी शारी रक िश ण यायचे ठरवल.े या काळात पु यात 
ल जी व ताद साळवे ( ज म- इ.स. १७९४) यांचे तालीम, आखाडे िस  
होते. वेताळ पेठेतील ल ज या घराजवळ असले या तालमीत जोतीराव 
ह े यांचे िम  सदािशव ब लाळ गोवंडे यां या सोबत सामील झाले. 
यासंदभात धनंजय क र िलिहतात, 'जोती व गोवंडे ह े उ साही, 
मह वाकां ी आिण उ ोगी त ण होते. िशवाजी आिण वा◌ॉ श टन यांची 
च र े यांनी अ यासली होती.  

भावी काळातील क मय जीवन वासासाठी आिण वतः या 
महान येयिस ीसाठी आपल े शारी रक साम य िततकेच कणखर आिण 
खणखणीत असण ेआव यक आह,े ह ेजाणून ते िविवध कारचे मदानी खेळ 
खेळत. तलवार, दांडप ा व िनशानेबाजी यात ते चांगलेच तरबेज झाले. 
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ल जी बुवा मांग ह ेअ पृ य समाजातील गृह थ या दोघांचे या े ातील 
गु जी होते. सैिनक  िश णाचे ल जी ह ेएक आदश गु जी होते. यां या 
तालमीत जोतीने िश णात इतक  मोठी गती केली क , तो जे हा 
दांडप ा फरवी, ते हा याचे कौश य पाह यास लोकांची झंुबड उडत असे. 
एक उ कृ  ायाम पटू हणनू जोतीची पु यात याती झाली होती.  
ल जी बुवा ह े तडफदार व देशािभमानी असे ि म व. त णांचे एक 
कळकळीचे मागदशक होते' ( क र, पृ  मांक - १६)  

फुल ेयांचे मूळ घराण ेसातारा िज ातील कटगुण  येथील होते. 
यांचे आधीचे आडनाव 'गो ह'े असे होते. ते वतनदार चौगुल ेहोते. यांनी 

भरपूर संप ी जमा के यामुळे गावातील कुलक याशी यांचे वाकडे आल.े 
मनु मृती या िनयमानुसार पेशवाईम ये शू ांना संप ी जमा कर याचा 
अिधकार न हता. यामुळे झाले या भांडणात एका कुलक याची मान 
तलवारीन े छाटून जोतीरावांचे पणजोबा गाव सोडून पु याजवळ या 
खानवडी येथ ेराहायला आल.े (पाटील, पृ  मांक- १७)  

जोितराव फुले यांचा ज म इ.स.१८२७ साली झाला. ते अवघे 
नऊ मिह यांचे असताना आई िचमणाबा चे िनधन झाले. पु यात इं जी 
िमशन यांनी सु  केले या शाळेत वडील गो वदरावांनी जोतीरावांना 
घातल.े मा   "तुम या मुलांना शाळेत बसवून तुमचे उ ोग धंदे बुडवावे, 
असा इं ज सरकारचा डाव आह.े तु ही आपल ेउ ोग धंदे सोडून मुलांना 
शाळेत घाल ूनका. या मुलाला शाळेत घालून ऐदी बनिव यापे ा बागेत 
काम करावयास िशकवा; हणजे हा तुमचे व कुटंुबाचे पुढे उ म पोषण 
करील" अशी या भो या व सरळ मना या गृह थाची समजूत घाल यात 
आ यामुळे गो वदरावांनी जोतीला शाळेतून काढून बागेचे कामात घातल.े' 
(पाटील, पृ  मांक- १९)  गो वदरावां या बागे शेजारी राहणा या गफार 
बेग मु शी आिण िम टर िलजीट साहबेांनी जोतीराव व गो वदराव या 
दोघांनाही िश णाचे मह व पटवून सांिगतल.े यामुळे पु हा जोतीराव 
शाळेत जाऊ लागल.े यां या सोबत यांचे िम  सदािशव ब लाळ गोवंडे, 
मोरो िव ल वाळवेकर व सखाराम यशवंत परांजपे ह ेही होते. शाळेतील 
अ यासाबरोबरच ते शारी रक िश ण घे याकडे ही वळले. महा मा फुले 
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यांचे आ  च र कार पंढरीनाथ सीताराम पाटील यां या मत े
जोतीरावांनी इ. स. १८४१ म ये मु शी गफार बेग आिण िम टर िलजीट 
साहबेां या सांग याव न दसु यांदा शाळेत वेश घेतला आिण याच वष  
ते आप या ित ही िम ांसमवेत ल ज या तालमीत दाखल झाले. 
जोतीराव पिह यांदा िश य हणून ल ज ना भेटल े ते हा ते १४ वषाचे 
होते; तर  ल ज चे वय ते हा ४७ वष होते. पंढरीनाथ पाटील पुढे 
िलिहतात, " यावेळी पु यांत ल जी बुवा या नांवाचा एक मांग जातीचा 
गृह थ या काम  मोठा नामां कत व तरबेज असा होता. याचे जवळ ही 
मंडळी दांडप ा, ढाल-तलवार, गोळीबार वगैरे काम िशकली." (पाटील 
पृ  मांक- २१) ल जी साळवे यांचे घराण े ांितकारकांचे होते. यांना 
शुरिवरांची परंपरा लावलली होती. इं जांशी लढताना ल ज चे वडील 
राघोजी ह ेशहीद झालेल ेहोते. ल ज नी आज म अिववािहत रा न समाज 

ांती कर याचे ठरिवल ेहोते. 
ल ज ची तालीम कवा ायाम शाळा हा नुसता पैलवानांचा 

आखाडा न हता; तर या ठकाणी देश ेमाने भारावलेल ेसदािशव ब लाळ 
गोवंडे, मोरो िव ल वाळवेकर, सखाराम यशवंत परांजपे आिण  
जोतीरावांसारखे िव ाथ  ह ेदररोज सकाळ सं याकाळी एक  येत असत. 
ल जी बाबा यांना छ पती िशवरायां या आिण यां या माव यांनी 
गाजवले या परा मा या कथा सांगत असत. कारण ल ज या घरा याला 
छ पती िशवाजी राजांनी वतः 'राऊत'  ही पदवी स मानपूवक बहाल 
केलेली होती.  ल ज चे पूवज िशवरायां या क याचे संर क होते. 
वरा या या थापनते यांनी आपला परा म गाजवलेला होता. ल जी 

आप या प ांम ये देश ेमाबरोबरच वािभमान आिण सामािजक 
जाणीव िनमाण करीत होते. यामुळे शारी रक िश णाबरोबरच गु वय 
ल जी बाबांकडून जोतीरावांसह सव िव ा याना ावहा रक, सामािजक 

ानही िमळत असे.  
ल ज या तालमीत देश- काल- प रि थतीवर गु -िश यां या 

दीघ चचा होत असत. देशासाठी युवकांनी काय केले पािहजे? कोण या 
गो ीला ाधा य दल ेपािहजे? देशातील युवकांना कशा कारचे िश ण 
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िमळाले पािहजे? आिण देशावरचे इं जी संकट कसे हटवल े पािहजे?  
अ पृ यांची आिण ि यांची दःुखद ि थती कशी बदलली पािहजे? असे एक 
ना अनेक   या ठकाणी चचला येत. याचबरोबर आधी इं जांना 
घालवायचे क  आधी देशात सामािजक समता िनमाण हो यासाठी 
सुधारणा घडवून आणाय या? यावरही ितथ े िवचार िविनमय होत असे. 
ल जी आिण जोितबांचे असे तकशु  संवाद होत असत आिण यातूनच 
जोतीरावांनी आप या सामािजक ांतीची सु वात कर यासाठी ी 
शू ाितशू ांसाठी िश णाची चळवळ उभार याचा ांितकारक िनणय 
घेतला.    

ल जी आिण जोतीराव यांचे नाते केवळ ता कािलक ायाम गु  
आिण िश य हणून न हत;े तर ल ज चे जोतीरावांवर पु वत ेम होते. 
आिण जोतीरावही ल ज चा येक स ला िशरसावं  मानत असत. 
अंमलात आणत असत. इ. स. १८४१ ते १८४७ पयत जोतीराव आप या 
गु ज या तालमीत सात याने जात असत. ी शू ाितशू ांसाठी, 
अ पृ यां या मुल साठी शाळा सु  कर या या जोतीराव फुल े यां या 

ांितकारी िनणयामागे ल जी बाबा साळवे यांचा भ म पा ठबा होता. ही 
शाळा थापन कर यापूव  पु यात जोतीरावांनी जी पिहली जाहीर सभा 
घेतली, या सभेचे अ य थान यांनी आपल े गु  ल जी बाबा साळवे 
यांना दल ेहोते. स यशोधक िवचारवंत फुलवंताबाई झोडग ेिलिहतात-  

"िव ाथ दशेतच जोितबाचा िम  गोतावळा बराच वाढला होता. 
गोवंडे, जोशी इ यादी िम ांबरोबर तो आप या पुढील कायासंबंधी बोलत 
असे व यांचा स ला घेत असे. व ताद ल जी मांग, खंडू रामोशी ह े तर 
जोितबाला देव माणूस समजत असत. मा  असे असल ेतरी जोितबा फुल े
यांना शारी रक खेळाचे गु  मानीत होते. तारीख २५ िडसबर १८४७ 

रोजी फुले वा ा या समोर असले या मैदानात झालेली जंगी सभा 
पु यातच न ह े तर सा या महारा ात दमुदमूुन रािहली. या सभेचे 
अ य थान ल जी मांग यांनी भुषिवल े होते; तर मुख व े  जोतीराव 
फुल ेह ेहोते." 
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(झोडग ेफुलवंताबाई, 'सािव ीबाई फुले: काल आिण कतृ व', पृ  मांक- 
५५)  

गु वय ल जी साळवे यां या अ य तेखाली झाले या या 
सभेनंतर लगेचच जोतीरावांनी पु यात िभडे यां या वा ाम ये १४ 
जानेवारी १८४८ रोजी अ पृ य आिण शू ाितशू ांसह सव जाती धमा या 
मुल साठी भारतातील पिहली शाळा काढली. या शाळेत िशि का हणून 
सािव ीबाई फुल े आिण फाितमा बीबी शेख यांची िनयु  केली. 
अ पृ यां या िश णासाठी महा मा फुल ेयांनी जी िश ण मंडळी थापन 
केली, ितचे नाव 'महार मांग इ यादी लोकांस िव ा िशकिव याक रता 
मंडळी'  असे होते. या सं थेचे अ य  सदािशव ब लाळ गोवंडे तर सिचव 
मोरो िव ल वाळवेकर असून, जोतीराव फुल ेह ेफ  सभासद होते. ('म. 
फुल े सम  वा य', पृ  मांक- ६१२) या काळातील जोतीराव फुल े
कवा ल जी साळवे ही माणसं नावासाठी काम करत न हती; तर 

कामासाठी काम करत होती ह े ल ात येत.े हणूनच कागदप ांम य े
ल ज चे उ लेख फारच तुरळक ठकाणी सापडतात.  

अ पृ यांना िश ण दे या या कामी आिण एकंदरीतच मुल या 
िश णासाठी तसेच महा मा फुल े यां या येक सामािजक कायाम ये 
ल जी साळवे यांचा िहरीरीन े सहभाग होता. आप या तालमीत तयार 
झालेल ेअनेक बहा र प े  जोतीराव आिण सािव ीमाई या संर णासाठी 
ल ज नी नेमलले े होते. सािव ीबा ना िमसेस फरारा मॅडम यां याकडे 
िश क िश णासाठी अहमदनगर येथे घेऊन जा यासाठीही  ल ज नी 
मदत केली होती. पु यासार या सनात यां या राजधानीत अ पृ य आिण 
ब जनां या मुल साठी शाळा थापन करण,े सािव ीबा ना शाळेत 
जा यासाठी संर ण देणे आिण या शाळांसाठी मुली गोळा करणे या कामी 
ल ज नी दलेल ेयोगदान ल णीय होते. या संदभात वतः महा मा फुल े
हणतात, "अितशु ांस िशकिव यामुळे आम या जातवा यांस फार वाईट 

वाटले व य  मा या बापाने देखील मला घरांतून घालिवले. ते हा 
िन पायी होऊन आप या र णाब ल काही काम केल े पािहजे असे ा  
झाले. आिण शाळाही बंद पडली. कारण कोणी जागा देईना व बांधावयास 
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पये न हत ेव लोक आपली मुल ेपाठवावयास इि छनात. परंतु यावेळेस 
ल जी िबन राघ ू राऊत मांग व रानबा महार यांनी िशक यापासून कसे 
लाभ आहते, ह े आप या जातवा यांस समजावून यांची खा ी केली व 
सदािशव ब लाळ गोवंडे यांनी शाळेसाठी जागा देऊन काही पा ा द या 
व दर मिह याला दोन पये दऊे लागल.े यामुळे ती शाळा पु हा बरीच 
चालू लागली आिण मुल ेफार जमली. ('म. फुले सम  वा य', पृ  मांक 
- ६११)  
 
स यशोधक ल जी साळवे आिण महा मा फुल ेयां या संबंधा बाबत िस  
िवचारवंत गं. बा. सरदार िलिहतात - "िशवछ पती आिण जॉज 
वा◌ॉ श टन यांची च र े वाचून जोितबां या अंतःकरणात देशािभमानाची 
भावना जागृत झाली होती. हणून यांनी व ताद ल जी मांग यां या 
हाताखाली दांडप ा आिण गोळी िनशाण मार याची िव ा िशक यास 

ारंभ केला." (सरदार, पृ  मांक - ५)  जोितबां या मनात मांग 
महारांिवषयी कळवळा उ प  हो याचे अजून एक कारण हणजे यांची 
मावस बहीण सगुणाबाई. जोतीरावांनी मांग महार यांची सेवा करावी 
आिण फादर सारखे नाव कमवावे अशी यांची धारणा होती. आपल ेगु  
ल जी साळवे यां या ब लचा आदर  य  कृतीतून  केला आह.े 
ल जी साळवे यांची पुतणी मु ा साळवे िहला सािव ीबाई आिण 
जोतीराव या दोघांनीही मन लावून िशकिवले. ितने िलिहले या 'मांग 
महारां या दःुखा या िनबंधाची' दोघांनीही तारीफ केली. यां या शाळेला 
भेटी देणा या येकाला ह ेदोघेही मु ाचा िनबंध मो ा मेाने दाखवत 
असत. अशा कार या कृत तून यांनी आप या गु  ब लचा आदर भावना 

 केलेला दसून येतो. ल जी साळवे यांचे धाकटे भाऊ गण ू िबन 
राघोजी यांना िश क हणून महा मा फुले यांनी आप या शाळेम ये 
नेमणूक द याचाही संदभ िमळतो. ('महा मा फुल े सम  वाङ्मय', पृ  

मांक - ६४०) िशवाय मु ा साळवे या िव ा थनी बरोबरच ध डी िबन 
हनुमंत मांग, िवठू िबन पांडूजी मांग (शाळा मांक-१),  क डी िबन क ल ू
मांग, महाद ू िबन कानू मांग,  नामा िबन लबा मांग (शाळा मांक-३) 
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इ यादी िव ाथ  ह ेमहा मा फुल ेयां या शाळेतील शार िव ाथ  हणून 
गणल ेजात होते. ('म.फुले सम  वा य', पृ  मांक - ६५१) तसेच गु  
ल जी साळवे यां या ना यातील गण ू िशवाजी मांग ह े ही महा मा फुले 
यां या शाळेतील एक  शार अ यासू िश क हणून कायरत होते. ('म. 
फुल ेसम  वा य', पृ  मांक -६५६) ल जी साळवे यांनी जोतीरावां या 
भेटीनंतर पूणपण े स यशोधक जीवनप ती अंगीकारली. आप या सव 
िश यांना आिण नातेवाईकांना यांनी स यशोधक प तीने जग याचा माग 
दाखिवला. ल ज चे िश य हणून बाळ गंगाधर टळक, वासुदेव बळवंत 
फडके आद ना बळोबळी  उभे कर यात येत असल े तरी ख या अथान े
महा मा जोतीराव फुले हचे ल जी साळवे यांचे खरे अनुयायी, खरे िश य 
ठरतात, हचे पुरा ािनशी िस  झाले आह.े 

अशा कारे ायामाचे गु  ते जीवनातील मागदशक हणून 
शेवटपयत स यशोधक ल जी साळवे यांनी महा मा फुल ेयांना शै िणक, 
सामािजक कायाम ये भरीव साथ दलेली आह.े महा मा फुल े यां या 
िनवाणा आधी नऊ वष अगोदर ल जी साळवे यांचे पुण ेयेथे १८८१ साली 
िनधन झाले. पु यातील फुले वा ापासून अगदी हाके या अंतरावर उभी 
असललेी ल जी साळवे यांची तालीम आजही या गु -िश यां या ना याची 

चीती देत उभे आह.े 
 संदभ ंथ 
१. फडके य. द. ( संपा.) , 'महा मा फुले सम  वा य', महारा  रा य सािह य आिण 
सं कृती मंडळ, मंुबई -३२, सुधारीत पाचवी आवृ ी- २८ नो हबर १९९१ 
२. माळी डॉ.  मा.गो. 'सािव ीबाई फुले: काल आिण कतृ व' , महारा  रा य सािह य 
आिण सं कृती मंडळ, दादर,  मंुबई -१४, दसुरी आवृ ी- जुलै २००६ 
३. नरके हरी ( संपा.), 'महा मा फुले : सािह य आिण चळवळ', उ धृत लेख- महा मा फुले: 
जडणघडण - गं.बा. सरदार, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, महा मा फुले आिण राजष  शा  
च र - साधने काशन सिमती, महारा  शासन, मंुबई- २१ 
४. क र धनंजय, 'महा मा जोतीराव फुले' , पा◌ॅ युलर काशन, ा. िल. ३५ सी, पं. 
मालवीय माग, ताडदेव, मंुबई-३४, थम आवृ ी- १९६८ 
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ि  िश णाच ेजनक - महा मा फुल े
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    गाढेगाढेगाढेगाढे    
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महािव ालय, लातूर 

तावणातावणातावणातावणा::::  
महा मा योतीराव फुले यांचे ि म व कृतीशील व ांतीकारक 

होते. यांचा वभाव चतनिशल होता. येक सम ये या मुळाशी जावून 
याची उकल कर याची वृ ी यांची होती. त कालीन समाजातील वाईट 
थांना घालिव यासाठी यांनी य  केले. शु ातीशु ां या जीवनाम ये 

प रवतन हावे तसेच यां या नशीबी आलले े िहन वाचे जीवन न  
कर यासाठी यांनी य  केल.े त कालीन समाज व थेम ये शु  आिण 
ि यांना िश णापासून दरू ठेवले जात होते. हणून महा मा फुलना शु  
आिण ि यांना िश ण िमळावे यासाठी िभड या वा ात मुल ची पिहली 
शाळा काढून ि िश णाचा पाया रचला आिण अशा अनेक शाळा सू  क न 
त कालीन समाजातील ि यांना स मानाने जग याचा अथ ा  क न दला. 
त कालीन समाजात जरठ िववाह अि त वात होता यामूळे बाल िवधवांची 
सं या जा त होती. अशा िवधवांना एक तर सती जावे लाग े नाहीतर 
मरणासं  जीवन जगावे लागत असे केस वपन कर याची स  केली जात 
होती. यांना चांगल ेकपडे घाल याची सन समारंभात फर याची परवानगी 
न हती. िवधवा ि चे जर वाकडे पाऊल पडल े तर ितला समाजात वाईट 
वागणूक दली जात असे. यामूळे महा मा फुलना ि या ब ल अपुलक  
िनमाण झाली यां या मत े ि  ही समाजाचे मुळ आह े हणून यांनी 
ि यां या उ दाराचे व यां या द:ुखाचे िनवारण कर याचे काम केले.  
    
    
िििि     िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    सु वासु वासु वासु वातततत    ::::        
    िज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाला उ दारी असे हणतात. 
समाज घटकाम ये ि यांचा मह वाचा वाटा आह ेकारण ि  ही सं काराचे 
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क  आह.े ती जर िशकली तर पुढील िप ा सुिशि त होतील. परंत ू
त कालीन समाज व थेन ेशु  आिण ि यांना िश णापासून दरु ठेवल ेहोते. 
कारण समाज प रवतनासाठी व सवािगण िवकासासाठी िश ण फार 
मह वाचे आह.े हणून महा मा फुले हणतात क , ‘िव ेिवना मित गेली, 
मितिवना िनती गलेी, िनती िवना गती गलेी, गती िवना िव  गले,े िव  
िवना शु  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले’. त कालीन शु ातीशु  
समाजावर या व थेन े दरु ठेव यामुळे फार वाईट प रणाम झाले. हणून 
यांना िश ण देण े मह वाचे वाटत होते. महा मा फुलनी थम िश णाचे 

मह व ओळखल े व यांनी ि या आिण शु ां या उ दारासाठी शै िणक 
कायाला सु वात केली. या काळात ि टश अिधका यांनी फुलना ि  
िश णासाठी खूप मोलाचे सहकाय केल.े कारण भारतीय लोकांना ि  
िश णाचे मह व कळालेल ेन हते. एका भाषणात महा मा फुल.े ि  िश णा 
संबंधी हणतात क , “ि यास िव ा िशकिवणे ह े फारच चांगल े आिण 
उपयोगाचे आह.े ा िवषयी याची स सद िवचारािवषयी मित कुशल आह े
यास तर संशय नाहीच परंत ू ह े आज जे मोठाले लोक आपल े सम  बसल े

आहते ते तर आपल े मनात द  होऊन रािहल े असे वाटते. कारण क , 
बायकात िव ा िशकिव याचा य  आ ही केला व कशाक रता करतो व 

ाचे साथक काय ? ाचे रह य ह े यास समजत नाही. अ त.ु कंपनी 
सरकार ा देशात आह े यांनी सव मुलखातील बंदोब त क न िशवाय 
आणखी िव ेची वृ दी करतात. यापे ा आ ही यांचे उपकारी आहोत.”1 
पा ा य रा ाम ये ि  िश ण खुल े होते परंत ू भारतात तशी प रि थती 
न हती. हद ूशा ा माणे ि या आिण शु  यांना िव ेचा अिधकार न हता. 
ि  ही िव ासपा  नाही, याच माणे दु , चंचल, अिवचारी आिण वैर 
हणून मान यात येई. ि  ने िश ण घेण े हणजे समाजा या दृ ीन ेभृ ाचार 

करण ेहोय. मुलीन े िश ण घेतल ेतर ितला अकाली वै  ा  होते अशी 
समजूत होती. "ि  परतं  अबला िव ा यासाने ितची पापचरणाकडे वृ ी 
होईल ित या बु दीन े वागल े असता सव वी नाश होतो. ि  ही दोषाची 
आिण अ ानाची खाण होय ितला िशकिवणे हणजे वे ां या हाती कोलीत 
देण ेआह.े 'िव ा दके क न कपट, कुयु , वंचनामा  वाढेल' जर ित मुलगी 
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िशकली तर इतर कुणाची पवा करणार नाही िशवाय इतर जाती या 
मुलीबरोबर ती शाळेत िबघडून जाईल, वाईट पु तके वाचून ती उ दट 
होईल"2 

मु लसाठीमु लसाठीमु लसाठीमु लसाठी    शाळाशाळाशाळाशाळा    ::::    
       महा मा योतीराव फुलनी ि  िश णासाठी सतत य िशल 
रािहल.े ि  िश णाचे मह व ओळखून यांनी िश ण कायालया सु वात 
केली. महा मा फुलनी मुल ची शाळा काढ या अगोदरही भारतात 
कलक ा आिण पु यात िमशनने शाळा सु  के या हो या या शाळा लगेच 
बंद पड या हो या. "महा मा फुलनी ि यांची शाळा काढ यापूव  
इ.स.1819 म ये अमे रकन िमशनन ेकलक ा येथ े हद ुमु लसाठी पिहली 
शाळा सु  केली. िमशनन ेपु या या असमंतात इ.स.1840 म ये मुली या 
शाळा सु  के या. पु यात कॉ टस ि ती धम पदेशकांनीही एक मु लची 
शाळा सु  केली होती. परंत ूती लगेच बंद पडली"3 कलक ा आिण पुणे 
येथ ेिमशन यांनी शाळा काढ या परंत ूयात हद ूमुली िशकत हो या परंत ू
महा मा फुलनी सामािजक ढी परंपरेिव द बंड उभा न ऑग ट 1848 
म ये पु यातील बुधवार पेठेत ता यासाहबे िभडे यां या वा ात मु लची 
पिहली शाळा सु  केली. या कामात यांना "ता यासाहबे िभडे, सदािशव 
गो वद हाटे, सखाराम यशवंत परांजप,े मोरे, जग ाथ सदािशव हाटे, 
आ णासाहबे िचपळूनकर, सदािशवराव ब लाळ गोवंडे, बापूसाहबे मांडे"4 
इ या द मंडळ नी महा मा फुलना ि  िश णा या कायात मदत केली 
होती. 
 महा मा फुलनी थापन केले या शाळांम ये शु ातीशु ातील ि यांना 
िश ण दे यात येऊ लागल.े हणून महा मा फुल यांना ि  िश णाचे जन 
मानतात. महा मा फुल े आिण सािव ीबाई फुल े यांनी शाळेत िशि केचे 
काम केल े यांनी या येयापासून िवचलीत कर यासाठी सनातनी 

ा हणांनी गो वदरावांना फुस लावली क , कुळाची अ ु जा याची, सुन 
िबघड याची िभती घातली व सुनेला शाळेत िशकिव यास जा यासाठी 
रोख यास सांिगतल.े परंत ू महा मा फुलनी िशकिव यास जाणे काहीच 
वाईट नाही यात पाप-पु य, धम-अधम असे काही नाही. शेवटी गो वद 
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रावानी योतीबा व सािव ीला घराबाहरे हकलून दल ेव पु यात फुलनी 
गंज पेठेत एक घर घेऊन वा त  केल.े महा मा फुलना शै िणक 
कायाब ल 16 नो हबर 1882 रोजी ि  िश णाचे अ  जनक हणून 
ि टश सरकारन े यांचा गौरव केला. त कािलन समाज व थेन ेकिन  
वगातील ि  पु षांना िश ण नाकारल ेहोते. या िवरोधाचे पडसाद हटंर 
किमशन या वृ ांतातही उमटल ेहोते. "म.गो.कंुटे ा नावाजले या ा हण 
पंडीतान े हटंर िश ण मंडळापढेु सा  देताना आपल े मत  केल ेक , 
'महार धेड यांना शाळेत वेश िमळावा हा  वत: महारांनी आिण 
धेडांनी उपि थत केला नाही. यात काही स य नाही. तो  वहाराला 
सोडून आह.े भावना दान इं ज अिधकारी आिण अ वहारी देशी 
सुधारक यांची ही िनराधार चळवळ आह"े5 कुटे ह े सनातनी ा हण 
सुधारक अस यामुळे यांनी ह े सनातनी िवचार मांडल े आहते. यांनी 
ि टश सरकार आिण देशी समाज सुधारक हणजे महा मा फुल े
यां यावरही टका केली क , या देशातील शु ातीशु ांना िश ण देऊ नये 
जे ि टीश आिण देशी सुधारक ह ेकाम करत आहते ते कती चुक चे आहते 
असे मत हटंर किमशनपुढे यांनी मांडल ेआह.े  

ौढौढौढौढ    िशिशिशिश णणणण    ::::    
        महा मा फुलनी या शाळा सु  के या हो या यात िश णाचे वय 
असणारी मुल े िश ण घेत होते. परंत ू जे ि  पु ष वयाने ौढ होते 
यां यासाठी ही िश णाची सोय हावी हणून महा मा फुले व 

सािव ीबाई फुले यांनी 1855 म ये रा ी या शाळा सु  के या. याचाच 
आदश घेऊन पुढे महारा  शासनाने ौढ िश णाला सु वात केली व या 
िश णावर करोडो पये खच केल.े स ा ह े ौढ िश ण बंद झा याचे 
दसूनयेत आह.े रा ीची शाळा वत: या घरी महा मा फुल े चालिवत 

होते."या शाळेत महा मा फुल ेआिण सािव ीबाई फुल ेदररोज देान तास 
ौढ ि -पु षांना िशकिवत असत. समाजातील येकांना िश ण घेता 

यावे हाच रा ीची शाळा सु  करण ेमागचा महा मा फुले यांचा दृ ीकोन 
होता."6 या व न महा मा फुल े यां या ौढ िश ण िवषयक िवचाराचे 
मह व पटते. 
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  ि  िश ण आिण शु ातीशु  वगाचा कैवारी हणून महा मा 
फुलचे नाव महारा भर प रिचत झाले होते. यां या शै िणक कायाची 
मािहती लंडन मधील कंपनी सरकारला मंुबई या रा य पालांनी पुव च 
पाठिवली होती. आता यांचा यथोिचत गौरव होणे गरजेचे होते. "12 जून 
1852 या अंकात पुणा ऑ झवर हणतो" आप या देश बांधवां या 
उ दारासाठी योतीबांनी जे महान य  चालिवल े आहते व ि  
िश णा या े ात यांनी जे शंसिनय काय केल े आह े या िवषयी 
सरकारकडून यांना 200 . कमतीची शाल बि स िमळणार आह े या 

माणे पुणे महािव ालयाचे ाचाय मेजर थॉमस कँ डी यांनी सरकार या 
आ े माण े योितरावां या गौरवाथ िव ामबाग वा ात 16 नो हबर 
1852 रोजी सरदार व मुख लोक यां या सभेत ती महाव े 
योितरावांना अपन केली. त ण योतीराव फुले यांनी आप या देश 

बांधवाम ये िश णाचा व िवशेषत: ि  िश णाचा सार क न मोठी 
गती केली ा ब ल बाँ बे गा डयन, ान काश, युन, ऑ झवर ा 

प ांनी मोठा आनंद  केला. ि यां या ह ासाठी, उ दारासाठी याग 
करणा या आिण क  भोगणा या योितरावांचा 'ि यांचा उ दारकरता' 
हणून स कार झाला"7 

  ि  िश णाचे अ  जनक हणून महा मा फुलचा स कार झाला 
तो सव भारतीयांची मान उंचवणारा होता. महा मा फुल ेयांचा काळ हा 
ि टश राजवटीचा कालखंड होता. या कालखंडाम ये ा हणािशवाय 
िश ण घे याचा अिधकार कोणालाही न हता. यादेशातील ि , 
शु ातीशु ांना िश णाचा अिधकार त कालीन सनातनी ा हणी 

व थेनी नाकारला होता. महा मा योितराव फुलनी या व थे या 
िव द बंड क न ि  आिण शु ातीशु ां या मुलां-मुलीसाठी शाळा काढून 
यांना िश ण दे याची सु वात केली. ि टशांनी राजक य व आ थक स ा 

काबीज केली परंत ूयेथील सामािजक प रि थती बदल यासाठी य  केला 
नाही. समाज सुधारक महा मा फुलनी देशातील पिहली मुल ची शाळा सु  
क न तािपत व थलेा हदरा दला हणूनच ते ि  िश णाचे अ  
जनक ठरतात.  
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िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    
1. महा मा योितराव फुलना ि  िश णाचे मह व समजले होते. 
2. त कालीन सनातनी ा हणी व थेन े शु ाती शु  व ि यांना 

िश णाचा अिधकार नाकारला होता. 
3. िमशन यांनी कलक ा आिण पुणे येथे शाळा सु  के या हो या परंत ू

या लवकरच बंद पड या या शाळेम ये फ  हदुंना वेश दला जात 
होता.  

4. इ.स.1848 म ये पुण ेयेथ ेमुल साठी पिहली शाळा महा मा फुल ेयांनी 
सु  केली आिण ि  िश णाला सु वात केली. यां या शाळेम ये 
शु ातीशु ां या मुल ना ामु याने िश ण दले जात होते.  

5. मुल ना िशकिव यासाठी िशि का िमळत नस यान े यांनी वत: या 
प ीला सािव ीबाई फुलना सा र क न ि  िशि का बनिवले 
यांचाही छळ सनात यांनी केला. 

6. महा मा फुलनी देशातील पिहली शाळा काढली. पिहला िशि का 
हणून सािव ीबा ना िशि का बनिवले. या मुळेच ते ि  िश णाचे 

अ  जनक हणून ओळखल ेजातात.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सुचीसुचीसुचीसुची    ::::    
1. संपा. ा.हरी.नरके, आ ही पािहलेले महा मा फुले, च र  साधने काशन सिमती, 

मंुबई. अकरावी वी आवृ ी 2018, पृ. .140  
2. संपा.हरी.नरके, महा मा फुले सािह य आिण चळवळ, च र ् साधने काशन सिमती, 

मंुबई. आठवी आवृ ी 2018 पृ. .55 
3. डॉ.अिनल कठारे, फुले-शा -आंबेडकर, पुनम काशन कंधार, थम आवृ ी 01 एि ल 

2011 पृ. .12 
4. क ा, पृ. .12 
5. धनंजय कर, महा मा योितराव फुले, पॉ युलर काशन मंुबई. दसुरी आवृ ी 1973, 

पृ. .65 
6. उपरो , डॉ.अिनल कठारे, फुले-शा -आंबेडकर, पृ. .22 
7. उपरो , संपा.हरी नरके महा मा फुले सािह य आिण चळवळ. पृ. .59 
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मममम. . . . जोतीराव फुल ेयां  याजोतीराव फुल ेयां  याजोतीराव फुल ेयां  याजोतीराव फुल ेयां  या लखेनातनु छ पती  लखेनातनु छ पती  लखेनातनु छ पती  लखेनातनु छ पती 
िशवाजी महाराजाच ेयोगदानिशवाजी महाराजाच ेयोगदानिशवाजी महाराजाच ेयोगदानिशवाजी महाराजाच ेयोगदान    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रमाकांत िशवाजीराव शातलवाररमाकांत िशवाजीराव शातलवाररमाकांत िशवाजीराव शातलवाररमाकांत िशवाजीराव शातलवार    
रा. वसमत िज. हगोली    

 ता ता ता तावनावनावनावना    
छ पती िशवाजी महाराज, यांनी जनक  याणाकरीता आयु  यभर 

 थािपत  यव  थेिव  द लढा दला  यांनी समाजाक रता संपूण जीवन 
सम पत केले.  यांचे योगदान कधीच िवसरले जाऊ शकत नाही. छ पती 
िशवाजी महाराजांनी  वरा  याची  थापना केली. जे  हा या दशेाला 
छ पती  या  वातं  ेरणेची गरज मा  महारा   छ पती िशवाजी 
महाराज यां  या नावा  या वादळाला िवसरला होता. ते  हा महा  मा 
जोतीराव फुल यांनी रायगडावर भ  नाव  थेतील िशवसमाधीला फुले अपण 
क न नतम  कत झाले. देशाला  वातं या  या ेरणेचे भरणार िशवाजी 
महाराज नावाचं अमृत पाजलं ह े महा  मा जोतीराव फुल े यांचे 
िशवभ  तांवरील उपकार  हणावे लागतील नाहीतर िशवरायांची ेरणा 
घेऊन सश   ांितचा बंड पकुारणारे त ण या देशात इं ज सरकार 
िव  द उठले नसते. महा  मा जोतीराव फुले यांनी िशवरायांवर आधुिनक 
युगातला पिहला पोवाडा िलिहला आिण ांितची आग आप  या श  दातुन 
तेवत ठेवली.  
िवषय िनवडीचा हते ुिवषय िनवडीचा हते ुिवषय िनवडीचा हते ुिवषय िनवडीचा हते ु: : : :     

 तृत िवषयाची िनवड करणे मागील मुख हते ु छ पती 
िशवाजी महाराज ऐितहािसक महापु षांचा महा  मा फुल ेयां  या इितहास 
लेखनातील िच क  सक मांडणी करण े हा आह.े तसेच महा  मा जोतीराव 
फुल े यां  या सािह  यापैक  छ पती िशवाजी राजे भोसल े यांचा पवाडा 
िच क  सक  व पात मांडणी करणे हा आह.े  
गिृहतके गिृहतके गिृहतके गिृहतके : : : :     

1. महा  मा जोतीराव फुल े यां  या लखेनातनु िशवरायां  या 
संपुण जीवनच र ांचा अ  यास करणे.  

2. महा  मा जोतीराव फुल े यांना छ पती िशवाजी महाराज 
कायातुन भाव व  यातुन महारा  ातील सामािजक 

ांितची चळवळ यांचा िच क  सक अ  यास करणे.  
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3. महा  मा फुले यांची मरा ां  या इितहासाचा अ  यास करणे.  
सशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दसशंोधन प  दती ती ती ती : : : :     

 तृत िवषयाव रल संशोधन कर  याक रता, िविवध च र , 
मािसके, दैिनकयांचे िव  लेषणा  मक मांडणी क न तसेच ऐितहािसक 
संशोधन प  दतीचा अवलंब क न अ  यास करण.े  
११११) पवा ामागील जोतीराव फुल ेयाचं ेत  वपवा ामागील जोतीराव फुल ेयाचं ेत  वपवा ामागील जोतीराव फुल ेयाचं ेत  वपवा ामागील जोतीराव फुल ेयाचं ेत  व ान ान ान ान     

ा. हरी नरके यां  या मत,े‘हा छ पती िशवाजी महाराजांचा 
पवाडा “कूणवी, माळी, महार, मांगवगैरे पाताळी घातले  या यां  या 
उपयोगीपवाडा  हणनु आपण रच  यान े जोतीराव फुले. थम सांगनु 
टाकले आह.े महा  मा जोतीराव फुल े यां  या समोर आज  या सार  या 
संशोधीत िशवच र  न  हत.े ते  हा  यां  या हातुन  थलकालाचे काही 
िवपयास साहािजक झाले आहते. पण अ  यासास चालना दे  यापे ा  या 
च र कथे  या िन म  ताने आपले साहािजक त  व ान ब जनासमोर मांडण े
हाच यांचा या पवा ामागील मु  य हतेु होता.’१ 
२२२२) छ पती िशवाजी महाराजाचंा पवाडा ह ेसमाज जागतृीक रताछ पती िशवाजी महाराजाचंा पवाडा ह ेसमाज जागतृीक रताछ पती िशवाजी महाराजाचंा पवाडा ह ेसमाज जागतृीक रताछ पती िशवाजी महाराजाचंा पवाडा ह ेसमाज जागतृीक रता    

महा  मा जोतीराव फुले यांनी छ पती िशवाजी राजे भोसले 
यांचा पोवाडा हा इितहासाचे िववेचन ह े समाज जागृती कर  याक रता 
केले पािहजे आिण इितहासांची मांडणी झाली पािहजे, अशी इितहास ित 
महा  मा जोतीराव फुल े यांची दृ  टी असावी  यामागे पु  हा एक उ ेश  
असावा तो  हणजे पोवाडा हा िशवराया  या कायकतु  वाचा आढावा घेण े
व  यातुन समाज जागतृी घडुन आणणे हा उ ेश होता.  
३३३३) मरा ाचंा इितहास व अ ाहमणी इितहासलखेन प  दमरा ाचंा इितहास व अ ाहमणी इितहासलखेन प  दमरा ाचंा इितहास व अ ाहमणी इितहासलखेन प  दमरा ाचंा इितहास व अ ाहमणी इितहासलखेन प  दतीतीतीती    

ा. हरी नरके यां  या मत,े‘महरा  ात अ ाहमणी इितहास 
लेखनाचा पाया महा  मा फुले यांनी घातला ाहमणी िशवच र ांचे संदभ 
िच क  सकरीितने तपासुन िशवच र ाची मांडणी कर  याचा यटन 
करतात. िशवच रर बाबतचे बा्रहमणी सै  दाितक पुव ह बा्रहमणी 
साधनाबरोबर इं जां  या िशवच र ावर सु  दा पडल ेअस  या  या श  यता 
( थंावर) न िवसंबता शु ाितशु ांची वा  तिवक ि थती समजुन घऊेन 
िशवच र ाची संगती लाव  याचा त े यटन करतात मामा परमानदंा  या 
िलिहले  या प ात तयांचा हा दृ  टीकोन  प  ट करतात.’२ 
४४४४) पवाडा रच  यापवाडा रच  यापवाडा रच  यापवाडा रच  याक रता िविवध सदंभ  ोक रता िविवध सदंभ  ोक रता िविवध सदंभ  ोक रता िविवध सदंभ  ोचा उपयोग चा उपयोग चा उपयोग चा उपयोग     
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‘छ पती िशवाजी महाराज  यांचे जीवन आिण काय महा  मा 
फुल ेयां  यासाठी  फुितदायक आिण ेरणादायक ठरलेल ेआह.े मरा ां  या 
इितहासाचा आ वतक ॅट डफ यांचा इितहास महा  मा फुले यांनी 
आधारभुत माननु छ पती िशवाजी राजे भोसल े यांचा पोवाडा रचललेा 
आह.े तशी फुले यांनी कबुली पोवा ा  या  तावणेत दललेी आह.े 
अितजुनाह यवनी व मेसस टॅ डफ, मरी वगरेै इं ज लोकां  या ब तेक 
लेखी आधाराव न हा पोवाडा केला आह.े’३‘इं ज राजवटीतील 
महारा  ाचे महा  मा जोतीराव फुले ह े छ पती िशवाजी महाराजांचे 
पिहले पोवाडेकर होत.’४ 
५५५५) कुळवाडी भषुण कुळवाडी भषुण कुळवाडी भषुण कुळवाडी भषुण     

‘महा  मा जोतीराव फुले यांनी िशवाजी महाराजां  या समाधीची 
दरुव  था पा न  यांचा जीव हळहळला,  यांनी दगड ध डे, कच याचे ढीग, 
समाधीव न दरु केल.े तेथ े  फु त घऊेन िशवाजी महाराजांवर एक मोठा 
पोवाडा केला. तो इ.स. १८६९म  ये िस  द केला.  या पोवा ांचे नाव 
पवाडा छ पती िशवाजीराजे भोसले यांचा असे आह.े तो मंुबईत ओ रएंटल 
छापखा  यात छापल. हा पोवाडा पंचेचाळीस पु  ठाचा आह.े महा  मा 
जोतीराव ह े ग ापे ा का  यातच अिधक लीलनेे संचार क  शकतात. ह े
 यां  या का  याव न दसुन येत.े पोवाडेकत महा  मा जोतीराव फुले ांनी 
 वत:चे वणन कुळवाडी भुषण असे केले आह.े’५‘मंुबई ओ रएंटल 

छापखा  या छापले ह े पु  तक मंुबई कालबादेवाला वासुदेव बाबाजी 
नवरंगेजी तर  वत:ची महा  मा जोतीराव फुल ेयांनी वेताळ पेठेत पु  तक 
दकुानात होती.  यांची कमत अवधी सहा आण  यात आली होती. ह े
पु  तक महा  मा जोतीराव फुले यांनी महसं सभेचे अ  य  दवंगत रामचं  
बाबाजी राणे यांना अपण केले होते.’६ 
६६६६) रोिवला झडा हदचूा रोिवला झडा हदचूा रोिवला झडा हदचूा रोिवला झडा हदचूा     

‘या पोवा ात महा  मा जोतीराव फुले यांनी मो ा देशािभमान 
आिण वीरवृतीन े गजनात क , छ पती िशवाजी महाराजांनी आई  या 

ेरणेमुळे आिण आप  या एकिन  ठ िनभया आिण शौयशाली अशा 
सहका यां  या सा ाने रोिवला झडा हदुंचा िच  त थरा न सोडणारे 
छ पती िशवाजी महाराज यांचे ह े च र  ह े एका उदा  त  येयासाठी 
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लढललेे यु  द असे महा  मा जोतीराव फुले  हणतात. छ पती िशवाजी 
महाराजा यां  या  वभावातील सावधानता,  यांची धाडसाचा कृ  य  याचे 
िवमल च र य  यांची माणसाची पारख आिण मराठा आरमार  थाप  यात 
 यान ेदाखवीललेी दरुदृ  टी यावर महा  मा जोतीराव फुल ेयांनी आप  या 

पोवा ात सुमने उधळली आहते.’७‘ हदु  थानात  या पातशा ांना जेरीस 
आणुन लोकश  ती  या बळावर  वरा  य  थापन करणा या छ पती 
िशवाजी राजाचं कतृ  व पा न ता  यांचं भान हरपल.ं त े सारखे छ पती 
िशवाजी महाराज यां  या धोरणाचा कतु  वाचा िवचार करीत होते. हद-ु
मुि लम, ा ण-शु ाितशु  या सवाना एका सु ात ओवणारा छ पती 
िशवाजी महाराज कसे असेल, यांचा करीत होते. ा ण-मुि लमापासुन 
सवाना  यानं मराठे  हणुन वागवल.ं कुठलाही भेद केला नाही.  हणनुच 
 याला जीव देणारी माणसं िमळाली.’८ 

७७७७) छ पती िशवाजी महाराजाचा रा  यछ पती िशवाजी महाराजाचा रा  यछ पती िशवाजी महाराजाचा रा  यछ पती िशवाजी महाराजाचा रा  यिभषके आिण िभषके आिण िभषके आिण िभषके आिण 
रा  यारा  यारा  यारा  यारोहणाचा सोहळारोहणाचा सोहळारोहणाचा सोहळारोहणाचा सोहळा    
ो. रामभाऊ मुटकुळे  हणतात क , ‘छ पती िशवाजी 

महाराजांचा रा  यािभषेक आिण रा  यारोहणाचा समारंभ अितशय 
मह  वाचा मानला जातो. कारण,  या घटनेचे गागाभ ाचे नाव समोर येत.े 
छ पती िशवाजी महाराजांनी रा  यरोहणापूव  क  येक वष िशवरायांनी 
आपली स  ता  वतं  रथ  थािपत केली होती.  या  थािपत केले  या 
रा  यसतेचे ितक  हणुन िश  का मोतब सु  केल े होते. पण रा  य 
रोहणा संगी महारा  ातील ा णवंृदाने महाराजां  या ि या  वा 
िवषयी शंका घेत  यान ेमहा  मा जोतीराव फुल ेचांगल े संतापनु गेल ेहोत.े 
या िन म  तान ेगागाभ ान ेिशवाजीची महाराजांची लटु केली असे महा  मा 
जोतीराव फुले  हणतात.’९ 
८८८८)  ी ी ी ी मु  ती मु  ती मु  ती मु  तीचा िवचार चा िवचार चा िवचार चा िवचार     

‘  ी  वातं याचे क बद ु ठ न आप  या िवचारांना खतपाणी 
दे  याचे काय महा  मा जोतीराव फुले यांनी केललेे आह.े ो. रामभाऊ 
मुटकुळे  हणतात,‘िशवच र  संबंधातील पोवाडा रचताना महा  मा 
जोतीराव फुले यांनी एक िनि य भान होत,े असे आपण  हणु शकतो, 
मातो ी िजजाबाई संबंधी सांगत असतांना महा  मा जोतीराव फुले यांनी 
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एका अ  यंत मह  वा  या गो  टीकडे िनदश केला आह े आिण तो  हणजे 
शहाजी राजांनी नवीन सवत आणुन िजजाबाईवर ज  माचा अ  याय केला. 
नवीन सवत येण ेआिण  यामुळे परा मी नव याकडुन आपली उपे ा घणेे. 
या मानी  ी  या िज  हारी िभडणा या श  याचे वणन महा  मा फुले यांनी 
िजत  या सहानुभुतीने ितत  याच पोटितडक ने केल ेआह.े’१० 
९९९९) छछछछ पती िशवाजी महाराजपती िशवाजी महाराजपती िशवाजी महाराजपती िशवाजी महाराज----    सईबाई यां  यासईबाई यां  यासईबाई यां  यासईबाई यां  या दापं  य दापं  य दापं  य दापं  य मेाच ेवणन मेाच ेवणन मेाच ेवणन मेाच ेवणन     

‘छ पती िशवाजी महाराज ह ेमराठा सा ा  याचे सं  थापक आिण 
मराठा सा ा  याचे स ाट  हणुन ओळखले जातात  यां  या म  ये श ुला 
आ  हान दे  याच बळ  यांना  यांची प  नी सईबाई यां  या कडुनच 
िमळायचं.’११‘छ पती िशवाजी महाराजांना वाटे क , सईबाई यां  या 
ल  मी  या पावलामुळेच तर आ  हाला कायम यश िमळत आले आह.े यश ी 
आम  या ग यात कायमच हार घालत आह.े भिव  यात हदवी 
 वरा  याला भरभ  कम आधार दे  यासाठी मला खंबीर साथ 

सईबाईसाहबेांचीच होती.’१२ 
१०१०१०१०) छ पती िशवाजी महाराज यां  याछ पती िशवाजी महाराज यां  याछ पती िशवाजी महाराज यां  याछ पती िशवाजी महाराज यां  या समाधीचा शोध  समाधीचा शोध  समाधीचा शोध  समाधीचा शोध     

िशव  मारकाचा आध िश  पकार या िशषकाखाली माधवराव 
बागल यांनी लेखन केलेल े आह.े धनंजय क र यां  या मत,े‘जे  हा 
महारा  ातील समकालीन नेत े छ पती िशवाजी महाराज यां  या 
अमरकृतीला िवसरल े होत.े ते  हा महा  मा जोतीराव फुल े यांनी  या  या 
परा माचे आिण वैभवशाली राजवटीचे पोवाडे गाियले. हदु  थान  या 
नकाशावर शािलवाहन राजानंतर छ पती िशवाजी महाराजांनी 
महारा  ाला अ  थान िमळवुन दल.े  यामुळे जगा  या नकाशात 
 वािभमानी असा हदु  थान दसु लागला महा  मा जोतीराव फुल े यांनी 

रायगड क   यावर जाऊ छ पती िशवाजी महाराजा  या अ  टकोनी 
समाधीवरील पालापाचो याचा ढीग दरु केला आिण  व  छ केली.’१३ 

धनंजय क र  हणतात, ‘जे  स डगलास यांनी आप  या ‘ए बुक ऑफ 
बॉ  बे’नावा  या ंथात मरा ांनी िशवाजी महाराज यां  या समाधीकडे 
दलु  के  याब ल  यांची खूप हजेरी घेतली.’१४ 
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िशवजयतंीच े णते ेमिशवजयतंीच े णते ेमिशवजयतंीच े णते ेमिशवजयतंीच े णते ेम. . . . जोतीराव फुल ेजोतीराव फुल ेजोतीराव फुल ेजोतीराव फुल े    
धनंजय कर यां  या मत,े ‘पु  यातील िहराबाग येथे सातारा 

महाराजांचे गु  महाराज चाफळकर  वामी यां  या अ  य ेखाली एक जंगी 
सभा भरली  या सभेम  ये म. जोतीबा यांनी आिण पु  यातील इतर 
नामां कत देशभ  तांनी भाषन ेकेली.’१५ 

धनंजय कर यां  या मत,े ‘इ.स. १८६९ साली महा  मा जोतीराव 
फुले यांनी रायगड वरीली समाधी शोधुन काढली आिण छ पती 
िशवरायांचे काय लोकांपयत पोहचावे. यासाठी महा  मा फुले यांनी इ.स. 
१८७०साली िशवजयंती सु  केली जी पिहली िशवजयंती होती.’१६ 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

म. फुल े यांनी छ पती िशवरायां  या पोवा ाम  ये भाकड 
दंतकथांना  थान दे  याचे कटा ाने टाळलले े दसत े हा पोवाडा 
समाजातील किन  ठ वगासाठी िलिहला आह.े अठरापगड जाती या ख या 
अयाने ि य होत,े ह े  यांनी  प  ट केललेे आह.े  

अित महारथी ि याचा बाळ यवनाचा काळ ेयायुगी ।१। 
 वभावे तो शुर रणी िभडणार लढे अिणवार देशासाठी ।२। 
िशवराय देशासाठी लढत होत,े असे सांगणारे पिहल ेइितहासकार 

िशवशाहीर महा  मा जोतीराव फुले होत.  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ     
१) ा. हरी नरके (२०१८) महा  मा फुले गौरव ंथ, महा  मा जोतीराव फुले च र  

साधने काशन सिमती, महारा   शासन मंुबई पु. ५०७, ५०८ 
२) ा. हरी नरके (२००६) महा  मा फुले शोधा  या न ा वाटा, धान सिचव, 

उ  च व तं िश ण िवभाग महारा   शासन, मंुबई पु. ५०७, ५०८ 
३)  ो. रामभाऊ मुटकुळे (२००५) महा  मा फुले कृत मरा ांचा इितहास 

गाडगेबाबा काशन, हगोली पु. ३७ 
४) धनंजय क र (२०१२) महा  मा जोतीराव फुले, पॉ  युलर काशन, मंुबई पु. 

१२८ 
५) क  ता पु. १२७, १२८ 
६) https://www.maxmaharashtra.com 
७) धनंजय क र (२०१२) महा  मा जोतीराव फुले, पॉ  युलर काशन, मंुबई पु. 

१२८, १२९ 
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८) डॉ. र व  ठाकुर (२०१६) महा  मा जोतीराव फुले यांची च र  कहाणीत, 
महा  मा, मेहता पि ल सग हाऊस पुणे, पु. १६६ 

९) ो. रामभाऊ, मुटकुळे (२००५) महा  मा फुले त मरा ांचा इितहास 
गाडगेबाबा काशन, हगोलली पु. ३९ 

१०) क  ता पु. ४० 
११) inmarathi.net सईबाई भोसले यांची मािहती.  
१२) bytesofintia.com (िशवप  नी महाराणी सईबाई) 
१३) धनंजय क र (२०१२) महा  मा जोतीराव फुले पॉ  युलर काशन, पाचवी 

आवृ  ती, मंुबई पु. २१३ 
१४) क  ता पु. २१३ 
१५) कत्  ता पु. २१३ 
१६) लोकमत, lokmat.com   
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योितरावयोितरावयोितरावयोितराव    फुलेफुलेफुलेफुले    : : : : दिलतदिलतदिलतदिलत----िव ोहीिव ोहीिव ोहीिव ोही    सािह याचेसािह याचेसािह याचेसािह याचे    
जनकजनकजनकजनक    
मागदशक 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सजंयसजंयसजंयसजंय    मनूमनूमनूमनू    
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

संशोधक 
छायाछायाछायाछाया    साळवेसाळवेसाळवेसाळवे    

मराठी भाषा व वा मय िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा 
िव ापीठ, औरंगाबाद 

        

महा मा योितराव फुल े हे भारता या आधुिनक मानवतावादी 
सं कृतीचे जनक हणून यांचा गौरव कर यात येतो. महा मा फुले यांनी 
जात, धम, वग, ी-पु ष िवषमता, सरंजामशाही आ द कारणांमुळे 
दबु या झाले या भारतात ांतीचा लढा आरंिभला. महा मा जोितराव 
फुलवर थोर िवचारवंत थॉमस पेनचा भाव होता. तकतीथ ल मणशा ी 
जोशी यांनी महा मा फुले यांचे सम  वा मय या ंथा या तावनेत 
महा मा फुल े यांची रा ासंबंधी असणारी मिनषा उलगडली आह.े त े
हणतात, ''रा  हणून संबोधन करताना या या मता माणे ' वातं य' 

आिण 'समता' यां यावर आधारललेा ादेिशक समाज असा 'रा ' 
सांिगतला. परंत ु जोितरावां या रा  या संक पनते सव समाजघटकांना 
वातं य आिण समता अिभ ेत आह.े जोितरावांना अपेि त 'रा वाद' हा 
ा णपूजक नाही तो समानतेवर आधा रत आहते. त कालीन सम यांनी 

समाज ढवळून िनघाला होता. ा णशाहीने देशात हाहाकार माजवला 
होता. जाितभेद, ि यांचे, िवधवांचे , अ पृ यां या अंगावर काटा 
आणणा या िपळवळून यामुळे मन हलेावून टाकणारे वातावरण त कालीन 
समाजाचे होते. 
 'स सार' म ये जाितरावांनी समाजातील अिन  ांवर ह ला 
केला. ते सुनावतात, ''आ हाशी स ला मसलत चचआधी या शु ाितशू ांचे 
मानवी ह  तु ही वंशपरंपरेन े िहसकावून घेतलेत या दु  कमाची माफ  
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मागा नंतर आ हा आ हां अ ानी शु ांबरोबर स ला कर याक रता 
आ यावर पुढे यािवषयी पाहता येईल'' (म. फु. स. वा. स सार अंक 1 प.ृ 
354) महा मा जोितराव फुल ेयां या िवचारसरणीत जातीभेद पाळण ेहा 
रा ा या उभारणीतील सवात मोठा अडथळा होता. ह े 'सोळा आण े खरे 
आह'े म. फुले या मते जातीभेद पाळणे हणजेच 'रा ोह' कर यासारखा 
गंभीर गु हा आह.े अशा अनेक उदाहरणांव न जोितरावांची मानतेवरची 
आ था ितत होते. 
 जोितराव फुल े1855 त े1889 या चौतीस वषा या कालावधीत 
लेखन करीत होते. यांचे लखेनाचे िवषय ह े समाजातील अराजकतेवर 
ताशेरे ओढणारे होते. ते बंद खोलीत क पनार य लेखन करीत न हते. 
जोितराव जे लेखन करीत असत, तशीच यांची कृती होती. यांची लेखनी 
आिण कृती यात ताळमेळ होता. यां या लेखणीला तलवारीपे ाही जा त 
धार होती. वाणी या धारेपुढे तर भलेभल ेघायाळ होत होते. त कालीन 
समाज व था पालथवून समाजात िव ानवाद, मानवता, वातं य, 
समता, बंधुता, सामािजक याय, मानवाला समानतेची वागणूक िमळावी 
या दृ ीन े यांची लेखनी बोलत होती. याच िवचारसरणी या भावातून 
आज 'समाज जािणवा', शु ाितशू ांिवषयीचा 'मानव' हणून समावेश 
मराठी सािह यात झालेला आह.े जोितरावांनी नवे सामािजक, सां कृितक 
भान दल.े जािणवपूवक माणूसपण नाकारले गलेे या समाजाचा कैवार 
यांनी घेतला. यांची लेखणी, वाणी आिण कृती या िवषय 

समाज व थेवर तुटून पडली. मनुवा ां या िवरोधात महा मा फुल े
नावा या ांितकारकानी लढा पुकारला. महा मा फुल े यां या येक 
िवचारातून, आचारातून, लखेणीतून पुकारे या यु ाचे पंदन े होती. 
जोितरावांनी पुकारले या समानते या ल ां या भ म वाटेवरच दिलत 
सािह याचा वास सु  झाला. 
 थािपत समाज तळागाळातील माणसाला पशुतु य वागणूक 
देणारा समाज याने िनमाण केले या सािह याला वीकारणे ही अश य 
गो . यांनी िनमाण केले या सािह या या चौकटीत दिलत सािह याला 
जागा न हती. अनुकरणावादी सािह याला त े आधुिनक सािह य हणून 
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ग जारत होते. अिन  ढ ना कुरवाळीत होते. यांना वा तववादी 
सािह यात आपला भयानक चेहरा पाहायला लाज वाटत होती. ते या 
सािह याला नाकारत न हत,े तर आप या दु कमाना सामोरे जात न हत.े 
पिहल े नाटककार हणून जोितरावांचा गौरव करायला हवा होता. परंतु 

ा णशाहीचा बुरखा फाडून वा तव समाजासमोर आणल े याचा राग 
ध न यांचे 'तृतीय र ' ह े नाटक 'दि णा ाइज किमटी' ने 1885 ला 
नाकारल.े जोितरावांकडे नाटकांचे जनक व जाऊ नये या मागील कु टल 
डाव असावा. 
 महा मा जोितराव फुले व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना सरळ-
सरळ समाजसुधारक असे गौरवल े होते. समाजसुधारणा आिण 
सामािजक ांती या दो ही वेगवेग या संक पना आहते. समाजसुधारणा 
ही संक पना समाजात या गो ीत िबघाड झाला आह,े तो दु त 
कर याएवढी मया दत आह.े सामािजक ांती ही संक पना महा मा फुल ेव 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची होती. या संक पनेत समाजात प रवतन 
घडवून आणण े अपेि त आह.े जोितराव व डॉ. बाबासाहबे सामािजक 

ांतीची अपे ा करत बसले नाहीत तर यासाठी यांनी कृितयु  
काय माची आखणी केली. याची अंमलबजावणी केली. यांनी ा णी 

व था जी िवषमतेवर आधा रत होती, याचा याग क न समतािधि त 
व था थािपत केली. हणून जोितराव ह ेसमाजसुधारक न हत ेतर त े

'सामािजक ांितकारक' होते. ह े आधी समजून यावे लागत.े 
िवषमतामुलक व थेला ांितकारक नको असतात. कारण ते यां या 
वाथाला आळा घाल याचे ते संपव याचे काम करतात. ांितकारकांना 

सामािजक व थेत प रवतन घडवून आणायचे असते. व था उलटवण े
ह े ांितकारकाचे एकमेव येय असते. जोितरावांचे सािह य ा शाहीचा 
'शव छेदन' करणारे अस यान े ा ण पुरत ेभांबावले होते. वरकरणी गोड 
बोलणारे याचा 'दु कार' करीत होते. जोितरावां या कायात यांना सतत 
चुका दसत हो या. 
 जोितरावांची लेखणी सामािजक, राजक य, धा मक, आ थक, 
शेतीिवषयक, शै िणक, ी-पु ष समानता आिण सं कृती आ द बाब चा 
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सू मपणे िवचार करीत होती. याच ांितकारक िवचारांवर िव ोही 
सािह याची उभारणी झालेली आह.े 
 जोितरावांची लेखनाची भाषा ि ल ट न हती. ती सवसामा य 
माणसाला समजावी या हतेनूे सरळधोपटपण े वापरात येणारी होती. 

ाकरणाचा भलता आ ह यां या लेखनीला न हता. यांचे लेखण यांना 
सजवून, लपवून ठेवायचे न हत.े ते समाज मनाला िभडवायचे होते. यांनी 
यां या लेखणीला चौकटी बाहरेचे जग हड यासाठी मोकळीक दली 

होती. यांची भाषा जनमाणसां या आकलनापिलकडे जात न हती. यांची 
भाषेत समाजाला जागृत कर याचा यास होता. वा तवतेचा साज होता. 
मानवते या क याणाचा बाज होता. तो थािपत िवषमतावादी 
समाज व थेला न चणारा आिण न पचणारा होता. ते जोितरावां या 
सािह याला यांचे मापदंड लाव याचे िन फळ य  करीत होते आिण 
यािवषयी आग ओकत फरत होते. सार वतांनी जोितरावां या 

सािह यातील ाकरणाला पाह याचा य  केला. जोितरावांचे सािह य ह े
ाकरणां या चौकटी पे ा आशया या भगाने पाह याचा य च केला 

नाही. 
 1855 साली जोितराव फुले यांनी मराठी सािह यातील पिहल े
ना लेखन केल.े या नाटकाचा आशय ा णा या लबाडीवर काश 
टाकणारा होता. यातील कुणबी पती, प ी, जोशी आिण िमशनरी 
धम पदेशक, जोशी अशी पा  आहते. तृतीय र  ह े शीषक जोितराव 
हदू या मा यतानुसार चौदा र े आहते. यातील ितसरे र  हणजे ल मी 

मान यात येते. ल मी िव णूची प ी अस यान े थािपत व थेनुसार 
प ी हणजे दासी होते. समाजातील तृतीयर  हणजे शू , जे थािपत 

व थेत दास असतात. याअथ  ह ेशीषक दल ेगे याची श यता संभवते. 
या नाटकातील कुण याची प ी गभवती आह.े ितला ित या होणा या 
बाळाचे बरेवाईट होईल अशी िभती दाखवून गंडवल े जाते. या नाटकात 
शु ांचे अ ान, हतबलता, लाचारी, याचे शोषण कजबाजारीपणा याचे 
वा तववादी िच ण येते. िमशनरी धम पदेशांचे शु ांम ये जागृती 
घडव या या कायावरही महा मा फुले काश टाकतात. ा णांची येक 
कृती कशी दि णे या लालसेवर आधा रत आह,े जे जोितराव उघड 
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करतात. या नाटकात थमच 'िवदषुकाचे' पा  मांड यात आल.े जे े क 
व पा  यां याम ये म य ताची भूिमका पार पाडत.े जोितरावां या 
मनातील िवचार िवदषुकां या मा यमातून े कांपयत पाठव याचे काय 
कर याची ही योजना होती. यां या नाटकातील पा , संवाद, संग, 
मांडणी, आशयसु , या या संवादातील वाहीपणा अ यंत योजनाब  
रतीन े कर यात येतो. पण या नाटकात भटशाहीवर केलेला हार 

सार वतांना घायाळ करतो. हणून याची दखल ते घेत नाहीत. 
 िशवाजी महाराजांवर जोितरावांनी िलिहललेा पवाडा हा 
पारंप रक धाटणीचा नाही. बाबा प जी 'स य दिपकार' अगदी तुटपुं या 
श दांत िलिहतात, ''या पवा ाची भाषा साधारण लोकांस समज याजोगी 
सुलभ आह.े ाची श दरचना संुदर आह.े'' जोितराव फुले ह े संशोधक, 
अ यासक व िवचारवंत होते. त े कोणतीही रचना करताना वि थत 
गृहपाठ करीत असत. ह े यां या सािह यकृतीतून ल ात येते. याची 
पवाडा ही रचना पारंप रकतेला छेद देऊन गांभीयाना सं कृतीचा, 
इितहासाचा, सामा य इितहासाचा शोध घेणारी आह.े जोितराव 
पवा ा या तावनेत हणतात, ''लांबच लांब मोठ मोठाले सं कृत श द 
मुळीच घातल ेनाहीत व जेथ ेमाझा उपाय चालेना, तेथ ेमा  लहानसहान 
श द िनवाहापुरत घेतल ेआहते.'' मनुवादी दिुषत 'गो- ा ण ितपालक' 
या अवा तव ा णी ितमेला ध ा देऊन, िशवाजी महाराज यां या 
वा तव ितमेला उजाळा दे याचे काय तुत रचनेत आह.े रयते या 
भावना जपणारा, सुखद:ुखाला धावणारा राजा अशी वणन े तुत 
पवा ात येतात. देवाची कृपा, अवा तव वणन,े ा णांची अवाजवी 
लुडबुड यांनी जािणवपूवक टाळललेी आह.े महा मा फुल े ह े थोर 
िवचारवंत होते. पण यांनी जािणवपूवक सामा य जनतलेा समजेल 
उमजेल या भाषेचा वापर केला आह.े यांची रचना सामा य जनतेसाठी 
होती, ती पंिडता या रांगेत बस यासाठी मुळीच न हती. यां या काही 
रचना पांिड यपूण ही आहते. 
 िशवाजी महाराजांचे ि व, परा म, चातुय, बंधु ेम, या सव 
पैलूंचे िविवधांगी जोितराव दशन घडिवतात. िशवाजी राजा ख या अथान े
रयतेचा राजा होता याचे िच ण घडिवताना ते हणतात  
 ''''''''चतरुचतरुचतरुचतरु    सावधपणालासावधपणालासावधपणालासावधपणाला, , , , सोिडतेसोिडतेसोिडतेसोिडते    आधीआधीआधीआधी    
    आळसपणालाआळसपणालाआळसपणालाआळसपणाला    ॥॥॥॥    
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    लहानलहानलहानलहान    मो ामो ामो ामो ा    पागलेापागलेापागलेापागलेा, , , , नाहीनाहीनाहीनाही    कधीकधीकधीकधी    िवसरला॥िवसरला॥िवसरला॥िवसरला॥    
    पिहलापिहलापिहलापिहला    झटकेझटकेझटकेझटके    फतरुालाफतरुालाफतरुालाफतरुाला, , , , जीवजीवजीवजीव    लावेलावेलावेलावे    रयतलेारयतलेारयतलेारयतलेा    
    युययुुयु     नाहीनाहीनाहीनाही    िविविविवसरलासरलासरलासरला, , , , जीवजीवजीवजीव    लागेलागेलागेलागे    रयतलेा॥रयतलेा॥रयतलेा॥रयतलेा॥  

(म. स. वा. म. फुले, पृ.20) 
 1873 म ये जोितरावांना गलुामिगरी हा ंथ िलिहला. या 

ंथां या तावनेत ि टशांना अ पृ यांची होणारी िपळवणूक ल ात 
यावी यांनी अ पृ यांची गलुामिगरी न  करावी असे ितपादन केले 

आह.े देवदेवतां या उ पती िवषयी शंका िनमाण क न िव ानवादी  
उपि थत केला आह.े अ ान, अंध ांना थेट हात घातला आह.े अशा 

ामक समजूतीवर उ या असणा या समाज व थेला तडा दे याचे काय 
केल े आह.े जोितरावांनी 'परशुरामाला' दलेली नोटीस ही अंध ाला 
दलेला दणका आह.े जोितराव या ंथात ा णांनी िनमाण केलेल ेदेव, 
ा ण ंथकार यांनी अ पृ यां या शोषणाचे कधी द:ुख का वाटले नाही 

हा  उपि थत करतात. ाणे िविवध वणाना ज म दला अशी धारणा 
ा णशाहीची आह.े याला जोितराव  करतात. इं जांना आिण 

पशुप ाला कोणी ज म दला. या काळात ा णशाही या िवरोधात ' ' 
उ ार याची कोणाची हमत न हती या काळात जोितराव 

ा णशाहीवर समोर दंड ठोकून उभे रािहल.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    
    महा मा जोितराव फुले ह ेथोर ांतीकारक, थोर िवचारवंत होते. 
यां या लेखणीला समाजातील अिन  ढी न  कर याचा यास होता. त े

काल मा स या समकालीन होते. परंत ु यां या िवचारां या दोन पावल े
पुढे िवचार करणारे होते. यां या रचना समाजात 'मानवता' या मू यांची 
पेरण ं हावी यासाठी जािणवपूवक के या गे या हो या. सार वतांनी 
इं जां या अनुकरणाला आधुिनक सािह य हणून गौरव यात ध यता 
मानली, परंत ु जोितरावांनी सामा य जनतेसाठी सािह य िनमाण क न 
मानवतावादाचा कळस गाठला. यां या रचना अिन  ढ ना नकार 
देतात. देव-देवतां या उ प ीिवषयी  करतात. शोषणािव  बंड 
पुकारतात. ा णशाहीवर टीका करतात. अंध लेा आ हान देतात. 
अ पृ य समाजातील भयाण वा तवता तीत करतात. हणून दिलत-
िव ोही सािह याचे जनक व जोितराव फुलकउे जाते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
1) सम  वा मय महा मा फुल,े संपादक, डॉ. ितभा अिहरे, . आ.  
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""""महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यां यायां यायां यायां या    शतेीशतेीशतेीशतेी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    
िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    ासिंगकताासिंगकताासिंगकताासिंगकता."."."."    

ोोोो....    डॉडॉडॉडॉ....    डीडीडीडी....    डीडीडीडी....    चौधरीचौधरीचौधरीचौधरी    
उप ाचाय, 

िवभाग मुख -अथशा  िवभाग, 
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर.    

तावनातावनातावनातावना    ----    
             महा मा फुले आिण सािव ीबाई फुल े यांनी 150 वषापूव  
जनसामा यांचा िवकास िश णािशवाय होणार नाही, ह े स य ओळखून 
भारताम ये िश णाची गंगा आणली हणून यांना भारतातील िश णाचे 
भिगरथ हणून ओळखल े जाते.  यांनी देशातील पिहली मुल ची शाळा 
िभडेवा ात सु  केली. महा मा फुलनी जगाचा, पि मी देशांचा व 
िवशेषतः भारताचा ाचीन, अवाचीन इितहास यांनी इं जीमधून वाचला 
आिण सखोलपणे यावर मनन केल.े अमे रकन रा य ांती या इितहासाची 
यां या मनावर खोल छाप पडली.' द राइट्स ऑफ मॅन'  या थॉमस पेन 

यां या थंाची यांनी अनेक पारायणे केली.  मानवी समतेचा आिण 
वातं याचा येयवाद आ मसात केला. या त वां या आधारे त े भारतीय 

समाजाचे प रि थती सापे  चतन क न िवचार मांडल.े 
समाजाचे रा ाचे मागासलेपण याचे मूळ िश णा या अभावात 

आह े िश णा या अभावामुळे अ ान अंध ा बळावते िववेक आधुिनक 
दिृ कोन यांचा अभाव मो ा माणावर िनमाण झा यामुळे गतीच ेडीजे 
डीजे जली जात नाहीत यामुळे शेतकरी क करी समाज िवकिसत होत 
नाही िश णा या वाहापासून वंिचत रािह यामुळे दा र ा या दु च ात 
शेतकरी क करी समाज आपल ेजीवन तीत करतो महा मा फुले यांनी 
यां या िवचारातून केवळ शोिषतां या अंगावर आसूड ओढल े नाही तर 

शोिषतांचे शोषण करणा या सावकारा या िवरोधात ि टश व थलेा 
जागवणारे आसुडाचे फटके दल.े यांचे िवचार शोिषतांना यां या 
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दा यपणाची जाणीव िनमाण क न देणारे व िवरोधी बंडकरावयास 
लावणारे होते. 

महा मा फुले यांनी  
‘‘िव ेिवना मित गेली; मतीिवना नीित गलेी;  
नीतीिवना गित गलेी, गतीिवना िव  गले,े 

 िव ािवना शू  खचले; इतके अनथ एका अिव ेने केले.’’  
हा िन कष "शेतक याचा आसूड" म ये ारंभी सांिगतला आह.े   
यातून िश णाचे मह व सांिगतलेच पण याच सोबत  

गतीहीनता हीसु ा शेतकरी, क करी समाजा या दा र ाला मोठे कारण 
आह ेअसे दाखवून दल.े 

िमक, शेतकरी ब जन समाजा या आ थक अवनतीचे उ कृ  
िच  "शेतक याचा आसूड" या म ये फुल े यांनी रेखाटल े आह.े ह े काय 
करताना जनसामा यांचा शेती हाच मु य वसाय अस याने यां या 
अडचणी व येय आिण था इं जदरबारी मांड या. शेतक याचे आसूड व 
गुलामिगरी ह े पु तक िल न बोधन केल.े यामुळे महा मा फुल े ह े  े
अथत  होते.  

महा मा योितबा फुलचे आ थक िवचार काळातीत आहते. 
महा मा फुलनी भारतातील शतेी व शेतक यांब ल  जे जे िलखाण केल,े 
काय केलं या कायातून यांचे शेतीिवषयक िवचार प  होतात.  महा मा 
फुल ेयांचे शेतीिवषयक िवचार आजही केवळ महारा ात, भारतातच नाही 
तर जगातील सव शेतक यां या बाबतीत ासंिगक आहते. 
शतेीशतेीशतेीशतेी    वववव    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----    

ि टश काळात भारता या अथ व थेचा कणा शेती हाच होता. 
भारतातील जनसामा याचा जग याचा आधार शेती वसाय होता. 
जोडधं ा बाबत सवसामा य समाज अ ानी होता, यामुळे उपजीिवकेचा 
पूण भार शेतीवरच होता.   भारतीय शेती मा  िनसगावर अवलंबून 
अस यामुळे ती एक कारे  जुगारच असे पाऊस झाला, पाऊसमान उ म 
असेल, रोगराई नाही आली तरच शेतक यांना ब यापैक  उ प  होत असे. 
अ यथा शेतकरी उ प ापासून वंिचत राहत असे. एकूणच उपजीिवकेचा 
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आधार केवळ शेती अस यामुळे, भारतीय शेती व शेतकरी दो हीही 
िवकासापासून वंिचत होते. 
  भारतीय शेतकरी परंपरागत शेती साधनाने शेती करत असे, 
शेतीतील सचन व थेकडे फारसे ल  न हत,े  यां या शेताम ये 
िविहरी सारखी सचनाची साधन ेहोती या सचन साधनांचा उपयोग ते 
परंपरागत प तीने घेत होते. प रणामी सचनाखाली असणार्या शेतीचे 

माण, िपकाचे माण कमी रािह यामुळे, शेती फारशी लाभदायी ठरत 
न हती. 

एका बाजूला शेतीतील उ पादन कमी, उ प  कमी तर दसुर्या 
बाजूला शेती उ पादनावर मो ा माणावर ि टश सरकार   कर 
आकारत असे. कारण ि टश सरकारला सु ा केवळ शेतीतूनच 
अिधकािधक कर उ प  िमळ याची अपे ा होती.  हणजेच शेती व 
शेतक यावर अ मानी आिण सुलतानी दो ही कारची संकटे होती.  शेती 
उ पादन कमी झा यामुळे, उ प  कमी होई, दैनं दन खच भागिवणे कठीण 
जाईल अशा ि थतीत पुढील पेरणी कर यासाठी िबयाणे िवकत घे यासाठी 
शेतक याला सावकारा या दारात जावं लागत,  सावकार शेतक यां या 
अ ानाचा, िनकडीचा गैरफायदा घेऊन  तो मो ा माणावर शेतक यांची 
लूट करत असे. शेतक यांकडून मो ा माणावर ाज वसुली या क न 
शेतक यांवर अ याय करत. एकूणच शेतकरी सावकारा या  साप यात  
अडकत.  अनेकदा शेतक या या भावा भावात वाटणीव न बांधाव न 
वाद िनमाण होतो यातून भांडणे होत व ही भांडण ेसरकार दरबारी जाई, 
प रणामी शेती पडीक राहत यातून दो ही शेतक याचे नुकसान होई. 
हणजेच आपापसातील शेतक यांचे वाद  हसुे ा शेतक यां या अवनतीचे 

कारण हणून महा मा फुले यांनी दाखवून दलं. 
  शेतकरी जळणासाठी लाकूड जमा कर यासाठी जंगलात जात 
परंत ुि टशांनी जंगल ता यात घेत यामुळे अ  िशजव यासाठी िमळणारे 
लाकूड िमळेनासे झाले, यामुळे ि टीशां या िशपायाला लाच देऊन 
शेतक यांना संगी जंगलात जाऊन जळाऊ लाकडे यावी लागत असे. 
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ि टशांनी शेतक यावर वेगवेग या मा यमातून मो ा 
माणावर करआकारणी केली होती. यापैक  काल ा या पा या या 

वापरावर कर ि टीश सरकार घेत असे. यामुळे भारतीय शेतकरी हा कर 
वाचव यासाठी काल ा या पा याचा उपयोग, शेती या सचनासाठी 
करत नसे. प रणामी या काल ातील पा याचा उपयोग ि टशां या 
मज तील मो ा शेतक यांना होत असे. याचा प रणाम सवसामा य, 
गरीब शेतकरी का ात या पा या या वापरा भावी आपली शेती कसत, 
यामुळे शेतीचे उ प  कमी येत व शेतकरी दा र ा या दु च ातून बाहरे 

पडत नसत.  
थोड यात ि टश सरकार िविवध मा यमातून शेतक यांना लटुत 

असे, शेतक या या या शोषणािवरोधात महा मा फुले यांनी खत फोडीचे 
बंड केले.   'खतफोडीचे बंड' या नावाने महा मा फुल े यां या नेतृ वात 
आंदोलन केले गले,े याम ये यांनी "नांगर चालणार नाही, जमीन कसणार 
नाही'  ही भूिमका घेतली. शेवटी सरकारला याची दखल यावी लागली 
व महा मा फुल ेयांना चचला बोलावल ेलागल.े  

महा मा फुल ेयांनी शेतकरी व शेती सुधारणेसाठी ि टशांनी कर 
कमी करावेत, कज वाटपात पुढाकार यावा, िश णा या संधी िनमाण 
करा ात या कारचे उपाय सुचिवले. यासोबत यांनी जंगली 
जनावरांकडून मो ा माणावर िपकांची होणारी नासाडी 
थांबिव यासाठी व जंगली जनावरापासून िपकाचे नुकसान रोख यासाठी 
शेतक यांना जु या बंदकुा ा ात कवा पोिलस िशपायाकडून िपकाचे 
संर ण करावे यांना ह ेन जम यास यां या करातून र म कपात करावी 
असा आ ह धरला.  शेतक यांना सावकारी पाशातून सोड यासाठी कमी 

ाजदराने कज दे याचा कायदा कर यासाठी ि टश सरकारला भाग 
पाडल.े  शेतीचे आधुिनक करण तसेच वृ तोड थांबवण,े नदी, तलाव, 
कालवे बांधणे यासारखे उप म शासनाने हाती यावेत असेही सुचवले.  
1877 या दु काळाबाबत दु काळ त शेतक यांना मदत कर यासाठी व 
तसेच दु काळ त शेतक यां या िव ा याना मदत कर यासाठी महा मा 
फुल ेयांनी ि टश सरकारला प  िलिहल.े 
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  1888 म ये ि ह टो रया राणी या मुला या काय मात त े
शेतक यांचे ितिनधी हणून पारंपा रक वेशाम ये उपि थत रािहले. 
राणीला शेतक यां या दरुाव था संदभाम ये मािहती दली. एकूणच 
भारतीय शेतक या या दा र  व हलाखीत जीवनाचे वा तव, ि टश 
स ेपयत पोहोच याचे काय महा मा फुलनी केल.े   ि टश स ेकडून शेती 
सुधार यासाठी, शेतक यांची आ थक ि थती सुधार यासाठी य  महा मा 
फुल े यांनी केलले े आहते. यांनी केलेल े ह े य  आजही केवळ भारतीय 
तरावरच नाही तर जागितक तरावर उपयु  व मागदशक आहते. 

महा मा फुले यांनी केवळ शेती व शेतक यां या दरुव थेब ल 
यां या शोषणाब ल चे िवचार मांडल ेअसे नाही तर भारतीय शेतक यांनी 

कशा प तीन ेशेती करावी यािवषयी काही मौिलक सूचना के या आहते. 
फुल े वतः एक शेतकरी अस यामुळे शेती,शेतक यां या ांची 

जाण यांना चांग या कारे होती. शेतक  शाळेत िशकणा या मुलांना 
शेतीसंबंधी ान ावे, पा याचे िनयोजन कर यासाठी ल कराकडून व 
पोिलस िशपायाकडून नाल ेव  बंधारे टाकावे, सरकार कडून सव ण क न 
याला या भागातील सा ाची न द नकाशावर करावी. िविहरी खोदनू 

बांधणा यास पुर कार ावेत, नदी- ना यातील सुपीक गाळ शेतकर्यास 
िवनामू य ावा,शेती सुपीक हो यासाठी परदेशी शे या-म ाचे उ म 
यां या िव पेासून चांगल े खत िनमाण करावे.सरकारी जागावर ब जन 

समाजातील लोकांना सरकारी नोक या ावेत. 
शेतीचा धंदा आधुिनक तं िव ानावर उभारावा आिण ामीण 

उ ोगांना आधुिनक तं िव ेचा आधार ावा, अशी उपाययोजना फुल े
यांनी सुचिवली आह.े 

यािशवाय खे ापा ातून कृषी र क योजना राबवली 
पािहजे.शेतकर्यांना शेतीम ये उ पादन कशा प तीने वाढवता येईल 
यािवषयी मागदशन करणे आव यक आह.ेजो शेतकरी जा त पीक घेईल 
याला उ ेजनाथ ब ीस देण,े शेतक यांचा शेतीचे ान हावे यासाठी 

शेतीचे पु तके ावीत लाकूडतोडे िव  कायदा करावा म.फुले यांनी 
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भारताची शेती आिण शेतकरी यांची ि थती सुधार यासाठी जे उपाय 
सुचवलेल ेआहते ते आज ही मह वपूण आह.े 

खरोखरच महा मा फुले यांनी या काळा या अ यंत अवघड 
प रि थतीत व ितकूल वातावरणात मानवी क याणा या सव 
सुधारणांना िनभयपण ेहात घातला याचच एक भाग हणून शेतक यां या 
उ ारासाठीचा शेतक यांनी कशा प तीने शेती करावी याचा आदश 
व तुपाठ सवासमोर ठेवला हणजे यांनी आधी केल ेनंतर सांिगतल े हणजे 
फुल ेबोलके सुधारक नसून त ेकरत ेसुधारक होते. 

ही शेती या आ थक दरुव थेची सम या अजूनही 
वातं य ा ीनंतर 74 वष होऊन गेली तरी सुटलेली नाही.   

सुमारे 150 वषापूव  िलिहललेा हा िवचार आज या ामीण 
अथ व थेलाही ब याच माणात लाग ू पडतो, ही गो  यानात 
घे यासारखी आह.े आज या भारतीय शेतक यांनी वतःला ओळखून 
िनयोजनपूवक शेती केली तर आपला देश िनि त महास ा झा यािशवाय 
राहणार नाही. पण याला कृतीची जोड असली पािहजे. असे झालेच तर 
महा मा फुल े यां या व ातील भारत िनमाण हो यास वेळ लागणार 
नाही. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 285   

भाभाभाभारतीयरतीयरतीयरतीय    ी िश णाच ेी िश णाच ेी िश णाच ेी िश णाच ेजनकजनकजनकजनक::::    महा मा फुल ेमहा मा फुल ेमहा मा फुल ेमहा मा फुल े
व सािव ीबाई व सािव ीबाई व सािव ीबाई व सािव ीबाई फुलेफुलेफुलेफुले    

 

डॉ. मोरे ब ुवान केरबाजी    
इितहास िवभाग मुख महा मा फुले महािव ालय अहमदपूर िज. लातूर 

तावना: 
योितराव फुले व सािव ीबाई फुले या दा प यानेधा मक, 

सामािजक, आ थक, शै िणक अशा अनेक िवषयांवर यां या काळा या 
फार पुढे जाणारे बंडखोर व मा मक िवचार मांडले आहते. फुलचेह ेिवचार 

ासंिगक आिण संक ण असल े तरी यांचे अतंःसू  एकच अस यामुळे 
यां यात कमालीची सुसंगतता आह.े प रवतनाची दशा आिण उ  े

सु प  असली तरच िवचारांम ये अशी सुसंगतता सा य होते. यां या 
युि वादांवर काळा या, ासंगा या आिण उपल ध मािहती या मयादा 
अप रहायतः पडले या अस या तरी महा मा फुल ेयांचे ितपादन कोठेही 
तकशु तेला पारखे झालेल ेनाही. सावजिनक स यधम, बुि ामा यवाद, 
तारत य, सम ता, िववेकिन ा, खुलेपणा, इहवाद ही यां या वैचा रक 
लेखनाची पायाभूत वैिश  े असून िनरपवादपण े ती यां या संपूण 
लेखनात आढळतात. ह े यां या लेखनाचे मह वपूण वैिश  आह.े 
काळा या गरजा अचूकपणे हरेले या सामािजक िवचारवंताचे ह े िवचार 
अस यामुळे ते िजवंत आिण रसरशीत तर ठरल े आहतेच, पण 
ता कािलकते या सीमारेषा ओलांडून जा याचेही साम य महा मा फुले 
यां या िवचारांम ये आह.े 

१९ ा शतकात समाजातील या वैगु यावर योितरावांनी बोट 
ठेवले होत े त ेआजही ब तांशी तशीच रािहली अस यामुळे महा मा फुल े
यांचे िवचार आजही यां या काळा इतकेच मह वपूण आहते. महा मा फुल े
ह े कृितशील िवचारवंत होते. ‘बोले तैसा चाल े याची वंदावी पाऊले’ ह े
महा मा फुले यां या बाबतीत अगदी शत ितशत स य आह.े 
महा मा फुल ेयाचं ेिश ण िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेिश ण िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेिश ण िवषयक िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेिश ण िवषयक िवचार::::    

महा मा फुले यांना इं जांचा िझरपणीचा िस ांत हणजेच 
फ टरेशन िथयरी अिजबात मा य न हती. समाजातील किन  अितशू  

वगा या िश णाची जबाबदारी शासनान ेउचलावी अशी फु यांची मन वी 
मागणी होती. भारतातील व र  वग किन ां या िश णाब ल उदासीन 
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आहचे व याबरोबरच या शोिषत वगाब ल ितर कार व तु छता महा मा 
फुले यांना वाटत होती. ि यां या, शू  व यां या ाथिमक िश णाची 
जबाबदारी शासनाने ाधा य माने वीकारावी असे आवाहन महा मा 
फुले यांनी केल ेहोते. याबरोबरच केवळ शासनाला आवाहन क नच फुल े
थांबल ेनाहीत तर वतःच मुल साठी व महार मांगा या मुलांसाठी शाळा 
काढून या लोकांम ये जाणीव जागृती कर याचे काय महा मा फुल ेयांनी 
इसवीसन १८४८ म ये सािव ीबाई फुले यां या सा ाने सु  केले. 
िश णा या अभावामुळे माणूस नैितक व बौि क दृ ा अपंग होतोच 
िशवाय ावहा रक े ातही िनर र माणसाची पीछेहाट होते यावर 
महा मा फुले यांचा ठाम िव ास होता. िनर र माणसे दसु या या 
ऑजळीने पाणी िपतात कारण त े वतः िवचार क  शकत नाहीत 
जीवनाचा सवागीण आ वाद िनर र  घऊे शकत नाही. यांचा 
आ मिव ास, येयवाद, पुढाकारवृ ी, आ मिनभरता व िच क सकवृ ी 
यांना सोडून जाते. अ ानी  कतृ वाची नवीन े े पादा ांत क  

शकत नाही यावर महा मा फुल ेयांचा ठाम िव ास होता. 
िनर र असललेा शू  शतेकरी ावसाियक व ावहा रक पधत 

मागे पडतो तसाच तो मानवी ह , ित ा व दजा या मानवी मू यांना 
पारखा होतो या गंभीर संकटाची फुल े यांना मािहती होती. िश णा या 
मा यमातून सभोवताल या प रि थतीचे यो य आकलन हावे तसेच 

ामक समजुती आिण अंध ा यांचे िनराकरण हावे, दा र  आिण दःुख 
आप या व र ांची खरी कारण ेसमजून यांचे िनराकरण कर यास ब जन 
समाजाने वृ  हावे, यांना आ मिव ास आिण आ मभान यावे अशी 
योितबा फुले यांची अपे ा होती. वतमाना या यथाथ ानाबरोबरच 

या अगंी स य-अस य, िववेक कर याची मतायावी आिण श द 
ामा य यातून ितची सुटका हावी ही िश णाची योजने महा मा फुले 

यांनी सांिगतले आहते. िश णाची फल तुी ही केवळ ि िन  
सा यापुरती मया दत राहणे यांना मुळीच मा य न हते. आ म सुखासाठी 

ानाजन करणे या खेरीज अिधक ापक योजन जर िश णाला नसेल 
तर त े िश ण ितगामी ठरेल याची जाणीव योितबा फुल ेयांना पुरेपरू 
होती. लोकां या िहतासाठी व सामािजक गतीसाठी ानाचा उपयोग 
हावा तसेच िश णातून समाजजीवनाला उिचत दशा ा  हावी तसेच 

चा र याची पड़ी पायाभरणी हावी असा योितबा फुले यांचा आ ह 
होता.  
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िश णा या मा यमातून संघषशील ि म वाची घडण हावी 
आिण संघषातून नवीन समाजाची िन मती हावी अशी महा मा फुले 
यांची अपे ा होती. नविन मती या रेणा समाजा या खालून वर 
उसळतात ते हाच या प रणामकारक ठरतात याची जाणीव अस यामुळे 

येकालाच िश ण िमळायला पािहजे अशी महा मा फुल े यांनी अ यंत 
मह वपूण िशफारस अंतःकरणपूवक तळमळीन े केली होती. समता, 
वातं य आिण बंधतुा या अिधकार पूत साठी िश ण आव यक आह,े ह े

ठामपणे सांग याचे काय महा मा योितराव फुले यांनी केलेल े आह.े 
भारतात ि टशांनी सु  केलेली िश ण प ती योितरावांना 
असमाधानकारक वाटत होती. उ वण यां या उ  िश णावर अतोनात 
खच कर यातून ब जन समाजावर अ याय होतो ह ेरा यक या या ल ात 
आणून दे याचे काय महा मा फुले यांनी केलेल ेआह.े सरकारला िमळणा या 
महसूलाम ये रयते या घामातनू िनमाण झाललेा पैसा आललेा असतो, 
व र  व ीमंत वगाचे यातील योगदान नग य असत,े अशा प रि थतीत 
शासनाने महसुलाचा पैसा व र  वगा या उ  िश णावर उधळावा ह े
महा मा फुले यांना यो य वाटत न हत.े उ वण य लोकांना उ  िश ण 
िमळा यामुळे शासन व शासनातील सव व र  पद े उ िव ािवभूिषत 

ा ण समाजालाच िमळून तेथ े ा णांची म े दारी िनमाण झाली. तसेच 
याकाळातील सरकारी िश णाचा मह वाचा दोष हणजे त कालीन 

िश ण फारच पु तक  व पाचे आिण दैनं दन जीवना या गरजांशी 
मुळीच संदभ नसलेल े होते यावरमहा मा फुले यांनी कषाने काश 
टाकला.  

