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

समाजसुधारकांचे िवचार व काय या िवषयाव रल आंतरिव ा शाखीय रा ीय चचास ा या 
िनिम ाने आपणाशी संवाद साध याची संधी िमळत आह.े याचा मन वी आनंद आह े व 
चचास ा या िनिम ाने येणा या सवाचे मी मन:पूवक वागत करतो. 

समाज सुधारक ह ेकधी नंदादीपा माणे तर कधी मशाली माणे असतात. तर कधी यांची 
भूिमका दीप तंभा माणे असते. समाज सुधारकांची त वे, िनयम, उ  े यांनी उ या केले या 
चळवळी, सं था आज नावा पाला आले या अस या तरी या- या काळात यांना समाज 
सुधारणेसाठी फार खरतड वास करावा लागला आह.े समाज सधुारक ह े नेहमी िन: वाथ पणे 
समाज प रवतनासाठी लढा दते असतात. एकूण संपूण समाजाचे सखु यांना अपेि त असते. हणजे 
ते केवळ एका गटापुरते कवा एका जाती पुरते काम करत नसतात. एकंदरीत समाजा या 
िहतासाठी ते काम करत असतात. तरीही अनेकदा समाजातूनच यांना िवरोध होत असतो. कधी 
कधी यांना यासाठी ाणही गमवावा लागतो परंतु एकूणच समाज सुधारकांनी सुचवले या 
सुधारणा पुढे काळा या ओघात समाज वीकारत असतो. एकेकाळी ी िश णाला िवरोध 
करणारा समाज आता ि यां या िश णाला मह व दऊे लागला आह.े अनेक समाजसधुारकां या 
जीवनावर यां या सािह यावर, वैचा रक भूिमकेवर, िच पट, मािलका िनघा या. नाटके िलिहली 
गेली, कथा कादबं या िलिह या गे या, मािसके िनघाली. भारतीय समाजाची आतापयतची 
सामािजक, आ थक, राजक य व सां कृितक गती कर याम ये भारतीय समाज सुधारकांची 
भूिमका यांचे िवचार व काय मह वपूण आह.े समाजाला न ाने अ यास करणा याव संशोधक, 
िव ाथ , ा यापक यांना भारतीय समाज सुधारकांचे काय ेरणा दणेारे, दशा दणेारे असेच आह.े 
या हतूेने सव संशोधकांनी िलिहलेल ेआपले अ यासपूण शोधिनबंध फार मह वाचे आहते. यातून 
िनि तच समाज सुधारकांचे िवचार व काय समाजापुढे जा यासाठी मह वाचे ठरतील. 