ि टश कालीन िश ण िव ा याना पोशाखी बनवीत 
अस यामुळे शारी रक क ा या येत आह ेयाकडे महा मा फुल ेयांनी ल  
वेधले. उ  जातीतील पंतोजी ऐवजी किन  जात मधून िशि त पंतोजी 
िनमाण के यास त े वजाितय मुलांना िशक याची गोडी लावतील आिण 
वेळ थ न जाता आळीपाळीने शरीर माची कामे करीत ते मुलांना 
जीवनाब ल िश णही देतील अशी पंतोजीब ल सूचना योितबा फुल े
यांनी सरकारला केलेली आह.े िश णाची गोडी या िव ा यांना आह,े 
यांनािश णासाठी िश यवृ ी न देता शाळेत न जाणा या मुलांना 

िशक यासाठी िश यवृ ी ावी अशी सूचना सु ा महा मा फुले यांनी 
इं ज सरकारला केलेली आह.े याच बरोबर हटंर आयोगाला दले या 
सा ीम ये आप या िनवेदनात महा मा फुल े यांनी मंुबई रा यात या 
काळी चिलत असले या ाथिमक िश णाब ल ती  असमाधान क 
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केले होत.े िश कांना पुरेसे वेतन, िश ण व ो साहन ावे. नेहमी या 
िवषया बरोबरच शेतक चे ाथिमक ान तसेच नैितक व आरो य िवषयक 

ानही िव ा याना िमळेल असे अ यास म राबवल े जावेत. तांि क, 
नैितक व आरो यिवषयक आिण शेतीिवषयक अंतभाव असलेली नवी 

िमक पु तके तयार करावीत, तसेच ामीण भागातील शाळांची वतं  
अिधका यांमाफत िनयिमत तपासणी करावी अशा अपे ा योितरावांनी 
हटंर आयोगापुढे  केले या हो या. 
स यशोधक समाजा या मा यमातनूस यशोधक समाजा या मा यमातनूस यशोधक समाजा या मा यमातनूस यशोधक समाजा या मा यमातनू    महा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयाचंे    
धा मक काय व जनजागतृीधा मक काय व जनजागतृीधा मक काय व जनजागतृीधा मक काय व जनजागतृी::::    

महा मा फुले यांनी ब जन समाजा या क याणासाठी इ१८७३ 
साली स यशोधक समाजाची थापना केली. ा यानां या ारे, 
चचास ां ारे यांनी तळागाळापयत पोहोच याचा य  केला. 
कमकांडांचा भंडाफोड क न महा मा फुले यांनी वाथ  भटशाहीवर ह ल े
केले आिण ा णशाही ब जनांचे कसे शोषण करते याब ल लेखन केल.े 
स यशोधक समाजा या काया ारे तसेच स यशोधक  िववाह प ती ारे 
पुरोिहतशाहीचे उ ाटन कर यासाठी महा मा फुले यांनी कमालीचे काय 
केलेल े आह.े या धा मक नीित ारे स ाधा यांनी आ थक, राजक य, 
सां कृितक स ा ा  केली याचे अवलोकन महा मा फुल े यांनी केलले े
होते. धा मक चळवळी िशवाय धम सुधारणा करता येत नाही याची 
जाणीव महा मा फुले यांना झालेली होती, हणूनच स यशोधक 
समाजा या चळवळी ारे ब जन समाजाम ये धा मक ांती कर याचे 
महान काय यांनी केल.े समाजाम ये पुरोिहत वगाचे वच व होते, ि या 
आिण शू  यांची लूट केली जात होती. धा मक े ात अराजक माजले होत े
या सव गो ना महा मा फुल े यांनी िवरोध केला. ब जन समाजाम ये 
आ मिव ास, डोळसपणा आिण आ मभान जागृत कर याचे काय यांनी 
केले आह.े यांनी स यशोधक चळवळी ारे तळागाळातील लोकांवर 
बुि ग य नैितकतेचे, कत  भावनेचे आिण सामािजक दािय वाचे सं कार 
केलेल े आहते. समाजाने थल कालानु प ई र क पनेत आजवर बदल 
केलेले आहते आिण आज ती या थांब याचे काहीही कारण नाही 
याचाही िवचार महा मा फुले यांनी केललेा आह.े 

महा मा फुले यां या मत ेई र हा या सृ ीचा िनमाता आह.े या 
जगाची िन मती झा यानंतर सव बाबी िनसगा या व िव ाना या 
िनयमानुसार घडत राहतात. ह े िनयम आज ई राची आ ा आिण 
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ई राची इ छा हणून माणसांनी वीकारायचे असतात. ई री िनयमह े
बुि ग य आहते व िनसगात घडून आले या ता कािलक व दीघकालीन 
प रणामांचे अवलोकन याला या िनयमापयत पोहचवू शकते. जगा या 

ापारातूनच परमे र मानसाशी सं ापन करीत असतो. सव स याची 
ेरणा माणसाला बु ी या मा यमातून िमळत असत.े 

सव मानव ाणी एकाच ई राने िनमाण केललेी अस यामुळे त े
समान असतात आिण सार याच मानवी ह ाचे सवजण धनी असतात. 
ई रा या चतनामुळे माणूस स गुणी बनतो कारण सव नीतीिनयमांचा व 
मानवी ह ांचा मूलाधार हा ई रच असतो. आपण केले या चांग या 
अथवा वाईट कृ याची बि से कवा िश ा आप याला ई र वतमान व 
भावी जीवनात देत असतो. एवढेच नाही आपणास कवा आप या 
लेकरांना चांगल े कवा वाईट फळ भोगावेच लागतात अशी जोतीरावांनी 
आप या धमिवषयक मांडणीत मािहती दलेली आह.े ई र हा मानवी 
संवेदनां या कवेत सामावणारा नाही. ई र हा अित तेज वी व स य व प 
आह े हणून ई राची भेट घे यासाठी केले जाणारे सगळे य  िनरथक 
आहते असे योितरावांचे प  मत होत.े माणसाने आजूबाजू या सृ ीचे 
सू म अवलोकन करावे. सृ ी िनमा या ई राची इ छा जाणून यावी 
आिण कृत ता भावनेन े ई राचे मरण क न ई राला शरण जावे. 
यापिलकडे कसलेही कमकांड िन मकासाठी करायची गरज नाही ह े
महा मा फुल े ठामपण ेसांगतात. महा मा फुल ेयांनी ई रािवषयी चतन 
अ यंत सखोलपण ेकेललेे होत.े अवतार क पना, अनु ान, मू तपूजा, नैव , 
उ नीचता इ यादी गो ना यांनी साफ िवरोध केला. ई र आिण माणूस 
यां यातील म य थाला यांनी िवरोध केला. 

धमा या नावाखाली ब जनांची लुबाडणूक करणा-या पुजा यांचा 
महा मा फुल ेयांनी िवरोध केला. मं दरात देव नसतो तर पजुा यांचे पोट 
असते ह े यांनी जाहीरपणे सांिगतल.े ब जन समाज या दवैतांची पूजा 
करीत होता ती मुळात बळीराजा या रा यातील कतबगार मंडळी 
अस याचे महा मा फुल ेयांनी िस  केल.े बळीचे रा य न  करणारे कोणी 
अवतार न हते तर त े परक य आ मक होते असे महा मा फुलेयांनी 
ठामपणे सांिगतल.े यांनी देवा या अवतारवादाचा उघडपण ेिवरोध केला. 
भारतातील शू  आिण अितशू  सव ी-पु ष सारखेच असून यांना समान 
मानवी ह  आहते तसेच एकमेकां या ह ाचा पूण आदर ठेवून सवानी 
आनंद पूवक जीवन जगायला पािहजे. भारतासार या िनर र, पारंप रक 
आिण धम धान असले या समाजाम ये महा मा फुल े यांनी िन मकाची 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 290   

संक पना उभी कर याचे काय केले. महा मा फुले यांची िन मक संक पना 
ई रापे ा हाडामांसा या माणसाकडे आक षत करत.े यांची धम 
िवचाराची उ  े यामुळेच सव वी इहवादी होती. धम काय आह ेआिण 
धम हणजे काय नाही या संक पना महा मा फुल ेयां या परखड हो या. 
माणसाने ई रावर िन ा ठेवून शु  आचरण करावे तसेच अ दान करावे 
यावर यांनी भर दला. महा मा फुल े यांनी सांिगतललेा सावजिनक 
स यधम हा िव धम आह.े सावजिनक स यधमात सां दाियकतेला मुळीच 
थान नाही आिण हा धम कोण या एका समूहाची ठेव नाही. सावजिनक 

स यधमात दरुा ह, म सर, हवेेदावे, यूनगंड इ यादी गो ना अिजबात 
थारा नाही. मनु य ा यातील जात, धम, लग, वण इ यादी आधारावर 
प पात करणे महा मा योितराव फुल े यांना अिजबात मा य न हत.े 
समाजात खो ा धमाचा भाव वाढ यामुळे ब जन समाजाला लुटल ेगलेे. 
हणूनच सवसामा य जनतेने सावजिनक स यधमाचा अवलंब करावा अशी 

तळमळीची नंती महा मा फुल ेयांनी केललेी आह.े हणनूच महा मा फुले 
यांचे मक िवचार आज सु ा भारतीय लोकांना मागदशक ठरतात. 
सािव ीबाई फुल ेयाचं ेशै िणक कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेशै िणक कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेशै िणक कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेशै िणक काय::::    

सािव ीबाई फुले यांनी भारतीय ि यां या िश णासाठी आपल े
संपूण जीवन सम पत केल.े हणूनच भारतीय ी िश णाचे जनक हणून 
महा मा योितबा फुल ेआिण सािव ीबाई फुल ेयांना जगभरात ओळखल े
जाते. सािव ीबाई जोतीराव फुलेया भारतीय समाजसुधारक, िश णत  
आिण कविय ी हो या. यांना भारतातील पिह या मिहला िशि का 
हणून ओळखले जात.े यांचे पती योितराव फुले यां यासोबत यांनी 

भारतातील मिहलांचे अिधकार सुधार यात मह वाची भूिमका बजावली. 
यांना भारतीय ीवादाची जननी मानल ेजाते. सािव ीबाई आिण यांचे 

पती यांनी १८४८ म ये िभडेवा ात पु यात मुल या शाळेची थापना 
केली. ही शाळा दशेात थापन झाले या सु वाती या शाळांपैक  एक 
होती. 

िश ण घते यािशवाय ि यांचा उ ार होणार नाही यासाठी१ 
जानेवारी, इ.स. १८४८ रोजी पु यातील बुधवार पेठेतील िभडेवा ात 
जोतीराव आिण सािव ीबा नी मुल ची शाळा काढली. त कालीन 
पु यातीलकमठ मनुवादी समाजा या िवरोधाला न जुमानता िववाहानंतर 
िश ण घेतले व िश क बन याचे े नग घतेल ेआिण िश क, मु या यापक 
बनून िश ण दले. केवळ चार वषात १८ शाळा उघड या आिण 
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चालव या. त कालीन ि टश भारतातली एत ेशीय न ेकाढलेली ही 
पिहलीच मुल ची शाळा ठरली. इं ज सरकारने सु ा महा मा फुले यां या 
शै िणक कायाचा गौरव केला व स कार केला. 

िश णा या सार कर यासाठी अ य सामािजक े ांतही काम 
करणे गरजेचे आह े याची जाणीव सािव ीबा ना झाली, ि यांचा 
आ मिव ास वाढवणे गरजेचे आह ेह ेसािव ीबा नी ओळखले. काही ू र 

ढ नाही यांनी आळा घातला. बाल-जरठ िववाह थेमुळे अनेक मुली 
वया या बारा-तेरा ा वष  िवधवा हाय या. िवशेषतःउ  जातीत व 

ा ण समाजात िवधवा पुन ववाह अिजबात मा य न हता. पती या 
िनधनानंतर अशा िवधवांना सती जावे लाग े कवा मग यांचे केशवपन 
क न कु प बनिवल ेजाई. िवरोधाचा अिधकार नसले या या िवधवा मग 
कुणातरी नराधमा या िशकार बनत, अशावेळी गरोदर िवधवा हणून 
समाज छळ करणार, ज माला येणा या मुलाला यातनांिशवाय काहीच 
िमळणार नाही अशा िवचारांनी या िवधवा आ मह या करत कवा 

ूणह या करत. ह े सव पािह यानंतर सािव ीबा चे मन गिहव न जात 
असे. जोितरावांनी या सम येवर उपाय हणून बालह या ितबंधक गृह 
सु  केल.े तेव ाच नेटाने सािव ीबाईनी ते समथपणे चालवले. फसले या 
वा बला काराने गरोदर रािहले या िवधवांचे या बाळंतपण करत. या 
बालह या ितबंधक गृहातील सव अनाथ बालकांना सािव ीबाई आपलीच 
मुले मानत. याच ठकाणी ज मले या काशीबाई या ा ण िवधवेचे मूल 
यांनी द क घेतल.े याचे नाव यशवंत ठेवल े व याला खूप िशकवून 

डॉ टर केले. 
एकोिणसा ा शतकात केशवपन बंद कर यासाठी नािभक 

समाजातील लोकांचे बोधन करणे व यांचा संप घडवून आणणे, 
पुन ववाहाचा कायदा हावा यासाठी य  करण े अशी अनेक कामे 
सािव ीबाईनी अ यंत क पकतेने पार पाडली. स यशोधक समाजा या 
कायातही सािव ीबाईचा मोठा सहभाग असे. महा मा फुल े यां या 
िनधनानंतर  सािव ीबा नी स यशोधक समाजा या कायाची धुरा 
वािहली. आप या मनातील िवचारांचा सार यांनी आप या सािह या या 
मा यमातून केला. ‘का फुले’ व बावनकशी सुबोध र ाकर ह ेका सं ह 
यांनी अ यंत तळमळीने िलिहल.े पुढील काळात यांची भाषणेही 
कािशत कर यात आली. 

यानंतर इ.स. १८९६ सालात या दु काळात सािव ीबाईनी 
वतः या आदश समाज सेवेने समाजाला स कायाचा आदश घालून दला. 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 292   

पोटासाठी शरीरिव य करणा या बाया-बाप ांना दु ां या तावडीतून 
सोडवून यांनी यांना स यशोधक कुटंुबांत आ यास पाठिवले. यां या 
कायाला हातभार हणनू पंिडता रमाबाई व इतर िति त मिहलांनी 
मदतीचा हात पुढे केला. तसेच सािव ीबाई फुले यांना ी िश णा या 
कायात मदत क न े रत केल.े 

सािव ीबा नी समाजाचा अ यंत बारकाईने अ यास केललेा 
होता. सािव ीबाई फुले या लिेखका आिण कविय ीसु ा हो या. यांनी 
लोकांना े रत कर यासाठी१८५४ म ये का फुले आिण १८९२ म ये 
बावनकाशी सुबोध र ाकर कािशत केल े आिण  ब जनांनी शाळेत 
जा यासाठी िश णाचे मह व सांगणारी किवता िलिहली व कािशत 
केली, याम ये यांनी गोरगरीब लोकांना िश ण घऊेन वतःला 
घडव यासाठी ो सािहत केले. यां या अनुभवाचा आिण कामाचा 
प रणाम हणून या एक उ कट ीवादी बन या व आज सु ा या 

ीवादा या तीक आहते. मिहलां या ह ांबाबत जाग कता िनमाण 
कर यासाठी यांनी मिहला सेवा मंडळाची थापना केली. यांनी 
मिहलांसाठी जातीय भेदभाव कवा कोण याही कारचा भेदभाव न 
पाळता मेळावे घे याचे िश ण दल.े याचे ितक हणजे उपि थत सव 
मिहलांनी एकाच चटईवर बसायचे. सािव ीबाई फुले ूणह या िवरोधी 
कायक या सु ा हो या व यासाठी यांनी समाज जागृती केली. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

खूप िवचार के यानतंर जोतीरावांनी समाज ांतीचे पिहल ेश  
हणून ी िश ण हाती घेतले. कारण यां या वेळी ीन े िश ण घेण े
हणजे सामािजक आिण धा मक कुकमकर यासारखे होते. ीने िश ण 

घेतल े तर ितला अकाली वैध  येईल, अशी समजूत यावेळी 
समाजातहोती. तसेचि यांनी वहाणा वापरणे अपिव  मानले जाई. 
त कालीन समाजात ीने छ ी वापरली तर पु षाचा उपमद होई. ते हा 

ीने िश ण घतेल े तर ती कुमागास लागेल, पापाचरणाची वृ ी 
बळावेल व अशा कारे घराचे सव वी वाटोळे होईल, अशी धारणा 
समाजात पसरली होती. याच साठीशू  आिण िवशेषतः अितशू  जातीतील 
ि यांना िश ण देण े हणजे या काळा या सनातनी लोकांना मोठा 

ाचार कवा महापाप वाटत होते. 
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ांती योती सािव ीबाई फुले आिण िश ण महष  महा मा 
योितबा फुले यांनी ी िश ण, िवधवािववाह सामािजक समता 

यासार या सामािजक सुधारणांसाठी आपले संपणू जीवन तीत केल.े 
वतः या िनवाहासाठी यांनी िमशनरी शाळेत नोकरी केली आिण वतः 

काढले या शाळेत यांनी एक पैसा सु ा घेतला नाही. एवढे महान काय 
एकोिणसा ा शतकात करणारा हा पिहला समाज सुधारक होय. महा मा 
फुले यां या सुधारणांना समाजातून जोरदार िवरोध झाला. यां यावर 
मारेकरीही घातले गलेे, परंत ु आप या िन पेासून महा मा फुल े ढळल े
नाहीत हणनूच महा माफुले ह े भारतातील सामािजक ांतीचे अ दतू 
ठरल ेतसेच कृितशील िवचारवंत ठरल.े कृितशील िवचारवंत हणून िविवध 

े ातील महा मा फुल ेयांचे िवचार आज एकिवसा ा शतकातसु ा संपूण 
जगाला मागदशक ठरतात हचे यां या शै िणक कायाचेमह व होय. 

महा मा योितबा फुले व  ांती योती सािव ीबाई फुले यांनी 
आज म ी िश णासाठी काय केले. हणूनच यांना भारतीय ी 
िश णाचे जनक हणनू ओळखले जात े ते अगदी साथ होय. आज 
महारा ातीलच न ह े तर संपूण भारतातील ि यांनी जगभरात 
ग डभरारी िविवध े ात घतेललेी आह े याचे सव ेय महा मा फुले व 
सािव ीबाई फुल ेयांनी आज म केले या शै िणक कायाला जाते याबाबत 
दमुत नाही. 
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी::::    
१) लोकरा यमािसक, महा मा योितरावफुले मृतीशता दीिवशेषांक, 
१६ते२८फे ुवारी१९९१, मािहती व जनसंपक महासंचालनालय, महारा  शासन, 
मं ालया समोर, मंुबई. 
२) धनंजयक र, महा मा योितराव फुले आम या समाज ांतीचे जनक, १९६८. 
३) डॉ. एस. एस. गाठाळ, आधुिनक महारा ातील समाज सुधारक, कैलाश पि लकेश स, 
औरंगाबाद, जुलै २०१८. 
४) फडकुले, िनमलकुमार : म. फुले यांची वैिश संप  किवता, सािह यातील 

काशधारा, सुिव ा काशन, कको हापूर. 
५) माटे, ी.म. : संत, पंत व तंत, ठोकळ काशन, पुणे. 
६) भा कर ल मण भोळे, भारतीय सािह याचे िनमाते महा मा योितराव फुले, सािह य 
अकादमी मंुबई, इसवी सन २०१३. 
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सािव ीबाई फुल े शै िणक कायसािव ीबाई फुल े शै िणक कायसािव ीबाई फुल े शै िणक कायसािव ीबाई फुल े शै िणक काय 
 

चाटे अजनु खडूंचाटे अजनु खडूंचाटे अजनु खडूंचाटे अजनु खडूं    
कलाकलाकलाकला, , , , वािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालयवािण य व िव ान  महािव ालय, , , , अळकुटीअळकुटीअळकुटीअळकुटी.... 

तावनातावनातावनातावना– 

आज जगभर ि यां या मानवी ह ाचा  ऐरणीवर आललेा आह.े 
पु षां या खां ाला खांदा लावून जीवना या सव े ांम ये ि यांनी 
भरारी घतेली आह.े असे कोणत े े  नाही क  जेथे ीया गणुव ेत 
पु षां या तलुनेत माग े आह.े १७८ वषापूव  ी, िश ण, ान, स ा 
सामािजक याय, जाितिनमूलन ,समता वातं य आिण बंधुता या 
मू यां या थापनेसाठी यांनी सम पतपण े काय केल.े या ांती योती 
सािव ीबाई फुल े होय. सव शै िणक काय िवनामू य करणा या पिह या 
अ यािपका ांती योती सािव ीबाई फुल े तसेच िश णाम ये शारी रक 
िश णाचा अंतभाव करणा या पिह या अ यािपका होय. शाळेत 
कथाकथनाची खास तािसका ठेवणा या व आनंददायी िश णा या पिह या 

वतक होय . यांनी ी व शू ांना म ये िश णाचा सार केला.आिशया 
खंडातील पिहली मुल ची शाळा सु  केली सािव ीबाई फुले पिह या 
भारतातील मिहलां या ह ा या िवकासातील मोलाची कामिगरी 
बजावली होती. 
सािव ीबाईफुलयेाचंासािव ीबाईफुलयेाचंासािव ीबाईफुलयेाचंासािव ीबाईफुलयेाचंाजीवन प रचय जीवन प रचय जीवन प रचय जीवन प रचय ----    

ांित योती सािव ीबा चा ज म 3 जानेवारी १८३१ रोजी 
नायगाव येथील तालुका- खंडाळा िज हा -सातारा येथील खंडोबा सदजुी 
नेवासे पाटील व ल मीबाई यांना का यारा ा या पान ेझाला. या काळ 
नुकताच पेशवाई संपून इं जीअमंल सु  झालेला होता; तरी य  जीवन 
मा  अ ान, कमकांड, वणभेद, जाितभेद, बालिववाह, केशवपन, सतीची 
चाल, ब प ी व यासार या असं य सामािजक ाध नी बरबटलेल ेहोत.े 
ि यांची ि थती अ यंत हीन होती.“चूल आिण मूल” या या पलीकडे 
जाऊन यांना कोणताच अिधकार न हते. 

फा गुन कृ ण पंचमी शािलवाहन शके १७६५  इ.स१८४० म ये 
नायगावला ता यासाहबे महा मा योितबा फुले व ान योती 
सािव ीबाई फुले यांचा िववाह झाला. यावेळी माई चे वय अवघे नऊ वष 
आिण महा मा योितबा फुले यांचे वय तेरा वषाचे होते. ता यांचे वडील 
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गो वदराव फुल े ह े मूळचे फुरसंुगीचे ीरसागर परंत ु पेश ांनी यांना 
पु यातील फुलबागेची जमीन ब ीस दली हणून ते पु याला येऊन 
रािहले आिण फुलां या वसायाव न फुल ेह ेआडनाव िमळाले. 
पिह यािशि कापिह यािशि कापिह यािशि कापिह यािशि का    ////    मु या यािपकामु या यािपकामु या यािपकामु या यािपका----    

महा मा फुले यांनी ीिश णाची तळमळ होती. समाज ी 
िश णा या िवरोधात होता. मुल ना शाळेत पाठव यास कोणीही तयार 
न हते, प रणामी महा मा फुल ेयांनी सािव ीबा ना िशकव याचा िनणय 
घेतला. महा मा फुले शतेात काम करता करता फाव या वेळात आं या या 
झाडाखाली यांची िवधवा मावस बहीण सगुणाबाई ि रसागर व 
सािव ीबा ना िश णाचे धडे देत असतात. यानंतर “िमसेस िमचेल” 
यांनी माईना व सगणुाबाई “नॉमल” कूलम ये १८४६-१८४७ म य े
ितस या येत वेश दला. या दोघांनी१८४६-४७ म ये चौथे वष पूण 
के यावर यांना िशि त िशि का व मु या यािपका बनव या. 

मुल ची पिहली शाळा भारतीय ी िश णा या दृ ीन ेही अ यंत 
मह वाची व िनणय घटना ी दा प यांनी यांनी ी  शू ांना िश ण 
दे या या कायास सु वात केली. १ जानेवारी १९४८ रोजी “पु यातील 
बुधवार पेठेतील िभडे वा ात” मुल ची” पिहली शाळा सु  झाली. या 
शाळेत सु वातीला केवळ सहाच मुल नी वेश केला. याम ये चार 

ा ण, एक मराठा, एक धनगर जातीचा मुल ना वेश दला. ी 
िश णा या कायात अडचणी िनमाण के या हो या ह े खरे असले तरी 
सािव ीबा नी कधीच ा ण मुल ना साप  वागणूक दली नाही. 
सािव ीबा नी १५ मे १८४८ ला मुल साठी थम शाळा काढून १ 
मे१८४९ ला पुण े येथील उ मान शेख वा ात ौढांसाठी शाळा 
काढली. याच शे िणक चार आिण सार करतात. यां या या कृ यामुळे 
सनात यांकडून मा ना नेहमीच अंगावर दगड, घाणेर ा िश ा खा ा 
लागत असत, हणून माई नेहमी सोबत दोन लुगडे ठेवत असत. इतका 

ास देऊनही माई आप या हातातील शै िणक काय सोडत नाही. ह े
ल ात आ यावर सनात यांनी भाडो ी मारेकरी पाठवल े मा  याचा 
प रणाम उलटाच झाला. यातील ध डीराम कंुभार हा ता यासाहबेां या 

ेरणेन ेपंिडत झाला. याचे वेदाचाय ह ेपु तक फार गाजले, तर “रामोशी 
रोडे हा भ क असता यांचा र क झाला”. 

सािव ीबाई फुले यांनी ने टव लाय री काढली होती, 
• यांनी पािहले अ यापक िश ण क  नॉमल कूल काढले व 

चालवले होत.े यातून फतीमा शैख ही पिहली मुि लम िशि का 
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तयार कर याचे ेय सु ा सािव ीबाई फुले व योितबा फुल ेयांना 
जाते. 

•  शालेय मुल ेव आजूबाजू या संचालन करणा या पिह या संचािलका 
ाथिमक तरापासून इं जीचा परु कार करणा या व राबवणा या 

पिह या अ यािपका फुल ेदा प याने 
•  सव थम ौढांसाठी िश ण वग काढल े होते. शतेकरी, कामकरी 

यां यासाठी यांनी रा  शाळा काढ या हो या. सािव ीबाई यांचा 
मूळ पड िश काचा होता, या मा यमातून िशकव या सं कार म 
बालमनावर अिधक भाव पडतो. बालकांना िशकव याचा हा सुलभ 
माग सािव ीबा नी चांगला अवगत केला होता ह े यांनी िलिहले या 
किवतेव न दसून येते. 

‘ ‘ ‘ ‘ ातंातंातंातं’’’’    काली करी बाळाकाली करी बाळाकाली करी बाळाकाली करी बाळा,,,,    शौचदी मखुमाजनशौचदी मखुमाजनशौचदी मखुमाजनशौचदी मखुमाजन||||||||    
होऊिनया होऊिनया होऊिनया होऊिनया शचुीभतूशचुीभतूशचुीभतूशचुीभतू    वदं ूमातावदं ूमातावदं ूमातावदं ूमाता----िपता जनिपता जनिपता जनिपता जन||||||||    
िव ा ह ेधन आह ेरे े  सा या धना  निव ा ह ेधन आह ेरे े  सा या धना  निव ा ह ेधन आह ेरे े  सा या धना  निव ा ह ेधन आह ेरे े  सा या धना  न||||||||    
ितचा साठा जयापाशी तो ानी मानती जनितचा साठा जयापाशी तो ानी मानती जनितचा साठा जयापाशी तो ानी मानती जनितचा साठा जयापाशी तो ानी मानती जन    

णानतंर च ेकाम या णानतंर च ेकाम या णानतंर च ेकाम या णानतंर च ेकाम या णीणीणीणी    कर ठोकूनकर ठोकूनकर ठोकूनकर ठोकून    
झाल ेहो काम क  नाही न पसुेझाल ेहो काम क  नाही न पसुेझाल ेहो काम क  नाही न पसुेझाल ेहो काम क  नाही न पसुे    मृ य ूकारणमृ य ूकारणमृ य ूकारणमृ य ूकारण||||||||    

((((    का फुलेका फुलेका फुलेका फुले))))    
याव न सािव ीबाई चे अ यापन कौश य ेरणादायी उ ोगशील 

असेल याची सहज चीती येते .मिहलांनी अंध े या व जुनाट 
गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी यांना आटोकाट य  क न मिहला व 
सेवा मंडळाची थापना केली. या ारे ी  जागृतीसाठी सवागीण 

य ांची पराका ा क न ीमु  आदंोलन उभारली. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----    

सािव ीबा नी आपले संपूण आयु य समाजा या क याणासाठी 
खच  घातल.े महा मा फुल े यां या मृ यूनंतर स यशोधक समाजाची धुरा 
यश वीपणे संभाळली. महा मा फुले यांसार या क या स यशोधक 
समाजसुधारकाची सहचा रणी, पिह या िशि का, ी चळवळी या 

णे या, बुि वादी व या, अनाथां या पालन करत.े तसेच ितभासंप  
कविय ी या सव पातळीवर यांनी आपल ेकतृ व िस  केले. महा मा फुल े
यांनी जो िव ास यां यावर दाखिव या तो यांनी साथ ठरिवला, जर 
सािव ीबा नी एका सामा य ी माणे पारंप रक जीवन जगण ेपसंत केल े
असते तर, महा मा फुल ेयांनी ी िश णाची मु तमेढ होण ेफार कठीण 
गेल े असते. हणूनच सािव ीबा या वतं  ि म वाची दखल घणे े
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गरजेचे वाटते. मिहला स मीकरण धोरण िन मती आिण िनणय येत 
सहभाग यात आपण बरीच मजल गाठली असली, तरी अजूनही खूप काम 
बाक  आह े सािव ीबाई या ीचा मानवी अिधकाराचे तीक बनले या 
आहते. ी ूणह या कौटंुिबक हसाचार सावजिनक जीवनातील अ याचार 
असे अनेक  सोडव यासाठी सािव ीबा चे िवचार आिण काय 
आप याला रेणादायी आहते आिण राहतील.  
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    
१.जीवन वेध –डॉ. ेहल तावरे ,डॉ. िगरीश लांडगे 

२.स यशोधक समाज सािह य आिण िवचार- डॉ.च वी. जोशी 
३.http//Mr.vikaspedia in education Goggle 
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ांाांंांितसयूितसयूितसयूितसयू    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    ीीीी    िश णातीलिश णातीलिश णातीलिश णातील    
आ ािंतकारकआ ािंतकारकआ ािंतकारकआ ािंतकारक    ----एकएकएकएक    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    अ यासअ यासअ यासअ यास    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . वदंनावदंनावदंनावदंना    राजशेराजशेराजशेराजशे    शदेशदेशदेशदे    
सहा यक ा यापक 

तावनातावनातावनातावना        
मनु य हा जातीने े  ठरत नसून तो गुणान े े  ठरतो. ई र हा 

एकच असून तो सव ापी, िन वकार ,िनगुण व स य प आह ेसव मनु य 
व मनु येतर ाणी याची लकेरे आहते. हा वा तव िवचार १८ ा 
शतकात िनभयपण ेमांडून सम त मानवी प रवाराला सामािजक, शै िणक 
व सां कृितक गुलामिगरीतून बाहरे काढ याचे काम करणारे तसेच 
सामािजक, सां कृितक, शै िणक ांतीची योत पेटिवणारे ांतीसुय 
महा मा योितबा फुले होते. "बोले तैसा चाल े याची वंदावी पावले" ही 
उ  साथ करणारे महा मा योितबा फुले ह ेआ  समाजसुधारक हणून 
ओळखल े जातात. आपल े िवचार य  आचरणात आणणारे ते बंडखोर 
युगपु ष होते. िश ण ह े समाज प रवतनाचे एक भावी साधन आह.े 
मानवाची अि मता व अि त व शाबूत ठेवून याला वािभमानाने व 
सुखाने जग याचा माग दाखवणे ह े िश णाचे काय आह.े भारता या 
इितहासात समाज बोधनाची चळवळ हणून या ांितकारी 
चळवळीची न द झाली ती हणजे ी िश णाची चळवळ होय या 
चळवळीचे जनक ांितसूय महा मा फुलेच होते. जरी आज भारतात 
 ि यां या सबलीकरणासाठी िविवध पातळीवर य  झाले असल े तरी 
ि यां या सबलीकरणाची सु वात महा मा फुल े यां यापासून झा याचे 
दसून येत.े  अनादीकाळापासून भारतातील ब जन समाज हा गलुामिगरी 

व असं य अिन , ढी व परंपरे या िवळ यात िखतपत पडला होता या 
समाजाला अशा दयनीय अव थतेून मु  कर यासाठीच महा मा फुले यांनी 
ही अशी ांितकारी शै िणक चळवळ सु  केली. एकूणच एके र वादावर 
िव ास ठेवणारे, जाितभेद, धमभेद न मानणारे, मानवतावाद, िम बंधु व 
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समाजाला सांगणारे आिण ी ही समाजाचा अितशय मह वपूण घटक 
आह ेअसे सांगणारे महा मा फुल ेह ेएक युग वतक होते. वातं य, समता 
आिण बंधुता या ि सू ीवर िनतांत िव ास ठेवणारे आिण सामािजक 
िवषमते या िवरोधात आवाज उठवणारे महापु ष होते. यांना महारा ाचे 
मा टन युथर हणून ओळखल े जाते कारण त े मानवतावादी िवचाराचे 
होते. यांनी आप या वैचा रक मांडणीतून आिण कृतीतून जातीयता, 
अ पृशता, कमकांडे यां यािव  खर लढा दला होता पण याहीपे ा 

खर लढा यांनी ी उ दारासाठी व ी िश णासाठी उभारला होता. 
तुत या शोधिनबंधात ांतीसुय महा मा फुल े यांनी ी िश णा या 

संदभात केले या कायाचा व योगदानाचा आढावा घे यात  आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गरजगरजगरजगरज----  

आतापयत ांितसूय महा मा फुल े यां यावर ब याच 
इितहासकारांनी, संशोधकांनी व अ यासकांनी सवागाने काश टाकला 
आह.े परंत ु भारतीय ी िश णाम ये यांनी दले या योगदानाचा 
हणावा तसा आढावा घे यात आला नाही. तो घेण े गरजेचे अस यान े

तुत या शोधिनबंधात ांतीसुय महा मा फुले यांनी भारतीय ी 
िश णाम ये दले या योगदानाचा व यांनी  बजावले या भूिमकेचा 
सिव तर आढावा घे यात आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती----  

सदर या शोधिनबंध िलखाणासाठी ऐितहािसक व थंालयीन 
संशोधन प तीचा वापर कर यात आला आह.े यािशवाय काही ाथिमक, 
दु यम साधने दैिनके, मािसके, शास कय अहवाल या या आधारे तुत या 
शोधिनबंधाचे िलखाण कर यात आल ेआह.े 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा----    

तुत या शोधिनबंधात महा मा फुल ेयांनी भारतीय  ि यां या 
िश णात बजावले या कामिगरीचा मागोवा घेतला आह.े महा मा फुल ेह े

ीमु चे आ वतक होते. ी िश णाबरोबर यांनी िवधवा िववाहास 
समाज मा यता, केशवपनाला िवरोध, बालह या ितबंध आिण िवधवांना 
आधार अशी काय वतः उदाहरण घालून सु  केली होती. ि यांना 
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समाजात स मानाची वागणकू िमळावी या हतेूने यांनी थमत: 
ीउ ारा या दशेन ेपयायाने ी िश णाकडे आपल ेल  क त केले. या 

सवाचा आढावा सदर या शोधिनबंधात घेतला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ -े---    
१) महा मा फुल ेयांचा ी िश णािवषयी असललेा दिृ कोन अ यासण.े 
२) महा मा फुल ेयां या शै िणक िवचारांचा सार करणे. 
३) त कालीन ि यांची सामािजक व शै िणक ि थती अ यासणे. 
४) महा मा फुल ेयांनी ी उ ारासाठी केले या कायाचा आढावा घेण.े 
५) महा मा फुल ेयांची शै िणक योगदातील भूिमका अ यासणे. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके----    
१)  िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे साधन आह.े 
२) ांतीसुय महा मा फुल े यांनी समाज प रवतनासाठी िश ण ह े एक 
साधन मानले हणून सवासाठी िश ण मह वाचा घटक आह.े 
 ३) महा मा फुले कमयोगी िश णत  होते. 
 िश ण हा मानवा या गतीचा ितसरा डोळा मानला जातो 
हणूनच महा मा फुले यांनी िश णावर िवशेषत: ी िश णावर अिधक 
काश टाकला आह.े िश ण कोण याही ची म े दारी न बनता 

सवाना िश ण िमळावे िश णाचा सार होऊन ान व िवचारांची वृ ी 
हावी यासाठी उ ेजन देणारे महा मा फुल े ह े अि तीय असे ि म व 

होते. एकूणच हद ू समाजात या ब जन समाजात आ म यय आिण 
आ मावलोकन करणारी पिहली  हणजे ांितसूय महा मा फुले होते. 
शतकानुशतके अ ानान,े दा र ाने व हद ू सं कृतीने ासले या हद ू
समाजातील जनतेला आ मपरी ण कर याचा पिहला आदेश महा मा फुल े
यां यामुळे िमळाला अशा श दात तकतीथ ल मणशा ी जोशी यांनी 
योतीबां या कायाचा गौरव केला आह.े१ 

           ब जन समाजाचे अ ान, दा र य व समाजातील जाितभेद पा न 
महा मा फुल े अितशय अ व थ होत असत ही सामािजक प रि थती 
सुधार याचा यांनी िन य तर केलाच होता पण ी िश णाची मशाल 
घेऊन िन भडपण े चालणारे, मानव धमा या समानतेचे बीज पेरणारे 
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युगपु ष हणून योितबांचे  ी िश णातील काय व योगदान अितशय 
उ लेखनीय आह े हणून  यांचा सामािजक ांतीचे जनक हणून स मान 
केला जातो. यां या सामािजक िवचारसरणीत शै िणक िवचारांना 
अन यसाधारण असे मह वाचे थान होते. समाजाचे प रवतन घडवून 
आणायचा असेल तर समाजातील सव वगातील लोक िशि त झाले 
पािहजेत. यातही  समाजातील येक ी ही िशि त झाली पािहजे अशी 
धारणा महा मा फुले यांची होती. िश णान े चा िवकास होऊन तो 
डोळस होतो, वतःचे संर ण ढ गी लोकांपासून क  शकतो असे 
जोितबांना मनापासून वाटत होते हणून यांनी "शेतक यांचा आसूड" या 

ंथाम ये िव ेचे मह व प  केल ेआह ेत ेअसे. 
"िव ेिवना मती गलेी 
मतीिवना नीती गेली 
नीतीिवना गती गलेी 
गतीिवना िव  गेल े

िव ािवना शू  खचल े. 
इतके सारे अनथ एका अिव ेने केल.े"२ 

एखा ा अिव ेने अनेक अनथ होतात. यामुळे येकाने िशकल े
पािहजे. महा मा फुल े यांचे िवचार अलंका रक तर न हतेच कवा 
िबनबुडाचेही न हत े यां या उ गारात मती, नीतीचा जसा िवचार आह े
 तसा गती व िव ाचाही  िवचार आह.े िश णापासून वंिचत झाले या, 
अ ान व अंधकारा या जा यात िपचकत पडललेा व याला गती या 
पाऊलवाटाही अ ाप मािहती क न द या न ह या अशा तळागाळातील 
माणसाची ा या यांनी केली ती सु ा अ यंत बोल या व पाची आह.े 
एकूणच िव ेचे दरवाजे शू ाित शू  आिण ि यांना खुले करावेत अशी 
महा मा योितबा फुल ेयांची िश णामागील भूिमका होती. 

महा मा फुल े कमयोगी िश ण त  होते. यांचे शै िणक 
िवचार अ यंत उ लेखनीय होते. िश ण ह ेसवागीन सुधारणचेे वेश ार 
आह े आह े असे त े मानत. िवचार आिण आचार याबाबत फुल े अितशय 
आदशनीय होते. शू  वर आिण ि यांवर होणारे अ याय, अ याचार 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 302   

दरू करणे महा मा फुल ेयां या समाज कायाचा व सामािजक िवचारांचा 
क बद ू होता. उ वण यांनी शू ाितशू ांना जाणून-बुजून िश णापासून 
दरू ठेवल ेहोते कारण यांना यां या अ ानाचा फायदा यावयाचा होता 
तसेच धमाचे वच व यां यावर टकवून ठेवायचे होते.फुल ेयां या काळात 
ि यांचीही अशीच प रि थती होती यां या दःुखाचे कारण अ ान आिण 
िनर रता हचे आह े ह े जोितबांनी ओळखल े होते. हणूनच यांनी ि या 
आिण शू ाितशू  यां या िश णाचा आगर्ह धरला होता. त कालीन 
समाजात ी िश णाची चंड पीछेहाट झाली होती. व र  वगाकडे 
िश ण एकवटलेल े असतानाही या वगातील ि यांना सु ा िश ण घेण े
नाकारल े जात होते. यामुळे सवसामा य ि यां या िश णाचा  
िवचारात घेण ेदरुापा त झालेल ेहोते. 

एकंदरीत या काळाम ये धम सारा या हतेूसाठी ब याच ि न 
िमशनरी भारतात आ या यांनी धम सारा या हतेून े काही िमशनरी 
शाळा सु  के या हो या. परंत ु हदूंनी मा  ि यां या िश णासाठी 
कुठलीही उपाययोजना केललेी न हती. या काळात ी िश णाची चंड 
वाताहात झाली होती यािवषयी धनंजय क र ह े महा मा फुल े यां या 
च र ात हणतात," १९ ा शतकात हद ू मुलीक रता पिहली शाळा 
कलक ा येथ ेसन १८१९ म ये तेथील अमे रकन िमशनने सु  केली होती. 
याकाळी या शाळेत मुली आण यासाठी िश काला येक दवशी 

घरोघरी जावे लागत असे. मुल नी शाळेत िशक यास यावे हणून यांना 
काही िव ावेतन ावे लागत असे. या माणात िश क मुली शाळेत 
आणतील याच माणात यांना वेतन िमळते असे. पुढे अमे रकन िमशनन े
सन १८४० म ये पु या या प रसरात मुल या शाळा सु  के या 
हो या. कॉ टश ि ती धम पदेशकांनी चालवलेली एक मुल ची शाळा 
पु यात होती. या ठकाणी सुमारे दहा मुली िशकत हो या. पण ती 
ि नांची शाळा अस यामुळे पुढे चालू शकली नाही.३ याव न ि यां या 
िश णाची अव था अ यंत िबकट होती असे दसून येते.सवसाधारणपण ेया 
सव शाळा ि ती िमशन यां या मा यमातून चालव या जात असताना 
धमातराचा कारणाने कवा या शाळेत मुली गे या तर आपण बाटले 
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जाऊन आप या समाजातील लोक आप याला जाती बाहरे टाकतील अशा 
भीतीपोटी या शाळेत अगदी नग य मुली हो या. भारतीयां या शाळाही 
याकाळी ि यांसाठी न ह या. एकूणच िवचार केला तर ी िश णाची 
याकाळात चंड िचरफाड झा याची दसून येत.े 

महा मा फुले यांचे शै िणक  योगदान ह े केवळ ताि वक न हते 
तर याला यां या अजोड कतृ वाचा वसासु ा होता. समाजा या 
शै िणक िवकासाचे कार्य ह े यांनी ि गत ो साहन देऊन पूण 
कर याचा य  केला. यांनी  ी िश णाचा पुर कार केला कारण 
त कालीन समाजात ि यांची अव था अितशय दयनीय होती. समाजात 
पूव पासून ि यांचे थान किन  दजाचे होते. फुले यां या काळातही 

ीला उपभोगाची व त ू मानल े जाई.मग ती े  समज या जाणा या 
ा ण जातीतील असो कवा शू ाितशू  वगातील असो ितचे जीवन 

अ यंत क दायक व दःुखदायक असे. समाज व कुटंुब व थेतही ितला गौण 
थान द याने तीचे अि त वच नाकारल ेगेल ेहोते. ित यावर अनेक नैितक 

व धा मक बंधने लादली गलेी होती. अशी ही अ ानात, मानिसक 
गुलामिगरीत व समाज व थे या पारंपा रक बंधनात अडकललेी ी 
महा मा योितबा फुल े यां या चतनाचा िवषय बनली होती. समाजात 
ितची होणारी अधोगती पा न जोितबांचे मन अ व थ होत होते.ही 
अधोगती थांबव याचा यांनी िन य केला व ित या सामािजक 
गुलामिगरी या बे ा तोड या या ठरवल.े ीला जर गुलामिगरीतनू मु  
करायचे असेल तर ितला आजपयत बंद असलले ेिश णाचे दरवाजे उघडल े
गेल ेपािहजे ह े यांनी जाणल ेहोते. हणूनच यांनी ी िश णाला ाधा य 
दल े होते कारण समाजातील सव ि यांना सवाथाने गलुामिगरीचा व 

परावलंिब वाचे जीवन जगावे लागत होते. समाजाने ीला कुठ याही 
कारचे वातं य दलेल ेन हत.े पु ष धान सं कृतीने िविवध कारणा तव 
ीला िश ण दे याचे नाकारल ेहोते.  ीन ेिश ण घेण े हणजे ाचार 

करण े होय अशी समजूत होती.४ या वाईट समजुती या नावाखाली 
समाजाने ि यांना िश ण दे याचे टाळल ेहोते . 
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महा मा फुले यां या मते, "जोपयत ि यांना िश ण नाही 
तोपयत ितचा उ दार होणे कदािप श य नाही" ी िशि त झाली तरच 
ितचा उ ार होईल, ितला समाजात आ म ित ा लाभेल व मानिसक 
गुलामिगरीतून मु  होईल असा िवचार क न यांनी सन १८४८ म ये 
पु या या बुधवार पेठेतील िभडे वा ात अ यंत ितकूल प रि थतीत 
आप या काही  िनवडक िम ा या मदतीने मुल ची पिहली शाळा थापन 
केली.५  तेथ ेअ पृ य समाजातील मुल ना िश ण दल ेजात होते. यावेळी 
या शाळेत वतः योितबा िश काचे काम करीत होते. याकाळात या 
मुल ना िशकव यासाठी ी िश का िमळत न हती ते हा यांनी आपली 
प ी सािव ीबाई फुले यांना थम सा र केल े यानंतर सािव ीबाई या 
मुल या शाळेत ी िशि का हणून काम क  लाग या. 
           पूव या काळी ि यांनी िश ण घेण े हणजे पाप समजल ेजाई. 
सनातनी लोकां या मते, ि यांना िश ण घे याचा अिधकार नाही यांनी 
िश ण घेणे हणजे आपला धम बुडिव यासारखे आह.े एकंदरीत 
सनातनवादी लोकां या अपे ांना यु र दे यासाठी जोितबांनी ी 
िश णाचे काय हाती घेतल.े िश ण ह ेसमथ ी हणून जग यासाठी दले 
जावे, ि यांचा खरा धम यांना िश ण देण े होय. ि यां या 
मानिसकतेसासाठी व स म ी घडव यासाठी िश णािशवाय पयाय 
नाही ह ेजोितबांना चांगलेच माहीत होते. हणूनच यांनी ी िश णाचा 

ारंभ केला.६ पण ि यांनी िश ण घेण े ही गो  सनातनी वृ ी या 
लोकांना चली नाही कारण ते मुलीचे िश ण समाज ोह व धम ोह मानू 
लागल.े समाजात यावेळी संतापाची लाट पसरली होती. सनातनी 
लोकांनी सािव ीबा ना शाळेत जाता येताना ास दे यास सु वात केली. 
यां या अंगावर िचखल, शेण फेकणे, घाण टाकणे, दगड मारणे, अपश द 

वापरण े अशा मागान े यांनी सािव ीबाईना ास दे यास सु वात केली 
होती परंत ु या माऊलीन ेहा ास सहन क न आपल े ी िश णाचे काय 
चालूच ठेवले. शेवटी सनातनी लोकांनी िचडून सािव ीबा या सास यांचे 
हणजे गो वदरावांचे कान भरल.े ते हा आप या सुनेचे ह ेकाम यो य न ह,े 

समाजा िवरोधी आह.े असे वाटून गो वदरावांनी योितबांना एक तर घर 
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सोडा कवा सािव ीबा ना िशि का हणून काम कर यास बंदी घाला 
अशी सूचना केली. ते हा जोितबांनी घर सोड याचा िनणय घेतला पण 
आप या ी सुधारणेचा माग सोडला नाही.७ जोितबांनी आप या 
कायापासून परावृ  हावे हणून यांना मार यासाठी याच सनातनी 
लोकांनी मारेकरी पाठवल े तरीही महा मा फुले आप या कायापासून 
तसूभरही मागे सरल ेनाही. 
           सन १८४८ म ये यांनी सु  केलेली शाळाही बंद पाडली होती. 
तदनंतर सदािशव गोवंडे यांनी दले या जागेत ही शाळा पु हा सु  
कर यात आली. आप या कायाला वि थत व प ापत् हावे हणून 
योतीबांनी आप या िम ा या मदतीने एक कायकारी मंडळ थापन केले. 

या  कायकारी मंडळात वतः महा मा फुले, केशव िशवराम जोशी, 
बापुरावजी मांडे, अ णा सह बु ,े िव णू मोरे र िभडे, जग ाथ 
 सदािशवजी इ. मंडळी होती. या कायकारी मंडळा या मा यमातून 
योतीबांनी १७ स टबर १८५१ रोजी रा ता पेठेत मुल ची दसुरी शाळा 

सु  केली तर १५ माच १८५२ रोजी वेताळ पेठेत मुल ची ितसरी शाळा 
सु  कर यात आली. योतीबां या या कायाला युरोिपयन व काही 
थािनक लोकांनी सव कारचे सहकाय केले.८ सरकारनेही यथाश  मदत 

केली. महा मा योितबा फुल ेयांनी ी िश णाला महारा ात एक वेगळी 
दशा ा  क न दली.  

एकूणच योितबाची ी िश णािवषयी एक वतं  अशी 
भूिमका होती. यांनी १६ िडसबर १८५३ रोजी " द बॉ बे गा डयन" या 
वृ प ातून आपली िश णिवषयक भूिमका मांडली होती. यात ते 
हणतात, "ि यां या शाळेन े थम माझे ल  वेधले. पूण िवचारांती माझे 

असे मत झाले क , पु षां या शाळेपे ा ि यां या शाळेची अिधक 
आव यकता आह.े ि या आप या मुलांना यां या दसु या आिण ितस या 
वषात जे वळण लावतात. यातच यां या िश णाची िबजे असतात."ते 
पुढे हणतात, "घरातील मुलांचे संगोपन कर याची जबाबदारी ि यांवर 
असत.े मुलेही अिधक काळ आईकडेच असतात. यामुळे आई या प तीन े
आप या मुलांवर सं कार घडवते याच प तीन ेमुल ेवागतात, जर आईला 
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चांगल े अगोदर िश ण िमळालेल े असेल तर ती आप या मुला या 
िश णासाठी िनि तच जागृत राहते. 

 कुटंुबातील एक पु ष िशकला तर याचे िश ण श यतो या या 
पुरतेच सीमीतच राहत.े परंत ु कुटंुबातील एक ी िशकली तर ित या 
िश णाचा भाव ित या मुलांवर पडून एकूणच कुटंुबाचा यातून फायदाच 
होतो.९ यासाठी ि यांना िश ण िमळणे आव यक आह े असे फुल े यांना 
वाटत होते. ी िश णा या शाळांना सरकारन े ो साहन ावे 
असेही फुल े यांना वाटत होते. ती सरकारची नैितक जबाबदारीच होती. 
आप या तीनही शाळांचे ब तान चांगल े बसल े असे वाट यावर यांनी 
दि णा ाईज किमटी या फंडातून काही अनुदान िमळावे यासाठी अज 
केला होता. सरकारला िलिहले या प ात यांनी आप या शाळेिवषयी व 
या अनुषगंान े अिधक य  केल े जावेत यादृ ीन े आपल े िवचार मांडल े

होते. महा मा फुले यां या अनुदाना या मागणीस ि टश सरकारनेही 
यो य ितसाद दललेा होता. ते हा मेजर कडी या इं ज अिधका याने 
दि णा ाईज किमटी या फंडातून ७५ . दरमहा अनुदान मंजूर केले.१० 
याव न ि टश सरकारनेही महा मा फुले यां या ी िश ण कायाची 
 दखल घेतली होती ह े प  ल ात येते. 

योतीबां या मते, बालिववाह सार या गंभीर सम येवर मात 
कर यासाठी ी िश ण आव यक होते. एक तर िश णान ेजागृती होऊन 
बालिववाह चुक चा आह ेअसे पालकांना समजते आिण जर ह ेसमजलेच 
नाही तर कमान मुलगी िशकते आह ेया नावाखाली बाल िववाह टाळला 
जाऊ शकतो. एवढे झाले तरी समाजा या दृ ीन े त े खूप मोठे फिलत 
समजावे. एकूणच िवचार करता बालिववाह व यापासून पुढे िनमाण 
होणा या अनेक सम या रोख याचा पयाय ी िश णा या पुर कारातून 
उपल ध होऊ शकतो. महा मा  फुल ेयांनी सु  केले या शाळेचे ह ेमोठे यश 
समजावे लागले कारण यां या शाळेतील िव ा याची सं या दवस दवस 
वाढत गेललेी होती. या शाळे या परी ा िनिम  आयोिजत केले या 
समारंभात वाचनात आले या अहवालात मुल ची सं या नमूद कर यात 
आली होती. याम ये संपूण तीनही शाळेतील एकूण २३७ िव ा याची 
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नावे हजेरीपटावर न द होती तर जवळजवळ या ित ही शाळेतून २०० 
िव ा थन या रोज या हजेरीची न द होती.११ िश णािवषयी एवढी 

ितकूल प रि थती असताना या तीनही शाळेम ये एव ा मो ा 
माणात मुली िश ण घेत हो या. िनि तच या बालिववाहाचे भ  ठरत 

न ह या. ी िश णाचा चार व सार कर यासाठी योतीबांनी आणखी 
काही मह वा या गो चा परु कार केलेला होता. मुल ना िश णाकडे 
आक षत कर यासाठी यांना िश यवृ या, बि से दे यात यावीत तसेच 
यां यासाठी व तीगृहाची, पु तकांची, कप ांची व इतर आव यक 

गो ची व था केली जावी असे जोितबांना वाटत होते. अशा सव सोयी 
पुरव यामुळे पालक वग आप या मुल ना शाळेत पाठवतील असा यांचा 
िव ास होता कारण एकदा का शाळेची गोडी िनमाण झाली क  वरील 
सव गो ीचे मह व कमी होऊन िश णाचे मह व अिधक वाढेल असा 
यांचा गाढ िव ास होता. ही गो  महा मा फुले यांनी वतः या शाळे या 

अनुभवाव न नमूद केलेली होती. 
फुल े यांनी सु  केले या तीनही शाळा या वा षक परी ा 

संप यानंतर मुल ना मा यवरां या ह त े सा ा व पु तकांची बि से 
दे यात आली होती. यावेळी काही मुल नी आ हास बि से दे याऐवजी 
आम या शाळांसाठी ंथालय सु  कर यात यावी अशी मागणी 
मा यवरांकडे केललेी होती. याव न असे प  होते क , एकदा िश णाची 
आवड िनमाण झाली क  बाक या गो ीपे ा िश ण मह वाचे वाटते असे 
जरी असले तरी गोरग रबां या मुल या िश णा या संबंधाने वरील सव 
सोय समाजास िमळणे आव यक आह.े या अनुषंगान ेरोज शाळेत येणा या 
िव ा थन ना िश यवृ या द या जा ात असे यांचे मत होते. 
             योितबा फुल ेयांनी पुढे सरकारन ेबालिववाह रोख यासाठी 
संमती वयाचा कायदा करावा असे सुचवले तसेच हा कायदा क न 
ठरावीक वयोमयादा या आत िववाह रोख यासाठी कायदा करावा असे 
सूिचत केल.े एक हणजे या काय ाचे बंधन अस यामुळे मुलीचे िववाह 
११ वषापूव  करता येऊ शकणार न हत.े तसेच पालक मुल ना शाळेत 
पाठवणे श य होतील आिण दसुरे हणजे कायदा क नही तो मोडून 
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बालिववाह झालाच तर संमतीवया या काय ानुसार यां यावर आ थक 
कर लादला जाणार होता व या करा या पैशाचा वापर शू ाितशू ां या 
िश णावरच होणार होता.१२ 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ––––    

वरील आशयाव न ांतीसुय महा मा फुल ेएक थोर िश ण त  
होते याची िचती तर येतेच.तसेच भारतीय समाज व थे या 
इितहासात फुल े यांचे ी िश णातील काय आिण योगदान अितशय 
मोलाचे होते. िश ण हा मानवाचा ितसरा डोळा आह ेअसे मानून महा मा 
फुल ेयांनी िश णावर अिधक काश टाकला होता. िश ण ही कोण याही 
एका ची म े दारी नसून ते सवाना िमळावे, िश णाचा सार होऊन 

ान व िवचारांची वृि  वाढवी याम ये महा मा फुल े यांचे योगदान 
मह वाचे ठरत.े ि यांसाठी शाळा थापन करताना आिण ती के यावरही 
या शाळेचे कामकाज चालवताना यांनी वतः या घराचा यागही केला 

होता. यांची प ी सािव ीबाई फुल े यादेखील यां या पाठीमागे 
सावलीसार या उ या हो या. फुल ेदा प यांनी एकोिणसा ा शतकात ी 
िश णात केललेी कामिगरी अि तीय मानली जाते. यां या शै िणक 

े ातील मौिलक कायाब ल सन १८५२ म ये इं ज शासनाने फुल े
दांप याचा समारंभपूवक स कार केला. या संगी मेजर कडी यांनी इं जी 
सरकारचे िनवेदन वाचून दाखवून या दा प यांचा आहरे देऊन गौरव केला. 
"िज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाची उ ारी" उ स य  कृतीत 
आणून फुल दांप यानी मुली या िश णाला सव  ाधा य दल.े महा मा 
फुल े यांनी तर ी िश णाची मु तमेढ रोवून ी-पु ष यां यातील 
समानतेची मशाल पेटवली. यांची ही ी-उ ारक चळवळ जगाम ये 

ीला ित ा ा  क न देणारी चळवळ होती. ताराबाई शदे, मु ा 
साळवी, पंिडता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी या कतु वान ि यां या 
कायमागची ेरणा सु ा महा मा योितबा फुल ेहोते. यामुळे ते भारतीय 

ी िश णाचे व ीमु  चळवळीचे आ  णेत े ठरतात. अशा या 
िश णत ा या व िश णमहष या कायाला कोटी कोटी णाम! 
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rRdkyhu lektO;oLFksl Nsn ns.kkÚ;k rRdkyhu lektO;oLFksl Nsn ns.kkÚ;k rRdkyhu lektO;oLFksl Nsn ns.kkÚ;k rRdkyhu lektO;oLFksl Nsn ns.kkÚ;k 
^xqykefxjh* xzaFkkrhy egkRek Qqys ;kaps ^xqykefxjh* xzaFkkrhy egkRek Qqys ;kaps ^xqykefxjh* xzaFkkrhy egkRek Qqys ;kaps ^xqykefxjh* xzaFkkrhy egkRek Qqys ;kaps 

fopkjfopkjfopkjfopkj    
 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    ek/koh egkdsek/koh egkdsek/koh egkdsek/koh egkds    
bfrgkl foHkkx 

Ekgkjk’Vª mn;fxjh egkfo|ky;] mnxhj ft- ykrwj 
xks’kokjk ¼xks’kokjk ¼xks’kokjk ¼xks’kokjk ¼ABSTRACT ½½½½    
 egkRek Qqys ;kauh lektlq/kkj.kslkBh oSpkfjd tk.kho tkx`rh 
dj.;kP;k mÌs”kkus xzaFkys[kukps ek/;e gkrh ?ksrys- R;k vuq’kaxkusp b-
l-1873 e/;s egkRek Qqys ;kauh ^xqykefxjh* gk xzaFk fyfgyk- ;k 
xzaFkkr czkEg.k] vk;Z ;kaps ewyLFkku] ikSjkf.kd vorkjokn] nsork 
mRiÙkh] czkEg.kkaph nMi”kkgh uhrh] fczfV”k f”k{k.k] ekufld nkL;Ro 
;koj ppkZ dsyh vlwu czkEg.kRo o ikSjkf.kd fganw /keZxzaFkkaP;k euekuh 
izkcY;keqGs cgqtu lektkph fn”kk HkjdVyh tkÅu “kkjhfjd] 
ekufld xqykehpk Lohdkj “kqnz oxkZus dlk dssyk vkgs ;kps o.kZugh 
vkgs- rRdkyhu :<h] izFkk] ijaijk] Loh—r /keZdYiukapk Qksyi.kkgh 
jks[kBksd fpfdRldi.ks ekaMyk vlwu fczfV”kkaP;k lq/kkjysY;k jkT;kr 
gh ekufld xqykeh deh gksÅ “kdrs] “kqnzkai;Zar f”k{k.k iksgkspwu R;kaph 
mUurh gksÅ “kdrs gk vk”kkokn vkgs- gk xzaFk e-QqY;kaP;k fpfdRld] 
lkjklkj foosdcq)h o rdZfu’Brk ;kaps izek.k ns.kkjk egÙoiw.kZ xzaFk 
vkgs- 

¼chtlaKk ¼Keywords½ % xqykefxjh] czkEg.kRo] nklizFkk] opZLo] 
lektlq/kkj.kk½ 
    
izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
 egkRek Qqys ;kapk tUe lkekftd] jktdh;] vkfFkZd 
ifjorZukP;k dky[kaMkr >kyk- Hkkjrkr rRdkyhu dky[kaMkr 
fLFkR;arjkl izkjaHk >kyk gksrk- b-l-1827 rs b-l-1890 ;k dk;ZdkGkr 
e-Qqys ;kauh Lor%yk lkekftd Økarhdk;kZr okgwu ?ksrys gksrs- 
R;keqGsp tksrhjko Qqys ;kauk Økafrdkjh lekt ifjorZu vkanksyukrhy 
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ewG izorZd Eg.kwu vksG[kys tkrs- lkekftd&/kkfeZd mRFkkuklkBh 
oSpkfjd tkx`rh Ogkoh Eg.kwu R;kauh ys[kugh dsys- R;kaps ys[ku dsoG 
lkfgR;fufeZrh vFkok jfldkaph nkn feGfo.;klkBh uOgrh rj 
lektifjorZukph chts R;kr jksoyh xsyh gksrh- fdacgquk 
vU;k;kfojghr lektjpuk tksrhjko Qqys ;kauk vfHkizsr gksrh- R;keqGs 
R;kaP;k ys[kukr rRdkyhu lkekftd O;oLFkscÌy ?k.kk?kkrh izgkj 
fnlwu ;srkr- 
 egkRek Qqys ;kaph xzaFklaink iq<hyizek.ks vkgs-1111 
v-Ø- xzaFklaink Yks[kuLFkG Yks[kudkG 

1 Rk`rh;jRu ¼ukVd½ Ikq.ks b-l-1855 

2 iksokM N-f”kokth jkts 
Hkkslys 

eqacbZ b-l-1869 

3 czkEg.kkaps dlc eqacbZ b-l-1869 

4 Xqykefxjh Ikq.ks b-l-1873 

5 “ksrdÚ;kpk vlwM Ikq.ks b-l-1883 

6 lRlkj va- 1] 2 Ikq.ks b-l-1885 

7 b”kkjk Ikq.ks b-l-1885 

8 lkoZtfud lR;/keZ 
¼iqLrd½ 

eqacbZ b-l-1891 

9 v[kaMkfn dkO;jpuk 
¼LQqV½ 

Ikq.ks & 

 
    ;kf”kok; xzketks”kh laca/kh ¼1886½] lR;”kks/kd lektklkBh 
eaxyk’Vdk ¼1885½] [krQksMhps caM] vLi`”;kaph dSfQ;r gs egÙokps 
ys[kugh dsys- tksrhjko Qqys ;kauh vkiY;k xzaFkys[kukP;k ek/;ekrwu 
izLFkkfir vU;k;kl okpk QksM.;kps dk;Z dsys- ^xqykefxjh* o 
^lkoZtfud lR;?keZ* gh nksu ewyHkwr iqLrds ,d= okpyh Eg.kts 
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R;kaP;k oSpkfjd ewY;kaph tk.kho gksrs- ^xqykefxjh*e/khy fopkj gs 
eq[;r% fo/oald gksrs- ;k fo/oald fopkjkrwu mRiUu >kysY;k 
iz”ukaph mÙkjs R;kaP;k fo/kk;d fopkjkr Eg.kts ^lkoZtfud lR;/keZ* 
iqLrdkr feGrkr-2 2 2 2     

^xqykefxjh* ;k xzaFkkr rRdkyhu lektO;oLFksP;k ulkulkr 
fHkuysY;k /kkfeZd] vU;k;h opZLoooknkoj vk?kkr dsysyk vkgs- egkRek 
Qqys ;kaph Hkk’kk fo’ke ewY;kauk fojks/k djrs] R;kauk udkj nsrs rlsp 
izLrqr ewY;kauk leFkZu ns.kkÚ;k o.kZ&tkrhauk o xzaFkkaukgh fojks/k djrs-3 3 3 3 

ijaijkxr iqtY;k tk.kkÚ;k /keZxzaFkkauh fdrh ykpkj cuoys vkgs R;kps 
o.kZu eqÌslqni.ks egkRek QqY;kaph Hkk’kk djrs- ^xqykefxjh* xzaFkklkBh 
okijysyh Hkk’kk gh jks[kBksd o izgkj dj.kkjh vkgs- izpfyr 
lektkrhy cksyhHkk’kspk okij ^xqykefxjh* ;k xzaFkkr    dsyk vkgs- gh 
Hkk’kk lk/kh] ljG vlwu “kqnzkfr”kwnz lektkrhy Hkk’kk] pkyhfjrh] l.k] 
mRlo] ijaijk] cksy.;kph “kSyh] Eg.kh] okDizpkj] letqrh ;kaps iw.kZ 
izfrfcac R;kaP;k ys[kukr fnlrs- izLrqr ^xqykefxjh* xzaFkkrhy O;Dr 
dsysY;k fopkjkr lgtrk ;s.;klkBh laokn gs ek/;e okijysys vlwu 
/kksafMck tksrhjko Qqys ;kaP;krhy laokn xzaFkkr vkgsr- xzaFkkP;k 
izLrkousr tksrhjko xzaFk ys[kukpk mÌs”k Li’V djrkr- xzaFkklkBh 
“kh’kZdgh vR;ar ekfeZdi.ks R;kauh fuekZ.k dssys vlwu ^czkEg.kh /kekZP;k 
vkMiM|kr* vls dalkr fygwu dalkckgsj ^xqykefxjh* fyfgys vkgs- 
R;kuarj iqUgk dalkr ^lq/kkjysY;k bafXy”k jkT;kr* vls fyfgys vkgs-4444 
Hkkjrkr fczfV”kkaP;k vkxeukeqGs o fczfV”k f”k{k.kkeqGs lkekftd] 
/kkfeZd vfLerk tkxh gksÅu lq/kkj.kspk ik;k ?kkryk- R;keqGs 
lq/kkjysY;k bafXy”k jkT;kr gs fo/kku QqY;kauh dsys vkgs- rjhgh 
czkEg.kh /kekZpk vkMiMnk vlwu cgqtu] “kqnz ;kaps eksBÓk izek.kkr 
“kks’k.k gksrs] xqykefxjh lq:p vkgs R;klkBh czkEg.kh /kekZpk fo/oal 
vko”;d vlwu R;kf”kok; xqykeh lai.kkj ukgh5555 vls egkRek QqY;kaps 
er vkgs- 

izLrqr “kks/kfuca/kkr egkRek QqY;kaP;k ^xqykefxjh* xzaFkkph 
ekaM.kh] xzaFkkrwu O;Dr >kysys e-QqY;kaps fopkj] rRdkyhu iMlknkapk 
vH;kl dj.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 
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^xqykefxjh*pk vFkZ o egkRek Qqys ;kapk xqykefxjh xzaFkys[kukpk ^xqykefxjh*pk vFkZ o egkRek Qqys ;kapk xqykefxjh xzaFkys[kukpk ^xqykefxjh*pk vFkZ o egkRek Qqys ;kapk xqykefxjh xzaFkys[kukpk ^xqykefxjh*pk vFkZ o egkRek Qqys ;kapk xqykefxjh xzaFkys[kukpk 
mÌs”kmÌs”kmÌs”kmÌs”k    

izR;sd izkphu laL—rhe/;s xqyke] nkl izFksP;k izpyukps 
lanHkZ vkgsr-6666 ^xqyke* ;kpk vFkZ tks nqlÚ;kP;k vf/ku vkgs- ¼lsok 
d:u ?ks.;klkBh fdaer nsÅu [kjsnh dsysyh O;Drh½ vlk gksrks-7777 
xqykekps vijo”k] vioj”k] nkl] nkljs] lsod] vuwpj vls Ik;kZ;h 
vFkZ vkgsr- 

Hkkjrkr lqekjs rhu gtkj o’kkZais{kk vf/kd dkGkiklwu ;sFkhy 
eqGP;k yksdkauk ijkHkwr d:u nkl cuoys xsys vkgs] vls Qqys 
Eg.krkr- gh xqykeh dsoG Hkkjokgw ukgh rj ekufld] oSpkfjd vkgs 
R;keqGs vfr”kqnz yksdkaps loZ cktwauh v/k%iru gksr jkfgY;kps QqY;kaps 
er vkgs-8888 xqykehps o.kZu djrkuk Qqys ;kauh vkiY;k ^xqykefxjh* 
xzaFkkP;k izLrkousr gksej ;kaps izfl) okD; fyfgys vkgs] ‘The day 
that reduces a man to slavery takes from him the half…’  
Eg.kts] ^T;k fno”kh euq’; xqyke gksrks R;k fno”kh R;kps v/ksZ ln~xq.k 
fgjkowu ?ksrys tkrkr-*9999 ;k okD;kr xqykefxjhcÌy ifjiw.kZ fooj.k 
vkys vkgs- 

^xqykefxjh* xzaFkkpk mÌs”k lkaxrkuk e- Qqys fyfgrkr dh] 
“kqnzkfn”kwnz yksd czkEg.k yksdkaps jkT; >kY;kiklwu lrr nq%[k lksl 
vkgsr- ukuk izdkjP;k ;krusr o ladVkr fnol dk<r vkgsr] ;k 
ckchdMs lokZaps y{k os/kwu HkV&czkEg.kkaP;k vU;k;h tqyekiklwu lqVdk 
d:u ?ks.ks] fczfV”kkaP;k dkf;d nkL;rsrwu “kqnzkfr”kqnzkaph lqVdk >kyh- 
i.k fczfV”kkP;k “kS{kf.kd /kksj.kkP;k mnklhurseqGs fo|k ns.;kP;k 
nqyZ{kkeqGs] HkV yksdkaP;k cukoV xzaFkkP;k ek/;ekrwu “kqnz yksd 
ekufld nklp vkgsr- ;k ekufld nkL;krwu lqVdk dj.;kpk iz;Ru 
dj.ks gk xzaFkys[kukpk mÌs”k egkRek Qqys ;kauh Li’V dsyk vkgs-10101010 
^xqykefxjh* xzaFkkph ekaM.kh^xqykefxjh* xzaFkkph ekaM.kh^xqykefxjh* xzaFkkph ekaM.kh^xqykefxjh* xzaFkkph ekaM.kh    
    e- Qqys ;kauh ^xqykefxjh* xzaFkkph ekaM.kh ,dw.k lksGk 
foHkkxkr dsyh vkgs- ,d rs uÅ izdj.ks gh czkEg.kh xqykehps o.kZu] 
foospu dj.kkjh vkgsr- rj ngk rs lksGk Hkkxkr fczfV”kdkyhu 
Hkkjrkr HkV”kkgh d”kk izdkjs lq: vlwu R;keqGs vU;k; dlk gksrks 
;kcÌy lMsrksM foospu dj.;kr vkys vkgs- 
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 gs lksGk Hkkx izkeq[;kus iq<hyizek.ks vkgsr- 
v-Ø- Hkkx Rki”khy 

1 I czEgk mRiRrh] ljLorh vkf.k bjk.kh vFkok vk;Z 
yksdkafo’k;h 

2 II eRL; vkf.k “ka[kklwj fo’k;h 

3 III dPN] Hkwnso vFkok Hkwirh] {kf=;] f}t vkf.k 
d”;ijkauk ;kfo’k;h 

4 IV Okjkg vkf.k fgj.;k{k ;kfo’k;h 

5 V Ukjflag] fgj.;d”;iw] izYgkn] foiz fojkspu 
bR;knhfo’k;h 

6 VI cGhjktk] tksrhck] ejkBs] [kaMksck] egklqHkk uÅ 
[kaMkpk U;k;h] HkSjksck] HkjkMh] lkr vkJf;r] rGh 
Hkj.ks] vkfnrokjkl ifo= eku.ks] okeu i{k 
?kky.ks] fo/;kaoyh ?kV clo.ks] cGhjktkps ej.k] 
lrh tk.ks] vkjk/kh yksd] flEkksYya?ku] rkanqGkpk 
cGh] nqljk cGhjktk ;s.;kfo’k;h Hkfo’;] ck.kklwj] 
okeukpk e`R;w] mik/;s gksGh] ohj dk<.ks] 
cfyizfrink] HkkÅcht bR;knhafo’k;h 

7 VII czEgk] rkMi™;koj fyfg.;kph uky] tknwea=] 
laL—rkps ewG vVdunhps iyhdMsl tk.;kph 
cankh] iwohZ ?kksMs oxSjs tukoj czkEg.k yksd [kkr 
gksrs- HkV] jk{kl] ;K] ck.kklqjps ej.k] lqrkps 
ik’Vhps fpUg] chtea=] egkj] “kqnz] dqyd.khZ] 
dq.kchu] “kqnzkapk }s’k] lksoGs] /keZ”kkL=] euw] HkV 
iarksthps f”k{k.k] eksBk Hk;adj ifj.kke] iztkirhps 
ej.k] czkEg.k bR;knhafo’k;h 

8 VIII Ikj”kqjke] ekr`o/k] ,dohl LokÚ;k] nSR;] [kaMsjkokus 
jko.kkpk vkJ; dsyk] uÅ[kaMkph tk.kkbZ] lkr 
vkljk] egkjkaP;k xGÓkrhy dkGk nksjk] vfr”kqnz 
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vaR;t] ekax pkaMkG] egkjktkauk ftoari.kh 
ik;ke/;s name.ks] czkEg.kkl ikV yko.;kph canh] 
{kf=; vHkZdkapk o/k] ij”kqjkeks”kh ftuxj oxSjs 
yksd( ij”kqjkekpk ijkHko >kY;kus tho fnyk 
vkf.k fpjatho ij”kqjke ;kl vkea=.k bR;knh 

9 IX osnea=] tknwps out] eqB ekj.ks] nsOgkjs /kqei.ks] 
ti] pkj osn] czEg?kksG] ukjn”kkgh] uohu xzaFk] 
“kqnzkl Kku ns.;kph la/kh] Hkkxor o euqlafgrk 
;kapk vlaxri.kk bR;knhafo’k;h 

10 X nqljs ckthjko] czkEg.k /kekZph Qftrh] 
“kadjkpk;kZps —f=e] ukfLrdeu] funZ;hi.kk] ikz—
r xzaFkdkdeZ vkf.k KkuekxZ] ckthjko] 
eqlyekukapk }s’k vkf.k vesfjdu o LdkWp 
mins”kdkjkauh czkEg.kkapk —f=e:ih dksV QkMyk 
bR;knhfo’k;h 

11 XI iqjk.k lkax.ks] caMs oxSjs ifj.kke] “kqnz laLFkkfud] 
ljLorhph izkFkZuk] ti] vuq’Bku] nsoLFkkus] 
eksBÓk vkMukokP;k lHkk bR;knhfo’k;h 

12 XII Orunkj HkV] dqyd.khZ] ;qjksfi;u yksdkaps 
olkgrhph t:jh] fo|k[kkR;kP;k rksaMkoj 
dkGks[kkps Mkx] ;qjksfi;u dkexkjkaph vDdy 
xqax d”kh gksrs bR;knhfo’k;h 

13 XIII ekeysnkj] dysDVj] jsOgsU;w] tTt] baftuhvj 
[kkR;krhy HkV dkexkj bR;knh 

14 XIV ;qjksih; dkexkjkapk fo:ik;] [kksrkps opZLo] 
isU”ku ?ksowu fuosZ/k >kysY;k ;qjksfi;u dkexkjkauh 
ljdkjkr xkoksxkoP;k gdhxrh feGfo.;kph 
t:jh] /keZ vkf.k tkrhfHkekuh bR;knhfo’k;h 

15 XV Lkjdkjh “kkGk[kkyh] E;qfuflikfyVh] n{k.kk izkbt 
desVh o HkV orZekui=dR;kZaph twV vkf.k 
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vfr”kqnzkaP;k eqykauh fo|k f”kdw u;s Eg.kwu HkV 
yksdkaps dV bR;knhfo’k;h 

16 XVI czEgjk{klkP;k fiMspk f/kDdkj 

  pkj i|kRed izdj.ks 

1½ iokMk&HkVdkexkj baftfuvj [kkR;kr d”kh 
isa<kjxnhZ dfjrkr] ;kfo’k;h 

2½ ekjokMh] HkV ;kaps dlckfo’k;h 

3½ HkVkaP;k eyrch xzaFkkaps dlckfo’k;h 

4½ HkVkps dlc o “kqnzkaP;k HkksGsi.kkfo’k;h 

vvvvk;kZaps ewYkLFkkuk;kZaps ewYkLFkkuk;kZaps ewYkLFkkuk;kZaps ewYkLFkku    
    ^xqykefxjh* xzaFkkr e- Qqys ;kauh vk;kZaps ewYkLFkku gs bjk.k 
ns”k lkafxrys vkgs- vkiY;k erkyk iq’Vh nsrkuk rs baxzth xzaFkdkjkauh 
fygysY;k ys[kukpk vk/kkj nsrkr- czkEg.kkaP;k] vk;kZaP;k VksGÓkauh 
leqnzekxsZ vusdosGk Hkkjrkoj LokÚ;k dsY;k- ;sFkhy yksdkauk ijkHkwr 
dsys- vk;Z ;k ewG ukokP;k czEgkP;k e`R;wuarj yksi ikowu R;kauk 
^czkEg.k* uko iMys-11111111 ;k czkEg.kkaps uk;d gs czEgk] euw] okeu] EkRL;] 
dPN] ojkg] u`flag bR;knh gksrs- T;kauk ikSjkf.kd xzaFkkr nsoRo cgky 
dsys vlY;kps Qqys lkaxrkr- 
 e-Qqys ;kaps vk;kZaps ewyLFkku bjk.k vlY;kps izfriknu dkgh 
bfrgkldkjkauk ekU; ukgh ek= nsohflag pkSgku lkj[;k la”kks/kdkauh 
Hkk’kk”kkL=kpk vk/kkj ?ksÅu vk;kZaps ewyLFkku bjk.k vlY;kps fl) 
dsys vkgs-12121212 
czkEg.k] f}t] foiz ;k “kCnakph mRiÙkhczkEg.k] f}t] foiz ;k “kCnakph mRiÙkhczkEg.k] f}t] foiz ;k “kCnakph mRiÙkhczkEg.k] f}t] foiz ;k “kCnakph mRiÙkh    
    vk;Z leqnzekxsZ bjk.kgwu Hkkjrkr vkys T;kapk eq[; vf/kdkjh 
czEgk gksrk- R;ko:u czkEg.k gs uko bjk.kh yksdkl iMys-13131313 
leqnzko:u nqth bjk.kh vkys ;kps f}t >kys-14141414 czkEg.k yksdkapk 
vf/kdkjh tsOgk ujflag >kyk rsOgk fgj.;d”;iwyk ek:u R;kps jkT; 
cGdko.;klkBh izYgknkl Qlowu v?kksj.ks fgj.;d”;iwyk Bkj dsys- 
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;k vuqfpr dekZeqGs {kf=;kauh vk;Z yksdkal f}t Eg.k.;k,soth fofiz; 
Eg.k.;kl lq:okr dsyh- iq<s ;k “kCnkiklwu foiz >kys vlkos-15151515 
vorkj nsork o ikSjkf.kd dFkkckcr evorkj nsork o ikSjkf.kd dFkkckcr evorkj nsork o ikSjkf.kd dFkkckcr evorkj nsork o ikSjkf.kd dFkkckcr e----    Qqys ;kaps xqykefxjhrhy Qqys ;kaps xqykefxjhrhy Qqys ;kaps xqykefxjhrhy Qqys ;kaps xqykefxjhrhy 
fopkjfopkjfopkjfopkj    
 e- Qqys ;kauh vkiY;k ^xqykefxjh* xzaFkkr czEgk] eRL;] dPN] 
ojkg] ujflag] okeu] ij”kwjke ;kaP;k laca/khP;k ikSjkf.kd dFksph 
Nkuuh dsyh vkgs-16161616 R;kaP;k iqjk.k /keZxzaFkkrhy izpfyr dFkk o ewG 
Lo:Ik dk; vlkos ;kps oSpkfjd eaFku xqykefxjhP;k Hkkx 1] 2] 3] 4] 
5 o 8 e/;s dsys vkgs- T;k nsorkauk bZ”oj ekuwu R;kaP;k ijkØekps 
o.kZu /keZxzaFkkr dsys vkgs R;k eqyr% nsork ukghr rj vR;ar vU;k;h 
i)rhus ;sFkhy ewG yksdkaoj vkiys vf/kiR; izLFkkfir dj.kkjs gs 
vk;Z] czkEg.k vf/kdkjh vlY;kps er e- Qqys O;Dr djrkr- R;k 
nsork vkf.k R;kaps [kjs Lo:Ik dk; vlkos ;kps fooj.k [kkyh fnys 
vkgs- rlsp fganw /keZxzaFkukekps Lo:Ik dk; vkgs ;kpsgh lanHkZ fnys 
vkgsr- 
v-
Ø- 

nsork fganw /keZxzaFkkr 
LFkku 

e- QqysaP;k ers 
ewG Lo:i 

vU;k; >kysys 
ewy fuoklh 

1 eRL; fo’.kwpk vorkj17171717 
“ka[kklwj 

nSR;o/kklkBh 
vorkj dk;Z 

vk;kZaph VksGh 
ek”;klkj[;k 

ygku 
eFkO;krwu 

vkY;kus eRL; 
uko iMys-18181818 

“ka[kklwj {ks=irh 

2 dPN fo’.kwpk vorkj19191919 vk;kZaph nqljh 
VksGh 

dklokizek.ks 
lkodk”k 
pky.kkjs gs 

dpos vlY;kus 
R;kl dPN 
Vksi.k uko 

Hkwnso {ks=irh 
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iMys-20202020 

3 ojkg fo’.kwpk vorkj21212121 vk;Z VksGhpk 
izeq[k vf/kdkjh] 

LoHkko o 
vkpj.k 
?kk.ksjMs22222222 

fgjk.;k{k 

{ks=irhpk o/k 

4 Uk`flag fo’.kwpk vorkj23232323    

fgj.;d”;iwP;k 
o/kklkBh vorkj 

vk;Z VksGhpk 
izeq[k vf/kdkjh 
fgj.;d”;iwyk 
ekj.;klkBh 
Hk;kog :Ik 
/kkj.k dsys o 
izYgknkl 
Qloys-24242424 

fgj.;d”;iwpk 
o/k 

5 okeu fo’.kwkpk 
vorkj25 25 25 25 

cGhiklwu jkT; 
?ks.;klkBh 

cGh lsukirhps 
jkT; 

feGfo.;klkBh 
llSU; 

vkØe.k26262626 

cGhpk ;q)kr 
var 

6 Ikj”kqjke fo’.kwpk vorkj27 27 27 27 

i`Foh 21 osGk 
fu%{kf=; dsyh- 

czkEg.kkpk 
iztkirh 

uarjpk lkglh] 
iqaM lkglh] 
funZ;h] eq[kZ 

v/ke 
vf/kdkjh28282828 

Ekgkvfjapk 
uk;ukV 

{kf=;kapk uk”k 

Tkksrhck Qqys ;kaP;k ers] czEgk ;k pkyk[k] erych dkjdqukus 
f[kGÓkus rkMi=koj md:u fyg.;kph ;qDrh “kks/kyh- R;kP;k 
vfo”Okklw] erych cksy.;keqGs pkj rksaMkpk czEgk Eg.k.;kpk izpkj 
>kyk vlkok- R;kus dkgh bjk.kh tknwea=] HkkdM nardFkk] vusd 
dkYifud xks’Vh rRdkyhu loZ—r ¼viHkza”k  laL—r½ e/;s Qkjlh 
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c;sarhlkj[kh ygku&ygku do.ks d:u fViwu Bsoyh- R;keqGs osnfo|k 
czEgkP;k eq[kkiklwu fu?kkyh gh ofgokV iMyh-29292929 pkj osnkaph jpuk 
,dkosGh dsyh ukgh gs ;qjksfi;u xzaFkdkjkauhgh fl) d:u nk[koys 
vkgs-30303030 euwlafgrk Hkkxor gsgh uarjP;k dkGkrhy vlY;kps Qqys 
lkaxrkr-31313131 
Ikzpfyr ijaijk o ewG Lo:ikckcr ^xqykefxjh*rhy eIkzpfyr ijaijk o ewG Lo:ikckcr ^xqykefxjh*rhy eIkzpfyr ijaijk o ewG Lo:ikckcr ^xqykefxjh*rhy eIkzpfyr ijaijk o ewG Lo:ikckcr ^xqykefxjh*rhy e----    Qqys ;kaps Qqys ;kaps Qqys ;kaps Qqys ;kaps 
Hkk’;Hkk’;Hkk’;Hkk’;    

fganw /kekZr lrhph pky izpfyr vkgs- cGhph iRuh fo/;koyh 
vkiY;k irhl ;q)Hkwehoj okeu fo#)P;k y<kbZr ;”k izkIr Ogkos 
Eg.kwu ,d [kM~MÓkr tGkÅ ykdMs Vkdwu R;k [kM~MÓktoG th 
vkB jk=h o vkB fnol vUUkik.kh u ?ksrk ik.;kpk ?kV LFkkiu d:u 
gjgj egkfojkph izkFkZuk djr gksrh- irh j.kkax.kkr e`R;w ikoY;kph 
ckreh letrkp [kM~MÓkrhy ykdMkl vkx ykowu frus mMh ekjyh 
o ej.k ikoyh- R;k fnolkiklwu lrh tk.;kph ofgokV iMyh 
vlkoh-32323232 cGh iMY;kuarj okeukus cGh jkT;kr izos”k d:u rsFkhy 
lksus yqVys- R;kpk viHkza”k f”kyax.kkps lksus yqfVys vlk vkgs- okeu 
?kjh xsY;kl R;kP;k L=hus iwohZp d.kdhpk cGh Fkêsus ?kjkr d:u 
Bsoyk gksrk o frus nkjkP;k macÚ;koj d.kdhpk cGh Bsowu cGh iqUgk 
;q)kdfjrk vkyk vkgs vls lkafxrys- rsOgk okeukus d.kdhP;k cGhl 
ykFk ekjyh- rsOgkiklwu vktrkxk;r d.kdhpk vFkok rkanGkpk cGh 
d:u R;kP;k mjkoj Mkok ik; Bsowu vkiVÓkP;k dkMhus cksV 
QksM.;kpk fjokt foizdqGkr vkgs-33333333 ck.kklqjkps yksd ek= cGh 
macÚ;koj Bsowu R;kl vksokGwu bMk fiMk ¼f}tkpk vf/kdkj½ tkoks o 
cGhps jkT; ;soks v”kh izkFkZuk djrkr- e- Qqys ;kauh Ik”kq;K] v”oes?k 
;K ;kapsgh Lo:Ik lkafxrys vlwu ekalHk{k.k gk R;kpk mÌs”k EgVys 
vkgs- eqB ekj.ks] nsOgkjk ?kqeo.ks] dkstkfxjh gksVh] rGh mpy.ks 
;kckcrgh fo”ys’k.k dsys vkgs- 

tksrhjko Qqys cGh jktkl dqGLokeh vFkkZr iwoZt ekurkr-34 34 34 34 

tks cGh fgj.;d”;iwpk i.krw o fojkspukpk iq= gksrk- ;k cGhP;k 
jkT;kpk foLrkj eksBk vlwu uÅ [kaMkr R;kps foHkktu gksrs- izR;sd 
[kaMkP;k izeq[kkl [kaMksck gs uko gksrs- R;kP;k gkrk[kkyh eYy vlr- 
R;ko:u [kaMksck] eYykjh] ekrZaM] dkGHkSjo] HkSjksck] tksfrck bR;knh 
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yksdnsorkaP;k ladYiuk izpfyr >kY;kps egkRek Qqys ;kauh Li’V 
dsys vkgs- 
fczfV”k dky[kaMkr czkEg.kkaP;k opZLooknkoj xqykefxjhrwu O;Dr fczfV”k dky[kaMkr czkEg.kkaP;k opZLooknkoj xqykefxjhrwu O;Dr fczfV”k dky[kaMkr czkEg.kkaP;k opZLooknkoj xqykefxjhrwu O;Dr fczfV”k dky[kaMkr czkEg.kkaP;k opZLooknkoj xqykefxjhrwu O;Dr 
>kysys e>kysys e>kysys e>kysys e----Qqysps fopkjQqysps fopkjQqysps fopkjQqysps fopkj    
    vk;Z] czkEg.kkauh Hkkjrkr VksGh :ikr izos”k dsY;kiklwup 
vU;k;h orZukl lq:okr dsyh gksrh- ;sFkhy ewG fuoklh Hkkjrh;kauk 
j.kkax.kkoj egkvjhl R;kauh egkj Bjoys- lÙkkizkIrhuarj ;sFkhy 
yksdkal “kqnz letwu “kqnz&nkl cuoys- lwM Hkousus bekjrhP;k ik;kr 
egkj] ekax fL=;kauk rksaMkr rsy o “ksanwj Vkdwu thoar xkMys- “kqnz 
dGkosr Eg.kwu R;kaP;k xGÓkr dkGk nksjk cka/kyk xsyk- fo|sps] 
KkuktZukps njokts “kqnzklkBh dk;eps can dsys- ^loZLFkSokL; lxZLFk 
/keZrks czkEg.k izHkw%* Eg.kts &^czkEg.k gk loZ l`’Vhpk izHkw vkgs* rj 
^czkEg.k L;sna ;fRdafpTtxrher~* ;k txkr tso<s Eg.kwu /ku vkgs rs 
/keZr% czkEg.kkaps vkgs- ^,deso rq “kqnzL; izHkq% deZ lekfn”kr% ,rs’kkeso 
oxkZuka “kqJq’kkeulw;;k* vFkkZr rhugh o.kkZaP;k yksdkaph lqJq’kk R;kaP;k 
xq.kkaP;k Bk;h nks’kn`’Vh u Bsork dj.ks gs ,dp dk;Z izHkwuh 
“kqnzkadfjrk lkafxrys vkgs-35353535 v”kk izdkjps ys[ku d:u czkEg.kkauh 
“kqnzkaP;k ekufldrsl dqpafcr dsys- R;kpk ifj.kke ^—‘.kfuank ?kMyh 
gksrhA Eg.kksuh egkj tUeizkIrhAA*36363636 v”kh letwr cgqtu oxkZuh 
Lor%ph ?kkyko;kl lq:okr dsyh- ;kp ekufldrsl xqykeh Eg.krkr- 

fczfV”kkaP;k jkT;kr dkf;d xqykeh laiq’Vkr vkyh vkgs- ek= 
ekufld nkL;kps tks[kM nwj >kys ulY;kps Qqys Eg.krkr- fo|sph 
ijaijk ikBh”kh vlysY;k czkEg.kkauh vk/kqfud f”k{k.kkpk ykHk rRijrsus 
?ksowu “kklu ;a=.ksrhy vf/kdkjins gLrxr dssyh- fczfV”k vf/kdkÚ;kauk 
;sFkhy ifjfLFkrh”kh ekfgrh ulY;kus ;sFkhy “kkldh; vf/kdkÚ;kaP;k 
f”kQkj”khuqlkj fu.kZ; ?ks.;kpk ofgokV fuekZ.k >kyk- rsOgk loZlkekU; 
tursP;k n`’Vhus czkEg.k gsp [kjs lÙkk/kkjh cuys- HkV] dkexkj] 
f”kf{kr osxosxGÓk inklkBh isa<kj xnhZ djrkr- mPp ins gLrxr 
ds:u pkyk[kyhus vU;k; dj.;kl eq[kR;kj gksrkr vls e-Qqys ;kaps 
Eg.k.ks vkgs- vFkkZr CkzkEg.kkauh vU;k; dj.;kps ra= cnyys i.k 
vU;k; fczfV”k jkT;kr lq:p vkgs- R;koj mik; Eg.kts fczfV”k 
“kklukP;k MksGÓkr yckMh d:u /kqGQsd dj.kkÚ;k czkEg.kkauk 
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fczfV”kkauh tk.kwu ?;kos] “kqnzkauk izxrhiklwu] f”k{k.kkiklwu oafpr 
Bso.;kpk czkEg.kkapk iz;Ru fczfV”k “kklukus gk.kwu ikMkok vls Qqys 
;kauk okVrs- rjp xqykefxjhps mPpkVu gksbZy- e- Qqys ;kauh 
xqykefxjh xzaFkkP;k “ksoVh czkEg.k dls vU;k;dkjd okxsrkr ;kps 
;FkkFkZ os.kZu dj.kkjh i| jpuk dsyh vkgs- 
lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k    
    egkRek Qqys ;kapk ^xqykefxjh* xzaFk Eg.kts rRdkyhu 
lektkr :tysY;k vU;k;h vR;kpkjh :< ijaijkauk Nsn ns.;klkBh 
oSpkfjd tkx`rh ?kMo.kkjk] fo/oald fopkjkauh vksrizksr vlysyk 
rlsp rdZ”kq) eaFku dj.kkjk xzaFk vlwu laokn ek/;ekeqGs ;k 
xzaFkkrhy fopkj lokZauk okpuh; okVrkr- rj /kksafMck gk cgqtukapk 
izfrfu/kh vlwugh R;kaP;k cq)hph rh{.krk] es/kkohi.k rRdkyhu 
ekufldrsr cny ?kMo.;kl Hkkx ikM.kkjh vkgs- lekteukoj 
fdR;sd o’kkZaiklwu T;k :<h ijaijk] opZLooknkpk ixMk vkgs R;kps 
[kjs Lo:Ik gs vk/kkjghu vlY;kps izfriknu xqykefxjhr vkgs- 
nsorkaps FkksrkaM] /keZxzaFkkpk Qksyi.kk] osnkaph fufeZrh ;koj izdk”k 
Vkdrkuk e-Qqys ;sFkhy ewyfuoklhauh czkEg.kRo] opZLooknkpk dlk 
izfrdkj dsyk R;kps o.kZugh djrkr- ,danjhr dkf;d o ekufld 
xqykehP;k csMÓk rksM.;kl l{ke cufo.;kph fopkj/kkjk ^xqykefxjh* 
xzaFkkr fnlwu ;srs- 
lanHkZ o fViklanHkZ o fViklanHkZ o fViklanHkZ o fVik    
1½ ljnkj ckG—‘.k] egkRek Qqys % O;fDrRo vkf.k fopkj] xzaFkkyh] dqykZ] 

eqacbZ] izFkeko`Ùkh 1981] ì-76  
2½ xqansdj Jhjke] egkRek tksrhck Qqys vkf.k lkfgR;ewY;s] izfrek izdk”ku] 

iq.ks] 2002] i`-335 
3½ tks”kh y{e.k”kkL=h] tksfrpfj=] uW”kuy cqd VªLV bafM;k] 1991] i`-

49&50 
4½ cucjs xaxk/kj ¼laik-½] egkRek Qqys&xqykefxjh] fttkbZ izdk”ku] iq.ks] 

2006] izLrkouk  
5½ fdÙkk] ì-4 
6½ nkl ekfyd lekt] ,sfrgkfld losZ{k.k] ,UlkDyksfifM;k fczVkfudk] 23 

Qsczqokjh 2007 
7½ https://www.tozpatrika.com/dictionary/%Eo%A497%Eo%A5%81% 

EoA4%B2%Eo%A4BE%A4%Ae meaning in Hindi 
8½ cucjs xaxk/kj ¼laik-½] egkRek Qqys&xqykefxjh] fttkbZ izdk”ku] iq.ks] 

2006] ì-15 
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9½ fdÙkk 
10½ fdÙkk] ì-34 
11½ fdÙkk] ì-37 
12½ osnkyadkj osndqekj ¼laik- fganh vuq-½ xqykefxjh] egkRek Qqys pfj= 

lk/kus lferh] egkjk’Vª “kklu] eqacbZ] 1994] i`-XIV  
13½ cucjs xaxk/kj] mijksDr] ì-37 
14½ fdÙkk] ì-40 
15½ fdÙkk] ì-43 
16½ fdÙkk] ì-43 
17½ eRL; egkiqjk.k ¼12 os iqueqZnz.k½] xhrkizsl] xksj[kiwj] ì-13&16 
18½ xaxk/kj cucjs ¼laik-vuq-½] e- Qqys xqykefxjh] fttkbZ izdk”ku] iq.ks] 

2006] ì-38 
19½ dweZiqjk.k] 10 os iqueqZnz.k] xhrkizsl] xksj[kiwj] i`-111  
20½ fo|kyadkj ¼osndqekj½] laik- o fganh vuq-] e-Qqys xqykeh] e-Qqys pfj= 

lk/kus izdk”ku lferh] egkjk’Vª “kklu] eqacbZ] 1994] i`-45 
21½ [kjs x-g-] ewfrZfoKku] Hkkjr bfrgkl la”kks/ku eaMG] iq.ks] iqueqZnz.k] 

2012] ì-53&54 
22½ fo|kyadkj] mijksDr i`-47&48 
23½ Jhujflagiqjk.k] 14 os iqueqZnz.k] xhrkizsl] xksj[kiwj] i`-160 
24½ cucjs xaxk/kj] mijksDr] ì-46 
25½ Jhokeuiqjk.k] 12 os iqueqZnz.k] xhrkizsl] xksj[kiwj] i`-46 
26½ cucjs xaxk/kj] mijksDr] ì-48 
27½ [kjs x-g-] ewfrZfoKku] Hkkjr bfrgkl la”kks/ku eaMG] iq.ks] iqueqZnz.k] 

2012] ì-53&33 
28½ cucjs xaxk/kj] mijksDr] ì-47] 48 
29½ fo|kyadkj ¼osndqekj½] mijksDr] i`-46&47 
30½ cucjs xaxk/kj] mijksDr] ì-51 
31½ fdÙkk] ì-50] 51 
32½ fdÙkk] ì-47 
33½ fdÙkk] ì-47&48 
34½ lkGqads vk-g-] cGhoa”k] yksdk;r izdk”ku] 2008] ì-13 
35½ ljnkj ckG—‘.k] egkRek Qqys % O;fDrRo vkf.k fopkj] xzaFkkyh] dqykZ] 

eqacbZ] izFkeko`Ùkh 1981] ì-140&141  
36½ fdÙkk] ì-142 
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ejkBh lkfgR;krhy Js’B ys[kd & egkRek ejkBh lkfgR;krhy Js’B ys[kd & egkRek ejkBh lkfgR;krhy Js’B ys[kd & egkRek ejkBh lkfgR;krhy Js’B ys[kd & egkRek 
QqysQqysQqysQqys    

 

eksjrGs usgk okeujkoeksjrGs usgk okeujkoeksjrGs usgk okeujkoeksjrGs usgk okeujko    
,e-,- f}rh; o’kZ ¼bfrgkl½ 

Ekgkjk’Vª mn;fxjh egkfo|ky;] mnxhj rk-mnxhj ft-ykrwj 
izLrkouizLrkouizLrkouizLrkoukkkk    
 e- Qqys ;kauh b-l-1856 e/;s vkiys ys[ku lq: dsys- egkRek 
Qqys T;k dkGkr ys[ku djrkr rks dkG v/;kRe vkf.k R;krgh 
osnkarerkus izHkkfor >kysyk gksrk- egkRek Qqys voSfnd ijaijsrhy 
ys[kd vkgsr- ckS) otz;ku] “kSo] ukFk] dkSy] dkikfyd] dkyeq[k] 
vo/kqr] yksdk;r bR;knh ijaijk voSfnd ijaijk vkgsr- egkRek Qqys 
;kaP;koj rqdkjkekaizek.ks yksdijaijkapk izHkko vkgsp- f”kok; R;kauk 
dchjiaFkh lk/kwaph vksG[k gksrh- o.kZ tkrhO;oLFksfojks/kh vlysyk 
^foizerh* xzaFk R;kauh letwu ?ksryk gksrk- R;kaP;k eukph vkf.k 
fopkjkaph Bso.k ;sFkhy yksdijaijsr] yksdlaL—rhr >kysyh vkgs- 
^xqykefxjh* ;k xzaFkkrwugh gh xks’V izHkkohi.kkus y{kkr ;srs- f[kzLrh 
fe”kuÚ;kaps fopkj vkf.k ys[ku] FkkWel isuP;k xzaFkkps v/;;u] 
ck;cy] dqjk.kkps okpu ;k xks’Vh R;kapk voSfnd n`f’Vdksu izxYHk 
dj.;klkBh dkj.khHkwr BjY;k- rqdkjkekaP;k vHkaxkP;k “kSyhpk izHkko 
egkRek Qqys ;kaP;k v[kaMknh jpusoj vkgs- rs voSfnd ijaijsrys 
R;kaP;k dkGkrhy ,desdkf}rh; lkfgfR;d vkf.k fopkjoar vkgsr- 
R;kuarj R;kauk ykHkysyk lR;”kks/kd lgdkjh vkf.k vuq;k;kauh gk 
le`) okjlk tru dsyk- egkRek Qqys ;kaP;kiklwu —fr”khy 
lkfgR;kpk izkjaHk gksrks- gsgh Qkj eksBs ;ksxnku R;kauh ejkBh lkfgR;kr 
fnysys vkgs- egkRek Qqys ;kaP;k lkfgR;kpk fopkj djrkuk ,d xks’V 
vkotwZu uewn djkoh ykxrs- vk/kqfud ejkBh lkfgR;kpk izkjaHkfcanw b-
l-1874 ekuyk tkrks- egkRek Qqys ;kauh lu 1869 e/;s N=irh 
f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMk vkf.k fo|k[kkR;krhy czkEg.k 
iarksthpk iksokMk vls nksu okLrooknh iksokMs fyfgys- 
r`rh;jRu ¼ukVd½ % r`rh;jRu ¼ukVd½ % r`rh;jRu ¼ukVd½ % r`rh;jRu ¼ukVd½ %  
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^r`rh;jRu* ukVdkpk vk”k;] fo’k;] “kSyh gh vLly 
ejkBeksGÓk oG.kkph vkgs- lkezkT;oknh vkf.k olkgroknh fczfV”kkaP;k 
dkGkr loZ vfHktu ys[kdkaoj baxzth doh] fuca/kdkj] dFkkdkj] 
ukVddkj] dknacjhdkjkph Nki iMysyh vkgs- fey LisUlj ;kaP;k 
rÙoKku vkf.k “kSyhusgh rs izHkkfor >kys- vuqokn] Hkk’kkarj] :ikarj 
v”kk izdkjps ys[ku dj.;kpk R;kauk eksg >kyk- R;kp dkGkr egkRek 
Qqys ek= yksddyk izdkjka”kh beku jk[kwu fyfgrkr- 

R;kauh lu 1855 e/;s ^r`rh;jRu* ukVd fyfgys- R;ke/;s 
Lons”k] LoHkk’kk] ns”kh ijaijk vkf.k eq[; Eg.kts ;k ns”kkr jkg.kkjk 
d’V dj.kkjk] ns”kkph mHkkj.kh dj.kkjk] laL—rhph fufeZrh dj.kkjk 
d’Vdjh ek.kwl] d’Vdjh “ksrdjh] L=h&iq#’k lekt gk R;kaP;k laiw.kZ 
lkfgR;kpk uk;d vkgs- “ksrdjh vkf.k xzkeh.k dkjkxhj ;kauk vKkukr 
Bso.kkÚ;k nso&/keZ] o.kZ&tkrh ;k O;oLFksP;k vk/kkjs “ksrdjh 
dkjkfxjkaps “kks’k.k dj.kkÚ;kauk R;kauh [kyuk;d Bjfoys vkgs- R;kaP;k 
lkfgR;kr loZp thoukaxkph vk/kqfudrk ewyk/kkj Bjfoys vkgs- 
lkekftd] lkaL—frd] “kS{kf.kd] vkfFkZd] jktdh;] /kkfeZd tkx`r rj 
izd’kkZus vkgsrp i.k bfrgklfo’k;d rhoz vkf.k MksGl Hkku vkgs- 
Hkkjrh; bfrgkl gk czkEg.k fo#) vczkEg.k] oSfnd fo#) oSfnd] nso 
fo#) vlwj] vk;Z fo#) vuk;Z ;kaP;k la?k’kkZpk bfrgkl vkgs- 
czkEg.kkaps dlcczkEg.kkaps dlcczkEg.kkaps dlcczkEg.kkaps dlc    
    ^czkEg.kkaps dlc* gs fn?kZdkG EkgkRek Qqys ;kauh 1869 e/;sp 
jpwu yksdfgrkFkZ izfl) dsys- rs eqacbZP;k ^banqizdk”k* Nki[kkU;krwu 
Nkiwu ?ksrys- egkRek Qqys Lora=] lkekftd vkf.k okLrooknh vls gs 
nh?kZdkO; fyfgys- ^czkEg.kkaps dlc* fyfgys rs nf{k.kk ikbZ> fdaok 
vU; dks.kR;kgh laLFksP;k cf{klklkBh uOgs- r`rh;jRu ukVdkP;k osGh 
nf{k.kk izkbZ> dfeVhpk R;kauk lu 1855 e/;sp okbZV vuqHko vkyk 
gksrk- ^czkEg.kkaps dlc* gs nh?kZdkO;s R;kauh lgsrwdi.ks fyfgys- rs 
Lor% izdkf”kr dsys vkf.k Lor% fodys- ;k dkO;kps uÅ Hkkx vkgsr- 
R;kiSdh rhu Hkkx iksokMk Nankr vkf.k lgk Hkkx vHkax Nankr vkgsr- 
b-l-1873 Ik;Zar egkRek Qqys vHkaxp Eg.krkr- v[kaM R;kauh 1882 
uarj EgVys vkgsr- 
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 vokZphu ejkBhrhy [kaMdkO;kP;k vH;kldkauh ^czkEg.kkaps 
dlc* ;k fn?kZdkO;kph uksangh ?ksryh ukgh- R;kps dkj.k R;krhy 
fo’k; vkf.k vk”k; vlyk ikfgts- czkEg.k vH;kldkauk vfiz; 
okV.kkjk fo’k;&vk”k; vlY;keqGs rs ;k fn?kZdkO;kph n[ky ?ksr 
ukghr vkf.k czkEg.ksrjkukauk] czkEg.kkauk dk; okVsy vls okVr vlkos- 
dkj.ks dkghgh vlksr ^czkEg.kkaps dlc* lkj[ks ejkBh ifgys Lora= 
lkekftd nh?kZdkO; misf{kr jkfgys vkgs- 

egkRek Qqys czkEg.kkauk lkeqnkf;d fjrhus tckcnkj /kjrkr- 
xsY;k gtkjks o’kkZaiklwu /keZlÙkk vkf.k jktlRrsP;k toG vlysyh gh 
laiw.kZ tkr cgqtukalkBh mnkj vkf.k O;kid gksr ukgh- dkgh czkEg.k 
O;Drhauh brj o.kZ&tkrhph cktw ?ksryh i.k R;kauk deZB czkEg.kkauh 
cfg’—r dsys- ;k eukso`Ùkhyk egkRek Qqys ;kauh fVdkfo’k; dsys- 
N=irh f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMkN=irh f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMkN=irh f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMkN=irh f”kokthjkts Hkkslys ;kapk iksokMk    
    b-l-1869 e/;s egkRek Qqys ;kauh N=irh f”kokthjkts Hkkslys 
;kaP;k iksokMÓkph jpuk dsyh- f”kok; fo|k[kkR;krhy czkEg.k 
iarksthpk iksokMkgh ;kp o’khZ fyfgyk- egkRek Qqys ;kauh N=irh 
f”kokth egkjktkapk iksokMk vxnkh fujkGh Hkwfedk ?ksÅu fyfgyk 
vkgs- czkEg.kh bfrgkldkj vkf.k R;kp ijaijsrhy “kkfgjh ijaijsyk 
R;kauh vuqljys ukgh myV vfrtqukV ;ouh o esllZ xz¡aV MQ esjh 
oxSjs baxzt yksdkaP;k cgqrsd ys[kh vk/kkjko:u gk iksokMk fyfgyk- 
iqjk.kdFksoj ikslysys czkEg.kh bfrgkldkj uk;d vkf.k [kyuk;d] 
lq’V vkf.k nq’V ;kp ifjHkk’ksr bfrgkl fyfgrkr- R;keqGs f”kokth 
egkjktkaps O;fDreÙo czkEg.kh ijaijsyk iks’kd gksbZy vlsp R;kauh 
fyfgys- vki.k dks.kklkBh fyfgrks- vkiyk okpd dks.k vkgs ;kps Hkku 
egkRek Qqys ;kauh Bsowup fy[kk.k dsys- Ni=rh f”kokth egkjktkapk 
iksokMk fyfgrkuk rs ejkBk ikVhy vlysY;k “ksrdjh dqVqackr tUeys- 
R;kaps vktksck] oMhy] “kwj ijkØeh] dr`ZRokus ljnkj gksrs ;koj Hkj 
fnyk vkgs- 

e-Qqys ;kauh vkiyk iksokMk ygku&eksBÓk v”kk lqekjs lOohl 
Hkkxkarwu jpyk vkgs- R;klkBh yksdfiz; >kysY;k jk;jan] ok?;k&eqjGh] 
xksa/kGh] oklqnso ;kaP;k vksoh] dVko] in] vkjrh b- Nankapk vkJ; 
?ksryk vkgs- ,dp pky tkLr osG] ,dp jl fn?kZ dkG ;kstyk rj 
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Jksrs daVkGrkr- Eg.kwu FkksMÓk&FkksMÓk varjkus pkyh vkf.k jl cny 
dsyk vkgs- ;k iksokMÓkr ohjjl gk iz/kkujl vkgs- rj d:.k] gkL; 
gs brj nksu jl vkgsr- dkO;xq.kkaiSdh vkst] izlkn] Økarh] ek/kq;Z] 
lqdqekjrk bR;knhapk okij vko”;d rsFks egkRek Qqys ;kauh dsyk 
vkgs- 
lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k    
    egkRek tksrhck Qqys ;kaP;kiklwu ejkBhe/;s ,d egÙokP;k 
lkfgR; ijaijspk izkjaHk gksrks- lR;”kks/kdh lkfgR;kph gh voSfnd] 
cgqtufu’B ijaijk lu 1843 iklwu lq: gksrs- R;kaP;k dkGkr 
ejkBhe/;s T;k izdkjps ys[ku gksr gksrs R;kpk vk”k; rs ys[ku 
dj.kkÚ;k lkfgfR;dkapk n`f’Vdksu gksrk- 
1½ lq/kkj.kkok|kaph ekuorkoknh vk/;kfRed ijaijk 
2½ dqVqac lq/kkj.kkoknh ijaijk 
3½ osnkR;kaph euq”kadjkpk;Zoknkh ijaijk 
4½ f[kzLrh /kekZr izos”k dssysY;k ejkBh Hkkf’kdkaph ijaijk 
 ;k pkjgh ijaijkais{kk e- Qqys vkf.k R;kaP;k ledkGkrhy 
vkf.k uarjps lR;”kks/kdh lkfgfR;d vk”k;] vfHkO;Drh i)rh] “kSyh] 
ewY; n`f’Vdksu ;k loZ ckcrhr fujkGs ys[ku gsrqr% djr gksrs- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    
1½ e- tksrhck Qqys lkfgR; vkf.k lkfgR;ewY;s&MkW-Jhjke xqansdj] izfrek izdk”ku] 

iq.ks&30 
2½ egkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;Z&izk-rkukth Bksacjs  
3½ egkRek tksrhjko Qqys&/kuat; dhj] ikWI;qyj izdk”ku izk-fy-] 301] eqacbZ 
4½ vk/kqfud egkjk’Vªkpk bfrgkl&MkW-,l-,l- xkBkG] dSyk”k ifCyds”kUl] 

vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn 
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egkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;ZegkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;ZegkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;ZegkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;Z    
 

la/;k vfuy jksMxsla/;k vfuy jksMxsla/;k vfuy jksMxsla/;k vfuy jksMxs    
,e-,- f}rh; o’kZ ¼bfrgkl½    

egkjk’Vª mn;fxjh egkfo|ky;] mnxhj rk-mnxhj ft-ykrwj 
izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
 19 O;k “krdkr egkjk’Vªkr gksÅu xsysY;k lektlq/kkjdkae/;s 
egkRek tksrhjko xksfoanjko Qqys ;kaps dk;Z mYys[kuh; Bjrs- 
egkjk’VªkP;k lektlsoslkBh /;s;kus Hkkjkowu tkÅu loZ thou lefiZr 
dj.kkjs Fkksj iq#’k gksrs- vk/kqfud Hkkjrkrhy ifgys lektØkafrdkjd 
Eg.kts egkRek tksrhjko Qqys gks;- dkj.k rs lkekU;krhy vlys rjh 
fopkjkus o dr`ZRokus vlkekU; gksrs- lkekftd fo’kersfojks/kkr 
tksrhjkokauh can iqdkjys- egkRek Qqys gs uqlrs cksyds lq/kkjd ulwu 
drsZ lq/kkjd gksrs- cgqtu lektkP;k f”k{k.kklkBh fo”ks’kr% L=h 
f”k{k.kklkBh >xM.kkjs O;Drh gksrs- egkjk’Vªkrhy loZlkekU;kalkBh 
>V.kkjs lsod tksrhjko gksrs- izR;sd ckchP;k eqGk”kh tkÅu 
fparu”khyi.ks R;koj rs fopkj djr vlr- R;keqGsp R;kauk egkjk’Vªkps 
^ekfVZu Y;wFkj fdax* Eg.kwu vksG[kys tkrs- fL=;kaP;k o vLi`”;kaP;k 
f”k{k.kklkBh rs panuklkj[ks f>tys- Eg.kwup R;kauk fL=;kaps m)kjdrkZ 
EgVys tkrs- 
L=h f”k{k.kkps egÙoL=h f”k{k.kkps egÙoL=h f”k{k.kkps egÙoL=h f”k{k.kkps egÙo    

fL=;kauk f”k{k.kkpk vf/kdkj ulY;kus R;kaph fLFkrh okbZV 
gksrh- lektO;oLFkk o dqVqackr R;kauk ghu vFkkZr nq¸;e ntkZ gksrk- 
L=hyk f”k{k.k fnY;kl rh dqekxkZl ykxsy o lalkjlq[kkps okVksGs 
djhy vls ekuys tkbZ- L=h gh nks’kkph o vKkukph [kk.k vlwu 
fryk f”kdfo.ks Eg.kts osMÓkP;k gkrkr dksyhr ns.;klkj[ks vkgs] 
v”kh lektkph letqr gksrh- 

fL=;kaP;k okbZV fLFkrhcÌy loZizFke egkRek Qqysauk 
fL=;kacÌy dGdG okVyh- L=h gh lektkps ewG vkgs vls R;kaps er 
gksrs- R;keqGsp R;kauh fL=;kaP;k m)kjkps o R;kaps nq%[k fuokj.kkps 
dk;Z gkrh ?ksrys- fL=;kaP;k f”k{k.kkeqGs lektkpk vkf.k jk’Vªkpk 
fodkl gksÅ “kdrks vlk fopkj d:u egkRek Qqysauh “kS{kf.kd 
dk;kZyk lq:okr dsyh- “kS{kf.kd dk;kZr R;kauh loZizFke fL=;kaP;k 
f”k{k.kkyk egÙo fnys- 
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“kS{kf.kd dk;kZph lq:okr“kS{kf.kd dk;kZph lq:okr“kS{kf.kd dk;kZph lq:okr“kS{kf.kd dk;kZph lq:okr    
    vKku:ih va/k%dkjkyk nwj dj.;klkBh f”k{k.kklkj[ks nqljs 
“kL= ukgh- f”k{k.kkus euq’;kyk lR;] vlR;kpk o vafre fgrkpk 
fopkj dj.;kph “kDrh izkIr gksrs- f”k{k.k gs lq/kkj.ksps ewG vkgs- 
R;krwu LokfHkekukph tk.kho tkxzr gksrs] gs tksrhjkokauh rkMys gksrs- 
R;krY;k R;kr fL=;kauk f”k{k.k Eg.kts iq<hy fi<hyk f”k{k.k vls 
tksrhjkokaps er gksrs- ,d lqf”kf{kr L=h vkiY;k eqykauk d/khp 
vf”kf{kr jkgw ns.kkj ukgh- R;k dkGkr L=h gh ijra=] vcyk letyh 
tkbZ- f”k{k.kkeqGs rh dqekxkZyk ykxsy] nq’V] papy] vfopkjh] LoSj 
o`Ùkhph gksbZy vls fopkj lektkr :< gksrs- ijarq egkRek Qqysauh 
fuHkZ;i.ks L=h f”k{k.kkpk olk mpyyk- ^ftP;k gkrh ikG.;kph nksjh 
rh txkl m)kjh* gs R;kauh vksG[kys gksrs- 
“kS{kf.kd tkx`rh % fL=;k vkf.k “kqnz ;kaps f”k{k.k“kS{kf.kd tkx`rh % fL=;k vkf.k “kqnz ;kaps f”k{k.k“kS{kf.kd tkx`rh % fL=;k vkf.k “kqnz ;kaps f”k{k.k“kS{kf.kd tkx`rh % fL=;k vkf.k “kqnz ;kaps f”k{k.k    
    egkRek Qqysauh egÙokpk dk;ZØe Bjfoyk rks Eg.kts f”k{k.k- 
fganw lektkrhy fL=;k o “kwnz ;k nks?kkaukgh vk/kqfud Kku izkIr 
Ogko;kl ikfgts] ;kph R;kauk fuf”prh >kyh- R;kosGh czkEg.klq)k L=h 
f”k{k.kkP;k fo:) gksrs- eqyhadfjrk ,d “kkGk dk<koh vls 
tksrhjkokauh Bjfoys- eqyhaph “kkGk m?kM.;kP;k fopkjkr vlrk R;kaps 
ijeLusgh lnkf”kojko xkoaMs ;kauh vkiY;kcjkscj tksrhjkokauk 
vgenuxj ;sFks usys- vgenuxj gs f[kzLrh fe”kuÚ;kaps dsanz gksrs- rsFks 
xsY;koj xksoaMs o egkRek Qqys ;kauh QWjkjckbZaP;k fe”ku “kkGsyk HksV 
fnyh- 

fganqLFkkukr L=h f”k{k.kkdMs nqyZ{k gksrs ;kcÌy QWjkckbZauh 
nq%[k O;Dr dssys- izR;sdkus vkiY;k iRuhl f”k{k.k nsÅu 
f”k{k.kizlkjkr frus irhyk enr djkoh vls QWjkjckbZaps er gksrs- 
R;kizek.ks tksrhjko iq.;kr ijr vkY;koj R;kauh vkiY;k iRuh 
lkfo=hckbZ Qqys ;kauk f”k{k.k ?;ko;kph izsj.kk fnyh- R;k f”kdY;k o 
dfu’B oxkZrhy eqyhalkBh egkRek Qqys vkf.k lkfo=hckbZ Qqys ;kauh 
“kkGk m?kMyh- 
1½1½1½1½eqyhalkBh “kkGk % eqyhalkBh “kkGk % eqyhalkBh “kkGk % eqyhalkBh “kkGk %   
 f”k{k.k gh czkEg.k oxkZph eDrsnkjh gksrh- czkEg.kkaf”kok; 
brjkauk f”k{k.kkpk vf/kdkj uls- R;keqGs cgqla[; yksd vKkuh gksrs- 
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gks.kkjs vU;k; rs fuewVi.ks lgu djhr vlr- vU;k;kl okpk 
QksM.;klkBh “kS{kf.kd tkx`rh izFke gks.ks egkRek Qqys ;kauk vko”;d 
okVr gksrs- f”k{k.kkps egÙo lkaxrkuk rs Eg.krkr& 
 ^^fo|sfouk erh xsyh] 

Ekrhfouk uhrh xsyh 
furhfouk xrh xsyh 
xrhfouk foÙk xsys 
foÙkkfouk “kqnz [kpys 
brds vuFkZ ,dk vfo|sus dssys-** 
Eg.kwu egkRek Qqys ;kauh f”k{k.kkpk izpkj&izlkj d:u 

tkx`rh dsyh- fL=;kauk f”k{k.k uOgrs- fL=;kauk f”k{k.k ns.ks /keZckgÓ 
v”kh letwr gksrh- R;keqGs R;kaP;kr vKku o va/kJ)k fuekZ.k >kyh 
gksrh- lektkyk laLdkjhr dj.kkjh ekrk f”kdysyh vl.ks vko”;d 
vkgs v”kh egkRek Qqys ;kaph Hkwfedk gksrh- Eg.kwup egkRek QqY;kauh 
vkiY;k lkekftd tkx`rhpk izkjaHk eqyhaP;k “kkGsiklwu dsyk- 

Ikq.;kr fL=;kaP;k f”k{k.kkph vftckr lks; uOgrh- v”kk 
izfrdwy ifjfLFkrhr R;kauh b-l-1848 lkyh iq.;kP;k cq/kokj isBsr 
rkR;klkgsc fHkMs ;kaP;k okMÓkr ifgyh eqyhaph “kkGk pkyw dsyh- ;k 
“kkGsr “kqnzkfr”kwnz lektkrhy eqyhauk f”k{k.k ns.;kr ;sÅ ykxys- ;k 
eqyhaP;k “kkGsr f”kdfo.;klkBh L=h f”kf{kdk feGr uOgrh- R;keqGs 
egkRek Qqys ;kauh vkiyh iRuh lkfo=hckbZ ;kauk f”kdowu r;kj dsys 
o f”kf{kdk Eg.kwu useys- 

Lkfo=hckbZ Qqys gÓk irhP;k lkekftd tkx`rh dk;kZr 
lgHkkxh >kY;k- gs dke djrkuk vusdkapk =kl rj lgu djkok 
ykxykp ijarq xksfoanjkokauhgh tksrhjko o lkfo=hckbZ ;k nks?kkauk 
?kjkckgsj dk<ys- e/;sp vMp.kh vkY;keqGs gh “kkGk dkgh dkG can 
Bsoyh- iqUgk tqukxqat isBsr lnkf”ko cYykGkauh fnysY;k tkxsr pkyw 
dsyh- 

Okkpu] vadxf.kr] O;kdj.kkph ewyrÙos ;k “kkGsr f”kdoyh 
tkr- estj dWUMh gs ;k “kkGsyk iqLrds iqjfor- 3 tqyS 1851 yk 
tksrhjkokauh cq/kokj isBsr v..kklkgsc fpiGw.kdjkaP;k okMÓkr eqyhaph 
“kkGk dk<yh- R;kr eqyhaph la[;k 48 gksrh- Qqysauh lIVsacj 1851 
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jksth jkLrkisBsr eqyhaph nqljh “kkGk dk<yh- rj 15 ekpZ 1852 jksth 
osrkGisBsr eqyhaph frljh “kkGk dk<yh- tksrhjkokaP;k “kkGsrhy 
eqykaph iVla[;k ljdkjh “kkGsrhy iVla[;sis{kk ngk iVhus eksBh 
vkgs- ;ko:u tksrhjkokaP;k “kkGsrhy f”k{k.kkpk ntkZ [kwi pkaxyk gksrk 
gs fnlwu ;srs- L=h f”k{k.kkyk R;kauh ,d osxGh fn”kk nk[kowu 
L=hthou lq/kkj.ksl izkjaHk dsyk- lkfo=hckbZ Qqys ifgY;k efgyk 
f”kf{kdk Bjrkr- tkx`rh dk;kZr L=h f”k{k.k vR;ar eksykps Bjys- 
2222½½½½vLi`”;kalkBh f”k{k.k % vLi`”;kalkBh f”k{k.k % vLi`”;kalkBh f”k{k.k % vLi`”;kalkBh f”k{k.k %     

fganw lektkrhy “kqnzkaph Eg.ktsp vLi`”;kaph fLFkrh vR;ar 
gyk[khph gksrh- xqykefxjh] vkfFkZd gyk[khps thou] “kkjhfjd o 
ekufld fiGo.kwd ;keqGs ;k lektkph v/kksxrh >kyh- ;k 
lektkykgh f”k{k.k feGkys rj R;kaps vKku nwj gksowu tkx`rh gksbZy 
Eg.kwu egkRek Qqys ;kauh b-l-1851 e/;s vLi`”; eqykalkBh iq.;kr 
ukukisBsr vLi`”;kalkBh ifgyh “kkGk lq: dssyh- lukruh eaMGhauh 
R;kl fojks/k d:u rh can ikMyh- iq<s b-l-1852 e/;s osrkG isBsr 
lnkf”kojko cYykG xksoans ;kaP;k okMÓkr vLi`”; eqykalkBh iqUgk 
“kkGk lq: dsyh- gtkjks o’kkZaiklwu vKkukr f[krir iMysY;k 
vLi`”;kalkBh Kkukps nkj [kqys d:u QqY;kauh lkekftd Økarh 
?kMowu vk.kyh- 
3333½½½½egkRek Qqys vkf.k gaVj dfe”ku % egkRek Qqys vkf.k gaVj dfe”ku % egkRek Qqys vkf.k gaVj dfe”ku % egkRek Qqys vkf.k gaVj dfe”ku %         

fganqLFkkukrhy f”k{k.k fo’k;d iz”ukalaca/kh fopkj dj.;klkBh 
ljdkjus 1882 lkyh lj foY;e gaVj ;kaP;k v/;{krs[kkyh pkSd”kh 
d:u lq/kkj.kk lqpfo.;klkBh eaMG useys- vkiY;k mÌs”kkuqlkj 
lkoZtfud {ks=krhy izeq[k O;DrhaP;k HksVhP;k HksVhxkBhlkBh gaVj 
ns”kHkj fgaMr gksrs- ;k eaMGkl lkgk¸; dj.;klkBh fczfV”k Hkkjrkrhy 
loZ izkarkr ,dsd lferh LFkki.;kr vkyh- ;k f”k{k.k eaMGkus izR;sd 
izkarkrhy f”k{k.kfo’k;d iz”ukapk myxMk dj.;kdfjrk rTKkaP;k lk{kh 
?ksrY;k- dkghauh ys[kh fuosnuk}kjs vkiys fopkj lferhyk dGoys- 
v”kk fuosnukiSdh egkRek tksrhjko Qqys gs ,d gksrs- fuosnukr 
egkRek Qqys Eg.krkr& 
1½izkFkfed f”k{k.k lDrhps djkos- 
2½fo|kF;kZauk f”k’;o`Ùkh |koh- 
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3½vLi`”;kalkBh R;kaP;k olkgrhr Lora= “kkGk lq: djkO;kr- 
4½f”k{kdkauk iqjsls osru] izf”k{k.k o izksRlkgu |kos- 
5½“ksrhps izkFkfed Kku |kos- 
6½vH;klØekr rkaf=d] uSfrd o vU; mi;qDr dyk ;kapk lekos”k 
vlkok- 
7½fL=;k] “kqnz o vfr”kqnzkaP;k f”k{k.kkdMs “kklukus fo”ks’k y{k |kos- 
 gaVj vk;ksxkus ek= egkRek Qqys ;kauh dssysY;k lwpuk 
t”kkP;k r”kk LohdkjY;k ukghr- R;keqGs vk;ksxkP;k f”kQkj”khoj 
egkRek Qqys lek/kkuh uOgrs- 
lkjka”klkjka”klkjka”klkjka”k    
    egkRek tksrhjko Qqys ;kauh f“k{k.kkyk Qkj egÙo fnys- 
f”k{k.kkP;k vHkkoh lkekU; ek.klkaph voLFkk Ik”kqizek.ks gksrs vls R;kaps 
er gksrs- Eg.kwu lokZalkBh f”k{k.ks [kqys vl.ks vko”;d vkgs vls 
egkRek Qqys ;kaps fopkj gksrs- R;kaP;k “kS{kf.kd dk;kZcÌy 16 uksOgsacj 
1882 e/;s ^L=h f”k{k.kkps vk|tud* Eg.kwu fczfV”k ljdkjus R;kapk 
xkSjo dsyk- R;kaP;k ;k dk;kZeqGs lektkr tkx`rh fuekZ.k >kyh- rlsp 
lektkr Økfrdkjd ifjorZu gksÅ “kdys- R;keqGs egkRek Qqys ;kaps 
“kS{kf.kd dk;Z vR;ar eksykps Bjys- 
lanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwphlanHkZ lwph    
1½ rdZrhFkZ y{e.k”kkL=h tks”kh] tksfrpfj=] lapkyd] uW”kuy cqd VªLV] 

bafM;k ,&5 xzhu ikdZ] uoh fnYyh&110016  

2½ /kuat; dhj] egkRek tksrhjko Qqys] ikWI;qyj izdk”ku izk-fy- 301] 

egky{eh psaclZ 22] HkqykHkkbZ nslksbZ jksM] eqacbZ&400026 

3½ izk-rkukth Bksacjs] egkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd dk;Z 

4½ MkW-vk-g- lkGqa[ks] egkRek Qqys vkf.k f”k{k.k 

5½ MkW-,l-,l- xkBkG] vk/kqfud egkjk’Vªkpk bfrgkl] ds-,l- vrdjs] 

dSykl ifCyds”kUl] vkSjaxiqjk] vkSjaxkckn 
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‘‘‘‘शतेक याचाशतेक याचाशतेक याचाशतेक याचा    असडूअसडूअसडूअसडू’ ’ ’ ’ यायायाया    थंातीलथंातीलथंातीलथंातील    महा मामहा मामहा मामहा मा    
जोतीरावजोतीरावजोतीरावजोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    

    

ीमालाीमालाीमालाीमाला    कािलदासकािलदासकािलदासकािलदास    गडुदेगडुदेगडुदेगडुदे    
डे न कॉलेज, पुणे 

तावनातावनातावनातावना    
 स यशोधक समाजाचे सं थापक महा मा जोतीराव फुल े यांनी 
दिलत वग तसेच ी जाती या उ तीसाठी आयु य खच  केल.े िशवाय 
समाजातील िविवध कु था, अंध े या िवरोधातही यांनी अनेक 
समाजकाय केले. 
 त कालीन शेतक यां या अव थेचे अ यंत भावी व वा तवदश  
िच ण महा मा फुले यांनी यां या 'शेतक याचा असूड' या ंथात केले 
आह.े हा ंथ 1883 म ये िलिहला गेला परंत ु त पूव  1878 म येच हा 

ंथच िलिहणार अस याचे फुल ेयांनी मामा परमानंदास सांिगतल ेहोते.1111 
ददुवाने या ंथाचे काशन महा मा फुल े यां या हयातीत होऊ शकल े
नाही, परंत ुयाची काह करण े'दीनबंधू' मधून छापली गेली होती. 
 फुल ेयांनी शेतक याची ि थती यावर ा याने दली, आंदोलन े
केली. यां या या य ातूनच 'Deccan Agricultural Relief Act' हा 
कायदा पास झाला. एकूणच या ंथात शेतक यां या िवदारक प रि थतीचे 
िच ण क न यात यां या िवकासाचा मागही सांिगतला आह.े यामधून 

कट होणारे महा मा फुल े यांचे िवचार याचा ततु शोधिनबंधात 
अ यास केला आह.े 
''''शतेक याचाशतेक याचाशतेक याचाशतेक याचा    असडूअसडूअसडूअसडू' ' ' ' थंलखेनथंलखेनथंलखेनथंलखेन    
 18 जुल ै1883 म ये िलिहले या 'शेतक याचा असूड' या ंथात 
महा मा फुल े यांनी शेतक यां या अव थेचे अ यंत िवदारक िच ण केल े
आह.े िशवाय यां या िवकासाचा मागही यांनी या ंथात नमूद केला 
आह.े 
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''''शतेक याचाशतेक याचाशतेक याचाशतेक याचा    असडूअसडूअसडूअसडू' ' ' ' थंमाडंणीथंमाडंणीथंमाडंणीथंमाडंणी 
 'शेतक याचा असूड' हा थं पाच करणांत असून थम उपो ात 
व शेवटी खासा मराठी हणिवणारा आिण कबीरपंथी शु साधू ही दोन 
प रिश  े सोडली आहते. पिह या करणात सरकारी खा यातील 

ा ांचे शोषण, दसु यात शेतकरी ा ण व सरकार दो ह कडून लुटला 
जातो याचे लेखन केले आह.े ितस या करणात आय ा ण इराणातून 
आल,े शेतक यांचा इितहास वतमानातील छळ सांगून चौ या करणात 
शेतक यां या िवदारक ि थतीचे वा तववादी िच ण केले आह.े पाच ा 

करणात शेतक यांसाठी उपायाचे माग सांिगतल ेआहते. 
''''शतेक याचाशतेक याचाशतेक याचाशतेक याचा    असडूअसडूअसडूअसडू' ' ' ' थंातीलथंातीलथंातीलथंातील    िवचारिवचारिवचारिवचार 
 बळीराजानंतर शेतक यां या ददुशेची, अवनतीची दखल घऊेन 
यांस परखडपण े जगजाहीर करत, उपायाचा माग सांग याचे काय 

महा मा फुले यां या या असूडान े केल े आह.े यांनी ा ण व थेवर 
असूड हार क न शेतक यां या वेदना आिण यां या ित असलेला 
कळवळा  केला आह.े शेतक यांची गुलामी दरू कर यासाठी पु हा 
बळीचे रा य िनमाण हो याची गरज फुल ेयांनी येथे नमूद केली आह.े हा 
असूडाचा मु य गाभा होता. 
 भट ा ण धमा या मा यमातनू शेतक यांची कशा कारे लूट 
करतो याचे दाख यासहीत प ीकरण फु यांनी येथे दल े आह.े यातून 
यांचा िनडर परखडपणा  होतो. ज म, मृ यू, िववाह, बारसे, ा , 

गृहशांती, होमहवन, तीथया ा, तवैक य यांची िव तारान ेचचा फु यांनी 
येथ ेकेली आह.े 
 महा मा फुल े ह े थोर समाजसुधारक तर होतेच िशवाय संत 
तुकारामांचे िवचार आचरण करणारे एक वारकरीच होते, यात शंका नाही. 
संपूण आयु य फु यांनी शेतक यां या क याणासाठी खच  केल.े 
शेतक यां या वेदनांना श द प दले. यातून यांची बळीिन ा  होतेच 
िशवाय कुळवाडीभूषण छ पती िशवरायांचा पोवाडा िल न यांनी 
आपली िशविन ा ही  केली होती.2222 या काळी सावजिनक सभेत 
भट ा ण शेतक यांिवषयी चुक ची मािहती सरकारला देत, यामुळे 
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शेतक यांची अव था शेतक यांपुरतीच मयादत राही, असा फुलचा आ ेप 
होता. यां या मते, ा णवग शेतक यांचा तारहाण होऊ शकत नाही. 
इ.स. 1875 साली फुले िवचारांन भािवत झाले या शेतक यांनी 
भटशाही, सावकारशाही िवरोधात आंदोलन केल.े शेतक यां या 
असंतोषातून घडलले ेह ेआंदोलन हणजे फुले िवचारांचा िवजय होता. 
 फुलनी ा ण वगा या धमिवषयक संक पना, कु था, वाईट 
चाली रती, अंध ा यांना ितलांजली दे याचा स ला शेतक यांना दला 
आिण या उपायासंबंधीही चचा केली आह.े शेतक यां या द:ुखाची 
परका ा दशवताना फु यांची लेखणी अ यंत वेषाने ा ण वगावर असूड 
ओढत,े ह ेयातून कषाने ा ण व शेतक यांची एक  होऊ शकत नाही असे 
िस  झाले होते, कारण ा ण फ  एक या गो ी करतो, ते आचरणात 
आणीत नाहीत, असे फुल ेयांचे मत होते. कारण वारंवार सूचना क नही 

ा ण वगा या वतनात बेषुसमान राह याचा बदल घडून आला नाही. 
केवळ पोकळ उपदेश, उ ती या थापा अंध चेे समथन यातून ा ण 
वगाचा केवळ फसिव याचा हतेू दसतो असे परखडपण े फु यांनी येथ े
मांडल ेआह.े3333 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं 
 फु यांनी इ लाम, ि न धमाब लही आपलुक न े मते मांडली 
आहते. यातून यांची धमिनरपे ता दसून येते. वत: हद ूअसूनही यांनी 
वधमातील कु था, अंध ा, वाईट चालीरीती, समजुती, आचार-िवचार 

यांना िवरोध क न समाजक याणासाठी संपूण आयु य खच केल.े याव न 
यांचा 'स यधम' आिण स या त असलेली आ था दसून येते. 

 शेतक यांची अवनती ल ात घेऊन यां यावर होणा या लूट-
अ याचारांवर धा मक मा यमातून िनमाण होणा या िविवध 
चाली रत वर, अंध वेर, ा णवगा या वच ववादी मानिसकतेवर 
शाि दक असूडाचा अ यंत परखडपण ेफटका फु यांनी या थंात मारलेला 
आह.े 
 फु यांचा मु य रोष ा णवगावर आह,े इतरही कले टर, 
सरकार या ारे शेतक यांचे शोषण झालेच, मा  समाजात एक  रा न ही 
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िनकटवत य असूनही ा णांनी धमा या नावाखाली शेतक यांना 
लुबाडल.े तसेच शेतक यां या अवनतीची कारण े ा णवगा या धमात 
अस याचे असूडात फु यांनी िव तारान े दशिवले आह.े सावकारी कज ह े
मु यत: कृषीपे ा धा मक कायासाठी घेतलले े असत.े यामुळे फु यांचा 
अिधक रोष ा णधमावर आह ेआिण फु यांनी या ंथा या मा यमातून 
शाि दक असूडाचे फटके या मानिसकतेला दले आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    
1) शेतक-याचा असूड-गंगाधर बनबरे, िजजाई काशन, पृ. .03 
2) क ा, पृ. .06 
3) क ा 
4) महा मा जोितराव फुले यांचा अ प प रचय- ी.पं.सी. पाटील 
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egkRek T;ksfrjko Qqys ;kaps egkRek T;ksfrjko Qqys ;kaps egkRek T;ksfrjko Qqys ;kaps egkRek T;ksfrjko Qqys ;kaps “kS{kf.kd fopkj“kS{kf.kd fopkj“kS{kf.kd fopkj“kS{kf.kd fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    chchchch----    ,l,l,l,l----    {khjlkxj{khjlkxj{khjlkxj{khjlkxj    
bfrgkl foHkkx izeq[k] f”kokth egkfo|ky;] fgaxksyh- 

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
    Hkkjrh; “kS{kf.kd Økarhps tud ;k n`’Vhus egkRek tksfrjko 
Qqys ;kaP;kdMs ikfgys tkrs- Hkkjrh; lektlq/kkjdkae/;s R;kaps LFkku 
ojps vkgs- Hkkjrke/;s ,dksf.klkO;k “krdkr vusd lq/kkjd gksÅu 
xsys- ek= egkRek Qqysaph dk;Zi/nrhp osxGh gksrh- Qqys nkaiR;kps 
thou Eg.kts /kx/kx.kkjs vfX.kdqaM- tksfrjko Qqysauh pqycksGD;kpk 
lalkj vkiY;k vk;q’;kr df/kp ekaMyk ukgh- R;kauh lektkpk] 
vkIrkapk jks’k iRdjyk- fufHkZMi.ks vkY;k izlaxkyk rksaM fnys- [kjs 
Eg.kts e- Qqysauk ifgys jktdh; ifjorZu Ogkos vls okVr gksrs- R;k 
n`’Vhus R;kauh iz;Rugh dsys- ijarw fczVh”k jktoVhP;k fojks/kkr mekth 
ukbZd] HkkÅ [kjs] fpe.kkth tk/ko] ckiw ekaxjs ;kauh dsyssys mBko 
fczVh”kkauh eksMwu dk<Y;kph dYiuk Qqysauk gksrh- gs dke ,dV;kps 
ukgh gs R;kaauh vksG[kysgksrs- R;keqGs fczVh”k jktoV myFkwu 
Vkd.;k,soth R;kauh vkiys y{k lektØkarhdMs dsafnzr dsys- 
lektkrhy tkrh;rk] vLi`”;rk] fo’kerk] vKku] vf”kf{kri.kk o 
vkfFkZd nqjkoLFksps fp= ikfgY;kuarj jktdh; Økarh dj.;kvxksnj 
lkekftd Økarh dj.;kps fuf”pr dsys- lkekftd Økarhph lq:okr 
R;kauh “kS{kf.kd pGoGhiklwu dsyh- rRdkyhu ifjfLFkrhe/;s 
f”k{k.kkoj vusd ca/kus gksrh- vLi`”; o fL=;kauk f”k{k.kkpk vf/kdkj 
uOgrk- Qqysauh ;k loZ oafpr leqgklkBh f”k{k.kkph nkja m?kMh dsyh- 
lektkrhy pkyhjhrh] :<h&ijaijk laiq’Vkr vk.k.;klkBh R;kauh 
lR;”kks/kd lekt LFkkiu dsyk- ;k lR;”kks/kdlektkekQZr 
yksdkae/khy vKku nqj d:u izfrxkeh fopkjkaP;k yksdka”kh y<k fnyk- 
Qqysauh misf{kr leqgkl f”k{k.k feGkos ;klkBh vfojr pGoG lq: 
Bsoyh- fg pGoG pkyfor vlrkauk vusd /keZekrZaMo lukruh 
yksdkauh Qqys nkaiR;kauk fuank&ukyLrh] fVaxy&VokGh o viekukLin 
okx.kwd fnyh- e- Qqys ek= vkiY;k dk;kZiklwu vftckr <Gys ukgh- 
f/kjksnkRri.ks dk;Z djhr jkfgys- lokZauk f”kf{kr dj.;kps ts ozr 
R;kauh fLodkjys- R;ke/;s rs ;”kLoh >kys- mHks vk;q’; f”k{k.k 
ns.;ke/;s ?kkyfoys- Eg.kwup R;kauk “kS{kf.kd pGoGhps vxz.kh] 
lektØkarhps tud] vls lacksf/kys tkrs- [kjs Eg.kts vkt eqyHkwr 
gDd vkf.k vf/kdkjklkBh y<s o vkanksyus gksr vlrkauk fnlrkr- ;k 
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y<;kph izsj.kk o “kDrh Eg.kts Økarhlq;Z e- Qqysauh dsysyh “kS{kf.kd 
pGoG gks;-  
la”kks/kukph mfÌ’VÓsla”kks/kukph mfÌ’VÓsla”kks/kukph mfÌ’VÓsla”kks/kukph mfÌ’VÓs    
1½ egkRek QqysaP;k “kS{kf.kd fopkjkaoj izdk”k Vkd.ks- 
2½ egkRek QqysaP;k “kS{kf.kd dk;kZpk FkksMD;kr vk<kok ?ks.ks- 
3½ egkRek QqysaP;k “kS{kf.kd fopkjkaps egRo Li’V dj.ks-  
la”kks/kukph x`fgrds la”kks/kukph x`fgrds la”kks/kukph x`fgrds la”kks/kukph x`fgrds     
1½ egkRek Qqyssauh vkiY;k “kS{kf.kd fopkjk}kjs lekt tkx`rh dsyh-  
2½ f”k{k.k Eg.kts rhljs us=- 
3½ euq’;RoklkBh f”k{k.k] f”k{k.kkf”kok; euq’;Ro ;sr ukgh-  
egkRek Qqysaps “kS{kf.kd fopkj egkRek Qqysaps “kS{kf.kd fopkj egkRek Qqysaps “kS{kf.kd fopkj egkRek Qqysaps “kS{kf.kd fopkj     
    egkRek Qqys ;kaps laiw.kZ dk;Z fczVh”k jktoVh”kh fuxMhr 
vkgs- ;k dkGkrhy f”k{k.k i/nrhr czkEg.kkaph eDrsnkjh gksrh- brjkauk 
f”k{k.k ?ks.;kl eTtko gksrk- fg ckc pwdhph vkgs- ;kph tk.kho 
fczVh”kkauk vlwugh ;kckcr rs fu:Rlkgh gksrs- dkj.k R;kaps QDr 
,dp /;s; gksrs rs Eg.kts Hkkjrkr vkiyh lRrk fLFkj vkf.k etcqr 
dj.ks- R;keqGs fczVh”kkauh HkkjrkP;k lkekftd] /kkfeZd o “kS{kf.kd 
{ks=ke/;s gLr{ksi dj.;kps VkGys- fczVh”k ljdkjus f”k{k.kkP;k 
ckcrhr f>ji.;kpk fl/nakr ekaMyk- ;k fl/nkarkuwlkj lektkrhy 
ofj’B oxkZauk izFke f”k{k.k fnys tk.kkj gksrs- vkf.k uarj ofj’B 
oxkZdMwu dfu’B oxkZi;Zar f”k{k.k izokfgr dsys tk.kkj gksrs- ijarw 
dfu’B oxkZyk f”k{k.k ns.;kckcr ljdkj o ofj’B oxZ mnkflu gksrs- 
Eg.kwu egkRek Qqys ;kauh ;k f>ji.;kP;k fl/nkarkl fojks/k dsyk- 
EkkulkP;k v/kksxrhps dsoG vf”kf{kri.kk gsp izeq[k dkj.k vkgs- gs 
lR; rRdkyhu lektkleksj ekaMwu f”k{k.k gs ekuoh mUurhps ,deso 
lk/ku vkgs- gk fopkj e- Qqys ;kauh ekaMyk- baxztkP;k f>ji.;kpk 
fl/nkar LoIukGw o`Rrhpk fl/nkar Eg.kwu R;kph laHkkouk dsyh- vkf.k 
izR;{k f”k{k.k ns.;kph i/nr vaeykr vk.k.;kph ekx.kh dsyh-
1111f>ji.khP;k fl/nkarkeqGs lektkrhy lkekftd vfHklj.kkph fØ;kp 
[kafMr >kyh gksrh- Hkkjrkr f”k{k.k gs iarksth ekQZr fnY;k tkbZ-  
 Hkkjrke/;s iarksth] iafMr] eqYyk ekSyoh o deh f”kdysY;k 
O;fDraekQZr bekjrh ulysY;k cÚ;kp “kkGk pkyfoY;k tkr gksR;k- 
;k “kkGse/;s dqByhp lekurk uOgrh- “kS{kf.kd ntkZ [kkykoysyk 
gksrk- iarksthP;k “kkGsr Js.khuwlkj f”k{k.k fnY;k tkbZ- ;k “kkGsr 
nfyr vkf.k ekxklysY;k fo|kF;kZauk izos”k uOgrk- iarksthaP;k 
“kkGsckcr mfnXu gksÅu e- Qqys Eg.krkr- ßvKkuh cka/kokaP;k 
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f”k{k.kklkBh R;kauh Lor%P;k ?kjh ok vU;= f”k{k.k oxZ lq: dsys 
vkgsr dk\ dh R;kauh Lor%yk feGkysys Kku] vMk.kh xkoa<GkaP;k 
lalxkZus efyu gksÅ u;s- Eg.kwu R;kyk Lor%ph ns.kxh letwu 
vkiY;ktoG jk[kwu Bsoys vkgs-ß2222,dw.k QqysaP;k ;k fopkjko:u Li’V 
gksrs dh] lektkrhy euwoknho`Rrh cnyyh uOgrh- rRork 
ekxkloxkZauk f”k{k.k feG.ks “kD; uOgrs- dkj.k cgwrka”k iarksth gs 
lsos”kh ,dfu’B uOgrs- iarksth gk dGoGÓkpk vlwu rks HkkMks=h 
lokFkZlk/kw o vkierych dfYir /kekZfHkekuh ulkok-33339rjp oafprkauk 
fujis{k f”k{k.k feGw “kdsy- ;klkBhp Qqysauh gaVj vk;ksxkl ys[kh 
lqpfoys fd] ,d rj gÓk “kkGk izekf.kr d:u ljdkjh fu;a=.k 
{ks=kr vk.kkO;k fdaok rkcMrksc can d:u lokZauk leku U;k; 
ns.kkÚ;k ,dlw=h “kkGk dk<kO;k] lxGhdMs lkj[ksp f”k{k.k vlys 
ikfgts- Qqys Eg.krkr ßiarksthP;k “kkGk Eg.kts tkrh;rsph rqacysyh 
Mcdh gks;-ßßßß4444    

 lekt ifjorZuklkBh f”k{k.k gs lokZr eksBs ek/;e vlrs fg 
Qqysaph fopkj/kkjk gksrh- f”k{k.kkps egRo fo”kn djrkauk Qqys Eg.krkr- 
fo|sfouk erh xsyh] efrfouk uhrh xsyh] uhrhfouk xrh xsyh] 
xfrfouk for xssys] foRrfouk “kqnz [kpys] brds vuFkZ ,dk vfo|sus 
dsys-5555    “kqnzkrh”kqnz o L=h;k f”k{k.kkiklwu oafpr jkfgY;kusp R;kaph 
v/kksxrh >kyh vkgs- ;keqGsp Qqysauh lokZalkBh f”k{k.k ns.;kps oRr 
?ksrys gksrs- Qqysauh f”k{k.kkyk frljs us= EgVys vkgs- f”k{k.kkP;k 
vHkkokeqGs euq’; ckSf/nd o uSfrdn`’VÓk iaxw gksrks- R;kr O;ogkj 
dGr ukgh- R;keqGs R;kph fiNsgkV gksrs- rj f”k{k.kkeqGs ek.kwl lk{kj] 
lKku curks- Lora«;i.ks fopkj d: “kdrks- /;s;oklh o 
fpfdRldo`Rrhpk curks- brjkapk xqyke u gksrk- LoRo% fuekZ.k d: 
“kdrks- fL=;k vkf.k “kqnzkfr”kqnzkauk f”k{k.k u feGkY;kusp rs mPp 
o.khZa;kaP;k lkekftd o vkfFkZd xqykefxjhr vMdys- ßHkV”kkghus 
“ksrdÚ;kauk lrr vMk.khr Bsoys- R;kauk Kkukpk izdk”k ikgw fnyk 
ukgh- va/kJ/nkaP;k tks[kMkr R;kauk cka/kys-ß6666R;keqGs loZ Hkkjrh;kalkBh 
f”k{k.k lfDrps dsys tkos vlk fopkj Qqysauh ekaMyk- egkRek QqysaP;k 
“kS{kf.kd fopkjkapk eksBk izHkko lkfo=hckbZ Qqys ;kaP;koj iMyk gksrk- 
lkfof=ckbZaps loZ dk;Zp tksfrjko Qqys ;kaP;k izHkko Nk;srwu vkdkjkr 
;srs- f”k{k.kkps egRo fo”kn djrkauk ØkarhT;ksrh lkfo=hckbZ Qqys 
vkiY;k dfors}kjs f”k{k.kkps ewY; lkaxrkr fd] ß”kqnzkauk lkax.;ktksxk 
f”k{k.k ekxZ gk f”k{k.kkus euq’;kp Ik”kqRo ?kVrs ikgk ßAA7777ek.klkyk 
ekuwl Eg.kwu txko;kyk lkax.ks gs R;kaps /;s; gksrs- egkRek Qqysauh 
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“kkGk dk<Y;k] ijarw fdrh o dqBs dk<Y;k gk eqG xkHkk ukgh rj 
f”k{k.k gs lekt ifjorZukps lk/ku vkgs- dsoG lk{kj dj.;klkBh 
R;kauk f”k{k.k |ko;kps uOgrs]rj f”k{k.kkrwu R;kauk lekt tkx`rh 
djko;kph gksrh- lkekU; yksd i”kwrwY; thou txr gksrs- R;kaP;kr 
euq’;Ro ;kos ;klkBhp R;kapk iziap gksrk-  
 bZLV bafM;k daiuhus Hkkjrkr b-l- 1993 i;Zar f”k{k.k 
izpkjklkBh dkghgh dsys ukgh- b-l- 1993 uarj f”k{k.kklkBh vfr”k; 
vYi rjrwn dsyh- Hkkjrh;kaP;k f”k{k.kkdMs fczVh”kkauh nqyZ{k dsys- b-l- 
1881&82 ps eqacbZ izkarkrhy fp= fonkjd gksrs- gksrs- b-l- 1854 e/;s 
lkekU; turk tso<h f”k{k.kkiklwu nqj gksrh] rhp fLFkrh b-l- 
1881&82 i;Zar dk;e gksrh- eqacbZ izkarkr mPp ek/;fed “kkGsr o 
egkfo|ky;kr nfyr o vkfnoklh lektkpk ,dgh fo|kFkhZ uOgrk-
8888oafpr xVkauk “kS{kf.kd izokgkP;k nwj Bso.;kr ;sr vls- ykWMZ 
fjiuP;k dkjfdnhZr lj foY;e gaVjP;k v/;{krs[kkyh ,d f”k{k.k 
vk;ksx useyk gksrk- ;ke/;s ekxklysY;k vkf.k vkfnoklh 
tkrh&tekrhauk izk/kkU; ns.;kP;k f”kQkj”kh dj.;kr vkY;k gksR;k- e- 
Qqysauh gaVj vk;ksxkyk lknj dsysY;k fuosnukr fdeku ckjk o’ksZ 
o;ki;ZarP;k eqykauk izkFkfed f”k{k.k lDrhps vlkos- dkj.k 90 VDds 
[ksMs xkokr f”k{k.kkP;k lksbZ miyC/k uOgR;k- “ksrdÚ;kaP;k 
f”k{k.kkckcr rj fHk’k.k nqjkoLFkk gksrh- turk nfjnzh gksrh] ijkoyach 
gksrh- iarksthauh [ksMsxkokr pkyfoysY;k “kkGkapkgh mi;ksx uOgrk- 
d’VdÚ;kaP;k eqykauk dlnkj f”k{k.k feGkos vlk Qqyaspk vkxzg gskrk- 
;klkBh R;kauh 19 vkWDVkscj 1882 jksth gaVj f”k{k.k vk;ksxkyk 
f”k{k.kkP;k ckcrhr lfoLrj fuosnj fnys- R;k fuosnukr Qqysauh 
ljdkjyk lqpuk fnY;k-  
1½ 12 o’ksZ vlysY;k loZ eqykauk izkFkfed f”k{k.k lDrhps djkos-  
2½ izkFkfed “kkGkaph la[;k ok<okoh-  
3½ izkFkfed “kkGsrhy f”k{kd izf”kf{kr vlkosr-  
4½ vkfnoklh tkrh&tekrhauk f”k{k.kkr izk/kkU; ns.;kr ;kos- 
5½ ykdsy lsl QaMkiSdh v/;kZis{kk vf/kd Hkkx izkFkfed f”k{k.kkoj 
[kpZ djkok- 
6½ “kkGkaP;k dkjHkkjkoj f”k{k.k foHkkxkps fu;a=.k vlkos- 
7½ izkFkfed “kkGkaoj gks.kkÚ;k [kpkZph tckcnkjh uxjikfydkauh 
?;koh-  
8½ izkFkfed “kkGkauk izkafr; ljdkjus Hkjiwj vuwnku |kos-  
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    gaVj vk;ksxkus ek= Qqyasuh dsysY;k lqpuk t”kkp&r”kk 
fLodkjY;k ulY;kus gaVj vk;ksxkP;k f”kQkj”khaoj Qqys lek/kkuh 
uOgrs- R;keqGs R;kauh vkiY;k *lkoZtfud lR;/keZ ^ ;k iqLrdkr 
gaVjoj fVdk djrkauk EgVys- ßfganwLFkkukrhy vk;Z czkEg.k[ksjht 
“kqnzkfr”kqnz] fHkYy] dksGh oxSjs yksdkafo’k;h fcydqy Kku ukgh- Eg.kwu 
rs rls okpkGi.kk djhr vkgs-ß9999 [kjs Eg.kts izkFkfed f”k{k.kkojp 
iw<hy f”k{k.kkpk Mksykjk mHkk vlrks- izkFkfed f”k{k.kkpk mfÌ’Bkr 
ys[ku] okpu o xf.kr &Fkzh vkj ¼Writing, Reading, 
Arithmetic½ ps izkFkfed Lo:ikps Kku ns.ks ,so<sp varHkwZr ulwu] 
eqykeqyhaP;k “kkjhfjd] ckSf/nd o ekufld fodklkyk iks’kd v”kk loZ 
iSywaP;k izkFkfed Lrjkoj tkf.ko fuekZ.k d:u R;kaps lao/kZu gks.ks 
vko”;d ekuys tkrs- dkgh Bjkfod o;kse;kZnsi;Zar Eg.kts funku 
o;kP;k ckjkO;k o’kkZi;Zar izkFkfed f”k{k.k lDrhps djkos vlk Qqysapk 
vkxzg gksrk-10101010gaVj lkgsckauh QqysaP;k lqpuk loZ u ekuY;kus Qqys 
gaVj ;kaP;koj fVdk djrkr-  
 gaVj vk;ksxkuwlkj izkFkfed f”k{k.kkpk Hkkj LFkkfud laLFkkaoj 
lksifo.ks gk yksd”kkgh iz.kkyhpk egRoiw.kZ dk;ZØe vkgs- ek= Hkkjrh; 
lektkrhy fLFkrh ek= osxGh gksrh- LFkkfud LojkT; laLFkkaP;k gkrh 
izkFkfed f”k{k.kkph tckcnkjh lksifo.ks tks[kfeps gksrs- dkj.k ;k 
laLFkkuh “kS{kf.kd mnkflurk] tkrhO;oLFkk o va/kzJ/nsyk cGh Bjysyk 
oxZ Lor% “kklukps ykHk lektkr ns.;kl fu:i;ksxh Bjrks- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj rj Hkkjrkrhy LFkkfud LojkT; laLFkkauk vkrh 
vgadkjkph Mcdh Eg.kr-11;keqGs Qqys izkFkfed f”k{k.kkoj “kklukps 
fu;a=.k vlkos vls Bke er gksrs-  
lkjka”k lkjka”k lkjka”k lkjka”k     
 egkRek Qqys ;kaps “kS{kf.kd fopkj R;k dkGkr mPpo.khZ; 
yksdkauk :pr uOgrs- ijarw vkt eqyHkwr gDd vkf.k vf/kdkjklkBh 
T;k pGoGh pkyw vkgsr R;k pGoGhph ik;kHkj.kh egkRek Qqys 
;kauhp dsyh vkgs- dkj.k Qqys ;kaP;k dkGkr czkEg.ksRrj lektkyk 
f”k{k.k ?ks.;kpk vf/kdkj UkOgrk- R;k dkGkr f”k{k.k gs lkoZtfud 
uOgrs- f”k{k.k gh czkEg.kkaph eDrsnkjh gksrh- cgqtu lekt vKkukP;k 
xrsZr lkiMyk gksrk- R;kaP;k MksG;kr Qqysauh >.k>.khr vatu ?kkrys- 
izlaxh vklwMgh vks<ys- o f”k{k.kkps egRo okjaokj dFku dsys- 
ek.klkP;k v|ksxrhyk dsoG f”k{k.k gs dkj.k vlY;kps fonkjd lR; 
Qqys vkiY;k “kS{kf.kd fopkjkrwu izdV djrkr- egkRek Qqysaps 
“kS{kf.kd fopkj vnHkwr o ifjfLFkrhlkis{k vkgsr- oafprkauk f”k{k.k 
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feGkos ;klkBh rs vgksjk= jkcjkc jkcrkr- mÌs”k ,dp f”k{k.kkiklwu 
oafpr oxkZyk f”kf{kr d:u R;kapk lokZaxh.k fodkl gks.ks] ekulke/;s 
*euq’;Ro* fuekZ.k Ogkos- ;klkBh R;kauh ifjfLFkrhuwlkj eqyk&eqyhalkBh] 
izkS<kalkBh] “kqnzkfr”kqnzkalkBh Lora= “kkGk dk<Y;k- ,dksf.klkO;k 
“krdkrhu rks ,d peRdkj gksrk- [kjs Eg.kts egkRek QqysaP;k 
“kS{kf.kd fopkjkus o dk;kZus loZ lekt fnM%eq[k>kyk- foifjr 
ifjfLFkrhe/;s Qqysauh ts “kS{kf.kd fopkj EkkaMys- o rs fopkj vaeykr 
vk.k.;klkBh rs vgksjk= dk;Zjr jkfgys] fg ?kVuk HkkjrkP;k 
bfrgklke/;s ,d jksekapdkjh vkgs- [kjs Eg.kts lektke/;s lerk 
fuekZ.k Ogkoh o f”k{k.kkpk eqyHkwr vf/kdkj lokZauk feGkok ;k 
y<;kph ik;kHkj.kh egkRek Qqysaph vkgs- ;keqGsp drsZ lq/kkjd] vk| 
f”k{k.k lq/kkjd] Eg.kwu egkRek Qqys ;kaps uko vknjkus ?ksrys tkrs- 
egkRek Qqysauh f”k{k.kkl frljs us= EgVys vkgs- lektkus ek= egkRek 
tksrhjko Qqys ;kaP;k dk;kZpk foi;kZl vkf.k mis{kk dsyh ,so<sp nqnsZo 
okVrs-  
lanHkZ lqph lanHkZ lqph lanHkZ lqph lanHkZ lqph     
1½ dhj /kuat;-] ¼laik½] ¼1982½] egkRek Qqys lexz ok³e;]eqacb] egkjk’Vª jkT; 
f”k{k.k ea=ky;]184- 
2½ dhj /kuat;-] ¼laik½] ¼1982½] egkRek Qqys lexz ok³e;] eqacb] egkjk’Vª jkT; 
f”k{k.k ea=ky;]8- 
3½ Qqys] egkRek Tkksrhjko-] ¼2018½] lkoZtfud lR;/keZ iqLrd] ukxiwj] lerk 
izdk”ku] vkòRrh ia/kjkoh] 78- 
4½ gkMsdj] Mh- ok;-] ¼2005½] MkW- ckcklkgsckaps “kS{kf.kd foKku] iq.ks] lqxkok 
izdk”ku] izFke vkòRrh] 207- 
5½ Hans,Reichenback., Rise of Scientific Philosophy, (1973½] (vuw½x- fo- 

dqaHkkstdj] eqacbZ] egkjk’Vª jkT; lkfgR; laLÑrh eaMG] izFke vkòRrh]37 
6½dkacGs] mRre-] ¼2010½] egkRek QqY;kaph tyuhrh] iq.ks] lqxkok izdk”ku] vko`Rrh 
f}rh;]14- 
7½ ekGh] ek- xks-] ¼2003½] lkfo=hckbZ Qqys lexz ok³e;] eqacbZ] egkjk’Vª jkT; 
lkfgR; vkf.k laLÑrh eaMG]10 
8½ Ambedkar,B.R.,(1982)Writing and Speeches Vol.2 Bombay,417  
9½ dBkjs] vfuy-] ¼2011½] Qqys&”kkgw&vkacsMdj] da/kkj] iwue izdk”ku] 29 
10½dhj] /kuat;-] eky”k-s] ¼1988½] egkRek Qqys] lexz ok³e;] eqacbZ] egkjk’Vª jkT; 

lkfgR; vkf.k laLÑrh eaMG] ¼ifjf”k’B&2½] 522- 
11½ gkMsdj] Mh- ok;-] ¼2005½ MkW- ckcklkgsckaps “kS{kf.kd foKku] iq.ks] lqxkok 

izdk”ku] 208- 
12½dhj /kuat;-] ¼laik½] ¼1982½] egkRek Qqys lexz ok³e;] eqacb] egkjk’Vª jkT; 
f”k{k.k ea=ky;] 
¼ifjf”k’B½]10- 
13½dBkjs] vfuy-] ¼2011½] Qqys&”kkgw&vkacsMdj] da/kkj] iwue izdk”ku] 32 
14½oMldj] egkRek Qqys xkSjo xzFk] mfu]227 
15½ dhj /kuat;-] ¼laik½] ¼1969½] egkRek Qqys lexz ok³e;]eqacb] egkjk’Vª jkT; 
f”k{k.k ea=ky;] 303- 
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भारतीय ीजीवनात ातंी घडवणा या भारतीय ीजीवनात ातंी घडवणा या भारतीय ीजीवनात ातंी घडवणा या भारतीय ीजीवनात ातंी घडवणा या 
ातंी योती सािव ीबाई फुलेातंी योती सािव ीबाई फुलेातंी योती सािव ीबाई फुलेातंी योती सािव ीबाई फुले    
ीम. पूनम काशराव माने(स.िश.) 

िज. प. ा. शा. वाघाळवाडी ता. अंबाजोगाई िज. बीड महारा  : 431517 
 

ांती योती सािव ीबाई फुले या फ  भारता या थम मिहला 
िशि काच न ह ेतर या एक उ म ी, समंजस आिण आ ाधारक प ी, 
किविय ी, िश णत , समाजसेिवका आिण पिहली ी िव ा थनी 
यांनी यांचे ानाजन यां या पतीकडून हणजेच महा मा योतीराव 

फुले यां याकडून केल.े तसेच यांना आपण मिहलां या मुि दाता हणनूही 
संबोधतो. यां या अथक य ांने यांनी ि यां या िश णावर पडललेी 
बंधने मोकळी केली. यासाठी यांना समाजाचा चंड िवरोध वीकारावा 
लागला. यासाठी यांनी यांचे अ खे आयु य खच  केल.े हणूनच यांना 
आपण ांती योती सािव ीबाई हणतो. कारण भारतीय ीजीवनात 
ि यांचे ि व, चूल आिण मुल यांपासून दरू क न, समाजात मान 
उंचावून चाल याचे बळ दे याची ांतीकाय सािव ीबा नी केले. भारतीय 
समाजजीवनात, मिहलां या िश णात आिण यां या सश करणात 
अ यंत मह वाची भूिमका बजावली आह.े समाजातील बालिववाहास 
िवरोध, अंध ा िनमुलन, सती थेस िवरोध आिण िवधवा पनु ववाह 
यांसाठी यांनी पुढाकार घेत, पु षस ाक समाज व थलेा त ड देत, 
आपला लढा उभारावा लागला.  
Keywords Keywords Keywords Keywords : : : : ातंी योती, सािव ीबाई फुले, ीजीवन, समाज प रवतन, 

ीिश ण, सं कृती, पुन ववाह, ीिश ण. 
तावना तावना तावना तावना ::::    

आजची आधुिनक भारतीय ी समाज व थेत पु षा या 
बरोबरीने काम करत असताना, या या बरोबरीने येक गो ीत िहरीरीन े
भाग घेत आह.े याचे एकमेव कारण सािव ीबाई फुल े ठरतील, याला 
कारण िह तसेच आह.े भारतासार या पु ष धान सं कृतीत ीचे जीवन 
केवळ चूल आिण मुल यापुरतेच मया दत होते. या सामािजक आिण 
कौटंुिबक साखळदंडात अडकले या ीला िवचार आिण अिभ चे 
वातं य मुळीच न हत ेअशा िबकट प रि थतीत ीन ेिश णाचा िवचार 

करणे, आिण यासाठी पुढाकार घेणे खूप कठीण काय होते.अशा 
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सामािजकदृ ा मागासले या आिण कठीण प रि थतीत, सािव ीबाई 
यांचा ज म ३ जानेवारी, १८३१ रोजी महारा ातील नायगावात, ल मी 
आिण खंडोजी नेवासे पाटील यां या कुटंुबात धाक ा क ये या पान े
झाला. यांना तीन भावंडे होती. सािव ीबाई यां या वया या ९ ा वष  
योतीबासोबत यांचा िववाह झाला. यावेळी योतीबांचे वय १३ वषाचे 

होते. 
ल ा या वेळी सािव ीबाई िनर र हो या. दरूदृ ी असणारे 

योतीबांना वतःला िश णाची अग य अशी आवड होती. यांनी 
सामािजक िवषमता दरू कर यासाठी, अगितक ी या गतीसाठी, 

ीिश णासाठी यांनी घरातूनच सु वात केली. आिण सािव ीबाई यांना 
िशकव याचा िनणय घतेला. दरूदश  असणा या योितबा फुले यां यामुळे 
सािव ीबाई यांना िश णाचा माग सापडला. कुटंुबां या आ े या 
िवरोधात जाऊन योतीबांनी यांना िश ण दे यास सु वात केली. 
योतीबांनी सािव ीबाई आिण सािव ीबाई या चुलत बिहण सगुणाबाई 

यांना यां याच शेतात काम क न यंचे ाथिमक िश ण पणू केले. पुढील 
िश णासाठी यांनी यांचे िम  सखाराम यशवंत परंपजे आिण केशव 
िशवराम भवाळकर यांची मदत घेतली. यापुढे योतीरांवांनी 
सािव ीबाईना पु यातील एका िश ण सं थेत िश ण- िश ण 
काय मात दाखल केल े होते. तसेच योतीबांनी अ दनगरमधील 
अमे रकन िमशनरी, सिथया फरार आिण पु यातील एका सामा य शाळेत 
अशा िश कां या िश ण काय मात यांचा वेश घेतला. यानतंर 
सािव ीबाई ा भारत देशातील पिह या मिहला मु या यापक आिण 
पिह या मिहला िश क बन या.  

सािव ीबाई आिण योतीबांनी १४ जानेवारी, १८४८ म ये 
मुल साठी िभडे या वा ात पिहली मुल ची शाळा सु  केली. या 
पु यातील समाजोपयोगी कायात १८५१ सालापयत ह े दोघे मुल साठी 
फ  ३ शाळा चालवत होत.े यात वेश घेतले या मुल ची सं या १५० 
पे ा जा त होती. या कायात ांितकारी ीवादी िवचारा या सगुणाबाई 
यांनी पु यातील मुल या शाळेत सािव ीबाई सोबत िशकवायला सु वात 
केली. यांनी सु  केले या या शाळेत गिणत, िव ान आिण सामािजक 
अ यास या पारंपा रक आिण पा ा य अ यास माचा समावेश होता. 
समाजाचा िवरोध तर होताच, यांना यां या वतः या घरातनूही िवरोध 
झाला. योितबा आिण सािव ीबाई ह े योतीबां या विडलां या घरी 
राहत असत, मा  या दोघांचे िश णाचे अिवरत काय पा न, या दोघां या 
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कायाला मनु मृती आिण ु प  ा हणी थंांनुसार पाप समजून, यां या 
वडीलांनी यांना घर सोड यास सांिगतल.े 

योतीरावां या विडलां या घरातून बाहरे पड यानंतर ह ेजोडप े
उ मान शेख या योतीबां या मु लीम िम ाकडे राहायला गलेे.या ठकाणी 
सािव ीबाई यांचा आिण फाितमा बेगम शेख यांचा प रचय झाला, 
कालंतरान े यांचे पांतर आि मक मै ीत झाल.े पुढे चालून फाितमा बेगम 
शेख या पिह या मु लीम मिहला िशि का झा या.सािव ीबाई आिण 
योतीबांनी ने ट ह मेल कूल, पणुे आिण सोसायटी फोर मोट ग 

ए युकेशन ऑफ महार, मांग आिण इटसेटेरस या दोन शै िणक सं थांची 
थापना केली. या दोन टन े सािव ीबाई आिण फाितमा बेगम यां या 

नेतृ वाखाली अनेक शाळेची थापना केली.या ितघांनी िमळून वेगवेग या 
जातीतील मुलांना िशकवले आिण एकूण १८ शाळा उघड या. िश णा या 

सारासाठी समाजातील अिन  थेिव  आिण सामािजक िवघातक 
परंपरेवर काम करण ेगरजेचे आह,े ह ेसािव ीबाई यांनी ओळखले. यासाठी 
समाजातील ि यांचा आ मिव ास वाढवणे गरजेचे आह,े ह े ओळखून 
यांनी समाजातील ू र ढ ना आळा घातला.   

या काळात बालिववाहबालिववाहबालिववाहबालिववाह आिण बालबालबालबाल----जरठजरठजरठजरठ िववाह थेमुळे अनेक 
मुली वया या अव या बारा ा-तेरा ा वष च िवधवािवधवािवधवािवधवा हाय या. ा हण 
समाजात िवधवा पुन ववाहास कडाडून िवरोध अस यान,े अशा िवधवा 
ि यांना पती या िनधनानतंर सतीसतीसतीसती जावे लाग.े कवा अशा िवधवा 
ि यांचे केशवपनकेशवपनकेशवपनकेशवपन क न कु प बनिवल े जाई. समाजातील अितिन  
वागणुक मुळे या िवधवांचा कुणीच वाली नसे, अशा प रि थतीत या 
िवधवा कुणा नराधमाची िशकार बनत. आिण यातून नवीनच सम या पुढे 
होत असे, गरोदर िवधवागरोदर िवधवागरोदर िवधवागरोदर िवधवा हणनू समाज यांचा छळ करत असे, ज माला 
येणारे मुल फ  यातनाच सोसेल, या भावनेने या िवधवा एक तर 
आ मह या करत कवा भणृह याभणृह याभणृह याभणृह या करत. या सम येवर उपाय हणून 
योितबा आिण सािव ीबाई यांनी बालह या ितबधंकबालह या ितबधंकबालह या ितबधंकबालह या ितबधंक गृहाची थापना 

केली. आिण ह े गृह समथपण े चालव याचे काय सािव ीबाई यांनी केले. 
सािव ीबाई फसले या वा बला काराने गरोदर झाले या िवधवांचे 
बाळंतपण करत असत. यं या अनाथ मुलांना आपली वतःचीच मुल े
समजून सांभाळ करत असत. या गृहात ज मले या ा हण मुलाला 
सािव ीबाई यांनी द क घेतले. याचे नाव यांनी यशवंत असे ठेवले. 

केशवपनकेशवपनकेशवपनकेशवपन    प ती बंद कर यासाठी सािव ीबाई यांनी नािभक 
समाजातील लोकांचे बोधन करण,े यां या िवचारात समाजािवषयी 
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सकार मक बदल घडवून आण याचे काय केले. िवधवा पुने ववाहाचा 
कायदा हो यासाठी य  करण े अशी अनेक काय यांनी अितशय 
क पकतेने पार पाडली. योतीबांनी थापन केले या स यशोधक स यशोधक स यशोधक स यशोधक 
समाजा यासमाजा यासमाजा यासमाजा या कायातिह या िहरीरेने भाग घते असत. योतीबां या 
मृ युनंतर सािव ीबाई यांनी स यशोधक समाजाची अखंड कायवाही 
अितशय चोखपण े पार पाडली. अशा सामािजक िवरोधाभास असणा या 
परीि थतीत सािव ीबाई महारा ातील एक भारतीय समाजसुधारक, 
िश णत  आिण किवय ी बन या. या भारतीय ीवादी चळवळी या 
िशलेदार ठर या. यांनी योतीबांसोबत महारा ात मिहलांचे अिधकार 
सुधार यासाठी अखंड काय क न मह वपूण भूिमका बाजवली. 
सािव ीबाई आप या िवचारां या सारासाठी यां या सािह या या 
मा यमातून केला. सािव ीबाई यांनी १८५४ म ये ‘का फुलेका फुलेका फुलेका फुले’’’’, आिण 
१८९२ म ये ‘बावनकशी सबुोध र ाकरबावनकशी सबुोध र ाकरबावनकशी सबुोध र ाकरबावनकशी सबुोध र ाकर’’’’ कािशत केल.े यात यांनी 
‘जाजाजाजा,,,,िश ण िमळावािश ण िमळावािश ण िमळावािश ण िमळावा’ ’ ’ ’ या किवतेतून यांनी वंिचत लोकांनी िश ण घऊेन 
वतःला मु  कर यासाठी ो सािहत केले. यां या या उ कट कायाचा 

आिण अनुभवाचा प रणाम हणून या एक उ कट ीवादी बन या. 
मिहलां या ह ाबाबत जाग कता िनमाण कर यासाठी यांनी मिहला 
सेवा मंडळाची थापना केली.  

पोटासाठी शरीरिव य करणा या ि यांना दु  लोकां या 
सािन यातून सोडवून यांना स यशोधक कुटंुबात पाठव याचे काय 
सािव ीबाई यांनी चोखपणे केले. सन १८९६-९७ साली पणुे प रसरात 
लेग या साथीन ेसव  धुमाकूळ घातला. लगे संसगज य अस याकारणान े

ि टीश शासनाने अशा संभा  णांना यांनी बाजूला केले. ही सम या 
ओळखून सािव ीबाई यांनी पु याजवळील ससाणे या गावाजवळ 
यां यासाठी दवाखाना सु  क न, या णाला आिण णा या 
कुटंुिबयांना आधार देऊ लाग या. या कायात यांनी वतःला इतके वाहवून 
घेतल े क, यांना वतःला लेग कधी झाला ह े यांना कळलेच नाही. याच 
लेगमुळे यांचा १० माच, १८९७ साली रा ी ९ वाजता मृ यू झाला.  

अशा या ी च र ासाठी धडपडणा या रणरािगणीसमोर भारतीय 
मिहला नतम तक आह.े आिण हणूनच सािव ीबाई यां या सामािजक 
कायाब ल कृत ता हणनू १९९५ पासून महारा  रा यात यांचा 
ज म दवस “बािलका दनबािलका दनबािलका दनबािलका दन”””” हणनू साजरा केला जातो.सािव ीबाई यांचे ह े
पु यातील शै िणक काय पा न, १८५२ साली ई ट इंिडया कंपनीने फुल े
पतीप ीना मेजर कॅ डी यां या ह ते जाहीर स कार क न, शाळांना 
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सरकारी अनुदान दऊे केले. २०१५ म ये महारा  सरकारने, यां या 
काया या मृती ी यथ पुणे िव ापीठाचे नामकरण ““““सािव ीबाई फुल ेपणु ेसािव ीबाई फुल ेपणु ेसािव ीबाई फुल ेपणु ेसािव ीबाई फुल ेपणु े
िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ”””” असे केल.े ३ जानेवारी, २०१७ रोजी सािव ीबाई फुले यां या 
जयंती िनिम  यांचे गूगल डूडल िस  क न गुगल ने यांना अिभवादन 
केले. 
सािव ीबाई आिण योितबा फुल े यानंी सामाज परीवतनासाठीसािव ीबाई आिण योितबा फुल े यानंी सामाज परीवतनासाठीसािव ीबाई आिण योितबा फुल े यानंी सामाज परीवतनासाठीसािव ीबाई आिण योितबा फुल े यानंी सामाज परीवतनासाठी, , , , समाज समाज समाज समाज 
उ ारासाठी अनके सं था थापन के याउ ारासाठी अनके सं था थापन के याउ ारासाठी अनके सं था थापन के याउ ारासाठी अनके सं था थापन के या. . . . या कायाचा अढा ासह या कायाचा अढा ासह या कायाचा अढा ासह या कायाचा अढा ासह 
सािव ीबाई याचं ेथोड यात जीवनपट सािव ीबाई याचं ेथोड यात जीवनपट सािव ीबाई याचं ेथोड यात जीवनपट सािव ीबाई याचं ेथोड यात जीवनपट ::::    
• ३ ३ ३ ३ जानवेारी जानवेारी जानवेारी जानवेारी १८३१ १८३१ १८३१ १८३१ : : : : ज म ज म ज म ज म :::: सातारा िज ातील खंडाळा 

तालु यातील नायगाव येथ ेसािव ीबाई यांचा ज म झाला.    
• १८४० १८४० १८४० १८४० : : : : िववाह िववाह िववाह िववाह : : : : सािव ीबाई यांचा योतीबांसोबत नेवासे येथे 

िववाह झाला.    
• १८४१ १८४१ १८४१ १८४१ : : : : िश णास ारंभ िश णास ारंभ िश णास ारंभ िश णास ारंभ : : : : सािव ीबाई यांनी योितबा या 

मागदशनखाली िश णास ारंभ केला. 
• १८४७ १८४७ १८४७ १८४७ ::::िश क िश णिश क िश णिश क िश णिश क िश ण: अ दनगरमधील अमे रकन िमशनरी, 

सिथया फरार या ठकाणी िश क िश णास सु वात केली. 
• १४ १४ १४ १४ जानवेारी जानवेारी जानवेारी जानवेारी १८४८ १८४८ १८४८ १८४८ : : : : िभडे वा ात मलु ची पिहली शाळा िभडे वा ात मलु ची पिहली शाळा िभडे वा ात मलु ची पिहली शाळा िभडे वा ात मलु ची पिहली शाळा 

::::आधुिनक भारतीय मुल या िश णासाठी सािव ीबाई आिण 
योतीबांनी पु यातील िभडे यां या वा ात १४ जानेवारी १८४८ 

म ये मुल साठी पिहली शाळा सु  क न, वतः अ यापनासाठी 
सु वात केली. आिण भारता या पिह या मिहला अ यािपका ठर या. 
या संगी यां या अगंावर िचखला या आिण शणेा या गो यांचा 

वषाव क न, समाजकंटक लोकांनी ितर कार  केला. यसाठी 
माई नेहमी आप यासोबत दसुरे व  ठेवत.     

• १ १ १ १ जानवेारीजानवेारीजानवेारीजानवेारी, , , , ११११८४९ ८४९ ८४९ ८४९ : : : : पु यातील उ मान शेख यां या वा ात 
ौढासाठी शाळा थापन क न अ यापनाचे काय केले.    

• १८४९१८४९१८४९१८४९----५० ५० ५० ५० :::: पणुे, सातारा आिण नगर या िविवध भागात शाळेची 
थापना क न, अ यापनाचे काय केल.े    

• १८४९ १८४९ १८४९ १८४९ : : : : वंिचत आिण ी िश णासाठी सािव ीबाई आिण 
योतीबांनी गृह याग केला.    

• १८५१ १८५१ १८५१ १८५१ : : : : पु यातील नाना पठेेत अ पृ यासंाठी पिहली शाळापु यातील नाना पठेेत अ पृ यासंाठी पिहली शाळापु यातील नाना पठेेत अ पृ यासंाठी पिहली शाळापु यातील नाना पठेेत अ पृ यासंाठी पिहली शाळा    
• १९५२ १९५२ १९५२ १९५२ :::: ि टीश सरकारन े शाळांची तपासणी क न सािव ीबाई 

यांचा आदश िशि का हणून स कार कर यात आला.    
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• २८ २८ २८ २८ जानवेारीजानवेारीजानवेारीजानवेारी, , , , १८५३ १८५३ १८५३ १८५३ : : : : बालह या ितबधं गहृाची थापना कर यात बालह या ितबधं गहृाची थापना कर यात बालह या ितबधं गहृाची थापना कर यात बालह या ितबधं गहृाची थापना कर यात 
आलीआलीआलीआली....    

• १२ १२ १२ १२ फे वुारीफे वुारीफे वुारीफे वुारी, , , , १८५३ १८५३ १८५३ १८५३ : : : : मेजर कॅ डी यां या ह त े सािव ीबाई फुल े
आिण योितबा फुले या दोघांचा िव ामबाग वा ात गौरव कर यात 
आला. संगी या दोघांनी थापन केले या सवच शाळेचे कौतुक 
कर यात आले.      

• १८५४ १८५४ १८५४ १८५४ :::: ‘का फुलेका फुलेका फुलेका फुले’ ’ ’ ’ या का सं हांचे काशन कर यात आल.े    
• १८५५ १८५५ १८५५ १८५५ :::: ौढ आिण शेतकरी बांधवांसाठी रा शाळेची थापना 

कर यात आली.    
• २५ २५ २५ २५ िडसबरिडसबरिडसबरिडसबर, , , , १८५६ १८५६ १८५६ १८५६ :::: योतीबां या भाषणाचे पु तक कािशत 

कर यात सािव ीबाई यांनी सहा य केल.े    
• १८६० १८६० १८६० १८६० : : : : िवधवा पुनिववाह कर यास साहा य केल.े    
• १८६४ १८६४ १८६४ १८६४ : : : : िवधवासंाठी आ माची थापनािवधवासंाठी आ माची थापनािवधवासंाठी आ माची थापनािवधवासंाठी आ माची थापना, , , , अनाथ बािलका आ म अनाथ बािलका आ म अनाथ बािलका आ म अनाथ बािलका आ म     
• १८६८ १८६८ १८६८ १८६८ : : : : घरचा पा याचा हौद अ पृशांसाठी खुला कर यात आला.    
• २४ २४ २४ २४ स टबरस टबरस टबरस टबर, , , , १८७३ १८७३ १८७३ १८७३ : : : : स यशोधक समाजाची थापनास यशोधक समाजाची थापनास यशोधक समाजाची थापनास यशोधक समाजाची थापना....    
• २५ २५ २५ २५ िडसबरिडसबरिडसबरिडसबर, , , , १८७३ १८७३ १८७३ १८७३ ::::स यशोधक प तीन े पिहला िववाह घडवनू स यशोधक प तीन े पिहला िववाह घडवनू स यशोधक प तीन े पिहला िववाह घडवनू स यशोधक प तीन े पिहला िववाह घडवनू 

आणलाआणलाआणलाआणला....    
• १८७५१८७५१८७५१८७५----१८७७ १८७७ १८७७ १८७७ : : : : पणुे प रसरात लगे तथा दु काळ प रि थतीत 

स यशोधक समाजामाफत ५२ अ छ  ेचालवून मानवतेचे मह वपूण 
काय यांनी पूण केले.    

• १८९२ १८९२ १८९२ १८९२ : : : : दसुरा का सं ह    ““““बाव कशी सबुोध र ाकरबाव कशी सबुोध र ाकरबाव कशी सबुोध र ाकरबाव कशी सबुोध र ाकर” ” ” ” कािशत 
कर यात आला.    

• १० १० १० १० माचमाचमाचमाच, , , , १९९७ १९९७ १९९७ १९९७ :::: लेग या साथीत मानवतेचे कत  िनभावत 
असताना, सािव ीबाई यांना वतःला लगे झाला, आिण यात 
भारता या ान योती असले या सािव ीमाई यांचा मृ यू झाला.     

वाचावे आिण िलहावे त ेकमीच अस सािव ीबाई िवषयी वाटत 
राहत, या काळात सािव ीबाई नस या तर आज मी जेव ा वातं यान े
वावरत आह,े मत  करत आह,े त े एक दु मळ व च ठरल े असते. 
यांनी ी जातीवर फेक यात आलेली सव चीखालामातीची गोळे 
वतःवर घेऊन ीला समाजा या अदृ य िवळ यातनू मु  केल.े अशा 
ान योती, ांती योती सािव ीबाई यांना शतवार नमन. वतः 
योतीबांसोबत अखंड सोबत असताना, योतीबां या प ातही अखंड 

तेवणा या िह दीप योती यां या कायाचे सव वी ेय िनरागसतेन े
योतीबांना आप या किवतेतून देते. 
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काळरा  गलेी काळरा  गलेी काळरा  गलेी काळरा  गलेी | | | | अ ान पळाल ेअ ान पळाल ेअ ान पळाल ेअ ान पळाल े||||||||    
सवा जाग ेकेल ेसवा जाग ेकेल ेसवा जाग ेकेल ेसवा जाग ेकेल े| | | | या सयूान ेया सयूान ेया सयूान ेया सयूान े||||||||    

शु  या ि ितजी शु  या ि ितजी शु  या ि ितजी शु  या ि ितजी | | | | जोतीबा हा सयू जोतीबा हा सयू जोतीबा हा सयू जोतीबा हा सयू ||||||||    
तजे वी अपवू तजे वी अपवू तजे वी अपवू तजे वी अपवू | | | | उगवला उगवला उगवला उगवला ||||||||    

सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
1. उिगले, जी. ए. (२००९). सािव ीबाई फुल ेच रसािव ीबाई फुल ेच रसािव ीबाई फुल ेच रसािव ीबाई फुल ेच र . . . . साकेत काशन औरंगाबाद.  
2. कुलकण , डी. (२०१९). The Life and Times of Savitribai PhuleThe Life and Times of Savitribai PhuleThe Life and Times of Savitribai PhuleThe Life and Times of Savitribai Phule.... 
3. जाडगे, ही. एस. (२०११). ातंी योती सािव ीबाई फुल े याचं े वा यीन कायातंी योती सािव ीबाई फुल े याचं े वा यीन कायातंी योती सािव ीबाई फुल े याचं े वा यीन कायातंी योती सािव ीबाई फुल े याचं े वा यीन काय. . . . 