आ हाला उ म काय कर यासाठी नेहमीच े रत करणारे व पाठबळ पुरवणारे आम या 
जनता िश ण सारक मंडळ संचिलत, मिहला कला महािव ालयाचे अ य  माजी. आ. माननीय 
एम. एम. शेख साहबे यां या सहकायामुळेच ह े काय संप  होत आह.े जनता िश ण सारक 
मंडळा या सिचव ीमती सलीमा बेगम (भाभीजी), तसेच थािनक िनयामक मंडळाचे अ य  
माननीय ी. आ माराम बोड दादा यांचे मागदशन मोलाचे ठरल.े लोकसेवा कला व िव ान 
महािव ालयाचे ाचाय डॉ. िलयाकत शखे सर, कला महािव ालय िबडक न येथील ाचाय डॉ. 
िनतीन आहरे सर याचबरोबर आमचे िम  ा. डॉ. शखेपरवेज अ लम यांचेही सहकाय लाभले. 
तसेच या थंाला अ यासपूण तावना िलिहणारे माझे िम  ा. डॉ. यशपाल भगे यांचेही आ ही 
ऋण  करतो. ह े रा ीय चचास  मा या सहका यांिशवाय श य न हते यात ा. िजत  
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शेजवळ, ा. डॉ. िव ल सग घुनावत, डॉ. अिनस िमझा, डॉ. साईनाथ बनसोड,े डॉ. परमे र 
काकड,े डॉ. शेख अ दलु समद बादशहा, डॉ. प लवी भावसार, डॉ. नर सग दशेमुख, डॉ. विनता 
साबळे, ा. काश काळवणे, डॉ. िस क  अबुल हसीब, ंथपाल स यदा सरवत फरहीन 
निसमो ीन स यद, ा. गजानन फुलसावंगे, ा. एजाज पटेल, ा. स यद चांद पटेल, ा. शखे 
अ दलु बारी तसेच कायालयीन अधी क ी. राज  ठुबे, िनसार पटेल, रमेश पाटील, अशोक 
अलगुड,े शहाबु ीन शेख, राजाभाऊ जरांगे, अशोक जाधव, अिजज  पठाण, िव ल राठोड, िनतीन 
च हाण यांचे मोलाचे सहकाय लाभ याने हा थं आप या हाती दतेा आला. या सवाचे मी ाचाय 
या ना याने आभार मानतो. या चचास ासाठी महारा ातून आिण दशेातून अ यासपूण व संशोधन 
पूण लेख पाठवणा या सवाचे मी आभार मानतो. या थंात काही ना काही उिणवा रािह यास 
आपण मो ा मनाने समजून याल अशी अपे ा  क न सवाचे महािव ालया या वतीने 
आभार  करतो. 

आपलाआपलाआपलाआपला,,,,    
डॉडॉडॉडॉ. . . . राम कराम कराम कराम कशशशशन नारायण दिहफळेन नारायण दिहफळेन नारायण दिहफळेन नारायण दिहफळे,,,,    

(((( ाचायाचायाचायाचाय, , , , मिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालय,,,,    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद.).).).)    
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:: :: :: :: तावनातावनातावनातावना    ::::::::    
 

समाजसमाजसमाजसमाज    सुधारणेचेसुधारणेचेसुधारणेचेसुधारणेचे    काहीकाहीकाहीकाही    पैलूपैलूपैलूपैलू    
    

हरेक काळात समाज सधुारणेला संधी असते. काळा या बदल या वाहात समाजजीवन 
पराव तत होत असते. काही बदलांना भौितकता कारणीभूत असते तर काही बदल ह े
समाजसुधारकां या ेची फल ुती असते. शेकडो वषापासून भारतीय त व ान ह ेमानवी जीवन 
बदलवून टाक यासाठी धडपडताना दसते. धम, सं दाय, पंथ, आगम. 

आयता या मा यमातून िविवध प तीने मानवी समाज िनरोगी, सम वयी, चेतन व अथपूण 
जीवन जगावा यासाठी य  केल े गेल.े अ या म हणजे केवळ सोप कार न ह ेतर जीवन िवशु  
करणारी कला आह,े अस े आप याकड े मानल े जाते. केवळ इं जां या आगमनानंतरच समाज 
सुधारणेचे वारे आले अस ूमान याचे मुळीच कारण नाही. तर याही आधी शेकडो वष भारतीय मन 
सुधारणेसाठी धपापत होते. सबंध भारतभर पसरलले े ा य थाप य व िव ा यांचे अि त व हचे 
सांगते. सां य, योग, मीमांसा, याय, वैशेिषक, वेदांत या आि तक दशनांसोबत चावाक, बौ  व 
जैन या नाि तक दशनांनाही समाज मा यता होती. मानवी जीवन अिधकािधक उ त कर यासाठी 
अनेकिवध प तीने मानवी मती काम करीत होती याचेच ह े ोतक आह.े भारतदशेाला जशी 
आधुिनक सुधारणावा ांची एक वैचा रक परंपरा आह ेतशी भग ा व ातील सुधारणावा ांचीही 

दीघ अशी परंपरा आह,े ह े आपण ल ात घेतले पािहजे. तथागत गौतमापासून ते दयानंद, 
िववेकानंद, वामी रामतीथ, वामी रामानंद तीथ ते आचाय रजनीश व आज या स गु  ज गी 
वासुदवे पयत ही परंपरा सांगता येते. सुधारणेचा अथ हा अभावा या ु ीत असतो. मानवी 
जीवनातील 'अभावा'चे अि त व प  हो यासाठी िविश  अशा मनाची गरज असते. िविश  अशा 

ेची गरज असते. अभाव दरू करणारा भाव उ प  हावा लागतो.भाव अ व थता दान करणारा 
असतो. 'बुडते ह ेजन दखेवे ना डोळा, हणोनी कळवळा येतसे'ही तुकारामां या मनाची अव था 
होय. या ओळी सुधारक संतांची पंदने होत. गो. ग. आगरकरांनी एकोिणसा ा शतकात 'गुलामांचे 
रा ' नावाने जो एक िनबंध िलिहललेा आह ेतोही हचे संतांचे मन घेऊन िलिहललेा आह.े िवचार, 
उ ार व आचार अशा तीन ट याव न प रवतने आकाराला कशी येत असतात व पिह यांदा 
सुधारणेचा हणजे अभाविनदालनाचा िवचार या डो यात येतो  ते डोके रा  उ त करणारे असते 
अस े ते हणतात. अशा डो यांची आप या दशेाला गरज आह,े असे आ ही सूरात ते बोलतात. 
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सुधारणेचा आ ह आिण सुधारणेला िवरोध या सम वाही गो ी आहते. िवरोध-िवकासा या 
घनघोर संघषािशवाय समाजमन प रपु  होऊ शकत नाही. काल मा सने या आधारावरच ांितचे 
त व ान मांडल.े म. फुल,े रानड,े आगरकर, ताराबाई शदे एका बाजूला तर दसु-या बाजूला 
िव णूशा ी िचपळूणकर, लोकमा य टळक, भोपटकर, िश.म.परांजपे, न. च.केळकर. अशा 
वैचा रक मंथनातून महारा  घडत गेला. अ वल इं जी काळात सुधारणावादाचे दोन तर प  
दसतात. एक, अिभजन हणजे ा ण कुटंुबातील सुधारणा. उदा. बालजरठिववाह, सतीची था, 