ितलक िव ापीठ, महारा . 
4. मानकर, जी. (२०२२). सािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल ेसािव ीबाई फुल े : : : : जीवनप रचयजीवनप रचयजीवनप रचयजीवनप रचय, , , , योगदानयोगदानयोगदानयोगदान.... BYJU’S 

Exam Prep. 
5. सग एच. (२०२०). जान ेभारत क  पहली िशि का सािव ी बाई फुल ेक  जीवनीजान ेभारत क  पहली िशि का सािव ी बाई फुल ेक  जीवनीजान ेभारत क  पहली िशि का सािव ी बाई फुल ेक  जीवनीजान ेभारत क  पहली िशि का सािव ी बाई फुल ेक  जीवनी. . . . 

जागरणजोश. 
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महा मा फुल ेयां या शतेकरी ािवषयी या महा मा फुल ेयां या शतेकरी ािवषयी या महा मा फुल ेयां या शतेकरी ािवषयी या महा मा फुल ेयां या शतेकरी ािवषयी या 
िवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकतािवचाराचंी ासिंगकता    

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . मालती अशोक सानपमालती अशोक सानपमालती अशोक सानपमालती अशोक सानप    
इितहासइितहासइितहासइितहास    िवभागिवभागिवभागिवभाग    

एचएचएचएच....    पीपीपीपी....    टीटीटीटी....    आ स आआ स आआ स आआ स आिण आरिण आरिण आरिण आर....    वायवायवायवाय....    केकेकेके....    साय स कॉलजे नािशकसाय स कॉलजे नािशकसाय स कॉलजे नािशकसाय स कॉलजे नािशक 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं----    

महा मा योितबा फुले १९ ा शतकातील ,े कृितशील आिण 
वैचा रक ग भता असणारे समाज सुधारक होते. समाजातील िविवध 
घटकांबाबत िवशेषतः वंिचत घटकांबाबतचा यांचा सू म िवचार आिण 
यातून केललेी वैचा रक मांडणी हा यां या कायाचा िवशेष 

होय.भारतातील त कालीन शेतक यांबाबत यांनी मांडलेल े िवचार 
यां या योगशील वृ ीचा आिण सखोल दृ ीचा उ म नमुना 

आह.ेत कालीन शतेक यां या दा र ाव थेची कारणमीमांसा करत 
असताना िश णाचा अभाव, सरकारी धोरणांचा भाव, नैस गक आप ी 
इ यादीचे उ म िव ेषण यांनी आप या परखड भाषेत शेतक यांचा 
आसूड या थंात मांडले. कारणमीमांसा करताना यावरील यांनी 
सुचिवले या उपाययोजना आज या शेतकरी ां या संदभात उपयु  ठ  
शकतात. कृषी े ाला आिण शेतक यांना िमळणारी वागणूक या य 
असावी, जी देशा या िवकासा या दृ ीने िहतकारक ठ  शकते यावर 
महा मा फुले यांचा ठाम िव ास होता. 

ाााा तािवकतािवकतािवकतािवक----    
महा मा योितबा फुले महारा ातील समाज सुधारणा 

चळवळीतील अ णी मानल े जातात. िवचारांची ग भता आिण 
कृितशीलता या दहुरेी भूिमकांम ये महा मा फुले यां या कायाची िचती 
येते. महा मा फुल े यां या िवचारांना िविवध पैलू आहते. समाजातील 

येक घटकांत बाबतचा यांनी केलेला सू म िवचार ह े यां या वैचा रक 
ग भतेचे वैिश  आह.े महा मा फुल ेयांना ब  याचदा समाजसुधारणे या 

चौकटीत बसिवले जात े परंत ु िविवध सामािजक घटकांबाबतचे िवचार 
यां या ब आयामी ि म वाचे दशन घडिवतात. महा मा फुल े यांनी 

समाजातील वंिचत घटकां या शोषणाची वा तिवकता परखड श दात 
मांडली. यांनी िलिहले या िविवध ंथसंपदा मधून यां या वैचा रक 
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भूिमकेची ा ी ल ात येते.शेतक यांचा आसूड या यां या मह वपूण 
ंथाम ये शेतकरी ांसंदभात यांनी मांडलेले िवचार आज या शेतकरी 

ांसंदभात िवचार करताना मह वपूण वाटतात. ढाथाने अथत  
नसलेल े महा मा फुल े शतेकरी व कृषी े ाकडे पाह याची यांची दृ ी 
अ यंत सू म होती. शेतक यां या सम यांची कारणमीमांसा करताना, 
यावर यांनी सुचिवलेले उपाय देखील आज या कृषी ांसंदभात उपयु  

ठरतात. 
क  व सक  व सक  व सक  व स----महा मा फुले,कृषी व था, शेतकरी , िवचारांची 
ासंिगकता. 

उ ेउ ेउ ेउ े---- महा मा फुले यां या शेतकरी ािवषयी या िवचारांची 
ासंिगकता अ यासण.े 
करणकरणकरणकरण    योजना योजना योजना योजना     

११११....महा मा फुल ेयाचंी शतेक यां या दा र ाव थबेाबतची कारणमीमांसामहा मा फुल ेयाचंी शतेक यां या दा र ाव थबेाबतची कारणमीमांसामहा मा फुल ेयाचंी शतेक यां या दा र ाव थबेाबतची कारणमीमांसामहा मा फुल ेयाचंी शतेक यां या दा र ाव थबेाबतची कारणमीमांसा----  
महा मा फुले यांनी समाजातील शोिषत, वंिचत घटकां या 

ाकडे अिधक सखोलतनेे पािहले. यां या सम यांचा अिधक बारकाईन े
अ यास क न याबाबत आपली मत े प पण े मांडली. भारतीय 
शेतक यांची इतर देशातील शतेक यां या तुलनेत अिधक दरुाव था 
झा याचे िनरी ण यांनी मांडले. यासाठी भारतातील शेतक यांचा 
अ ानी व धमभोळेपणा कारणीभूत अस याचे मत यांनी ‘शेतक यांचा 
आसूड’ या थंात मांडले. 'जगातील एकंदर सव देशांचे इितहास 
एकमेकांशी ताडून पाहता, हदु थानातील अ ानी व देव भो या शू  
शेतक यांची ि थती मा  इतर देशातील शतेक यांपे ा िनकृ  अव था पा  
होऊन केवळ पश ुपलीकडेच मजलसीस जाऊन पोचली असे दसून येईल’.१ 

शेतक यां या दा र ाव थेस शेतक यांचा अ ानी व अिशि तपणा 
कारणीभूत अस याचे मत फुल ेयांचे होते. ि टश व भारतीय अिधकारी, 
सावकार इ यादी मंडळी शतेक यां या अ ानीपणाचा फायदा घेऊन 
यांची चंड लूट करत अस याचे मत फुले यांचे होते. शेतक यां या 

दा र ाचे वणन करताना फुल ेयांनी शेतकरी व यां या कुटंुबीयांना दोन 
वेळचे पोटभर अ  व अंगभर कपडा देखील िमळत नस याचे वणन केलले े
आह.े 

अ पभूधारक शेतकरी शेती ित र  जोडधंदा अथवा इतर 
वसाय क न ि टशपूव काळात पोट भरत असत. मा  ि टश काळात 
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शेतक यां या जोडधं ावर िवपरीत प रणाम झाला. जंगलातनू ा  
होणा या फळे पळस मोह इ यादी फुले,पान े आिण लाकूड फा ावर 
चालणारा उदरिनवाह बंद झाला. पशुपालन यावर दरूगामी प रणाम 
झाला..२शेती या अिनयिमतपणामुळे शतेकरी जंगलातील उ पादनावर 
उदरिनवाह करत असत तथािप ि टश काळातील जंगल काय ांमुळे 
शेतक यांचे उ प ाचे मु य ोत बंद पडले. िशवाय सुतार, लोहार 
यासार या कारािगरां या कारखा यात काम क न शतेकरी उदरिनवाह 
करत असत. मा  ि टश काळात इं लंडमधील यं ावर तयार होणा या 
मालाने भारतीय बाजारपेठ ापली. यामुळे थािनक ह तकला व उ ोग 
बंद पडल.े प रणामी कारागीर बेकार झाल.े यािशवाय बादशहा आिण 
राजेरजवाडे यां या स ांतरात लाखो शू ाितशू  शेतकरी व इतर लोक 
बेकार झाले. या सवाचा बोजा शेती े ावर पडला.३ ती सव मंडळी 
शेतीकडे उदरिनवाहाचे साधन हणनू पा  लागली. प रणामीकृषी 

े ावरील बोजा वाढला. शतेक यां या उदरिनवाहाचे ोत बंद पडल े
आिण शेतकरी दा र ाव थेकडे झुकू लागला. 

शेतक यां या आ थक दरुाव थेची कारणमीमांसा करताना 
महा मा फुले यांचा ापक दिृ कोन दसून येतो. लोकसं या वाढ ह े
शेतकरी आ थक दरुाव थेचे कारण यांनी मानले. वाढ या लोकसं येमुळे 
शेतीचे तुकडीकरण झाल.े जिमनी नापीक बन या यामुळे उ पादन घटले. 
शेती या तुकडीकरणामुळे यावर आधा रत शेतमजुरां या उदरिनवाहाचा 

 िनमाण झाला. शतेक यां या दा र ात भर पडत गलेी. वाढ या 
लोकसं येला पुरेसे अ  उ पादन होऊ शकल े नाही. महा मा फुल े यांनी 
शेतक यांचा अ ानी अिशि तपणा यां या दा र ाव थेस कसा 
कारणीभूत ठरला याबाबतचे प ीकरण दल.े बरेच शतेकरी वतः 
अिशि त अस याने आप या मुलांनाही िश ण दे यास उ सुक नसत. जे 
थोडेफार शतेकरी यां या मुलांना िश णासाठी पाठवतात यांनाही 
शाळेत यो य िश ण न िमळा याने ते अ ानी रािहल.े िश णाऐवजी ान 
सं या कमकांड इ यादीम ये त े गुतंून पडल.े याबाबत महा मा फुल ेयांनी 
शेतक यांचा आसूड या थंात पुढील वणन केल े आह,े 'जे लोक आप या 
मतलबी धमा या बडी वा यामुळे शेतक यास नीच मानून सव काळ 

ानसं या व सोवळे चाव करणारे, या यापासून शेतक यां या मुलास 
यथा काळी यो य िश ण न िमळता त े जसे या तसे ठ बे राहतात यात 
नवल नाही’.४ शेतक यां या मुलास िशक याची आव यकता नसते, अशी 
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चिलत समाजाची मानिसकता होती. यामुळे शेतकरी वग िश णापासून 
दरू रािहला आिण यांचे शोषण मो ा माणावर होत गलेे. 

शेतक यां या अ ानाचा फायदा समाजातील सवच वगाकडून 
घेतला जात अस याचे मत महा मा फुले यांनी मांडल.े सरकारी अिधकारी 
करां या मा यमातून व इतर मागाचा अवलंब क न शेतक यांचे आ थक 
शोषण करत असत.दर आषाढ मासी एकादशीस भट ा ण िशदे दे याची 
ऐपत नसणा या कंगाल शेतक यांपासून सु ा िनदान एक पैसा तरी दि णा 
घेतात असे वणन महा मा फुल ेयांनी शेतक यांचा आसूड या ंथात केलले े
आह.े५ धा मक काया या नावाखाली देखील शेतक यांची आ थक लूट होत 
असे. िविवध धा मक या ा, मकरसं ांित,होळी,महािशवरा ी यासार या 
सणां या िनिम ाने शेतक यांची मोठी लूट होत असे. ित वष  येणा या 
या सणािशवाय चं हण,सूय हण या या िनिम ाने ही शेतक यांची 
आ थक लूट होत अस याचे मत महा मा फुले यांनी मांडललेे आह.े दानधम, 
मं दरांचा जीण ार इ यादी मा यमातून शेतक यांची आ थक लूट केली 
जात असे. यातून शेतकरी अिधकािधक कजबाजारी होत गे याचे मत 
महा मा फुले यांनी मांडल.े शेतक यां या पूण कुटंुबाचे मािसक उ प  पये 
३१ आह,े जे युरोिपयन आिण थािनक अिधकारी दा  िप यावर पंधरा 
पये पे ा जा त पैसे मिह याला खच करतात असे मत महा मा फुले यांनी 

शेतक यांचा आसूड या ंथात मांडले..६ 
शेतकरी ावर चचा करत असताना महा मा फुले यांचे 

भारतीय कृषी व थेचे बारकाईने िनरी ण अस याचे दसून येते. 
शेतक याने कुटंुबासह क ान ेिपकिवले या िपकांना यो य मोबदला िमळत 
नसे. िशवाय दर सहा मैलांवर असले या जकाती बसवून यावर लाखो 
पये सरकार माफत गोळा केल े जात असे. िपकाला यो य हमीभाव न 

िमळणे हा आजही शेतक यां या संदभातील गंभीर  आह.े शेतक यांना 
जल सचना या सुिवधा उपल ध क न दे या या मोबद यात चंड रखमा 
शेतक यांकडून वसूल के या गे या. मा  या मोबद यात शेतक यांना 
पाणीपुरवठा झाला नाही. ि टश सरकार या या धोरणामुळे त कालीन 
शेतक यां या आ थक जीवनावर मोठा दु प रणाम घडून आला. 
२२२२....महा मा फुल ेयानंी शतेकरी ावर सचुिवले या उपाय योजनामहा मा फुल ेयानंी शतेकरी ावर सचुिवले या उपाय योजनामहा मा फुल ेयानंी शतेकरी ावर सचुिवले या उपाय योजनामहा मा फुल ेयानंी शतेकरी ावर सचुिवले या उपाय योजना----    

महा मा फुले ह े  ेसुधारक होते. शेतकरी ाचा सू म अ यास 
क न याचे वा तव िच ण यांनी शेतक याचा आसूड या थंात केले आह.े 
परंतु या ावर उपाययोजना देखील यांनी सुचव या आहते या 
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आज या शेतकरी  ना या दृ ीन े उपयु  ठरतात. महा मा फुल े यांची 
सवात मह वाची सूचना हणजे ापारी शतेक यांची करत असललेी लूट 
थांबिवली पािहजे.७दोषयु  वजन मापे आिण मातीमोल कमतीत 
मालाची खरेदी क न वाढीव कमतीला याची िव  करणे ही बाब 
आज या काळातही लागू होत.े ापारी शेती मालाचा यो य मोबदला 
शेतक यांना देत नाहीत. बरेचदा खरेदी केले या मालाचा यो य मोबदला 
शेतक यांना न देता यांची फसवणूक होत असतानाचे िच  आजही दसून 
येते. शेतक यांची ापा यांनी केललेी फसवणूक याबाबत या बात या 
िन यिनयमाने वृ प ांम ये वाचावयास िमळतात. आजही ापा यांकडून 
शेतक यांची होणारी आ थक िपळवणूक भारतीय शेतक यां या बाबतचा 
गंभीर  बनला आह.े या पा भूमीवर फुल े यांचे िवचार दोन 
शतकांनंतरही मह वपूण ठरतात. 

शेतक यांचे शोषण थांबिव यासाठी सावकार आिण 
शेतक यांमधील वहार िनयिमत व पारदश  हो यासाठीचा मह वाचा 
कायदा पास कर याची आव यकता यांनी वतिवली.आजही ामीण 
भागात शेतकरी थािनक सावकारांकडून लुटल े जातात. अथवा यांना 
जमीन गमाव याचा धोका असतो.सावकार वग शेतक यांची कशी 
लुबाडणूक करतो याचे एक उदाहरण य  पाहणीत दसून आले. जून 
१८७८ म ये कॉकरेल नावा या अिधका याला असे दसून आले क  एका 
शेतक याने सावकाराकडून १० पयांचे कज घेतले होत.े यानंतर पुढ या 
वष  १ वषात कजफेड हणनू याने सावकाराला ११० पये दल.ेतरी 
या या नावावर २२०  पये बाक  होते.याचा अथ शेतक याला ३३ पट 

र म भरावी लागली.८महा मा फुले यांनी मांडलेला हा िवचार दोनश े
वषानंतरही उपयु  आह.े महा मा फुले यांनी शतेक यां या िश णाचा 
धरललेा आ ह ांितकारक ठरतो.१८८२ साली झालेली हटंर किमशन 
समोरील महा मा फुल े यांची सा  या दृ ीन े मह वाची समजली जात.े 
यात प पण े सांिगतल े क  ‘क करी शतेकरी जो कर भरतात, या 
महसुलातून सरकार उ  िश णावर खच करतय. हा खच यो य नाही या 
िश णावरील खचाचा शतेक यांना काडीचा फायदा होत नाही.ती िव ा 
यां या वा ाला येत नाही. ितचा पणू फायदा समाजातील भट-
ाह णाना होतो’.९ आजही नवनवीन तं ानाचा वापर कृिष े ात 

कर यासाठी शेतक यांना तांि क िश णाची आव यकता आह.े आज 
शेतकरी पारंप रक शेती प तीचा याग क न नवीन तं ानाचा वापर 
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करत आहते. मा  अजूनही भारतातील अ पभूधारक शेतक यांना 
पारंप रक प तीने शेती करणे भाग पडते. 

जल सचना या बाबतीतही महा मा फुले यांनी सुचिवलेले उपाय 
अ यंत उपयु  ठरतात.पावसा या अिनयिमततेमुळे शेतीचे होणारे 
नुकसान टाळ यासाठी पावसा या पा याचे यो य व थापन करण े
िवषयी यांनी सुचिवलेले आह.ेपावसाचे पाणी नदी अथवा िविहरीम ये 
साठवून ठेव याची गरज महा मा फुले यांनी वतिवली होती. वैयि क 
पातळीवर पा याचे व थापन करणा या शेतक यांचा यो य पा रतोिषके 
व बि से देऊन स मान कर याबाबतचा िवचार यांनी मांडला. आजही 
शेतीसाठी पाणीपुरव ाची सुिवधा शेतक यांसाठीचा गंभीर  बनललेा 
आह.े काही ठकाणी पाणी व थापनाचे होणारे य  कौतुका पद असल े
तरी आजही मो ा माणावर पा या या व थापनाची िनकड काळाची 
गरज बनली आह.े 

येक ावणात वषा या पाच ा मिह यात कृषी दशन 
भरिवले जावे आिण अि न मिह यात शेतक यांना उ कृ  िपकां या 
उ पादनासाठी आिण उ म मशागतीसाठी बि से दली गलेी पािहजेत असे 
मत महा मा फुले यांचे होते.१० आज कृषी दशन भरिवल े जाते परंत ु
मो ा शतेक यांना याचा फायदा जा त होतो. छोटे शेतकरी यापासून 
वंिचत राहतात. यासाठी या छो ा शेतक यांचा कृषी दशनातील 
सहभाग वाढिव या या दृ ीन े य  हायला हवेत. यांना मशागती 
पासून पीक िव  पयतचे मागदशन दे यासाठीचे य  कर याची गरज 
आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष----    

महा मा फुल े यां या शेतकरी ांसंदभातील िवचारांची 
ापकता आिण सखोलता बघता यांचे शेतकरी ाबाबतचे सू म 

िनरी ण दसून येते. समाजातील शोिषत घटकांपैक  शू  शेतकरी 
कशा कारे शोषणास बळी पडतो याचे िववेचन यांनी केले आह.े 
शेतक यां या दा र ाव थेची कारणमीमांसा क न शेतकरी ाचे 
वा तव दशन सरकारपुढे मांडणे आिण याच वेळी शेतक यांम ये जागृती 
घडवून आणण े असा दहुरेी उ ेश महा मा फुले यांचा होता.महा मा फुल े
यांनी शेतक यां या अव थेचे िवदारक िच ण मांडत असताना यावर 
उपाय देखील सुचिवले जे शेतक यां या िहता या दृ ीने फारच उपयु  
ठरतात. आज भारतात शेतकरी  बराच गंभीर बनललेा आह.े यातही 
अ पभूधारक शेतक यांची ि थती ददुवी आह.े िपकांचे उ पादन के यानंतर 
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ापारी दलाल यां या मा यमातून होणारी लूट, िपकांना न िमळणारा 
हमीभाव, नैस गक आप ीमुळे होणारे िपकांचे नुकसान इ यादी बाब मुळे 
शेतकरी कजबाजारी होऊन भारतात शेतकरी आ मह येचे माण वाढत 
आह.े आज या या गंभीर प रि थतीत महा मा फुल े यां या िवचारांची 

ासंिगकता दसून येते. भारत हा कृिष धान देश असून भारतीय 
अथ व थेत कृषी े ाला मह वपूण थान आह.े परंतु ददुवाने आजही 
काळा या ओघात शेतकरी ाला दु यम थान दल े जात.ेशेतक यां या 

ांचा सखोल रीतसर अ यास क न यावर उपाययोजना करणे ही 
काळाची गरज आह.े भारतातील कृषी े ातील संशोधना मक 

योगशीलतेला अिधक वाव िमळ याची आव यकता आह.े या 
दिृ कोनातून महा मा फुले यांचे शेतकरी ासंदभातील िवचार उपयु  
ठरतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ---- 
१.फुले महा मा, शेतक यांचा आसूड पृ. .०८. 
२. क ा, पृ. .२३. 
३.क र धनंजय, स. गं.मालशे(संपादक), महा मा फुले सम  वा य, महारा  रा य 
सािह य आिण सं कृती मंडळ मंुबई, आवृ ी तृतीय, मे १९८८,पृ. .२१६. 
४.महा मा फुले,उपरो ,पृ. .२४. 
५.क र धनंजय,उपरो , पृ. .२१०. 
६. क ा, पृ. .१८७. 
७. क ा,पृ. .१९०. 
८.रायखेलकर ए.आर.,आ थक िवचारांचा इितहास,आ. थम,िव ा बुक पि लशस 
औरंगाबाद,जून २००५  
९.धुळप ाज ा,लेख ‘महा मा फुले यांनी शेतीत सुधारणा घडवून आण यासाठी ‘ह’ेउपाय 
सुचिवले होते’.११ एि ल २०२२.बी.बी.सी. यूज. 
१०. क ा, पृ. .१९२. 
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महा मा फुल ेव स यशोधक समाजमहा मा फुल ेव स यशोधक समाजमहा मा फुल ेव स यशोधक समाजमहा मा फुल ेव स यशोधक समाज    
 

डॉ. ेया संजीव दाणी    
राजमाता िजजाऊ िश ण सारकमंडळाचे कला, वािण य व िव ान 

महािव ालय, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे -३९ 
 

गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा  
महारा  ही समाज सुधारकांची भूमी हणून ओळखली जाते. 

महारा ा या बोधनाम ये समाजसुधारकांचे काय अन यसाधारण आह.े 
आप या लेखणीतनू, कायातून यांनी महारा ा या सामािजक ि थतीम ये 
बदल घडवून आणला, याम ये महा मा योितबा फुल े यांचे नाव 
अ मान े यावे लागत.े स यशोधक समाजाची थापना क न 
महारा ाम ये नविवचारांची वारे थािपत कर याचे महत ्काय महा मा 
फुले यांनी केले. 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक   
महा मा फुले यांनी आप या लोकजागृतीचा कायाला ताि वक 

पाया दे यासाठी व ब जन समाजाला व र  वगा या मानिसक 
गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी २४ स टबर १८७३ रोजी स यशोधक 
समाजाची थापना केली. जमीनदार, शेटजी व परुोिहतांकडून होणा या 
अ याय,अ याचारापासून गलुामिगरीतून शू ाितशू   समाजाची मु ता 
करण ेव यांना ह ाची जाणीव क न दणे े ह ेस यशोधक समाजाचे येय 
होते.“िन मकाचा धम स य आह ेएक, भांडणे अनेक कशासाठी” हा िवचार 
महा मा फुले यांनी मांडला. दवेािवषयी कवा िनसगािवषयी िन मक हा 
श द वापरला, याव न स यशोधक समाज व अथातच महा मा योितबा 
फुले आि तक होते ह े प  होत.े 
सशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतकेसशंोधनाची गिृहतके 

१) स यशोधक समाजाचे थान मह वपूण आह.े 
२) ब जन समाजातील अ ान, दा र , दःुख दरू करणे हा महा मा 

फुले यांचा य  होता. 
३) ब जन समाजात जागृती करण ेहचे स यशोधक समाजाचे उ  

होते. 
४) सामािजक याय आिण पुनरचनेची मागणी कर याचा य  

केला. 
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महा मा फुले व स यशोधक समाज महा मा फुले यांनी आपल े
अनुयायी व चाह यांनी यांची एक सभा घेऊन पुण े येथे २४ स टबर 
१८७३ रोजी स यशोधक समाजाची थापना केली. आधुिनक 
महारा ा या सामािजक व सां कृितक इितहासातील ही एक मह वपूण 
घटना मानली जाते. 

स यशोधक समाजा या आप या अनुयायांसाठी व यां या 
मागदशनासाठी महा मा फुले यांनी “सावजिनक स यधम पु तक” हा ंथ 
िलिहला होता. िव ल रामजी शदे यां या मतानुसार, ‘ह े पु तक 
स यशोधक समाजाचे बायबल होत’े. ब जन समाजाचा स यशोधक 
चळवळीला मोठा पा ठबा िमळाला.“सवसा ी जग पती, याला नकोच 
म य थी” या वा याने समाजा या कायाला सु वात झाली. दर रिववारी 

ाथना व मिह यातनू दोनदा उपयु  िवषयांवर ा याने होत. 
स यशोधक समाजाचा सभासद िवधी महारा ीयन परंपरा ल ात घऊेनच 
ठरिवला गलेा. सभासदास न दणी वहीत नाव न दवून भंडारा, गलुाल 
लावून ित ा यावी लागे. समाजाची त वे खालील माण ेहोती.... 

१) ई र एक आह,े तो सव ापी िनगुण-िनराकार व स यमय आह.े 
२) परमे राची भ  कर याचा येक माणसाला पणू अिधकार 

आह.े 
३) भट, दलाला या म य थीची आवश यता नाही. 
४) पुनज म, कमकांड, जप-तप ह ेथोतांड आह.े 
५) मनु याचे े व ज मावर अवलंबून नसून ते कमावर अवलबूंन 

आह.े 
६) हशा े, न ,े राशी, योितषशा ावरही स यशोधक 

समाजाचा िव ास न हता. 
७) दगड आिण धातू या मूत ची पजूा करण ेह ेई र साधनेचा माग 

साफ चुक चा आह.ेपरमे राची िविवध पे क पून भजन-पूजन, 
क तन क  नये. 

८) दैव, नशीब, हिलिखत, पूवसंिचत या गो वर िव ास ठेवू 
नये. 
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९) दा, पडदान,मृत मातािप यांना खुश कर यासाठी ावयाची 
ा ण भोजने, इतर दानधम पाप-पु य इ यादी वर फुले यांचा 

िव ास न हता. 
स यशोधक समाजाची चळवळ कोण या एका खास समाजा या 

वगािव द न हती. ब जन समाजात जागृती करण े हचे स यशोधक 
समाजाचे उ  होत.े ा णांचे सामािजक वच व या चळवळीमुळे 
हळूहळू कमी झाल.े या समाजाने लोकिश ण, तमाश,े लाव या, सवाल 
जवाब, क तने या मा यमातनू बोधन केले. या समाजाचा िवरोध 

ा हणांना न हता, तर ा ण वृ ीला हणजेच ा ह याला होता. 
महा मा फुले ह े ांतीकारी समाजसुधारक अस यान े त कालीन 
धममातडा या दबावाला बळी न पडता यांनी आपल े िवचार परखड 
प दातीने मांडल.े 

महा मा फुले यां या िवचारांम ये स याला अिधक मह व होते. 
“स य सवाचे आधी घर। 

सव धमाचे माहरे।।” 
अशी महा मा फुले यांची धारणा होती. सावजिनक स य धम 

पु तकाम ये महा मा फुले यांनी काही मह वपूण िनयम सांिगतले आहते. 
यापैक  काही िनयम खालील माणे सांगता येतील.... 

१) मूत पूजा क  नये. 
२) आपले पोट भर यासाठी अ ानी जनतेत कलह माजवू नये. 
३) अफू, भांग, म  वगरेै पदाथ सेवन क  नयेत. 
४) अ ानी जनांचा अ ानाचा फायदा घेऊ नये. 
५) सव धमानी पर परांब ल आदरभाव बाळगावा. 
६) ी-पु ष ज मतः समान व वतं  मानावेत. 
७) येकास िवचार वातं य व मत वातं य असावे. 
८) िन मकासमान ावा, याची पूजा क  नये. 
९) िव ा िशकिवताना दजुाभाव नसावा. 
१०) पर परांशी बंधुभावाने आचरण करावे. 
११) अस य बोलू नये, चोरी क  नये, िभचार क  नये. 
१२) महारोगी, पंग,ु अनाथ मुलांना दानधम करावा. 
१३) धमाचे पु तक सवासाठी खुले असावे. 
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१४) िपढीजात े व कवा पािव य मानू नये. 
१५) कपटाने िलिहले या थंा या आधारे काही मानवास दास मानू 

नये. 
अशा कारे िविवध िनयमां या मा यमातून िव कुटंुब ही 

संक पना मांड याचा महा मा फुले यांचा य  होता. 
स याचा शोध घेण,े सावजिनक स याचा आ ह धरण,े स या या 

अनेक बाजू, अनेक पलैू, अनेक श यता ल ात घणेारी ही सं था हणून 
‘स यशोधक समाज’ ह ेनाव सवानी संमत केल.े स याचा शोध िववेकिन  
नैितक भूिमकेने सामुदाियक पातळीव न यावयाचा हणून ‘समाज’ ह ेपद 
या नावात समपक आह.े 

स यशोधक समाजाच ेसभासद वस यशोधक समाजाच ेसभासद वस यशोधक समाजाच ेसभासद वस यशोधक समाजाच ेसभासद व    ––––  
स यशोधक समाजाचे सभासद हो यासाठी समाजातील 

कुठ याही जातीतील तसेच धमातील ना मुभा होती. स यशोधक 
समाजाचे सभासद होताना येक सभासदाला शपथ यावी लागत असे. 
यानंतरच तो स यशोधक समाजाचा सभासद होत असे. खंडोबा ह े

स यशोधक समाजाचे दैवत होत.े 
सभासद हो यासाठी यावयाची शपथ सभासद हो यासाठी यावयाची शपथ सभासद हो यासाठी यावयाची शपथ सभासद हो यासाठी यावयाची शपथ ––––    

स यशोधक समाजाचा सभासद हो यासाठी येक सभासदाला 
खालील शपथ यावी लागत असे.....““““सव मनु य एकाच ई राची लेकरे 
आहते. यांचे व माझे बंधु वाचे नात ेआह.े ह ेजाणून वाग याचा मी िन य 

य  करीन. देवाची भ , पूजा, उपासना वगरेै क रतांना तसेच धमिवधी 
क रतांना मी कोणाही म य थाची ज र ठेवणार नाही असे व 
वाग यािवषयी मी इतरांचे मन वळिव यास झटेन. मी वतः िशकून मुला-
मुलीस िव ा िशकिव यािशवाय राहणार नाही. रा यक याची एकिन ने े
वागेल. अशी सवसा ी स य व प परमा याला मी ित ा करतो. हा 
माझा पिव  उ ेश िस दीस नऊेन ज माचे साथक कर यास परमे र मला 
साम य देवो”. 

भट, सावकार, इं ज सरकारचे काळे-गोरे अिधकारी यां याकडून 
होणा या शोषणाला आिण अ यायाला िवरोध, मानवी ह ांची िशकवण, 
मानिसक आिण सामािजक गलुामिगरीतनू ब जनांची मु ता हा 
स यशोधक समाजाचा ि सू ी काय म होता. 
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स यशोधक समाजाचे पिहले अ य  व खिजनदार महा मा योतीबा फुल े
हचे होते. नारायण गो वदराव कडलक यांची पिहले कायवाह हणून 
िनवड झाली. स यशोधक समाजा या िवचारांचा भाव महारा ा या 
समाजावर कायम व पी रािहला आह.े 
सामािजक काय सामािजक काय सामािजक काय सामािजक काय ––––  

स यशोधक समाजाने लोकिश णाबरोबरच शेतक यांची 
जमीनदार व सावकार यां या जाचातून सुटका कर यासाठी अथक य  
केले. दीनबंध,ू दनिम  वगैरे वृ प  व मािसकातून शेतक यांची गारान े
िह ररीने मांडली. ‘शेतक यांचा आसूड’ या ंथातनू, महा मा फु यांनी 
शासना या नजरेस कृषी वगाची दःुि थती आणली. यामुळेच ‘डे न 
ए ीक चर रलीफअॅ ट’ संमत झाला. दीनबंधू वृ प ाने िगरणी 
कामगारांची ि थती सुधार याचा य  केला. महा मा फुले यांचा 
‘सावजिनक स यधम’ या थंाचा स यशोधक चळवळीने मागदशनपर 
उपयोग केला. तसेच अिन  अंध दामूलक, ढी, परंपरा, चालीरीती 
यांचे समूळ उ ाटन कर याचा य  केला. 

स यशोधक समाजाचे चारक ह ेआप या भाषणात शेतक यांचा 
कजबाजारीपणा, कमी खचातील व ा हाणां या गरैहजेरीतील ल े, धम 
िवधीतून शेतक यांची सुटका, िश णाचे मह व इ. गो ी सांगत असत. 
स यशोधक समाजाने शू ाितशू , ि या, शतेकरी यांची ददुशा दरू 
कर यासाठी िश णावर भर दला होता. 
मू यमू यमू यमू यमापनमापनमापनमापन––––  

गाव, ांत, देश कवा धम यां या पलीकडे पाह याची वृ ी 
लोकांम ये यावी, सव ी-पु षांनी आपल ेएकच कुटंुब समजून, एकमतान,े 
एकमेकांशी स यवतन करावे असे महा मा फुले यांचे मत होते. सामा य 
शेतकरी व क करी जनतेचा स यशोधक समाजाला पा ठबा होता. धनंजय 
क र यां या मतानुसार, “आधुिनक भारताम ये सामािजक पुनघटनासाठी 
चळवळ सु  करणारे स यशोधक समाज ही पिहली सं था होती”. 
िन कषिन कषिन कषिन कष––––  

मानवतावाद, िव बंधु व व कृितशीलता ही महा मा फुल ेयां या 
जीवनिन चेी मुख अंग े होती. िवचार व कृती यांचे अ दैत ह े यां या 
जीवनाचे खास वैिश  होते. हणून आज इत या कालावधीनंतरही 
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यांचे ि व, िवचार व काय सामािजक कायक याना फू तदायक होत 
आह.े आप या लेखणीतनू, कृतीतून महा मा फुल े यांनी ब जन समाजाचे 

ितिनिध व केले. यां या क ाला व दःुखाला वाचा फोड याचे काम केले. 
हणून त े ब जनांचे महा मा झाले, यांचे काय अवणनीय आह.े असाच 

िन कष काढावा लागतो. 
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी    

1. जोशी ल मणशा ी योतीिनबंध वाई १९४७ 
2. भोसले एस. एस. संपा. कांतीसु े  - राजष  छ पती शा  महाराज, मंुबई 

१९७५ 
3. साळंुके पी.बी आिण इतर संपा. महा मा फुले गौरव ंथ, १९८२ 
4. जाधव रा. ग. संपा. तकतीथ ल मणशा ी जोशी लेखसं ह, पुणे १९८२ 
5. स यशोधक दीनिम कार पाटील मुकंुद सम  वाङमय,मंुबई १९९१ 
6. फडके य. द. संपा. महा मा फुले सम  वाङमय, मंुबई १९९१ 
7. गंुदेकर ीराम - महारा ाचे िश पकार महा मा योितबा फुले 
8. जोशी महशे महा मा योितराव फुले - महारा  रा य सािह य सं कृती मंडळ 
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““““महा मामहा मामहा मामहा मा    योतीरावयोतीरावयोतीरावयोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले    यांचेयांचेयांचेयांचे    
अ पृ यउ ारकअ पृ यउ ारकअ पृ यउ ारकअ पृ यउ ारक    कार्कार्कार्कार्यययय    ::::    एकएकएकएक    अ यासअ यासअ यासअ यास””””    

डॉ. एन. जी. भ े    
इितहास संशोधन क मुख, पानसरे महािव ालय, आजापुर 

 

जोतीराव अितशय भावना धान व संवेदन म वृ ीचे होते. 
अमे रकन रा यकांती याने आप या िवचाराने यश वी केला असा थोर 
अमे रकन िवचारवंत थॉमस पेन यां या ंथांचा जोतीरांवां या वैचा रक 
जडणघडणीत फारमोठा वाटा होता. याचबरोबर यां य वाचनात 
छ पती िशवाजी महाराजांचे व अमे रकेचे रा य  जॉज वॉ शगटन यांचे 
च र  आल.े या दो ही चा र ांनी त ण जोतीरावांवर चंड भाव 
िनमाण झाले. 

महा मा फुले सामािजक व राजक य प रि थतीब ल िवचार 
करीत असताना यांना महारा ातील सामािजक सम याचे मूळ ल ात 
आल.े महारा ातील सामािजक िवषमतेची मूळ कारण े हणजे ब जन 
समाजाची िश णाची झालेली आबाळ व अ पृ याची सामािजक 
प रि थती. हणून महा मा जोतीराव फुले या दोन बाब वर लक्ष क त 
केल.े 

१८२७ रोजी माळी समाजातज मझाला. फुल े घरा याचे मूळ 
गाव सातारा िज ातील कटगुण ह ेहोय. यंचे मूळचे आडनाव गो-ह ेअसे 
होते. जोतीरावांचे आजोबा शेटीबा कामधं ािनिम  पु याला आल.े तेथेच 
यांनी वसाय वीकारला. यांना राणोजी, कृ णा व गो वदा अशी तीन 

मुल ेहोती. घर या िबकट आ थक प रि थतीमुळे ारंभी या मुलांनी शेळया 
राख याचे काम केल.े यां या ध याने यांचा ामािणकपणा, शारी व 
क ाळूपणा पा न यांना फुलांचा वसाय िशकिवला. यांनी या 

वसायात चांगलाच लौ कक कमावला. यामुळे यांचे गो-ह ेह ेआडनाव 
मागे पडून फुल े या नावाने ओळखल े जाऊ लागल.े पेश ां या कानावर 
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यंची कत  गलेी. पेश ांनी यांना खाजगीत फुल ेघाल याचे काम दले. 
याचबरोबर ३५ एकर जीमन इनाम हणून दली. 

महारा ात जातीभेद िनमूलनाचे य  काय करणारे म. 
जोतीराव फुले ह े पिहले महान सुधारक होते. त कालीन समाजात 
जातीभेद पराकोटीला पोहोचला होता, जातीभेदामुळे समाजाचा िवकास 
खंुटला होता. जाती व थेची िन मती आयभटांनी वतः या वाथासाठी 
िनमाण केलेली व था अस याचे फुल े यांचे मत होते. हद ू धमसं था 
अितशू ांना माणुसक चे जीवन जग याचा अिधकर देत नस याचे पा न 
यांनी धमसं था व ा ण वगावर टीका केली. आजचे अ पृ य ह ेपूव  या 

देशाचे मालक होते पण आयानी यांना पराभूत क न यास दास बनिवले 
असे यांनी प  केले. महार, मांगाचा पश झा यास िवठाळ होतो अशी 
समजूत या काळात होती. हणून यांना अ पृ य ठरिवल.े 

चातुवणािध ीत समाजातील शू  वण १९ ा शतकात अ पृ य 
मानला गेला होता आिण या अ पृशयांची ि थती अ यंत शौचनीय 
होती.त कालीन समाजात महार, मांग, चांभार या जातीतील लोकांची 
सं या भरपरू होती. परंत ु यांचे जीवन ह े अ यंत हालअपे ांचे होते. त े
अ पृ य हणून गणल ेजात होते. गुलामिगरी आ थक हालअपे ा, मानिसक 
व शा ररीक िपळवणूक यातून हा समाज अधःपतनाकडे चालला होता. 

िश णापासून वंिचत असलेला अ पृ य समाज िश णािभमुख 
झा यािशवाय सामिजक िवषमता, गुलामिगरी न  होणार नाही 
या यासाठी उदरिनवाहाचे माग खुल ेके यािशवाय यांचा उ दार होणार 

नाही. हणून जोतीरावांनी इ.सन १८५१ म ये पुण े येथे वेताळपेठेत 
अ पृ यांसाठी दोन शाळा थापन के या. ल जी मांग व राणबा महार 
यांना हाताशी ध न यांनी अ पृ यात िश णाची गोडी िनमाण केली. 
यां या या कायाल सनातनी लोकांनी खूप िवरोध केला. अ पृ यंना 

सुधार यासाठी जोतीराव यां या व तीत जाऊन रािहल.े काही माथे फ  
मंडळीनी यां यावर मारेकरीही घातल.े परंत ु ते मारेकरी जोतीरावांचे 
िश य बनल.े इ.स. १८५८ पयत या अ पृ यांसाठी तीन शाळा सु  
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के या. यां या या कायाला ि टीश सरकारन ेदि णा ाईज मधून आ थक 
मदत केली. 

इ.स. १८८२ साली हटंर किमशनपुढे जोतीरावांची मुलाखत 
झाली. यावेळी यांनी मांडलेल े िवचार आजसु दा मागदशक ठरतात. 
यांनी अशी मागणी केली क  १२ वषाखालील मुलांना स चे व मोफत 

िश ण ावे. यासाठी वसितगृहाचे सोय करावी. शोतकरी व कामगार 
यांचे जीवनमान सुधार याचे मुख साधन हणजे िश ण आह.े असे यांनी 
हटंर किमशनला बजावले. 

इ.स. १८६२ साली यांनी आप या घरातील पा याचा खाजगी 
हौद अ पृ यांसाठी पानी भर यास खुला केला. आज ही घटना जरी 
साम य वाट असली तरी यावेळी ती सामािजक ांती होती. या घटनेमुळे 
सनात यांची माथी भडकली. इ.स. १८७३ साली आह.ेवानी अ पृ यता 
िनवारणाचा जाहीरनामा िस द केला. यांचे ह ेकाय गौरवा पद 

महा मा जोतीराव फुले यां या िवचारास य  कृतीची जोड 
होती. पु यातील म पानगृहात वाढ कर या या सरकारी धोरणा या 
िवरोध करणारे प  महा मा फुल ेयांनी पुण ेमहानगरपािलके या कायकारी 
मंडळा या अ य ाला १८ जुलै १८८० रोजी िलिहले. यात पुण ेशहरात 
भरव तीत दा चे दकुान उघड यामुळे लोकां या नैितक अध: पतनाची  
सव बीजे पेरली जात होती. लोकां या आरो यालाही अपाय होतो आह.े 
अनेक कुटंुबांचा सवनाश झाला आह े ह े प  क न नगरपािलकेन े या 
दा च दकुानावर ते या माणात हानी करतात या माणात कर 
बसवावा असे हटले होते. म  वज्य क न तोच पैसा ंथखरेदीत गुंतवा 
असे आवाहनही यांनी केल ेहोते. 

महा मा जोतीराव फुल े यंनी ि या, दिलत यां याबरोबर 
गु हगेारां या ांसबंधी चतन केल े होत ते हणत, कोणताच मनु य 
गु हगेार हणून ज मास येत नाही. सभोवतालची प रि थती व सं कार 
यांचा अभाव यामुळे बरेचश े लोक चुक या मागाकडे वळतात कधी 
अगितकतने े तर कधी अिवचाराने गु ह े कर यास त े वृ  होतात. 
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मनु यमा ा या ठकाणी असले या प रवतनावर यांचा िव ास होता. 
यामुळे गु हगेारास कायम गु हगेार ठरवू नये असे ते हणत. 

महा मा जोतीराव फुल ेउदरिनवाहासाठी कं ाटदारचा वसाय 
करीत होते. इ.स. १८७७ साली महारा ात भयंकर दु काळ या वेळी 
जोतीरावांनी कॉ टर या धं ात िमळिवलेला सव पैसा 
दु काळ तां या मदतीसाठी वापरला. दोन हजार माणसांना सतत नऊ 
मिहने जेव यास घातल.े 

महा मा जोतीराव फुल े कं ाटदराराचा वसाय करीत 
अस यामुळे यांनी मजुरांचे अस  जीवन अगदी जवळून पािहले होत.े 
मजुरिच शोषण करणा यांवर कडक श दांत टीका केली. जोतीबां या 
नेतृ वाखाली १९७९ साली मंुबईस िगरणी कामगारांची एक सं था 
थापन झाली ही महारा ातील कामगारांची पिहली चळवळ होती. 

महा मा फुल या य ामुळे सरकारला मजुरां या ांकडे ल  देण ेभाग 
पडल.े 
 महा मा जोतीराव फुले शोिषत, पीिडत, दिलत शेतक यांचे 
कैवारी होते. 

शेतकरी समाजातील मह वाचा घटक होता.परंत ु तो दा र यांत 
िखतपत पडललेा होता. इ.स. १८८९ साल या मुबई या काँ ेस या 
अिधवेशनाबाहरे वेश ाराजवळ शेतक याचा पुतळा उभा केला व 
कां ेस या ने यांना सुनावले, "जोवर या शेतक यांचा ितिनधी तुम यात 
नाही, तोवर देशाचे पुढारीपण करावयास तु ही अपा  आहात. वीस कोटी 
शेतक यांचा ितिनधी जोपयत काँ ेसम ये सामील होत नाही, तोपयत 
ितला रा ीय सभा असे हणता येणार नाही. "खेडयातील सावकार, भट, 
िभ ुक, गुजर-मारवाडी, ा ण व वर भट ह े कामगार व शेतक यां या 
दा र यास जबाबदार होते ह ेफुल ेयांनी गलुामिगरी व शेतक यांचा आसूड 
या ंथात ितपादन केल ेआह.े 

सावकाराची म े दारी न  कर यासाठी इ.स. १८७५ म ये 
चळवळ सु  केली.सरकारन े शेतक यांना संर ण ावे, धरण,े कालवे 
बांधून शेतीला पाणी ावे. शेतक यांना कजमु  करावे, शेतक यां या 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 366   

मुलांना िश ण दे याची यो य सोय करावी, शेतक यांना बी. िबयाणे, 
अवजारे पुरवावे, उ म शेती कर यास ब ीस ावे. 

शेतकरी, कामगार, शू -अितशू  या सवा या सामािजक व 
आ थक गलुामिगरी या शृंखला तोड यासाठी यांना िश ण हा रामबाण 
उपाय वाटत होता. िशकून ानी झा यािशवाय आप यावरील अ यायाचा 

ितकार कर याची श  या ब जन समाजात येणार नाही. अशी यांची 
रा त भावना होती. हदधूमसं थेन ेशू ाितशू  िव ा ययनाची बंदी शेकडो 
वष लादलेली होती हा सवात मोठा अ याय होता या अ यायाने एकूण 
शू ाितशू  समाजाचे कसे नुकसान झाले आह ेजोतीराव सांगतात.   

““““िव ेिव ेिव ेिव े    िवनािवनािवनािवना    मतीमतीमतीमती    गलेी।गलेी।गलेी।गलेी।    मतीिवनामतीिवनामतीिवनामतीिवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेी।गलेी।गलेी।गलेी।    
नीतीिवनानीतीिवनानीतीिवनानीतीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेी।गलेी।गलेी।गलेी।    गितिवनागितिवनागितिवनागितिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    ।।।।    
िव िवनािव िवनािव िवनािव िवना    शूशशूूशू     खचलेखचलेखचलेखचले    इतकेइतकेइतकेइतके    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केल।ेकेल।ेकेल।ेकेल।े""""    
हणूनच अिव ेचा नाश कर यासाठी जोतीरावांनी आप या सव 

सामािजक कायात िश ण साराला अ थान दल ेहोते. शेतक या या व 
कामगारा या िवकासासाठी जोतीबांनी इं जांकडे ब याच माग या के या 
हो या. या यावरील अ याय दरू कर यासाठी फुले आयु यभर झटले. 

पु यात महाराणी ि ह टोरीयाचे पु  डयूक ऑफ कॅनाट ां या 
स कार समारंभास समाजातील सं थािनक, इनामदार, अिधकारी, सरदार 
इ. लोक उपि थत असताना महा मा फुल ेसा या शेतक या या वेषात या 
समारंभाला गेल े व देशातील ब सं य गरीब शेतक यांची हलाखीची 
प रि थती राजपु ापुढे सादर केली. यांनी केलेल ेभाषण सं मरणीय आह.े 
ते हणतात, “आप यासमोर रेशमी कपडे िन अलंकार प रधान केललेे 

ीमंत सरदार िनजहािगरदार पा न रयतेिवषयी आपण मत बनवू नये 
खरा हदू थान पाहावयाचा असेल तर मजबरोबर खेडयात चला. खरा 
हदू थान खेडयात आह.े तेथील जनता िनधन भूक  कंगाल व बेघर आह.े 

महाराण ना सांगा क , गरीब जनता दा र यात िपचत असून यांना 
िश णाची अ यंत आव यकता आह.े' 
सारांसारांसारांसारांशशशश: : : :     
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 "महा मा जोतीराव फुल े ह े एक कृितिन  समाजसुधारक होते. 
आप या ांतीकारी िवचारांबरोबर येक े ात कृतीची योगशाळा जण ु
यांनी उघडली होती. जेथे अ याय दसले तेथ े जातपात न बघता 

िवरोधाची पवा न करता जोतीराव िनभ डपण ेधावून गेल.े अशा या थोर 
समाजसुधारकाचा मृ यू २८ नो हबर १८९० रोजी झाला. 

अशा कारे महा मा जोतीराव फुल े यांनी शेकडो वष अ याय, 
िवषमता, िपळवणूक यां या गतत पडले या शु ाितशूद वगाला वर 
काढ यासाठी थम संघष पुकारला होता. यात यांना काही माणत यश 
िमळाले. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ंं ंंथथथथ    सूचीसूचीसूचीसूची:::: 

1)आधुिनक महारा ाचा इितहास-डॉ क डेकर आर.एस, डॉ.एन.जी.भ े 
2)महा मा फुले यांच ेशै िणक काय-तानाजी ढोब 
3)महा मा फुले आिण धम-अ. ह .कुलकण  
4)महा मा योितबा फुले सामािजक काय -अ.रा. कुलकण  
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आदशआदशआदशआदश    दांप यदांप यदांप यदांप य    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    
सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    

 

वषावषावषावषा    वसतंराववसतंराववसतंराववसतंराव    लगडेलगडेलगडेलगडे    ((((माळीमाळीमाळीमाळी))))    
यशवंत िव ालय, अहमदपूर िज.लातूर (महारा ) 

         

ांतीसूय महा मा योितराव फुल े व ांती योती सािव ीबाई 
फुल ेयांनी आप या हयातभर दीनदबु या गरीब शेतकरी जनतेला ा हणी 
गुलामिगरीतून सोडिव याचा य  केला. यासाठी िश ण सारापासून त े
सावजिनक स यधम थापन कर यापयत अनेक मागाचा वापर केला. 
मानव मु ची पहाट या महामानवां या य ानेच उगवली. पवताची 
उंची जशी या याजवळ गे यािशवाय कळत नाही, या माणेच 
आप याला महा मा फुले व सािव ीबाई फुल े यांचे िहमालयाएवढे 
सामािजक शै िणक व धा मक काय समजावून यायचे अस यास यां या 
जीवन कायाचा बारकाईने अ यास करावा लागले, यां या सामािजक 

ित ा व ेरणा समजावून या ा लागतील.  ांतीसूय योितबा फुले व 
सािव ीबाई फुले यांनी अहोरा  य  क न पु या या कमठ भूमीत 
शू ां या िश णाचा, सामािजक प रवतनाचा पाया मजबूत केला. 
यां यावर केला गेललेा अ याचार, यांची बदनामी, पावलोपावलीची 

छळवणूक ह ेसव सहन क न शू ांचा उ दार आिण िव ेचे दान दे याचे 
महान काय या दा प याने केले नसत,े तर कदािचत इथ या शू ांना आिण 
ि यांना अजून क येक वष अधंारा या काळोखात िखतपत पडावे लागल े
असत.े 

झाडामं द ग झाड सये 
आं याचं डेरेदार  
संगीते भैना तुला  
स ा गोतात आई थोर 
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अशा वरील व पातील ओ ा गात-गात जा यावर दळण 
दळणारी, घरा या बाहरे न पडणारी आिण सतत धाकात वागणारी सून, 
मुलगी, बिहण, आई, आ या, आजी घरोघरी असायची. हा साठ-स र 
दशकां या पूव चा काळ हणता येईल. या काळात मग अशा ि या """"राधंाराधंाराधंाराधंा    
वाढावाढावाढावाढा    उ ीउ ीउ ीउ ी    काढाकाढाकाढाकाढा"""" यासाठी जीवन जगत हो या. अशा या काळा या 
पाश्वभूमीवर  ' ांतीची योत' सािव ीबाई  फुल े या महारा ा या 
भूमीवर ज माला आ या.    

सातारा िज ातील खंडाळा तालु यातील नायगाव या 
छो ाशा  गावात खंडोजी नेवसे पाटील नावाचे समतावादी िवचारांचे 
स गृह थ राहत होते. या गावातील नेवसे पाटील यांचे घराण े
फौजफा ात अगदी माना या थानावर होते. ह ेक ाळू माळयांचे कुटंुब 
होते आिण सोबतच पाटीलक देखील सांभाळत असत. याच कुटंुबात ३ 
जानेवारी १८३१ साली ल मीबाई व खंडोजी नेवसे पाटील यां या पोटी 
सािव ीबा चा ज म झाला. सािव ीबाई तीन भावात एक ा अस यान े
सहािजकच सवा या लाड या हो या. एवढेच न ह ेतर यांचा ज म झाला 
ते हा आनंदान े खंडोजी नेवसे पाटील यांनी पूण गावात साखर वाटली 
आिण या लहान या सािव ी या ज माचे वागत मो ा माणात झाले. 
परोपकारी वृ ी, िनरपे  बु ी व गोरगरीबांिवषयीची कणव ह े
विडलांम ये असलले े गुण सािव ी म ये देखील होते. ह े लहानसे बाळ 
दसामासा मोठे होत होते आिण आप या लीला सवाना दाखवत होते. 

हळूहळू सािव ीबाई मो ा होऊ लाग या, घर कामात शेती या कामात 
वीण होत हो या. या आईला घरकामात तर विडलांना शेती या कामात 

मदत करत असत. अशा त हनेे सािव ीबा म ये याकाळी मुल साठी 
लागणारे गुण, पा ता पूण झाली होती. 
           इकडे पु यात गो वदराव गो ह ेउफ फुल ेनावाचे सधन शेतकरी 
होते. यांचा फुलांचा खूप मोठा वसाय होता. यांचा योितबा नावाचा 
अ यंत गुणी मुलगा होता. योतीबां या आई िचमणाबाई यांचे िनधन ते 
लहान असताना झाले होते यामुळे गो वदराव यां या मावस बहीण 
सगुणाबाई ीरसागर यांनी यांचा सांभाळ केला होता. सगणुाबाई यांचे 
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खंडोजी नेवसे पाटलांकडे जाणे-येण ेहोते. दर यान यांनी सािव ीबा ना 
पािहले होते व या यांना आवड या हो या. यांनी खंडोजी नवेसे पाटील 
व गो वदराव फुल ेयां याकडे िववाहासाठी ताव ठेवला. नकार दे याचा 

च न हता आिण १८४० म ये जोितबा फुल े व सािव ीबाई यांचा 
िववाह झाला. यावेळी जोितबांचे वय तेरा वष तर सािव ीबा चे वय नऊ 
वष होते. िववाहानंतर सािव ीबाई पु यात आ या. ेमळ सासरे व 
मातृतु य सगुणाबाई यां या ेमळ छ छायेत सािव ीबा चे दवस जात 
होते. अचानक एके दवशी ता यासाहबे हणजेच महा मा फुल ेरागारागात 
घरी आल ेदोघ याही ल ात आल,े क  काहीतरी िबनसल ेआह.े महा मा 
फुल े हणाले," मा यासार या सधन ला जर हे भेदाभेदाचे िवष 
पचवावे लागत असेल तर गोरग रबांची काय अव था असेल? ह ेथांबलेच 
पािहजे. देऊ का गोरग रबांना िश ण? ते िशकतील शहाणे होतील व ही 
मानिसक गुलामी कमी होईल!" नकार दे याचा च न हता कारण 
सगुणाबाई एका इं ज अिधका यां या मुलाचा सांभाळ कर याचे काय 
करत हो या. यामुळे िश णाचे मह व यांना देखील समजलेल ेहोते. या 

संगातूनच ांतीपवाला सु वात झाली आिण मग अडथ यांवर मात 
करत- करत िश ण वाहाला सु वात झाली. य ां या पराका तेून हा 
िश ण पंच नेटाने पुढे सु  झाला. यातीलच अडथळा दरू कर याचा 
अजून एक भाग व सािव ीबा ची िश ण घे याची ती  इ छा यातून 
सगुणाबाई व सािव ीबा चे िश ण सु  झाले. शेतात दपुार या वेळी 
जमीन साफ क न धुळीतील धुळा रे िगरवायला सु वात झाली. कुशा  
बुि म े या सािव ीबा नी खूप कमी कालावधीत ान हण केल े व 
सगुणाबा नी देखील गती केली. शाळेला िशि का हो यास सािव ीबाई 
पा  आहते ह ेल ात आ यावर महा मा फुलनी सािव ीबा या इ छेन े 
अ यािपकेचे िश ण घे यास अहमदनगर येथ ेिम. फॅरॉर यां याकडे िश ण 
घे यास सािव ीबा ना पाठवल.े या काळात ी, शू ांनी िश ण घेण े
धमबा  मानल ेजात होते या काळी एका शु  वणातील माळी जातीतील 
िशि का थािपत व थलेा मा य होणे अवघड होते. मा  िबकट 
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संगात अिवचल राहण े हा  गुण सािव ीबा म ये ओत ोत भरललेा 
होता.  

अहमदनगर न परत यानतंर सािव ीबा नी मुल ना िश ण 
दे यास सु वात केली. दररोज या शाळेत जायला लाग या. एक दवस 
शाळेसाठी िनघालले े असताना काही धट गणांनी यांचा र ता अडवला.  
यावर िवचार क न या हणा या, "देवा मी आपल ेकत  पार पाडत 

आह.े देव तु हाला मा करो." आिण सगळे बाजूला झाले. कोण याही 
संकटांना न घाबरता संकटे झेलत जग याची यांची िज  व िचकाटी 
आज या मिहलांना िवचार करायला लावणारी आह.े संकटांना घाब न 
कतीतरी मिहला आ मह येस वृ  होत असतात. असे न करता संकटे 

झेलत जग याची कला सािव ीबा कडून िशक याची गरज आज िनमाण 
झाली आह.े मुल ना िशकिव याचे काय मनोभावे करण,े कायावर आढळ 
िन ा असण े आिण स म िव ाथ  घडवण े ह े काय फार काळ लपनू 
राहणारे न हत.े  
सािव ीबा यासािव ीबा यासािव ीबा यासािव ीबा या    कायाचीकायाचीकायाचीकायाची    थमथमथमथम    पावतीपावतीपावतीपावती    ::::    
  १३ ऑ टोबर १८५१ रोजी पयवे क दादोबा पांडुरंग तखडकर 
यांनी यां या शाळेची परी ा बुधवार पेठेत घेतली आिण "इत या थो ा 
वेळात शाळेन ेचांगली गती केली आह"े हा शेरा दला. 
लोकमा यतालोकमा यतालोकमा यतालोकमा यता    ::::        

१८५२ साली यां या शाळांची कट परी ा घे यात आली 
आिण यायमूत  ाऊन यांनी यांची िश णाची तळमळ पा न समाधान 

 केल.े  
राजमा यताराजमा यताराजमा यताराजमा यता    ::::    
  १६ नो हबर १८५२ रोजी शासनाने पु या या 
िव ामबागवा ात मेजर कँडी यां या ह ते शाल- जोडीने यांचा स कार 
केला. शाळांचे काय करीत असतानाच यांनी सामािजक  देखील 
सोडिव याचा य  केला. वतःला सामािजक कायात झोकून दल.े  
****बालह याबालह याबालह याबालह या    ितबधंकितबधंकितबधंकितबधंक    गहृाचीगहृाचीगहृाचीगहृाची    थापनाथापनाथापनाथापना        ::::    
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याकाळी िवधवांची अितशय दयनीय अव था होती. या िवधवा 
लोभनांना बळी पडत असत व फसव या जात असत. यातून वतःचे 

जीवन संपव यािशवाय यां यापुढे पयाय राहत नसे. यातूनच महा मा 
फुल ेव सािव ीबाई फुल ेयांनी बालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. 
अडले यांनी यावे व मोकळे होऊन िनघून जावे या धत वर ह ेकाय चालू 
होते. एके दवशी अशीच काशीबाई नावाची ा हण िवधवा जीवन 
संपव यासाठी िनघाललेी असताना महा मा फुलनी पािहली. ितला 
थांबवले पोट या मुलीसारखा धीर दला, घरी आणल,े सािव ीमा नी 
ितचे बाळंतपण केल.े ितला मुलगा झाला याचे नाव यशवंत ठेवले व 
याला द क देखील घेतल.े पुढे तो डॉ टर झाला व सै यात नोकरीस 

लागला. अशाच लहान मुलांचे   संगोपन आई या मायेने सािव ीबाई करत 
असत. आज आपण पाहतो मिहला मी व माझे यात अडकले या दसतात. 
याग काय असतो,आपलेपणा काय असतो ह े सािव ीबा कडून िशकून 

थो ा माणात जरी मिहलांनी यांची िवचारधारा आचरणात आणली 
तर समाजातील फार मोठा  सुटू शकेल. 
मिहलामिहलामिहलामिहला    सवेासवेासवेासवेा    मडंळाचीमडंळाचीमडंळाचीमडंळाची    थापनाथापनाथापनाथापना    ::::  

मिहलांना एक  आणण े व यांचा आ थक  सोडिव यासाठी 
यांना वावलंबी बनवण े अितशय गरजेचे होते. यामुळे सािव ीबा नी 

मिहलांना संघ टत कर यासाठी ह े मंडळ थापन केल े होते.यात या 
मिहलांना वावलंबी कर यासाठी सुतकताईचे िश ण देत असत. 
को ाकडून रजया तयार क न घेत या जात. या मा यमातून मिहलांना 
वावलंबी बन यास चालना देत असत. याव न सािव ीबाई या मिहला 

संघटनांबाबत अ णी ठरतात. आज आपण जे बचत गट पाहतो, यांचे मूळ 
आप याला सािव ीबा या च र ात दसून येत.े 
    खादीचीखादीचीखादीचीखादीची    आआआआ     परु कतपरु कतपरु कतपरु कत ::::  
        गांधीज या अगोदर 75 वष खादीचा चार सार व वापर 
कर याचे काय सािव ीबा नी केलेल ेआह.े 
आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    किवतचेेकिवतचेेकिवतचेेकिवतचेे    जननीजननीजननीजननी    ितभावतंितभावतंितभावतंितभावतं    कविय ीकविय ीकविय ीकविय ी    ::::    
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सािव ीबा ना किवता कर याची खूप आवड होती, पण या 
क पनािव ात रममाण झा या नाहीत तर वा तवावर आधा रत 
का लेखन केल े आह.े यां या किवतांचे िवषय अ पृ यांचे जीवन, 
जोतीरावांचे िवचार, ानदानाचे मह व, अंध ाळूपणा ह े आहते. 
बिहणाबा या अगोदर शंभर वष यांनी का लेखन केलेल ेआह.े १८५४ 
साली यांचा 'का फुले' हा किवतासं ह कािशत झालेला आह.े 

दसुर्यास मदत नाही। सेवा याग दया मायाही।। 
जयापाशी सदगुण नाही। यास मानव हणावे का?।। 

स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    थापनाथापनाथापनाथापना    : : : :     
समाजातील िवषमतेची दरी काही के या कमी होत न हती. 

गरीब नागवल े जात होते याचा खूप खोलवर प रणाम यां या मनावर 
होत होता. यातूनच ी-पु ष समानता ितपादणार्या नवीन समाज 
िन मतीची आखणी झाली व स यशोधक समाजाची थापना महा मा फुल े
यांनी केली. 
    दु काळातीलदु काळातीलदु काळातीलदु काळातील    कायकायकायकाय    : : : :         

१८७६-७७ साली खूप मोठा दु काळ पडला होता. या दु काळात 
लोक अ -अ  करत होते. अशा या वेळी महा मा फुले व सािव ीबाई 
फुलनी अ छ  सु  केल,े छा ालये सु  केली आिण ह ेसव सािव ीबाई 
पाहत असत. एवढेच नाही तर यांनी आ थक मदत िमळिव यासाठी 
पदया ाही काढ या. 
जोतीरावाचंेजोतीरावाचंेजोतीरावाचंेजोतीरावाचंे    महाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाण    : : : :     
       महा मा फुलना प ाघात झाला. ते अंथ णाला िखळले. तरी यांनी 
डा ा हाताने आपला 'सावजिनक स यधम' हा ंथ िल न पूण केला. 
संभा  गो ची क पना यांना आली होती, यानुसार यांनी 
सािव ीबा जवळ आप या अं यिवधीसंदभात अशी इ छा  केली क , 
"मीठात घालून मा या मृत शरीराचे दफन केले जावे." 28 नो हबर 1890 
रोजी महा मा फुलनी जगाचा िनरोप घेतला.  
ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    कायकायकायकाय    : : : :     
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महा मा फुल या जा याने सािव ीबा वर आकाश कोसळले मा  
संकटांना घाब न काय अधवट सोडणारी ही युग ी न हती. महा मा 
फुल या इ छेनुसार सव हावे हणून घरा या माग े अंगणात 
सािव ीबा नी ख ादेखील खोदला होता. मा  थािपत व थेला ह े
मा य हो यासारखे न हत ेव तसेच झाले!  

महा मा महा मा फुले यांचा अं यसं कार यां या इ छेनसुार 
कर यास मो ा माणात िवरोध झाला. यामुळे यांचे ेत बराच वेळ 
पडून होते. ही अवहलेना सािव ीबाई फुल े यांना सहन होत न हती, 
यामुळे यांनी पारंप रक प तीने अं यिवधी कर यास हणजेच दहन 

िवधी कर यास नाईलाजाने मा यता दली. एव ावरच ह ेथांबल ेनाही 
तर यशवंतला अं यसं काराचे िवधी कर यासाठीही कडाडून िवरोध झाला. 
मग यांनी ऐितहािसक िनणय घेतला! सािव ीबा नी शकाळे वतःघऊेन  
महा मा फुले यां या िचतेला भडा ी दला. एवढी खंबीर, त विन  ी 
इितहासात सापडण ेअश यच आह.े असे वाटते ह ेसव काम करत असताना 
दःुखाशी दोन हात करण े आिण समाजकाय करण े ह े दो ही काय 
सािव ीबाई जोडीने करत हो या. यानंतर १९९६साली परत खूप मोठा 
दु काळ पडला. या दु काळातही सािव ीबा नी पूव माणेच काय केल.े  
आआआआ     िश णतिश णतिश णतिश णत     : : : :     

 सािव ीबा नी अितशय उ कृ  असा अ यास म तयार केला 
होता आिण पाि मा यांपे ाही सरस होता. यां या शाळेतील मुली 
तकशा  पारंगत हो या. मु ा साळवे चौ या इय ेत िशकत असले या 
मुलीन े िलिहललेा िनबंध बीए या मुलांनी अ यासलेला आह.े ताराबाई 
शदे यांनी ी- पु ष तुलना नावाचा ंथ १८८२ साली िलिहला होता. 
यावर ऑ सफड युिन ह सटी येथ े बंध सादर केला गेला. फाितमा शेख 

या सािव ीबा या सहकारी िशि का बन या. तानुबाई िबज 'दीनबंध'ू 
िनयतकािलका या 'पिहली मिहला संपा दका' बन या. सर वतीबाई रोडे 
या स यशोधक समाजा या अ य ा बन या. अशा कारे स म िव ाथ  
घडिव याचे काय सािव ीबा नी केल.े  
उ कृउ कृउ कृउ कृ     व याव याव याव या    : : : :     
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 या आप या भाषणातून उ ोग, िव ादान, सदाचरण, सने, 
कज या िवषयांवर बोधन करत असत.  

ातंी योतीातंी योतीातंी योतीातंी योती    चेचचेेचे    महाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाण    : : : :     
१८९७ साली पु यात लेग या साथीने थैमान घातल े होते. 

अशावेळी सािव ीबा नी ससाणे यां या माळावर दवाखाना काढला व 
यशवंत ला परत बोलावून घेतल.े या कामात असतानाच लगेची लागण 
झाले या एका दिलत मुलाला दवाखा यात नेत असताना सािव ीबा नाही 
लेगची लागण झाली. वेळेत उपचार िमळा याने तो मुलगा वाचला मा  

१० माच १८९७ साली गोरग रबांची माऊली, महान कमयोगीनी, युग ी 
अखेर या ासापयत जनसेवा करत करत धरणीवर िवसावली. अशा या 

ांती योती न े जीवनभर जे काय केल े ते कार्य ब आयामी होते. आ  
िशि का, मु या यािपका, ीमु या उ ा या, ीिश णा या 
पुर क या, दीनदबु यांचा कैवारी, पिह या मिहला िश णत , लेिखका, 
वा या, ितभावंत कविय ी, खादी या आ  पुर क या, खर्या 
लोकमा य मिहला ने या हो या. यातील एखा ा व पाचे काय 
करणा याला भारतर  पुर कार िमळालेला आह,े पण अजूनही महा मा 
फुल ेव सािव ीबाई फुले या दांप याला भारतर  पुर कार दला जाऊ नये 
याचे नवल वाटते. आज ि या िशक या. असे एकही े  नाही जेथ े ी 
पोहोचलेली नाही. या लेक ना घडवणारी माय माई सािव ी आह.े 
आज या काळाचा िवचार  केला तर असा  पडतो क , खरच 
सािव ीबा चे सामािजक काय आज या मिहलांना समजल े आह े का? 
सािव ीबा या सामािजक, शै िणक व मिहला मु या कायामागे एक 
िविश  हतेू होता, तो असा क , मिहलांनी िशि त, सुसं का रत होऊन 
आपल े घर व समाजाला देवभोळेपणा, अंध ा यातून सोडवून िवकास 
घडवून आणावा. एक ी िशकली तर ती सासर व माहरे अशा दो ही 
घरांना सुधारते अशी महा मा फुल े व सािव ीबाई फुले यांची धारणा 
होती. मा  आजची ि थती मोठी िनराशाजनक आह.े सव िशि त 
मिहलांना, मुल ना शहरात राह याची इ छा आह े शेतक यां या मुली 
अस या तरीही यांना खे ात राहायला आवडत नाही. खरंतर यांना 
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आप या ि गत िवकासासाठी शहरापे ा खे ात जा त वाव आह.े 
खे ातील एक- एक सम या घेऊन याचा पाठपुरावा क न या वतःचा 

ि म व िवकास, तसेच वतःला व घराला व समाजालाही 
गतीपथावर आण ू शकतात. िश ण व ानाचा उपयोग क न या 

खे ात भरीव व पाचे काय क  शकतात. मा  शहरात या , 
चाकोरीब  जीवनात अडकतात. यात यांचा िवकास न होता या 
मानिसकतेने अंध ाळू व धा मक बनतात, यांचा बुि वाद लोक पावतो. 
हणून खे ात जाऊन या मिहला व मुल नी सािव ीबा चा आदश 

डो यापुढे ठेवून काय केले पािहजे व आपल े वतं  ि म व घडिवल े
पािहजे असे वाटते. कारण ही काळाची खरी गरज आह.े सािव ीबा चे 

ि म ्व ब आयामी होते. यांनी ी शू ां या िश णाबरोबरच 
िवधवांचे पुनवसन, आंतरजातीय िववाह, स यशोधक िववाह िवधी, 
धा मक व सामािजक गुलामिगरी िव  कृितशील संघष, सव तरीय 
म य थ दलालांना िवरोध, ीदा य िवमोचन, अनाथालये, सु ुषा गृह,े 
अ छ ,े महा मा फुल ेयां यानंतर स यशोधक समाजाची धुरा सांभाळणे, 
दु काळ िनवारणाथ िविवध कृती काय म राबवणे, रो यांची सेवा करण,े 
इतकेच न ह ेतर का  व सािह याची िन मती करण ेअशा िविवध अंगांनी 
यांचे ि म व खुलल े होते. यां या जीवनाचे िविवध पैल ू आज या 

समाजाला देखील दशादशक आहते. ी- शू ाितशू ां या दःुखात एक प 
होणारे योितराव- सािव ी ह ेपिहल ेभारतीय दांप य होय. सािव ीबाई 
फुल ेया पिह याच भारतीय नारी हो या क  यांनी आप या ांितकारक 
पतीबरोबर वािहलेली युग वतक कायाची धुरा पितिनधनानंतरही 
समथपण े आप या खां ावर पेलली. इितहास सा ी आह े क  कुणाही 
समाजसुधारका या व ांितकारका या प ीने पती िनधनानंतर पतीच े
काय िशरावर घेऊन पुढे चालवल े नाही. इितहासात सािव ीबाई फुल े
एकमेव अशा मिहला आहते क  यांनी हा भ द  आवाका 
िशवधनु यासारखा लीलया पेलला. या वयं  हो या, हणून या या 
अि द ा या कसोटीला उत  शक या व आपली काल यी छाप 
इितहासावर कायम व पी उमटवून गे या. थापीत व थेन े यांना 
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कतीही अनु लेखान े मारल े तरीही या अिधक कषाने द  योती 
माणे झळकतच राहतील. ही गो  काळा या कसोटीवर िस  झालेली 
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¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ºjÉÒ SÉ³ý´É³ýÒSÉä |ÉhÉäiÉÉ 
 

|ÉÉ. b÷Éì. B. ´½þÒ. Ë¶Énäù 
nùªÉÉxÉÆn Eò±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉù ±ÉÉiÉÚ®ú 413512 

 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ näù¶ÉÉ, EòhÉJÉ® näù¶É, {ÉÊ´ÉjÉÉ näù¶ÉÉ +¶ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨É½þÉxÉ EòÊ´ÉxÉÒ 
Ê±É½ÖþxÉ `äö´É±ÉÒ +É½äþ. {É®ÆúiÉÖ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉä ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉiÉÒ±É ¨É½þÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò ´É 
Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉSÉä EòÉªÉÇ +É{ÉhÉÉºÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ xÉÉ½þÒ ªÉähÉÉ®ú. ¨É½þÉ®úÉ¹]ÅõÉ±ÉÉ VÉ¶ÉÒ YÉÉxÉä·É®úÉ 
{ÉÉºÉÖxÉ iÉä BEòxÉÉlÉÉ {ÉªÉÈiÉ ºÉÆiÉÉSÉÒ {ÉÉ·ÉÇ¦ÉÖ̈ ÉÒ +É½äþ iÉ¶ÉÒ iÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉÆSÉÒ {ÉhÉ 
+É½äþ. nù{ÉÇhÉEòÉ®ú ¤ÉÉ³ý¶ÉÉºjÉÒ VÉÉÆ¦ÉäEò®ú {ÉÉºÉÖxÉ iÉä ºÉ¨ÉÉVÉºÉÖvÉÉ®úEò b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É 
+ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú {ÉªÉÇiÉ iÉºÉäSÉ nùÉnùÉä¤ÉÉ {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ iÉ®úJÉÇb÷Eò®ú, ¨É½þ¹ÉÔ Ê´É.®úÉ. Ë¶Énäù, Eò¨ÉḈ ÉÒ®ú 
¦ÉÉ>ð®úÉ´É {ÉÉ]õÒ±É +¶ÉÒ |ÉnùÒPÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉÆSÉÒ {É®Æú{É®úÉ +É½äþ. ªÉÉiÉ 19 
¶ÉiÉEòÉiÉÒ±É VªÉÉäÊiÉ®úÉ´É MÉÉäË´Énù®úÉ´É ¡Öò±Éä ªÉÉÆSÉä ºlÉÉxÉ +xÉxªÉÉºÉÉvÉÉ®úhÉ +ºÉä +É½äþ. 
<iÉ®ú ºÉÖvÉÉ®úEòÉxÉÒ ÎºjÉªÉÉÆSÉÒ ÎºlÉiÉÒ +ÉÊhÉ +ÊvÉEòÉ®ú ªÉÉ´É®ú Ê´É¶Éä¹É ¦É®ú näù>ðxÉ EÖò]ÖÆõ¤É 
+ÉÊhÉ Ê´É´ÉÉ½ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆºlÉÉÆÆ̈ ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉ Eò®úhªÉÉ´É®ú +ÊvÉEò ±ÉIÉ EåòÊpùiÉ 
Eäò±Éä. iÉ®ú ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒ +xªÉÉªÉEòÉ®úEò VÉÉÊiÉ´ªÉ´ÉºlÉä Ê´É¯ûvnù ¤ÉÆb÷ Eäò±Éä 
VªÉÉ¨ÉvªÉä ±ÉÉJÉÉä ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ¶ÉiÉEòÉxÉÖ¶ÉiÉEäò ¦ÉÉäMÉ±Éä +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
+ÉÊhÉ Ë½þnÖù vÉ¨ÉÉḈ É®ú Ê]õEòÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉSÉEòÉ³ýÉiÉ +xÉäEò ºÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ ®úÉVÉEòÒªÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉxÉÒ ªÉÉ +ÉÊhÉ +É¶ÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÊhÉ {ÉvnùiÉÒSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ SÉ³ý´É³ý ºÉȪ û 
Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉSÉÉ =näù¶É ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEòò, ¶ÉèIÉÊhÉEò 
+ÉÊhÉ ®úÉVÉEòÒªÉ où¹]õ¬É =zÉiÉÒSÉÉ ´½þÉ´ÉÒ +ºÉÉ ½þÉäiÉÉ. ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉVÉÒEò ®úÉVÉEòÒªÉ 
Ê´É®ú´ÉÆiÉÉ {ÉèEòÒ ¨É. ¡Öò±Éä, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ, b÷Éì. ¦ÉÒ¨É®úÉ´É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú, ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ¨ÉÉä½þxÉ 
®úÉìªÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú nùÊ±ÉiÉ ¨ÉÉMÉºÉ´ÉMÉÔªÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ 
|ÉªÉixÉ SÉÉ±É´É±Éä +É½äþ. ¨É. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ½äþ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEòÉ ¨ÉvªÉä ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉÖxÉä 
½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ±ÉéMÉÒEò +ºÉ¨ÉÉxÉiÉä±ÉÉ Eòb÷ÉEòbÖ÷xÉ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ iÉÒ JÉ−ªÉÉ +vÉÉÇxÉä ¨É½þÉxÉ 
MÉÉä¹]õ ½þÉäiÉÒ.  
 ºÉiªÉÉSÉÉ ¶ÉÉävÉ PÉähÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉ±ÉÉ ¥ÉÉ¨½þhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä Eòb÷ÉbÖ÷xÉ Ê´É®úÉävÉ 
Eäò±ÉÉ. iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú Eò`öÉä®ú ]õÒEòÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆSÉä EòÉªÉÇ ¤ÉÆnù {Éb÷É´Éä ¨½þhÉÖxÉ 
iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ½þ±±ÉÉ Eäò±ÉÉ ¨ÉÉjÉ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä +ÆÆnùÉä±ÉxÉ ºÉȪ ûSÉ `äö´É±Éä +ºÉ½Æþ¶ªÉ 
¶ÉäiÉEò®úÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉÆSªÉÉ =zÉiÉÒºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ +É{É±ªÉÉ |ÉÉhÉÉÆSÉÒ +É½ÖþiÉÒ Ênù±ÉÒ.  
 ¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäiÉÒ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ½äþ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ SÉ³ý´É³ýÒSÉä 
ºÉ´ÉÉÇiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä ´ªÉÎCiÉi´É ¨ÉÉxÉ±É±Éä VÉÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆiÉÒSÉä 
VÉxÉEò ¨ÉÉxÉ±Éä VÉÉiÉä.  

¦ÉÉ®úiÉ ¨Éä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ iÉ¤É iÉEò xÉ½þÒ ½þÉäMÉÉ, 
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VÉ¤É iÉEò JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ B´ÉÆ ´Éè́ ÉÉÊ½þEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É®ú 
VÉÉÊiÉªÉ ¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉxÉä ®ú½äþMÉÉ.  

- ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä 
¨É. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ  
 ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ½äþ {ÉÊ½þ±Éä ºjÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉEò®ú ½þÉäiÉä 
iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É EòÉ½þÒ ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ PÉb÷É¨ÉÉäb÷Ò ´É iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú |É¦ÉÉ´É 
{Éb÷±Éä±ªÉÉ PÉ]õxÉÉ {ÉÖføÒ±É |É¨ÉÉhÉä +É½äþiÉ.  
 ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò nù¶ÉÇxÉ +ÉÊhÉ +Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò ¨½þhÉÖxÉ 
+Éä³ýJÉ±Éä VÉÉiÉä.  
1) ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒ VÉÉìVÉÇ ´ÉÉìË¶ÉM]õxÉ +ÉÊhÉ UôjÉ{ÉiÉÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ 

ªÉÉÆSÉÒ SÉÊ®újÉ ´ÉÉSÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ iÉä iªÉÉSªÉÉºÉÉ`öÒ iÉä |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ `ö®ú±Éä.  
2) ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä́ É®ú ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉÉºiÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ lÉÉì¨ÉºÉ {ÉäxÉ 

ªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉSÉÉ ½þÉäiÉÉ ´É  nù ®úÉ<]õºÉ +Éì¡ò ¨ÉìxÉ, ªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉSÉÉ iªÉÉÆSÉÉ ´É®ú 
|É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ. JÉÖnù ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆiÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ Ê±É½þ±ÉÒ +É½äþ.  

3) ¶ÉÉä¹ÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSªÉÉ VÉÉMÉÒ, ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò º´ÉÉiÉÆjªÉ 
+ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉäSªÉÉ iÉi´ÉÉǼ É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ ½þÉäiÉÒ 
+ÉÊhÉ Ë½þnÖù vÉ¨ÉÉÇSªÉÉ VÉÉMÉÒ iªÉÉÆxÉÉ vÉ¨ÉÇ `äö´ÉÉªÉSÉÉ ½þÉäiÉÉ.  

4) ¨É½þÉi¨ÉÉ ¡Öò±Éä ½äþ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ºÉ¨ÉiÉÉ +ÉÊhÉ ½þCEòÉÆSÉä {ÉÊ½þ±Éä ®úIÉEò ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉÉSªÉÉ ¶Éä́ É]õ{ÉªÉÈiÉ iªÉÉSªÉÉ ±ÉäJÉxÉÉSÉÉ BEò |É¨ÉÖJÉ Ê´É¹ÉªÉ +ÉÊhÉ iªÉÉSªÉÉ 
EÞòiÉÓSÉä vªÉäªÉ ®úÉÊ½þ±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉhÉºÉÉSªÉÉ ½þCEòÉÆºÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ +lÉEò 
|ÉªÉixÉÉSÉä MÉ½þxÉ ¨É½þi´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉxÉä ºÉ¨ÉVÉÖxÉ PÉäiÉ±Éä {ÉÉÊ½VÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ 
=nùÉxiÉ EòÉªÉÉÇSÉä EòÉèiÉÖÖEò Eäò±Éä {ÉÉÊ½þVÉä.  

5) iÉä {ÉÊ½þ±Éä GòÉÆÊiÉEòÉ®úEò +ÉÊhÉ nùÊ±ÉiÉ ¶ÉäiÉEò®úÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉÆSÉä 
ºÉ¨ÉlÉÇEò ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇEòiÉÇi´ÉÉSªÉÉ xÉ´ªÉÉ ªÉÖMÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ¨ÉÉäEò³ýÉ 
Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iÉÉä iªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ  Eò¯ûxÉ ¨ÉÉxÉ´É ÊxÉÌ¨ÉiÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ 
nÖù®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eäò±ÉÉ. nùÊ±ÉiÉÉSÉä iÉä {ÉÊ½þ±Éä ºÉÊGòªÉ xÉäiÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÒ 
+É¨½þÉ±ÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉäSÉÒ +Éä³ýJÉ Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÉ. ¡Öò±Éä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, BEòiÉÉ +ÉÊhÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ |ÉMÉiÉÒSÉä |ÉSÉÉEò®ú ½þÉäiÉä.  

6) b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ¨½þhÉÉ±Éä ½þÉäiÉä EòÒ, ¨ÉÉ. ¡Öò±Éä +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É 
¨É½þÉxÉ ¶ÉÖpù +É½äþiÉ. Ë½þnÖùSªÉÉ JÉÉ±ÉSªÉÉ ´ÉMÉÉÇ±ÉÉ iªÉÉÆÆSªÉÉ =SSÉ ´ÉMÉÉÇSªÉÉ 
MÉÖ±ÉÉ¨ÉÊMÉ®úÒSÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò¯ûxÉ Ênù±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä. VªÉÉÆxÉÒ BEò ºÉÖ́ ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÒ EòÒ 
¦ÉÉ®úiÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉäEò¶ÉÉ½þÒ ªÉÉ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ¤ÉÉ¤É ¨½þhÉVÉä 
{É®úEòÒªÉ ®úÉVÉ´É]õÒ{ÉÉºÉÖxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉä º´ÉÉiÉÆjÉ ½þÉäªÉ. +ºÉä MÉÉè®ú´É =nÂùMÉÉ®ú 
EòÉfø±Éä. 
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¨É. ¡Öò±Éä ªÉÉÆSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉÊhÉ iÉi´ÉYÉÉxÉ, ´ÉÉºiÉ´É, +xÉÖ¦É´É ªÉÉ 
¤ÉÉ¤ÉÒ´É®ú +´É±ÉÆ¤ÉÖxÉ ½þÉäiÉä iªÉÉSÉä iÉi´ÉYÉÉxÉ ªÉÖ®úÒ{ÉªÉxÉ xÉ´½þiÉä iÉ®ú ´ÉÉºiÉ´É´ÉÉnùÒ ½þÉäiÉä 
iÉä ¨É½þ¹ÉÔ Ë¶Énäù, b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú, MÉÉb÷MÉä¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÊhÉ ¶ÉÉ½Öþ ¨É½þÉ®úÉVÉ 
ªÉÉÆSÉä |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ½þÉäiÉä.  

¨ÉÉ. ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇSÉä ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ä ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSªÉÉ EòÉªÉÉÇ{ÉÉºÉÖxÉ 
|Éä®úÒiÉ ½þÉä>ðxÉ +xÉäEò SÉ³ý´É³ýÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±ªÉÉ iªÉÉiÉ |ÉÉ¨ÉÖJªÉÉxÉä  
1) ¦Éänù¦ÉÉ´É Ê´É¯ûvnù SÉ³ý´É³ý 
2) nùÊ±ÉiÉ SÉ³ý´É³ý 
3) ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ SÉ³ý´É³ý 
4) ¶ÉäiÉEò−ªÉÉÆSÉÒ SÉ³ý´É³ý 
5) +ÆvÉ¸ÉvnäùSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ +ÆnùÉä±ÉxÉ   

<. SÉ³ý´É³ýÒSÉä ¨ÉÉ. ¡Öò±Éä ½äþ ºÉÆºlÉÉ{ÉEò ½þÉäiÉä.  
¨ÉÉ. ¡Öò±ÉäSÉä iÉi´ÉYÉÉxÉ :-  
 ¨ÉÉ. ¡Öò±ÉäºÉÉ`öÒ BEò iÉi´ÉYÉÉxÉÒ +¶ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ +É{ÉhÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä EòÉ®úhÉ 
BJÉÉnùªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ SÉ³ý´É³ýÒSªÉÉ ËEò´ÉÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉÇSªÉÉ EåòpùÒªÉ =qäù¶É ½þÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ºÉÖ 
¶ÉEòiÉÉä iÉºÉäSÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉSÉÒ SÉ³ý´É³ý {ÉÆlÉ iÉÖ ËEò´ÉÉ BJÉÉnùÒ ´ªÉCiÉÒ ÊVÉSÉä EÞòiÉÒ ÊxÉhÉÇªÉ 
EòÉªÉÇ ´É EåòpùÒªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉÆSÉä =vnùÉ®ú Eò®úhÉä +ºÉiÉä iÉä ¨É. ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÒ ´ÉÉ{É®ú±Éä ½þÉäiÉä.  
 VÉºÉä EòÒ Ê¶ÉIÉhÉ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆiÉÒEòÉ®úÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ºjÉÒ´ÉÉnùÒ <. 
{É®ÆúiÉÖ VÉ®ú +É{ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉºÉÉ`öÒ ¡òCiÉ BEòSÉ ¶É¤nù ´ÉÉ{É®ú±ÉÉ iÉ® iÉä iªÉÉSªÉÉ 
|É¤ÉÉävÉxÉÉi¨ÉEò ´ªÉÎCiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò¯û ¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ. iªÉÉSªÉÉ ±ÉäJÉxÉÉiÉ +É{É±ªÉÉ 
¨Éä]õÉÊ¡òÊVÉCºÉ, YÉÉxÉ¶ÉÉºjÉ, xÉÒÊiÉ¶ÉÉºjÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÉVÉEòÒªÉ iÉi´ÉYÉÉxÉÉ¶ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
+xÉäEò Eò±{ÉxÉÉ ºÉÉ{Éb÷iÉÉiÉ. ¨½þhÉÖxÉ ¨ÉÉ. ¡Öò±Éä ½äþ BEò =iEÞò¹]õ iÉi´ÉYÉÉxÉÒ +¶ÉÒ 
iªÉÉÆSÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ËEò´ÉÉ EòÉªÉÉÇSÉÉ MÉÖhÉ MÉÉè®ú´É ªÉÉäMªÉ ´ÉÉ]õiÉÉä.  
 +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉi´ÉYÉÉÆxÉÉ¨ÉvªÉä +É{ÉhÉ iªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¶ÉEòiÉÉä 
+ÉÊhÉ ¨ÉÖJªÉ iÉi´ÉYÉÉxÉÉSÉÉ Gò¨ÉÉÆ¨ÉvªÉä näùJÉÒ±É ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò¯û ¶ÉEòiÉÉä. VÉä {Énù´ÉÒ 
+ÉÊhÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú ºiÉ®úÉ´É®ú Ê¶ÉEò´É±Éä VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÉiÉ ½þÒ +É{É±ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ 
´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ¶ÉÉäEòÉÆÊEòiÉÉ +É½äþ EòÒ VªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉÉäEòÉSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
®úÉVÉEòÒªÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú {Éè±ÉÖ̈ ÉvªÉä JÉ®úÉäJÉ®ú ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ênù±Éä iÉä Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ ¨ÉÖ³ý ¶ÉèIÉÊhÉEò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉ {ÉÉºÉÖxÉ nÖù®ú ®úÉÊ½þ±Éä. 