पुन ववाह सारख े . दसुरा, ब जन समाजातील सुधारणा. उदा. शेतीचे , िश ण, आरो य, 
धा मक कमकांड,े बुवाबाजी, अंध ा यासारख े . आपाप या िहतसंबंधावर आधारललेी 
सुधारणावादी मांडणी करणारे पु कळ लखेक व य  वहारात धडपड करणारे सुधारक 
आप याला पहावयास िमळतात. आज टळक, िचपळूणकरां या परंपरेने रा वाद, हदरूा , 
रा भि या अंगाने पुढे जा याचा य  चालवला आह.े एक आ हान यांनी आज उभे केलले ेआह.े 
तर फुल,े ताराबाई शद या परंपरेने धमिनरपे ता, संिवधानिन ा,स यक समाज िन मती या 
अंगाने जा याचा िन य केला आह.े या परंपरेत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी दलेल ेयोगदान 
अ यु  व पाचे आह.े आज या सुधारणावादी चळवळीला वैचा रक पाया यांनी दला आह.े या 
मतमतांतरां या गलब यात िवभाजन रेषा अगदी प  झालेली अस यामळेु पूव हांचा व संशयाचा 
क लोळही उठललेा दसतो. 'तु ही जुनं ते सोनं हणणार असाल तर आ ही जुनं ते टाकावू हणू' 
अशा झापडबंद भूिमका घेणारा एक वग पहावयास िमळतो. खरे तर वैचा रक मंथनातून िववेक  
समाज घडणे अपेि त असते पण तसे न होता एकारलेपणालाच सुधारणावादी भूिमका मानणारे 
लोक पु कळ माणात ज माला आ याची ि थती आह.े 'ब जन समाज हणजे सदासवकाळ याचे 
धमवा ांनी शोषण केल े तो समाज' अशी अितवा तव ा या ढ झालेली दसते.शोषणाचे 
िस ांतन पराभूत मानिसकतेला ज म दते असते. आ मिव ासिविहनतेला भिव य असत नाही. 
सामािजक गुलामिगरीची संक पना मांडणे ही अ यंत अ यासपूण ु ती आह ेअस ेमी मानतो. 'एवढा 
सगळा अनथ एका अिव ेने केला' असे म.फुल े हणाले होते. यातली 'अिव ा' हणजे काय? 
कोण या राजक य, सामािजक, शै िणक व आ थक प रि थतीत म.फुल ेअस े हणतात, ह ेशोधायला 
हवे. आमचे पूवज अडाणी होते, िनर र होते कारण ही उ वण य व था होती, अशा िन कषा त 
जा याची घाई यो य न ह.े आम या पूवजांनी थाप य, जल व थापन, आरो य, कला, सािह य, 
यु शा , राजकारण, शेतीशा , पाकशा , वै कशा  या अशा िवषयांत केललेी गती कशी 
जोखणार? मनु मृती 'न ी वातं यंम अहती' हणते. नव-यानंतर सती जायला लावते. ितला 
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ि यांनी कारभार करणे मंजूर नाही. तर मग राजमाता िजजाऊ साहबे, महाराणी ताराबाई, 
पु य ोक महाराणी अिह यादवेी होळकर यांचा आपण कसा िवचार करणार? आपण करीत 
असललेा सुधारणेचा िवचार हा पुन:पु हा तपासनू पहाणे, यात काळानु प बदल करीत जाणे, ह े
जा त मह वाचे आह.े िवचार कर याची िववेक श  वाढवत रा न आचरणातील बैठक प  करीत 
जा यावरच सुधारणा अवलंबून असते. अ यथा एकारलेपणा या पाठीमागे भारतीय समाज कधीच 
जात नसतो ह ेवा तव आह.े आप या सुधारणावादी प रघात लोकांचा सहभाग आव यक असतो. 
यािशवाय लोकशाहीतील लढाया जक या जाऊ शकत नाहीत. भारतीय भूमी ही सम वयाची 

भूमी आह ेह ेआपण सदवै ल ात यायला हवे. 
 

डॉडॉडॉडॉ....    यशपालयशपालयशपालयशपाल    भगेभगेभगेभगे,,,,    
पीप स कॉलेज, नांदडे. 
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ABSTRACT: 
Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj was not only a ruler as a human being but also an 

ideology and an institution as well. Though he was a ruler of the princely state of Kolhapur like 
rulers of other princely states of India, however, his perspectives and priorities made him 
distinct,great and an immortal, who is still today relevant and contextual even after the expiry of a 
century of his demise. He was against the caste system and caste based discrimination in the society. 
He always preferred inclusive society to exclusive society as evidenced by various policies 
introduced and implemented during his regime. He was neither against any religion nor against any 
caste but was strongly against the monopoly and dominance of a particular section in the governance. 
He introduced reservation in order to dismantle dominance and monopoly of a particular section 
from the education and employment. According to him, progress of a nation or state cannot be 
imagined in the absence of education in the society, and the fundamental root cause of all the 
prevailing problems in the society is illiteracy. Therefore, he left no stone unturned in making the 
basic education mandatory and free for all. He was an exemplary figure of the social justice as he 
ensured all the facilities, rights and opportunities to the backwards, Dalits and untouchables that were 
available to the mainstream people. His life was very short (26th June 1874 to 6th May 1922) but 
substantial and full of struggles and challenges. He did no experiment as a ruler during his regime as 
all the laws and policies introduced and implemented during his rule were based on his own 
experiences and observations. 
KEY WORDS: Discrimination, Backwards, Dalits, Untouchables, Education, & Reservation. 
INTRODUCTION: 

Chhatrapati Shahuji Maharaj is also known as Rajarshi Shahu Maharaj. He is recognized as a 
democratic ruler and a social reformer. He was born as Yeshwantrao Ghatge to Jaisingrao and 
Radhabai on 26th June 1874 in the Ghatge Maratha family of Kagal village of the Kolhapur district. 
His father was the village chief. His mother was from a royal family of Kunbi (Kurmi) Maratha. He 
lost his mother at an early age when he was just three year old. He was renamed as Shahuji Maharaj 
when he became king. He was married to Lakshmibai Khanvilkar. He had four children- two sons 
and two daughters. He remained king of Kolhapur for around three decades. He took numerous 
initiatives during his regime to bring social reforms in his empire. He did a lot to improve the social 
status of the lower caste community. He set up a college named Rajaram College that was later 
renamed as Shahu Maharaj College. He emphasized very much on education and introduced a large 
number of educational programmes. Hostels for the students from different ethnic and religious 
groups were opened during his tenure. Moreover, he opened special schools for the village heads i.e. 
Patils in order to impart them better administration related education and training. He was the 
staunch supporter equity across all the strata in the society. He denied from awarding special status 
to the Brahmins. He was very much inspired by Jyotiba Phule. Satya Shodhak Samaj was patronized 
by him for long time period. He left no stone unturned in annihilating caste system and 
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untouchability from the society. He was the first person who introduced reservation system in 
government jobs. He legalized inter caste marriage and tried his level best to improve the 
socioeconomic condition of Dalits.  He emphasized on the wellbeing and empowerment of women. 
He legalized widow remarriage and restricted child marriage. He passed a law in 1920 that banned 
Devdasi System i.e. practice of offering girls to God.He was a worth mentioning promotor and 
protector of the art and culture. He backed writers and researchers to let them achieve excellence in 
their respective domains. The development of gymnasiums and wrestling pitches during his period 
manifests his inherent understanding to the significance of health and physical fitness. Artists 
Dattoba Pawar and Dattoba Dalvi introduced Shahuji Maharaj to Dr. B.R. Ambedkar. Shahuji 
Maharaj and Ambedkar explored way to remove caste based discrimination by providing caste based 
reservation to the capable candidates. Ambedkar was in touch of Shahuji Maharaj until his death in 
1922 (Shahu of Kolhapur, 2022). He was not only a ruler of the state but a renowned social reformer 
also. He introduced many laws and policies to make the society inclusive, harmonious and 
progressive. Various laws introduced during his regime led to substantial reform in the society. He is 
remembered for his lifelong worth mentioning contributions to the wellbeing and progress of the 
society. Thus, he was an unparalleled ruler as an Empire builder and social reformer. 
OBJECTIVE OF STUDY 

This research study has following objectives: 
� To study the priorities of Chhatrapati Shahu Maharaj. 
� To analyze the perspective of Chhatrapati Shahu Maharaj. 

RESEARCH QUESTIONS 
This research study has attempted to address the following relevant questions: 

� Was Chhatrapati Shahu Maharaj pro-backwards and Dalits? 
� What was the perspective of Chhatrapati Shahu Maharaj to education? 
� Was Chhatrapati Shahu Maharaj an ardent supporter of women empowerment? 
� What was the perspective of Chhatrapati Shahu Maharaj to caste and religion? 

RESEARCH METHODOLOGY 
This research study is exploratory com descriptive by nature. It is primarily based on 

secondary sources of information. Under this research study, various online and offline journals, 
articles, reports, etc. have been duly consulted for the purpose of collection of important facts in 
relation to the theme of the research article. 
CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ’S REGIME AND ROLES: AN OV ERVIEW 