¨É. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä, b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉºÉÉ½äþ¤É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú +ÉÊhÉ ¶É½þÒnù ¦ÉMÉiÉËºÉMÉ 
ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úEòÉSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉiªÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉ{ÉªÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉ±Éä {ÉÉÊ½þVÉäiÉ ½þÒ 
+É{É±ªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ JÉ®úÒ MÉ®úVÉ +É½äþ.  
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¨É. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ªÉÉÆxÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉ ËEò´ÉÉ vÉ¨ÉÇMÉȪ û ËEò´ÉÉ vÉ¨ÉÉÇSÉä 
iÉi´ÉYÉ ´½þÉªÉSÉä xÉÉ½þÒ iÉºÉäSÉ iªÉÉÆxÉÉ näù´ÉÉSÉä +ÎºiÉi´É, xÉÉiÉä ÊºÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ ®úºÉ 
xÉ´½þiÉÉ. 
 näù´É +ÉÊhÉ VÉMÉ <iªÉÉnùÒSÉÉ iªÉÉSÉÉ ½äþiÉÚ vÉÉÌ¨ÉEò ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÒ 
EòÉåb÷Ò nùÉJÉ´ÉhªÉÉSªÉÉ ½þÉäiÉÉ VªÉÉÆxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉ±ÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò, Ê´ÉvÉÒ¨ÉvªÉä ¤ÉÉÆvÉ±Éä +ÉÊhÉ 
±ÉÉäEòÉÆxÉÉ BEò¨ÉäEòÉÆSÉä ¶ÉjÉÖ ¤ÉxÉ´É±É. 
 Ë½þnÖù vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉhÉºÉÉ±ÉÉ Eäò´É³ý +vªÉÉÎi¨ÉEò YÉÉxÉSÉ näùiÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú iªÉÉSªÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò VÉÒ´ÉhÉÉ±ÉÉ½þÒ ¤ÉÉÆvÉÒiÉ Eò®úiÉÉä +ºÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ. 
 vÉÉÌ¨ÉEò Eò]õ®úiÉäiÉ iªÉÉ±ÉÉ iÉÉä vÉ¨ÉÇ ½þ´ÉÉ +É½äþ VÉÉä ¨ÉÉhÉºÉÉ±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
+ÉÊhÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòoù¹]õªÉÉ {ÉÉ`ö´ÉhªÉÉSÉä JÉ®äú º´ÉÉiÉÆÆjªÉ näùiÉÉä. lÉÉì̈ ÉºÉ{ÉäxÉSªÉÉ Eò^õ®ú 
vÉÉÌ¨ÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉÆxÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¡Öò±Éä +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ ºÉèvnùÉÆÊiÉEò +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉiÉ 
ªÉ¶Éº´ÉiÉÒ ½þÉä>ð ¶ÉEò±Éä. ¡Öò±Éä BEòÉ näù´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉxÉiÉ ½þÉäiÉä iÉÉä näù´É ªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ 
+ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÉhÉiÉ +ºÉä. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉiªÉvÉ¨ÉÉÇ̈ ÉvªÉä 33 
±ÉIÉ näù´É +É½äþiÉ. VÉä ¨ÉÖ±É¦ÉÖiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þCEòÉǼ É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉÉMÉÊiÉEò EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSªÉÉ 
ÊxÉÌ¨ÉiÉÒSÉä ÊxÉªÉ¨É {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉiÉ. 
 ¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäiÉÒ¤ÉÉ ¡Öò±Éä ªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉÎCiÉ ¨Éi´ÉÉiÉÖxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨É½þÉxÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ 
|Éä®úhÉÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ VªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉSªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÉÊhÉ +ÉlÉÔEò  IÉäjÉÉiÉ ¨ÉÉä̀ äö ¤Énù±É 
PÉb÷´ÉÖxÉ +ÉhÉ±Éä. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉVÉÉºÉkÉÉEòSÉä {ÉÊ½þ±Éä EòÉªÉnùÉ ¨ÉÆjÉÒ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
®úÉVªÉPÉ]õxÉäSÉä Ê¶É±{ÉEòÉ®ú b÷Éì. ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉ½äþ¤É ¦ÉÒ¨É®úÉ´É +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉäºÉÉ`öÒ 
Eäò±Éä±ªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ =nùÉnùiÉ EòÉªÉÉÇSÉÒ |Éä®úhÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä 
ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÒEò, ®úÉVÉEòÒªÉ EòÉ®úÊEònùÔiÉÖxÉSÉ Ê¨É³ýÉ±Éä. 
ºÉÉ®úÉÆ¶É :  
 xªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, º´ÉÉiÉÆjªÉ  +ÉÊhÉ ¤ÉÆvÉÖi´É ªÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉÆxÉÒ 
ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú, ¨ÉÊ½þ±ÉÉ +±{ÉºÉÆJªÉÉEò, nùÊ±ÉiÉÉÆºÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É iÉ®úiÉÖnùÒ 
ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò±Éä. ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ºÉÖSÉxÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò±Éä. ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ 
¨ÉÉxÉ´É ÊxÉMÉb÷ÒiÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ SÉä ÊxÉ®úÉEòÉ®úhÉ +É{ÉhÉ +ÉVÉiÉÉMÉÉªÉiÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉ xÉÉ½Ò.  
 {ÉÊ®ú¹Énäù ¨ÉvÉÖxÉ ¨ÉÉ. VªÉÉäÊiÉ¤ÉÉ ¡Öò±Éä SÉä iÉi´ÉYÉÉxÉ Ê¶ÉIÉhÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þCEò 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉ¤É±ÉÒEò®úhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ®úÉVÉEòÒªÉ +ÉÊhÉ vÉÉÌ¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ ¯ûVÉ´ÉhÉä 
+É´É¶ªÉEò +É½äþ. 
ºÉÆnù¦ÉÇ OÉÆlÉ:-  

1. ¶ÉäiÉEò−ªÉÉSÉÉ – VªÉÉäiÉÒ®úÉ¨É MÉÉäË´Énù  
2. MÉÖ±ÉÉ¨É ÊMÉ®úÒ - 
3. ½Úþ´É®ú näù¶ÉÖ|ÉÉVÉ - b÷Éì. ¦ÉÒ¨É®úÉ´É ®úÉ¨ÉVÉÒ +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú 

4. ºÉÒGäò]õ ®úÉ<ÇË]õMºÉ +Éì¡ò VªÉÉäÊiÉ®úÉ´É ¡Öò±Éä – VªÉÉäÊiÉ®úÉ´É ¡Öò±Éä 
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महा मा फुल ेमहा मा फुल ेमहा मा फुल ेमहा मा फुल े: : : : जीवन व कायजीवन व कायजीवन व कायजीवन व काय    
    

सहासहासहासहा....    ाााा....    म छम छम छम छ  नाथा बलेोटे नाथा बलेोटे नाथा बलेोटे नाथा बलेोटे    
कला, वािण यविव ान महािव ालय, अळकुटी. 

    

तावना तावना तावना तावना     
महा मा योितराव गो वदराव फुले (इ .स १८२७  नो हबर २८  

इ.स १८९०) महा मा फुल े नावान े िस  ह े लेखक ांितकारक 
समाजसुधारक अ वल दजाचे िवचारवंत आिण बोधक सािहि यक होते. 
यांनी सव आयु य ब जन समाजा या उ ारासाठी सम पत केले. यांनी 

स यशोधक नावाचे सं था थापन केल े यांनी ि यां या िवषमतेिव  
बंड पुकारल;े ि यां या व पु षां या व अ पृ यां या उ ारासाठी 
अहोरा  रा  झडले. समाज सुधारकाचे काय करत असताना ते आप या 
येयापासून  कधीही िवचिलत झाले नाही; महारा ातील ी िश णाची 

मु तमेढ रोवली. यांना महा मा िह उपाधी बहाल केली होती. अशा या 
महा याला समाजसुधारकाचे अ णी, ि यांचा उ ार करता, दिलतांचा 
कैवारी, अशा वेगवेग या नावाने ओळखल ेजाते. 
          “शेतक यांचे आसूड हा ंथ महा मा फुलनी िलिहला”.    
बालपण आिण िश णबालपण आिण िश णबालपण आिण िश णबालपण आिण िश ण---- 

महा मा योितराव फुले यांचे पूण नाव गो वदराव फुल े. यांचा 
ज म ११ एि ल १८२७ यांचे मुळ गाव सातारा िज ातील कटगणु येथ े
झाला. योतीबां या विडलांचे नाव गो वदराव आिण आईचे नाव 
िचमणाबाई होते. महा मा फुले यांचे वडील आिण दोन चुलते फुल े
पुरव याचे काम करीत होत,े यामुळे यांचे आडनाव फुले असे झाले.नऊ 
मिह याचे होते, ते हा यां या आईचे िनधन झाले. ाथिमक िश णानंतर 
काही काळ यांनी भाजी िव चा वसाय केला आिण इ.स.वी 
१८४२म ये मा यिमक िश णासाठी पु या या कॉ टश िमशन हाय कूल 
म ये यांनी वेश घेतला. यांची बु ी अितशय त लख यामुळे पाच-सहा 
वषातच यांनी अ यास म पूण केला. शालेय िश ण घते असताना 
योतीराम यां या आयु यात घडललेा एक संग यां या जीवनाला 

कलाटणी दणेारा ठरला एका ा ण िम ा या ल ाला गलेे असताना 
काही सनातनी ा णांनी ल ा या िमरवणुक त यांचा अपमान केला. 
एक ा ण यांना हणाला ा णासंगे र यातून चालायला तुला धा र  
तरी कसं झालं असे शू  त ूजातीपातीची सगळी बंधनं आिण रती रवाज 
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धुडकावून आमचा अपमान करतोयस का तू आम या बरोबरीचा आहसे, 
असं समजतय काय असं वाग या पूव  तू शंभर वेळा िवचार करायला 
पािहजे होतास, चल हट आिण चाल ूलाग असे उ ार ा णाणी काढल े
होते. यांनी या घटनेमुळे समाजजागृती कर याचा िन य केला समतेसाठी 
काय कर याचे ठरवल.े 

महा मा फुले यांचा िववाह फा गुन कृ ण पंचमी शािलवाहन शके 
१७६५ त े  इ.स १८४० म ये सािव ीबाई(माई) यां याशी झाला. 
यावेळीमहा मा फुलेयांचे वय १३ वषाचे होते व माई चे वय अवघे ९ 

वषाचे होते. 
महा मा फुल ेयां या कायाची सु वामहा मा फुल ेयां या कायाची सु वामहा मा फुल ेयां या कायाची सु वामहा मा फुल ेयां या कायाची सु वातततत – 
  सां कृितक, शै िणक, आ थक, राजक य, धा मक प रवतन 
घडवून आण याचा य  केला. यांना िश ण दल े गले े पािहजे असे 
महा मा फुले यांना वाटत. महा मा योितराव फुल े यांनी ब जन 
समाजा या धानाचे त वीकारले होते महा मा फुले यां या किवतेतील 
या िश णाचे मह व पटवून दणेा या खालील ओळी िस  आह.े 

िव ेिवना मती गेली| 
मतीिवना नीती गलेी|| 
 नीतीिवना गती गेली | 
गतीिवना िव  गलेे|| 
                 िव  िवना शू  खचले| 
            एवढे  अनथ एका अिव ेने केले|| 

ी िवषयक कायी िवषयक कायी िवषयक कायी िवषयक काय----    
महारा ातील ी िश णाची मु तमेढ योितबा फुले यांनी केली. 

महा मा फुले यां या काळात समाजात जातीभेद, अ ान, ीदा य 
यांसार या अिन  था चाल ू हो या. यांनी या बाबीचा िवचार क न 

थम ीयां या उ ाराचे काय हाती घेतले. बालिववाह, जरठकुमारी 
िववाह या अिन  थांमुळे िवधवांचे माण मोठे होत.े िवधवांची ि थती 
अ यंत दयनीय होती महा मा फुले यांनी यां या उ ाराचे काय हाती घेतल े
यांनी पु या या वेताळ पठेेत इ.स १८५२  म ये शाळा थापन केली. 

मुलांसाठी यांनी पु या या वेताळ पेठेत इ.स. १८५२  म ये शाळा थापन 
केली. योितराव फुल े आप या भूिमकेवर ठाम असत; योितरावांनी 
यां या प ी सािव ीबा ना िश ण दऊेन िश णकायास वृ  केले. 

सािव ीबा ना िश ण दऊेन शाळे या मु या यािपका पदही आ ढ 
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झाले या भारतातील पिह या मिहला सािव ीबाई याच माणे वतं पण े
फ  ि यांसाठी शाळा काढणारे महा मा फुल ेपिहल ेभारतीय आह.े 
सामािजक कायसामािजक कायसामािजक कायसामािजक काय----        

महा मा फुले यांनी २४ स टबर रोजी स यशोधक समाजाची 
थापना केली सामािजक पुनघटन यासाठी चळवळ सु  करणा या 

आरंभी या सं थांपैक  एक सं था हणजे स यशोधक समाज होय. मानवी 
ह ावर ९१  म ये “थॉमस पेन” यांनी िलिहले या पु तक यां या वाचनात 
आल े आिण याचा भाव यां या मनावर झाला. सामािजक याय 
याबाबत यां या मनात िवचार येऊ लागल े यामुळेच िवषमता दरू 
कर यासाठी मागासले या जातीतील मुला-मुल चे िश ण आिण ी 
िश ण यावर भर दे याचे ठरवले. कोणताही धम ई राने िनमाण केललेा 
नाही जातीभेदाची िन मती मानवाचीच आह,े असे रोखठोकपणे बोलताना 
मा  या िव ाची िन मती करणारी कोणीतरी श  आह े असे यांच े
िवचारसरणी होती माणसान े गु यागो वदाने रहावे असे यांचे मत 
होते.“शतेक यांचा आसूड” या पु तकातून महारा ातील शेतकयाची 
िवदारक दरूदशा, दा र , वा तवता दशवली आह.े मूलभूत मानवी 
ह ा या आधाराव न िव  कुटंुब कसे िनमाण होईल व याक रता कशा 

कारचे वतन, म व वैचा रक भूिमका वीकारली पािहजे ह े योितराव 
फुलनी आप या धमात अनेक वचना या आधारे मांडली आह.े यातील 
काही मह वाची पुढील माण े मह वाची पुढील माण-े 
• आपण सवा या िनमाण क याने सव मानवी ी पु षास धम व 

राजक य वतं ता दली आह.े आप यापासून दसु या एखा ा 
ला कोण याही तरी नकुसान देत नाही अथवा जो कोणी 

आप या व न दसु या मानवाचे ह  समजून इतरांना पीडा देत नाही 
याला स यवतन करणारा हणावे. 

• ी अथवा पु ष जे शेतकरी अथवा कलाकौश य क न पोट 
भर यात े  मानतात परंतु शतेकरी वगैरे यांना मदत करणार यांचा 
आज स कार करतात या नुस या स यवतन करणारे हणावेत. 

• २४ स टबर १८७३  रोजी महा मा योितराव फुले यांनी 
स यशोधक समाजाची थापना केली. समाजातील िवषमता न  
करणे व तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचवणे ह े
स यशोधक समाजाचे येय होते. स यशोधक समाज सोसायटीचे त े
पिहले अ य  आिण खिजनदार होते. वेदना झुगा न यांनी ह ेकाय 
कर यास सु वात केली. यांनी जातीभेद चातुवणीय भेदभावाचा 
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िवरोध कर यास सु वात केली. महा मा फुल े यांनी स यशोधक 
समाजाची थापना केली. ते हा ी िवभागाचे नेतृ व सािव ीबाई 
फुले यांनी केल े .सािव ीबाई फुल े यां या बरोबर १९ ीयांनी 
स यशोधक समाजाचे काय सु  केले. याचवेळी या क या शाळे या 
िशि का हणूनही काय करीत हो या छ पती शा  महाराजांनी 
स यशोधक चळवळीस पा ठबा दला. 

िवधवा पनु ववाह उ जेनिवधवा पनु ववाह उ जेनिवधवा पनु ववाह उ जेनिवधवा पनु ववाह उ जेन----    
योितबा फुले िवधवा पुन ववाह साठी मिहलां या िश णासह 

िवधवांची ददुवी प रि थती पाहता यांनी िवधवा पुन ववाह सु  केला. 
याकाळी ा ण समाजात ि यांचे फार हाल होत असत. या ि यांचे 

हाल थांबावेत यां या जीवनाला चांगल े वळण लागावे हणून यांनी 
िवधवा पुन ववाहाचा धडाडीने पुर कार केला. १८६४ म ये यांनी 
पु यातील गोखल े यां या बागते एक िवधवा पुन ववाह घडवून आणला. 
सती था रोख यासाठी पुन ववाह ो साहन दे यासाठी बरेच य  केले. 
सािव ीबाई फुले यांनी पतीसमवेत काशीबाई नावा या गरोदर िवधवा 
मिहलेला आ मह या कर यापासून रोखल े नाही तर ितला आप या घरी 
ठेवले नंतर यांनी ितचा मुलगा “यशवंत” याला द क घेतल ेआिण चांगल े
िश ण दले नंतर एक िस  डॉ टर बनला. १८५४ म ये योितबा आिण 
सािव ीबाई यांनी अनाथ आ म उघडल.े एका न े भारतात सु  
केलेल ेह ेपिहले अनाथा म होत.े 
सती था व केशवपनास िवरोधसती था व केशवपनास िवरोधसती था व केशवपनास िवरोधसती था व केशवपनास िवरोध– 

सती था व केशवपन ही अिन  था बंद हावी हणून महा मा 
फुले यांनी सभा घेऊन यांना आ हान केल ेक  असे काम तु ही क  नका त े
आप या आयाबिहणी आहते, यां या केसांवर व े चालू नका यां या या 
आवाहनास ितसाद दऊेन ना ानी खरोखर संप क न केशव पाना या 
कामावर बिह कार टाकला एखा ा ीचा नवरा यावेळेस मृ यू होतो. 
यावेळेस ितला अनेक संकटे सोसावी लागतात ितला आयु यभर वैध  

राहावे लागत.े पूव  ि या सती जात असत परंत ुपु षाला प ी िनधनाचे 
दःुख होईल. पु ष कधी सती गेला आह े का? असा  उपि थत क न 
महा मा फुले यांनी सतीची व केशवपनाची  था बंद केली. 
बालह या ितबधंबालह या ितबधंबालह या ितबधंबालह या ितबधं----    

ी िवधवा झाली हणजे येक दवस ित यासाठी नरक यातना 
हो या. एखा ा िवधवा ीला कोणी फसवल े तर यातून या ीला 
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गभधारणा झा यास या िवधवा ीला समाजात त ड दाखव यात जागा 
उरत नसेल. ते हा अशा ि या एक तर आ मह या करत कवा आप या 
पोटी ज मले या बालकाची ह या करत. अशाच एका काशीबाई नामक 
िवधवा ीने आप या बाळाची ह या केली, हणून या ीला 
का यापा याची िश ा झाली या घटनेमुळे यांचे मन कळवळले आिण 
यांनी पुढाकार घेऊन बाल ह या ितबंधक गृहाची थापना केली. 

बालह या ितबंधक गृह भारतातील पिहल े होते. बालह या ितबंधक 
गृहा या बाहरे एक पाटी लावली होती यावर िलिहले होते क , 
“अड यानड या बाईन ेइथ ेयावे बाळंत हावे, वाटल ेतर मूल घऊेन जावे 
नाहीतर येथ े सोडून जावे”. आ ही संभाळ क  सािव ीबाई आप या 
“बावनकशी सुबोध र ाकर” या का सं हात या बाल ह या ितबंधक 
गृहाचा उ लेख करतात याव न महा मा फुले यांची दरूदृ ीची क पना 
येथे दसून येते. 
अ पृ योअ पृ योअ पृ योअ पृ यो ाराच ेकायाराच ेकायाराच ेकायाराच ेकाय----    

महा मा फुले यां या काळात शू ांना िहन वागवले जात असत. 
यांना दा र ामुळे िश ण घतेा येत न हते. धा मक, आ थक, सामािजक 

अशा बाब नी यांचा छळ केला जाई. महा मा फुले यां या ह ेल ात आल े
होते अ पृ यांची दःुखे यांचे दा र य न  कर यासाठी यांनी १८५१ म ये 
मुलांसाठी पिहली शाळा काढली.अ ान अंधकार िखतपत पडले या आज 
पु षांना महा मा फुले यांनी ानाचे दरवाजे उघडून दल.े महा मा फुले 
यांनी आप या हौदावर पाणी भर यासाठी १८६८ साली अ पृ य लोकांना 
परवानगी दली. महा मा फुल ेयांचा हौदा अजूनही फु यांचा हौद हणून 

िस  आह े
महा मा फुल ेयाचं ेवाङमयीन कायमहा मा फुल ेयाचं ेवाङमयीन कायमहा मा फुल ेयाचं ेवाङमयीन कायमहा मा फुल ेयाचं ेवाङमयीन काय- 

लेखणी आिण वाणी या ना या या दोन बाजू हो या. यांचे लेखन 
समाज बोधना या उ कंठा जािणवेतून व न आलले े आह.े ततृीय र  
नाटकापासून ते सावजिनक स यधम पु तक या थंात पयत यां या 
लेखनातून सामािजक बोधनाची िविवधांगी गट झाललेी आह.े ी, शू , 
शेतकरी अशा अनेक ां या आप या िलखाणातून यांनी वाचा फोडली 
आह.े तुकारामां या अभंगांचा यांचा गाढा अ यास होता. गलुामिगरी ंथ 
अमे रकेतील कृ णवण यांना यांनी सम पत केला. “अ पृ यांची कै फयत” 
हा महा मा फुलचा अ कािशत थं आह.े शतेक यांचा आसूड, गलुामिगरी 
या ंथातनू सामािजक ि थती व यातून बाहरे पड यासाठी चा माग यांचे 
सम  िच ण महा मा फुले यांनी केल ेआह.े यां या िलखाणात त कालीन 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 387   

िन त उपेि त समाजाला जागृत कर याचा व समाजाम ये 
शोषणािव  बंड कर याची ताकद िनमाण कर याची मता आह,े 
यामुळेच महा मा फुले यांचे िलखाण िन ववाद ांितकारी आह.े 
म यपान गहृ यां या वाढीस िवरोध दशिवणारे पम यपान गहृ यां या वाढीस िवरोध दशिवणारे पम यपान गहृ यां या वाढीस िवरोध दशिवणारे पम यपान गहृ यां या वाढीस िवरोध दशिवणारे प ----    

म यपान गणुव ा वाढीस महा मा फुले यांचा िवरोध होता, 
हणून यांनी पुण े नगर प रषदे या कायकारी मंडळाचे अ य  लकेट 

यांना १८  जुलै १८८० रोजी प  िलिहल.े यांनी असे सांिगतले क  
नगरपािलकेला दा या यांना परवानगी दऊे नये जर परवानगी दली 
तर अनेकांचे दा मुळे संसार धळुीस िमळतील या आशयाचे प  िलिहल.े 

स यशोधक समाज मु  मंगल अ का सह सव पूजा िविध 
महा मा फुले यांनी स यशोधक समाजा या िनयमांनुसार ल िवधी 
कर यासाठी यांनी मंगला क आरती वध-ूवर शपथ तयार केली 
पारंपा रक मंगला क यांना फाटा देऊन यांनी समाजाला उपकारक ठरेल 
असे मंगला क तयार केली. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप----    

महा मा फुले यां या ांितकारक िवचार झा यामुळे येथील 
उपेि त समाजाला जीवन जग याचा सुखकारक माग िमळाला. महा मा 
फुले यांनी अनेक सुधारणांना ज म दला. ि यांचे िश ण, ि यांचे 
वातं य, िश ण, िनवारण, शतेकरी, कामकरी यांचे दःुख प रमाजन 

कर यासाठी यांनी आपले आयु य सम पत केल.े समाजप रवतनाचे काय 
करत असताना वतः या घरादाराचा िवचारही न करता आपला समाज 
सव कारचे िश ण घते आह.े महा मा फुले यांना लाभली या आयु या या 
मया दत काळापयत यांनी आप या कतु वाचा ड गर उभा केला. अशा या 
िश ण त ाला, िश ण महष  या कायाला कोटी कोटी वंदन. 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी     
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महा मा योितराव फुले यांचे िवचार    
 

डॉ. नवीन केशवराव    सोळंके    
मराठी िवभाग मुख, नागनाथ महािव ालय, ढा नागनाथ 
 

महारा  ही बोधनाची भूमी आह.े या भूमीत असं य 
बोधनकार होऊन गले े आहते. यांनी आप या आयु याची राखरांगोळी 

केली. संसारावर तळुशीप  ठेवले. लोकजागृतीचा यास घतेला. आिण 
लोकांचा िवरोध प क न यांचेच सुख शोध याचासंसार, फुलिव याचा 
आटोकाट य  केला. असे ह े महान समाजसुधारक या महारा ा या 
भूमीत होऊन गेल ेआहते. यांनी आप या ाणांची बाजी लावली आिण 
समाज बोधन घडवून आण याचा जीवनभर आतोनात य  केला. 
याम ये एक नाव हणजे महा मा योतीबा फुले ह ेहोय. बोधन हणजे 
योितबा आिण योितबा हणजे बोधन असे जणू समीकरणच बनलेल े

होते बोधन हा यांचा ास बनला होता. महा मा फुले यांचे सामािजक 
शै िणक त व ान अ यासन े आज या िपढीला अग याचे आह.े या 
पोटितडक ने यांनी वतःला झोकून देऊन सामािजक जागृती केली त े
अतलुनीय आह े

महारा ा या वैचा रक कारक द त अनेक सामािजक सुधारक 
होऊन गले े यात एक मह वपणू हणजे महा मा योतीबा फुले ह े होत.े 
महा मा फुले यांचे जीवनिवषयक त व ान अ यासत असताना एक गो  
ल ात येते ती ही क  महा मा फुल े ह ेआप या कत  िवषयी कमालीचे 
आ ही होत.े यां या हण यानुसार ते यां या प तीन े वागत या 
प तीने यांनी ठरवल े आह.े यांचा आ ह यासाठी असायचा क  मी 
वीकारलेली त वे ही शेवट या ासापयत मी पूण कर याचा य  करेल 

अशा यां या कत कठोर ि म वाब ल तुत शोधिनबंधात िवचार 
केला जाणार आह.े 

वातं यपूव कालखंडाचा िवचार करत असताना भारतावर 
इं जांचे सा ा य होत.े फार पूव पासूनच भारताला सोने क  िचिडया 
हटले जात होत े तसेच याला कृिष धान दशे ही हटले जात असे या 

देशात जसा सो याचा धरू िनघतो असे हणत असत तसे भारतीय 
शेतक याला जगाचा पो शदा ही हटले जात.े यामुळे सव वहार ह े
पूव या काळी मो ा माणावर शेती वर चालत असत 
यालाचअलूतेबलूत े कवा बलतुेदारी हणत असत. शेतीशी संबंिधत सव 

वसाय ह े खे ापा ात वाडी-व तीवर चालत. यामुळे यांना संपूण 
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खेडी वयंपणू खेडी हणत असत पण अशा शेतीमय वातावरणात कोणी 
कोणाला गलुाम करत असेल, कोणी कुणाला राबवून घते असेल असे 
व ातही वाटत नसेल. कवा मािहत असल े तरी पाप-पु या या 

भरतीसाठी ते िनमूटपणे सहन करत जावे. या सव जाचासह या काऴचा 
शेतकरी जगत असावा. आप यावर अ याय होत आह,े ह े कळत असूनही 
याचा ितकार कर याचे धाडस कोणासही होत नसावे. हणून आले या 

प रि थतीला सामोरे जा यासाठी येक जण िमळून अ यायाचे चटके 
सहन करत जीवन जगत होता. 

अशा अ यायाला वाचा फोड याचे काम महारा ात महा मा 
योितराव फुल ेयांनी केल.े गावगाडा खरेतर सव शेतकरी आिण बलुतेदारा 

मुळे चालत असला तरी याला हाक याचे काम वणा म प तीमुळे 
ा हण वग करतअसे. महा मा योितराव फुले यांना मा  ह े सव 

अ यायकारक वाटत असे. हा अ याय सहन होत न हता. महा मा फुल े
यांनी आप या घरावर कतीही संकटे आली तरी ह े वतः हाती घेतलले े
काय याने कधीही सोडल ेनाही. याकाळी समाजाम ये जे आ ान होत ेत े
संपिव याचा यांनीजणू िवडाच उचलला होता या काळातील सामािजक 

व था व र  वणाचे वच व या सग या वातावरणात समाजातील लोक 
िनमूटपणे आिण कोणतीही त ार न करता पुढे जात असत. धमाचा, 
अंध चेा पगडा सामा य लोकां या मनावर अिधक माणात होतात. 
भट- ा हण, पूजाआ या, कमकांडं या सग यांम ये गरुफटलेलासमाज, 
व व हरवललेा समाज, ा णा या भुवयांना होकायं  समजणारा 

समाज. आप याशी उ वण य वागतात यात काहीच चूक नाही असे 
दढृिन याने सांगणारा समाज. देव भोळा, अ ानी समाज. अशा 
अ ाना या घनघोर अंधारात िपचत पडललेा समाज. याला व व 
िमळवून दे याचे काम महा मा योितराव फुल,े अधािगनी सािव ीबाई 
फुले यांनी पराका नेेकेल.े 

महा मा योितराव फुले यांचे जीवन अ यासत असताना हास मे 
एकमेव देश डो यासमोर ठेवला आह े क  या महान महा   याचे मनोरथ 
पूण कर यासाठी य  य  केले यांचे ह े य  सफल हावे जेणेक न 
भारतीय पयत यांचे िश ण िवषयक काय जाऊन पोहोचावे यांची 
िश ण िवषयक तळमळ लोकां या मनाला िभडावी यायोगे लोक जागतृी 
घडून ये यास मदत होईल. 

तुत िवषया या संबंिधत िव ेषण करताना ही गो  कषान े
जाणवते ती ही क  महा मा फुले यां या िश ण िवषयक त व ानाला तोड 
नाही भारतीय षे कती फोफावला आह े या वणवच वाचा चे यामुळे 
वणवच ववाद चोहीकडे आप याला दसून येत े यामुळे व र  यांनी 
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जाणीवपूवक किन  अस यामुळे व र  व रयान ेजाणीवपूवक किन  वणन 
वर अ याचार केल े आहते परंपरांमुळे फ  िव ान संपादनाचा अिधकार 
अस यामुळे अ ाना या अंधारात अनेक वष पडत असतात याचा 
प रणाम असा झाला क  फ  व र  लाभ घऊे शकल े समाजातील 
अंध ा अ ान दरू कर याचा य  यासंदभातील जनजागतृी महा मा 
योितराव फुले ह े यांनी केल े यांना वतःला सु ा िश ण घे यासाठी 

समाजाचा अितशय परखड असा िवरोध सहन करावा लागला सु वातीला 
वतःचे िश ण पणू क न यांनी आप या प ी सािव ीबा ना समाजा या 

िव  जाऊन िश ण दल े या काळात ि यांना िश ण दे याचा देण ेह े
पाप समजल ेजात जायचे ि यांनी फ  चूल आिण मूल सांभाळावे अशा 

कारचे समाज मा यता होती सािव ीबा नी नाही िश ण घेण े घेत 
असताना जाणीवपूवक अितशय छळ केला तरीही कोणालाही न जुमानता 
सवाचा िवरोध प क न सािव ीबाई फुले यांनी आपले िश ण पूण केल.े 

चालीरीती ढी परंपरांना घ  पकडून ठेवणारे यांची समाजावर 
ह े पकडत तेवढेच घ  होती या सव सामा य जनतेला अधंारात ठेवून 
अतोनात वाढले महारा ातील ब जन समाजा या आिण दिलत जनते या 
दिलत जनतेचे उ ार करत े हणून महा मा योितराव फुल े यांना सव  
ओळखल ेजात.े 

महारा ातील पददिलतांना ब जन समाजाला अ ाना या 
अंध े या चाचपडत असले या गद तून बाहरे काढ याचे काम 
एकोिणसा ा शतकाम ये महा मा फुले यांनी केले ि टशांची 
राजवटभारतात आ यानतंर इथे प रवतनाला सु वात झाली असली तरी 
ती मया दत लोकांपुरतीच होती इतर मागास वगातील या िवकासापासून 
आणखी कोसो दरू होती ब जन अ ानी समाजाची ि थती फार वाईट 
होती ाना या अंधारात चाचपडत असणा या ब जन समाजाला जागृत 
क न यांना आप या या य ह ांसाठी लढ याचा िशकवण लढ याची 
िशकवण दे याचे मह वाचे काय महा मा योितराव फुले यांनी केले हणनू  
भारतीय समाज माणसातीलत व ानातील थान अ यंत मह वाचे आह ेत े
सदैव असेच अबािधत राहील. 

महा मा योतीराव फुले यांचे यांसाठी चे काय ह े अतलुनीय 
आह े सतरा ा-अठरा ा शतकात ि यांची ि थती अ यंत िबकट 
व पाची होती यांना िश णापासून वंिचत ठेव यात आल े

होते.पराकोटीची अन उदारता ी िश णा ब ल समाजाम ये होती ह े
यांना यां या कृती सािह यातून लावून दले आहते. वतः स य 

रा नतसेच आप या सािव ीबाई फुल े ीिश णाचा बांधला यांचे हणजे 
असे होते क  यां या हाती पाळ याची दोरी जगात े उ ारीउ ारीया 
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त वानुसार िजने आप या मुलाबाळांना िशकिवले तर सव जग िशकून 
सुिशि त होईल हणून ीचे िश ण अ यंत मह वाचे आह ेह ेिवचार या 
दा प याने लोकांपयत पोहोच याचे य  केल े आिण ी िश णाला 
चालना दली. याच बरोबर महा मा फुले यांनी सामािजक चळवळी या 
बाबतीत स यशोधक समाजाची थापना क न सव धम एकच आहते असे 
सांिगतले याचबरोबर सव मानव जात ही सु ा एकच आह ेआपण सवजण 
एकाच आहोत असे यांनी सवसामा यांना आ हान ेसांिगतल े यामुळे सव 
माणसे एक  तसेच सवाचे आई-वडील आरा य ही एकच असतात असे 
सांिगतल े यामुळे या आरा याला भेट यासाठी आप याला म य थाची 
आव यकता नाही ई रा या भेटीसाठी कुठ याही दलालाची आव यकता 
नाही असे यांनी प  मत मांडले ह े त व ान यांनी िनरंतरपण े
लोकांपयत पोहोचिवले याच बरोबर समाजात असललेी अधं ा 
पुनज मा कमकांड सवाचे िनमूलन कर याचे काम महा मा योितबा फुले 
आिण सािव ीबाई फुले यांनी समाजात य  जाऊन केले योितबा फुले 
यांनी त कालीन समाजात असले या िवषमतेचे ब ल भयंकर चीड होती 
व र  कडून किन  वरणाचे होत असलेल ेशोषण यांना सतत लशेकारक 
होत होते वतः वभावतः अिधक िचडिचडे असललेे योितबा सव 
सामा यांवर होत असले या अ याय होत असलेला अ याय पा न पेटून 
उठत असत पुनज म कमकांड इ यादी गो ची िन मती ा णांनी केलेल े
आह े याला बळी पडू नका वरील सव किन  यां या शोषणास कारणीभूत 
ठरतात माणसाला या या जातीमुळे नाही तर या याकडे असले या गुण 
आिण कमामुळे े व आले पािहजे यािशवाय कोणीही एकमेकांपे ा े  
कवा किन  नसतो सव मानव समान आहते अशा कारचे त व ान 
यांनी लोकांपयत पोहोचिव याचा सतत य  केला ही सामािजक 

िवषमता घालिवण ेघालवायची असेल तर सव शू ाितशू ांना एक  येऊन 
ा णां या वच वाला िव  संघष केला पािहजे असे यांचे त व ान 

होते 
महा मा फुले यांनी समाजातील अिशि त अडाणी लोकांना स य 

समानता मानवतावाद यांचे मह व पटवून दले यां याम ये यामुळे 
समाजात असणारी सामािजक आ थक शै िणक िपळवणूक दरू होईल 
महा मा फुले ह ेई र मानणारे असल ेतरी मू तपूजक न हत े यांनी अमूत 
अशा कार या िन मका ला मा यता दली होती ई र हा िनगुण 
िनराकार आह े सवाचे सवा या ठकाणी वसलेला असतो तो कुणालाही 
उ नीच लेखत नाही तु ही अन य भावाने याला शरण जा तो सवाचा 
पालन करत आह ेअसे महा मा योितबा फुले सांगत असत धमाचरण ह े
एकाच या योजनेशी सुसंगत असल े पािहजे मानवा या नैितक उ तीला 

ेरक व पोषक असल ेपािहजे ते हा आप याशी असलले े  काळ व श  
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यां या यांचा िविनयोग मनु य जाती या क याणासाठी करावा असे 
त व ान यांनी लोकांना सांिगतल.े 
िन कष    

1. महा मा फुले यांचे त व ान ह ेलोकािभमुख होते. 
2. महा मा फुले यांचे त व ान ह ेलोक क याणकारी होत.े 
3. यांचा लढा हा मानवा मानवा सोबतचा नसून मानवता 

वादासाठी होता. 
4. सवसामा यांना चा उ ार करण ेहीच यांची जीवनिन ा होती. 
5. ि यांना मानव हणून या जगात जगता आले पािहजे हा यांचा 

यास होता. 
संदभसूची 

1. महा मा योितबा फुले धनंजय क र पा युलर काशन मंुबई. 
2. भटोबाचा कदनकाळ योितबा पु षो म खेडेकर िजजाऊ काशन पुणे. 
3. महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास जी एल िभडे एन डी पाटील फडके 

काशन को हापूर. 
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ममममहा मा योितराव फुल ेयाचंेहा मा योितराव फुल ेयाचंेहा मा योितराव फुल ेयाचंेहा मा योितराव फुल ेयाचंे    शतेकरी शतेकरी शतेकरी शतेकरी 
िवषयक चतनिवषयक चतनिवषयक चतनिवषयक चतन    

ा. . . . डॉ. भसुारे सुनंदा रामचं     
त व ान िवभाग, िशवाजी महािव ालय हगोली 

 

गोषवारा :- 
महा मा योितराव फुल े यां या संबंधी िवचार करत असताना 

असे ल ात आल ेक  महा मा योितराव फुल ेयां यासंबंधी, यां या काय 
संबंधीचे संशोधन ह ेउदंड व पाचे आह.े यां या कायाचा गौरव करणारे 
आह.ेकरण योितराव फुले ह ेमहामानव होते. यां यािवषयी िवचार करण े
कवा यांचा कोणताही एक दिृ कोन मांडण े हणजे एकांगी व पाचे 

होते. कारण त े ि म व ब आयामी अनेक कांगोरे असलेल ं अशा 
कारचंआह.े यां या सामािजक,धा मक, राजक य कायाचा आढावा 
यायचा हणजे, यांचे काय सिव तरपण ेमांडले तर यांना याय िमळेल. 
यां या काया या प रसीमा अप रिमत आहते. असीम आहते. हणून ी-

उ ारक, िश ण णेत,े शेतक यांचेकैवारी, िवधवा मिहलांचेतारणहार, 
समतावादी त व चतक एक ना अनेक भूिमका यांनी याकाळात 
बजाव या आहते. वै दकां या जाचातून ब जनांना सोडिव यासाठी यांनी 
िश ण, अंध ा िनमूलन, समतावादी त व ानाची मांडणी या प तीन े
आपले काय बजाव याचा य  केला. यांचा प रवतनवादी िवचार 
लोकांपयत पोहोचिवणे हा ततु शोध िनबंधाचा मुख उ ेश आह.े 
सं ा:- 

शोध कायासाठी िनवडले या िवषय घटकांमधील या 
अनाकलनीय सं ा असतात यांचा अथ पािह यािशवाय पुढील कायाला 
सु वात करता येत नाही. महा मा फुले यांनी भारतातील अ गत, मागास 
शेतक यांसाठी जो लढा दला या संबंधीचे िववेचन तुत शोध बंध 
िनबंधात कर यात येणार आह.े अनाकलनीय घटकांचाअथ हणजे 
यासंबंधीची ा या होय. या ा ये या आधारे अशा कारचा एखादा 

िवषय सा या सो या श दात प  करण े हणजे ा या होय. 
तावना:-  



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 394   

समाजाम ये असलेल े अ ान, अंध ा,देवभोळेपणा,  
िवचार याची ताक द, सामािजक भेदभाव, उ नीचता, पृ या पृ यता, 
नवस-सायास यामुळे समाज पजून िनघाला होता. यांनी तळागाळातील 
लोकांना सुसं कृत बनिवण े ह े काम हाती घेतलले े होते. ी उ ार, 
दिलतोधार, रंज या गांजले यांना याय ह  िमळवून दे याचे काय यांनी 
आयु यभर केले. वण व थचेा िव  लढल.े भट ा णशाही न  
कर यासाठी यांनी घरावर तुळशीप  ठेवले. शेतक यांना अ ानातून 
बाहरे काढ यासाठी पूण आयु यभर काय केले. महा मा योितराव फुल े
यांनीअ ानानेगरुफटले या सवसामा य माणसांना यांचा अिधकार ा  
क न दे याचे काय केले. शेतकरी कुटंुबात ज मलले े अस यामुळे अगदी 
लहानपणापासून यांनी शेतकरी कुटंुबाचे होणारे हाल पािहले. भट 

ा णां या आहारी जाऊन शतेकरी लोक वतःची संप ी कशा प तीन े
भटां या झोळीत टाकून वतः मा  कंगाल होतात. वतः कज काढून का 
होत नाही पण मटा -  ा णांची तुंबडी भरतात. वतः शतेात राबून राब 
राब राबतात आिण ा ण लोकांची सेवाचाकरी करतात. यां या 
अ ानाचा फायदा घेत कुणावर तरी मंगळाची व दृ ी आह,े  तर कोणाची 
शांती करावी लागेल, तर कोणीतरी आई कवा विडलां या मुळावर आह े
या सबबीखाली ा ण गरीब शतेक यांना सतत लुबाडत राहत. असत 
लहानपणापासूनच िच क सक वृ ी अस यामुळे योतीला या सव गो ी 
आवडत नसत. िच क सकपणे कोण याही गो ीचा अथ िवचारणे, असे केल े
तर काय होतं? तसे केल ेतर काय होते? एक ना अनेक लहानपणापासूनच 
योती िवचारपूस करत असे. पण यामुळे तो ा णांना मुळीच आवडत 

नसे. महा मा फुल े ह े ा णां या संदभात हणतात “ ा ण,भट,जोशी, 
उपा याय इ यादी लोकां या द य वापासून शू लोकांस मु  कर याक रता 
व आप या मतलबी थंां या आधारे आजहजारो वष त ेशू लोकांस नीच 
मानून गफलतीने लुटीत आलआेहते. या तव समुपदशेन व िव े 

ारे यास यांचे वा तिवक अिधकार समजावून दे याक रता हणजेच धम 
व वहारासंबंधी ा णांचे बनावट व कायसाधक ंथांपासून यास मु  
कर याक रता काही सु  शू  मंडळ नी हा समाज तारीख 24 माह ेस टबर 
सन 1873 इसवी रोजी थापन केला. या समाजात राजक य िवषयावर 
बोलणे अिजबात व य केल ेआह.े” महा मा फुल ेयांना लहानपणापासूनच 

ा णशाही कवा भट शाही आवडत नसे. यां या घरी देवपूजा 
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कर यासाठी येणा या भटाला ते हजारो  िवचा न भंडावून सोडत 
असत. ा णांचा इतर ब जन समाजाशी वतन कर याचा जो नीच कार 
आह े तो यांना आवडत नसे. यामुळे ते िचडलले े असत. यां या लहान 
वयात या बालबु ीला ह ेपटत नसे. व यांचे मन या वै दक पंिडतां या 
िव  बंड क न उठत असे. यामुळे यांना यां या जीवनात अनेक 
संकटांना त ड ावे लागले. ल ानंतर काही दवसातच यां या विडलांचे 
राहते घर सोडून यांनाजावे लागल.े 
उ ेश :- 

१) महा मा योितराव फुले यांचे त व ान लोकांपयत पोहोचिवणे. 
२) शेतक यां या दयनीय अव था बदल यासाठी य  करण.े 
३) शेतक यांना यां या ह ाची जाणीव क न दणे.े 
४) महा मा फुले यां या िशकवणीचे मह व सव लोकांना पटवून दणे.े 

िवषय िव ेषण:- 
महा मा योितराव फुले ह े आयु यभरपीिडत, वंिचत वगासाठी 

लढत रािहल.े याम ये मु य वे क न ी, शू ादीअितशू , शतेकरी, 
कामगार यांचा समावेश होता. तुत शोधिनबंधात आप याला 
शेतक यां या दरुाव थेिवषयी महा मा फुले यांचे िवचारांची 
िच क साकरावयाचीआह.े आज या शतेक या माण े याकाळचा 
शेतकरीही नागवला जात होता. याचे कारण महा मा फुले यांनी सांिगतल े
आह.े ते हणजे अ ान होय. यासंदभात ते हणतात 

“िव ेिवना मती गलेी मतीिवना नीती गलेी    
नीतीिवना गती गलेी गतीिवना िव  गेले    

िव ािवना शू  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले....”    
महा मा फुले यांनी आप या ‘शेतक याचा आसूड’ या थंात 

शेतक यांम ये असले या अ ानाचाही समाचार घेतला आह.े त े अगदी 
पोटितडक ने सवसामा य,पीिडत,शू ादी अितशू  यांना उ ेशून बोलत, 
िलहीत असत. यां या मत े भारतीय समाज हा मागास आह.े कारण 
यां या ठकाणी असललेा िश णाचा अभाव ह े होय. यापैक च आणखी 

एक कारण हणजे शासनाकडून होत असललेी िपळवणूक हहेी होय. पण 
या सवाचे मूळ हणजे येथील अ ानी जनता होय. याचबरोबर अ मानी 
संकट ह े देखील एक कारण होते. करण भारतीय शतेकरी हा िनसगावर 
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अवलंबून शेती करणारा होता. याची विडलोपा जत असललेी थोडीफार 
जमीन व आसपस या जंगलामधून फळे,फुले, पान े जमा क न याची 
िव  करणे. यावर याचा उदरिनवाह होत असे. नंतर या काळात मा  
होत असललेी भरमसाठ जंगलतोड. शासनाचे जमीन अिध हण यामुळे. 
पूव  जंगले सावजिनक होती. ती आता सरकार या मालक चे होऊ लागल.े 
हातावर पोट असललेेशतेात राबणारे शतेकरी गेल.े यां याकडे 
जोडधं ातून येत असललेा पसैा सु ा लुबाडला गेला. आिण यांची 
उपासमार होत होती. यासंदभात डॉ.ढाल े हणतात,“िश णाअभावी 
शेतक याची व शू ादी अितशू  ची सारासार िववेक श   झाली आह.े 
यामुळे दा र  ा  झाले पूव  या शेतक याकडे थोडीफार विडलोपा जत 

जमीन होती या जिमनीम ये तो क  करीत असे आिण आपला उदरिनवाह 
चालिवत असे परंतु सामािजक मालक ची असणारी जंगले सरकारी 
झा यामुळे गरीब शतेक या या उदरिनवाहाचा आधार न  झाला यामुळे 
शेतक याची अव था दयनीय बनली.” अशा रीतीन े तो अिधकच कंगाल 
झाला या या या ि थतीला वतःतोच काही माणात जबाबदार 
अस याचे आप या ल ात येत.े याचे मु य कारण हणजे या या ठकाणी 
असललेे अ ान,अ वहारीकता हहेी आह.े अ ाना या अंधारात िखतपत 
पडले या शेतकरी सहजासहजी भटां या ही तावडीत सापडला. याचे 
दःुखाचे, आनंदाचे, अपयशाचे ण भटांनी हरेले. आिण या आ ानी 
जणांना अिधकच कंगाल कर यास भटाने सु वात केली. महा मा फुल े
हणतातकुणबी ह े गरीब होत े यांना धड खायला अ  न हते, अगंात 

घालायला कपडे न हत.े तरीही धा मक कायासाठी ह े कुणबी लोक कज 
काढीत असत. तीथया ेसाठी सु ा कज काढत असत भट परुोिहत यांना 
वेगवेग या कारणान े सतत िपळवणूक करीत असत. एखा ाला देव 
लागला, भूत लागले, काहीतरी अपशकून झाला, घरात आनंद, शांती 
नाही, बरकत नाही, मुला मुलीचे ल  जमत नाही, कवा ल  होणार आह े
अशा अनेक कारणांनी भट लोक सव सामा य लोकांची िपळवणूक करत 
असत. अंध पेोटी सामा य माणूस या ओ याखाली दाबला जात असे. या 
सवापासून ब जन वगाची सुटका होणार होती. ती हणजे िश णामुळे. 
असे महा मा फुल े यांना वाटत असे वेगवेग या अधं ा म ये िखतपत 
पडले या ब जन समाजाचा ह झाला होता क  ा ण लोक सांगतील तेच 
तेच खरे. ते हणतील तीच पवू दशा. यासंदभात िवचार  करताना 
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डॉ. आ.ह.साळंुखे हणतात “ ा णां या भुवयानां होकायं  समजू नका.” 
पण ब जन समाजावर वै दक िवचारांचा एवढा पगडा होता क  इतर 
कोणी यांना काही समजून सांगू शकत नसे. एके ठकाणी महा मा फुले 
हणतात,“ दवसभर उ हाता हात घाम गाळणारा जगाचा पो शदा 

शेतकरी दखुी आिण सरकारचे कामचुकार व  नोकरशहा सुखी आहते 
अवयव आिण बु ी दोघांनाही सारखीच असताना समाजात िवषमता आह े
ही िवषमता न  क न समतािधि त समाज रचना िनमाण करणे आव यक 
आह.े शेतक यांची ही दैना संपव याची असेल तर यासाठी बळीचे रा य 
थापन केले पािहजे.” अितशय तळमळीने फुले यांनी शेतक या िवषयी 

आपले मत मांडले आह.े तेव ाच तळमळीने यांनी लोकजागृतीचे काय 
केल े आह.े याची सु वात यांनी आप या घरापासूनच केली. परखड 
पुरोगामी िवचारांमुळे महा मा फुले आिण यां या विडलांचे सु वातीला 
खूप भांडण होत असे. यांचे िवचार पटत नसत. हणूनविडलांनी यांना 
सु वातीलाच आप या राह या घरातून बाहरे काढल.े पण कालांतरान े
यांनाही महा मा फुले यांचे िवचार पटत होते. शेवटी यांनी आप या 

विडलांना सु ा अधंकारातून बाहरे काढल.े सामािजक अिन  ढी परंपरा 
आिण िवशेष हणजे ा णांचे कमकांड या िव  यांनी आयु यभर लढा 
दला. 

िन कष::::----        
1. शेतक याला अ ाना या गततनू बाहरे काढ यासाठी महा मा फुल े

यांनी आपले जीवन वेचल.े 
2. जाती व था, अिन  ढी परंपरा यां या िव  लढा दला. 
3. शेतक यांची जी ि थती आह े ती यां या अ ानामुळे आह े ह े िस  

झाले. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . सौसौसौसौ. . . . वदंनावदंनावदंनावदंना    राजशेराजशेराजशेराजशे    शदेशदेशदेशदे    
सहा यक ा यापक इितहास िवभाग मुख 

    

तावना – 
मनु य हा जातीने े  ठरत नसून तो गुणान े े  ठरतो. ई र हा 

एकच असून तो सव ापी, िन वकार, िनगुण व स य प आह ेसव मनु य 
व मनु येतर ाणी याची लकेरे आहते. हा वा तव िवचार १८ ा 
शतकात िनभयपण ेमांडून सम त मानवी प रवाराला सामािजक, शै िणक 
व सां कृितक गुलामिगरीतून बाहरे काढ याचे काम करणारे तसेच 
सामािजक, सां कृितक ,शै िणक ांतीची योत पेटिवणारे ांतीसुय 
महा मा योितबा फुले होते. "बोले तैसा चाल े याची वंदावी पावले" ही 
उ  साथ करणारे महा मा योितबा फुले ह ेआ  समाजसुधारक हणून 
ओळखल े जातात. आपल े िवचार य  आचरणात आणणारे ते बंडखोर 
युगपु ष होते. िश ण ह े समाज प रवतनाचे एक भावी साधन आह.े 
मानवाची अि मता व अि त व शाबूत ठेवून याला वािभमानाने व 
सुखाने जग याचा माग दाखवणे ह े िश णाचे काय आह.े भारता या 
इितहासात समाज बोधनाची चळवळ हणून या ांितकारी 
चळवळीची न द झाली ती हणजे ी िश णाची चळवळ होय या 
चळवळीचे जनक ांितसूय महा मा फुलेच होते. जरी आज भारतात 
 ि यां या सबलीकरणासाठी िविवध पातळीवर य  झाले असल े तरी 
ि यां या सबलीकरणाची सु वात महा मा फुल े यां यापासून झा याचे 
दसून येत.े  अनादीकाळापासून भारतातील ब जन समाज हा गलुामिगरी 

व असं य अिन  , ढी व परंपरे या िवळ यात िखतपत पडला होता या 
समाजाला अशा दयनीय अव थतेून मु  कर यासाठीच महा मा फुले यांनी 
ही अशी ांितकारी शै िणक चळवळ सु  केली . एकूणच एके र 
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वादावर िव ास ठेवणारे, जाितभेद ,धमभेद न मानणारे , मानवतावाद 
,िम बंधु व समाजाला सांगणारे आिण ी ही समाजाचा अितशय 
मह वपूण घटक आह ेअसे सांगणारे महा मा फुले ह ेएक युग वतक होते. 
वातं य, समता आिण बंधुता या ि सू ीवर िनतांत िव ास ठेवणारे आिण 

सामािजक िवषमते या िवरोधात आवाज उठवणारे महापु ष होते. यांना 
महारा ाचे मा टन युथर हणून ओळखल े जाते कारण ते मानवतावादी 
िवचाराचे होते. यांनी आप या वैचा रक मांडणीतून आिण कृतीतून 
जातीयता ,अ पृशता, कमकांडे यां यािव  खर लढा दला होता पण 
याहीपे ा खर लढा यांनी ी उ दारासाठी व ी िश णासाठी 

उभारला होता. तुत या शोधिनबंधात ांतीसुय महा मा फुल ेयांनी ी 
िश णा या संदभात केले या कायाचा व योगदानाचा आढावा घे यात 
आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गरजगरजगरजगरज---- आतापयत ांितसूय महा मा फुल े यां यावर ब याच 
इितहासकारांनी, संशोधकांनी व अ यासकांनी सवागाने काश टाकला 
आह.े परंत ु भारतीय ी िश णाम ये यांनी दले या योगदानाचा 
हणावा तसा आढावा घे यात आला नाही. तो घेण े गरजेचे अस यान े

तुत या शोधिनबंधात ांतीसुय महा मा फुले यांनी भारतीय ी 
िश णाम ये दले या योगदानाचा व यांनी  बजावले या भूिमकेचा 
सिव तर आढावा घे यात आला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    प तीप तीप तीप ती---- सदर या शोधिनबंध िलखाणासाठी ऐितहािसक व 

ंथालयीन संशोधन प तीचा वापर कर यात आला आह.े यािशवाय काही 
ाथिमक, दु यम साधने दैिनके, मािसके, शास कय  अहवाल या या 

आधारे तुत या शोधिनबंधाचे िलखाण कर यात आल ेआह.े 
सशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचासशंोधनाचा    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा---- तुत या शोधिनबंधात महा मा फुल े यांनी 
भारतीय  ि यां या िश णात बजावले या कामिगरीचा मागोवा घेतला 
आह.े महा मा फुल े ह े ीमु चे आ वतक होते. ी िश णाबरोबर 
यांनी िवधवा िववाहास समाज मा यता,  केशवपनाला िवरोध, बालह या 
ितबंध आिण िवधवांना आधार अशी काय वतः उदाहरण घालून सु  

केली होती. ि यांना समाजात स मानाची वागणूक  िमळावी या हतेूने 
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यांनी थमत: ीउ ारा या दशेन ेपयायाने ी िश णाकडे आपल ेल  
क त केले. या सवाचा आढावा सदर या शोधिनबंधात घेतला आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ -े---    
१) महा मा फुल ेयांचा ी िश णािवषयी असललेा दिृ कोन अ यासण.े 
२) महा मा फुल ेयां या शै िणक िवचारांचा सार करणे. 
३) त कालीन ि यांची सामािजक व शै िणक ि थती अ यासणे. 
४) महा मा फुल ेयांनी ी उ ारासाठी केले या कायाचा आढावा घेण.े 
५) महा मा फुल ेयांची शै िणक योगदातील भूिमका अ यासणे. 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके----    
१)  िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे साधन आह.े 
२) ांतीसुय महा मा फुल े यांनी समाज प रवतनासाठी िश ण ह े एक 
साधन मानले हणून सवासाठी िश ण मह वाचा घटक आह.े 
 ३) महा मा फुले कमयोगी िश णत  होते. 
  िश ण हा मानवा या गतीचा ितसरा डोळा मानला जातो 
हणूनच महा मा फुले यांनी िश णावर िवशेषत: ी िश णावर अिधक 
काश टाकला आह.े िश ण कोण याही ची म े दारी न बनता 

सवाना िश ण िमळावे िश णाचा सार होऊन ान व िवचारांची वृ ी 
हावी यासाठी उ ेजन देणारे महा मा फुल े ह े अि तीय असे ि म व 

होते. एकूणच हद ू समाजात या ब जन समाजात आ म यय आिण 
आ मावलोकन करणारी पिहली  हणजे ांितसूय महा मा फुले होते. 
शतकानुशतके अ ानान,े दा र ाने व हद ू सं कृतीने ासले या हद ू
समाजातील जनतेला आ मपरी ण कर याचा पिहला आदेश महा मा फुल े
यां यामुळे िमळाला अशा श दात तकतीथ ल मणशा ी जोशी यांनी 
योतीबां या कायाचा गौरव केला आह.े१ 

ब जन समाजाचे अ ान, दा र य व समाजातील जाितभेद पा न 
महा मा फुल े अितशय अ व थ होत असत ही सामािजक प रि थती 
सुधार याचा यांनी िन य तर केलाच होता पण ी िश णाची मशाल 
घेऊन िन भडपण े चालणारे, मानव धमा या समानतेचे बीज पेरणारे 
युगपु ष हणून योितबांचे  ी िश णातील काय व योगदान अितशय 
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उ लेखनीय आह े हणून  यांचा सामािजक ांतीचे जनक हणून स मान 
केला जातो . यां या सामािजक िवचारसरणीत शै िणक िवचारांना 
अन यसाधारण असे मह वाचे थान होते. समाजाचे प रवतन घडवून 
आणायचा असेल तर समाजातील सव वगातील लोक िशि त झाले 
पािहजेत. यातही  समाजातील येक ी ही िशि त झाली पािहजे अशी 
धारणा महा मा फुल ेयांची होती . िश णाने चा िवकास होऊन तो 
डोळस होतो, वतःचे संर ण ढ गी लोकांपासून क  शकतो असे 
जोितबांना मनापासून वाटत होते हणून यांनी "शेतक यांचा आसूड" या 

ंथाम ये िव ेचे मह व प  केल ेआह ेत ेअसे. 
""""िव ेिवनािव ेिवनािव ेिवनािव ेिवना    मतीमतीमतीमती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
मतीिवनामतीिवनामतीिवनामतीिवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
नीतीिवनानीतीिवनानीतीिवनानीतीिवना    गतीगतीगतीगती    गलेीगलेीगलेीगलेी    
गतीिवनागतीिवनागतीिवनागतीिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    

िव ािवनािव ािवनािव ािवनािव ािवना    शूशशूूशू     खचलेखचलेखचलेखचले    ....    
इतकेइतकेइतकेइतके    सारेसारेसारेसारे    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले."."."."२२२२    

एखा ा अिव ेने अनेक अनथ होतात. यामुळे येकाने िशकल े
पािहजे. महा मा फुल े यांचे िवचार अलंका रक तर न हतेच कवा 
िबनबुडाचेही न हत े यां या उ गारात  मती, नीतीचा जसा िवचार आह े
 तसा गती व िव ाचाही  िवचार आह.े िश णापासून वंिचत झाले या, 
अ ान व अंधकारा या जा यात िपचकत पडललेा व याला गती या 
पाऊलवाटाही अ ाप मािहती क न द या न ह या  अशा तळागाळातील 
माणसाची ा या यांनी केली ती सु ा अ यंत बोल या व पाची आह.े 
एकूणच िव ेचे दरवाजे शू ाित शू  आिण ि यांना खुले करावेत अशी 
महा मा योितबा फुल ेयांची िश णामागील भूिमका होती. 

महा मा फुल ेकमयोगी िश ण त  होते . यांचे शै िणक िवचार 
 अ यंत उ लेखनीय होते. िश ण ह े सवागीन सुधारणेचे वेश ार आह े
आह े असे त े मानत. िवचार आिण आचार याबाबत फुल े अितशय 
आदशनीय होते. शू  वर आिण ि यांवर होणारे अ याय,अ याचार 
दरू करणे महा मा फुल ेयां या समाज कायाचा व सामािजक िवचारांचा 
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क बद ूहोता.उ वण यांनी शू ाितशू ांना जाणून-बुजून िश णापासून दरू 
ठेवल े होते कारण यांना यां या अ ानाचा फायदा यावयाचा होता 
तसेच धमाचे वच व यां यावर टकवून ठेवायचे होते.फुल ेयां या काळात 
ि यांचीही अशीच प रि थती होती यां या दःुखाचे कारण अ ान आिण 
िनर रता हचे आह े ह े जोितबांनी ओळखल े होते. हणूनच यांनी ि या 
आिण शू ाितशू  यां या िश णाचा आ ह धरला होता. त कालीन 
समाजात ी िश णाची चंड पीछेहाट झाली होती.व र  वगाकडे 
िश ण एकवटलेल े असतानाही या वगातील ि यांना सु ा िश ण घेण े
नाकारल े जात होते. यामुळे सवसामा य ि यां या िश णाचा  
िवचारात घेण ेदरुापा त झालेल ेहोते. 

एकंदरीत या काळाम ये धम सारा या हतेूसाठी ब याच ि न 
िमशनरी भारतात आ या यांनी धम सारा या हतेून े काही िमशनरी 
शाळा सु  के या हो या. परंत ु हदूंनी मा  ि यां या िश णासाठी 
कुठलीही उपाययोजना केललेी न हती. या काळात ी िश णाची चंड 
वाताहात झाली होती यािवषयी धनंजय क र ह े महा मा फुल े यां या 
च र ात हणतात," १९ ा शतकात हद ू मुलीक रता पिहली शाळा 
कलक ा येथ ेसन१८१९ म ये  तेथील अमे रकन िमशनने सु  केली होती. 
याकाळी या शाळेत मुली आण यासाठी िश काला येक दवशी 

घरोघरी जावे लागत असे. मुल नी शाळेत िशक यास यावे हणून यांना 
काही िव ावेतन ावे लागत असे. या माणात िश क मुली शाळेत 
आणतील याच माणात यांना वेतन िमळते असे .पुढे अमे रकन िमशनन े
सन १८४० म ये पु या या प रसरात मुल या शाळा सु  के या हो या. 
 कॉ टश ि ती धम पदेशकांनी चालवलेली एक मुल ची शाळा पु यात 
होती. या ठकाणी सुमारे दहा मुली िशकत हो या. पण ती ि नांची 
शाळा अस यामुळे पुढे चालू शकली नाही.३ याव न ि यां या िश णाची 
अव था अ यंत िबकट होती असे दसून येत.ेसवसाधारणपण ेया सव शाळा 
ि ती िमशन यां या मा यमातून चालव या जात असताना धमातराचा 
कारणान े कवा या शाळेत मुली गे या तर आपण बाटले जाऊन आप या 
समाजातील लोक आप याला जाती बाहरे टाकतील अशा भीतीपोटी या 
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शाळेत अगदी नग य मुली हो या. भारतीयां या शाळाही याकाळी 
ि यांसाठी न ह या. एकूणच िवचार केला तर ी िश णाची याकाळात 

चंड िचरफाड झा याची दसून येते. 
महा मा फुले यांचे शै िणक  योगदान ह े केवळ ताि वक न हते 

तर याला यां या अजोड कतृ वाचा वसासु ा होता. समाजा या 
शै िणक िवकासाचे काय ह े यांनी ि गत ो साहन देऊन पूण 
कर याचा य  केला. यांनी ी िश णाचा पुर कार केला कारण 
त कालीन समाजात ि यांची अव था अितशय दयनीय होती. समाजात 
पूव पासून ि यांचे थान किन  दजाचे होते. फुले यां या काळातही 

ीला उपभोगाची व त ू मानल े जाई.मग ती े  समज या जाणा या 
ा ण जातीतील असो कवा शू ाितशू  वगातील असो ितचे जीवन 

अ यंत क दायक व दःुखदायक असे. समाज व कुटंुब व थेतही ितला गौण 
थान द याने तीचे अि त वच नाकारल ेगेल ेहोते. ित यावर अनेक नैितक 

व धा मक बंधने लादली गलेी होती. अशी ही अ ानात, मानिसक 
गुलामिगरीत व समाज व थे या पारंपा रक बंधनात अडकललेी ी 
महा मा योितबा फुल े यां या चतनाचा िवषय बनली होती. समाजात 
ितची होणारी अधोगती पा न जोितबांचे मन अ व थ होत होते.ही 
अधोगती थांबव याचा यांनी िन य केला व ित या सामािजक 
गुलामिगरी या बे ा तोड या या ठरवल.े ीला जर गुलामिगरीतनू मु  
करायचे असेल तर ितला आजपयत बंद असलले ेिश णाचे दरवाजे उघडल े
गेल ेपािहजे ह े यांनी जाणल ेहोते. हणूनच यांनी ी िश णाला ाधा य 
दल े होते कारण समाजातील सव ि यांना सवाथाने गलुामिगरीचा व 

परावलंिब वाचे जीवन जगावे लागत होते. समाजाने ीला कुठ याही 
कारचे वातं य दलेल ेन हत.ेपु ष धान सं कृतीने िविवध कारणा तव 
ीला िश ण दे याचे नाकारल ेहोते.  ीन ेिश ण घेण े हणजे ाचार 

करण े होय अशी समजूत होती.४ या वाईट समजुती या नावाखाली 
समाजाने ि यांना िश ण दे याचे टाळल ेहोते . 

महा मा फुले यां या मत,े"जोपयत ि यांना िश ण नाही तोपयत 
ितचा उ दार होणे कदािप श य नाही" ी िशि त झाली तरच ितचा 
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उ ार होईल, ितला समाजात आ म ित ा लाभेल व मानिसक 
गुलामिगरीतून मु  होईल असा िवचार क न यांनी सन १८४८ म ये 
पु या या बुधवार पेठेतील िभडे वा ात अ यंत ितकूल प रि थतीत 
आप या काही  िनवडक िम ा या मदतीने मुल ची पिहली शाळा थापन 
केली.५  तेथ ेअ पृ य समाजातील मुल ना िश ण दल ेजात होते. यावेळी 
या शाळेत वतः योितबा िश काचे काम करीत होते. याकाळात या 
मुल ना िशकव यासाठी ी िश का िमळत न हती ते हा यांनी आपली 
प ी सािव ीबाई फुले यांना थम सा र केल े यानंतर सािव ीबाई या 
मुल या शाळेत ी िशि का हणून काम क  लाग या. 

पूव या काळी ि यांनी िश ण घेण े हणजे पाप समजले जाई. 
सनातनी लोकां या मते, ि यांना िश ण घे याचा अिधकार नाही यांनी 
िश ण घेणे हणजे आपला धम बुडिव यासारखे आह.े एकंदरीत 
सनातनवादी लोकां या अपे ांना यु र दे यासाठी जोितबांनी ी 
िश णाचे काय हाती घेतल.े िश ण ह ेसमथ ी हणून जग यासाठी दले 
जावे, ि यांचा खरा धम यांना िश ण देण े होय. ि यां या 
मानिसकतेसासाठी व स म ी घडव यासाठी िश णािशवाय पयाय 
नाही ह ेजोितबांना चांगलेच माहीत होते. हणूनच यांनी ी िश णाचा 

ारंभ केला.६ पण ि यांनी िश ण घेण े ही गो  सनातनी वृ ी या 
लोकांना चली नाही कारण ते मुलीचे िश ण समाज ोह व धम ोह मानू 
लागल.े समाजात यावेळी संतापाची लाट पसरली होती. सनातनी 
लोकांनी सािव ीबा ना शाळेत जाता येताना ास दे यास सु वात केली. 
यां या अंगावर िचखल, शेण फेकणे, घाण टाकणे, दगड मारण,ेअपश द 

वापरण े अशा मागान े यांनी सािव ीबाईना ास दे यास सु वात केली 
होती परंत ु या माऊलीन ेहा ास सहन क न आपल े ी िश णाचे काय 
चालूच ठेवले. शेवटी सनातनी लोकांनी िचडून सािव ीबा या सास यांचे 
हणजे गो वदरावांचे कान भरल.े ते हा आप या सुनेचे ह ेकाम यो य न ह,े 

समाजा िवरोधी आह.े असे वाटून गो वदरावांनी योितबांना एक तर घर 
सोडा कवा सािव ीबा ना िशि का हणून काम कर यास बंदी घाला 
अशी सूचना केली. ते हा जोितबांनी घर सोड याचा िनणय घेतला पण 
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आप या ी सुधारणेचा माग सोडला नाही.७  जोितबांनी आप या 
कायापासून परावृ  हावे हणून यांना मार यासाठी याच सनातनी 
लोकांनी मारेकरी पाठवल े तरीही महा मा फुले आप या कायापासून 
तसूभरही मागे सरल ेनाही. 

सन १८४८ म ये  यांनी सु  केलेली शाळाही बंद पाडली होती. 
तदनंतर सदािशव गोवंडे यांनी दले या जागेत ही शाळा पु हा सु  
कर यात आली. आप या कायाला वि थत व प ा  हावे हणून 
योतीबांनी आप या िम ा या मदतीने एक कायकारी मंडळ थापन केले. 

या  कायकारी मंडळात वतः महा मा फुले, केशव िशवराम जोशी, 
बापुरावजी मांडे, अ णा सह बु ,े िव णू मोरे र िभडे, जग ाथ 
 सदािशवजी इ. मंडळी होती. या कायकारी मंडळा या मा यमातून 
योतीबांनी १७ स टबर १८५१ रोजी रा ता पेठेत मुल ची दसुरी शाळा 

सु  केली तर १५ माच १८५२ रोजी वेताळ पेठेत मुल ची ितसरी शाळा 
सु  कर यात आली. योतीबां या या कायाला युरोिपयन व काही 
थािनक लोकांनी सव कारचे सहकाय केले.८  सरकारनेही यथाश  

मदत केली. महा मा योितबा फुल ेयांनी ी िश णाला महारा ात एक 
वेगळी दशा ा  क न दली.  

एकूणच योितबाची ी िश णािवषयी एक वतं  अशी 
भूिमका होती. यांनी १६ िडसबर १८५३ रोजी " द बॉ बे गा डयन"या 
वृ प ातून आपली िश णिवषयक भूिमका मांडली होती. यात ते 
हणतात, "ि यां या शाळेन े थम माझे ल  वेधले. पूण िवचारांती माझे 

असे मत झाले क , पु षां या शाळेपे ा ि यां या शाळेची अिधक 
आव यकता आह.े ि या आप या मुलांना यां या दसु या आिण ितस या 
वषात जे वळण लावतात. यातच यां या िश णाची िबजे असतात."ते 
पुढे हणतात, "घरातील मुलांचे संगोपन कर याची जबाबदारी ि यांवर 
असत.े मुलेही अिधक काळ आईकडेच असतात. यामुळे आई या प तीन े
आप या मुलांवर सं कार घडवते याच प तीन ेमुल ेवागतात, जर आईला 
चांगल े अगोदर िश ण िमळालेल े असेल तर ती आप या मुला या 
िश णासाठी िनि तच जागतृ राहते. 
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कुटंुबातील एक पु ष िशकला तर याचे िश ण श यतो या या 
पुरतेच सीमीतच राहत.े परंत ु कुटंुबातील एक ी िशकली तर  ित या 
िश णाचा भाव ित या मुलांवर पडून एकूणच कुटंुबाचा यातून फायदाच 
होतो.९ यासाठी ि यांना िश ण िमळणे आव यक आह े असे फुल े यांना 
वाटत होते. ी िश णा या शाळांना सरकारने ो साहन ावे असेही 
 फुले यांना वाटत होते. ती सरकारची नैितक जबाबदारीच होती. आप या 
तीनही शाळांचे ब तान चांगल े बसल े असे वाट यावर यांनी दि णा 

ाईज किमटी या फंडातून काही अनुदान िमळावे यासाठी अज केला 
होता. सरकारला िलिहले या प ात यांनी आप या शाळेिवषयी व या 
अनुषगंान ेअिधक य  केल ेजावेत यादृ ीन ेआपल े िवचार मांडल े होते. 
महा मा फुले यां या अनुदाना या मागणीस ि टश सरकारनेही यो य 

ितसाद दललेा होता. ते हा मेजर  कडी या इंगर्ज अिधका याने दि णा 
ाईज किमटी या फंडातून ७५ . दरमहा अनुदान मंजूर केले.१० याव न 

ि टश सरकारनेही महा मा  फुल े यां या ी िश ण कायाची  दखल 
घेतली होती ह े प  ल ात येते. 

योतीबां या मते, बालिववाह सार या गंभीर सम येवर मात 
कर यासाठी ी िश ण आव यक होते. एक तर िश णान ेजागृती होऊन 
बालिववाह चुक चा आह ेअसे पालकांना समजते आिण जर ह ेसमजलेच 
नाही तर कमान मुलगी िशकते आह ेया नावाखाली बाल िववाह टाळला 
जाऊ शकतो. एवढे झाले तरी समाजा या दृ ीन े त े खूप मोठे फिलत 
समजावे. एकूणच िवचार करता बालिववाह व यापासून पुढे िनमाण 
होणा या अनेक सम या रोख याचा पयाय ी िश णा या पुर कारातून 
उपल ध होऊ शकतो. महा मा  फुल ेयांनी सु  केले या शाळेचे ह ेमोठे यश 
समजावे लागले कारण यां या शाळेतील िव ा याची सं या दवस दवस 
वाढत गेललेी होती. या शाळे या परी ा िनिम  आयोिजत केले या 
समारंभात वाचनात आले या अहवालात मुल ची सं या नमूद कर यात 
आली होती. याम ये संपूण तीनही शाळेतील एकूण २३७ िव ा याची 
नावे हजेरीपटावर न द होती तर जवळजवळ या ित ही शाळेतून २०० 
िव ा थन या रोज या हजेरीची न द होती.११ िश णािवषयी एवढी 
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ितकूल प रि थती असताना या तीनही शाळेम ये एव ा मो ा 
माणात मुली िश ण घेत हो या. िनि तच या बालिववाहाचे भ  ठरत 

न ह या. ी िश णाचा चार व सार कर यासाठी योतीबांनी आणखी 
काही मह वा या गो चा परु कार केलेला होता. मुल ना िश णाकडे 
आक षत कर यासाठी यांना िश यवृ या, बि से दे यात यावीत तसेच 
यां यासाठी व तीगृहाची, पु तकांची, कप ांची व इतर आव यक 

गो ची व था केली जावी असे जोितबांना वाटत होते. अशा सव सोयी 
पुरव यामुळे पालक वग आप या मुल ना शाळेत पाठवतील असा यांचा 
िव ास होता कारण एकदा का शाळेची गोडी िनमाण झाली क  वरील 
सव गो ीचे मह व कमी होऊन िश णाचे मह व अिधक वाढेल असा 
यांचा गाढ िव ास होता. ही गो  महा मा फुले यांनी वतः या शाळे या 

अनुभवाव न नमूद केलेली होती. 
फुल े यांनी सु  केले या तीनही शाळा या वा षक परी ा 

संप यानंतर मुल ना मा यवरां या ह त े सा ा व पु तकांची बि से 
दे यात आली होती. यावेळी काही मुल नी आ हास बि से दे याऐवजी 
आम या शाळांसाठी ंथालय सु  कर यात यावी अशी मागणी 
मा यवरांकडे केललेी होती. याव न असे प  होते क , एकदा िश णाची 
आवड िनमाण झाली क  बाक या गो ीपे ा िश ण मह वाचे वाटते असे 
जरी असल ेतरी गोरग रबां या मुल या  िश णा या संबंधाने वरील सव 
सोय समाजास िमळणे आव यक आह.े या अनुषंगान ेरोज शाळेत येणा या 
िव ा थन ना िश यवृ या द या जा ात असे यांचे मत होते. 

योितबा फुले यांनी पुढे सरकारने बालिववाह रोख यासाठी 
संमती वयाचा कायदा करावा असे सुचवले तसेच हा कायदा क न 
ठरावीक वयोमयादा या आत िववाह रोख यासाठी कायदा करावा असे 
सूिचत केल.े एक हणजे या काय ाचे बंधन अस यामुळे मुलीचे िववाह 
११ वषापूव  करता येऊ शकणार न हत.े तसेच पालक मुल ना शाळेत 
पाठवणे श य होतील आिण दसुरे हणजे कायदा क नही तो मोडून 
बालिववाह झालाच तर संमतीवया या काय ानुसार यां यावर आ थक 
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कर लादला जाणार होता व या करा या पैशाचा वापर शू ाितशू ां या 
िश णावरच होणार होता.१२ 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ----    वरील  आशयाव न ांतीसुय महा मा फुल ेएक थोर िश ण त  
होते याची िचती तर येतेच.तसेच भारतीय समाज व थे या 
इितहासात फुल े यांचे ी िश णातील काय आिण योगदान अितशय 
मोलाचे होते. िश ण हा मानवाचा ितसरा डोळा आह ेअसे मानून महा मा 
फुल ेयांनी िश णावर अिधक काश टाकला होता. िश ण ही कोण याही 
एका ची म े दारी नसून ते सवाना िमळावे, िश णाचा सार होऊन 

ान व िवचारांची वृि  वाढवी याम ये महा मा फुल े यांचे योगदान 
मह वाचे ठरत.े ि यांसाठी शाळा थापन करताना आिण ती के यावरही 
या शाळेचे कामकाज चालवताना यांनी वतः या घराचा यागही केला 

होता. यांची प ी सािव ीबाई फुल े यादेखील यां या पाठीमागे 
सावलीसार या उ या हो या. फुल ेदा प यांनी एकोिणसा ा शतकात ी 
िश णात केलेली कामिगरी अि तीय  मानली जाते. यां या शै िणक 

े ातील मौिलक कायाब ल सन १८५२ म ये इं ज शासनाने फुल े
दांप याचा समारंभपूवक स कार केला. या संगी मेजर कडी यांनी इं जी 
सरकारचे िनवेदन वाचून दाखवून या दा प यांचा आहरे देऊन गौरव केला. 
"िज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाची उ ारी" उ स य  कृतीत 
आणून फुल दांप यानी मुली या िश णाला सव  ाधा य दल.े महा मा 
फुल े यांनी तर ी िश णाची मु तमेढ रोवून ी-पु ष यां यातील 
समानतेची मशाल पेटवली. यांची ही ी-उ ारक चळवळ जगाम ये 

ीला ित ा ा  क न देणारी चळवळ होती. ताराबाई शदे, मु ा 
साळवी, पंिडता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी या कतु वान ि यां या 
कायमागची ेरणा सु ा महा मा योितबा फुल ेहोते. यामुळे ते भारतीय 

ी िश णाचे व ीमु  चळवळीचे आ  णेत े ठरतात. अशा या 
िश णत ा या व िश णमहष या  कायाला कोटी कोटी णाम! 
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पृ. .२५३ 
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egkRek T;ksrhck Qqys o lkfo=h Qqys ;kaps L«kh egkRek T;ksrhck Qqys o lkfo=h Qqys ;kaps L«kh egkRek T;ksrhck Qqys o lkfo=h Qqys ;kaps L«kh egkRek T;ksrhck Qqys o lkfo=h Qqys ;kaps L«kh 
f’k{k.k] lf’k{k.k] lf’k{k.k] lf’k{k.k] lkekftd dk;kZr tM.k&?kM.khrhy kekftd dk;kZr tM.k&?kM.khrhy kekftd dk;kZr tM.k&?kM.khrhy kekftd dk;kZr tM.k&?kM.khrhy 

;ksxnku;ksxnku;ksxnku;ksxnku    
    

la’kks/kd 
fo|k nxMw ok?kekjsfo|k nxMw ok?kekjsfo|k nxMw ok?kekjsfo|k nxMw ok?kekjs    

tulaokn o o`Rri= fo|k foHkkx] MkW- ckcklkgsc vkaacsMdj ejkBokMk fo|kihB] vkSjaaxkckn- 
                                                                             

 dzkarhlw;Z egkRek T;ksrhck Qqys o dzkarhT;ksrh lkfo=hckbZ Qqys ;kauh L=h 
f’k{k.k] rGkxkGkrhy lektklkBh dsysys  dk;Z gs [kwi eksykps vls vkgs- R;kauh vkiys 
iq.kZ vk;q"; lektfgrklkBh okgwu ?ksrys- [kwi gky vis"Vk lgu d:u R;kauh 
fnunqcGÓkk nfyr lektkyk Lor%P;k okMÓkkrhy fi.;kP;k ik.;kpk gkSn m?kMk d#u 
fnyk- fdrh fcdV ifjfLFkrh lektkph lukrU;kauh d:u Bsoyh gksrh- fdrh tkrhokn] 
fdrh ca/kus fL=;kauk yknwu Bsoyh- R;kosGh vLi`’; lektkoj lukrU;kauh [kwi vU;k; 
vR;kpkj dsys ;ko:u vls y{kkr ;srs dh] R;kdkG’kh fLFkrh d’kh vlsy- 
 19 O;k ‘’krdki;Zar lkekftd {ks=kr L=h gh cafnLr gksrh- frps iw.kZRo 
frP;k irhoj Eg.ktsp iq:"kkaoj voyacwu gksrs- fL=;kauk Lokra«; uOgrs] R;kauk dks.krsgh 
vf/kdkj uOgrs] fL=;kauk ghu letys tkr gksrs- ' pqy vkf.k ewy'  ,o<sp R;kaps {ks= 
e;kZfnr gksrs dsoG vfo|seqGsp fL=;kaps 'kks"k.k gksr vkgs ;kph tk.kho izFker% egkRek 
T;ksrhck Qqys ;kauk >kyh- L=h gh ek.kwl vkgs vkf.k fryk ek.kqldhps gDd feGkysp 
ikfgtsr gh tk.kho d:u ns.;klkBh L=h f’k{k.kkph vko’;drk vkgs gk fopkj egkRek 
Qqys ;kaaP;k eukr :tY;koj R;kauh vo?;k ,dfolkO;k o"khZ 1848 lkyh R;kauh 
iq.;kr eqyhaph ifgyh 'kkGk dk<wu L=h f’k{k.kkP;k dk;kZl lq:okr dsyh- egkRek Qqys 
;kaps gs dzkafrdkjh ikÅy Eg.kts efgyk l’kDrhdj.kkph ik;kHkj.kh gks;- 
 egkRek tksrhjko Qqys vkf.k lkfo=hckbZ Qqys gs ns’kkP;k lkekftd vkf.k 
'kS{kf.kd bfrgklkrys ,d vkxGsosxGs vls tksMis vkgs- nhM’ks o"kkZiwohZ L=h&iq:"k 
lerk vkf.k lkekftd U;k; ;kaph pGoG mHkkj.;klkBh R;kauh dMoh >qat fnyh- Kku 
gh Qkj eksBh lRrk  vlwu fL=;k vkf.k nfyr&cgqtu oxkZph mUurh R;kP;kf’kok; 
gksÅ 'kd.kkj ukgh gs vksG[kwu izR;{k f’k{k.kizlkjkP;k dk;kZyk R;kauh Lor%yk 
vk;q";Hkj okgwu ?ksrys- laiw.kZ ns’kkr eqyhaph 'kkGk vkf.k ' usVhOg yk;czjh'  loZ izFke 
lq: egkRek Qqys vkf.k lkfo=hckbZ Qqys ;kauhp dsys- ns’kkrhy lk{kjrk vfHk;kukph 
lq:okr R;kauhp 1854&55 lkyh dsyh fL=;kalkBh R;kauh QlfoY;k xsysY;k czk„.k 
fL=;kaph ckGari.kklkBh vkf.k R;kaaP;k eqykaP;k laxksi.kklkBh 1863 lkyh egkREkk Qqys 
o lkfo=hckbZ Qqys ;kauh Lor%P;k ?kjkr R;kauh ' ckygR;k izfrca/kd x`g'  lq: dsys-  
' lR;’kks/kd let'  LFkkiu d:u gqaMÓkkf’kok;P;k deh [kpkZrhy lk/;k i/nrhP;k 
' lR;’kks/kd fookgkph'  izFkk R;kauh lq: dsyh- Lor%P;k ?kjkrhy ik.;kpk gkSn 
vLi’̀;kalkBh [kqyk d:u tkrh fuewZyukP;k dk;Zdzekyk FksV gkr ?kkryk- ckyfookgkauk 
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fojks/k d:up egkRek Qqys Fkkacys ukghr rj R;kauh fo/kokaps iqufoZokg lekjaHkiwoZd 
?kMowu vk.kys- 
 ns’kkrhy L=h 'kqnzkfr’kqnz oxkZph lexz lkekftd] lkaLd`frd vkf.k 'kS{kf.kd 
pGoG mHkkj.;kps dzkafrdkjd vls ,sfrgkfld dke egkREk Qqys o lkfo=hckbZ Qqys 
;kauh dsys- R;kaP;k 'kS{kf.kd o lkekftd dkeps o.kZu djrkauk ,dk vukfed i=dkjkus 
' fn iquk vkWC>OgZj vW.M MsDdu fodyh'  ;k o`Rri=kr fyfgys gksrs] ' gs dke Eg.kts 
fganw laLd`rhP;k bfrgklkrhy ,dk uO;k ;qxkpk vkjaHk gks;-'  [kÚ;k vFkkZus gh ,d 
dzkarhiokZph lq:okr gksrh- Lokra«;kP;k vk/kh vkiY;k ns’kkr vk/kh lkekftd lq/kkj.kk 
dh vk/kh jktdh; lq/kkj.kk ;koj ,d okn >kkysyk gksrk- baxztkP;k :ikr 'k=q leksj 
fnlr vlY;kus vki.k LokHkkfodp jktdh; Lokraa«;kyk vxzdze fnyk- 15 vkWxLV 
1947 jksth vki.k jktdh; Lokra«; feGfoY;kuarj vkrk vkiys lkkeftd iz’u 
vilwd lqVrhy vlk yksdkapk let gksrk- ijarq tl tls fnol myVq ykxys rlrlk 
yksdkauk Hkzefujkl gksÅ ykxyk- R;krwu lkekftd pGoGh gGwgGw iq<s ;sÅ ykxY;k- 
fofo/k {ks=karhy lkekftd U;k;kP;k pGoGh la?kfVr dj.kkÚ;kaP;k gs y{kkr ;sÅ  
ykxys dh ;k fo"k;kph egkRek Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kauh fyfgysyh 
' fo"k;if=dk' vktgh ekxZn’kZd vkgs- Qqys&’kkgq&vkacsMdjkaps lexz dzkafrdkjh fparu 
vktgh izLrqr vlY;kps fnlwu ;srs- R;kauk R;kaP;k thoudk;Z vkf.k fopkjkacíy fo’ks"k 
jl okVw ykxyk-  
 lkfo=hckbZ Qqys ;kauh vk;q";Hkj egkRek tksrhck Qqys ;kauk fnysyh lkFk 
vtksM gksrh- R;kauh ?kkywu fnysyk L=h&iq:"k lerspk vkf.k 'kkarrke; lgthoukpk 
vkn’kZ dkGkrhy gksrk- f’k{k.k] lkekftd U;k;] tkrhfuewZyu] iqjksfgr gVko ;k {ks=kr 
R;kauh fnysys ;ksxnku bfrgklkcjkscjp orZekukykgh mtGwu Vkdj.kkjs] vktgh izLrqr 
vl.kkjs vls ;ksxnku vkgs- lkfo=hckbZ Qqys ;kauh fnysyh gh f’knksjh vkiys thou lnSo 
le`/n djhr jkghy- 
 vk/kqfud egkjk"VªkP;k bfrgklkr ts lektlq/kkjd vkf.k lektfpaard gksÅu 
xsys R;kr egkRek tksrhjko Qqys ;kaps LFkku osxGÓkk izdkjps vkgs- brj lektlq/kkjdkauh 
vkf.k fopkjoarkuh lkekftd iz’ukadMs FkksMÓkk’kk vaarjko:u ikfgys- i.k Qqys gs 
izR;{kr% lkekftd la?k"kkZr mHks gksrs- brjkaph Hkwfedk izcks/kd o lq/kkjdkaph gksrh- Qqys 
gs dsoG izcks/kd o lq/kkjd uOgrs- oLrqr% R;kauh ,dk fparu’khy lkekftd 
dzkafrok|kph Hkqfedk Lohdkjyh gksrh vkf.k Eg.kwu vk/kqfud egkjk"VªkP;k  bfrgklkrhy 
lkekftd dzkarhps /kqjh.kRo fu%lafnXni.ks R;kaP;kdMs tkrs- brj fopkjoarkauh dsoG 
izcks/ku dk;kZykp lq/kkj.kk ekuys- izcks/kukyk ns[khy lkekftd ifjorZuklkBh vko’;d 
vl.kkjh ,d foekspd 'kDrh izkIr gksr vlrs- i.k dsoG izcks/ku Eg.kts ifjorZu uOgs- 
egkRek Qqys ;kapk viokn oxGrk egkjk"Vªkrhy brj lektfpardkapk lq/kkj.kkokn gk 
dsoG izcks/kukP;k ik;koj mHkkjysyk gksrk- 
 vk/kqfud Hkkjrke/;s ifgys lekt dzkaafrdkjd egkRek tksrhck Qqys ;kauh 
cgqtu lektkr lkekftd lerk] cqf/nizkek.;okn vkf.k ekuoh ,drk ;k vk/kqfud 
fo’oekuoh lektkyk ,d:irk ns.kkÚ;k eqY;kaapk egkes: egkRek tksrhck Qqys gksr- 
egRek Qqys eqyxkeh fopkjoar gksrs- R;kauh cgqtu lektkps izcks/ku o nfyr eqDrhpk 
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izpkj ;klkBh R;kauh ygkueksBh iqLrds fyfgyh R;kaps loZ ys[ku lR;’kks/kd lektk’kh 
fuxMhr vkgs- R;kaP;k ys[kukr lkekftd tk.kho gksrh] lkekftd n`"Vh gksrh] R;kapk 
lkfgR; fuekZ.k dj.;kpk gsrw rhu izdkjpk gksrk- 
1- 'kqnzkfr’kqnzkaP;k nkL;Rokph dkj.ks 'kks/k.ks o R;kaps izcks/ku dj.ks- 
2- cgqtu lektkrhy mPp f’kf{krkae/;s izlkj o izpkj dj.ks- 
3- ekxklysY;k tkrhr f’k{k.kkpk izlkj o izpkj dj.ks- 
 egkREkk Qqys ;kauh vk/kqfud ;qxkyk vkOgku ns.kkjs vkf. Ijaijkxr e/;;qxhu 
lektjpusyk m[kMwu lektdzkarhps fokj ekaMys vkgsr- R;kauh ts fopkj ekaMys rs 
Lokra«;kdMs o lersdMs us.kkjs gksrs- egkRek Qqys ;kaP;koj' FkkWel isu' ;k egku 
fopkjoarkP;k ' ekuoh gDd' ;k xzFkkapk izHkko iMyk- Eg.kwu R;kauh lkekftd dk;kZdMs 
fo’ks"kr% L=h f’k{k.kkckcr R;kauh ;qxizorZd dk;Z dsys- R;klkBh 1852 lkyh baxzt 
ljdkjus R;kaP;k dk;kZpk lRdkj dsyk- egkjk"VªkP;k lkekftd izcks/kukyk egkREkk Qqys 
;kauh osxGh fn’kk nk[kfoyh- fL=;kaP;k o vLì’;kaP;k m/nkjklkBh rs panuklkj[ks f>tys 
R;kaP;k ;k dk;kZr lukrU;kauh vusd vMFkGs fuekZ.k dsyh ijarq vkiY;k /;s;kiklwu 
egkRek Qqys d/khp fopfyr >kys ukghr- tksfrck Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kauh 
lektkrhy fo"kerk u"V dj.;klkBh] rGkxkGkrhy lektkyk oj vk.k.;klkBh R;kaps 
Qkj eksBs ;ksxnku vkgs- lektkr] fo"kerk] tkrhHksn] vKku L=hnkL; ;klkj[;k vfu"V 
izFkk dsoG /kekZoj n`<ewy >kY;k vkgsr- vls R;kaps Li"V er gksrs- egkRek Qqys ;kauh 
;k loZ ckchaapk fopkj d:u izFke fL=;kaP;k m/njkps dk;Z gkrh ?ksrys- fganw fL=;kauk 
xqykefxjhrwu eqDr dj.;klkBh rs vk;q";Hkj >Vys-  
 Hkkjrh; lektkus fL=;kauk lersiklwu o f’k{k.kkikwu oafpr Bsoys gksrs- R;kaps 
thou fodlhr dj.;klkBh f’k{k.k gs izeq[k lk/ku vkgs gs egkRek Qqys ;kauh vksG[kwu 
f’k{k.kkus ek.klkr LokfHkeku fuekZ.k gksrks- gs lq/kkj.kkaps ewG vkgs vls R;kaps er gksrs- 
lukrU;kaP;k ers fL=;kauk f’k{k.kkpk vf/kdkj ukgh R;kauk f’k{k.k ns.ks Eg.kts /keZ] lekt 
;kaP;k fo:/n okx.ks gks;- L=hyk f’k{k.k] eqyhauk f’k{k.k fnys rj rh dqekxkZyk ykxsy] 
fryk vdkyh oS/kO; ;sbZy v’kk [kqGÓkk letwrh lektkr :< >kY;k gksR;k- ' pwy 
vkf.k ewy'  ,o<sp frps dke gksrs- R;keqGs ckyfookg] tjBdqekjh fookg v’kk izFkseqGs 
fo/kokaph fLFkrh vR;ar fcdV]n;uh; gksrh] lektke/;s R;kauk =klkyk lkeksjs tkos 
ykxr gksrs- R;kaaps ds’koiu d:u R;kauk fonzqi dsys tkbZ- ,daanjhr R;k dkGkr 
lektkP;k L=h ckcrP;k vis{kk vU;k;h o i{kikrhi.kkP;kp gksR;k- dqzj o yTtkLin 
pkyhfjrheqGs fL=;kaph n;fu; voLFkk >kkyh gksrh- R;kp dkGkr egkRek tksrhck Qqys 
;kauh fL=;kaP;k m/nkjkps dk;Z gkrh ?ksrys- R;klkBh R;kauk Qkj eksBs vieku]d"V lgu 
d:u L=h gs lektkps ewG vkgs] vls ekuwu egkRek Qqys ;kauh L=h f’k{k.k] fo/kok] 
fookg] ckygR;k izfrca/k] ds’koiu ;klkj[;k egŸokP;k lkekftd leL;sckcr Hkjho 
dk;Z dsys- 
 egkRek tksrhck Qqys ;kauh iq.;kr b-l- 1848 lkyh izfrdwy  ifjfLFkrhe/;s 
eqyhalkBh ifgyh 'kkGk lq: dsyh- vLì’; lektkrhy fL=;kauk ns[khy R;k 'kkGsr 
f’k{k.k fnys tkr gksrs- ijarq vLi`’;kaP;k eqyhauk f’kdfo.;klkBh R;kauh vkiY;k ¼iRuh½ 
lkfo=hckbZ Qqys ;kauk izFke f’kf{kr d:u R;kauk f’kf{kdk Eg.kwu useys- lukrU;kauk gh 
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xks"V lektnzksgh o /kekZnzksgh okVyh R;keqGs R;kaaP;kr larkikph ykV mlGyh- 
lukruok|kauh T;kosGh lkfo=hckbZ f’k{k.k ns.;klkBh tkr rsOgk R;kaP;k vaxkoj fp[ky] 
'ks.k] nxM ekj.ks vlk =kl fnyk tkr- rlsp R;kaP;koj rk’kksjs vks<ys tkr vlr- 
rjhgh  R;k MxexY;k ukghr R;kauh vkiys dk;Z vR;ar usVkus pkyw Bsoys- lektkrhy 
cgqtu] rGkxkGkrhy xjhc lektkyk Kkukps njokts m?kM.;kps dzkarhdkjd dk;Z egkRek 
Qqys ;kaauh dsys-  b-l- 1851 e/;s cq/kokj isBsr nqljh eqyhaph 'kkGk lq: dsyh- 
L=h&’kqnz o f’k{k.kO;oLFkk %L=h&’kqnz o f’k{k.kO;oLFkk %L=h&’kqnz o f’k{k.kO;oLFkk %L=h&’kqnz o f’k{k.kO;oLFkk %    
    ,dksf.kLkkO;k ’krdkr loZ= vKkukps] vR;kpkjkps] fo"kersps] /keZ:<haps 
lkezkT; iljysys gksrs- lkekftd vkf.k /kkfeZd ifjfLFkrh [kwip [kkykoysyh gksrh- 
iq:"kiz/kku lektjpusr L=hps Lora= vfLrŸop lkQ&lkQ ukdkj.;kr vkys gksrs- 
L=hlq/nk ek.kwl vkgs- fryk Hkkouk] eu] fopkj dj.;kph {kerk vkgs g ukdk:u L=h 
tUep v’kqHk ekuyk xsyk- fL=;kgh gksr vlysY;k NG] vU;k;keqGs vkiys lRo o 
LoRop xekowu clY;k gksR;k- xqyke Eg.kwu vkfJrklkj[ks o ijkoyaach thou tx.ks 
R;kaP;k vaxoG.kh iMwu xsys- L=h xqykefxjhph gh ijaijk euwiklwu lq: >kyh gksrh- 
/keZxzaFkkrwu L=h o 'kqnzkauk I’kwis{kkgh ghu letwu r’kh R;kauk okx.kwd fnyh gkr gksrh-
L=htkrhps ,dw.k vfLrŸop laiq"Vkr vkys gksrs- lektO;oLFksr L=hps LFkku dks.kR;k 
izdkjps gksrs ;kcíy MkW- ek-xks- ekGh fyfgrk] ' vxnh izkphu dkGP;k vkjaHkkiklwu 
L=h&lektkps loZ izdkjps vfLrŸo fgjkowu ?ksÅu xjhc xk;] ik;ph nklh] 
vMhvMp.khP;k osGh lksU;klkj[kh mi;ksxh iM.kkjh o nsrk ?ksrk ;s.;klkj[kh ,d oLrw 
vlk lks;hLdj fopkj vkf.kvkpkj vxnh vkti;Zr gksr vkyk vkgs-'  gh oLrqfLFkrh 
y{kkr ?ksrk fL=;kadMs ikg.;kpk n`f"Vdksu y{kkr ;srks- 
 Lkekftd pkyhjhrh o :<hijaijsr ckyfookg] ds’koiu] lrhph pky v’kh 
vusd ca/kus fL=;kaoj yknyh xsyh gksrh- L=h 'kqnzkaojhy ca/kukcíy  f’k{k.kO;oLFkscíy 
izsek xksj ;kauh ekaMysys fopkj vfr’k; cksyds vkgsr-' f’k{k.k Eg.kts lkjklkj fopkj] 
izR;sd fl/nkar vuqHkokP;k dlksVhoj ?kklwu ikg.ks izR;sd izLFkkfir fl/nkarkdMs 'kads 
lkj[ks ikgwu cq/nhP;k dlksVhyk rks [kÚ;k&[kksVÓkk HkkdM dFkkaps foospu ,o<kp 
f’k{k.kkpk vFkZ lhfer >kkyk gksrk-' ;ko:u vls y{kkr ;srs dh] L=h&’kqnzkauk] 
f’k{k.kkph }kjs [kqyh uOgrh dqBykgh Lora= fopkj vaeykr vk.k.;kph dks.krhp 
O;oLFkk fuekZ.k >kkysyh uOgrh- R;keqGs cgqtu lektkr vBjkfo’o nkfjnzÓk R;kaP;k 
okVÓkkyk vkysys gksrs- fu;rdkfydkaP;k ek/;ekrwu izcks/kukpk iz;Ru lq: vl.;kP;k 
dkGkr cgqla[; lekt gk misf{kr jkfgysyk fnlwu ;srks- 
egkRek Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ’kS{kf.kd fopkegkRek Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ’kS{kf.kd fopkegkRek Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ’kS{kf.kd fopkegkRek Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ’kS{kf.kd fopkj/kkjk %j/kkjk %j/kkjk %j/kkjk %    
    egkREkk Qqys jktdh; o lkekftd ifjfLFkrhcíy fopkj djhr vlrkukp 
R;kauk lkekftd leL;kaps ewG y{kkr vkys- lkekftd fo"kerse/;s cgqtu lektkP;k 
f’k{k.kkph vkckG o vLi`’;kaph lkekftd ifjfLFkrh ¼vBjkfo’o nkfjnzÓk½ gs nksu ?kVd 
egŸokps  vkgsr vls ekuwu ;koj y{k dsafnzr dsys- egkREkk Qqys ;kaP;k ers Kku gh 
,d 'kDrh vlwu frP;k}kjsp lokZafx.k fodkl gksÅ 'kdrks- f’k{k.kkP;k izlkjkrwu yksdkar 
uO;k tkf.kok fuekZ.k gksrhy lektkps ikÅy iq<s iMsy vls egkRek Qqys ;kauk okVr 
vls- R;keqGs egkRek Qqys ;kauh vkiY;k ys[kukr ¼v[kaM jpuk vlks dh r`rh;jRu 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 414   