Shahuji Maharaj was the person who dedicated his entire life in the annihilation of Varna 
system and and caste system and underlying structure of discrimination.  He attempted to concretize 
the visions of Jyotirao Phule and Savitribai Phule.  He was anointed the king of Kolhapur on 2nd July 
1894 and thereafter he started diluting the monopoly of Brahmins on the administration and society. 
He implemented the policy of reservation whereby fifty percent reservations were given to the 
backward class people in educational institutions and government jobs. It was the first example of 
caste based reservation in modern India. Therefore, he has been recognized as the founder of modern 
reservation system. This idea was incorporated in the Indian Constitution by Dr. B. R. Ambedkar. 
The Indian Constitution made reservations compulsory for schedule castes and schedule tribes since 
its inception. However, castes falling under OBC category got reservations on 16th September 1992. 
Shahuji Maharaj implemented reservation for the backward community after taking the charge of 
ruler of Kolhapur as he observed negligible presence of the non-Brahmin community people in the 
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administrative system of Kolhapur Empire. Shahuji agreed with the writing of Jyotirao Phule in his 
book named ‘Gulamgiri’. In the observation of Phule, education was the core of all the prevailing 
social problems, and therefore, Shahuji Maharaj heavily emphasized on the education of backward 
communities. He took many important steps to spread awareness and education among backward 
class people. He was the first Indian ruler who made primary education compulsory (1912) and free 
(1917). It was his top priority to make education accessible to women in India. He laid foundation of 
primary school in every village of Kolhapur to serve the population of five hundred to one thousand. 
He also established free hostel for students. Brahmanical Peshwa rule led to dominance of Brahmins 
in every aspect of life including social, political, economic and religious in Maharashtra. Brahmins 
had control in almost every sphere during Peshwa rule. He tried to end the Brahmanical dominance 
through fifty percent reservation for the backward community and free and compulsory education for 
all. He decided to destroy the brahmanical monopoly from the religion. Therefore, he issued an order 
whereby ownership on religious institutions’ incomes and assets got transferred to the government. 
He declare that backward class people can also be appointed as priests in the temples. He established 
a school to impart training to prospective priests in performing religious rituals.  Shahuji Maharaj 
also passed a Hindu Code Bill on 11th November 1920 that ended Hindu succession law governed by 
Mitakshara School of Law. According to this law, women cannot inherit the properties of their 
families. It imposed several other restrictions and conditions on women. He also ended the old 
tradition of assigning villages to Brahmin priest. He took many steps to provide equal treatment and 
right to Dalits as others to bring substantial improvement in their status. He banned two unpleasant 
traditions, namely Balutdari system and Vetandari system, and introduced land reforms to enable 
Mahars to become owners of land. Thus, he ended the economic slavery of Mahars. He not only 
admired Dr. B. R. Ambedkar but financially helped him to complete his education abroad. 
Chitpawan Brahmins of Maharashtra were against Shahuji Maharaj and attempted many times to 
humiliate and run him down because of his consistent efforts to ensure equality and justice for the 
backwards, Dalits and women (Siddharatha, 2018). 

Jyotirao Phule, Chhatrapati Shahuji Maharaj and Dr. Bhimrao Amberdkar led to the 
progressive and reformist tradition that aims at improvement in the status of backward class people 
and women society. Chhatrapati Shahuji Maharaj was crowned in 1894 at the age of twenty years. 
He ruled around three decades in as the prince of Kolhapur, and he enacted and implemented many 
laws oriented towards the progress of backward class people and women. He was the pioneer of 
reservations for the backward sections of the society in education and employment. The legacy of 
reservations for the weaker sections of the society was carried forward by Dr. B. R. Ambedkar by 
incorporating the provision of reservations in the Indian Constitution. He was overwhelmed by the 
lifelong struggle and contribution of Jyotirao Phule and Savitribai Phule to make education 
accessible to backward sections of the society and women. So, Shahuji Maharaj decided to liberate 
education from the deep-rooted clutches of Brahmins and made it available to backward class people 
and women folk. It was very difficult for the youth to study, especially for women due to lack of 
awareness and finance. Therefore, scholarships and hostels were provided to the students on 
community basis. He issued an order banning caste discrimination and untouchability to overcome 
the detrimental effect of caste on social life. Moreover, legalized and encouraged inter-caste 
marriages. Shahuji Maharaj attempted to end child marriage. However, it was strongly opposed by 
Bal Gangadhar Tilak. He legalized widow remarriage and banned the Devadasi system. The 
Chhatrapit Shahuji Spinning and Weaving Mill had been established to create industrial employment 
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and encouraging ancillary industries in the region. Cooperative credit societies were set up in order 
to liberate common folk from the complex clutches of moneylenders (Koppikar, 2021). 

Chhatrapati Rajarshi Shahu (1874-1922) was a progressive king of the state of Kolhapur and 
a great benefactor of the backward community. Chhatrapait Shahu Maharaj issued a historic gazette 
of the Kolhpaur state on 26th July 1902 that reserved 50 percent government jobs for the backward 
class society.  It was the first manifesto of affirmative action in India. The affirmative action has 
been recognized as the primary means of liberation of the unprivileged and underprivileged by the 
contemporary democrats and liberals. He had very good interaction with pioneering rationalists and 
reformists like Mahadev Govind Ranade, Gopal Krishna Gokhale, and Gopal Ganesh Agarkar. He 
was much ahead of his time as evidenced by his progressive, revolutionary and reformist laws. 
Observing the dominance of Brahmins in administrative department of the princely state and in 
private administration, Chhatrapati Shahu Maharaj called it ‘Barhmin Bureaucracy’. The remaining 
posts in Kolhapur state administration and ruler’s private administration were occupied by non-
Brahmins like Anglo Indians, Parsis and Prabhus (upper caste Hindus). He observed ironical 
situation that there were hardly any Maratha (i.e. non-Brahmin backward class people including 
Marathas, OBCs, untouchables, Muslims, Jains, and Lingayats) in the princely state of Maratha. He 
implemented all his reform oriented laws both in letter and spirit. He realized after the 
implementation of the reservation policy in the state that non-Brahmin community did not have 
qualified candidates to take the advantage of reservation and thereafter he launched multi-pronged 
programme to extend free, universal and mandatory education. He established over twenty hostels in 
Kolhapur state serving the various castes and communities for the expansion of education among the 
backward class people. Kolhapur state had 27 schools with 1296 students in 1917 but it drastically 
increased to 420 schools with more than 22000 students in 1922 when Chhatrapati Shahu Maharaj 
died. The non-Brahmin castes had only 7.60 enrollment in schools and colleges when he took over 
the charge of state, however, this figure increased to 37.70 percent in 1922. The proportion of non-
Brahmin employees in the general administration increased from 5.63 percent (1894) to 62.11 
percent (1922). The backward class employees in the private administration increased from 13.21 
percent (1894) to 71.71 percent (1922). According to Professor Sukhdeo Thorat from Savitribai 
Phule Pune University, Chhatrapati Shahu Maharaj (13th descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj) 
1902 reservation document had been a source of great inspiration behind Ambedkar’s constitutional 
philosophy of reservation. In 1902, princely state of Kolhapur had a total population of nine lakhs 
wherein upper caste (Brahmins, Prabhus, Shenvis and Parsis) population accounted for just 26000 
i.e. hardly 3 percent. However, as per the Census 2011, the Maratha population is roughly one third 
of the total population of Maharashtra. If Chhatrapati Shahu Maharaj could implement 50 percent 
reservation policy 120 years back then why cannot a sovereign and elected government do it today? 
When we are still demanding for reservation today that explicitly implies that the objectives set out 
to attain by Shahu Maharaj in 1902 have not been achieved yet (Ghadyalpatil, 2018). 