ukVd vlk½ vkf.k lR;’kks/kd lektkP;k pGoGhrgh f’k{k.k izlkjkP;k dk;kZyk 
egŸokps LFkku fnys- 'kqnzkfr’kqnzkuk fyfgrk&okprk ;sr ulY;keqGs fg’kksc ;sr ukgh] 
dk;|kph Hkk"kk ;sr ukgh] R;keqGs R;kpk Qk;nk odhy] U;k;k/kh’k] dkjdwu yksd 
?ksrkr- ;k vKkukP;k xrsZrwu 'kqnzkfr’kwnzkaauk ckgsj dk<.;klkBh f’k{k.k gk ,dp ekxZ 
egŸokpk vkgs gs egRek Qqys ;kaP;k y{kkr vkys 'kqnzkaizek.ksp fL=;kaukgh f’k{k.k 
fnY;kf’kok; lektlq/kkj.kk gks.ks 'kD; ukgh vls egkREkk Qqys ;akuk okVr gksrs- 
egkREkk QqegkREkk QqegkREkk QqegkREkk Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps lkekftd fopkj % ys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps lkekftd fopkj % ys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps lkekftd fopkj % ys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps lkekftd fopkj %     
    ,dksf.klkO;k 'krdkr lkekftd {ks=kr oSpkfjd ifjorZukps okjs okgw ykxys 
;kr 'kadk ukgh- jktk jkeeksgu jkW;] jked`".k ijegal] Lokeh n;kuan] Lokeh foosdkuan] 
vjfoan ?kks"k ;k Fkksj lektlq/kkjdkauh lekt izcks/kukP;k izfdz;sr ldzh; gksrs- o R;keqGs 
,dw.kp lektifjorZukps eaFku loZp rGkxkGki;Zaar lq: gksrs- fczVh’k jkT;lŸkscjkscj 
Hkkjrkr vkysys uos Kku] cqf/nokn];a=k;qx vkf.k foKku ;kaP;k izdk’kkr czk„.kh /kekZph] 
tqU;k iksFkh iqjk.kkaph /keZxzFkkaph o R;kauh ?kMfoysY;k lkekftd ewY;kaph fpfdRlkREd 
ijh{kk dj.;klkBh R;kdkGh egkjk"Vªkr gs fopkjoar iq<s vkys R;kr egkREkk Qqys ;kauk 
vxzdze ns.ks dzeizkIr vkgs- egkjk"Vªkrhy loZlkekU; lektkyk vkiys okV.kkjs egkRek 
Qqys lektdzkarhdkjd] lektkpk m/nkjdrsZ] LQqfrZLFkku vkgsr- lkekftd ifjorZukfo"k;h 
egkRek Qqys ;kaps fokj loZLi’khZ gksrk- vkiY;krhy ijaijkxr lektO;oLFkspk egkREkk 
Qqys ;kauh l[kksy vH;kl d:u lektkP;k va/k%irukph usedh dkj.ks 'kks/kwu R;kauh 
vkiY;k lkekftd jksxkaps dsysys funku [kwi egŸokps Bjys vkgs- lektkfo"k;h ftOgkGk] 
yksdks}kjkapk mtkGk vkf.k dzkafrdkjh fdz;k’khyrk gh egkRek Qqys ;kaP;k O;fDreŸokph 
'kDrhLFkku vkgsr- egkRek Qqys ;kauh lkekftd fo"kers fo:/n caM iqdkjys vkf.k 
lersP;k >saMÓkk[kkyh vLi`’;&nfyr oxkZrhy lektkyk la?kVhr dj.;kpk iz;Ru dsys- 
 egkRek Qqys ;kauh L=h f’k{k.kkP;k dk;kZyk iq.;krwu izFker%p ldzh; pkyuk 
fnyh- vU;k; o fo"kersfo:/n rs >Vys- ikjaifjd tkpd :<h iajijkoj R;kauh gYyk 
p<foyk-' xqykefxjh'' 'ksrdÚ;kapk vklwM' gs egŸoiq.kZ xzaFkys[ku R;kauh dsys vkgs- 
egkjk"Vªkrhy lekftd dzkarhps vxzx.; Js; egkRek Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kauk 
ns.;kr ;srs- rs cksyds lq/kkjd uOgrs] rj drsZ lq/kkjd gksrs- egkRek Qqys ;kaP;k 
fopkjkyk fn’kk feGkyh rh fel QWjkj ;kaP;k 'kkGk ikgwu- R;kosGh R;kauh iq<hy mn~xkj 
dk<ys- ekÖ;k ns’kck/kaokiSdh egkj] ekax] pkaHkkj ;k dfu"B tkrhrhy ca/kq nq%[k vkf.k 
vKku ;kr iw.kZ cqMkysys vkgsr- R;k dkGkr lukrU;kauk ,dk czk„.ksŸkjkus 'kkGk 
dk<.;kps /kkMl dsys] R;kr gh eqyhaph o R;k nfyr lektkph L=hyk f’k{k.k ns.ks 
Eg.kts fryk okbZV oG.kkyk yko.ks] L=h gh nks"kkaph vkf.k vKkukph [kk.k vkgs- fryk 
f’kdfo.ks Eg.kts osMÓkkaP;k gkrh dksyhr ns.;klkj[ks vkgs- v’kk lMD;k 'kCnkapk ekjk 
lukrU;kadMwu gksÅ ykxyk rlsp ukryxkekQZr /keD;k ;sÅ ykxY;k- i.k egkRek Qqys 
;kauh vkiys dk;Z gs pkywp Bsoys- lukrU;kauk u ?kkcjrk ,d vHkwriwoZ ikÅy mpyys 
rs Eg.kts R;kauh vkiY;k 'kkGsr eqyhauk f’kdfo.;klkBh vkiY;k ?kjkrhy L=h 
lkfo=hckbZ ;kaP;k iklwu lq:okr dsyh- izFker% R;kauk f’k{k.k nsÅu R;kaph f’kf{kdk 
Eg.kwu use.kwd dsyh- R;keqGs R;kaph Qkj okbZV voLFkk >kyh- rFkkdfFkr /keZO;oLFksus 
L=hP;k ik;kr BksdysY;k csMÓkk lkfo=hckbZ ;kauh egkRek Qqys ;kaP;k enrhus rksMY;k- 
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filkGysY;k ;k lukrU;kauh lkfo=hckbZ tsOgk eqyhauk f’kdok;yk tkr rsOgk R;kaP;k 
vaxkoj fp[ky]’ks.k] nxMkapk ekjk djhr- lkfo=hckbZ eqyhauk f’kdok;yk tkr rsOgk  
R;kaP;k lkscr nksu yqxMh ?ksÅu tkr dkj.k jLR;koj R;kaaP;k vaxkoj lukruh 'ks.k] 
fp[ky Qsdyk dh R;k 'kkGsr xsY;koj nqljs yqxMs uslr- v’kh okbZV fopkj lj.kh 
gksrh ;k lukrU;kaph- 
 Hkkjrkr efgyk lcyhdj.kkph lq:okr lekt lq/kkj.kk] fL=;kauk f’k{k.ko 
fL=;kauk okjlk gDd ;kiklwup [kÚ;k vFkkZus lq:okr >kkyh gksrh- R;keqGsp vktP;k 
fL=;k loZp {ks=kr iq<s ;srkuk fnlr vkgsr- R;kaps Js; jktkjke eksgu jkW;] egkRek  
Qqys] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;klkj[;k ;qxiq:"kkauk o lkfo=hckbZ Qqys] iafMrk jekckbZ] 
jekckbZ jkuMs ;klkj[;k dzkarhT;ksrhuk |kos ykxrs- lR;’kks/kdh; pGoGhP;k ek/;ekrwu 
egkREk tksrhck Qqys] lkfo=hckbZ Qqys ;kauh vkiys iw.kZ vk;q"; L=h f’k{k.k] lkekftd 
ifjorZu] 'ksrdÚ;kaP;k ftoukr lq/kkj.kk ?kMkoh] 'kqnz] vfr’kqnz ;kauk U;k; feGkok 
;klkBh [kphZ ?kkrys- egkREkk Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps L=h fo"k;d lkekftd 
fopkjkaoj R;kaaP;k lcyhdj.kkoj laokn gks.ks vko’;d vlY;kps fnlwu ;srs- lkekftd 
fopkjkae/;s lkekftd ifjorZuklkBh nsgcksyh]yksdek/;e] d`rh dj.kkjk L=ksr vlrks-  
vkiY;k lkekftd fopkjkrwu rks lans’k nsr vlrks- ;ke/;s ekSf[kd]fyf[kr o`Rrhrwu rks 
vkiys fopkj rGkxkGkrhy lektki;Zr iksgpfor vlrks egŸokps Eg.kts lkekftd 
fopkj gs dzkafrdkjh izlaxh eokG o tgky ;k nksUgh izdkjps vlrkr- Eg.kwu cnykP;k 
vuq"kaxkus rs lektkP;k ân;kyk fHkM.kkjs vlrkr- vkt egkRek Qqys lkfo=hckbZ Qqys 
;kaP;k L=h f’k{k.k o lkekftd tM.k&?kM.khrhy vH;kl djr vlrkauk L=h 
lkekftd]lkaLd`frd] /kkfeZd] jktdh;] 'kS{kf.kd] dyk lkfgR;] fdzMk] foKku ;k loZp 
{ks=kr Hkjkjh ?ksrkuk fnlrkr vkf.k ;k L=h] lektkps tM.k?kM.khrhy Js; gs egkRek 
tksrhck Qqys vkf.k R;kaP;k iRuh lkfo=hckbZ Qqys ;kaP;k lkekftd fopkjkauk tkrs- 
lekjksi%lekjksi%lekjksi%lekjksi% 
 vktgh L=h Lokra«;kuarj lkekftd ekxklysi.kkps iz’u lqVyssys ukghr- 
rjhgh egkRek Qqys ;kaaP;k dk;kZrwu egkjk"Vªkus izsj.kk ?ksryh- R;krwu rGkxkGkP;k yksdkauk 
f’k{k.k {ks=kr vkiyh ijaijk fuekZ.k dsyh- jkt"khZ 'kkgw egkjkt] MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj] deZojh HkkÅjko ikVhy v’kk dkgh ekstD;k lektlq/kkjdkauh egkRek Qqys 
;kaps dk;Z iq<s usys vkgs- brj dks.kR;kgh xks"Vhis{kk] dk;|kis{kk ek.kwl eksBk vkgs- 
dks.kR;kgh d`f=e ca/kukauh O;DrhP;k O;DrhLokra«;kyk udkj nsr ;sr ukgh ;k fopkjkapk 
ifjikd] ifj.kke Eg.kts nhu&nfyr d"Vdjh lekt vkt Qkj eksBÓkkizek.kkr la?kfVr 
gksr vkgs- ,d vFkkZus egkRek Qqys ;kaps dk;Z iq<sgh pkywp vkgs- 
 vkt f’k{k.k {ks=kkr [kwi izxrh >kkysyh vkgs- i.k f’k{k.kizlkjkpk ykHkk gk 
vuwlwfpr tkrh tekrh] fL=;k] xzkeh.k Hkkxkr eksBÓkk 'kgjkrhy >kksiMiÍh] ¼Lye 
,fj;k½ ;kaP;kis{kk loZlkekU;kaP;k n`"Vhus egŸokps vl.kkjs izkFkfed f’k{k.k] izkS< lk{kjrk 
vfHk;kukps dk;Zdze cktwyk jkgwu ek/;fed o mPp f’k{k.kkykp izk/kkU; fnys tkr 
vkgs- uksdÚ;k feGfo.;klkBh f’k{k.k vls f’k{k.kkps iz;kstu >kkys vkgs- vktP;k 
?kMhyk tkxfrdhj.kkP;k dkGkr dsanz’kklu o egkjk"Vª 'kklugh loZ tulkekU;kauk ;k 
'kS{kf.kd izokgkr ;srk ;kos Eg.kwu iz;Ru’khy vkgs-  
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 egkRek Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaP;k 'kS{kf.kd] lkekftd] fopkjkrhy 
nwjn’khZi.kk y{kkr ?ksÅu vusd ;kstuk 'kklukekQZr jkcfoY;k tkr vkgsr- egkREkk  
tksrhck Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps 'kS{kf.kd lkekftd fopkjp vktP;k ifjfLFkrhr 
ekxZn’kZd Bjr vkgs- egkRek Qqys o lkfo=hckbZ Qqys gksrs Eg.kwu vktph L=h gh loZp 
{ks=kr l{kei.ks][kachji.ks iq:"kkaP;k [kka|kyk [kkank ykowu mHkh vkgs- 'kS{kf.kd] lkekfd] 
lkaLd`frd loZ {ks=krhy tM.k?kM.kh e/;s egkRek tksrhck Qqys o lkfo=hckbZ Qqys ;kaps 
'kS{kf.kd o lekftd dk;kZrhy [kwi eksykps vls ;ksxnku vkgs- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ % 
1. egkREkk Qqys lkfgR; vkf.k pGoG & laiknd gjh ujds 
2. e-tksfrck Qqys lkfgR; vkf.k lkfgR;ewY; & MkW- Jhjke xqansdj 
3. dzkarhT;ksrh lkfo=hckbZ Qqys & MkW- e-xks- ekGh 
4. Fkksj lektlsfodk lkfo=hckbZ Qqys & izsek xksjs 
5. egkREkk tksrhjko Qqys & /kut; dhj] ikWI;qyj izdk’ku] eqacbZ] izFkeko`Rrh-  1968 
6. L=h eqDrhpk fopkj & T;ksrhck Qqys o MkW- xsy vkWEosV  
7. egkRek Qqys ;kaps 'kS{kf.kd dk;Z & rkukth Bkscjs 
8. l{kehdj.k % ladYiuk vkf.k O;ogkj] efgyk lcyhdj.k fo’ks"kkad iq.ks fo|kihB okrkZ] 

MkW- fo|qr Hkkxor 
9. egkREkk Qqys lkfgR; vkf.k pGoG & laiknd gjh ujds 
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^^^^^^^^egkRek tksfrck Qqys ;kaps L=h f’k{k.k egkRek tksfrck Qqys ;kaps L=h f’k{k.k egkRek tksfrck Qqys ;kaps L=h f’k{k.k egkRek tksfrck Qqys ;kaps L=h f’k{k.k 
fo”k;d fopkj fo”k;d fopkj fo”k;d fopkj fo”k;d fopkj o dk;Zo dk;Zo dk;Zo dk;Z********    

la'kks/kd 

JhJhJhJh----    lqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxslqjs’k ukenso nkaMxs    
¼lgk- izk/;kid] bfrgkl foHkkx½ 

vkVZl~ vW.M dkWelZ dkWyst] dklsxkao]ft- lkaxyh-    

izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
19 O;k ‘krdkr egkjk”Vªkrhy cgqla[; lekt vf’kf{kr 

jkfgY;kus vKkukP;k va/kdkjkr f[krir iMyk gksrk- R;keqGscgqtu 
lektkph fLFkrh vR;ar n;uh; cuyh gksrh- v’kk vKkuh lektkyk 
lKku dj.;kdfjrk f’k{k.k gk ,deso i;kZ; vkgs] v’kh egkRek 
Qqysaph[kk=h gksrh- njE;ku fczfV’k lRrsph LFkkiuk gksÅu lkekftd 
ifjorZukyk pkyuk feGkyh- Eg.kwupe- Qqysauk f’k{k.k izlkj djrk 
vkyk- e- Qqysauh vR;ar izfrdwy ifjfLFkrhr rGkxkGkrhy cgqtu 
lektklf’k{k.k nsÅu tkxr̀ dsys-lektkrhy nfyr] ofpar] ekxklysys 
vkf.k L=h;k ;kauk vkiY;k U;kÓ; gDdkalkBh la?k”kZ dj.;kph ‘kDrh 
f’k{k.kkP;k ek/;ekrwu miyC/k d:u fnyh-R;kaP;k ;k dk;kZeqGsp 
R;kapk egkjk”Vªkrhy^cgqtu lektkpk m/nkjdrkZ* Eg.kwu R;kapk xkSjo 
dsyk tkrks- 
ifjdYiukifjdYiukifjdYiukifjdYiuk    

izLrkfor fo”k;kps la’kks/ku djrkuk [kkyhy ifjdYiukaP;k 
tksjkoj gs la’kks/ku iw.kZRokdMs us.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 

1. egkRek Qqys foosdoknh lektlq/kkjd gksrs- 
2. vfu”V :<h&ijaijkckcr e- Qqysauh izcks/ku dsys gksrs- 
3. lektkrhy ‘kS{kf.kd izcks/kukrwu vLi`’;rk vkf.k tkrhHksn 

ukghlk dj.;kpk iz;Ru- 
4. e- Qqysauh lkekftd izcks/kuklkBh f’k{k.kkpk ekxZ vuqljyk 

gksrk- 
5. e- QqysaP;k ‘kS{kf.kd dk;kZrwu L=h&iq:”k lekurspk lans’k 

fnyk-  
6. e- QqysaP;k ‘kS{kf.kd fopkjkeqGs lkekftd iqujZpusl lq:okr 

>kyh- 
la’kks/ku i/nrhla’kks/ku i/nrhla’kks/ku i/nrhla’kks/ku i/nrh    

izLrkfor la’kks/kukl ekSfyd Lo:i ;s.;klkBh izpfyr 
lkekftd la’kks/ku i/nrh pk okij dsyk vkgs- rRdkyhu o vktP;k 
lkekftd ifjfLFkrhP;k lanHkkZr ;k lkekftd fo”k;kps la’kks/ku djrkuk 
mfí”Vs o x`fgrdkaP;k vk/kkjs uohu Kku izkIr d:u vkf.k miyC/k 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 418   

vlysY;k lanHkZ lk/kukaps iquifjZ{k.k d:u Kkukr Hkj Vkd.;kpk iz;Ru 
dsyk vkgs- ;k la’kks/kukdjhrk okij.;kr ;s.kkÚ;k la’kks/ku i/nrhr 
miyC/k vlysY;k lanHkZ lk/kukapk okij d:u oLrqfu”V i/nrhus vkf.k 
rVLFk jkgwu izLrwr la’kks/ku iw.kZ dj.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 
eeee----    Qqysaps ckyi.k o f’k{k.kQqysaps ckyi.k o f’k{k.kQqysaps ckyi.k o f’k{k.kQqysaps ckyi.k o f’k{k.k    

egkRek tksrhjko xksfoanjko Qqysapk tUe ,dk e/;eoxhZ; 
‘ksrdjh dqVwackr 11 ,fizy 1827 jksth ^dVxq.k*ft- lkrkjk ;sFks 
>kyk- iq.;kr R;kaP;k ofMykaapk Qqykapk O;olk; vlY;kusR;kaps ^^eqG 
vkMukao xksÚgsyksi**1 ikowu ^Qqys* gs vkMukao R;kauk izkIr >kys- 
tksrhjko ,d o”kkZps vlrkukp R;kaPkh vkbZ fpe.kkckbZps fu/ku >kY;kus 
tksrhjkokaph ns[kHkky] dkGth vkf.k iky.kiks”k.k lxq.kkckbZ;kauh dsys- 
19 O;k ‘krdke/;s loZ= cgqtu lektkl f’k{k.k ?ks.;koj canh 
vlrkuk tksfrckps oMhy xksfoanjkokaukf’k{k.kkps egRo dGys gksrs- 
rlsp ^^lxq.kkckbZ {khjlkxj ;kaP;k ekxZn’kZukizek.ks tksfrckps ‘kkGsrhy 
f’k{k.k**2 o;kP;k 7 O;k o”khZlq: >kys gksrs- 

tksrhjko f’k{k.k ?ksr vlrkukpgkj&QqykaP;k nqdkukr dke 
djhr vlY;keqGŝ ^vkiyh uksdjh tkbZy- v’kh fHkrh xksfoanjkokP;k 
QqykaP;k nqdkukrhy czkEg.k dkjdwukyk okVyh-Eg.kwu R;kus 
lk/;k&HkksG;k xksfoanjkokPks**3eu oGfoY;kus vkf.kcgqla[; yksdkauk 
f’k{k.kkps egRo ekfgr ulY;keqGs dkgh dkGkrp tksrhjkops‘kkGsr 
tk.ks can >kys- rjhgh tksrhjkokl f’k{k.kkph vkoM vkf.kR;kaph 
cq/nheRrk ikgwu xksfoanjkokP;k?kjk‘kstkjh ^^xQkj csx eqUk’kh ;k ukokps 
eqlyeku tkrhps ,d fon~oku xg̀LFk jkgkr vlr- R;kauh o fe- 
ysthV lkgsckauh T;ksfrjko o R;kaps oMhy ;k mHk;rkal pkaxyk mins’k 
dsyk-**4f’k{k.kkps egRo iVY;keqGsp T;ksrhjko lu 1841 e/;s 
iqUgkbaxzth ‘kkGsr tkÅ ykxys- v’kk jhrhus tksrhckaps f’k{k.k iqUgk 
lq:>kys- njE;kuP;k dkGkr R;kapk lkfo=hckbZ’kh fookg >kyk gksrk- 
rRdkfyu f’k{k.ki/nrhrRdkfyu f’k{k.ki/nrhrRdkfyu f’k{k.ki/nrhrRdkfyu f’k{k.ki/nrh    
    lu 1813 iklwu Hkkjrh;kaP;k f’k{k.kkph tckcnkjh fczfV’kkauh 
?ksryh- R;kuqlkj lu 1820 e/;s Hkkjrh;kauk f’k{k.k ns.;klkBh ^usVhOg 
,T;qds’ku lkslk;Vh* LFkkiu dsyh- rj 1840 e/;s ^cksMZ vkWQ 
,T;qds’kuph* LFkkiuk dsyh- ijarq ;k ^^‘kS{kf.kd laLFkke/kwu fnY;k 
tk.kkÚ;k baxzth f’k{k.kkpk mPp Js.khP;k fdaok T;kapk lektke/;s 
izHkko vkgs v’kk mPpo.khZ; czkEg.k vkf.k rRle tkrhaukp**5Qk;nk 
>kyk gksrk-fczfV’kkauh f’k{k.kkl eqHkk fnY;kus dkgh fBdk.kh ‘kkGk 
fu?kkY;k gksR;k- ljdkjh enrhoj pky.kkÚ;k ‘kkGke/;s ikjaikfjd 
f’k{k.k ns.kkjs iarksth fczfV’k jktoVhfo”k;h phM vkf.k n~os”k iljohr 
vlr- v’kk ‘kkGke/;s iarksthauh vLi`’;kauk izos’k u fnY;kus R;kauk 
oxkZP;k ckgsj clwu f’kdkos ykxr vls- ^^vH;kldzekr ea=] Lrks=] 
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iqjk.kkrhy HkkdMdFkk] v/kJa/nk iksl.kkÚ;k :<haph ekfgrh**6fnyh tkr 
gksrh- ,drj f’k{k.k feGr uOgrs vkf.k feGkysp rj rs lkekftd 
vkf.k /kkfeZd va/kJ/nk;qDr gksrs- R;keqGs yksdkaP;k thoukr ifjorZu 
gks.ks ‘kD; uOgrs-   
pkSQsj okpukrwu lkekftd dk;kZph izsj.kkpkSQsj okpukrwu lkekftd dk;kZph izsj.kkpkSQsj okpukrwu lkekftd dk;kZph izsj.kkpkSQsj okpukrwu lkekftd dk;kZph izsj.kk    
    tksfrckauh f’k{k.k ?ksrY;kuarj fpfdRldi.ks fofo/k izdkjps 
lkfgR; okpys- ^^/keZ’kkL=s] rRoKku] fofo/k ‘kkL=kpk vH;kl dsyk- 
yksdk;r] lka[;] ukFk] ‘kkDr] ckS/n vkf.k tSu ;k izkphu Hkkjrh; 
rRoKkukpk R;kauh vH;kl dsyk- R;kpizek.ks okjdjh] egkuqHkko] 
fyaxk;r] dchjiaFkh ;k e/;;qxhu laiznk;kapkgh vH;kl dsyk-**7egkRek 
Qqysauh f’k{k.k laiknY;kuarj lkekftd dk;kZl okgwu ?ksrys- R;kauh 
^^lar f’kjkse.kh rqdkjke egkjktkaph xkFkk] Kkus’ojh bR;knh Hkkxor 
/kehZ; xzaFk] ekfVZu ywFkjps pfj= o izks- oqbZylu] lj foY;e tksUl 
oxSjs yksdkauh fganw /kekZoj baxzthr fyfgysyh iqLrds o ys[k okpys- 
;kf’kok; e- cq/n] clos’oj] frFkZdj**8;klkj[;k egkRE;kaP;k fofo/k 
lkfgR;krhy fopkj vkRelkr dsys gksrs-  
    euq";kl ewyHkwr gDd vkf.k LokraŒ; fulxZr% feGrkr- ijarq 
xjhc] ekxkl] vLi`’; v’kk ek.klkaps gDd fgjkowu ?ksÅu R;kauk 
ekufld xqykefxjhr Vkdys tkrs- FkkWel isu ;kauh ^jkbZV~l vkWQ eWu* 
rlsp ^,t vkWQ fj>u* gs xzaFk fyfgys vlwu ;kxzaFkkuh txkr oSpkfjd 
izcks/kukpk ekxZ [kqyk dsyk gksrk- ^^jkbZV~l vkWQ eWu ;k xzaFkkyk 
vesfjdu LokraŒ;kaP;k lanHkkZr tkWtZ okf’kXVauP;k ryokjh,o<s egRo 
vkgs-**9 dkj.k ;k xzaFkkusp euq”;kl ekuoh gDdkph tk.kho d:u 
fnyh- R;keqGsp R;kauh lektkrhy misf{krkaP;k m/nkjkdMs y{k fnys- 
lkekftd {ks=krhy fo”kerk] yksdkaoj gks.kkjk vU;k;] mPpoxhZ;kadMwu 
gks.kkjs lrrps vkfFkZd ‘kks”k.k] L=h;kauk feG.kkjh vU;k;dkjd vkf.k 
viekukLin okx.kwd] fL=;kaph >kysyh nq%fLFkrh] fganw/kekZrhy vfu”V] 
vfgrdkjd pkyhjhrh] :<h] ijaijk u”V dj.;klkBh lektkr ifjorZu 
gks.ks R;kauk vko’;d okVys-  
f’k{k.k ns.;kpk mn~ns’kf’k{k.k ns.;kpk mn~ns’kf’k{k.k ns.;kpk mn~ns’kf’k{k.k ns.;kpk mn~ns’k    

19 O;k ‘krdkr laiw.kZ lektkph n;uh; voLFkk >kyh 
vlrkuk fL=;kaP;k n;uh; voLFksl ikjkokj mjyk uOgrk- ^^izfrxkeh 
lekt O;oLFksus fL=;kauk vkiY;k ca/kukr t[kMwu Bsoys gksrs- R;kauk 
dks.krsp gDd fnys ukghr- fL=;kauk f’k{k.k ?ks.;kpk vf/kdkj uOgrk- 
fL=;k f’k{k.k ?ksÅu ‘kgk.;k >kY;k rj R;k fc?kMrhy**10vlk let 
lektkr :<>kyk gksrk- ijarq fL=;kauk f’k{k.k feGkY;kf’kok; R;kapk 
m/nkj gks.kkj ukgh- Eg.kwu e- Qqysauh loZizFke L=h;kauk f’kf{kr 
dj.;kps Bjfoys- 
f’k{k.kkn~okjs Tkkr o o.kZO;oLf’k{k.kkn~okjs Tkkr o o.kZO;oLf’k{k.kkn~okjs Tkkr o o.kZO;oLf’k{k.kkn~okjs Tkkr o o.kZO;oLFkk u”V dj.;kpk mn~ns’kFkk u”V dj.;kpk mn~ns’kFkk u”V dj.;kpk mn~ns’kFkk u”V dj.;kpk mn~ns’k    
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lektkr vLi`’; Eg.kwu fguoysys egkj] ekax vkf.k pkaHkkj 
dsoG gsp vKkukP;k va/k%dkjkr cqMkysys uOgrs] rj f’k{k.kkP;k 
vHkkokeqGs fL=a;kph fLFkrh ns[khy vR;ar n;fu;>kyh gksrh- R;keqGsp 
ijaijsuqlkj izpyhr vlysyh tkrh o o.kZO;oLFkk u”V dj.;kps e- 
Qqysauh Bjfoys- lektkrhy L=h;k vkf.k vLi`’;kauk mPpoxhZ;kaP;k 
xqykefxjhrwu eqDr dj.;klkBh R;kauh f’k{k.kkP;k ekxkZpk voyac 
dsyk- :<h ijaijkoknh yksdkauh vLi`’;kauk gtkjks o”kkZiklwu lkekftd 
o ekufld xqykefxjhr Bsowu f’k{k.kkiklwu oaphr Bsoys gksrs- fL=;k 
vkf.k vLi`’;kaph xqykefxjh vkf.k ‘kks”k.k dsoG vf’kf{kri.kkeqGs dls 
gksrs- gs lkaxrkuk rs Eg.krkr] 

fo|sfouk efr xsyhA  erhfouk uhfr xsyh AA 
uhfrfouk xfr xsyhA  xfrfouk foRr xsys AA 

foRrfouk ‘kwnz [kpysA  brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsys AA11    
f’k{k.kkP;k vHkkokeqGsp L=h;kaph fLFkrh pkaxyh ulY;kusp 

R;kauhlektkrhy fL=;k vkf.k ‘kwnzkalkBhf’k{k.kkpkekxZ [kqyk dsyk 
ikfgtsr- f’k{k.kkps euq”; thoukrhy egRo fo’kn djrkuk rs vlsgh 
Eg.krkr dh]eqykauk ygkuo;kr oG.k yko.;kps dke fL=;kap djhr 
vlY;keqGs R;kauk vf’kf{kr Bsork ;s.kkj ukgh- vls R;kaps Li”V er 
vlY;kus R;kauh iq:”kkaP;k ‘kkGsis{kk fL=;kaP;k ‘kkGsyk vf/kd egRo 
fnys-    
L=h f’k{k.kkckcr iszj.kkL=h f’k{k.kkckcr iszj.kkL=h f’k{k.kkckcr iszj.kkL=h f’k{k.kkckcr iszj.kk    

Hkkjrkr vkysY;k f[kz’pu fe’kuÚ;kauh ekuorsP;k Hkwfedsrwu 
loZizFke f’k{k.k ns.;kl lq:okr dsyh- R;kuqlkj ^^vgenuxj ;sFkhy 
vesfjdu fe’ku ‘kkGsrhy fel~ QWjkWj ;k ckbZauh pkyfoysY;k ‘kkGk e- 
Qqysauh ikfgY;k- Eg.ktsp fe’kujhauh ijnsa’kkrwu**12;sÅu Hkkjrh; 
yksdkar dsysY;k f’k{k.kizlkjkP;k dk;kZeqGs e- Qqys Hkkjkowu xsys gksrs-
R;kaP;k ers iq:”kkaP;k ‘kkGkais{kk fL=;kaP;k ‘kkGkaph tkLr vko’;drk 
vkgs- Eg.kwup L=h f’k{k.kkckcr e- Qqys Eg.krkr dh] ßvkbZ tsOgk 
rhu o”kkZP;k eqykP;k LoHkkokyk oG.k ykors rsOgkp eqykaP;k 
f’k{k.kkpk ik;k ?kkryk tkrks-Þ13Eg.kwu L=h;kauk f’k{k.k ns.ks vf/kd 
egRokps vkgs-  
L=h f’k{k.kkph eqgwrZes<L=h f’k{k.kkph eqgwrZes<L=h f’k{k.kkph eqgwrZes<L=h f’k{k.kkph eqgwrZes<    
    ^^iwoZdkGh dkS’kY;k] nsodh] dqarh] ikoZrh] lhrk] nzkSinh 
bR;knh jk”Vªekrk lqf’kf{kr gksR;k Eg.kwup R;kaP;k iksVh eksBeksBs ohj 
iq:”k iSnk >kys vkf.k vyhdMP;k dkGkr ns[khy Jhf’kokth] tktZ 
okWf’kaXVu] usiksfy;u cksukikVZ**14 ;klkj[;k egku iq:”kkaP;k ekrk 
lqf’kf{kr gksR;k- euq";kpk lokZaxh.k fodkl gks.;klkBh R;kl vko’;d 
vl.kkjs f’k{k.k feGkys ikfgts- f’k{k.k feGkY;kl euq”;kpk ckSf/nd] 
uSfrd fodkl gksrks- e- Qqysauh loZizFke ewY;k/kkjhr] uSfrd vkf.k 
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O;olk;kfHkew[k f’k{k.knkukpk iz;Ru dsyk- T;kdkGkr loZp yksd 
va/kJ/nkGw] ijaijkfiz; vkf.k HkksGlV gksrs- v’kk izfrdwy dkGkr 
^^eqyh f’kdY;k rj dqGkyk cV~Vk ykxsy] /keZ cqMsy] lkr fi<;k 
ujdkr tkrhy- fL=;k f’kdY;k rj R;k papy] vfo’oklw] /kkrdh 
vkf.k LoSjkpkjh gksrhy-**15 v’kh [kqGpV letwr iljyh gksrh- v’kk 
ifjfLFkrhr e- Qqysayh L=h f’k{k.kkpk fu/kkZj lksMyk ukgh- 

euq”;kl tUe ns.kkjh] R;kaps ikyuiks”k.k o lao/kZu dj.kkjh 
L=h iq:”kkis{kk Js”B vkgs- ijarq ^^dkosckt iq:”kkauh L=h;kauk f’k{k.k 
?ks.;kl izfrca/k dsyk gksrk-Eg.kwu L=h;kauk lektkr o vkiY;k dqVwackr 
[kjh lRrk**16feGok;ph >kY;kl f’k{k.k gk ,deso ekxZ vkgs- vlk 
e- Qqysauk fo’okl gksrk- R;keqGsp R;kauh ^ftP;k gkrh ikG.;kph 
nksjh] rhp txkpk m/nkj djh* vls izfriknu d:u rs Fkkacys ukgh] rj 
R;kauh iq.;kP;k cq/kokj isBsr rkR;klkgsc fHkMs ;kaP;k okM;kr 1 
tkusokjh 1848 jksth eqyhaph ifgyh ‘kkGk lq: dsyh- fHkMs gs czkEg.k 
vlys rjh rs iqjksxkeh fopkjkps vlY;kus R;kauh e- Qqysauk ‘kkGk 
dk<.;klkBh lgdk;Z dsys gksrs- ;k’kkGsr ^^vUuiw.kkZ tks’kh] lqerh 
eksdk’kh] nqxkZ ns’keq[k] ek/koh FkRrs] lksuw iokj vkf.k tksrh dfMZys ;k 
eqyhiSdh 4 czkEg.k] 1 ejkBk o 1 /kuxj**17bR;knhfofo/k tkrhe/khy 
eqyh f’k{k.k ?ksr gksR;k- e- Qqysauh vR;ar izfrdwy ifjfLFkrhr vo?;k 
4 o”kkZr 18 fBdk.kh ‘kkGk dk<wu L=h f’k{k.kkps dk;Z vf/kd tksekus 
lq: Bsoys gksrs- ^^R;kauh 1853 i;Zar T;k vusd ‘kkGk dk<Y;k] 
v’kk ‘kkGke/kwu 237 eqayh f’k{k.k**18 ?ksr gksR;k- ;ko:u vls fnlrs 
dh] Hkkjrkr ,dk ‘kgjkr ,o<;k la[;sus dksBsp eqyh f’k{k.k ?ksr 
uOgR;k- 
eeee----    Qqysaps yksdf’k{kd Eg.kwu dk;ZQqysaps yksdf’k{kd Eg.kwu dk;ZQqysaps yksdf’k{kd Eg.kwu dk;ZQqysaps yksdf’k{kd Eg.kwu dk;Z    
 e- Qqysauh f’k{kd Eg.kwu Kkunku djrkuk fo|kF;kZae/;s 
vkdyu {kerk fuekZ.k Ogkoh] fofo/k vH;kl fo”k;kP;k okpukph 
xksMh fuekZ.k Ogkoh] fofo/k fo”k;kaP;k okpukph vkf.k fpraukph lo; 
ykxkoh] izpfyr lkekftd O;oLFksps rdZ’kq/ni.ks o fpfdRldi.ks 
vkdyu djrk ;kos- rlsp fofo/k dykxq.k fuekZ.k dj.;kpk rGeGhus 
iz;Ru dsyk- ^^yksdf’k{kd vkf.k lektf’k{kd gh Hkwfedkgh tksfrck 
Qqysauh ;’kLoh jhrhus ikj ikMyh- tksfrck&lkfo=hckbZ gs fo|kFkhZfiz; 
f’k{kd gksrs- rs eqykauk xks”Vh lkaxr- [kkÅ okVr- ikV~;k] ys[k.kh] 
iqLrds] diMs nsr- eqyka’kh vkatk:u&xkstka:u cksyr vlr-**19eqykauk 
f’k{k.kkph xksMh ykxkoh] ‘kkGsdMs eqykapk dy ok<kok ;klkBh e- 
Qqys eqykauk v’kk fofo/k oLrq nsr vlr- 
 e- Qqys gs f’k{k.kkus mPpfo|kfoHkwf”kr gksrs- R;kauk HkDde 
ixkjkph uksdjh lgt feGkyh vlrh- ijarq R;kapk uksdjh dj.;kpk 
mn~ns’k uOgrk- R;keqGs R;kaph in] izfr”Bk vkf.k feG.kkjk ekulUeku 
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¼oafprkP;k f’k{k.kklkBh½ ukdkjyk gksrk- ^^uksdjhph ca/kus vlrkr] 
Hkwfedk ?ks.ks] fopkj ekaM.ks] lR;kpk vkxzg /kj.ks ;koj e;kZnk ;srkr- 
vfHkO;Drh LokraŒ;kpk ladksp gksrks-**20 ;klkj[;k ifjfLFkrheqGs R;kauk 
uksdjh,soth f’k{k.k izlkjkpk fu/kkZj dsyk-  
lkfo=hckbZifgyh L=h f’kf{kdlkfo=hckbZifgyh L=h f’kf{kdlkfo=hckbZifgyh L=h f’kf{kdlkfo=hckbZifgyh L=h f’kf{kdkkkk    

misf{kr] tkrhrhy egkj] ekrax vkf.k peZdkj bR;knhaP;k 
eqyhalkBh dk<ysY;k ‘kkGsr f’kdfo.;klkBh e- Qqyasuk f’k{kd feGkys 
ulY;kus] R;kauh iRuh lkfo=hckbZaukp f’kdowu lqf’kf{kr dsys- R;keqGs 
lkfo=hckbZp ifgY;k L=h f’kf{kdk >kysY;k fnlrkr- ijarq rRdkyhu 
mPpoxhZ; czkEg.kkauk,[kk|k czkEg.ksRrj L=hps ‘kkGsr tk.ks] f’kf{kr gks.ks 
dnkfigh iV.kkjs uOgrs- R;keqGs ^^rRdkyhu :<hfiz; yksdkauh fL=;kauk 
f’k{k.k ns.kkÚ;k lkfo=hckbZauk nxM o /kksaMs**21ek:u lkfo=hckbZaph 
vogsyuk dsyh gksrh- rjhgh lektkrhy L=h] ‘kqnz vkf.k vR;at ;k 
lokaZP;k ekufld nq%[kkps ewG vKkukr ‘kks/kwu lektkph uofufeZrh 
dj.;klkBh iz;Ru djhr jkfgys-e- Qqysauhnhu] nfyr] oafpr eqyhaP;k 
f’k{k.kkphO;oLFkk dj.;kpk mn~ns’k lQy gkss.;klkBh R;kauk Lor%ps 
?kj ns[khylksMkos ykxys-  
f’k{k.k laLFksph mHkkj.khf’k{k.k laLFksph mHkkj.khf’k{k.k laLFksph mHkkj.khf’k{k.k laLFksph mHkkj.kh    
    19 O;k ‘krdkr jkt?kjk.;k’kh fuxMhr] Jhear vkf.k 
czkã.kkaukp f’k{k.k ?ks.;kph eqHkk gksrh- R;keqGs L=h;k vkf.k vLi`’; 
;klkj[kk cgqla[; lekt vf’kf{kr jkghyk gksrk- f’k{k.k izlkjkP;k 
fu”V;sus] R;kxh o`Rrhus vfojr KkunkuklkBh ifjJe ?ksrys gksrs- 
oafprke/;s eksB;k izek.kkr f’k{k.k izlkj Ogkok Eg.kwu e- Qqysauh 
^^usfVOg fQesy Ldwy] iw.ks vkf.k fn lkslk;Vh QkWj izeksfVax nh 
,T;qds’ku vkWQ egklZ] ekaXt vW.M ,DlsVªkt**22 ;k nksu laLFkkph 
LFkkiuk dsyh gksrh- ,[kk|k O;Drhis{kk laLFkk usgeh eksBh vkf.k 
O;kid vlrs- euq”;k is{kk laLFksps dk;Z vkf.k vfLrRo nh?kZdkG 
fVdwu jkgrs- xq.koRrkiw.kZ nh?kZdkG f’k{k.kkph pGoG pkykoh vkf.k 
lkeqnkf;d iz;Ru djrk ;kos Eg.kwu vLi`’; tkrh cjkscjp czkã.k 
tkrhrhy yksdkaph ns[khy enr ?ksryh gksrh- lokZaP;k iz;Rukus vkf.k 
lokZalkBh f’k{k.k gh ladYiuk jkcfoyh gksrh- 
O;kogkfjd vH;kldzekpk voyacO;kogkfjd vH;kldzekpk voyacO;kogkfjd vH;kldzekpk voyacO;kogkfjd vH;kldzekpk voyac    
    T;k dkGkr L=h vlks dh iq:”k ;kauk f’k{k.k ukdkjys- 
yksdkauk dsoG ea=] ra= Lrks= ;k vFkZghu ckche/;s xqjQVwu Bsoys- 
f[kz’pu fe’kujhgh /kkfeZd izlkjke/;s xqarysys gksrs- tkrhO;oLFkk] 
o.kZO;oLFkk] dFkk vkf.k iqjk.k ;ke/;sp euq”;kps loZ Je vkf.k iSlk 
[kpZ gksr gksrk- T;k dkGkr lekt fo?kkrd vFkZghu vkf.k [kqGpV 
dYiuk eukoj o”kkZuqo”kZ fcacfoY;k tkr gksR;k- ;qjksfi;u ns’kke/;s T;k 
dkGkr ^^okQsoj pky.kkjh baftus] ;a=s] izxr votkjs] ‘kL=kL=s ;kaps 
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‘kks/k ykxys gksrs- O;kikj ok<r gksrk- ;qjksi[kaMkrhy O;kikjh txkr 
cktkjisB fuekZ.k djhr gksrs R;klkBh jkT;foLrkj djhr gksrs- vkiY;k 
‘kkGsrhy fo|kF;kZauk Hkk”kk] O;kdj.k] xf.kr] bfrgkl] Hkqxksy ;k 
fo”k;kps Kku feGkos] R;kcjkscjp HkkSfrd’kkL=] jlk;u’kkL=kpsgh 
v|;kor Kku vko’;d vkgs-**23Eg.kwu v’kk vH;klfo”k;kpk ‘kkys; 
vH;kldzekr lekos’k dsY;kus fo|kF;kZaP;k Kkukr Hkj iMsy v’kk 
ekSfyd] uSfrd] vkf.k O;olk;kfHkeq[k vH;kldzekpk e- Qqysauh 
voyac dsyk- FkksMD;kr ekuokP;k lq[kklkBh R;kauh vk/kqfud Kku 
foKkukpk iqjLdkj dsyk- 
lqf’k{k.kxlqf’k{k.kxlqf’k{k.kxlqf’k{k.kx`gkph LFkkiuk `gkph LFkkiuk `gkph LFkkiuk `gkph LFkkiuk     
    e- Qqysauh nhu] nfyrkaP;k mn~/kkjklkBh lq: dsysY;k f’k{k.k 
izlkjkP;k ;kstusl izpaM izfrlkn feGkyk gksrk- xjhc eqykaP;k 
f’k{k.kkph ijoM gksÅ u;s] Eg.kwu e- Qqysauh v’kk eqykaP;k f’k{k.kkph 
O;oLFkk dsyh- R;kuqlkj ^^lqf’k{k.kx`g ;k ukokps cksMhZax dk<ys gksrs- 
rsFkhy eqykaph dkGth lkfo=hckbZ ?ksr gksR;k- rj O;oLFkkiukps dke 
r:.k d`”.kjko Hkkysdj ikgkr gksrs- ;k cksMhZax e/;s 25&30 fo|kFkhZ 
jkgkr gksrs-**24 gtkjks o”kkZiklwu f’k{k.kkvHkkoh lektlq/kkj.ksP;k eq[; 
izokgkiklwu oafpr jkfgysY;k L=h] iq:”k] dqVaqc lekt o izlaxh ;k loZ 
euq”; tkrhP;k lq/kkj.kslkBh uolektfufeZrhps ioZ lq: dsys gksrs- 
eeee----    QqysaP;k cksMhZax O;oLFksps pGoGhr :ikarjQqysaP;k cksMhZax O;oLFksps pGoGhr :ikarjQqysaP;k cksMhZax O;oLFksps pGoGhr :ikarjQqysaP;k cksMhZax O;oLFksps pGoGhr :ikarj    
    e- Qqysauh xjhc] ekxkl] nhu nfyrkauk lekt lq/kkj.ksP;k 
eq[; izokgkr vk.k.;klkBh foukeqY; O;oLFkk dsyh- xjhc eqykauk 
dks.kR;kgh izdkjph >G u iksgpow nsrk fu% ‘kqYd izos’k nsr vlr- 
e- Qqysauh eqykalkBh lq: dsysY;k cksMhaZx O;oLFksps :ikarj pGoGhr 
d:u e- Qqysapk okjlk dkgh lq/kkjdkauh iq<s pkyfoyk gksrk- R;kr 
^^dksYgkiwjps N=irh jkt”khZ ‘kkgw egkjkt vkf.k lkrkjk ;sFkhy 
f’k{k.keg”khZ vkf.k lR;’kks/kd lektkps rMQnkj usrs deZohj HkkÅjko 
ikVhy ;kauh ;k pGoGhpk fodkl dsyk- rj fonHkkZe/;s MkW- iatkcjko 
ns’keq[k ;k lR;’kks/kd usR;kus gs dk;Z iq<s pkyfoys-**25rRdkfyu 
ifjfLFkrhr lektkrhy xksjxjhc eqyhaph vMp.k y{kkr ?ksÅu e- 
Qqysauh lq: dsysY;k lqf’k{k.kx`gkpk midze izHkkohi.ks veykar vk.kyk 
gksrk- 
f>jiR;k f’k{k.kk,soth lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkpk iqjLdkjf>jiR;k f’k{k.kk,soth lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkpk iqjLdkjf>jiR;k f’k{k.kk,soth lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkpk iqjLdkjf>jiR;k f’k{k.kk,soth lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkpk iqjLdkj    
    lektkrhy mPpoxhZ;kl vxksnj f’k{k.k fnY;kl rsp iq<kdkj 
?ksÅu [kkyP;k Lrjkrhy yksdkauk f’k{k.k nsrhy- vlk f’k{k.k ns.;kpk 
ykWMZ esdkWyspk mn~ns’k fgrdkjdp gksrk- baXyMe/;s mPpoxhZ;kadMwu 
[kkyP;k Lrjki;Zar f’k{k.k f>jir tkrs gk iz;ksx ;’kLoh >kyk vlyk 
rjh] Hkkjrkrhy okLrork ikgrk tkrhO;oLFkk] o.kZO;oLFkk] fL=;kalaca/kh 
ladqfpr Hkwfedk ;keqGs rGkxkGkrhy xjhc] xjtq] gksrd: vkf.k 
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oafprkuk f’k{k.k feGkys ukgh- dkj.k ^^;sFkhy mPpoxhZ; eaMGh] 
/keZxq:] iqjksfgr] tehunkj vkf.k laLFkkfud gs loZ ladqfpr] vuqnkj] 
ekuonzksgh vkf.k vlaLd`r gksrs- R;kauh f’k{k.k ?ksrys] f’k{k.kkps Qk;ns 
?ksrys] i.k rs brjkauk feGw u;sr-**26;kph R;kauh i/nr’khji.ks 
[kcjnkjh ?ksryh gksrh- ;keqGs e- Qqys dsoG f’k{k.kkP;k f>jiR;k 
O;oLFks,soth lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkpk iqjLdkj d:u Fkkacys ukgh] 
rj ljdkjus f’k{k.k lkoZf=d Lo:ikr eksQr miyC/k d:u ns.;kpk 
iqjLdkj dsyk-  

;kmyV jkt”khZ N=irh ‘kkgw egkjkt] egkjktk l;kthjko 
xk;dokM ;klkj[;k laLFkkfudkauh yksdfgrkpk fopkj d:u 
f’k{k.kkrhy mPpoxha;kph ijaijsus pkyr vkysyh eDrsnkjh >qxk:u 
fnyh- ^^[kjks[kjp tj ljdkjyk turspk dGoGk ;sr vlsy] rj 
ljdkjus HkY;kcqÚ;k lcch o vMp.kh yksdkaiq<s u ekaMrk 12 o”kkZP;k 
vkrhy eqykeqyhalkBh ,dne eksQr lDrhps izkFkfed f’k{k.k lq: 
djkos] v’kh ;k dk;|kr rjrqn Ogkoh-**27 v’khf>jiR;kf’k{k.kk,soth 
lDrhP;k izkFkfed f’k{k.kkphdk;|kusp lDrh dj.;kpk e- Qqysauh 
iqjLdkj dsyk gksrk-lkekftd fo”kerk T;k ckchrwu mn;kl vkyh] 
v’kk loZ ckch leFkZi.ks vkf.k foosdoknhi.ks >qxk:u fnY;k gksR;k- 
iq.ks uxjifydsdMs lDrhP;k f’k{k.kkph ekx.khiq.ks uxjifydsdMs lDrhP;k f’k{k.kkph ekx.khiq.ks uxjifydsdMs lDrhP;k f’k{k.kkph ekx.khiq.ks uxjifydsdMs lDrhP;k f’k{k.kkph ekx.kh    
    e- Qqys gs iq.ks uxjikfydsps ps lHkkln lu 1874 rs 
1883 i;Zar gksrs- iq.ks uxjikfydsps lnL; Eg.kwu dke djrkuk e- 
Qqys yksdkaP;k f’k{k.kkph xjt y{kkr ?ksÅu Eg.krkr dh] ^^tquh eaMbZ 
vlrk uos ekdsZV cka/kwu xjhc yksdkiklwu djiV~VhP;k ukok[kkyh 
olwy dsysys yk[kks :i;s nxM ekrhr ?kky.;kis{kk rksp iSlk izFke 
iq.ks E;qfuflikyhVhus vkiys gn~nhr rkcMrksc lDrhps f’k{k.k lq: 
dj.;kP;k dkeh [kpZ djkok-**28v'kh lMsrksMi.ks ekx.kh dsyh gksrh- 
o”kkZuqo”ksZ vKkukP;k va/kdkjkr vlysY;k yksdkauk lqf’kf{kr dj.;klkBh 
R;kauhlkekftd ‘kks”k.k] euq”;keuq”;krhy HksnHkko] mPpuhpi.kk] vkf.k 
vkfFkZd ‘kks”k.kkfo:/n ckSf/nd la?k”kZ mHkk dsyk- 
L=h f’k{k.kkckcr eL=h f’k{k.kkckcr eL=h f’k{k.kkckcr eL=h f’k{k.kkckcr e----    Qqysapk xkSjoQqysapk xkSjoQqysapk xkSjoQqysapk xkSjo    

19 O;k ‘krdkr fL=;kaph fLFkrh vfr’k; ‘kkspuh; gksrh- 
izfrxkeh lektkus fL=;kauk vkiY;k ca/kukr t[kMwu R;kauk loZ izdkjps 
gDd ukdkjys gksrs- Eg.kwu tksrhckauh izFke L=h m/nkjkP;k dk;kZdMs 
vkiys y{k oGfoys] R;k dkGkr fL=;kauk f’k{k.k ?ks.;kpk vf/kdkj 
uOgrk- Eg.kwup e- Qqysauh v’kk izfrdwy ifjLFkhrhr L=h;kauk 
f’kf{krdj.;kps dk;Z dsys- R;keqGs R;kauk ^fL=;kapk 
m/nkjdrkZ**29vlsgh EgVys tkrs- :<hfo:/n fL=;kauk f’k{k.k ns.kkÚ;k 
Qqysauk lektkdMwu =kl >kyk] rjhi.k R;kauh L=h f’k{k.kkps dk;Z 
vf/kd tksekus lq: Bsoys- ^^tksrhjkokaps gs dk;Z brds egku gksrs dh] 
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cksMZ vkWQ ,T;qds’kups izsflMsaV lj vkWfLdZu isjh**30;kaP;k iq<kdkjkus 
eqacbZ ljdkjus tksrhjkokapk 16 ukssOgscaj 1852 jksth foJkeckxokM;kr 
xkSjo dsyk gksrk-  
l|fLFkrhr egkRek QqysaP;k fopkjkaph izklafxdrkl|fLFkrhr egkRek QqysaP;k fopkjkaph izklafxdrkl|fLFkrhr egkRek QqysaP;k fopkjkaph izklafxdrkl|fLFkrhr egkRek QqysaP;k fopkjkaph izklafxdrk    
     ^^egkRek tksfrck Qqys ;kaps L=h f’k{k.k fo”k;d fopkj o dk;Z** 
;k la’kks/ku fo”k;kP;k vuq”kaxkusl|fLFkrhr e- QqysaP;k fopkjkaph 
izklafxdrk fpfdRldi.ks rikl.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- gtkjks 
o”kkZiklwu lektkrhy Jhear] iq<kjysys vkf.k mPpoxhZ;kauh ijaijkfu”B] 
vkfFkZdn`”V;k nqcZy vkf.k ekxklysY;k lektkoj opZLo xktfoys gksrs- 
ns’kkyk Lokra™; feGkY;kuarj ?kVukRed ’kklui/nrhpk voyac dsyk 
vlyk] rjh yksdkaP;k eukrhy lkekftd o /kkfeZd ijaijk ukgh’kk 
>kY;k ukghr- R;keqGs l|fLFkrhr e- QqysaP;k fopkjkaph] rRokaph 
vkf.k ewY;kaph lektkl furkar vko’;drk vkgs- e- Qqysauh 
okLrooknh vkpkj fopkjkapk yksdeukae/;s izlkj dsyk- rRdkfyu 
ifjfLFkrhP;k lanHkkZr e- Qqysauh cqf/nizkek.;oknhi.ks]foKkufu”Bi.ks] 
foosdoknhi.ks] vkf.k la/kh lekursuqlkj f’k{k.kkpk vkxzg /kjyk gksrk- 
ghp rRos vkf.k ewY;s yksdkauh vafxdkjY;kl yksdthoukr ifjorZu 
?kMwu ;sbZy-  
l|fLFkrhr ‘kS{kf.kd O;oLFksrhy m.khokl|fLFkrhr ‘kS{kf.kd O;oLFksrhy m.khokl|fLFkrhr ‘kS{kf.kd O;oLFksrhy m.khokl|fLFkrhr ‘kS{kf.kd O;oLFksrhy m.khok    
1- dkS’kY;iw.kZ] loZlekos’kd vkf.k pfjrkFkZlaiUu f’k{k.kkpk vHkko- 
2- iq:”kiz/kku laLd`rhP;k izHkkokeqGs L=hf’k{k.kkl nqÓ;e LFkku- 
3- fu%LokFkhZ o lq/kkj.kkoknh f’k{kdkapk vHkko- 
4- xjhc&JhearkP;k f’k{k.kkrhy njh u”V djkoh- 
5- ewY;ekiu i/nrheqGs xq.koRrsph gks.kkjh ?klj.k- 
Hkkjrh; ‘kS{kf.kd O;oLFksleksjhy vkOgkusHkkjrh; ‘kS{kf.kd O;oLFksleksjhy vkOgkusHkkjrh; ‘kS{kf.kd O;oLFksleksjhy vkOgkusHkkjrh; ‘kS{kf.kd O;oLFksleksjhy vkOgkus    
1- jk”Vª vkf.k ekr`Hkwehojf’k{k.kkrwu fuLlhe isze fuekZ.k dj.ks- 
2- euq”;krhy dyk&dkS’kY; vkf.k fofo/k thouewY;kaP;k fodklkl 
f’k{k.k iks”kd vlkos- 
3- jk”Vªh; ,dkRerkiw.kZf’k{k.kkn~okjs tkrh;] /kkfeZd vkf.k okaf’kd 
HksnHkkokl vkGk clkok- 
4- f’k{k.kkrwu R;kx] drZO;] fuHkZ;i.kk gh ewY;s :tkoh-  
5- xq.koRrsoj ifj.kke dj.kkjh v’kS{kf.kd dkes f’k{kdkoj yknyh 
tkrkr- 
fu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZ    

19 O;k ‘krdkrhy vR;ar izfrdwy ifjfLFkrhr e- Qqysauh 
Lor% ?ksrysY;k vk/kqfud i/nrhP;k f’k{k.kkpk mi;ksx xksjxjhc vkf.k 
gtkjks o”kZs f’k{k.kkiklwu oafpr jkfgysY;kaP;k eqykalkBh dsyk- vk/kqfud 
egkjk”VªkP;k tM.k?kM.khoj e- QqysaP;k ‘kS{kf.kd] lR;’kks/kdh vkf.k 
ijksidkjh LoHkkokpk izHkko fuekZ.k >kyk gksrk- Eg.kwu fuLokFkhZ Hkkousus 
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,d f’k{kd Eg.kwu vfojri.ks Kkunku dsys- O;kid Lo:ikr f’k{k.k 
izlkjkps dk;Z djrk ;kos] Eg.kwu R;kauh f’k{k.k ns.kkÚ;k laLFkkaph 
LFkkiuk dsyh- ,o<sp uOgs rj lqf’k{k.kx`gkP;k ek/;ekrwu xjhc] 
gksrd:] ofpar ?kVdkrhy eqykauk lkekftd xqykefxjhrwu eqDr 
dj.;klkBh olfrx`gkpk ik;aMk ikMyk gksrk- 

e- Qqysapk L=hnkL;kdMs ikg.;kpk n`f”Vdksu vfr’k; fHkUu 
gksrk- rRdkyhu lektkr iq:”kkaP;k cjkscjhus L=h;kauk LFkku feGowu 
ns.ks vko’;d vkgs- Eg.kwu e- Qqys L=h;kauk f’k{k.kns.;klkBh vkxzgh 
gksrs-f’k{k.k nsr vlrkuk ‘kkGsrhy fo|kFkhZ gs xq.klaiUu] pkfjŒ+;laiUu 
Ogkos] R;kaph fopkj’kDrh] xzg.k’kDrh ok<wu R;kaph tksikluk Ogkoh] 
;klkBh R;kauh vk;q”;Hkj iz;Ru dsys gksrs- fo|kF;kZe/;s lkekftd 
tk.kho fuekZ.k gksÅu] uolektkP;k fufeZrhl pkyuk feGkyh gksrh- 
iq.;klkj[;k ‘kgjke/;s eksB;k la[;sus eqyhaP;k f’k{k.kkpk iz;ksx 
;’kLoh >kY;kus]e- Qqysauk L=hf’k{k.kkps tud EgVys tkrs- 

e- Qqys ;kauh lkekftd lerk izLFkkfir Ogkoh Eg.kwu L=h;kauk 
f’k{k.k miyC/k d:u nsÅu lektkr v[kaMi.ks tkx`rhps dk;Z dsys- 
Eg.kwup R;kauk lkekftd lq/kkj.kkapk vxznqr lacks/kys tkrs-e- Qqysauh 
chtkjksiu dsysY;k fopkjkapk fofo/k vaxkuh egkjk”Vªkr fodkl >kyk] 
L=h;kaP;k] in~nfyrkaP;k vkf.k cgqtu lektkP;k gDdklkBh y<.kkÚ;k 
fofo/k pGoGhauk e- QqysaP;k fopkjkaiklwu izsj.kk feGkysyh fnlrs- 
tksfrckuh lektkrhy L=ha;k] nhu] nfyr vkf.k ‘kksf”krkauk U;kf;d 
rRokuwlkj R;kaP;k m/nkjklkBh vkiys laiw.kZ vk;q”; ?kkyfoys- ;k 
lkekftd dk;kZr R;kauk izfrdwy O;oLFks’kh vfojr la?k”kZ djkok 
ykxyk- v’kk ;k df̀r’khy egkRE;kps 28 uksOgsacj 1890 jksth iq.ks 
;sFks fu/ku >kys-    
lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&lanHkZ&    

1. pOgk.k j- jk- ¼laik-½ e- Qqys] lR;’kks/kd lekt o lkekftd 
izcks/ku] v{kj J/nkatyh] iq.ks] 2009] i`-  

2. xaqnsdj Jhjke] egkjk”Vªkps f’kYidkj egkRek tksfrck Qqys] egkjk”Vª 
jkT; lkfgR; o laLd`rh eaMG] eqacbZ] izFkekoR̀rh] 2004] i`- 
5]7]8]9]12]13]20 

3. iokj ck- x-] ;qxiq:”k e- tksrhko Qqys] ekr`Hkweh izdk’ku] iq.ks] 
1991] i`- 14]29]30]31]46 

4. ikVhy ia- fl-] egkRek T;ksfrjko Qqys&;kapk vYi ifjp;] 
egkjk"Vª jkT; lkfgR; vkf.k laLÑrh eaMG] eqacbZ] fOnrh;kòRrh] 
1984] i`- 2]3]7]10]117]118]51 

5. exj fueZyk] tksfrjko QqY;kaph lektifjorZu uhrh] izFkekoR̀rh] 
lkfgR;lsok izdk’ku] vkSjaxkckn] 1991] i`- 21] 22- 

6. lkoar ‘kSyk o vfouk’k dne] dzkfrck tksrhjko Qqys] dzkafrck 
Qqys lkLd`frd eap izdk’ku] Mksafcoyh] ì- 9- 

7. fdRrk] i`- 20- 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 427   

8. nslkbZ olar] egkRek T;ksfrjko Qqys] dkWfUVusUVy izdk’ku] iq.ks] 
iqueqZnz.k 1989]i`- 51- 

9. fdRrk] i`- 18] 19- 
10. fdRrk] i`- 20- 
11. fdRrk]i`- 21- 
12. fdRrk] i`- 22- 
13. fdRrk] i`- 60- 
14. fHkMs th- ,y- o ,u- Mh- ikVhy] egkjk”Vkrhy lektlq/kkj.kspk 

bfrgkl]QMds izdk’ku] dksYgkiwj] ckjkoh vkòRrh] 1997] i`- 72- 
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डॉ. . . . घन    आनंद    ल मीकांत    
सहयोगी ा यापक सैनीकशा , पु य ोक अही यादवेी होळकर महावी ालय, 

राणीसावरगांव ता. गंगाखेड जी. परभणी 

तावना - 
 स याचे युग ह ेिव ानाचे युग हणून ओळखल ेजात.े स याचे युग 
ह े गतीचे व पधचे युग आह.े िश ण हणजे जीवनाचा काश हणणारे 
योग आह े िश णा या मा यमातून मानवी जीवन काशमान व गितमान 
होत आह ेिश णामुळे नवनवीन शोध लावल ेजात आहते िश णामुळे आज 

येक  आपले जीवन काशमान व गितमान करीत आह े वतःचे 
ि म व तेजोमय बनिव याचा य  करीत आह े याचा यय समाज 

जीवनात मो ा माणात दसून येत आह.े िश णाला मानवी जीवनाचा 
डोळा मानल े जात.े िश णाची ही अनमोल देणगी ब जन समाजाला 
सहजासहजी िमळालेले नाही. यासाठी अनेक हालअपे ा सहन करा ा 
लाग या आहते. अशातूनच समाज सुधारक ज माला आल ेआिण अश य 
वाटणा या गो ी श य बन या ते समाजसुधारकां या रेणेमुळेच व 
यां या यागामुळे शै िणक तसेच सामािजक तरावर काय करणा या 

समाज सुधारक आता अ ग य थान आह ेत ेडॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर, 
योितबा फुले तसेच यां या प ी सािव ीबाई फुले यां या थोर कायाची 

तुलना कोण याही समाजसुधारकां या कायाशी होऊ शकत नाही. ी 
िश णाचा खरा पाया रचला तो महा मा फुले यांनी परंत ु यां या या 
महान कायात यांची साथ दऊेन काय तडीस ने याचे काय सािव ीबाई 
फुले यांनी केल.े महा मा फुले यांचा गौरव इं जी शासनान े केला ते हा 
महा मा फुले यांनी यां या कायाचे ेय सािव ीबाई फुले यांना देताना 
महा मा फुले हणाल ेहा गौरव माझा नसून माझी प ी सािव ीबाई चा 
आह ेमी शाळा थापन करीत सुटलो पण ितन ेअडचणीला त ड देऊन या 
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सांभाळ या वाढिव या मी िनिम  आह.े याव न सािव ीबा या 
शै िणक कायातील योगदान कती मोलाचे आह ेह ेल ात येत.े 
संशोधनाची उ  े:- 
1. सािव ीबाई फुले यां या शै िणक व सामाजीक कायाचा अ यास 

करण.े 
2. सािव ीबाई फुले यांनी महीला िश णासाठी केले या कायाचा 

अ यास करण.े 
3. सािव ीबाई फुले यां याच कायामुळे आज सव तरातील महीला 

सुिशि त होवून समाज परीवतनातील योगदानाचा अ यास करण.े 
सािव ीबाई फुले यांनी पु यात मुल ची पहीली शाळा सु  केली. 

संपूण देशात पिहली अ पृ य मुल ची शाळा आिण ने ट ह लाय री सु  
कर याचे ेय फुल े दांप याकडे जात.े देशातील सा रता अिभयानाची 
सु वात यांनीच 1854- 55 म ये केली. याकाळात आ वक यांकडून 
फसव या गेले या ा ण िवधवां या बाळंतपणासाठी आिण यां या 
मुलां या संगोपनासाठी 1853 साली वतः या घरात यांनी बाल ह या 

ितबंधक गृह काढल.े स यशोधक समाजाची थापना केली. या िशवाय 
कमी खचातील सा या प तीचा स यशोधक िववाहाची था सु  केली. 
फुले यांनी आप या घरातील पा याचा हौद अ पृ यांसाठी खुला क न 
जाती िनमूलना या कायाला थेट हातभार घातला. बालिववाह थेला 
िवरोध केला व िवधवां या पुन ववाहास यांनी समारंभपूवक घडवून 
आणल.े 
 ीिश णाची मु तमेढ रोवणा या सािव ीबाई फुले यांनी 
केले या कायामुळे ी तसेच इतरांचे जीवन अ ान, अधंकारा या भयान 
युगातून काशाकडे एक ये या व पात आललेे आह.े सािव ीबा चे 
काय समाजा या उ कषासाठी, समाजा या सेवेसाठी, समाजाला दशा 
दे यासाठी मागदशक ठरत.े योितबा फुल े यांनी सािव ीबा या सव 
स गुणांना वाव दला. यांना ेरणा दली हणनूच या युगात ी बन ू
शक या, ांती योती बनू शक या. यां या पावलावर पाऊल टाकून आज 
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मिहला वताला ध यता हणून आ ही सािव ी या लेक  हणनू 
अिभमानाने वावरताना दसत आहते. आज या मिहलां या गतीचे ेय 
सािव ीबा ना दले जात.े 
पूव प रि थती----    
 अठरा ा शतका या शेवटी व एकोिणसा ा शतका या 
सु वातीला पु यात पशे ांचे रा य होत.े पेशवाई या काळात समाजात 
ि यांची व शू ांची ि थती फार वाईट अव थते होती. समाजातील चतुथ 
वण व थेमुळे समाजात अ पृ यांची ि थती वाईट अव थते होती. तर 

ी ही दु यम थान अस यामुळे उ  वण व थतेही ीयांना दु यम 
दजा होता. ी ही अनेक बंधनां या साखळदंडात बांधलेली होती. 
पु ष धान सं कृतीमुळे ीला घरांम ये दु यम दजा होता. या काळाम ये 
मुलामुल ची ल  ेपाळ यात लाव याची ढी िनमाण झाली होती. िवधवा 

ीला दोषी, अपराधी अस यासारखे जीवन जगावे लागत होते. िवधवा 
ीला केशवपन करावे लागत होत.े तसेच सती था मो ा माणात 

होती. िश ण घे याचा अिधकार फ  उ वण यांना होता. परंतु तो ही 
केवळ पु ष वगापरुता मयादीत होता. उ च् वगातील ि यांनाही िश ण 
घे याचा अिधकार न हता. यां या कमठ धमा या दिृ कोनामुळे यांची 
ही ी चूल आिण मूल यासाठी वापर याची व त ूहोती. ितला स मानान े
जीवन जग याचा अिधकार न हता. अशा काळात पु यात फुले दांप यांनी 
िश णाचे काय सु  केल ेशाळेत िशि का िशि त पािहजे. हणून यांनी 

िशि त िश क तयार कर याचे य  केल.े माणसाला नुसते िश ण 
देऊन चालणार नाही तर यासाठी िश णाबरोबर सं कार आिण संगत 
याची जोड पािहजे. तर माणसाला माणूस पण येऊ शकत.े या काळाम ये 
मुलामुल ची ल  ेही पाळ यात लाव याची ढी िनमाण झाली होती. ल  
हणजे काय ह ेकळ या या आतच मुलीचा नवरा मेला तर ितला ज मभर 

समाजात आपमािनत जीवन जगावे लागत असे. या काळात सती था 
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चिलत झाली होती अशा कारे सािव ीबाई फुले यां या काळातील 
समाजातील ि थती होती. 
सािव ीबाई फुले यांचे शै िणक काय----    
 सािव ीबाई फुले यांनी भारतातील समाज व थेचा काळाकु  
अंधार दरू सा न समाजाला अ ाना या अंधारातून मु  कर याचा िनधार 
केला. योितबा फुले यांनी पु यातील िम  सदािशवराव गोवंडे यां या 
सहकायाने गंज पेठेतील जागते मुल ची पहीली शाळा 1 जानेवारी 1948 
रोजी सु  केली. या शाळेतील मुल ना िश ण िशकिव याचा पिहला 
ब मान सािव ीबा ना िमळाला. या शाळेम ये चार ा ण, एक मराठा, 
एक धनगर अशा सहा मुल नी शाळेत वेश घेतला. पु यात मुल ची शाळा 
काढली व या शाळे या िशि का सािव ीबाई ा हो या. योितराव व 
सािव ी यांनी िश णाचे काय पुढे नेटान ेसु  ठेवल.े यांनी एका पाठोपाठ 
एक अशा अठरा शाळा सु  के या मुलांसाठीही शाळा काढली. अव या 
चार वषात पु यात सात शाळा सु  झा या पिहली िभडे वा ात, दसुरी 
महारवा ात, ितसरी िचपळूणकर वा ात, चौथी नाना पठेेत, पाचवी 
रा ता पेठेत, सहावी वेताळ पेठेत, सातवी कसबा पेठेत तसेच पु या या 
बाहरे आसपास या प रसरात शाळा सु  के या. 
 सािव ीबा ना िश णाचे काय चालू ठेव यासाठी वेळ संगाला 
अपमान सहन करावा लागत असे. पण यांनी आपली िश णाचे काय 
थांबवले नाही. यां यावर दगडफेक शेण फेक, िचखलफेक केली जात असे. 
पण सािव ीबाई डगमग या नाहीत या देशात दोन हजार वषापासून 97 
ट े  लोकांना िश ण घे याचा अिधकार न हता. ि यांना िश णाचा 
अिधकार न हता. सािव ीबाई शाळेत िशि का होत ेएवढेच न ह ेतर या 
यां या शै िणक अनुभवाव न आिण िनरी णाव न अनेक िश ण शा  

िवषयक िन कष काढून ते अमलात आणणा या शा  हो या. या 
मागासवग य मुलांचा िवकास करावयाचा असेल तर याच समाजातील 
िश क पािहजेत. हणून या मागास वगातील िश कास ाधा य दल े
सािव ीबाई आिण सहकारी फाितमा शेख यांची िशकिवणे उ कृ  असूनही 

ीमंत व ा ण मुल या शाळेची गती अिधक आह े ह े दसून आल.े 
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ते हा सािव ीबा नी असा िस ांत मांडला क  या समाजातनू मुल ेयेतात 
याचा बरा-वाईट प रणाम संबंिधत मुला मुल या िश णावर होतो. 

कारण उ वगातील िश क शू  जातीतील मुलांना जवळ करीत नाहीत. 
यांचा प रणाम समाजातील मुलां या मनावर होतो यामुळे या 

समाजाची मुलं यांचे समाजाचा िश क असणे गरजेचे आह.े 
 योती सािव ी िन ी व शू ांना साठी चालिवले या शाळेची 
सं या मक आिण गुणा मक वाढ होऊ लागली. 12 फे ुवारी 1853 रोजी 
मुलां या शाळेची तपासणी झाली. पुणे महािव ालयातील सभामंडपात 
3000 िश ण ेमी लोकांनी गद  केली होती. 21 माच 1853 रोजी 
योितरावांनी थापन केले या अितशू  यां या शाळेची वा षक परी ा 

शु वार पेठेतील पेश ां या तालीम खा यात झाली होती. योती 
सािव ी चे शै िणक काय पा न इं जांना जाग आली आिण अ पृ यां या 
िश ण िवषयक धोरणात बदल केला. सन 1854 ई ट इंिडया कंपनीन े
वुडचा खलीता तुत केला या खली यानुसार येथून पढेु जाती या 
कारणा तव कोण याही मुलीला सरकारी शाळेत वेश नाकारता येणार 
नाही. या बरोबर सािव ी योती बांधणी रोडची रा शाळा सु  केली. या 
जोड यांनी अंध े या अ ान अंधकार हा ानाचा दवा लावून न  केला 
अशा कारे सािव ीबाई फुले यांनी शै िणक काय केललेे दसून येत.े 
सावी ीबाई फुले यांचे सामािजक काय: 
 सावी ीबाई फुले व महा मा फुले यांना याकाळात मोठया 
संकटांना सामोरे जावे लागल.े त कालीन समाज व थेम ये शु  आणी 
ि यांना हीन दजाची वागणूक दली जात होती. यातही िवधवा ीयांची 
ि थती फार दयिनय होती. शारी रक आणी मानिसक शोषण मोठया 

माणात होत होते. फुल े दा प यांनी या काळात सामािजक 
बांिधलक या भावनेतून शु ांना आणी ीयांना स मानाने जगता यावे 
यासाठी सामािजक काया या मा यमातून शु ांना िप या या पा याचा 
हौद खुला केला. या शु ांना या काळात पशू माण ेवागणूक दली जात 
होती. यांना स मानाने जगता यावे यासाठी िश णा या मा यमातून 
यां यात जाणीव िनमाण केली. उ च् व शु  जातीतील ीयांना मोठया 
माणात िश णाचा ह क् नाकारला होता. परंत ु यांनी या काळात 
ीयांना िश ण िमळावे यासाठी मुल ची पहीली शाळा पु यात सु  केली. 
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िवधवा ीयांना मोठया मानिसक व शारी रक शोषणा या बळी पडत 
असत. काही तरी चुक चे झाले तर याची िश ा ही ीयांनाच भोगावी 
लागत असे. वेळ संगी अशा ीयां आ मह या कर याचा य ा करत 
हो या. याला आळा घाल यासाठी िवधवा ीयांना सुत हो यासाठी 
यांनी सुती गृहाची थापना केली. बाल सुधार गृहाची,अनाथ ्मुलासाठी 

वसतीगृह,िवधवा ीयांसाठी वसतीगृह थापन केले. शु  आणी ीयां या 
आरो यासाठी दवाखाने काढले. साथी या रोगा या वेळेस यांना वै क य 
मदत केली. अशा कारे सामाजीक काय फुले दां प यांनी यावेळेस केलेल े
दसून येत.े 

 सािव ीबाई फुले यांनी त कालीन समाजातील उ च् वण यांची 
असललेी िश णाची म े दारी मोडीत काढून या काळातील मुल ना 
िश णाची वाट मोकळी क न दली. याचाच परीणाम आज भारतातील 

ीयांचा दजा हा पु षां या बरोबरीने असललेा दसून येतो. सावी ीबाई 
फुले व योतीराव फुल े या दांप या या कायामुळेच आज ख या अथान े
समाज परीवतन झाललेे दीसून येते. आज महीला या येक े ात अ ेसर 
असले या दसून येतात. आज पु षा या पे ाही महीला अधीक 
काय मतेने काम करताना दीसून येत आहते. आज असे कोणतेही े  
नाही क  या े ात महीला पु षा या बरोबरीन े काम करत नाहीत. 
आज सै यदलेही याला अपवाद राहीली नाहीत. आज िश ण असो क  
अ य् े  असो येक े ात मुलांपे ा मुलीच गुणव ेत अिधक सरस 
असले या दसून येतात. आज जे काही समाज परीवतन घडून आललेे आह.े 
ह े समाज परीवतन हो यात सािव ीबाई फुले व योतीराव फुल े या 
दांप याचा सहाचा वाटा आह.े हणून तर सािव ीबाई फुले यांचे शै िणक 
व सामाजीक  काय ह ेमोलाचे आह.े 
संदभ:- 

1. शांती व प बौ द,् ांती योती सावी ीबाई फुले, 
2. महा मा फुले सम  वाडमय, महारा  शासन, मंुबई, 
3. माळी मा.गो., सावी ीबाई फुले सम  वाडमय, महारा  रा य् साही य् आणी 

स कृती मंडळ, मंुबई. 
4. उगले जी.ए., सं ामनायक योतीराव फुले व सावी ीबाई फुले, साकेत 

काशन, मंुबई 
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ीीीी    िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    अ दतूअ दतूअ दतूअ दतू    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . बोचरेबोचरेबोचरेबोचरे    जेजजेेजे. . . . एमएमएमएम....    

इितहास िवभाग मुख, व्. िनितन महािव ालय, पाथरी िज.परभणी 
 

िव ेिवना मती गेली 
मती िवना िनती गलेी 
िनती िवना गती गेली 
गती िवना िव ् गेल े

िव ा िवना शु  ्खचले 
इतके अनथ एका 
अिव ेने केले. 

 ब जन समाजा या द:ुखाचे आिण अधोगतीचे कारण सांगत 
असतांना ांितसूय महा मा फुल ेयांनी अितशय तकपूण आिण िववेकपूण 
िच क सा क न िश णाचा अभाव अस यामुळे व ब जन समाजाची 
अधोगती झाली ह ेस माण सांिगतल.े 
 ाचीन काळापासून समाज व थेची जी चार वणात िवभागणी 
कर यात आली. यात ा ण, ि य, वै य् आिण शु .् शु  ्वग वगळता 
इतर तीन वणाना िश णांचा अिधकार आिण ह क् अस यामुळे हा समाज 

ाचीन काळापासून ते आजपयत समाज व थे या शीष थानी अस याचे 
दसून येते. परंत ु शु  ् वगाला िश णाचा अिधकार नस यामुळे आ थक, 

सामािजक िवकासापासून हा वग वंिचत राहीललेा दसून येतो. 
 ब जन समाजाचा जर िवकास हायचा असेल तर ब जन 
समाजाने िश ण घेतल े पािहजे. हा एकच मुलमं  ब जन समाजाने 
अंिगकारला पािहजे. असे महा मा फुले यांना वाटत होते. यासाठी यांनी 
ब जन समाजासाठी िश णाचे दरवाजे उघडे कर याचे ठरिवेले. त कालीन 
समाजातील समाजकंटकांना न डगमगता समाज व थेतील यांचा वाटा 
50% पे ा जा त् आह.े यांचे जीवन या पु षस ाक कुटंूब व थेम ये 
अितशय शोचनीय झाल ेआह.े या मिहलांसाठी हणजेच मुल साठी शाळा 
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काढ याचे ठरिवल.े यासाठी संत िवचारा माणे आधी केल ेमग सांिगतल.े 
महा मा फुले यांनी आधी आपली प ी सािव ीमाई यांना िशकिवले यांना 
सा र क न िशि काच नाही पिह या मु या यािपका बनिवले. 
 महा मा योतीबा फुले यांनी बुधवार पेठेतील िभडयां या 
वाडयात 1848 म ये मुल ची पिहली शाळा काढली. यात अ पृ यां या 
मुल ना वेश द यामुळे इतर जात या पुढा यांना पसंत पडल े नाही. 
योतीरावांचे िपता गो वदराव फुले ह े योतीरावां या या कृतीने अ व थ ्

झाले ते दाळू होते. सामािजक चाली रती आिण परंपरा यां यातील 
यो य् काय अयो य् काय याचा िववेक दबुल होता. फुलमाळी समाजाने 
गो वदरावांना ह े पटिवल े क , योतीराव धमािव द ् आचरण करीत 
आहते. योतीरावांने िप याशी वाद-िववाद केला, परंत ुिप याचे मन वळल े
नाही. गो वदराव हणाले क , तुझा माग वेगळा आह.े तु तु या बायकोला 
घेऊन जा, सािव ीबाई सु दा योतीरावां या मता या हो या. 
सािव ीबाईने देखील योतीरावांसोबत घर सोडले. वतं पण े मुल ची 
शाळा काढणारे योतीराव हचे पिहल े भारतीय होत. योतीरावांनी 
काढलेली शाळा थम काही काळ आव य्क िततक  मदत न िमळा यान े
बंद पडली. आ थक प रि थती थोडी सुधार यावर योतीरावांनी जु या 
गंजपेठेत गोवंडे या िम ाने दले या जागेत पु हा शाळा सु  केली. शाळेत 
मुल ची सं या वाढत गलेी. या शाळेत मुल ची सं या आणखी वाढ यावर 
मोठी जागा शोधली. एका मुि लम बांधवाने आपली जागा शाळेसाठी 
भाडयाने दली. मेजर कँडी शाळेला पु तके पुरवीत. थोडया काळात 
बुधवार पेठेतील आ णासाहबे िचपळुणकरां या वाडयात 3 जूल ै 1851 
रोजी योतीरावांनी मुल ची शाळा काढली. 
 भारतातील ी िश णाचा पुर कार करणारी एक मोठी श  
हणून योतीरावांचा लौक क झाला. या काळी भारतात ाथिमक 

शाळांची ि थती मुळीच समाधानकारक न हती. थापन झाले या 
ाथिमक शाळांना लवकरच अवकळा ा ् होत असे. आप या कायासाठी 
योतीराव आटोकाट य ् करत. ते दानशूर ना भेटत, सरकारी 

उ पद थांची गाठ घेत असत. योतीरावांची बॉ बे ने ट  ए युकेशन 
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सोसायटी नावाची िश णमंडळ थापन झाले. नाना शंकर सेठ ह े ीमंत 
गृह थ,् डॉ.भाऊ दाजी लाड ह े िव ान गृह थ ् हे या िश ण सारा या 
कायात उ साहाने भाग घेत. योतीरावांनी काढले या वेताळ पेठेतील 
शाळेत अ पृ यांची मुले सु दा िशक यास येत. दि णा पा रतोिषक 
सिमतीकडे अनुदान माग यात आल.े याचा सहानुभूतीने िवचार झाला. 
मेजर कॅ डी ह े या सिमतीचे मुख होते. दि णा पा रतोिषक सिमतीकडून 
मािसक देणगी िमळू लाग यान े क येकांना आनंद झाला. क येक म सराने 
पछाडल े गेल.े योतीरावांनी वेताळ पेठेत दोन शाळा काढ या. एक 
अ पृ यां या मुलांसाठी दसुरी मुल साठी या शाळेत ा ण िश कही 
िशकव यास येऊ लागल.े 
 ांती हणजे अमुला  ् व था प रवतन मग त े धा मक, 
राजक य अथवा सामािजक इ यादी कोण याही े ातल े असो. सव 
जगा या इितहासात 1848 ह े वष महान ांितकारक वष ठरल.े काल 
मा स यांनी याच वष  क युिन टाचा जािहरनामा हा आपला ऐितहािसक 
आिण मह वाचा बंध िस द ् केला. अमे रकेत ीयां या उ दाराची 
चळवळ याच वष  युयाक येथील वेि सयन चच येथ े सु  झाली. 

ा सम ये मानवी ह ांसाठी ांती, इं लडंम ये ी वातं याची मागणी, 
भारतात योतीराव व सािव ीमाई यांचे िश णाचे युग वतक काय या 
मह वा या घटना होत. योतीरावांनी दललेा ी-पु ष समानतेचा मं  
हा धमस ाक व पु षस ाक मानिसकतेला अंतमुख करणारा मू य् िवचार 
होता. भारत आिण जगातील सवच रा ासाठी ती एक नवीन दशा होती. 
मा सवादापे ाही ती अिधक मुलभूत होती. ी मु  व एकंदरीत मानव 
मु ची हीच खरी सु वात होती. याचवेळी भारतात राजक य ि थ यंतरे 
झपाटयाने होत होती. 
 ीमु  हणजे नेमके काय? ह े आता या हळदी-कंुकू व 
मंगळागौरी या काय मात ध यता मानणा या समाजात केवळ िमरिवता 
यावे यासाठीच सोशल वक करणा या ीमंतीचा बडेजाव िमरवणा या व 

ी सुलभ अि त वावर अित मण करणा या सुधारणावादी ि यांना जर 
समजून यायचे असेल तर यांनी सािव ीबाईचे च र  एकदा तरी 
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डोळयाखालून घालावे. त कालीन समाज तवैक ये, कुळाचार, सतीची 
चाल, िवषमिववाह, बालिववाह, केशवपन इ यादी अिन ् चाली रत न ेव 
अ ानान े त ् होता. यासाठी महा मा फुले यांनी सभा, संमेलन े घेऊन 
जनजागृती केली. िवधवा पुन ववाह सभा थापन क न ि यांचा ांना 
वाट क न दली. या सवच कायात सािव ीबाईचा मह वाचा सहभाग 
असे. यासाठी सािव ीबा शी चचा क न पुढील कृतीची दशा िनि त 
करीत. महा मा फुल या जीवनात सािव ीबाईचे थान ह े प ीपे ा एक 
सहकारी व एक ेरकश  हणून अिधक हो या. हणूनच िवषम संघषाची 
ही अभूतपूव सां कृितक लढाई योतीरावांना जकता आली. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    
 एकिवसा ा शतका या उंबर ावर उभे रा न एकोिणसा ा 
शतकातील ी जीवनाकडे आपण मागे वळून पाहतो ते हा ल ात येते क , 
अनेक मह वा या राजक य, सामािजक ि थ यंतराचा तो कालखंड एकूणच 

ी या मनु य् ा याचे िनि त अि त व् , मह व् उमजल े जा या या 
दृ ीन ेफार ांितकारी ठरला. एकोिणसावे शतक ह ेभारता या इितहासात 

बोधनाचे युग मानले जाते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    ::::----    

1 फुलवंता झोडगे - सा वी सािव ीबाई फुले 
िचनार पि लकेशन, धनकवडी, पुणे 

2 संपादक डॉ. य. द. फडके - महा मा फुल े
सम ् वाङमय, महारा  रा य् 
सािह य् सं कृती मंडळ, मंुबई 

3 पंढरीनाथ िसताराम पाटील - महा मा योतीराव फुल े
मनोिवकास काशन, पुणे 

4 मोतीराम कटारे - ांितबा फुल ेचळवळ आिण त व ान 
सुगावा काशन, पुणे  

5 संपादक डॉ. ह र नरके - महा मा फुल ेशोधा या न ा वाटा 
महा मा योतीराव फुले 
च र  साधने, काशन सिमती,  
महारा  शासन, मंुबई 
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स यशोधक समाज आिण स यशोधक समाज आिण स यशोधक समाज आिण स यशोधक समाज आिण आमदार आमदार आमदार आमदार रायभान रायभान रायभान रायभान 
जाधव याचंी कामिगरीजाधव याचंी कामिगरीजाधव याचंी कामिगरीजाधव याचंी कामिगरी    

 

डॉ. रमशे धनराज जाधव    
उप ाचाय, इितहास िवभाग मुख आर. सी. पटेल कला वािण य व  िव ान 

महािव ालय, िशरपूर िज. धुळे 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    :::: 
          स यशोधक समाजाचे महारा ा या राजक य व सामािजक 
प रवतनाम ये फार मोठे योगदान असलेल े दसून येते. महा मा योितराव 
फुले यांनी आप या धम सुधारणा चळवळीला स यशोधक समाज ह ेनाव 
दले. महा मा फुल ेयां या त डी स यशोधक समाज आिण मानव धम ह े

श द योग दसून येतात. या श दां पैक  शोधक हा श द बाबा पदमजी 
आिण मानव धम हा श द महा मा फुलनी दादोबा पांडुरंग यां यापासून 
घेतललेा दसून येतो. इसवीसन १८३२ म ये मंुबईचा ग हनर लॉड कलेयर 
यांनी असे व  केले होत े क , भारतीय लोक स याची फारशी पवा 
करीत नाहीत. भारतीयांिवषयीचा असा अप चार होत असताना 
स यशोधक हा श द महा मा योितबाना आकषक व िति त वाटला  . 
शू ाितशू ांना ा णां या गलुामिगरीतून मु  कर यासाठी  आिण याच 
बरोबर ब जन समाजा या सवागीन उ ारासाठी व मूलगामी प रवतन 
कर यासाठी चळवळ कर याचा िनधार महा मा फुले यांनी केला. या 
चळवळीला संघटना मक व प देण े आव यक होत े यासाठी एखादे 

ासपीठ असणे गरजेचे होते. याच िवचारातून पुणे येथे २४ स टबर 
१८७३ रोजी स यशोधक समाजाची थापना कर यात आली. यावेळी 

ानिगरी बुवा , तुकाराम पजन, बळीराम कंुभार गयानोबा झगडे आिण 
रामचं  भालेकर इ यादी महा मा फुले यांचे सहकारी उपि थत होते.१ 
स यशोधक समाजाची थापना के यानतंर समाजाचा सार कर याचे 
काय महा मा फुले यांनी हाती घेतललेे दसून येत.े अ पावधीतच 
स यशोधक समाजाचा सार झाला आिण मो ा माणात सभासदांची 
सं या वाढली. स यशोधक समाजा या कायासाठी थम जमा झाले या 
सद यांची सं या ३३९ पे ा जा त होती. या सभासदांम ये रा. बापुजी 
हरी शद े (हडे अकाउंटंट बुलढाणा) यांचाही समावेश होता. स यशोधक 
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समाजास मोठमोठे वक ल, बरेच रावबहादरु, ापारी, शेतकरी आिण 
कामगार अशा सव तरातील आिण सवच जाती धमातील लोकांचा 
समावेश होता. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    : : : :     
१ स यशोधक समाज आिण रायभान जाधव यां या कामिगरीची मािहती 
िमळवणे. 
२ रायभान जाधव यां या समाजा या अ य  पदा या काळात भरले या 
आिधवेशनाची मािहती िमळिवणे. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    :::: या िवषयासाठी िव ेषणा मक संशोधन प तीचा 
अवलंब केला असून शोधिनबंध पूण कर यासाठी अ कािशत लघुशोध 

बंध, शोध बंध, स यशोधक समाज अिधवेशन े चतन आिण चता या 
ंथाचा उपयोग कर यात आललेा आह.े 

िवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेन:::: मराठवा ातील समाज सुधारणा चळवळीत स यशोधक 
समाजा या कायक याचा मोठा सहभाग असललेा दसून येतो. यात 

ामु याने महतं ानिगरी बाबा गोसावी यांनी मराठवा ात गंगापरू 
तालु यात नेवरगाव येथे स यशोधक समाजाची शाखा थापन केली.इसवी 
सन १७२४ पासून १७ स टबर १९४८ पयत मराठवा ावर िनजामाची 
स ा होती. या काळात महा मा फुले आिण यां या मृ यूनतंर यां या 
िश य आिण सहका यांनी मराठवा ात स यशोधक चळवळीचे काय केल.े 
           मराठवा ात महा मा फुल े आिण स यशोधक समाजा या 
िवचारांचा चार, सार व समाजाचे काय करणा यांम ये ामु यान े

ानिगरी बाबा गोसावी, कृ णराव पांडुरंग भालेकर, रामचं  पांडुरंग 
भालेकर, देवराज ठोसर, हाजी काजी वक ल, पैठण चे सखाराम पाटील, 
सावखेडा येथील जयवंतराव पाटील, बापूजी िशलेदार (धुपखेडा िज हा 
औरंगाबाद), संभाजी नागोराव इंगळे, भागोजी ओ हाळ ह े महा मा 
योितराव फुले यांचे मराठवा ात स यशोधक समाजाचे काय करणारे 

सहकारी होते. या सव समाजा या कायक यानी महा मा फुल े आिण 
यां या मृ यूनंतर मराठवा ात स यशोधक चळवळीत मह वाची भूिमका 

बजावलेली दसत.े याच माणे आमदार रायभान जाधव यांनी देखील 
स यशोधक समाजाचे काय केले.आिण ब जन समाजाम ये जागृती घडवून 
आणलेली दसते. अ यासू, ितभासंप  रायभान जाधव ह े मंुबई 
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िव ापीठाचे िव ाथ  होते. इं जी भाषेवर यांचे भु व होते. 
राजकारणात ये यापूव  ते सनदी अिधकारी होत.े सन १९७५ या 
आसपास रायभान जाधव यांनी महारा ा या मु यमं यांचे सिचव हणून 
काय केल.े नोकरीचा राजीनामा देऊन यांनी राजकारणात  स य 
सहभाग घतेला. औरंगाबाद िज ातील क ड  मतदार संघातून  त े
तीनदा िनवडून आले. यांचे वकृ व ो यांवर भाव पाडणारे होते. 
मराठवा ातील सहकार चळवळीतही यांचा सहभाग होता. यांनी क ड 
सहकारी साखर कारखा याचे अ य पदही भूषिवल.े मराठवा ाचा 
िवकास हावा ही यांची तळमळ. पुढे वैधािनक िवकास महामंडळाची 
िन मती झाली या मराठवाडा िवकास महामंडळाचे ही अ य पद यांनी 
भूषवले. याच माण ेसन १९८९ त े१९९५ पयत यांनी अिखल भारतीय 
स यशोधक समाजाचे अ य पदही भूषिवलेल े दसत.े या कालखंडात पार 
पडले या पाडळी सातारा, बोराडी धुळे आिण नािशक इ यादी स यशोधक 
अिधवेशनाचे तेच अ य  होते. 
  वातं यानंतर मराठवा ात मराठवा ाची राजधानी 
औरंगाबाद येथ े १९७१ म ये मंुबई येथ े भरले या अिधवेशनानंतर १७ 
वषानी ह ेअिधवेशेन समाजाचे अ य  आमदार रायभान जाधव  आिण या 
भागातील स यशोधकानी महा मा फुले यां या सुमूत दनािनम  दोन 
दवसीय अिधवेशन दीनाक २७ व २८ नो हबर१९८८ रोजी माजी 

कृिषमं ी अ णासाहबे शद े यां या अ य तेखाली मराठवाडा सा कृितक 
मंडळ,खडके र येथे भरिव यात आले.या अिधवेशनाचे वा ता य  
रायभान जाधव ह ेहोत.े 

औरंगाबाद येथ े पार पडले या अिधवेशनानतंर स यशोधक 
समाजाचे २१ वे अिधवेशन सातारा िज ातील कोरेगाव तालु यातील 
पाडळी येथे महा मा फुल ेयां या मृती शता दी वषात आयोिजत कर यात 
आल.े वातं यानंतर दसु यांदा अिधवेशन आयोजनाचा मान पाडळी 

ाम थ आिण स यशोधकाकडे जातो. स यशोधक समाजाचे त कालीन 
अ य  रायभान जाधव या अिधवेशनाचे अ य  होत,े तर समाजाचे 
त कालीन उपा य  अड. वसंतराव फाळके ह े या अिधवेशनाचे वागत 
अ य  होते. अिधवेशनाचे उ ाटन ाचाय पी.बी पाटील यां या ह त े
कर यात आले होत.े  

महा मा योितराव फुले यांनी थापन केले या स यशोधक 
समाजाचे चार आिण साराचे काय वातं यो र काळातही अखंिडत 
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व पाचे आह.े सन १९११ पासून स यशोधक समाजा या वतीन े
आयोिजत अिधवेशन े आजतागायत समाजाला चैत य आिण बळ िनमाण 
कर याचे काय केललेी दसते. एक कवा दोन दवसीय अिधवेशन 

ामु याने वागता य , अ य  यांची भाषणे, िनबंध वाचन आिण जलसा 
काय मातून धमिच क सा होत असे. याच बरोबर दिलत, ब जन 
समाजाला िश णासाठी वृ  कर याचे काय या स यशोधक अिधवेशन 
मािलकेने केलले े दसते. 

स यशोधक समाज आिण आमदार रायभान जाधव यांचे 
काय य  पाडळी येथ े भरले या अिधवेशनाचे अ य  रायभान जाधव 
चतुर  ि म वाचे वनी आिण मुरललेे राजकारणी अस याने यांनी 
अिधवेशनाला मागदशन करताना ारंभीच िव मान लोकशाही या 
भिवत ावर भा य केले. दशेात धनदांडगे लोक राजक य गलुामिगरीचे 
अराजक माजवत अस याचे सांगून या Have (आहरेे)वा या मूठभरां या 
िवळ यात देश अडकत चालला अस याचे यांनी नमूद केल.े या 
धनदांड यांचा िवळखा हा धा मक गुलामिगरी पे ा अित िवखारी 
अस यान ेसवसामा यांसाठी हा पाश आप याला िभला करावाच लागले. 
याचे मूळ कारण हणजे दशेातील िनमाता आिण उपभो ा या या 
दोघां या ना ा मध या दलालां या हाती आहते. दलाली आिण भांडवली 
श न ेदेशा या जनजीवनाला अजगरी िवळखा घातला आह.े यामुळे देश 
दवाळखोरी या मागाने िनघालेला आपणास पहावयास िमळतो. यातही 

खाजगीकरणा या नावाखाली अिधकारी आिण पुढारी यांना लुटीचा माग 
ा  झाला आह.े हा िवळखा अिधकच वाढत आह.े फस ा नीतीचा 

सुवणकाळ सु  झाला आह.े महा मा योितबा फुले यांनी ांती योती 
सािव ीबा या सहभागाची जोड िमळा यामुळे शोषण रिहत समृ  व 
िनरोगी असा समाज िनमाण क न मानवी ित ा व स मान वाढिव याचे 
एक अितभ  व  पािहले होते. हा वारसा आप याला पुढे चालवायचा 
आह.े गुंतागुतं आपणास मुकलावे लागणार आह.े कधी आई या मायेने तर 
कधी िप या या कठोरतेन.े काल धम ओळखून  आपणास मानवा या 
अंितम क याणा या संसाराची मांडामांड करावयाची आह े आिण 
यासाठीच तर सवदरू पसरलले े आपण वयाची आिण साधनसाम ीची 
परवा न करता पु हा आपण येथे महा मा फु यां या पाणव ावर 
एकवटलो आहोत. याच बरोबर नाही रे वगा या मानिसकतेचे दःुख 
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िवशद करताना यांनी असे प  केले क  , महा मा फुले यां या 
कालखंडातील अिव ा आता संपु ात आली असून नािहरे वगा या 
सवागीण िवकासा या आड आता नवीन यांि क  अिव ा येत आह.े...असे 

ितपादन  यांनी केले. याच बरोबर याच बरोबर आहरेे वगाचे संप ीचे 
समसमान वाटप समान पातळीवर करावे लागले. ह े करताना नाहीरे 
वगा या िहताची अथनीती ही ठरवावी लागले. शोषण रोिहत 
समाज व था थािपत करावी लागले. यांि क ानामुळे आ थक 
गुलामिगरी येणार नाही या बाब ची काळजी यावी लागले. आ थक 
वसाहतवादापासून सावध राहावे लागले. अ यथा आ थक गलुामिगरीचे जू 
नािहरे वगा या खां ावर पु हा आ ढ होईल ह ेिव ताराने प  करताना 
आमदार रायभान जाधव हणाल े क , आज साय सो सची नवी मु ये 
आिण न ा रेणा ज माला घालते आह.े ही नवी मु ये आिण या रेणा 
आ ही समजू शकलो नाही तर, गलुामी िशवाय आम या वा ाला दसुरे 
काही येणार नाही. हणजेच महा मा फुल यां या  काळची अिव ा आिण 
आज या काळातील अिव ा आिण २१ ा शतकातील अिव ा यात 
महदअंतर कसे आह.े याव न प  हावे. आज पु हा महा मा फु यां या 
समाज या अिव े या िवळ यात सापडू पाहत आह.े आजची िव ा पु हा 
परंपरेने पुढे असललेा पु हा पूव या वृ ीने आप याच घरात क डू पाहतो 
आह.े ही क डी होणार नाही. याची काळजी आप याला यायची आह.े 
अिधवेशनाचे अ य  आमदार रायभान जाधव यांचे अ य ीय भाषण 
सा यवादी िवचारसरणी या अगंाने केल ेअसून वतं  भारतासमोर आता 
धा मक गलुामिगरी पे ा आ थक गलुामिगरीचे च ूह आवासून उभे 
अस याचे यांनी उदाहरणासह सिव तर नमूद केल.े सा यवादी 
िवचारसरणी या पठडीतून आता वण व था ऐवजी वग व था 
भारतात ढ होत अस याचे ितपादन यांनी केललेे दसत.े 

स यशोधक समाजाचे २२ सावे अिधवेशन दनांक २७ व २८ 
नो हबर १९९१ रोजी खानदेशातील बोराडी तालुका िशरपरू िज हा धुळे 
येथे भरले होते. या अिधवेशनाचे अ य  त कालीन समाजाचे अ य  
आमदार रायभान जाधव हचे होते. आिण वागता य  कसान सारक 
मंडळाचे अ य  अ णासो ंकटराव रणधीर ह ेहोते. 

आमदार रायभान जाधव यांनी अ य ीय भाषणात मानव मु  
साठी स यशोकाना मागदशन करताना त े हणाल ेक , महा मा फुल ेयांनी 
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अ यंत बळ लढा दला. तो या अिव े या िवरोधात. अिव ेचे उ ाटन 
नाही हणजे मु  नाही. िपळवणूक पासून मु  नाही हणजे मानवी 

ित ा नाही महा मा फुले यांचा सव लढाच मानवी ित सेाठी होता. 
स यशोधक समाजाचे २३ वे अिधवेशन मराठा िव ा सारक 

मंडळ, नािसक येथ े दनांक २० व २१ ऑ टोबर १९९२ रोजी समाजाचे 
अ य  रायभान जाधव यां या अ य तेखाली भरल े होते. या 
अिधवेशनाचे वागता य  डॉ टर वसंत पवार ह े होत.ेसनात यांचा 
बाले क ला असले या नािशक शहरात ह े अिधवेशन भरल े होते. या 
ठकाणी ह ेअिधवेशन भरले होते. या िव ा सारक मंडळाची थापना ही 

महा मा योितराव फुले यां या सामािजक आंदोलना या ेरणतेून 
झा याचे वागता य  डॉ टर वसंतराव पवार यांनी आरंभीच नमूद केले. 
या अिधवेशनाचे अ य   रायभान जाधव यांनी अिधवेशनाला संबोिधत 
करताना सु वातीलाच स यशोधक चळवळीची आव यकता, अिधवेशन 
हणजे िश या कढीला ऊत इ यादी मु ां या अनुषगंान े साधक-बाधक 

िवचार मांडले. तसेच ही चळवळ मानव मु ची चळवळ आह,े असे नमूद 
क न खर आिण भावी चार तं  समाजा या म े दारांनी वाप न ही 
चळवळ मंद केली. या संगी यांनी स यशोधक चळवळ काळा या 
पड ाआड जाते क  काय? अशी भीती ही यांनी  केली. याचबरोबर 
21 ा शतकाचा वेध घे याची बौि क ताकद िनमाण करेल असे िश ण 
या देशातील ामीण जनतलेा उपल ध आह ेकाय? याच बरोबर जागृत 
आिण बुि मान ामीण वगाला िश णाची दारे यां यासाठी उघडी आहते 
का?  िनराळे िनकष, िनयम आिण आ थक जाच यांचे पाश तोडून तो 
ितथपयत पोहचू शकतो काय? या सव ांची उ रे नकारा मक ये याची 
ची प रि थती कोणी , कशी आिण का िनमाण केली. याच बरोबर यांनी 
कृषक समाजा या अनुषगंान ेिववेचन करताना प  केले क  कृषक समाज 
हा Primitive अस यामुळे कृषी े ात धनसंचय होऊ शकत नाही. आिण 
हणून औ ोिगक े ात तो के यािशवाय आप याजवळ दसुरा पयाय 

नाही. असे सांगून गेली ४० त े४५ वष क करी समाजाची ल मी लुबाडून 
बसले यानीच आज लािजरवाणी अव था देशा या वा ाला आणली आह.े 
आज देशात संप ी नाही अशी प रि थती आह े काय? ती आह े , परंत ु
सरकार या ितजोरीत बाहरे आह.े धनसंचया या नावाखाली देश आिण 
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शेतकरी वा क करी या दोघांनाही या मंडळ नी आज क डीत पकडलले े
आह.े याच बरोबर मूठभरां या हाती मानवी श  आिण संप ी एक 
वाट याची रा शी मह वाकां ा समाजात दबा ध न बसत आह ेतोपयत 
मानवी स मानाचा आिण याचबरोबर ित चेा हा लढा अगदी 
अप रहायपणे चालूच राहणार आह.े अशा कारचे िवचार  आप या 
भाषणातून रायभान जाधव यांनी मांडले. या अिधवेशनास ितिनधीसह 
पाचशे ोता जनसमुदाय उपि थत होता. या अिधवेशनाला ाचाय पी. 
बी.पाटील, िशवनेरचे संपादक िव नाथ बावळे इ यादी मा यवर 
स यशोधक कांची उपि थती होती. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::  रायभान जाधव यांनी अिखल भारतीय स यशोधक समाजाचे 
अ य पद १९८९ त े १९९५ पयत भूषवले यादर यान यां या 
अ य तेखाली औरंगाबाद, पाडळी (सातारा), बोराडी आिण नािशक 
या ठकाणी स यशोधक समाजाची अिधवेशन े भरली. औरंगाबाद येथील 
अिधवेशनात अिधवेशनाची खंडीत झालेली परंपरा सतरा वषानी सु  
झाली. या अिधवेशनाचे आमदार रायभान जाधव ह े वागता य  
होते.अिधवेशन यश वी कर यासाठी यांनी आिण यां या सहका यांनी 
मह वाची भूिमका बजावलेली दसते. यानंतर पाडळी सातारा, बोराडी 
(धुळे) आिण नािशक येथे भरले या अिधवेशनाचे अ य  पद भूषवले होत.े 
यांनी अ य ीय भाषणातून समाजातील सम यांना वाचा फोड याचे काय 

केलेल े दसते. 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ::::    
1. जाधव वसंत-आधुिनक महारा ातील प रवतनाचा इितहास, नागपुर ,२००५, पेज 

नंबर.१६८, १६९ 
2. उगले जी. ए.-स यशोधक समाज अिधवेशने चतन आिण चता, औरंगाबाद 

थमावृ ी-२००० , पेज नंबर१४३,१४७,१४८,१४९,१५ 
3. मालकर कृ णा - मराठवाडा व िवदभातील स शोधात समाजाची चळवळ एक 

अ यास अ कािशत पीएच. डी. शोध बंध डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा 
िव ापीठ औरंगाबाद. 

4. भोई बापू आ माराम - कसान िव ा सारक सं था व कमवीर अ णासाहबे 
ंकटराव रणधीर यांचे शै िणक व सामािजक काय (१९४१-२०००) अ कािशत 

लघुशोध बंध, उमिव, जळगाव. २००८, पान नंबर २०७. 
5. जाधव रमेश धनराज - स यशोधक समाज आिण कमवीर अ णासाहबे कटराव 

रणधीर यांची कामिगरी –एक दृ ी ेप, Discourse Analysis, volume -5,num-
2,Sep 2015,पेज नंबर –१९९,२०० 

6. देशमुख शांत - खानदेश वैभव काल, आज आिण उ ा , जळगाव, फे ुवारी २०२२ 
पेज नंबर  ३२०. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुल याफुल याफुल याफुल या    िश णिवषयकिश णिवषयकिश णिवषयकिश णिवषयक    िवचाराचीिवचाराचीिवचाराचीिवचाराची    
ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    िच क सािच क सािच क सािच क सा    

डॉडॉडॉडॉ. . . . गणशेगणशेगणशेगणशे    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    मानेमानेमानेमाने        
इितहास िवभाग मुख पु य ोक अिह यादवेी होळकर महािव ालय 

राणीसावरगाव ता गंगाखेड िज परभणी  
तावनातावनातावनातावना    ::::----    

           सामािजक चळवळी या मा यमातून समाजात िश णाचा पाया 
मजबूत कर यासाठी  िश ण व अभ्यास मातून कट होणारा फूले शा  
आंबेडकरी िवचार आप या िश णातून आिण तसे या अ यास मातून 
महा मा फुले, राजष  शा  महाराज व डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचे 
िवचार चा रत व सा रत होत असतात. या थोर महापु षांचे सामिजक, 
राजक य आिण सां कृितक व पातील िवचार आप याला े रत व 

ो सािहत करीत असतात. याचे िवचार २१ ा शतकात आप या 
िवदयाथ  वगाला न ान े देण े आव यक आह े . िश ण हा जीवनाचा 
आधार आह.े िश णापासून आपण आपणास वेगळे क  शकत नाही. येक 

 हा िश ण देणारा एक मह वपूण ंथ आह.े केवळ या याकडून 
आपण काय यावे ह े आपणास कळायला पािहजे. िश ण ही जीवन 
जग याची गु क ली आह.े जीवन हणजे काय? जीवन का जगावे, जीवन 
कसे जगावे, जीवनाची साथकता कशाम ये आह,े जीवन पूण कसे करावे. 
आपण जीवनातून काय यावे व इतरांना काय दयावे. या सव ांची 
उ रे हणजे िश ण होय. हणूनच िश णानेच सव काही होत आह,े 
याक रता आधी िश ण घेतलचे पािहजे'.  

    सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ े    
1) महा मा फुले यां या प रवतनवादी शै िणक भूिमकेचा अ यास 

करण.े  
2) भारतीय समाजातील ीयांचा सामािजक ,अ थक ी, व धा मक 

प रि थतीचा अ यास करण.े  
3) भारतीय समाजातील मुला,मु लना िश णाचे समान ह  

िमळावेत ह ेजाणून अ यास करणे.  
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4) भारतीय समाजातील येक मुला, मु लना समान दृ ीने ह  
िमळावेत ह े ा  ध न अ यास करण.े 

5) महा मा फुल े यां या दृ ीने समाजातील शु ांना सामािजक, 
आ थक व धा मक ह  समान असावेत  

  म. फुलेची शै िणक प रवतनाची पा भूमी :- 
             मानवी जीवनात िश ण ही काळाची गरज बनली आह े आिण 
आप या सव थोर िश णत ांनी, िवचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी 
जीवन िश णाची धुरा सांभाळली आह ेआिण सवाना जग याची एक दशा 
आिण दशा दे याची मह वपूण कामिगरी बजावली आह.े २१ ा 
शतकाम ये िश ण घेणारा समुदाय मो ा माणात वाढला आह.े पण 
यातून  जीवनिवषयक िश ण िमळत आह े काय? हा  अनु रीतच 

आह.े ते हा आप या िश णत ांचे आज या िश णातून व 
अ यास मातून कट होणारे िवचार िनि तच येणा-या भिव यकालीन 
सम यांचे िनराकरण व उ म जीवन जग यासाठी दशादशक ठरतील. 
याम ये ामु याने महा मा फुल,े राजष  शा  आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांचे िवचार मागदशनपर आहते. िश ण आिण अ यास माम ये 
जे िवचार आहते. ते याच थोरांचे आहते. 
         महा मा योितबा फुल े यांचे िश ण िवषयक िवचार व 
अ यास मातून कट होणारे िवचार , वातं य, समता आिण बंधुभाव 
यातीन मुख घटकांवर िव ास ठेवणारे व सामािजक िवषमते या 
िवरोधात आवाज उठिवणारे म. फुल ेह ेमहापु ष होते. यांना महारा ाचे 
मा टन यूथर हणून ओळखल े जाते. ते मानवतावादी िवचाराचे होते. 
यांनी मेकॉले या खिल यास कडाडून िवरोध केला होता. 'िश ण ह े

वर या वगापासून खाल या वगापयत पाझरत आल ेपािहजे' या िवचारास 
फुलचा िवरोध होता कारण इं जाचा भर थम वरचा वग िशकला पािहजे 
व नंतर खालचा वग िशकावा यावर होता. ' थम खाल या वगातील 
लोकांना िश ण देऊन नंतर वर या वगातील लोकांना िश ण दयावे 
'आधी कळस मग पाया असे न होता, आधी पाया मग कळस’ अशा 
प तीची िश ण णाली असावी असा म. फुलचा आ ह होता. थम 
उपेि तांना िश ण नंतर अपेि तांना िश ण’ ह े सू  अंमलात आणावे, 
यावर भर दे यात आला.    
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलचेफुलचेफुलचेफुलचे    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार 
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1)1)1)1) ीीीी----िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    पाठपरुावापाठपरुावापाठपरुावापाठपरुावा    ----    
        भारतीय समाजात  पूव या काळाम ये या प रि थतीत ि यांनी 
िश ण घेण े हणजे अधमच करण े होय. यामुळे ि यांसाठी िश णाची 
दारे कायमची उघडली जावी, हणून म. फुलनी ी-िश ण मोहीम 
सव थम हाती घेतली. िश ण ह े समथ ी हणून जग यासाठी दल े
जावे. ि यांचा खरा धम यांना िश ण देण े होय. ि यां या 
मानिसकतेसाठी व स म ी घडव यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही. 
ह ेओळखून म. फुलनी आप या प ीस िश ण देऊन आ िशि का हणून 
कायास सु वात केली. भारतीय समाजात ी -िश ण मोिहमेस सु वात 
केली. 

2)2)2)2) ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    िश णिश णिश णिश ण    स चेस चेस चेस चे    वववव    मोफतमोफतमोफतमोफत    ----    
              भारतीय समाजातील येक बालकाला िश णाचा ह  
आस यामुळे ह े िश ण िमळण ेआव यक आह.े तसेच म. फुले यां या मत े

ाथिमक िश ण स चे आिण मोफत असावे या िवचारांचा पुर कार 
करणारे थम भारतीय नाग रक होते. ही मागणी यांनी १९ ऑ टोबर 
१८८२ म ये हटंर िश ण आयोगापुढे एका िश णिवषयक ठराव मांडला. 
यवर अिधक भर दला तरच नीती या आिण स तना या दृ ीने कतीतरी 

चांगल े लोक िशकून तयार होताना मुळीच अडचण पडणार नाही. या 
िवचारातून यांनी ाथिमक िश ण स चे आिण मोफत कर यावर भर 
दला. ाथिमक िश कांची तरतूद करण े - ाथिमक िश णास मोफत व 

स चे के यास िवदया या या सं येत मो ा माणात वाढ हो याची 
श यता होती आिण याक रता दजदार िश ण दे यासाठी िशि त 
िश क असण े देखील आव यक आह े आिण याक रता थम आवाज 
उठिवणारे म. फुल े हे एकमेव  होत.े ाथिमक िश ण हा 
समाजजीवनाचा पाया आह.े यामुळे या तरावरील िश ण उ म दजाचे 
असावे. यावर अिधक भर दे यात आला 

3)3)3)3) ाथिमकाथिमकाथिमकाथिमक    िश णाकडेिश णाकडेिश णाकडेिश णाकडे    लललल     देणेदेणेदेणेदेणे    ----        
             इं ज शासनात  सरकारी नोक-यांम ये सव व र  वगाची 
म े दारी आह,े याचा प रपणू अ यास क न िश ण खाल या वगातील 
तळागाळातील लोकांना िमळावे. यासाठी म.फुल ेयांनी ाथिमक िश ण 
खाल या वगास दे यावर अिधक भर दला. उ  िश णाकडे कमी व 

ामीण जनते या ाथिमक िश णाकडे जा त ल  देणे आव यक आह.े 
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ाथिमक िश णातून उ ाची भावी िपढी घडत असते आिण आज जे 
ाथिमक िश ण स चे व मोफत कर यात आल ेआह.े यामाग ेम. फुलचे 

िवचार, असलेल े दसून येतात. आप या देशाम ये आजची प रि थती 
ल ात घेता कमी िशकलेल े अ यापक व अनुभव कमी असलेल े िश क 

ाथिमक तरावर अ यापन करताना दसतात आिण अिधक अनुभवी व 
िवषयत  अ यापक वग वर या वगास अथात उ  तर अ यापन 
करतात. ते हा वेळोवेळी ाथिमक िश ण अिधक दजदार व गुणव ापूण 
देण े ही काळाजी गरज बनली आह े आिण या दृ ीकोनातून िवचार म. 
फुलनी  केल.े 

4)4)4)4) ामीणामीणामीणामीण    भागातीलभागातीलभागातीलभागातील    मलुामलु चेमलुामलु चेमलुामलु चेमलुामलु चे    िश णिश णिश णिश ण    ----    
             ब जन समाज ामीण भागाम ये राहत अस याने, यां या 
िश णाची म. फुल ेयांना अिधक काळजी वाटत असे. २ माच १८८८ म ये 
म. फुले हणाल े होते क  आपली ब तांश जनता खे ात िनवास करते. 
ते हा शासनाने ामीण लोकां या िश णाकडे िवशेष ल  पुरवावे. 
रा िनमाणासाठी शु ांना िश ण - आप या देशात ब जन समाज अजाण 
व अडाणी आह.े यां या उ ारासाठी. िश ण हा एकमेव उपाय आह.े 
शु ांना िश ण देऊन सुिशि त के यािशवाय रा  बनू शकत नाही. या 
देशात सामािजक आिण आ थक गुलामी असत ेतेथ ेरा वाद िनमाण होऊ 
शकत नाही. िश णाची दारे सवासाठी खुली झाली पािहजे. यावर अिधक 
भर होता. 

5)5)5)5) िश णिश णिश णिश ण    णालीतणालीतणालीतणालीत    आमलूाआमलूाआमलूाआमलूा     बदलबदलबदलबदल    ----        
           म. फुले यां या मते आजची िश ण प ती ही ब जन समाजाला 
िश णपासून वंिचत करणारी होती. ते हा िश ण णाली बदलली पािहजे 
यावर अिधक भर दला गलेा. केवळ कारकून वग तयार करणा-या वगाची 
िन मती िश णातून होऊ नये, तर मानवी जीवन जग यास स म 
बनवणारे, उद ोगी, जीवनोपयोगी िश ण दे यात यावे. 

6)6)6)6) ि भाषाि भाषाि भाषाि भाषा    सू ाचासू ाचासू ाचासू ाचा    अवलबंअवलबंअवलबंअवलबं    ----        
         वतं पुव काळातील म. फुल ेयां या शै िणक िवचाराचा़ अ यास 
क न भारत सरकारन(े१९६४-६६) या कोठारी आयोगानुसार ि भाषा 
सू ास जरी आज या कालावधीत मा यता दलेली असली तरी या अगोदर 
७७ वषापूव  म. फुले यांनी ि भाषा सू ाचा अवलंब िश णात करावा 
यावर भर दला होता ह ेऐितहािसक स य वा तव नाकारता येत नाही . 
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7)7)7)7) िश यवृ ीिश यवृ ीिश यवृ ीिश यवृ ी    वववव    वसितगहृाचीवसितगहृाचीवसितगहृाचीवसितगहृाची    सुिवधासुिवधासुिवधासुिवधा    ----        
            भारतीय समाजातील जनसामा याम ये िश णाचा सार हावा 

ासाठी खे ापा ातील जनतेला िश ण घेता यावे हणून व तीगृहाची 
व था कर याची क पना म. फुल े यांनी मांडली होती. समाजातील 

गरीब, होतक  मुलांसाठी िश यवृ ी व वसितगृहाची सुिवधा दे यावर 
भर दला. 

8)8)8)8) िश णािवषयकिश णािवषयकिश णािवषयकिश णािवषयक    ानानानान    वववव    िवचारिवचारिवचारिवचार    ----        
िश ण हा ितसरा डोळाच मानल ेजाते आिण यामुळेच म. फुल े

यांनी िश णावर अिधक काश टाकला आह े आिण िश ण कोण याही 
एका ची म े दारी न बनता, सवाना िश ण िमळावे, िश णाचा 

सार होऊन, ान व िवचारांची वृ ी हावी यासाठी म. फुलनी योगदान 
दल.ेफुल े यांनी स यशोधक समाजाची थापना क न ि यांसाठी तसेच 

मागासले या अनाथा या िश णासाठी सुिवधा उपल ध क न द या. 
तसेच बालगृहाची थापना देखील केली. अशा कारे म. फुले यांनी समाज 
प रवतनाचे काय करताना वत: या घरदाराचाही िवचार न करता काम 
केल े आिण हणून आज आपला समाज मानाने सव कारचे िश ण घेत 
आह.े अशा िश णत ाला, िश णमहष या कायाला कोटी-कोटी वंदन. 
िश ण व अभ्यास मातून कट होणारा फूले शा  आंबेडकरी िवचार 
आप या िश णातून, तसेच अ यास मातून महा मा फुल,े राजष  शा  
महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे िवचार चा रत व सा रत 
होत असतात. या थोर महापु षांचे सामिजक, राजक य आिण सां कृितक 
व पातील िवचार आप याला े रत व ो सािहत करीत असतात. याचे 

िवचार २१ ा शतकात आप या िवदयाथ  वगाला न ान ेदेणे आव यक 
आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----    
          िश ण हा जीवनाचा आधार आह.े िश णापासून आपण आपणास 
वेगळे क  शकत नाही. येक  हा िश ण देणारा एक मह वपूण ंथ 
आह.े केवळ या याकडून आपण काय यावे ह ेआपणास कळायला पािहजे. 
िश ण ही जीवन जग याची गु क ली आह.े जीवन हणजे काय? जीवन 
का जगावे, जीवन कसे जगावे, जीवनाची साथकता कशाम ये आह,े जीवन 
पूण कसे करावे. आपण जीवनातून काय यावे व इतरांना काय दयावे. या 
सव ांची उ रे हणजे िश ण होय. हणूनच'िश णानेच सव काही होत 
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आह,े याक रता आधी िश ण घेतलेच पािहजे'जीवनात िश ण ही 
काळाची गरज बनली आह े आिण आप या सव थोर िश णत ांनी, 
िवचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी जीवन िश णाची धुरा सांभाळली आह े
आिण सवाना जग याची एक दशा आिण दशा दे याची मह वपूण 
कामिगरी बजावली आह.े २१ ा शतकाम ये िश ण घणेारा समुदाय 
मो ा माणात वाढला आह.े पण यातून जीवनिवषयक िश ण िमळत 
आह े काय? हा  अनु रीतच आह.े ते हा आप या िश णत ांचे 
आज यािश णातनू व अ यास मातून कट होणारे िवचार िनि तच 
येणा-या भिव यकालीन सम यांचे िनराकरण व उ म जीवन जग यासाठी 
दशादशक ठरतील. याम ये ामु याने महा मा फुल,े राजष  शा  आिण 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे िवचार मागदशनपर आहते. िश ण आिण 
अ यास माम ये जे िवचार आहते. त ेयाच थोरांचे आहते.  

महा मा योितबा फुले यांचे िश ण व अ यास मातून कट 
होणारे िवचार - वातं य, समता आिण बंधुभाव या यीवर िनतांत 
भरवसा ठेवणारे आिण सामािजक िवषमते या िवरोधात आवाज 
उठिवणारे म. फुल े ह े महापु ष होते. यांना महारा ाचे मा टन यूथर 
हणून ओळखले जाते. ते मानवतावादी िवचाराचे होते. यांनी मेकॉले या 

खिल यास कडाडून िवरोध 'िश ण ह े वर या वगापासून खाल या 
वगापयत पाझरत आल ेपािहजे' या िवचारास फुलचा िवरोध होता .'आधी 
कळस मग पाया असे न होता, आधी पाया मग कळस’ अशा प तीनेच 
िश ण णाली अस यावर म. फुलचा आ ह होता. थम उपेि तांना 
िश ण नंतर अपेि तांना िश ण’ ह े सू  अंमलात आणावे, यावर भर 
दे यात आला.अशा कारे म. फुल ेयांनी समाज प रवतनाचे काय करताना 
वत: या घरदाराचाही िवचार न करता काम केल े आिण हणून आज 

आपला समाज मानाने सव कारचे िश ण अ यास मातून महा मा फुल,े 
राजष  शा  महाराज व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार चा रत 
व सा रत होत असतात. या थोर महापु षांचे सामिजक, राजक य आिण 
सां कृितक व पातील िवचार आप याला े रत व ो सािहत करीत 
असतात. याचे िवचार २१ ा शतकात आप या िवदयाथ  वगाला 
न ाने देण ेआव यक आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    

1) डॉ. अिनल कठारे, आधुिनक भारताचा इितहास 
2) डॉ. शांता कोठेकर ,महारा ातील समाजसुधारणा चळवळीचा इितहास 
3) मधून िलमये, वातं य चळवळीची िवचार-धारा 
4) आचाय जावडेकर, आधुिनक भारत 
5) डॉ. सोमनाथ रोडे, अधुिनक भारताचा इितहास 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजसमाजसमाजसमाज 
 

डॉ. अपणा पांडुरंग चाटे (तांदळे) 
गो वद िनवास, अिभनव नगर, कंधार. ता कंधार िज नांदडे. 

 

महा मा योितराव फुले ह े महारा ातील भारतीय सामािजक 
कायकत, िवचारवंत, जाती िवरोधी समाजसुधारक आिण लेखक होत.े 
आधुिनक भारता या जडणघडणीत म. फुले यांचे योगदान मह वपूण आह.े 
यांचा िवचार, काय आिण यांची चळवळ शू ाितशू , शतेकरी आिण 
ीवग यां या अ युदयासाठी संजीवनी ठरली. एकोिणसा ा शतकातील 

सामािजक, सां कृितक े ात महा मा फुल े यां या िवचारकायाने ांती 
केली होती. समाजातील जाितभेद, अ पृ यता, ीदा य व, बालिववाह, 
िवधवा पुन ववाह ितबंध, धा मक कायदे, केशवपन, ब प ी व इ. चा 

खर िवरोध क न समाजात प रवतन घडवून आण यासाठी महा मा 
योितराव फुले यांनी स यशोधक चळवळी माफत मोठी कामिगरी केली. 

स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    थापनाथापनाथापनाथापना 
स यशोधक समाज दनांक २४ स टबर १८७३ रोजी जुनागंज 

घर नंबर ५२७ पुण े येथ े महा मा फुले यां या अ य ते खाली थापन 
झाला. १ देवा या आिण धमा या नावाखाली किन  वगावर ा णांनी 
आपले वच व िनमाण केले होते. याला शह दे यासाठी आिण यातून 
अ ानी लोकांना धमातील अिन  था, अंध ा,जाती व था यातून 
बाहरे काढ यासाठी स यशोधक समाजाची थापना कर यात आललेी 
होती. गं. बा. सरदार िलिहतात क , “स यशोधक समाजाचा मु य लढा 
धमसं थेशी यात ही िवशेष क न िभ ुकशाहीशी होता. धमसं थेचे 
वच व झुगा न दऊेन जु या हािनकारक समजुती व अिन  ढी सोडून 
देताना सनातनी ा णांचा िवरोध तर होताच पण ब जन समाजातील 
अंध चेा धमभोळेपणाचा ही अडथळा होता. यांना तोड िवशु  धमाचा 
अंिगकार कर याची म. फु यांनी आप या अनुयायांना ेरणा दली होती.” 
२ स यशोधक चळवळ शू ाितशू ांची एक चळवळ होती. महारा  ापी 
अशी समाजसुधारणेची ही पिहली चळवळ होती. यावेळी म. फुले यांनी 
पु यात स यशोधक समाजाची थापना केली यावेळी महारा ातील म. 
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फुले यांचे जवळ-जवळ सवच अनुयायी यावेळी उपि थत होते. स याचा 
शोध घेण,े सावजिनक स याचा आ ह धरण,े स या या अनेक बाजू, अनेक 
पैल,ू अनेक श यता ल ात घेणारी ही सं था हणून 'स यशोधक समाज' ह े
अ वयाथक नाव सवानी संमत केल.े स याचा शोध िववेक िन , नैितक 
भूिमकेने, सामुदायीक पातळीव न यावयाचा हणून 'समाज' ह े पद 
याना वात समपक आह.े    

स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचासमाजाचासमाजाचासमाजाचा    हतेूहतेूहतेूहते ू
स यशोधक समाज थापन कर यापाठी मागचा महा माफुल े

यांचा खरा हतेू धा मक आिण सामािजक गुलामिगरीतून किन  वगाची 
मु ता करण ेहा होता. सामािजक प रवतन करणे ह े यासाठी आव यक 
होते. यातून लोकांना संघ टत क न वतं  संघटना थापन करण े
आव यक होत.े भटिभ ुशाहीला एकमुखान े ितकार कर याचा हते ू
महा मा फुले यांचा स यशोधक समाजाची थापना कर यामागे होता. 
यातून यांनी महारा ातील सामािजक समते या चळवळीचा पाया 

रोवला. स य धम व मानव धम ह ेस यशोधक चळवळीचे ाण होते.    
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचेसमाजाचेसमाजाचेसमाजाचे    ययेययेययेयये    वववव    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश 

स यशोधक समाजाचे काय तीन येया भोवती िनि त कर यात 
आलले े होत.े म. फूले यांनी याच येयांचा चार व सार आप या 
अनुयायांना माफत समाजातील किन  वगात केला. 
१. शू  आिण अितशू  यांची ा ण परुोिहतांकडून होणारी िपळवणूक 

बंद करण े
२. यांना यां या मानवी ह ांची आिण अिधकारांची िशकवणूक देण े
३. ा हणी शा ां या मानिसक आिण धा मक गुलामिगरीतून मु  करण े

ही स यशोधक समाजाची येये३ आहते. 
सवमाणसे परमे राची लेकरे अस यामुळे ती समान आहते 

हणूनच सवाना धा मक, सामािजक आिण आ थक अिधकार समान असल े
पािहजे असे महा मा फुले यांनी प  केल.े शा ी महाधटयांनी स यशोधक 
समाजाचा उ ेश पुढील किवतेत सांिगतललेा आह.े आज त वाथ व मूलाथ 
हा उ ेश मह वाचा असून सवानी हा उ ेश मानून पुढे जावे, अशी शा ी 
महाधटयांची िवनंती होती.          

स यशोधक समाज | स यधम तो असे | 
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िव मानव समान | एकत व ितथे वसे | 
मान भाउ नसेतो  लशचाही नसे | 

सहज धम सवाचा | साव ीक तो असे ||४ 
धा मक आिण सामािजक गलुामिगरी समूळ न  करण े ह े

स यशोधक समाजाचे मु य उ दद  होत.े 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचेसमाजाचेसमाजाचेसमाजाचे    बोधबोधबोधबोध    वा यवा यवा यवा य    वववव    ित ाित ाित ाित ा 

समाजातील िवषमता न  करणे व तळागाळातील समाजापयत 
िश ण पोहचवणे ह ेस यशोधक समाजाचे येय होत.े 'सावजिनक स यधम' 
हा स यशोधक समाजाचा माण थं मानला जातो. या समाजाचे मुखप  
हणून दीनबंध ूह ेसा ािहक चालिवले जात असे. 

सव सा ी जग पती | याला नकोच म य ती || 
ह ेया समाजाचे घोष वा य होते. स यशोधक समाजाचे सभासद 

हो यासाठी येक सभासदाला ित ा यावी लागत असे. 
"सव मनु य एकाच ई राची लेकरे आहते. यांचे व माझे 

बंधु वाचे नाते आह.े ह ेजाणनू वाग याचा मी िन य य  करीन. देवाची 
भ , पूजा, उपासना वगैरे क रतांना तसेच धमिवधी क रतांना मी 
कोणाही म य थाची ज र ठेवणार नाही व असे वाग या िवषयी मी 
इतराचे मनवळिव यास झटेन. मी वतः िशकून मुलामुलीस िव ा 
िशकिव या िशवाय राहणार नाही. रा यक याशी एक िन ने ेवागेल, अशी 
सवसा ी स य व प परमा याला मी ित ा करतो. हा माझा पिव  
उ ेश िस ीस नेऊन ज माचे साथक कर यास परमे र मला साम य 
देवो."५ 

भट, सावकार, इं ज सरकारचे काळे गोरे अिधकारी यां या कडून 
होणार्या शोषणाला आिण अ यायाला िवरोध, मानवी ह ांची िशकवण व 
मानिसक आिण सामािजक गलुामिगरीतनू ब जनांची मु ता हा 
स यशोधक समाजाचा ि सू ी काय म होता. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    त वेत वेत वेत वे    

स यशोधक समाजाची त वे६ खालील माणे आहते. 
१. सव मनु य एकाच ई राची लकेरे आह ेतवतो सवाचा माय बाप आह.े 
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२. आईला िवनव यास कवा बापाला संतु  कर यास लेकराला जशी 
म य थाची गरज नसत,े तसेच भ ांना ई राची ओळख क न 
दे यासाठी व स  क न घे यासाठी उपा याय कवा धमगु  अस या 
म य थांची (दलालाची) ज री नाही. 

३. ह ेत व यांना मा य आह ेतो स यशोधक समािजयन होय. 
स यशोधक समाजाची त व णाली सवकष व सव ापी असून 

मानवी गती या मुळाशी असले या ेरक मू यांचे दशन घडिवणारे आह.े 
समाज जीवना या सव अंगोपांगा या िवकासाची मू ये या स य शोधक 
त व णालीत अंतभूत आहते याची क पना आ या िशवाय राहत नाही.  
कायकायकायकाय    वववव    उप मउप मउप मउप म    

स यशोधक समाजा या कायासाठी महा मा फुले यांनी घटना 
बनवली. तदनुषंगान े िनयमावली तयार केली. मूलतः स यशोधक समाज 
एकच िन मक, एकधम, एक मनु य जात मानणारा हणून थापन झाला. 
याची आचार संिहता सावजिनक स यधम या ंथात दली असून, यात 

ढोबळ िनयम सांिगतल े आहते. यानुसार समाजा या कायकारणीत 
सु वातीस म. योितराव फुले ह ेिचटणीस आिण डॉ. िव ाम रामजी घोल े
ह े अ य  होत.े वषातून कायकारणी या सवसाधारण चार सभा, 
लोकशाही प तीने कायकारी मंडळाची िनवड व ब मताने िनणय अशी 
सवसाधारण सू े होती. 

सु वातीस दर रिववारी डॉ. गावडे यां याकडे 
अनौपचा रकरी या मंडळी जमत. समाजा पुढील , सोडवणुक चे उपाय 
व स ि थती यांिवषयी चचा होत आिण दर पंधरा दवसातून एक 

ा यान असा उप म असे. 
१९ नो हबर १८८२ रोजी हटंर आयोगाला योितबा फुले यांनी 

िश णा बाबत दले या िनवेदनात ाथिमक िश ण मोफत दऊेन 
शू ाितशू ांना ाधा य ावे आिण जा तीत जा त खच हा िश ण े ात 
कर यात यावा अशा काही मह वपूण सूचना७ दले या दसतात. महा मा 
फुले यां या नतेृ वात स यशोधक चळवळीने लोक िश ण माणेच 
शेतक यांची सावकार व जमीनदारां या शोषणातनू मु ता कर यासाठी 

भावी पणे य  केललेे दसतात. केशवपण, बालिववाह, जाितभेद अशा 
थांचा चळवळी या मा यमातून िवरोध होऊ लागला तर िवधवां या 

पुन ववाहासाठी, जाितभेदासाठी आ ह धर यात येऊ लागला होता. 
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द. २७ नो हबर १८९० रोजी योितरावांची कृती चताजनक 
झाली यावेळी यांना भेटायला आले या सहका यांना त े हणाल,े "मा या 
शेवट या वेळी तुमचे सवाचे दशन झाले आिण तु ही सव मी थापन 
केले या स यशोधक समाजाचे काय चालवीत आहते ह ेपा न मला आता 
मृ यू आला तरी मी मो ा आनंदान े यां या वाधीन होईन. आपला 
ब जन समाज अवनती या फार खोलात उतरला आह े याला वर काढून 
जगात उ तीला आणणे तुम या य ावर अवलंबून आह ेआिण त े य  
तु ही कराल या ब ल मला िबलकुल शंका नाही. मा या आयु यात मला जे 
करावयाचे होते त ेमी यथा श  केल ेव यात मला थोडे यश आल ेपरंत ु
थो ा यशान े माझे समाधान झालेल े नाही. ते काम तु ही पूण करावे. 
तुम या कामात अनेक िव े येतील यावेळी डगमग ू नका, स यावर पूण 
िव ास ठेवा आिण य  करीत राहा हणजे ई र तु हाला खा ीने यश 
देईल. मी जरी जगातून गलेो तरी माझा आ मा याच लोक  रा न तु हाला 
मदत करील. तु ही जगा या घटनेकडे ल  दऊेन मी गलेो तरी दःुख मान ू
नये."८ इ. स. १८९० पयत आप या भावी व गितमान नेतृ वाने योितबा 
फुले यांनी स यशोधक चळवळीचा महारा ात ल णीय भाव िनमाण 
केला होता. 
 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

महा मा योितराव फुले ह े यां या अतलुनीय कामिगरीमुळे 
आधुिनक महारा ातील बोधन परंपरेचे आधारवड ठरतात. यांनी 
स यशोधक समाजाम ये स याचा शोध घऊेन अस याचा याग केला. 
कमकांडाला िवरोध क न अिशि त लोकां या जीवनाम ये नवीन काश 
पाड याचा य  केला.  

देवाला स  क न घे यासाठी कुणा या परवानगीची गरज 
नाही असे हणून अिशि त किन  जातीतील गरीब लोकांना धा मक लुटी 
पासून मु  कर याचा यांनी शेवट पयत य  केला. यासव कायात 
महा मा फुले यांना सािव ीबाई फुल े यांनी पणू मदत व सहकाय केल,े 

संगी समाजाचा रोष ही सहन केला. 
स यशोधक महा मा फुले केवळ महारा ा याच न ह े तर संपूण 

भारता या स यक ांतीचे िश पकार आहते. जोपयत ज माने आिण लग 
भेदाने मानवाची उ नीच ताठरिवणे थांबत नाही तो पयत मानवतावादी 
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प रवतनाची हणजे स यशोधक चळवळ चालत राहणार आिण चाल ू
ठेवावी लागणार आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ 
१. रघुवंशी रमेश, (संपा.), "म. फु यां या अ कािशत आठवणी", रघुवंशी काशन पुणे, 

पृ. .६७, ६८. 
२. ा. सरदार गं. बा., म. फुले ि व आिण िवचार, गंधाली काशन मंुबई,१९८२, 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    योितरावयोितरावयोितरावयोितराव    फुलेफुलेफुलेफुले    आिणआिणआिणआिण    
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजसमाजसमाजसमाज    

डॉडॉडॉडॉ....    सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
इितहास िवभाग, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज.लातूर 

तावनातावनातावनातावना....    
18 वे शतक ह े जगा या इितहासात ांतीचे शतक हणून 

ओळखल ेजाते. कारण या शतकात अमे रकन रा य ांती, चरा य ांती 
व औ ोिगक ांती होऊन यातून मानवी ह , वातं य, समता, बंधु व, 
नवीन ान, िव ान, शोध, तं ान व नवे िवचार वाह पुढे आल.े आिण 
याचा सार व चार संपूण जगाम ये झाला. याला आपला भारत देश 

अपवाद न हता. भारताम ये ाचीन काळापासून वण व था, 
जाित व था, अंध ा, ढी, परंपरा, दैववादी िवचारांचा पगडा होता. 
याचा फायदा 17 ा शतकात ापारी हणून आले या पोतुगीज, डच, 

च, इं ज या पा ा य देशांनी घेतला. यां या सोबत यांची सं कृती, 
चालीरीती, धमक पना, ान, िव ान आल.े त कािलन भारतीय सनातन 
लोकांनी पा ा य िवचारला िवरोध कर याचे य  केले. परंत ु पा ा य 
िवचाराचे समथन करणारे काही भारतीय त ववे े व समाजसुधारक होत.े 
याम ये महा मा योितराव फुल े ह े अ ग य सुधारक हणून पुढे आल.े 
यांनी भारतीय ब जन समाजा या व अ पृ यते या जीवनात हजारो वष 

धा मक गलुामिगरी या, अंध े या, िवषमते या जळवा तोडून टाक या. 
राजक य, सामािजक, धा मक, शै िणक, आ थक, समता िनमाण 
कर यासाठी संपूण आयु य खच केल.े सवागीन ांतीचे रण सग पिह यांदा 
महा मा फुल ेयांनी फंुकल.े याचे वारे संपूण देशात वा  लागल.े त कालीन 
भारतीय समाजाम ये राजाराम मोहन रॉय, वामी दयानंद सर वती, 
केशव सेन इ याद नी सामािजक व धा मक चळवळी उदयास आण या 
हो या, परंत ुमहा मा फुलनी स यशोधक समाजा या मा यमातून जे काय 
केल ेतसे काय इतर सुधारकांनी केल ेन हते. महा मा फुलनी समाजातील 
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शेवट या घटकाला आधुिनक िवचार वाहाम ये आण यासाठी कृतीतून 
सु वात केली. िश णान े माणसांचा िवकास होतो ह े सव थम फुलनी 
ओळखल ेहोते. सामािजक, धा मक, शै िणक व आ थक े ाम ये मोलाचे 
योगदान दल.े थािपत व थेला आ हान देऊन काय करणारा भारतीय 
इितहासातील पिहला समाज ांितकारक हणून महा मा फुल े यांना 
ओळखल ेजाते. 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलचाफुलचाफुलचाफुलचा    अ पअ पअ पअ प    प रचयप रचयप रचयप रचय....    

थोर समाज सुधारक महा मा योितराव फुल ेयांचा ज म पुण ेयेथ े
11 एि ल 1827 रोजी माळी समाजात झाला. फुल ेघरा याचे मुळगाव 
महारा ातील सातारा िज ातील कटगुण असून यांचे मूळनाव गो ह ेअसे 
होते. गो ह े कुटंुब योितराव फुल ेयां या ज मा अगोदरच पु यात थायी 
झाले होते. ह े कुटंुब फुलांचा वसाय करत अस यामुळे यांना फुल े ह े
टोपण नाव पडल.े पुढे याच नावाने योितराव फुले िस  झाले. यांचे 
िश ण एका कॉ टश शाळेत झाले. तेथ े िमशनरी लोकांचा सहवास 
आ यान े यां या िवचारांचा भाव योतीराव फुले वर पडला. याच 
काळात शेजारी राहणारे गफार मु शी बॅग आिण लीिजट साहेब यांचा ही 

भाव पडला होता. यांना वाचनाची आवड अस यामुळे थॉमस पेन 
यां या "राईट ऑफ द यान" या ंथाचा जा तच भाव पडलेला होता. 
यामुळे योितराव सवसामा य लोकां या सम या सोडिव यासाठी पुढे 

आल.े त कालीन समाजात ा ण वगाची म े दारी होती. यां या 
वाथासाठी सामा य लोकांना ते वेठीस धरत होते. यां या जोखडातून 

ब जन समाजाला बाहरे काढ यासाठी योितरावांनी पाऊल उचलल.े 
    
    
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजसमाजसमाजसमाज    

महा मा योितराव फुले यांनी समाज सेवेची 25 वष 
घालव यानतंर समाज सुधारणे या मागातील सम या व अडचण चा यांना 
अनुभव आला. या िवषयी इितहास संशोधक प. सी. पाटील यांनी, 
"महा मा योितराव फुले" या पु तकात हणतात क , िभ ुकशाहीची रग 
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कमी झा या िशवाय आपण पेरले या सुधारणा वाढीस लागण ंश य नाही 
ह े योितरावांना ल ात आल.े आिण सुिशि त ा ने राची एक 
सामुदाियक व पाची सं था थापन क न ित या माफत चळवळ चालू 
करण े यांना अग याचं वाटू लागल.ं याच काळाम ये हणजे 1872-73 
म ये पु यात ा ने र समाजातील काही त ण मंडळी िश ण घेऊन 
बाहरे पडली होती. यांना आप या चळवळीसाठी उपयोगाला आणायचं 
असं योितरावांनी ठरवल ेहोते. मंुबई, पुणे व इतर ठकाण या सुिशि त 
मंडळ ना उ ेशून एक िवनंतीपर प  पाठवून पु यात एक सभा बोलावली. 
या सभेला जवळपास 50-60 जण उपि थत होते. ही सभा 24 स टबर 
1873 या दवशी आयोिजत केली होती. याच दवशी योितरावांनी 
"स यशोधक समाज" नावाची चळवळ सु  करणार अस याचे जाहीर केले. 
स यशोधक समाज ह ेनाव का िनि त झाले. या िवषयी इितहास संशोधक 

ीराम गुंदेकर आप या "स यशोधक महा मा योितबा फुल"े या पु तकात 
हणतात क , 'स याचा शोध घेण,े सावजिनक स याचा आ ह धरण,े 

स या या अनेक बाजू, अनके पैल,ू अनेक श यता ल ात घेणारी ही सं था 
हणून "स यशोधक समाज" अ वयाथ नाव सवानी संमत केल.े स याचा 

शोध, िववेक िन , नैितक, भूिमकेने सामुदाियक पातळीव न यावयाचा 
हणून "समाज" ह ेपद या नावात समपक आह.े 

महा मा फुले यांनी थापन केले या स यशोधक समाजाचे 
सभासद हो यासाठी समाजातील कोण याही जातीतील तसेच धमातील 

ना मुभा होती. खंडोबा ह े स यशोधक समाजाचे दैवत होते. या 
समाजाचा सभासद होणा यास खंडोबा या दैवता पुढे बेलप  उचलून शपथ 
यावी लागत असे. तळी उचल याचा िवधी लोकधम य परंपरेला ध न 

होता. हणूनच स यशोधक समाजाने खंडोबा ह ेदैवत मानले होते. तळीचे 
सामान एका िपशवीत भंडार, गुलाल, गुळाचाखडा, खोबर्या या वा ा, 
धन,े िव ाची पाने, सुपारी इ. िज स ठेवत होते. तळी उचलताना 
"बिहरीचा चांग भल,े' येळकोट..." वगैरे त डाने बोलून यािवरास (देवास) 
पाचारीत असत. स यशोधक समाजाचा सभासद होताना पुढील ित ा 
यावी लागत होती. 
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सव मनु य एकाच ई राची लकेरे आहते यांचे व माझे बंधु वाचे 
नाते आह.े ह े जाणून वाग याचा मी िन य य  करीन. दवेाची भ , 
पूजा, उपासना इ यादी करताना तसेच धमिवधी करताना मी कोणाही 
म य थाची ज र ठेवणार नाही व असे वाग या िवषयी या िवषयी मी 
इतरांचे मन वळिव यास झटेन. मी वतः िशकून मुलामुलीस िव ा 
िशकिव या िशवाय राहणार नाही. रा यक याशी एक िन ने ेवागेल, अशी 
सव सा ी स य व प परमा याला मी ित ा करतो. हा माझा पिव  
उ ेश िस दीस नेऊन ज माचे साथक कर यास परमे र मला साम य 
देवो.' वरील ित ा वीका न स यशोधक समाजाचा सद य हणून 
वीकारल े जात होते. त कालीन काळात यासमाजाचे असं य सभासद 

बनल े होते. यां या बळावरच महा मा फुलनी ि सू ी कायक्रम हाती 
घेतला होता. 
१. भट, सावकार, इं ज सरकारचे काळे गोरे अिधकारी यां या कडून 

होणा या शोषणाला आिण अ यायाला िवरोध. 
२. मानवी ह ाची िशकवण. 
३. मानिसक आिण सामािजक गुलामिगरीतून ब जनांची मु ता.  

या ि सू ी काय मातून सवसामा य ब जन समाजाला 
अंधकारातून काशाकडे ने यासाठी स यशोधक समाजाने काय केले. ह े
काय खालील त वावर आधा रत होते. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचेसमाजाचेसमाजाचेसमाजाचे    त वत वत वत व....    
१. ई र एक असून तो सव ापी िनगुण व िनराकार आह.े सव मानव 

ाणी एकाच देवाची लेकरे आहते. 
२. ई र भ  साकार याचा येक माणसाला पूण अिधकार आह.े 

ई रभ ला म य थी कवा दलालांची गरज नाही. 
३. कोण याही मनु याची े ता तो या जातीत ज माला आला. या 

जातीव न ठरत नसून याची खरी खुरी े ता या या गनुावर 
अवलंबून असते. 

४. कोणताही ंथ सव वी माण व ई र िणत नाही.  
५. पुनज म, कमकांड, जपतप या गो ी अ ान मूलक आहते.  
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६. सव धम थं हे मानव िन मत आहते. 
वरील सव त व ह े स यशोधक समाजाची होती. "सव सा ी 

जग पती याला नकोच म य थी" ह े या समाजाचे ीद वा य होते. दर 
रिववारी सामुदाियक ाथना, पंधरा दवसात एक ा यान आयोिजत 
केल ेजात होते. 
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचेसमाजाचेसमाजाचेसमाजाचे    कायकायकायकाय    

महा मा फुले यांनी थापन केलेला स यशोधक समाज नावाची 
चळवळ ही सामािजक समता व समता धान समाज िन मतीसाठी 
उचललले ेएक ांितकारी पाऊल होते. समाजाम ये असले या हद ूसमाज 
रचनेतील माणसांना उच्च-नीच मानणारा जाितभेद, कमकांड, मू तपूजा, 

ीदा य, अंध ा, इ यादीचे िनमूलन कर यासाठीच फुलनी या 
समाजाची थापना 24 स टबर 1873 रोजी पु यात केलेली होती. 
स यशोधक समाजा या कायासाठी एक घटना तयार केली. याची आचार 
सिहता सावजिनक स यधर्म नावा या पु तकात केली आह.े बनवले या 
कायकारणीत सु वातीला महा मा फुले ह ेअ य  होते. िचटणीस हणून 
ही यांनी काय केल े होते. कायकारणी या सवसाधारण चार सभा, 
लोकशाही प तीन े कायकारी मंडळाची िनवड व ब मताने िनणय अशी 
सवसाधारण सू े होती. सु वाती या काळात दर रिववारी डॉ. गावडे 
यां या कडे या समाजाचे कायकत एक  जमत असत .तेथ ेसमाजा समोरचे 

, सोडिव याचे उपाय व स  ि थती यािवषयी चचा होत असे आिण 
दर पंधरा दवसातून एक ा यान ठेवून बोधन केल े जात होते. 
स यशोधक समाजातील येक ने पुढील िनयमांचे पालनकरण े
बंधनकारक होते. 
१. ई र एक असून तो सव ापी, िनगुण, िन वकार व स य व प आह े

आिण सवमाणसे याची लेकरे आहते. या िन मका िशवाय मी इतर 
कशाची ही पूजा करणार नाही. 

२. िन मकाची भ  कर याचा पूण अिधकार येकाला आह.े यासाठी 
पुरोिहत कवा म य थाची आव यकता नाही. 

३. माणूस जातीने े  ठरत नसून गुणांनी े  ठरतो. 
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४. िन मक सावयव पान ेअवतरत नाही.  
५. पुनज म, परलोक, मो , कमकांड, जपतप या गो ी अ ान मूलक 

आहते. याचा अवलंब मा याकडून होणार नाही. 
६. जनावरांना मार यात मी सहभागी होणार नाही. 
७. दा या सना पासून अिल  राह याचा मी य  करीन. 
८. समाजाचा खच चालावा हणून मी मा या उ प ातून काही वगणी 

देईन 
सवसद यांनी स याचा सार व सि चार लोकात सूत क न 

मानवी ह  व कत  यांचा सार- चार वृ प े, ा याना ारे करावा. 
फुल ेयांनी दिलतांना, ि यांना, क क यांना यां या दै यअव थेतून बाहरे 
पड यासाठी लोक िश णाचा उप म ाधा याने हाती घतेला. िश ण 
सवाना सहज िमळावे आिण सवानी िश ण यावे हणून य  केल.े 
िव ेची महती यांनी "शेतक यांचा आसूड" नावा या पु तकात सांिगतली 
आह.े ते हणतात क , िव ेिवना मती गेली, मती िवना नीती गेली, नीती 
िवना गती गेली, गती िवना िव  गेल,े िव ा िवना शू  खचले, इतके अनथ 
एका अिव ेने केले. शू ाितशू ां या शाळा बरोबर मुलीसाठी ही शाळा 
काढ या. स यशोधक समाजाने लोक िश णाबरोबर शेतक यांची 
जमीनदार व सावकार यां या जोखडातून सुटका कर यासाठी अथक य  
केल.े दनबंधू, दनिम  इ यादी वतप , मािसकातून शेतक यांची गा हाणी 
मांडली. "शेतक यांचा आसूड" नावा या ंथातनू फुलनी शेतक यांची 
प रि थती सरकार या नजरेसमोर मांडली. यामुळे शासनाने "डे न 
ए ीक चर रलीफ ट" नावाचा कायदा केला. तसेच वाईट चालीरीती, 
अंध ा, परंपरा, ढी याचे उ ाटन कर याचा यांनी य  केला, 1879 
म ये पु यातील िथएटर म ये यांनी ि यां या िनबंध वाचनाचा समारंभ 
घडवून आणला. शेतक यां या ि थतीब ल व िपळवणूक  ब ल बारामती 
तालु यातील चचोली गावात शेतक यांची सभा आयोिजत क न 
शेतसारा, कज, स चे िश ण, जंगल ास इ यादी ठराव संमत केल.े 
एवढेच न हतेर भालेकर यांनी िवदभ व म य देशात कं ाटी कामािनिम  
काही मिहने गेल ेअसता तेथ ेस यशोधक समाजाचे काय केले. महारा ा या 

मुख शहरांम ये स यशोधक समाजाची क े थापन होऊन जनजागृतीचे 
उप म राबवल ेजात होते. 
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आधिुनकआधिुनकआधिुनकआधिुनक    भारताचेभारताचेभारताचेभारताचे    िश पकारिश पकारिश पकारिश पकार    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुल े
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . ि याि याि याि या    नरनरनरनर     कुरकुरेकुरकुरेकुरकुरेकुरकुरे    
आ. सी. पटेल कॉलेज ऑफ ए युकेशन िशरपूर िज हा धुळे 

तावनातावनातावनातावना        
      महा मा योितबा फुले (अठराश े स ावीस ते अठराशे वद) यांनी 
आपल े काय मु यत: एकोिणसा ा शतकात केले. एकोिणसा ा 
शतकातील सामािजक, आ थक आिण राजक य प रि थतीचा योतीबां या 
िवचारांवर मोठा भाव पडला होता. योितबा ज मास आल,े यावेळी 
महारा ात मरा ांचे रा यलयास जाऊन फ  दहा वष झाली होती मंुबई 

ांताचे मु य लॉड एल फ टन हळून ा रा याची घडीबसवत होते. 
यामो ा धाम धुमीचा काळाम ये योितराव फुले यांचे बालपण गले.े 
धम, राजकारण, िश ण आिण समाज कारण इ यादी े ात महा मा फुल े
यांचे काय खूप उ लेखनीय आह.े   
                          मतामतामतामता    मताचंामताचंामताचंामताचंा    गलबलागलबलागलबलागलबला, , , , कोणीकोणीकोणीकोणी    पसुनेापसुनेापसुनेापसुनेा    कोणालाकोणालाकोणालाकोणाला    
                                                                                                        जोजोजोजो    जेजजेेजे    मतीमतीमतीमती    सापडायासापडायासापडायासापडाया, , , , तयासीतयासीतयासीतयासी    तोचीतोचीतोचीतोची    थोरथोरथोरथोर    
                                                                                                        अस याचाअस याचाअस याचाअस याचा    अिभमानअिभमानअिभमानअिभमान, , , , यानेयानेयानेयाने    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    पतपतपतपत    
                                                                                                            हणिूनयाहणिूनयाहणिूनयाहणिूनया    ातेातेातेाते    जनजनजनजन, , , , स यशोिधतीस यशोिधतीस यशोिधतीस यशोिधती        
          जोितबांनी 101 वषापूव  िलिहले या या ओळी आहते. 
जोितबां या कायाचे आिण िवचारांचे मृती शंभर वषानी सु ाका 
जागवायची याचे उ र जणू काही या ओळी देत आहते. महा मा योितबा 
फुल े ह े गे या शतकातील महारा ातील समाज सुधारकां या पिह या 
िपढीतील एक े  समाज सुधारक हणून ओळखल े जातात. म जीवी 
वगा या सामािजक व आ थक गुलामिगरीची व यां यावर होणा या 
अ यायाची मीमांसा क न यां या उ ारासाठी य  करणारा एक 
िवधायक ांितकारी िवचारवंत हणून सुप रिचत आहते. योितबा यांचा 
ज म माळी समाजा झाला. 
जीवनजीवनजीवनजीवन    वववव    कायकायकायकाय 
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महा मा योितराव फुल े यां या काळात हणजेच 19 ा 
शतकात याकाळी या समाजातील लोकांनी िश ण घे याची थान हती. 
यांना िश णाचे मागही उपल ध न हत े परंत ु योितबांना िश णाचे 

िवल ण आवड अस यामुळे यांनी ितकूल प रि थतीत ही िज ीने 
शालांत परी  ेपयत िश ण पूण केले. िव ाजनासाठी अप रिमत क  केले. 
इं जीतील े  ंथांचे वाचन व आकलन तसेच लेखन कर या इतपत 
इं जी भाषेवर भु व संपादन केल.े चातुव य व था आधा रत जाती 
भेद ढी व परंपरा यां या भावामुळे अनेक शतकांपासून अ पृशय् व 
दनदिलत जनतेला ानाजनाची दारे बंद झाली होती, प रणाम या 

वगातील जनतेचे सामािजक आ थक व अ य सव े ात अवनती होऊन 
अ यंत हलाखीचे िजणे यां या वा ाला आल ेहोते. यां या या ददुवाचे 
एकमेव कारण हणजे िव ेचा कवा िश णाचा अभाव ह े योतीबांनी 
ओळखल.े ‘िव े िवना मती गेली, मती िवना नीती गलेी. नीती िवना गती 
गेली, गती िवना िव  गेल,े िव ा िवना शू  खचले इतके अनथ एका 
अिव ेने केले’. या यां या िस  वचनातून दीनदिलतां या  व थेची 
कारणमीमांसा यांनी प  केली आह.े या अव थेतनू ही या जनतेला बाहरे 
काढ याचा एकमेव माग हणजे िश ण ह ेओळखून यांनी िश णासंबंधी 
सखोल िवचार क न आपली मते मांडली व दनदिलतांम ये िश ण सार 
हो यासाठी शाळा उघडून य  िश णाचे काय केल.े  केवळ मुलां याच 
न ह ेतर मुल या ही िश णाचा पाया यांनी पाडला व यासाठी मुल या 
िश णासाठी शाळा थापन केली. या कायात यां या प ी सािव ीबाई 
यांचे यांना सवतोपरी सहकाय लाभल.े योतीबां या ेरणने े यास होता 
िशक या व यांनी मुल या शाळेची जबाबदारी वीका न ी िश णाचे 
कार्य योतीबां या िनधनानंतर ही चालू ठेवले. महा मा योितबा फुल े
यांना चातुव य व था जाित भेद व यामुळे िनमाण झाल े उ -नीच 
भेदभाव मुळीच मा य न हत.े उ  वण य यांकडून धमा या नावाखाली 
अ पृ य दीनदिलत शेतकरी व इतर लोकांवर होणा या याचे व प यांनी 
गुलामिगरी ा णांचे कसब शेतक यांचा आसूड या आप या पु तकातून 
परखड पणे प  केल.े मूत पूजा कमकांड अंध ा िवषमतेवर आधारलेली 
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समाजरचना बदलून समतेवर आधारले या नव समाज िन मती साठी 
ांतीचे सूतोवाच केले. 

त व ानत व ानत व ानत व ान    
योतीबांनी आप या ाचीन ंथांचे तसेच पा ा य देशाचा 

अवाचीन इितहासाचे सखोल अ ययन केल.े आप या ाचीन धम थंातील 
अ घोषा या नावावर असललेी व सुची ह े उपिनषद यांना फार 
आवडल.े या उपिनषदात अनेक ऋष चे मूळ ा ण न हत ेनमूद केल ेआह.े 
कबीरा या ‘बीजक’ ंथातील िव मती या करणातील िवचारांचा 
या यावर बराच प रणाम होऊन जाितभेद खोटा आह ेह े यां या मनावर 

ठसल.े पा ा य ंथांपैक  थॉमस पेन या ंथाची तर यांनी केली. 
अमे रकन रा य ांतीचा इितहास यांना फार ेरक ठरला. याच काळात 
यांचा भारतातील ॉटे टंट धम पदेशक अंशी व िमशनरी लोकांशी संबंध 

आला. यातून ि ती धम िणत मानवतावाद आिण आधुिनक 
उदाहरणात यांचा यां या िवचारांवर भाव पडला. यासव िवचार 
धनातून यांनी समता मानवता बंधुता वातं य ही मू ये आ मसात क न 
यावर आधा रत आपल े भारतीय समाज प रवतनाचे त व ान िनि त 

केल.े 
सावजिनकसावजिनकसावजिनकसावजिनक    स यधमस यधमस यधमस यधम        

योितबांनी धमासंबंधी सखोल िवचार क न आपली धमिवषयक 
संक पना सावजिनक स यधम पु तक यािनबंधातून सादर केली. 
योितबां या चातुव य जाितभेद, अ पृ यता, पुरोिहतशाही, उ -नीच 

भेदभाव तसेच पुनज म, कमकांड इ यादी क पनांवर िव ास न हता. 
यासव गो ी उ वण य ा ण व पूव  यांनी ब जन समाजावर आपल े
वच व कायम रा न आप या िहत संबंधाचे र ण हावे यासाठी लादल े
आहते असे यांचे मत होते. असे असले तरी ते िनरी रवादी न हत.े सव 

ािणमा ां या व सृ ीचा िनमाता ई र आह े ही यांची ा होती. 
यालाच यांनी िन मक असे संबोधले. हा यायी व दयाळू आह.े परंत ु
मानवा या मया दत बु दीला याचे आकलन होणे श य नाही. ही तसेच 
यासंबंधीचे शु क चचा िनरथक आह ेअसे यांचे मत होते. सव ािणमा  
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ई राची िन मती अस यामुळे यात उ नीच भेद व तद नुसार अिधकार 
असण े श यच नाही. सव एकमेकांचे बांधव आहोत ई राचे िपतृ व 
मानवाचे मातृ व ह े यां या धम िवचारांचे दोन क बद ू होते. 
पर परांब ल ेम व पर परांना सहकाय हीच परमे राची खरी उपासना 
व हाच खराधम यांनी  मानला. आता पयत अनेक  धम ंथ िनमाण झाल े
आहते परंत ु यातील बरेच िवचार कालसापे  आहते सावकािलक हणून 
सव काही यांना माण मानल ेउिचत नाही. समता व बंधुता हीच यां या 
मते धमाची सनातन व कालातीत त वे होत व त वांवर अस यांनी 
आप या सावजिनक स यधमाचे उभारणी केली. ते हणतात सव 

ीपु षांनी या भूगोलावर आपल े कुटंुब समजून एकमताने एकजुटीने 
एकमेकांशी स यवतन क न वागावे.    
महा मामहा मामहा मामहा मा    योितबायोितबायोितबायोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले        याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय    
िश णाचेिश णाचेिश णाचेिश णाचे    व पव पव पव प    

योितबांनी िश णासंबंधी आपल ेमते अनेक ठकाणी कट केली 
आहते, परंत ु भारतातील िश णा या सम या व धोरण यावर िवचार 
कर यासाठी इं जी रा यक यानी थापन केले या मं  आयोगापुढे  
योितबांनी जेस िव तर िनवेदन सादर केले यातून यांना अिभ ेत 

असलले े िश णाचे व प ब याच माणात प  होते. अ पृ य व 
दीनदिलतां या अवनतीचे मूळ कारण िव ा व िश णाचा अभाव ह े
जोितबांचे मत होते. हलाखी या प रि थतीत दोन-तीन दिलतांना वर 
काढ याचे तसेच यांची सवागीण सुधारणा व गती घडवून आण याचे 
िव ा िश ण व ान ह े एकमेव साधन आह,े अशी योितबाची ठाम 
धारणा होती िव ा कवा िश ण एक संजीवक श  आह.े ित यामुळे 
दीनदिलतांना आपाप या अ यायाची जाणीव होईल या अ याया ब ल 
चीड येऊन यां या ितकार कर याची वृ ी व श  यां या मनात 
िनमाण होईल असा यांना िव ास होता. इं जी रा यक यानी यादेशात 
आधुिनक िश णाचा ीगणशेा केला हे खरे पण िश ण मूठभर उ वग य 
आिण पुरतेच मया दत रािह याचे यांनी द रा य कारभार व शासन 
यांना आव यक तेवढे िशि त कारकून अिधकार कसे तयार करता येतील 
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एवढा वाथ  िवचार यांनी केला. या धोरणाला सै ांितक आधार 
दे यासाठी मी  मेकॉल ेयांनी Downword filtration Theory ितपादन 
केली. उ वण यांना िश ण दल े हणजे कळून ते आपोआपच खाल या 
वगातील लोकांपयत िझरपत जाईल असे यांचे मत होते. ह ेिश ण ब जन 
समाजा पयत पोचूनये अशीच यांची ूहरचना होती ह े उघडच आह.े 
कारण ब जन समाज अिशि त झाला तर तो जागा होईल आप या 
पारतं  िव  लढा दे यास उभा राहील व असे झा यास आप या 
रा यस ेला धोका िनमाण होईल ओळख नाही तर रा यकत धूत होते 
यां या या धोरणाला िवरोध क न ब जन समाजात िश णाचा सार 

कर यासाठी योितबांनी य  केले. सवासाठी िश ण ई रानेच 
िन मकाने सव मानव िनमाण के यामुळे तो सवाना सारखेच अिधकार देण े
यां या भेदाभेद करणार नाही या िस ांता नुसार िश ण घे याचा 

अिधकार समाजातील येक ला आह.े कोण याही जातीत मनु य 
ज माला  दोन िश णा पासून वंिचत राहता कामानये असे जोितबांनी 
आ ही ितपादन केल.े बु ी कवा िश ण घे याची पा ता ज मतः दात 
नसतात हचे यांना सुचवायचे होते.  हणून त कालीन संकेत व परंपरा 
तोडून यांनी सग यांना िश ण घे याचा संदेश दला. एवढेच न ह े
यासाठी य  शाळा सु  क न लोकांपुढे याशील आदश उभा केला 

कर िव ेचा सार असे उ ार यांनी खु  ि ह टो रया राणीला उ ेशून 
हटले. महा मा योितराव फुल े ह े संतां माणेच एक बंडखोर समाज 

िश क होते. यां या जीवन कायात िवचारात एक महान बंडखोर चे 
व िश कांचे आधी प आप याला िनि त सापडू शकते. 

योितबां या मते, ाथिमक िश ण ह े मूलभूत व पाचे व 
अितशय मह वाचे आह.े हणून त े बारा वष वयापयत या सव 
िव ा यासाठी स चे  व िन:शु क केले पािहजे,  ही जबाबदारी शासनाने 
वीकारली पािहजे व यासाठी याने आव यक तो पैसा खच केला पािहजे. 

खाल या वगातील मुलांना दोन वेळ या जेवणासाठी दवसभर मोलमजुरी 
करावी लागत,े यामुळे ते शाळेत येऊ शकत नाहीत .पु तके, बि से व 
अ य सोयी सवलती देऊन यांना िश णाकडे आक षत केल े पािहजे. 
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ामीण भागात शाळांची िवशेष आव यकता आह.े िश णाचा उ ेश ान 
ाि  व सामािजक जागृती असला तरी उपजीिवका ह ेिश णाचे मह वाचे 

उ  आह े थािनक गरजा व आरो य इ यादी जीवनाव यक बाब चा 
याम ये िवचार हावा असे यांचे मत होते. ाथिमक िश ण चांगल े
िमळ यासाठी ाथिमक िश क काही चांगल ेअसल ेपािहजेत ते िशि त 
असावेत यांना चांगल े वेतन िमळावे. तसेच यां या चांग या शै िणक 
कायाब ल यांना उ ेजनाथ पुर कार दल े जावे असे यांचे मत होते. 
मा यिमक िश णा या बाबतीत ही यांनी आपल े िवचार मांडल े ह े
मा यिमक िश ण कारकून तयार कर या पुरत ेमया दत नसावे हा यातील 
मह वाचा मु ा आह.े मा यिमक अ यास माची पुनरचना क न यात 
वेगवेग या ावसाियक कौश य िवकासावर भर दे यात यावा असे 

ितपादन केले.  उ िश णातून े  दजाचे ान ा  होऊ शकत 
अस यामुळे होते ह ेब जन समाजातील िव ा याना ा  कर याची सोय 
व संधी उपल ध क न ावी असे यांचे मत होते.  ी िश णाला चालना 
हा तर योतीबां या शै िणक कायातील अ यंत मह वाचा व उ वल पैल ू 
होय. िश णाचा अिधकार असावा,  िश ण दल े जावे  या िवचारांचा 
यांनी िहरीरीन े पुर कार केला त े हणतात, ी –पु षांसाठी शाळा 
याचालवा ा. याकाळी खाल या वगातील काय पण उ वगातील 

ि यांनी िश ण घेत नसत. अपवाद हणून िश ण घेतले या पंिडता 
रमाबाई व ीमती ताराबाई शदे यांचा यांनी मु कंठाने गौरव केला.  
योितबा फुल े यांनी सरत े शेवटी मला िश ण आयोगाला एकच िवनंती 

करायचे आह,े क  ि यांम ये ाथिमक िश णाचा सार हो यासाठी सव 
कारची उपाय योजना करावी असे िनवेदन यांनी हटंर आयोगास दले. 
ी िश णाचा आ ह धरणारे योितबा यांचे काय अ यंत महान आह ेलोक 

िवरोधाला न जुमानता आपली प ी सािव ीबा ना िशकवले 1848 
पिहली मुल ची शाळा थापन केली. यात िशकवायला िशि का िमळेना 
हणून सािव ीबा वर िशकव याची जबाबदारी. यासाठी अतोनात पण 

परत य किचत कधी त े झाले नाहीत. ता कालीन ान काश व 
सवरयावृ प ात यां या ब ल गौरवपर लेख िस  झाले.  
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप        
महा मा योितबा फुले यांचे ब जन समाजातील िश णाला 

ेरणा व चालना दे या या कायातील योगदान अ यंत मह वाचे आह े
यांनी समाजातील तळागाळातील सव लोकांसाठी शै िणक सामािजक 

आ थक गुलामिगरीतून मु ता इ यादी अनेक मह वाचे काय केले. 
योितबा ह ेसमाजातील समाज सुधारक  व िश ण सारक होते ह ेल ात 

घेता यांचे काय अ यंत मौ यवान होते. खरोखरच आज या काळाम ये  
महा मा योितबा फुले यांचे िवचार आज या या आधुिनक िपढीसाठी 
अ यंत मह वाचे आहते आिण हणूनच महा मा योितराव फुल े ह े
आधुिनक भारताचे िश पकार ठरतात. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    
1. क र धनंजय, (1968) म. योितराव फुले- आम या समाज ांतीचे जनक, पॉ युलर, 

मंुबई. 
2. पाटील पंढरीनाथ,(1989). म. योितराव फुले, मनोिवकास काशन, मंुबई 
3. पाटणकर भा.(1991) महा मा फुले आिण सां कृितक संघष, लोकवा य गृह, मंुबई. 
4. चौसाळकर अ. (1990) महा मा फुले आिण शेतकरी चळवळ, लोकवा य गृह, मंुबई. 
5. कंुडले म.बा. (2003) शै िणक त व ान व शै िणक समाजशा ,  ी िव ा काशन, 

पुणे 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 471   

महा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंे    कृषी िवषयक िवचारकृषी िवषयक िवचारकृषी िवषयक िवचारकृषी िवषयक िवचार 
 

ा. डॉ. . . . बाळासाहबे    नानासाहबे    दवेकाते 
इितहासिवभाग मुख, दादापाटील महािव ालय, कजत िज. अहमदनगर 

तावना:  
महारा ाला फार मोठा ऐितहािसक वारसा लाभलेला आह.े या 

महारा ा या कुशीत अनेक नवनवीन समाजसुधारक होऊन गले.े िशवाजी 
महाराज, महा मा फुले, आगरकर, या. रानडे, महष  शदे, शा  महाराज, 
महा मा गांधीजी, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांची नावे गौरवाने यावी 
लागतात. समाजातील सामािजक, आ थक, धा मक, अंध ा, 

ढीपरंपरा, सामािजक िवषमता दरू कर याचा या समाजसुधारकांनी 
य  केले. 

आधुिनक भारतातील पिहल े ांितकारक हणून महा मा फुल े
यांना ओळखल े जाते. समाज सेवे या येयाने े रत होऊन आपल े सारे 
जीवन समाज उ दारासाठी सम पत केले होते. त े साम यातील सामा य 
असल े तरी िवचाराने व कतु वाने असामा य होत.े सामािजक िवषमते 
िव द यांनी बंड पुकारल ेहोते. समतेसाठी यांनी शू ाितशू ांना संघटीत 
कर या या य  केला. िश ण व समता या दोन श दात यां या कायाचा 
यथोिचत वणन करता येईल. ह ेनुसते बोलघेवडे सुधारक न हते तर कत 
सुधारक होते. 

महा मा फुल ेब जन समाजा या िश णासाठी अिवरत झगडणारे 
महारा ाचे मा टन युथर हणून ते सुप रिचत आहते. ि यां या व 
अ पृ यां या उ दारासाठी चंदना सारखे ते िझजल.े इ. स. १८१८ म ये 
पेशवाईचा अ त होऊन ि टश राजवट महारा ात सु  झाली. यामुळे 
सामािजक, धा मक, आ थक िवषमता कमी हो यास मदत झाली. याच 
काळात िश णावर सनात यांची म े दारी होती. इतर अ पृ य समाज 
िश णापासून वंिचत होता. यांना दशा दे याचे काम महा मा फुले यांनी 
केल.े 'िज या हाती पाळ याची दोरी ती जगाते उ दारी' या उ  माणे 
यांनी पु यात इ. स. १८४८ साली िभडे वा ात मुल साठी पिहली शाळा 
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सु  केली. यामुल ना िशकिव याचे काम ांती योती सािव ीबाईने केल.े 
२ ह े करीत असताना यांना अनेक समाजकंटकानी िनमाण केले या 
संकटांना सामोरे जावे लागल.े शेण टाकणे, िचखल फेकणे, टगलटवाळी 
करण,े यासार या वाईट गो ीचा सामना करावा लागला होता. तरीही 
यांनी न डगमगता आपल ेकाम अखंडपण ेचाल ूठेवले? 'मुलगी िशकली तर 

धमबुडेल' अशी समजूत सनातनी मंडळीची होती. मा  आज मिहला वग 
पु षा या खां ाला खांदा लावून काम करीत आहते.  चूल आिण मूल 
एवढया पुरते ते अवलंबून नाहीत. ह े जगाला दाखवून दल े आह.े कमठ 

ढीपरंपरा िव  आवाज उठिवला. 
जे का रंजल ेगांजल!े यासी हणे जो आपलुे!!  
तोिच साधू ओळखावा! देव तेथचे जाणावा!!  
वरील उ स अनुस न महा मा फुल े हणतात. ाणाितही दीन 

दबु या व अिव ेने रंज या गाज या अ पृ य समाजाची सेवा कर याचे 
त सोडून ावयाचे नाही असा दढृिन य केला होता. ३ आिण अखेर या 
णापयत तसाच चाल ू ठेवला. महा मा फुले यांनी महारा ातील 

सां कृितक परंपरे या मा यमातून स यशोधून काढून लोकांसमोर ख या 
सां कृितक वहाराचे दशन घडिवल.े बळीराजा हा लोक परंपरेतील 
राजा या संदभात त कालीन समाजातील ा ण आिण इतर क करी 
जाितम ये कशी वेगळी सां कृितक परंपरा होती. याचा आधार देवून 
मांडणी केलेली दसत.े ‘गुलामिगरी’ या ंथात महा मा फुल े हणतात. या 
दवसापासून आजतागायत िप ा या क येक कुळात दरवष  अि न माशी 

िवजया दशमी स या या ि यांनी कणकेचा कवा तांदळाचा 
बळीराजा या उंब यावर ठेवलेला दसतो. या या उरावर डावा पाय 
देऊन यास आप ा या काठीने याचे पोट फोडीतात नंतर यास 
ओलांडून घरात िशरतात. अशी विहवाट सापडते. दसु या बाजूला याच 
समाजातील पूणपण ेिवरोध असलेली सां कृितक विहवाट ते पुढे आणतात. 
या या ि यांनी दसुराबळी येऊन बळीचे रा य थािपल.े यािवषयी 

भिव य जाणून घेऊन यांनी आप या आप या उंब यात उ या रा न यास 
ओवाळून हणतात क  ‘इडापीडा टळो आिण बळीचे रा य येवो' या 
दवसापासून आजतागायत शेकडो वष लोटली तथािप बळी या 

रा यातील क येक भागात ि य वंशा या ि यांनी दरवष  अि न शु  
दशमी सं याकाळी आपाप या पतीस व पु ास ओवाळून पुढे येणा या 
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बळीचे रा ययावे हणून इि छ याचे अ ाप सोडल े नाही. (फुल े सव 
शु ाित शु ांना ि य हणण असत यांची न द यावी) बळी राजा या 
मागे सां कृितक परंपरा व कारण परंपरा होती. महारा ातील शेतक याला 
बळीराजा हण याची परंपरा था आह.े राबणार व शोिषत जातीचे 
शेतक यांचे शोषण सावकार मंडळी कसे करतात इं जी ही याना मदत 
करीत होते. मु यतः ा हण, मारवाडी, गुजर ह े लोक सावकाराची 

वसाय क न शेतक यांना पसैा पुरिवत असत. ि टश राजवटीत ये या 
अगोदर सावकार व शेतकरी यांचे संबंध चांगल े होते. परंत ु ि टश 
राजवटीचा काळ सु  झा यामुळे सावकाराचे भलतेच साधले. िबिबयाने, 
बारदाना, बैल घे यासाठी नडपडली क , शेतकरी सावकाराचे दार 
ठोकावतो. भरमसाठ ाजाने कज घेत असतो. शू  शेतक यां या 
अ ानाचा व देवभोळे पणाचा फायदा घेऊन सावकार शेतजिमनी वरचा 
माल ाजापोटी हडप करीत होते. पुढे यां या अडाणी पणा फायदा घेऊन 
दामदपु ीने ाज गहाण हणून ठेवले या जिमनीवर ते आपला क जा 
ठेवीत. याच जिमनी या मूळ मालकास कूळ हणून राबिवत. अशा कारे 
सावकारशाहीतून जमीनदार तयार होत. कजबाजारी शेतक यांची 
सावकाराकडून शोषण होत होते. याचे वणन महा मा फुल े यांनी पुढील 
श दात केल ेआह.े  

िहशबेीिहशबेीिहशबेीिहशबेी    घोळघोळघोळघोळ    सवसवसवसव    ग धळग धळग धळग धळ    I I I I वाढवीवाढवीवाढवीवाढवी    कजकजकजकज    डोईवरडोईवरडोईवरडोईवर    I I I I     
आतनुआतनुआतनुआतनु    होई सावकारहोई सावकारहोई सावकारहोई सावकार    I I I I पसैापसैापसैापसैा    देईदेईदेईदेई    गहाणावरगहाणावरगहाणावरगहाणावर    I I I I     
वळेवळेवळेवळे    पा नपा नपा नपा न    सधंीसधंीसधंीसधंी    साधनूसाधनूसाधनूसाधनू    I I I I मागणीमागणीमागणीमागणी    नटेनटेनटेनटे    ाजावराजावराजावराजावर    I I I I     
तगादातगादातगादातगादा    धाडेधाडेधाडेधाडे    पाठीवरपाठीवरपाठीवरपाठीवर    I I I I दामदु पटदामदु पटदामदु पटदामदु पट    सवसवसवसव    एकवटएकवटएकवटएकवट    I I I I     
न दणीन दणीन दणीन दणी    गहाणगहाणगहाणगहाण    खतावरखतावरखतावरखतावर    दमुालादमुालादमुालादमुाला    पु तरपु तरपु तरपु तर    िज ारिज ारिज ारिज ार    I I I I     
हाहाहाहा    सावकारसावकारसावकारसावकार    आपलेआपलेआपलेआपले    पोटपोटपोटपोट    ाजावराजावराजावराजावर    जाळतोजाळतोजाळतोजाळतो    हातावरहातावरहातावरहातावर    देईदेईदेईदेई    I I I I     
ले नेले नेले नेले ने    घईेघईेघईेघईे    वायदावायदावायदावायदा    आट टआट टआट टआट ट    पावरपावरपावरपावर    ठोकलीठोकलीठोकलीठोकली    आजआजआजआज     अखरेअखरेअखरेअखरे    IIII    
ध यावरध यावरध यावरध यावर    जीवजीवजीवजीव    I I I I केलीकेलीकेलीकेली    मोठीमोठीमोठीमोठी    क वक वक वक व    I I I I ब ीसब ीसब ीसब ीस    िबनभाडेिबनभाडेिबनभाडेिबनभाडे    घरघरघरघर४४४४    I I I I     
शेतक यांना लुट यासाठी सावकार वेगवेगळे छ े पंजे लावतात ह े

सावकारना पती या अ र शू य, शेतक यांना सांगतात. सरकारी काय ा 
माणे तु हास गहाणावर पैसे देता येणार नाहीत. यासाठी तु ही जे आपल े

शेत े आ हास खरेदी क न ाल आिण आ ही तु हास कज देऊ व तु ही 
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आम या पयाची फेड के यावर आ ही तुमची शेते परत खरेदी क न 
तुम या ता यात देऊ अशा शपथीची बोली असे. ितिनिध व बळीराजा 
या ि ितकाने केलेल े दसते ह े परंपरे व न जाणवल.े ५ आप या 
गुलामिगरी या ंथात महा मा फुल ेयांनी असूर, द यू, रा स, आ दवासी 
या सार या सव परंपरा यामूळ या भारतीय शू  आिण अितशू  जाती या 
परंपरा मान या आहते. 

िहदु थान हा शेती धान देश आह.े देशाची समृ ी व भरभराट 
शेतक यांवर अवलंबून होती. पण भारतीय शेतकरी सुखी व समाधी 
न हता. द:ुखी, द र ी, कजबाजारी, कंगालबनला होता. भट ा हण 
शेतक याची कशी फसवणूक करतात. िश णा िशवाय या समाजाची गती 
होणार नाही. यासाठी महा मा फुल े यांनी िश णाचा पुर कार केला 
होता. 'शेतक यांचा आसूड' या थंात याचे िवदारक िच ण महा मा फुले 
यांनी पुढील श दात केल े आह.े 'िव े िवना मती गलेी मती िवना नीित 
गेली नीित िवना गती गेली, गती िवना िव  गेल े Iिव  िवना शू  खचल े
इतके अनथ एका अिव ेने केले' 

शेतक यां या मुलांना िश ण ावे सरकारने यासाठी खास य  
करावेत. शेतक यां या मुलांसाठी वसितगृह े काढावीत, ावसाियक 
िश ण ावे किन  वगातील लोकांना नोक यात ाधा य ावे अशा 
सूचना यांनी के या आहते. शेतक यांना नैस गक आप ी यावेळी 
सव तोपरी मदत करावी असा आ ह धरला होता. इ. स. १८७७ या 
दु काळा या वेळी दु काळ िपडीतांना मदत कर यासाठी यानी पुढाकार 
घेतला होता. धनकवडी येथ ेदु काळ त िव ा यासाठी खास िशिबराचे 
आयोजन कर यात आल े होते. िहदू थान या भेटी व र ूक ऑफ कनॉट 
आल े होते. यांचा स मान कर याचा ठराव पास झाला. यास मारंभाचे 
िनमं ण महा मा फुले यांना होते. त े शेतक या या वेशात गले.े डो यास 
मंुडासे, साधा अंगरखा, खां ावर घ गडी, हातात काठी व पायात फाट या 
वहाणा घालून भेटीस गले.े बोल याची संधी िमळाली ते हा ते हणाल े

ूक साहबे या ठकाणी उ मो म पोशाख क न उपि थत असलेल े ह े
लोक िहदू थान या जनतेचे ितिनधी नाहीत. यादेशातील ब सं य जनता 
शेतकरी आह.े आिण ते जो पोशाख वापरतात याच पेहरावात मी यांचा 
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ितिनधी हणून आप या भेटीस आलो आह.े िहदू थान या या ब सं य 
जनतेचे िहत तु हांला करावयाचे असेल तर यांचे अ ान घालवा यांना 

ाथिमक िश ण मोफत िमळ याची सोय करावी. लाखो लोकांचा 
ितिनधी हणून माझा िनरोप सांगा' 

महा मा फुले यांनी शेती संदभात काही नवीन उपाय सुचिवले.  
• शेतीची मशागत चांगली हावी यासाठी गाय, बैला या जातीची 

पैदास चांगली हो यासाठी सरकारने परदेशातून गाईचे बेणे आणावे.  
• शेतीचा पोत सुधार यासाठी पालापाचोळा, कुजलेल ेखत, िम ण 

इ यादी वाढवून देवू नये. यासाठी शेताम ये तालेवार, बंधारे 
बांधावीत. वळवाचे पाणी शेतात मु यतःमु न नदी-ना यास 
गे यामुळे शेतीची सुिपकता वाढ यास मदत होते.  

• जंगली जनावऱापासून शेतक यां या िपकांचे संर ण कर यासाठी 
गावठी टो ां या बंदकुा शेतक यांना ा ात.  

• शेतक यां या मुलास लोहारी, सुतारी कामाचे तास िनि त करावेत.  
• शंभर पया या वरील पगारी असणा या अंमलदाराचे पगार कमी 

करावेत. या या पेनशनी कमी करा ात. मा  शेतमजूर, कारागीर, 
लोहार, सुतार, िबगरी यां़चे पगार कमी क  नयेत.  

• शेतक यां या मुलास पा पु तके, पेनिशल तसेच शेतक यास शेती 
सुधार यासाठी शेती संबंधीचे सव ान देणारे ंथ िमळवून ावेत.  

• शेतक  शाळा थापन करावीत ७. 
महा मा फुले यांनी आपल े सारे आयु य पददिलत जनते या व 

ब जन समाजा या उ ारासाठी खच केल.े सामािजक अ याय िवषमता 
यािवर द यांनी आवाज उठिवला. इ. स. १८७३ साली गलुामिगरी ह े
पु तक गुलामिगरी िव  लढणा या अमे रकन नाग रकांना अपण केल.े 
यातून यांची वैचा रक जागृती दसून येत.े 

समाजकाया या े ात त े आघाडीवर होते. स य, समता, 
मानवतावादया िशकवणुक वर यांचा भर होता. ते कत सुधारक होते. 
कृतीला यानी मह व दल ेहोते. सावजिनक स यधम हा यांचा शेवटचा 

ंथ होता. आिण याला मरणो र १८९१ साली तो कािशत झाला. या 
ंथात यांनी सवधम भेदा या पिलकडे जाऊन स य हाच एकमेव धम 
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अस याचे ितपादन क न िव  कंुटूब वादाचा जािहरनामाच आपणा 
समोर मांडला आह.े 

ि टश शासनात ा ण त णांनी मामलेदार, कुलकण , तलाठी 
यासारखी पद े ा  क न घेतली. सरकार या वेगवेग या खा यात ा ण 
समाजाने िशरकावा केला होता. आप या छो ा मो ा आले या स याचा 
वापर यांनी तथाकिथत शू ाित शू ांवर अ याय कर यासाठीच अिधक 
केला. महा मा फुल े साि वक संतापाने याचा उ लेख कलम कसाई ाम 
रा स अशा शेल या श दात करतात. महारा ात िश णाची मु त मेढ 
रोवणारा समाजसुधारक अ पृ यां या मुलांसाठी शाळा उघडून यांना 
िश णाचे दरवाजे खुले करणारा पिहला दिलतो दारक हद ू शेतक यांची् 
द:ुख वेशीवर टांगणारा पिहला शेतक यांचा कैवारी शू ाितशू  ब जन 
समाजा या वेदनांना वाचा फोडणारा ब जन समाजातील पिहला नेता 
अशा अनेक िवशेषणान े यांचा गौरव केला जातो.८ धनंजय क र हणतात 
क , ‘जोितबाचे नाव जोती आिण जोती हणजे योत या योितन े
सामािजक समता, मानवता आिण िववेकवाद यावर काश टाकून रा ास 
खरा माग दाखवला.’ ब जन समाजा या व अ पृ यां या उ दारासाठीच 
झटले. समाजात धा मक, सामािजक गलुामिगरीतनू मु  कर यासाठी 
यांनी य  केला. 

सारांश:  
महारा ातील समाज सुधारणे या इितहासात य , कृतीची 

जोड देवून समाज उ दाराचे काय केले. ि यांना िश णाची संधी िमळवून 
दली. याच माण े अ पृ य वगातील लोकांसाठी शाळा उघडून यांना 
ानाचा काश दला. शेतकरी, क करी वगाचे द:ुख वेशीला टांगली. 

या यातील अ ान, धम भोळेपणा, ढी परंपरा याला फाटा देवून 
िश णाचा माग यास खुला क न दला. ते खरोखर महान होते. मंुबईला 
मु ामी असताना मंुबई या लोकांनी महा मा फुल े यांना 'महा मा’ ही 
पदवी बहाल केली होती. एकोिणसा ा शतकात सामािजक समतेची बीजे, 
िश णाची कवाडे खुली केली. शेतकया या याय ह ासाठी  सावकार 
गुजर मारवाडी लोक सवसामा य जनतेची आ थक िपळवणूक करीत होत.े 
या अ याया िव  वाचा फोड याचे काम महा मा फुल े या 
समाजसुधारकाने केले. शे या ती कळवला असणारे खरे कैवारी म. फुल े
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ब जन िहताय ब जन सुखाय या यु माण े आपल े आयु य शेतकरी, 
क करी, मागास व ब जन समाजासाठी वाहवून घेतल.े थोर मानवतेचे 
पाईक असणारे महा मा  फुले ख या अथाने आधुिनक महारा ा या 
जडणघडणीचा पाया  घातला गेला.   
तळटीपा:    

१ िभडेजी. एल., पाटील एन. डी., महारा ातील समाज सुधारणेचा इितहास, फडके 
काशन को हापूर, १९९८ पृ  ६९ 

२ िभडेजी. एल., पाटील एन. डी., महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास, फडके 
काशन को हापूर, १९९८ पृ  ७२ 

३ पाटील पी. एस., महा मा फुले यांचे च र , १९२७ पृ  २६ 
४ चौसाळकर अशोक, महा मा फुले आिण शेतकरी चळवळ, नो हबर २००३ पृ  
२८,२९ 
५ चौसाळकर अशोक, महा मा फुले आिण शेतकरी चळवळ, पृ  ४२,४३ 
६ पाटणकर भारत, महा मा फुले आिण सां कृितक संघष, २००३ पृ  ५ 
७ सागर के., महारा ातील समाज सुधारक, २०१० पृ  ८०, ८१ 
८ िभडेजी. एल., पाटील एन. डी., महारा ातील समाज सुधारणेचा इितहास, १९९८ 
पृ  ८४ 
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महा मा फुले यांच ेत कािलन शेती सम या 
िवषयक िव ेषण व उपाय योजना    

डॉ....    भामे गणेश पंढरीनाथ    
सहा यक ा यापक,  डॉ. अर वद ब. तेलंग कला, वािण य व िव ान व र  

महािव ालय, िनगडी, ािधकरण, पुणे ४११०४४. 
ा तािवक:   

शेतकरी सम यां या कवा चळवळी या अनुषगंाने समाजातील 
अनेक लोकांनी ि गत पातळीवर आपल े िवचार मांडल े आहते अथवा 
योगदान दले आह.े काही लोकांनी कॄतीशील काय म राबिवले आहते तर 
काही लोकांनी वॄ प ांम ये िलखाण क न शेतकरी ांबाबत िवचार 
मांडला आह.े अथवा सरकार दरबारी साकडे घालनू य  अ य  
शेतकरी ांची सोडवणूक कर याचा य  केला आह.े वसाहतवादी 
जोखडातून मु  झाले या रा ांनी आप या िवकासाची ुहरचना ए ज स 
यां या िवचारधारेवर आधारावी अशी बतावणी अनेक अथशा ांनी 

केली. परंत ु याम ये ावहा रकता न हती. वा तवात भारता सार या 
देशांची ि थती िभ  होती. आिण हणनूच हदी अथशा ाची गरज 
भासली. हदी अथशा ाची मू त मेढ यायमुत  रानडे यांनी रोवली. पुढे 
गोपाळकॄ ण गोखल,े बाबासाहेब आंबेडकर यां या िवचारांनी समकालीन 
फल ामा यवाद सधन बनला. , प रि थती आिण संदभ यावर 
आधारलेली वैचा रक िशदोरी िनमाण झाली. हदी अथशा ाचा िवकास 
झा यावरच आप या राि ूय आ थक धोरणा बाबत भरीव कामिगरी 
अथशा ांना करता येइल असे ितपादन धनंजय गाडगीळ यांनी केल े
“शेतकऱयांचा आसूड” म ये यांनी शेतकऱयां या ददुशेला कारणीभूत धम 
व रा या संबंधी कारणांचे िव ेषण केल.े 
महा मा योितबा फुले. 

शेती माला या बाजार भावाचा , ठबक सचन आिण इतर 
अनेक मु े जोतीरावांनी ऐरणीवर आण यान े आजही ह े पु तक देशभर 
लोकि य ठरललेे आह.े1 

महा मा फुले यांनी शेती व शेतकरी यां या खालावले या 
ि थतीची जोितबांची मीमांसा काय होती ह ेसमजून घेतली आह.े  
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1. इं जी अंमल थािपत हो यापुव  ‘एकंदर सव हदु थानात पुव  काही 
परदेश थ व यवनीबादशहा व क येक वदेशीय राजे राजवाडे या 
सवाजवळ शु  शेतक यां पकै  ल ावधी सरदार मानकरी िशलदेार 
बारगीर पायदल गोलंदाज मा त उंटवाले व अितशु  शतेक यां पैक  
चाकरीस अस यामुळे ल ावधी शु ा दअितशु  शेतकरी लोकांचे कुटंूबास 
शेतसारा दे याची फारशी अडचण पडत नसे.  
2. इं ज अंमल सु  झा यावर देशातील ‘चघळखाने सुमारी’ वाढली. 
हणजेच लोकसं या वाढली. १८१८ त े १८८० या काळात आरो य 

सेवेतील सुधारणा, रोग ितबंधक, व छते या उपाययोजना, आ थक 
सुब ा, यामुळे बालकां या मॄ यूचे माण घटले होत.े हदु थानचे इं जी 
अमलाखाली वाढत चालललेे दा र य हा इं जी अमंलातील गरै उपायांचा 
व धोरणाचा प रणाम नसणारच असे गॄिहत ध न जी वेगळीच प ीकरण 
दे यास आरंभ केला होता यापकै  लोक सं या वाढ ह ेएक होत.े  
३.युरोिपयन व ा हण कामगारांना मोठ मोठे पगार देता या ात क डया 
भांडया या भाकरी खाणारया, रा ं दवस शेतीत खपणारया क ाळू 
शेतकरया या शतेावर दर तीस वषानी पािहजेल तसे शेतसारे वाढवून, 
यां या अ ानी मुलांबाळांस िव ा दे याची ल दाखवून, यासवा या 

डो यावर लोकल फंड याना वाचा दसुरा एक कराचा बोजा लादला. इतका 
सारा पैसा करा या पान े उभा करावयाचा अस यान े शेतजिमन वरील 
सारा हचे मु य साधन होत.े थािनक पातळीवरील कामे कर यासाठी 
पैसा पर पर उभा राहावा हणून जकात लोकल फंड अशा नवन ा पटया 
बसिव या जाऊ लाग या. दर तीस वषानी शेतीची बदलललेी प रि थती 
यानात घऊेन सारा आकारणी न ाने कर याचे धोरण गैर न हत.े पण 

सरकारी ितजोरीत जा त पैसा गोळा कर याचा रेटा अस याने १८६० 
नंतर या वषाम ये जे हा सारा आकारणीचा पुन वचार झाला ते हा, 
शेतीची ि थती शांतता सु व थे या थापनेमुळे सुधारली आह े असे 
मतलबी पाहणी या आधारे ठरवून टाकून शेतसारा भरमसाठ वाढिव यात 
आला. शेती व शेतकरी यां या वरील बोजा असहय हो या इतका 
वाढ याची न द महा मा फु यांनी घेतली आह.े2 
४. अनेक लहान लहान व त ू इं लड मधून आयात होऊ लाग या. यामुळे 
देशी छोटे छोटे घरगुती कुटीर उ ोग बंद होऊ लागल.े इं जी रा या या 
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आरंभी या काळात अनेक कारागीर व बलुतेदारी वसाय मोडकळीस 
येऊन ल ावधी लोकांची यश  बाजारात व त ू िवकत घे याची श  
घसरली. शेतकरया या मालाला वदेशात मागणी कमी झाली. 
भाविमळेना झाला. दसुरीकडे रोख पैशात व काटेकोर पणे शेतसारा 
भर यासाठी पैसा उभा कर या या रेटयामुळे शेतकरी कजबाजारी 
िवकावा लागला. वत:ची गरज मा न ही जा त माल िवकणे भाग पडू 
लागल.े भाव यामुळे जा तच घसरल.े इं लड मधील उ ोग ंदयाची 
क यामालाची मागणी पुरव यासाठी कापूस ताग यासारखी नगदी िपके 
घेतली जाऊ लागली. “ हदु थान हा क या मालाचे उ पादन करणारा 
अिवकिसत शेती धान द र ी देश बनला तो असा”.3 

शेतक यांसाठी आव यक असणारे पाणी आिण शेती या दोन कारणांसाठी 
फुले हयात भर लढल.े आधुिनक आयोगाने केला नसेल एवढा सखोल 
अ यास यांनी केला. ा हणाचे कसब, शेतक यांचा आसूड, गुलामिगरी, 
सावजिनक स यधम यासार या ंथातून फु यांची जबरद त दॄ ी ल ात 
येते. संपूण भारतात ि टश काळाचा िवचार करता भारतातील शेतीचा 
आिण पाणी ाचा शा  शु द अ यास करणारा, दु काळ, बाजार भाव 
इ. ांची नीट मांडणी करणारा आिण ते सोडिव याचे ठोस उपाय 
सांगणारा त  दसुरा आढळत नाही. पावसाचे पाणी अडिव यास जिमनीत 
मुरिव यास याचा अप य टाळ यास दु काळाशी सहज दोन हात करता 
येतील हणून महा मा फुले पाणी अडव यावर जलसंधारणावर अिधक भर 
देतात. धूपकमी होइल. जमीनीला भेगा पडणार नाहीत. उ हाळयात ही 
पाणी पुरवठा होइल. बागायती े  वाढेल. यासाठी सव ड गर खो यात, 
टेकडयात तलाव, बंधारे हवे होते असा आ ह धरला होता. पाणी अडिवण े
जसे मह वाचे तसे याचा काटेकोर पणे वापर करण ेही मह वाचे आह,े असे 
महा मा फुले सांगतात. कालवे कमीत कमी खचात बांधावे तयासाठी 
यु दो र काळात सैिनकांची मदत घे याची सूचना केली. लहान, मोठी 
धरण ेबांध यास पाणी साठून राहील. जमीनीत मुळा मुठा नदी वर 
धरण उभे रािहले ते हा फु यांना चंड आनंद झाला. धरणात पाणी 
साठेल, शेतकरी हवे ते हा पाणी उचलतील, बागायती े  वाढवतील, 
द:ुख मु या र यावर जातील, असे ही महा मा फु यांना वाटत होते. 
दु काळावरचा दा र यावरचा जणू इलाजच फु यांना सापडला होता.4 
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शेतक यां या द:ुखाचे सवात मोठा भाग हणजे पा याचा अभावया एकाच 
गो ीन े ापला आह.े वेळेवर थोडे जरी पाणी िमळाल े नाही तर तेथील 
शेतकरी आिण या यावर अवलंबून असणारे देशोधडीला लागतात असे 
फुले सांगत. शेतक यां या द:ुखा माग,े पीडामागे कुठ या दवैी श  वा 
वगनरका या क पना नाहीत तर याचे तीन श  ू (भटशाही व 

सावकारशाही, जुलमी नोकरशाही आिण अ ानीपणा) आिण पा याचा 
अभाव हीच मुख कारण ेआहते. ती दरू के यास बळीराजा सुखी होइल. 
सव संप ीचा उगम पा यातनू होतो ह ेसांगताना यांनी पा याला मानवी 
जीवनात अ यंत मह व दले आह.े भिव यात या याकडे पाणी असेल 
या याकडेच सुब ा असेल आिण ित ाही या याकडेच असेल असे फुल े

सांगतात.5 
१८८५ म ये मे मिह यात यायमुत  महादेव गो वद रानडे यांनी 

‘शेतक ची ि थती’ या िवषयावर पु या या व ॄ व सभे या वतीन े
ा यान दल.े या ा यानात “तीस वषापे ा ह ली शेतक ची ि थती 

चांगली आह”े. असे रानडे हणाल.े “शेतक यांचे धा य बाजारात सुलभ 
रीतीने जात.े व दसुरया अनेक सुधारणा झा या आहते.” “दहा वषामागे 
दु काळ पडला ते हा ि थती खालावली तरी पण आजची ि थती तीस वषा 
माग या ि थतीपे ा चांगली ठरत.े” याच ाखानात रानडयांनी वतनी 
जम नदार वगाचे काय उपयु  असत े असा िनवाळा दऊेन या वगाची 
तरफदारी केली. जोितराव फु यांना रानडयांचे ह े ितपादन मुळीच चले 
नाही. ‘इशारा’ या पुि तकेत फु यांनी रानडयांचे मतावर कडाडून टीका 
केली आह.े या िवषयी फुले हणतात, आय ा हणातील दजुा 
शंकराचायाचे तोलामोलाचा िवदवान लहान मोठया सभांत उडया मा न 

ितपादन करीत फरतो क , “पुव या तीस वषापे ा ह ली शु  
शेतक यांची ि थती बरी आह.े” या धाडसा ब ल थोडेसे नवल वाटत.े 
कारण शु  शेतक यां पासून गोळा केले या करपप ीतून आमचे इं ज 
सरकारने ल ावधी पये खच  घालून भट ा हणास िव ादान के याचे 
साथक पाल या घागरीवर समु  पालथा के या माण ेझाल.े कारण आज 
हजार  वषापासून खूनशी आय ा हणांनी बनिवले या खोडसाळ धमाचे 
आडून अ ानी शु  शेतक यांवर च कंडून जुलूम करीत आल े आहते. 
धम पदे शकां या िश णाव न अ ानी शु  शतेक यां या ि थतीत कोठे 
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थोडासा पालट पडत चालला आह.े हणजे या तीस वषात शु  
शेतक यांवरील आय ा हणांचा धम पी जुलूम काही अंशी कमी झाला, ह े
उघडपणे कबूल कर याची लाज वाटून तो मोघम हणतो क , “पूव या 
तीस वषापे ा शेतक यांची ि थती ह ली बरी झाली आह.े”6 यां या 
एकातरी ा हणां या कुटंूबातील बायका मुलांस आ हां शू  शेतक यांचे 
बायका मुलां सारखे उ हाता हात उपाशी तापाशी शेती कामे कर याचा 
इंगा मािहत आह े काय ? या सव भट ा हणांतील एकाने तरी 
सोनखता या पाटया वा न झाडां या खोडाशी टाक या आहते काय?   

म. योितबा फुले यांनी शेतक यां या िहतासाठी संगी भटशाही 
िवरोधात आ मक भूिमका घेतली. भटशाही या कुलकण  शाही या 
लुटीमुळे भट ा हणा िव द बंडाचा वज उभारला व ा हणी 
सावकारांनी अ यायी कज व ाजा पोटी ब जन समाजाला िपळून 
र बंबाळ केल े हणनू यांनी या सावकारांचे खाते जािहररी या 
जाळ याची मोिहम हाती घेतली.7 फुले यां या आ थक व राजक य 
िवचारांचे प र ण करत असता ा हण उ व ग यां या िहत संबंधांशी 
(जन समुदायांचा) असललेा िवरोध िवचारात घऊेन चालणार नाही तर 
वसाहितक प रि थतीत, सामुदाियक जनसंघटनां या वाढी या मात 
तयार होणारया खास ांचाही िवचार करावयास पािहजे.8 

महा मा फुले यां या मते िव यम हटंर िश ण आयोगा या 
अहवाला या तयारीसाठी शतेक यांना न भेटता केवळ अिभजनानांच 
भेटला यामुळे हा अहवाल ब जन समाजा या िहताचा होणे असंभव आह.े 
महा मा फुले ह े शेतक यांची गारहाणी परखड पणे वेशीवर टांगणारे 
महारा ातील पिहले समाज चतक होत. येथील जातीय व वग य 
संबंधातून होणाáया शेतक यां या अिनबध शोषणाचे यांनाच थम 
आकलन झाले होत.े9 फु यां या मते जनते या दा र यावरील उपाय, 
शेतक  ा या िनरपवाद सोडवणूक म ये आह.े अशा ि थतीम ये यांनी 
भू संर णासह शतेी सुधारण े क रता अ यंत ापक उपाय सरकारन े
करावेत असे आ हाने मांडल.े शेतक यांची ि थती सुधार यासाठी महा मा 
फुले यांनी आप या ‘शेतक यांचा आसूड’ या आप या थंात काही सूचना 
के या आहते. यांनी पाणी परुवठयाला अ म दला आह.े ल कर व 
पोिलस खा यातील िशपायां या मदतीन ेसरकारन ेजागोजागी तालीव जा 
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बंधारे बांधून यावेत लहान मोठी धरणे बांधावीत. िविहरी खोदणारया 
शेतक यांना बि से दे याचा उप म सरकारन े राबवावा. नदी नाल े व 
तलाव यातील साचललेा गाळ पुव  माण ेशेतक यांना फुकट नेऊ दयावा. 
गावांना यांची जंगल िवभागाकडील गायराने सरकारने परत गावांना 
िमळवून दयावीत.  यांची दॄ ी धा मक नसून सामािजक उपयु तेची 
आह.े10 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

योितरावांचा िवचार हा मानवी वातं याकडे व समतकेडे 
नेणारा िवचार होता.  भारतातील परंपरागत समाज सं थां या िव द 
बंड करणारे पिहले पु ष हणजे जोतीबा फुल ेहोत. अशा बंडाची ेरणा 
यांना कुठून िमळाली ?  भारतातील परंपरावादी समाज सं थांची व 

यासमाज सं थां या िनयम धमाची पकड हजारो वष येथील जनमनात 
प  बसललेी होती. या ठकाणी सामािजक ज म िस द उ नीचभाव ह े
इ री संकेताने व माणसा या पूव कमाने िनमाण झालेल ेआहते, हणून 
यां या िव द य  करण,े ह े महापाप आह े अशी समजूत होती. या 
महापापाची हणजेच अपिव ेची भीती येथील जनमाणसात कायम घर 
क न बसली होती. ही खोल पण े सह ावधी वष जलेली भीती 
घालवणारी जबरद त रेणा जोतीबा फुले यांना कुठून िमळाली ?  
जोतीबा फुले यांची मनोरचना अ यंत िनरामय होती, शा त नैितक 
स या या आधारावर यांची िवचार सरणी अिधि त होती. स यशोधक 
समाज थापून यांनी सामािजक आंदोलनाचा य  केला. या 
आंदोलना या मुळाशी काही िवधायक व पा या येयाचा िवचार होता. 
हा िवचार हणजेच मूलभूत मानवी ह ांचा िवचार होय. समाजातील 
ब सं य जनतेचे सामािजक शोषण बंद क न सव मानवांना मु  करणारा 
िवचार हणजेच मानवी ह ांचा िवचार होय. जोतीबा ह े ‘स यशोधक’ 
होते. ह े स य मानवी जीवनाचे नैितक स य होते. या िचरंतन स याचे 
व प हणजे िव मानवा या मु तेचा िस दांत.11 शेतक यांची ि थती 

सुधार यासाठी महा मा फुल े यांनी आप या ‘शेतक यांचा आसूड’ या 
आप या ंथात काही सूचना के या आहते. यांनी पाणी पुरवठयाला 
अ म दला आह.े ल कर व पोिलस खा यातील िशपायां या मदतीन े
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सरकारने जागो जागी तालीवजाबंधारे बांधून यावेत लहान मोठी धरण े
बांधावीत. िविहरी खोदणारया शेतक यांना बि से दे याचा उप म 
सरकारने राबवावा. नदीनाले व तलाव यातील साचललेा गाळ पुव  माणे 
शेतक यांना फुकट नऊे दयावा. गावांना यांची जंगल िवभागाकडील 
गायराने सरकारने परत गावांना िमळवून दयावीत. यांची दॄ ी धा मक 
नसून सामािजक उपयु तेची आह.े12 
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महा मा    फुले    यांचे    धमिवषयक    चतन    
 

िसमा सुयभान जाधव 

इितहास िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा, िव ापीठ औरंगाबाद 

तावनातावनातावनातावना::::    
आधुिनक महारा ातील शेतकरी आिण ब जनसमाजाला 

क थानी ठेवून पुरोगामी िवचारांची मांडणी करणारे, महारा ातील 
ीिश णाची मु त मेढ रोवणा या आिण समाजासाठी असीम याग 

करणारे वल व ितभावान ि म व आधुिनक महारा ातील शेतकरी 
आिण ब जन समाजाला क थानी ठेवून पुरोगामी िवचारांची मांडणी 
करणारे, महारा ातील ी िश णाची मु तमेढ रोवणा या आिण 
समाजासाठी असीम याग करणारे वल व हणजे महा मा फुल े होय. 
महा मा फुलनी मानवता, समता, बंधुता या मूलभूत त वावर आधा रत 
सावजिनक आधुिनक महारा ातील शेतकरी आिण ब जन समाजाला 
क थानी ठेवून पुरोगामी िवचारांची मांडणी करणारे, महारा ातील ी 
िश णाची मु तमेढ रोवणा या आिण समाजासाठी असीम याग करणारे 

वल व ितभावान ि म व स यधमाची क पना मांडली. सव 
िव हचे मोठे कुटंुब असून यातील सव मानवजाती एकाच परमे राची 
लेकरे आहते ह े यांनी प  केल.े सव सृ ीचा िनमाता एक असून तो 
सवाचाच असतो. यां या ठकाणी धम, जात, वंश, े  – किन  असा 
भेदाभेद असत नाही. मानवत हचे अंितम खरे स य आह.े यां या 
धमिवषयक िवचारांची ेरणा घेऊनच आजचा पुरोगामी व गत महारा  
आप या डो या समोर उभा आह.े  

िश णान े साव ीकरण, पा याचे िनयोजन, शेतीसुधारणा, 
धा मक सुधारणा, सिह णुता व एका मता िनमाण कर यासाठी सारे 
आयु य खच  घातल.े भावी श  कठोर श दाचा सतत भिडमार यांनी 
केला. आज एकिवसा ा शतकात वावरत असताना जागितक करण, 
उदारीकरण आिण खासगीकरणा या म ये खरेतर ापाराला आ थक 
नीतीला मह व असत.े याबाबत कोणाचे ही दमुत नाही. परंत ु याही 
काळात आ थक ती ता, तेढ ,जातीयता, दंगली वाढतच आह.े यासवामधून 
सुरि त व सुिनि त माग काढ यासाठीच आज ही महा मा फुले यां या 
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िवचारांचे मह व व उपयु ता वाढत आह ेव ती वाढतच जाणार आह ेह े
स य कुणालाही नाकारता येणार नाही ह े यां या धमिवषयक िवचारातून 
अनुभवयास येत.े 

धमसंक पन े संबंधी आता पयत भरपूर लीखाण झाले आह े
हदधूमात धमाला अ यंत मह वाचे थान ा  झाले आह.े धम हा 

भारतीय माणसाचा अितशय िज हा याचा िवषय कोण या कारणान े व 
ना याने शतकानुशतके राहात आला आह.े यामुळे भारतातील सनातन 
धमाचे काय करणा या सं था आिण  जशा धमा या धा मक 
पु षां या मा यमातून कायरत झाले या आप याला दसतात तसाच 
भारतातील समाज सुधारणचेा ारंभ धम सुधारणे या चळवळीतून 
झालेला दसतो. 

महा मा फुल े चातुव य, जाती व था, आ मा, वग, नरक 
वेदां या आकषण इ यादी सव गो ी नाकारतात, यांचा िध ार करतात. 
चैत यवाद अंितम स य अना द, अनंत, िन वक प व िन वकार असते असे 
मानतात, हणून ि थतीवादी असतो परमे र िन य व प असतो. यामुळे 
सृ ीची बदलती प ेकेवळ मायामाय ठरतात महा मा फुल ेबु ा माणेच 
अिन यवादी आहते गतीवर, ांतीवर यांचा िव ास आह.े बु  कवा 
जैन मानतात. या माणे ते आ याचे अि त व हणून पूवज म कवा 
पुनज म या क पना सु ा मानीत नाहीत. यांची भूिमका पूणाथान े
इहवादी लौ कक भौितकवादी आह े आिण तरी ही ह े ई राचे अि त व 
मानतात? या दोन भूिमकांम ये िवसंगती नाही काय? वरवर पाहता या 
दोन भूिमकाम ये िवसंगती भासते. यामुळे िविभ  िवचारवंत या 
भूिमकांचा अथ िविभ पणे लावतात. निलनी पंिडत यांना महा मा फुल े
म ये “शा  शु  िवचार सरणीचा अभाव” आढळून येतो. यां या मते 
"महा मा फुल ेयांचे िवचार कतीही पुरोगामी व ांितकारक असल ेतरी 
प तशीर अ ययनाची व तकशु  आिण शा ीय िवचारसरणीची यांना 
जोड िमळाली नाही".१ 

ल मण शा ी जोशी यां या मते, महा मा योितबा फुल े
ई राला "मानवी मू यांचा अिध ाता" या व पात पाहतात "मानवांची 
सेवा कवा मानवी संमतीने व वातं याचे र ण ही खरी ई राची पूजा 
होय. असे ते मानतात"२ भाकर वै ांचा मते “महा मा फुले यांचा ई र” 
जवळजवळ िनसग प आह,े त व प आह े प नाही. ाचीन 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 487   

मानवांचा समूह व समाजाब ल वाटणा या भावना, ेम, कृत ता, अपे ा 
कती ती  असतील याची क पना आपण सहज क  शकतो. समूह िनरपे  

जीवनात यां या संर णाचा  तर होतात पण याही पे ा या एकाक  
जीवनात यांचे अि त व पशू पासून िभ  न हत.े याला मनु य व ा  
झाले ते समूह समाजाम ये यामुळे सामािजक ेरणेला याने देव व प 
मानावे यात आ य काहीच नाही.  डी. वग यांनी हाच िस ांत वेग या 
श दात मांडून दाखिवला आहे....३ 

शू , अितशू  व ि या यां या गलुामीचा मु य आधार ही धम 
मा य जाती व था होती. जातीमुळे माणसांचे सामािजक थानच न ह े
तर एकूण सामािजक उ पादन संबंध िनधा रत होत होते. हणूनच ती 

व था तोड या या कृतीला अ म िमळण े आव यक होते. 
जोतीरावां या िवचारसरणीची बैठक या सामािजक य  वा तवावर 
उभारलेली होती. हणून शरद पाटील यांना यथाथपण े शू  त व ानी 
हणतात.४ तर धनंजय क र यांचा गौरव "शेतकरी त व ान" हणून 

करतात.५ 
िन मकिन मकिन मकिन मक    संक पनासंक पनासंक पनासंक पना::::----    

महा मा फुलनी अ यंत ने े ई राचे अि त व मानल े आह े
परंपरागत धमा मधील िविवध संक पना नाकारत असताना अशा कारे 
ई राचे अि त व मानणे, हा कोण या ही कारे डावपेचाचा कार 
न हता. ई राचे वणन कर यासाठी यांनी परंपरेन े आलेल े ई र, देव, 
परमा मा इ यादी श दही वापरल े असल े तरी यांनी वतः ई राचा 
घोतक हणून 'िन मक' हा नवीन श द तयार केला. यां या ई र 
मानवाचा अंतभाव असले या सव ा यांसह अिखल िव ाचा िनमाता 
आह ेअसे या श दाव न सूिचत होते. िनमाण करता, उ प  करता इ यादी 

कारे यांनी यांचे वणन अनकेदा केलेल े आह े स य हाच ई र असे ही 
यांनी हटले आह.े 

जगातील िविवध व तू िन मकाने मानवासाठी िनमाण के या 
असून याने यांचा समानरीतीने उपभोग घे याची सव मानवांना 
मोकळीक दली आह,े तसेच याने मानवाला सारासार बु ी, पिव  
मानवी अिधकार, वतं ता इ यादी गो ी द या आहते. महापिव , 
परम यायी, दयेचासागर, दयाधन, कृपाळू इ यादी श दांनी  यांनी यांचे 
वणन केल ेआह ेया दयेपोटी शू ादी- अितशू या राजा मु तसेाठी यांनी 
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भारतात थम मुसलमानांना व नंतर इं जांना पाठिवले, असे यांनी 
हटले आह.े य  महा मा फुल या लेखनात मला न आढळलेला, परंत ु

१९११ चालेल स यशोधक समाजाने केलेला ई रा या व पा िवषयी, 
एक ठराव असा आह े "सवमाणसे एकाच देवाची लेकरे आहते व देव यांचा 
आई बाप आह"े.६ 

महा मा फुल े यांनी ई राला िन मत हटल े आह.े अफाट 
िवश्वाचा िनमाता शा  एकच आह.े असे असले तरी महा मा फुल ेमा  
ई रा या व पाबाबत तकिन  पिव ा घेताना दसतात. महा मा फुल े
यां या ई र संक पन ेबाबत िव तृत चचा झाली आह ेया. वा. वडसकार 
यां या मते, महा मा फुले वर ई र िवषयक दृ ीकोण पारमा थक व 
चैत यवादी नसून यांचे अिध ान इहवादी जडव तुवादी व मानवता 
िन ा ांितवादी आह,े असे ितपादन करतात. याबाबत शरद पाटील यांचे 
िवचार मह वाचे वाटतात. ते हणतात िव ाला ई रान े आ  ेरणा 
द यावर तेच वयं िनयमांनी चालत.े या ई र मूलक यांि क 

भौितकवादाचे सूतोवाच युटनने युरोिपयन बोधन युगात केल.े शरद 
पाटील यां या या िववेचनामागचा उ ेश महा मा फुलनी ई रिवषयक 
संक पना यूटन िणत ई र संक पन े सारखी आह.े महा मा फुल या 
धमिवषयक चतनाम ये 'स य 'संक पनलेा मह वाचे थान आह े यांनी 
या पु तकातून आपल ेधम चतन मांडल े याचे नाव सावजिनक स यधम 

असे आह.े 'स यमेव जयत'े ह े ीद वा य आह.े धम सारासाठी यांनी ही 
सं था उभी केली तीचे नाव "स यशोधक" आह.े 'स यिवना नाही जगी अ य 
धम' असा उपदेश यां या अनुयायांनी केला....७ महा मा फुल े ई राला 
मानवी मू यांचा अिध ाता' या व पाचा वीकारतात, असे ल मण 
शा ी जोशी हणतात, थोड यात मानवी समतेचे व वातं याचे र ण, 
ही खरी ई र पूजा अस याचे महा मा योितबा फुल ेमानतात सृ ीत जर 
माणसामाणसांम ये फरक करीत, नाही तर माणसाने आपापसात फरक का 
करावा, असा महा मा फुले यांचा  आह,े हणून ते हणतात, 

सवाचा िन मक आह ेएक धनी l 
याचे भ मनी धरा सवll 

यायाने व तूचा उपभोग यावा l 
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आनंद करावा भांडू नये ll८८८८    

स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाचीसमाजाचीसमाजाचीसमाजाची    त वेत वेत वेत वे::::----    
१) ई र एकच असून तो िनगुण, िनराकार आह.े 
२) सवच एकाच ई राची लेकरे आहते. 
३) परमे राची भ  कर याचा येकाला अिधकार आह,े हणजेच 
कोणाला परमे राची भ  कर यापासून वंिचत ठेवू शकत नाही. 
४) परमे राची भ  कर यासाठी कोण याही म य थांची आव यकता 
नाही, हणजेच कोणताही  परमे राची उपासना वतः क  शकतो. 
५) कोणताही धम थं ई र िन मत नाही याची िन मती मानवाने केली 
आह,े हणजेच उपदेश धम ंथांम ये दलेल े आहते. ते ई राने नाही तर 
मानवजातीनेच दलले ेआहते.९ 

 

धमधमधमधम    आिणआिणआिणआिण    जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    सहसंबधंसहसंबधंसहसंबधंसहसंबधं::::----    
महा मा योितराव फुल ेयांचा कायकाळ हा साधारणपण े१८४८ 

ते १८९० या काळात समाज व था फार पोख न गेलेली होती, 
ब जन समाजा समोर येक णाला आ हान े उभी करणारा हा काळ 
पोख न गेले या समाज व थेवर उपचार कर याचा िवडा यांनी 
उचलला त ेहोते महा मा योितराव फुल!े 

धम आिण जीवन याचा फार जवळचा संबंध आह.े जीवन 
जगताना येक णी धम हा दशादशक असतो, िनमाण करता एकच 
अस यान े ी-पु ष उभयता ज मताच वतं  आह े तसेच एकंदर सव 
अिधकारांचा उपयोग घे यास पा  आहते ह े कबूल करणारे स यवतनी 
समजावेत मनु य जीवन जगत असताना बरेचदा एकमेकांचे अनुकरण 
करीत असतो मा  त े वणन स तन आह े का? ह े सांगता येत नाही. 
यासाठी वतःचे मत मांडता येणे आव यक आह.े या मधनू िश ण ह े
कती मह वाचे आह ेह ेआप या ल ात येते. नुकतेच ज मलले ेआपल ेव स 

पा न गाईला जसा आनंद होतो, तसेच तु ही पर परावर ेम करा. षेाची 
भावना क  नका. षेान े समोरचाकडे बघ याचा दिृ कोन ठेवू नका. 
पयायाने याचा िवपरीत प रणाम आप यावर होतो याची जाणीव असली 
पािहजे. 
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समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----    
महा मा फुल ेयांचे धम िवषयक चतन ह ेमह वाचे आह े याम ये 

यांनी पयायी धमा या सामािजक व नैितक सरणीम ये दसु या या 
मावर गुजराण करणा या अनु पादक वसायावर वृ ीवर कडाडून 

टीका केली महा मा फुल े यांनी स य संक पना जाती, धम, ांत, रा  
यां या मयादांम ये िसिमत होणारी संक पना नाही. मानवाने आपापसात 
िनमाण केले या सव भेद रेषांना उ लंघनारी, वैि क संक पना आह.े 
कोण याही धमाची म े दारी होऊ शकत नाही. ह ेसव धमाचे पिव  त व 
आह.े जगात जेवढे धम असतील याची ‘स य’ संक पना पिह यांदा 
वीकारली आह.े 
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efgykefgykefgykefgyk    lcyhdj.kkrhylcyhdj.kkrhylcyhdj.kkrhylcyhdj.kkrhy    lkfo=hckbZlkfo=hckbZlkfo=hckbZlkfo=hckbZ    Qqys ;kaps Qqys ;kaps Qqys ;kaps Qqys ;kaps 
;ksxnku;ksxnku;ksxnku;ksxnku    

izkizkizkizk----    jktJh xq.kkthjko HkksikGsjktJh xq.kkthjko HkksikGsjktJh xq.kkthjko HkksikGsjktJh xq.kkthjko HkksikGs    
'kadjjko pOgk.k egkfo|ky;] v/kkZiwj 

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&    
lektkP;k uofufeZZrhps LoIu ikg.kkjs] lektifjorZukps dBksj /;s; mjk'kh 

ckGx.kkjs ;qxiq:"k o ;qxfL=;k Qkjp nqfeZG vlrkr- v'kh /;s;osMh ek.kla vfXudqaMkr 
Lor%ph vkgqrh ns.;klkBhp tUekl vkysyh vlrkr- R;krgh fo"kerkoknh] va/k/keZoknh 
lektkr lq/kkj.kk o ifjorZu ?kMow ikg.kkjs rj cksVkoj ekst.;k brdsp vlrkr-R;krqugh 
lq/kkj.kkoknh dzkarhdkjd efgyk rj Qkjp nqfeZG vlrkr ;kps dkj.k vls dh] lekt 
ifjorZu o lq/kkj.kkaps f'kaxQqad.ks izR;{k vfXuifj{kkp vlrs- R;k iksyknh fojks/kkyk u 
tqekurk lektkrhy izLFkkfir th.kZfopkj] /keZ] izFkk] ijaijk] eqY;s vkf.k J/nkauk 
ik;nGh rqMowu tkos ykxrs R;kapk ekxZ dkVsjh vlrks v'kk egkekuo] ;qxL=h iSdhp 

,d“lkfo=hckbZ Qqys”;k ,d Hkkjr dU;k gksÅu xsY;k] Hkkjrh; bfrgklkr vusd 
ohjkaxuk ;qxfL=;kaph uksan vkgs-ijarw lkekftd dk;kZr Lor%yk okgwu ?ksrysY;k fL=;k 

eqGhp fnlr ukghr- lkekftd dk;kZps lrhps“ok.k”mpy.kkjh ,deso ;qxL=h gh 
lkfo=hckbZ Qqys egkjk"VªkP;k ekrhr ,dksfulkO;k ’krdkr gksÅu xsyh gs egkjk"VªkPks 
HkkX;p gks;- 
 ,dksfulkO;k ’krdkrhy egkjk"VªkP;k euksHkqehr ts vlkekU; izcks/ku vkf.k 
efgyk lcyhdj.kkpk] vkeqykxz ifjorZukpk >a>kokr lq: >kyk gksrk rks Qqys 

nkaiR;kP;k“cksys rSlk pkys”;k d`rh’khy dk;kZeqGsp >kyk gksrk vls fnlrs¼2½- 
lkfo=hckbZus f’k{k.k ;k lk/kukP;k ek/;ekrwu L=h;kph HkXueus tksM.;kpk iz;Ru dsyk- 
uok lerkoknh bfrgkl ?kMfo.;klkBh L=h;kaph esysyh eus psro.;kpk iz;Ru dsyk- 
R;kaph fgjkoysyh vfLerk R;kauk ns.;kpk iz;Ru dsyk- Lor%P;k gDdkph o drZO;kaph 
tk.kho d:u fnyh vU;k;k fo:/n caM dj.kkjs eu o Hkjkjh ekj.;klkBh fopkjkaps 

etcwr ia[k fnys“ek.kwl”Eg.kwu tx.;klkBhps lkeF;Z] Loks/nkjkph {kerk fuekZ.k 

dj.;kps“fo|k”gs ’kL= R;kaP;k gokyh d:u fnys- v’kk izdkjkps vykSfdd] 
vlkekU;] vHkqriwoZ vls fpjaru dk;Z d:u uok bfrgkl ?kMfoyk- 
2222----    llllkfo=hckbZ Qqys ;kaps iqoZpfj= %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps iqoZpfj= %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps iqoZpfj= %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps iqoZpfj= %&    

Lkfo=hckbZ ;kapk tUe lkrkjk ftYgkrhy [kaMkGk rkyqD;krhy uk;xko ;k 
fpeqdY;k [ksM;kr >kyk- [kaMksth usols ikVhy o y{ehckbZ ;k nkaiR;kP;k iksVh 
lkfo=hpk tUe 3 tkusokjh 1831 lkyh >kyk- ;k dU;kjRukyk ikg.;klkBh laiq.kZ xko 

yksVys gksrs- vkiY;k dU;kjRukps uko‘lkfo=h’vls Bsoys- lkfo=h uko Bsorkuk 
izkphu iqjk.kdkyhu lR;okukph ftíh lkfo=h dnkfpr R;kaP;k leksjhy vkn’kZ vlyh 
ikghts- R;kauk dk; dYiuk dh] vkiyh gh lkfo=h Lor%pk bfrgkl Lodr`ZRokus 
?kMfo.kkj vkgs- Hkfo";kr vf}rh; dk;Z d:u vtjkej gks.kkj vkgs- R;kiqjk.kkrhy 
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lkfo=hus rjh QDr vkiY;k Lodh;kalkBh R;kx dsyk i.k gh lkfo=h ek= nhu 
nq%[khrkauk eqDrhpk ekxZ nk[kfo.;klkBh loZLo viZ.k dj.kkj vkgs- vKku o va/k%dkjkr 
gtkjks o"kZ f[krir iMysY;k o ukMysY;k L=h;kP;k eqDrhpk ekxZ nk[kfo.kkjk vkgs- 

Lkekftd U;k;kps chtkjksi.k lkfo=hP;k ckyi.kkrp >kys gksrs eksBs i.kh 
R;kpsp >kM >kys fu nfyrkauk] L=h ;kauk lkoyh nsow ykxys- vU;k;k fo:/n mHks jkg.ks 

gk frpk mitrp xq.k fnlrk¼63½s- ygkui.kkiklqup lkfo=hpk‘fiaM’vU;k; o ’kks"k.k 
;kaP;k fo:/n caMdj.kkjk gksrk- rks ejs i;Zar dk;e jkghyk R;klkBh R;kauk Lor%ps 
thou Eg.kts lejkax.kp djkos ykxys- iq<s o;kP;k uoO;ko"khZ eksB;k FkkVkekVkr lkfo=h 
& T;ksrhpk fookg b-l- 1840 lkyh laiUu >kyk- R;kP;k fookgkeqGs vkdk’k o 
l`"Vhps ,sD; ?kMwu vkys- lkxj fu xaxkph ,d:irk gksÅu uo fopkjkapk izpaM izokg 
fuekZ.k gks.;kl dkGkusp t.kw gh tksMh cuoyh gksrh- egkRek Qqy;kaP;k thoukrhy 
dkVsjh ekxkZP;k v/kkZafxuh >kY;k vk;q";Hkj lerk] eerk] d:.kk] U;k; ;kaP;k ekxkZrhy 
dkVsospr jkghY;k Lor%ps gkr fu eu jDrcackG >kY;kph rek R;kauh d/khp dsyh 
ukgh- 

T;ksrhck lkj[;k f’k{k.kkph vkoM vl.kkÚ;k O;Drh’kh R;kapk fookg >kyk 
gksrk- T;ksrhckyk lkfo=hus gh f’kdkos vls okVr gksrs] ijarq R;kdkGh eqyhph ’kkGk 
uOgrhp fL=;kaaaph eqDrrk gks.;klkBh] fL=;kauk euq";Ro izkIr gks.;klkBh] f’k{k.k gkp 
dY;k.k o izxrhpk ik;k vkgs] vls R;kauk okVr gksrs- rsOgk izFke lkfo=hckbZauk 
f’k{k.kkps ve`r fnys ikghts g;k fopkjkaph tk.kho >kyh] ijarq rs ,d vkOgk.kp gksrs 
dkj.k rks dkG fL=;kauh ijaijsP;k vkpkjkaph ikÅyokV eksMwu okx.;kpk uOgrk] vls 
vlwugh lkfo=hckbZus vkiY;k vkdk’kk brD;k map o mPp egRodka{kh vl.kkÚ;k 
uoÚ;kps mnkRrfopkj o Hkkouk letwu ?ksrY;k vkf.k T;ksrhckauh vkiY;k eG;k e/khy 
dkG;k ekrhr f’k{k.kkph vkn;k{kj lkfo=hl fxjfo.;kl f’kdoyh] >kMkph ikus ekstwu 
vad f’kdY;k gksR;k vkf.k lkfo=hckbZ iq<s Hkkjrkrhy izFke efgyk f’kf{kdk >kY;k 
gksR;k¼68½- R;kauh fL=;kaP;k f’k{k.kkps dsysys dk;Z efgyk lcyhdj.kkP;k fn’ksus Vkdysys 
ikÅy ekuys ikghts- 
3333----    efgyk lcyhdj.k fo"k;d efgyk lcyhdj.k fo"k;d efgyk lcyhdj.k fo"k;d efgyk lcyhdj.k fo"k;d llllkfo=hckbZ Qqys ;kaps dk;Z %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps dk;Z %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps dk;Z %&kfo=hckbZ Qqys ;kaps dk;Z %&    

fL=;kauk T;k lektkr lekurspk lUekukpk o izfr"Bspk ntkZ o LFkku vlrs] 
rks lqlaLd`r lekt vlrks- Hkkjrkr ekr`lRrkd dqVawc i/nrh gksrh rsOgk fL=;kauk 
lkekftd izfr"Bk o lUeku gksrk- dkGkP;k vks?kkr ekr` lRrkd i/nrhpk yksi gksÅu 
iq:"k iz/kku dqVwacO;oLFkk vfLrRokr vkyh vkf.k fL=;kauk lektkr dfu"V ntkZ izkIr 
>kyk- L=h gh vcyk vkgs Eg.kwu iq:"kkusp frps laj{k.k djkos- dkSek;kZoLFksr fiR;kus 
r:.ki.kh irhus rj o`/nkidkGkr iq=kus frps laj{k.k djkos ijarq L=hus Lora= o`Rrhus jkgw 
u;s gs euqopu is’kokbZr dkVsdksj i.ks ikGys xsys¼22½- 

lektkr R;kosGh ckyfookg izFkk vlY;keqGs dksoG;ko;krp eqyhauk 
lklqjoklkP;k rkiysY;k rO;koj mHks jkgkos ykxs] lrh izFkk] ds’koiukph izFkk funZ; 
gksrh] fL=;kauk i’kw is{kk Qkj osxGs o lUekukps thou R;kdkGkr txrk ;sr uOgrs- 
rsOgk ;k ifjfLFkrhyk cny.;klkBh o efgyk lcyhdj.kklkBh lkfo=hckbZus f’k{k.kkps 
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gR;kj gkrh ?ksrys- lkfo=hckbZ Eg.krkr L=h gh laLdkj dj.kkjh ;a=.kk vkgs“L=h nsors 

rq>h dgk.kh ân;h vèr u;uh ik.kh”gh dlkch izo`Rrhph nq"V uhrh lkfo=hckbZauk 
:p.kkjh uOgrh R;kaP;k ers L=h rsOgkp [kÚ;k vFkkZus eqykaoj o i;kZ;kus lektkoj 
lqlaLdkj d: ’kdrs tsOgk rh Lor% f’k{k.kkpk laLdkj laiknu d: ’kdsy] dkj.k 
Li"Vp vkgs tj]ß fofgfjrp ik.kh ulsy rj iksgÚ;kr ik.kh dls ;s.kkj\Þ] Eg.kwu 

L=h;klkBh f’k{k.k gh ckc vl.ks lthoklkBh“gok”vl.;kbrdsp egRokps 
vkgs¼70½- lkfo=kckbZauh vk;q";Hkj egkRek Qqys ;kaP;k L=h lq/kkj.kk fo"k;d dk;Z dsys- 
1111----    eqyhlkBh dk<ysyhifgyh ’eqyhlkBh dk<ysyhifgyh ’eqyhlkBh dk<ysyhifgyh ’eqyhlkBh dk<ysyhifgyh ’kkkkkGkGkGkGk %&k %&k %&k %&    

L=h;kauk f’k{k.k ns.;klkBh xjhckauk v/;kiu dj.;klkBh egkRek QqY;kauh 
lkfo=hP;k :ikus ,d Hkkjrh; f’kf{kdk r;kj dsY;k uarj yxspp egkRek QqY;kauh 
fo|knkuklkBh ’kkGk dk<yh lkfo=hP;k :ikus vfon;spk va/kdkj u"V dj.kkÚ;k ,dk 
izdk’k T;ksrhph izkIrh >kyh gksrh- lkfo=hP;k f’k{k.kkPkk izkjaHkp Hkkjrh; L=h nkL;kP;k 
foekspukpk dkG Bjrks- L=h thoukrhy ’kS{kf.kd va/kkj ;qxkpk var dkG Bjrks- L=h 
f’k{k.kkP;k R;kaP;k dk;kZeqGs Hkkjrh; L=h;kaP;k gkrh f’k{k.kkP;k fdYY;k gkrh vkY;k 
vkf.k efgyk lcyhdj.kklkBh lkfo=hckbZus fon;sph isj.kh dsyh gksrh- 
1848 lkyh lukrU;kapsp deZBkaps ekgsj ?kj letY;k tk.kkÚ;k iq.;ke/;s cq/kokj 
isBsrhy Jh rkR;klkgsc fHkMs ;kaP;k okM;kr ifgyh eqyhaph ’kkGk m?kMwu fL=;kauk 
f’k{k.kkph }kjs m?kMh d:u fnyh¼29½- iq.ks gk lukruokn;kapk ckys fdYykp fL=;kauk o 
R;krgh ’kqnz o vfr’kq/n g;k tkrhrhy fL=;kauk f’k{k.k ns.ks gk R;k lukrU;kaP;k n`"Vhus 

vR;ar Hk;adj Hkz"Vkpkj gksrk-“L=h gh nks"kkph o vKkukph [kk.k gks;] fryk f’kdo.ks 

Eg.kts osM;kP;k gkrkr dksyhr ns.;k lkj[ks vkgs”vlk R;kdkGh let gksrk- ijarq 
;k loZ fopkjkauk lkfo=hckbZ cGh u iMrk L=h m/nkjkps dk;Z gkrh ?ksrys vkf.k L=h 
f’k{k.kkP;k dk;kZyk egkjk"Vªkr ldzh; pkyuk fnyh- T;k fno’kh ’kkGklq: dsyhR;k 
ighY;k fno’kh ;k ’kkGsr QDr lgk eqyh nk[ky >kY;k gksR;k] gh ’kkGk ,srmÌs’kh; 
v’kh gksrh- lkfo=hckbZaP;k vej v’kk ’kS{kf.kd dk;kZyk ;kpa ’kkGsr izkjaHk >kyk- L=h 
;kaP;k ’kS{kf.kd gDdkpk ik;k iq.;kr eqyhaP;k rhu ’kkGk dk<Y;k- b-l- 1853 e/;s 
;k frUgh ’kkGsrhy eqyhaph la[;k 237 oj xsyh gksrh¼76½- 

Lukru eaMGhauk egkRek Qqys ;kaps dk;Z ilar uOgrs] R;kauh QqY;kaP;k 
’kS{kf.kd dk;kZpk izpaM fojks/k dsyk- cfg"dkjVkd.;kP;k] okGhrVkd.;kP;k /keD;k 
fnY;k- ijarq Qqys nkaiR; vkiY;k vejdk;kZiklwu <Gys ukghr myV lkfo=hckbZ ;k 
dk;kZr ldzh; lgHkkxh >kY;k R;keqGs lukruh fpMys] QqY;kauk x`g R;kx djkok 
ykxyk- lkfo=hckbZa oj ’kkGsr f’kdoko;kl pkyY;koj ’ks.k] ekrh] fp[ky Qsd lq: 
dsyh- laLd`rh laj{kd ,o<;k f’kexk& /kqGoBhojp Fkkacys ukghr] lkfo=hckbZaP;k 
vaxkoj Fkqad.;ki;Zar R;kauh ety ekjyh] rsOgk ’kkGsP;k lapkyd eaMGkus R;kaP;klkBh 
,dk vaxj{kdkph use.kwd dsyh vkf.k ,d lkMh ’kkGsr dk;e Bsoyh- jLR;ko:u ’ks.k] 
ekrh] fp[kykus Hkjysyh lkMh Vkdwu] ’kkGsrhy lkMh uslwu R;koxkZoj tkr] ,o<;k 
fojks/kkus nks?ksgh irh&iRuh frGek= gh fopfyr >kys ukghr dkj.k R;kauh L=h m/nkjkps 
ifo= dk;Z gkrh ?ksrys gksrs¼63½- 
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Qqys nkaiR;kuh egkj ekax vknh vLi`’;kaP;k eqykeqyhalkBh vk.k[kh rhu 
’kkGk dk<Y;k- vLi`’;kauk f’k{k.kkph vks< uOgrh] rsOgk ygqth ekax] jk.kck egkj ;kauh 
vkiY;k yksdkaph letwr ?kkyqu eqykauk ’kkGsr /kkM.;kl izo`Rr dsys] ;k dkekr R;kauk 
vkiY;k mPpo.khZ; fe=kaps lq:okrhiklwup lgdk;Z feGkys¼63½- 

;k loZ ’kkGk lkfo=hckbZus izk.ki.kkus lkaHkkGY;k gksR;k- R;kauh ’kkGkauk 
vkiyh viR;sekuyh gksrh- dBksj ifjJekus R;k R;kaps ;ksX; rs laxksiu djhr gksR;k- 
lukrukaP;k ckysfdYY;kr ’kkGsps tkGsp fo.kys gksrs- Kkunkukph irkdk HkDrhHkkokus 
[kkan;koj ?ksÅu R;k dkVsjh okV pkyrkauk R;kaP;k R;kxkyk ifjlhek uOgrh- lkfo=hckbZus 
Kkukph ckx Qqyor Bsoyh R;kdkGkrhy dso<s gs egku dk;Z\ ,dsd fBxGykowu lqbZ 
nksÚ;ksP;k lgkî;kus t’kh v[kaM xks/kMh f’o.;kps R;k leUo;oknh o ,dkReoknh dk;Z 
djhr gksR;k- R;kp izek.ks KkuktZu o v/;kiu :ikrhy lqbZnksÚ;kus R;k ek.klkek.klkauk 
tksM.;kps dk;Z djhr gksR;k¼79½- 

Efgyk lcyhdj.kklkBh lkfo=hckbZus f’k{k.k gs egRokps lk/ku lkafxrys 
f’k{k.kkeqGs fL=;kapk lokZafxu O;DrheRokpk fodkl gksrs] frP;krhy lqIrxq.k Qqyrkr 
cgjrkr- 
2222----    cky gR;k izfrca/kd x`gkph LFkkicky gR;k izfrca/kd x`gkph LFkkicky gR;k izfrca/kd x`gkph LFkkicky gR;k izfrca/kd x`gkph LFkkiuk %&uk %&uk %&uk %&    

Lkfo=hckbZ ;kauh T;ksrhjkokaP;k vaxhd`r dk;kZr lokZFkkZaus lgHkkx ?ksryk- R;kauh 
’kS{kf.kd o brj lkekftd dk;kZ cjkscjp cky gR;k izfrca/kd x`gkph LFkkiuk b-l- 
1863 e/;s dsyh- fo/kokauk xqIr ckGkari.kkph o rsFks eqys Bsowu tk.;kph lks; 
egkjk"Vªkr izFkeRk% R;kauh dsyh¼125½- T;k lektkr iqufoZokg ukghr v’kk fo/kok ck;kaps 
okdMs ikÅy iMY;kl R;kauh xHkZikr d: u;s Eg.kwu ;sFks cky gR;k izfrca/kd x`gkph 
LFkkiuk dj.;kr vkyh- ;sFks ck;dk ckGkarhu gksÅu vkiR; ;sFksp lksMwu tkr vls- ;k 
vkJekr 30&40 eqqys vlrhy R;kiSdh dkgh ckyds ckGari.kkrp okjyh o dkgh 
vkB&vkB ngk&ngk o"kkZph gksÅu okjyh- [kqÌ lkfo=hckbZauhp dk’khckbZ ukokP;k ,dk 
czkEg.k fo/kosps ckGari.k dsys o frP;kp iksVh tUeysY;k eqykyk Qqys nkaiR;kus nRrd 
?ksrys- R;kpsp uko ;’koar- ;’koarps ykyu&ikyu lkfo=kckbZus dsys] ;k 
ckyvkJekP;k fHkarhoj Ykko.;klkBh eksBkY;k v{kjkP;k ukVdkP;k tkghjkrh lkj[;k 

tkghjkrh T;ksrhjkokauh NkiY;k gksR;k- R;k tkghjkrhoj‘dkGs ik.kh VkG.;kpk 

mik;’vls ’kh"kZd gksrs- xHkZorhus T;ksrhjko Qqys ;kaps ?kjh ;sÅu ckGargksÅu tkos- 
ckGarh.khps ukoxqIr jk[k.;kr ;sbZy vlk etdwj gksrk- ;k vkJekPkk loZ [kpZ R;kauh 
Lor% dsyk¼76½- 
3333----    cky fookgkl fojks/k %&cky fookgkl fojks/k %&cky fookgkl fojks/k %&cky fookgkl fojks/k %&    

Ckkyfo/kokaph ikjaikfjd eqY;s cny.;kpkgh R;kauh vrksukr iz;Ru dsyk- 
okLrfod ikgrk R;kaph la[;k lkrR;kus ok<rkuk fnlrs- ckyfookg fojks/kh vkanksyus 
gksÅugh ckyfookgkaph la[;k ?kVr uOgrh vkf.k fo/kokaph la[;k ok<rp gksrh- b-l- 
1881 P;k tux.kusuqlkj ns’kkrhy ,dw.k fo/kokaph la[;k 2604730 brdh gksrh- 
,dV;k eqacbZ byk[;kr ,dw.k 11 yk[k fgUnw fo/kok gksR;k- lkfo=hckbZ Qqys o egkRek 
T;ksrhck Qqys ;kauh vkiY;k leFkZd`rhus R;kaP;k leL;k nwj dj.;kpk iz;Ru dsyk- 
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,sfrgkfld nsokfndkauh ,dV;k nqdV;k fL=;kapk m/nkj dsY;kph mnkgj.ks 
bfrgklkr lkiMrkr- ijarq ;k ;qx nkaiR;kauh ’ksdMks vfgY;kapk m/nkj dj.;kps egku 
dk;Z dsys T;kyk bfrgklkr rksM ukgh- T;kdkGkr /keZfojks/kh cksy.ks v’kD; gksrs] 
R;kdkGkr L=h;kauk /kekZa/k fu;ekaeqGs ’khGk:Ik izkIr gksÅu gh thoukpk ujd gksr gksrk] 
R;kdkGkr fL=;kauk eqDrhpk LoxZ nk[kfo.;kps iq.; dk;Z R;kauh vkiY;k d`rhrwu dsys- 

Qqys nkaiR; gs cksy?ksoMs o osGsyk“dp[kkÅ o ek?kkj tkÅ”Lo:ikps lektlq/kkjd 

uOgrs rj“cksys rSlk pkys”v’kk O;DrheRokps d`rhohj lektlq/kkjd gksrs- izlaxh 

tho xsykrjh iokZukgh ijarq jkLr fopkj o dekZyk u lksM.kkjs gksrs] “vk/kh dsys ex 

lkafxrys” ;k o`Rrhps gksrs- FkksMD;kr fL=;kaP;k thoukr uanuou Qqyfo.;kps dke 
R;kauh dsys¼158½- 
4444----    iqufoZokgkl mRrstu %&iqufoZokgkl mRrstu %&iqufoZokgkl mRrstu %&iqufoZokgkl mRrstu %&    

lkfo=hckbZus fo/kok fookgkphpky lq: dj.;kl izksRlkgu fnys o fo/kosP;k 
thoukr ,d vkuankph igkV vk.kyh- b-l- 1864 e/;s] iqufoZokgkph pkylq: d:u 
lkjLor czkEg.k ¼’ks.koh½ tkrhrhy j?kqUkkFk tuknZu o ueZnkckbZ ;kapk fookg >kyk gk 
egkjk"Vªkrhy ifgyk iqufoZokg gks;¼125½- 

fo/kok fookgkl mRrstu nsowu R;k}kjs fL=;kaps thou mUu;u dj.;kps o 
Hk`.kgR;syk vkGk ?kky.;kps /;s; gLrxr dj.;klkBh b-l- 14 uksOgsacj 1865 lkyh 

iqjksxkeh fopkjoarkaph ,d lHkk vkaxzsokMh ;sFks Hkjyh gksrh] R;kosGh“iqufoZokgksRrstd 

eaMGh”g;kukokph laLFkk LFkkiu >kyh- R;klaLFksps izeq[k vk/kkjLraHk fo".kq’kkL=h iaMhr 
gksrs- R;kdkGkr v’kk fopkjkyk m?kMi.ks vU; eaMGh rksaMnsr ulr-  

Qqys nkaiR;kps ifjorZuoknh dk;Z lq;kZP;k rstk izek.ks okVrs- lq;kZyk tlk 

dks.kR;kgh izdkjpk‘Mkx’ulrks rlkp ;k ;qxnkaiR;kP;k lq/kkj.kkoknh d`rhyk 

ns[khy‘Mkx’ulY;kps Li"V gksrs- lukruh fopkjkauh thoukr fuekZ.k dsysyh 
Mksaxjklkj[kh iz’ukaph ekfydk R;kauh Mksaxjklkj[ks fuf’pr o fLFkj fu/kkZjh cuqu u"V 
dj.;kpk iz;Ru dsyk- R;kauh dsysyk izR;sd lq/kkj.kkoknh iz;Ru ;’kLoh d:u 
nk[kfoyk¼162½- 

lkfo=hckbZps f’k{k.knkukps dk;Z] fo/kok fL=;kaP;k ds’koiuklaca/khps dk;Z] 
vukFkckydkJekph dk;sZ] Eg.ktsp R;kauh lektkyk fnysyh uohu ewY;s gksrh- 
lkjka’k %&lkjka’k %&lkjka’k %&lkjka’k %&    

efgyk lcyhdj.k ?kMowu vk.k.;klkBh vktP;k dkGkrhy vk/kqfud 
fL=;kauh lkfo=hckbZpk vkn’kZ leksj Bso.;kph dkGkph xjt vkgs- lR;okukP;k lkfo=h 
is{kkgh HkO;fnO; dk;Z dsysY;k dzkarhT;ksrhyk vkiY;k ân;kr LFkku |ko;kl gos- 
R;kaP;k d`rhpk o fopkjkapk okjlkiq<s U;ko;kl gok- f’k{k.k ?ksrysY;k lqtk.k o lqfo| 
fL=;kauh lektkyk xqykefxjhr yksV.kkjs] va/k/keZ J/nk] eqY; o ijaijkxr fopkjkauk 
>qxkj.;kl gos- vkt Hkkjrh; fL=;kauk tks dkgh eku&lUeku feGrks vkgs] th dkgh 
’kS{kf.kd ijaijk fuekZ.k >kyh vkgs] tks dkgh ekuoh eqY;kapk vf/kdkj] vkRelUeku 
feGkysyk vkgs] ts Lokraå; izkIr >kys vkgs] rs lkjs dzkarhck T;ksrhck vkf.k dzkarhdkjh 
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lkfo=kckbZ ;kaaP;k R;kxkoj mHks vkgs- izR;{k &vizR;{k lq/kkj.kk o efgyk 

lcyhdj.kkps] ifjorZukps dk;Z dj.kkÚ;kaP;k“f>t.;kyk”vkysysrs e/kwj QG vkgs- 
xrkuqxrhdrsP;k xzh"e _rqus okGowu VkdysY;k o`{kkauk QqVysyh uoh ikyoh vkgs- ;k 

;qxL=hus fo|s fouk va/k vl.kkÚ;k lektkyk“ekr` ikUgk vkf.k izse”;k :ikr 
iktys] nkafHkdrsyk lq:ax ykoyk- vkt lerkf/kf"Vr lektkps o v[kaM Hkkjrkps] fLFkj 
Hkkjrkps LoIu ts lkdkj gksÅ ?kkrysys vkgs] R;kpk ik;k lkfo=hckbZusp ?kkrysyk vkgs- 
Kkuksn;kpk izdk’k L=h & ’kqnzkauk nsÅu ,d uok ekuorkoknh bfrgkl ?kMoysyk vkgs- 

lkfo=hckbZus vkiY;k fofo/k dr̀h}kjs L=h;kaph HkXueus tksM.;kpk iz;Ru 
dsyk- R;kauh L=h;kaph fgjkoysyh vfLerk tkx̀r dsyh- Lor%P;k gDdkph o drZRokph 
tk.kho d:u fnyh- vU;k;k fo:/n caM dj.kkjs eu o Hkjkjh ekj.;klkBh fopkjkaps 
etcwr ia[k fnys- lkfo=hckbZus ts uohu eqY;s lektkyk fnyh R;k eqY;kapk Lohdkj 
vktpk lqtk.k lekt ek= tkursi.kh djrks- vkt tj vki.k ikghys rj eqyhauk 

f’kdoysp ikghts vls uos eqY;s“vktP;k ikydkauh Lohdkjysys vkgs rj f’kdysyhp 

iRuh goh] uksdjnkj iRuh goh”gk n`"Vhdkssu uo lektkP;k r:.kkaPkk fnlrks- ;k 
izdkjP;k loZ lqcnykauk fdaok lwifjorZukyk pkyuk ns.;kps egku dk;Z lkfo=hckbZus 
vkiY;k ys[k.khus o izR;{k d`rhus dsys- 

vktP;k folkO;k ’krdkP;k mRrjk/kkZr Hkkjrh; fL=;k lektkr fofo/k Hkwfedk 
ctkorkauk fnlr vkgsr- fL=;k iariz/kku inkiklwu rs [ksMsxkoP;k xzkeiapk;rhry 
ljiapinki;Zar L=h dkenkjk iklwu rs vkenkj] [kklnkj] fu okjlnkjk i;Zar] >kMwokyh 
iklwu MkWDVj] ik;yV] bULisDVj] dysDVj v’kk fofo/k iz’kkldh; inkai;Zar fL=;kauh 
map Hkjkjh ?ksryh vkgs- gtkjks o"kZegku laLd`rhph f’k{kk Hkksx.kkjh L=h ns’kkps iz’kklu 
LolkeF;kZus lkaHkkGrkauk vk<Gwu ;sr vkgs- 

vkt thoukrhy vls ,dgh {ks= ukgh ftFks fL=;k iksgpY;k ukghr- fL=;kP;k 
izxrhlkBh] mUurhlkBh FkksMD;kr efgyk lcyhdj.kklkBh lkfo=hckbZus fnysys ;ksxnku gs 
[kjks[kjp eksykps vkgs- 
lanHkZxzaFk %&lanHkZxzaFk %&lanHkZxzaFk %&lanHkZxzaFk %&    
1- baxksys e/kqdj fot;k izk] Kku T;ksrh ekbZ lkfo=h Qqys] izFkeko`Rrh 31 ekpZ 1994] i"̀B dz- 2- 
2- fdRrk] i"̀B dz- 63- 
3-fdRrk] i"̀B dz- 68- 
4- xqansdj Jhjke MkW] egkRek Qqys fopkj vkf.k ok³e; izfrek izdk’ku] i"̀B dz- 22- 
5-baxksys e/kqdj fot;k izk] KkuT;ksrh ekbZ lkfo=h Qqys] izFkekoR̀rh 31 ekpZ 1994] i"̀B dz- 70- 
6-Qqys T;ksrhjko egkRek] e- T;ksrhck Qqys] i"̀B dz- 29- 
7-baxksys e/kqdj fot;kizk] Kku T;ksrh ekbZ lkfo=h Qqys] izFkekoR̀rh 31 ekpZ 1994] i"̀B dz- 76- 
8-xqansdj Jhjke MkW] egkRek Qqys fopkj vkf.k ok³e; izfrek izdk’ku] i"̀B dz- 63- 
9-ljnkj Hkk- x-] egkRek Qqys O;DrheRo o fopkj i"̀B dz- 63- 
10-baxksys e/kqdj fot;k izk] KkuT;ksrh ekbZ lkfo=h Qqys] izFkeko`Rrh 31 ekpZ 1994] i"̀B dz- 79- 
11-ujds gjh izk] vkEgh ikghysys e- Qqys] egkRek T;ksrhjko Qqyspfj= lk/kus izdk’ku lferh] egkjk"Vª ’kklu] eqacbZ] 
vdjkoh vkoR̀rh 2018] i"̀B dz- 125- 
12-fdRrk] i"̀B dz- 76- 
13-fdRrk] i"̀B dz- 125- 
14-baxksys e/kqdj fot;k izk] KkuT;ksrh ekbZ lkfo=h Qqys] izFkeko`Rrh 31 ekpZ 1994] i"̀B dz- 158- 
15-fdRrk] i"̀B dz- 162- 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले, , , , गोपाळबाबागोपाळबाबागोपाळबाबागोपाळबाबा    वलगंकरवलगंकरवलगंकरवलगंकर    आिणआिणआिणआिण    
अ पृ यामंधीलअ पृ यामंधीलअ पृ यामंधीलअ पृ यामंधील    बोधनबोधनबोधनबोधन    
डॉ. सुिनता    शांताराम    सावरकर    

औरंगाबाद. 
तावनातावनातावनातावना    

एकोणीसा ा शतका या उ ाराधात अ पृ यांम ये काही 
माणात िशकले या वगाचा उदय झाला. या वगातनू उदयाला आललेे व 

सरकारी नोकरीत असलले,े थोडेफार िश ण घेतलले,े िविवध जात मधील 
लोक आप या समाजातील मागासले या बांधवां या प रि थतीम ये बदल 
हावा यासाठी य  करत होते.  अशा िविवध जात मधील बांधवांनी 

महा मा फुले यां या चळवळीत देखील  िहरीरीन ेसहभाग घेत याचे दसून 
येते. यांचे महा मा फुले यांची चळवळ ी, शु ातीशु  व शेतकरी यां या 
उ तीचा िवचार   समाजातील येक जातीम ये जव याचा य  केला 
गेला. महा मा फुल या नंतर राजष  शा  महाराजांनी सामािजक 
सुधारणे या े ात बरेच य  के याचे दसून येतात. या नंतर या 
काळात बिह कृत चळवळीन े सामािजक सुधारणे या े ात योगदान 
द याचे दसून येते. बिह कृत चळवळीची परंपरा पुढे डॉ.  बाबासाहबे 

आंबेडकर यां या नेतृ वातील आंबेडकरी चळवळीन े चालवली व 
बोधनाची ही परंपरा आजतागायत सु  आह.े सदर संशोधना म य े

महा मा फुले यांची स यशोधक चळवळ  यां या सहकायानपैक  एक 
गोपाळबाबा वलंगकर  यांनी सु  केलेली बिह कृत चळवळ व या 
चळवळीचे नंतर या कालखंडातील आंबेडकरी चळवळ ह ेिवकिसत व प 
असा हा आकृितबंध मांड यात 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    यानंीयानंीयानंीयानंी    अ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठीअ पृ यासंाठी    केललेेकेललेेकेललेेकेललेे    कायकायकायकाय    

महा मा योितराव फुले यांनी संपूण हयातभर जे काय केल े ते 
काय िविवधांगाने अ यंत मह वाचे आह.े महा मा फुलनी अितशू ांसाठी 
हणजेच अ पृ यांसाठी केलले े काय ह े अ यंत मह वाचे आह.े  बोधन 

काळाम ये ि टश िमशन यांनी िश ण आिण बोधन या दोन गो वर 
भर द याचे दसून येते. परंतु ह े बोधन आिण िश ण िमशन यां या 
चालीचे आह े व ह े ि टशांचे सरकार मजबूत कर यासाठी चालल े आह.े 
असे आरोप याकाळी सवणाकडून वारंवार केल ेगेल.े महा मा योितराव 
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फुल े यांनी या आरोपांना त ड देत सामािजक बोधना या दशा अिधक 
प , अिधक िनवध आिण अिधक भ म के या. भारतीय समाज रचना 

िवषमतेचे पोषण करणारी आह.े हणून अ याय आह.े उ -नीचता ह े या 
समाज रचनेचे मूळ आधार आहते. पृ या पृ यता ही या समाजाची 
आधार शला अस याने ितची पाळेमुळे खणून काढली पािहजे. असा िवचार 
व कृती यांचा संयोग महा मा योितराव फुल े यांनी केले या कायाम ये 
दसून येतो. 

भारतीय समाजातील वणाबाहरेील लोक हणजे अ पृ य लोक 
होय. १८४८ ला मुल साठी महा मा फुलनी शाळा काढली. याम ये 
शू ाितशू ां या मुली िशकत हो या. यासाठी महा मा फुले यांचे कौतुक 
हायला हवे होते परंत ु यां या या कृतीला जोरदार िवरोध झाला. 

पा याचा  आिण अ पृ य यांचा फार जवळचा संबंध आह.े हा  
सोडव यासाठी महा मा फुल े यांनी अ पृ यांना यां या घरातील िवहीर 
१८६८ ला खुली क न दली. महारमांगणसाठी िश ण सं था काढणे. 
यांना िवहीर खुली क न देणे, ा याकाळी ांितकारक घटना हो या तर 

अितशू  िपढीजात दासानुदास रहावेत ही ा णी धमाचे अिभलाषा 
हणजे यां या स ा िपपासू सेवेचा एक भाग होता. महा मा फुल े
हणतात, 

मांग महारादी 
जेर झाले भारी 

िवसरले आप या मह वास 
उमजेना श ू का ास. ११११ 

याच बरोबर महा मा फुल े असे िह हणतात क, “अ ानी 
शू ाितशू ां या िनढळा या घामा या पैशावर पवती सारखी देवालय े
उपि थत क न यात आपण सोवळे होऊन येथे छ प ा ांची झोड 
उठवीतात. परंत ु कर देणा या भू भूि त शू ादी अितशू ास वारी 
बाजरीचा िशळा उरललेा घास भर सु ा अ ाचा तुकडा देत नाहीत”२२२२    

सामािजक समतेचा पुर कार व वै ािनक दिृ कोन महा मा 
फुल या अखंड आ दका  रचनेतून तीत होतो. िवशेषतः अ पृ यां या 
संदभात िवचार  करताना महा मा फुल ेसामािजक ंगांवर मा मक 
पण े टीका करतात. अ पृ यांना आ मजागृतीचा अथ ही समजावून 
सांगतात. या देशात धम जाितभेद आह.े या देशाला आपला देश कसं 
हणावं. असा  ते िवचारतात अ पृ यता घालिव याचे य  ि टश 

सरकारन े केल े त े यांना सै यात वेश देऊन. हणून ते अ पृ यांना 



    ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ×¿Ö�Ö�ÖÖ“Öê •Ö−Ö�ú : ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ¾Ö ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê / 499   

सुचिवतात क  यांनी इं जांची ऋण िवस  नये. ते स दय आहते. 
ा हनांन माण ेिनदय नाहीत कारण 

“चांडाळ, ा हण, मांगा दरूधरी 
वतःपाणी भरी 

आडावर 
ता हनेे ाकूळ जरी मांग मेला 

दया ा णाला येत नाही 
मानवाचे े  ेगव अिभमानी 

जगात दगुणुी 
कळतचेटे 

मांगाचे ल ात द णा त ेघेती 
सोव याने खाती योती हणे”३३३३ 

पिव  काय कर याची शपथ घेणारे ा हण पोरांचा िवटाळ 
करतात आिण इं ज अिधकारी आला तर मा  या याशी ह तांदोलन 
करतात. यां या हातून एखादा गु हा घडला तर याला िश ांची 
लाखोली वाहतात. आिण खूपच संताप आला तर याला जोडे फेकून 
मारतात. एक कडे अ पृ यांना ही वागणूक तर दसुरीकडे यां या कडून 
फंडगोळा कर यासाठी त े चुकत नाहीत. हा भेदभाव अगदी प पणान े
दाखून दतेात. अ पृ यांची कै फयत िह महा मा फुल ेयांची पुि तका हणजे 
अ पृ यांवरील िन ुर अ याचाराची कहाणीच आह.े महा मा फुल े यांनी 
अ पृ यािवषयी फ  िलिहलेच नाही तर य  कृती क न अ पृ यांना 
आप या चळवळीत  समािव  क न घेतले होत.े  
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    गोपाळगोपाळगोपाळगोपाळ    बाबाबाबाबाबाबाबा    वलकंरवलकंरवलकंरवलकंर    याचंायाचंायाचंायाचंा    संबधंसंबधंसंबधंसंबधं    

महा मा फुल ेयां या सामािजक चळवळीम ये अनेक जातीधमाचे 
 कायकरत होते. अ पृ यां मधील चांभार, मातंग व महार इ यादी 

जात  मधील काही नी स यशोधक चळवळीत काम के याचे दसून 
येते. ल जी साळवे, मु  साळवे, धुराजी आपाजी चांभार आिण गन ू
िशवाजी मांग व  महार जातीतील गोपाळ बाबा वलंगकर इ यादी 
उदाहरणे दसून येतात. यापैक  गोपाळ बाबा वलंगकर महाड जवळ या 
‘रावदलु’ या खेडेगावचे मूळ रिहवासी होते. “गोपाळ बाबा ह ेि टशां या 
फलटणीम ये कामाला होते. जे हा जे हा फलटण पु याला व मंुबईला येत 
असे ते हा त े योितराव फुल ेव यांचे सहकारी यां याशी परुानेशा  े व 
जाितभेद इ याद वर चचा करीत असत. जोितबांची िवचारसरणी 
वलंगकारांनी आ मसात केली होती”४४४४    “गोपाळबाबा वलंगकर ह े महा मा 
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फुल े यां या चळवळीत तयार झाले होते”५५५५    या सव न द व न व 
गोपाळबाबां या उपल ध असणा या कागदप ांव न महा मा फुल े व 
गोपाळ बाबा यांचा िनकटचा सहवास असावा ह ेिस  करता येते. 

याचा दसुरा एक अ यंत मह वाचा पुरावा असा सांगता येईल क , 
महा मा फुल ेयांनी स यशोधक समाज थापन केला होता. या स यशोधक 
समाजाचे कायकत वतःला स यशोधक हणवून घेत होते. गोपाळ बाबांनी 
ता कालीन कालखंडात दीनबंधू म ये ‘अखंड’ िस  केले आहते या 
अखंडा या शेवटी त े वतःला "स ये र दास"६६६६    हणून घेताना दसतात. 
महा मा फुल ेयांनी िलिहले या शेतक याचा आसूड या ंथातील प रिश  
दोन म ये ‘कबीर पंथी शू साधु’ असा मजकूर आललेा आह.े७७७७    याचा नीट 
बारकाईने अ यास केला असता असे दसून येते क , कबीर पंथी शु  साधू 
नहा उ लेख गोपाळ बाबा वलंगकर यां यासाठी असावा. महा मा फुलनी 
प रिश  नंबर दोन ह े ६ एि ल १८८३ रोजी िलिहल े आह.े यावेळी 
गोपाळबाबा ह ेनोकरीत असावेत व महा मा फुले आिण यांची भेट झाली 
अस याची श यता आह.े कारण “पलटणीतील नोकरीतून हवालदार हणून 
पे शन घेत यानंतर वलगंकर ह ेदापोलीस राहावयास आल.े तेथून यांनी 
आपली चळवळ सु  केली”८८८८ 

गोपाळ बाबा वालंगकर आिण महा मा फुले यां या संबंधावर 
आणखी काश टाकणारे एक प  जूऑस या १९७९ पुरोगामी 
स यशोधक या अंकात िस  केल ेआह.े ह ेप  महा मा फुले यां या अ यंत 
जवळ असणा या गो वद गणपतकाळे यांनी महा मा फुलचे आ  
च र कार पंढरीनाथ िसताराम पाटील यांना िलिहल े आह.े ते िलिहतात 
क , “बाहे न आललेी कोणीना कोणी मंडळी जेवतांना रोज यां या 
पंगतीस असे यांचे एक महारजातीचे अनुयायी कैलासवासी गोपाळ बुवा 
वलंगकर ह े यांचेकडे असल े हणजे भोजनास असले या सव मंडळीना 
भोजनाचा लाभ होत असे. िवटाळ अथवा िशवािशव यांचे घरी चुलीपयत 
मुळीच नसे. िवटाळ पाळणा या माणसांचा यांना ितटकारा वाटतअस, 
यामुळे बाहे न आले या काही मंडळीना िनमूट पण े वलंगकर यां या 

पंतीस िन पायाने बसावे लाग.े”    
गोपाळबाबागोपाळबाबागोपाळबाबागोपाळबाबा    वलगंकराचंेवलगंकराचंेवलगंकराचंेवलगंकराचंे    लखेनलखेनलखेनलखेन    
 गोपाळबाबा वलंगकर यांनी त कालीन ‘दीनबंधू’ या प ातून 
बरेचसे िलखाण के याचे दसून येते. गोपाळबाबा वलंगकर यांनी ‘िवटाळ 
िव वंसन’ ही पुि तका िलिहली आह.े “ह े पु तक अि न िवजया दशमी, 
शके १८१० (इसवी सन१८८८) या दवशी िस  झाले.”९ ९ ९ ९ या पु तका या 
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तावनेत गोपाळबाबा हणतात ह े प  “आ ही २३ ऑ टोबर सन 
१८८८ त तयार क न छाप यास एक दोन ठकाणी पाठिवल ेहोते. परंत ु
यांनी पाच-सात मिह यांनी जबाब दला क , आपल ेिवनंती प  आ हास 

िमळाले नाही. हणून दसुरी कॉपी क न दसु या छापखा यात छापवून 
घेण े भाग पडले, हणून इतका वेळ लागला.”१०१०१०१०    व ह े पु तक १ ऑग ट 
१८८९ ला िस  झा याचे दसते. 

या पु तकात अ पृ यता व जातीयता ह े थोतांड असून याला 
काही ही पुरावा नाही हा िवचार यांनी  स माण मांडला आह े यासंदभात 
आ हान करताना गोपाळबाबा हणतात “आमची िवनंती आह े क , 
महारा या छायेण े सव कोकण थ पिव  हदूंचे डोके, पोट दखुत असेल 
अथवा शरीर पोळून यावर फोड येत असतील अथवा महा वर येत असेल 
व पशान ेपटापट म न नरकात जात अस यास आम या प ाचा िवचार 
नकरता त ेपरत पाठवावे. कवा फाडून टाकून आ हास कळवावे क , असे 
खरोखर होते हणजे आ ही कोकण थ महार हा ांत सोडून जेथ े हदूंचा 
वाराही लागणार नाही अशा देशात राह या िवषयी अज देऊ”११११११११    या 
पु तकात २६  उपि थत केले असून याची उ रे सवणानकडून 
मािगतललेी आहते. 

‘िवटाळ िव वंसन’ या पु तका बरोबरच त कालीन वतमान प ात 
यांनी फुटलेखन िलही याचे दसते. आज उपल ध असले या काही ‘दीन 

बंधू या’ अंकांमधून ह ेलेखन िवखुरलेल ेआह.े दीनबंध ूया वतमान प ात 
वाचकांचा प वहार या सदराखाली गोपाळबाबांनी काही प े िस  
केली आहते. “या प ातून यांनी “अनाय दोष प रहार मंडळी” चे येय 
धोरण प  केलेल ेआह.े”१२१२१२१२    तर कधी सनात यांना आवाहन ही केल ेआह.े 
यांनी िविवध ठकाणी घेतले या काय मा िवषयी या काही बात याही 
िस  झाले या आहते. लेखना बरोबरच ‘अखंड’ या सार या का  
काराचा ही यांनी वापर केललेा आह.े 

गोपाळ बाबा वलंगकर यांचे एकूण सव लेखन बघता, यां या 
लेखनाची बैठक ही वैचा रक व िनि त व पाची अस याचे दसते. 
यां या लेखनातून परंपरा, मानवी िवषमता, अंध ा उ नीचतेची 

भावना व मानवी समूहांचे नाकारलेल े माणूस पण या सा यांचा ती  
िध ार केलेला आढळतो. एका अथान े आज या आंबेडकरी चळवळी या 

ेरणे या सािह यातून येणारा नकार व गोपाळबाबां या वां मय 
आढळणारा नकार एकाच व पाचा आह.े िचत संगी तो अिधक 
प ही अस याचे िनि त पण े हणता येईल. 
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अनायअनायअनायअनाय    दोष प रहारदोष प रहारदोष प रहारदोष प रहारक मडंळीक मडंळीक मडंळीक मडंळी    
गोपालबाबा वलगंकरांनी अ पृ यां या मु साठीचा पिहला 

संघटीत य  केला. यांनी “अनायदोष प रहारक मंडळीची थापणा केली.  
मा  अनायदोष प रहारक मंडळी या थापनेचे वष मािहत नाही. या 
बाबतीत एक मह वाचा पुरावा असाक  खु  गोपाळबाबा एका प ात 
िलिहतात, “आ ही फार दवस आपली भेट घे यास नये याचे कारण असे 
क  आम या अनाय दोष प रहारक मंडळीचे आज चारवष होत आली. 
आ हा नीच मािनले या वगा या दोषांचा प रहार होऊन यांची उ ती 
हावी आिण यास आपल े सृ ी वहारातल े मनु य पणाचे यो य ह  

िमळावे हणून आप या धम व देशबांधवाशी िवनंती क न दाद मािगतली 
होती.”१३१३१३१३    गोपाळबाबा वलंगकर यांनी िलिहलेल ेवरील प  १८९४ सालचे 
आह ेव यात चार वषापूव  पासून मंडळीची थापना झा याचे प  होते. 
याव न अनाय दोष प रहारक मंडळीची थापना १८९० ला झाली 
असावी ह ेिनि तपण े हणता येते. 

अनायदोष प रहारक मंडळ या वतीन े पिह यांदा 
अ पृ यांमधील सव जाती पोटजात या बोधनाला सुरवात केली. या 
सभेचे बरेचशे सभासद ह ेल करातील िनवृ  झालेले अ पृ य बांधव होते. 
स यशोधक समाजाचे त व ान व अनायदोष प रहारक मंडळी यां या 
त व ानात सा य अस याचे दसून येते. ा हणा या  पाखंडी ंथापासून 
शु ादी शु ांची सुटका कर याचा हते ू दोनही चळवळीम ये सारखा आह.े 
महा मा फुलचे त व ान अनायदोष प रहारक मंडळी या मा यमातून 
गोपाळबाबा वलंगकरांनी समाजात जव याचा य  के याचे दसून येते. 
गोपाळबाबा वलंगकर  यां या नेतृवातील बिह कृत चळवळ िह आंबेडकरी 
चळवळीची पा भूमी आह.े या आधारावर महा मा फुल या त व ानाचा 
वारसा फुल-ेवलंगकर-आंबेडकर  या मान ेमांडता येतो.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

वरील संशोधन पेपर मधील चचव न असे आपण हणूशकतो क  
एकोिणसा ा शतका या सु वातीला सामािजक े ातील परीवतनाम ये 
महा मा फुल े यां या नेतृ वातील चळवळीम ये िविवध जाती धमातील 
लोकांनी सहभाग घेतला. व बोधनाची परंपराही या- या जातीम ये 
धमाम ये जव याचा य  केला. यापैक च एक डॉ. आबेंडकर पूव 
बिह कृत चळवळ होय. या चळवळीचा उदय हा ामु याने गोपाळबाबा 
वलंगकर यांनी केला. गोपाळबाबा वलगंकर ह े महा मा फुल े यां या 
स यशोधक समाजाचे कायकत व सहकारी होते. आंबेडकर पूव बिह कृत 
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चळवळीची पा भूमी ही आप याला महा मा फुल या स यशोधक 
चळवळीम ये अस याचे दसून येते.    
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