Chhatrapati Shahuji Maharaj is also widely known as People’s King. He was not only a ruler 
of the princely state of Kolhapur but also a great reformer of his time. Jyotirao Phule called as 
Mahatma Phule was an instrumental reformist and educationist. He demanded reservations for the 
backward community through a memorandum submitted to the British Education Commission. 
However, this significant demand could not be materialized. Shahu Maharaj took strong action on 
the issue of affirmative action for the wellbeing and development of the backward class people when 
the British government was skeptic to its reaction among Brahmins.  Brahmins had no good 
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relationship with the British rulers but the latter was unable to respond the former because of the 
dominance of Brahmins in the administration and in the Indian freedom movement. Brahmins had 
dominance in the administration of Kolhapur, a Maratha state. Shahu Maharaj called this 
administration as ‘Brahmin Administration or Bureaucracy’. Bal Ganagadhgar Tilak called Shahu 
Maharaj a mentally bankrupt when the former issued a historic reservation document (Desai, 2020). 

According to Sharad Pawar, Nationalist Congress Party (NCP) chief, Chhatrapati Shahuji 
Maharaj will inspire the upcoming generations for equality, democracy, modernisation and 
development. Rajarshi Shahu Maharaj was not only a ruler but a renowned social reformer and 
dedicated his life towards the wellbeing of the downtrodden and the backward. He gave a new 
direction to the growth and development of the country. His idea of equality and democracy spread 
across the country during the British rule. In accordance with Balasaheb Thorat, Rajarshi Chhatrapati 
Shahu Maharaj’s ideals will keep on inspiring generations and governments in future also 
(Waghmode, 2020). 

The demise of Shivaji had far reaching impact over the Maratha Empire. The Marathas 
fought several wars with the Muhgals that were prerequisite for the existence and esteem of the 
Maratha Empire. The Maratha Empire spread far and wide during the tenure of Chhatrapati Shahu 
Maharaj. He has not only contributed politically but socially and educationally also. He played a 
substantial role in the development of the Maratha Empire. He evolved new vision to the 
development of Maratha Empire. His concept of development was not just confined to the Marathas 
but extended every person of the backward and Dalit community. He had enormous interest in arts, 
literature, religion and culture. He was a very kind and liberal ruler (Malik, 2013). 

Chhatrapati Shahu Maharaj led the movement for the independent and respectful life of the 
untouchables of the Kolhpaur state till his last breath. His policy of the upliftment of the backward 
community was based on education. Therefore, he established many schools, colleges and hostel to 
serve the educational needs of every community under his province. The number of schools and 
students enrolled therein was insignificant at the time of coronation of Shahu Maharaj. He 
overwhelmingly donated to the organizations working for the upliftment of untouchables and 
backwards. As per the state order, everyone had to be treated equally without any discrimination 
between untouchables and mainstream people. Shahu Maharaj state policy was an explicit attack on 
the dominance and monopoly of Brahmins in education and society. He led the movement of social 
justice and equity. Furthermore, he tried to provide equal opportunity in education and job to the 
backwards and untouchables. Most Indians were deprived of education and economic freedom. 
According to Shahu Maharaj, inter-caste relationship should be promoted to uproot casteism from 
the society. In the All Indian Backward Class Conference held in May 1920, he put forth his 
observation that the development of nation depends upon the degree of abolition of casteism in the 
society. His overall contributions to the society will remain a perpetual source of inspiration for the 
upcoming generations to build an inclusive and integral India ahead (Fulzele, 2020). 

His rule laid down the foundation of revolutionary social changes led to the establishment of 
social justice for the upcoming generations.  He made education accessible for all, introduced 
reservation for the weaker sections, and developed infrastructure during his regime. He was awarded 
the title of ‘Rajarshi’ during All India Kurmi Kshatriya Mahasabha at Kanpur, Uttar Pradesh. He was 
champion of educational reforms, caste based reservations, women and weaker section-upliftment, 
social justice and of all-round infrastructure development. He encouraged inter-caste and inter-
religion marriage through the introduction of Inter-Caste and Inter-Religion Marriage Act, 1919. 
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Furthermore, he abolished bonded labour. He was enormously influenced by Mahatma Jyotiba 
Phule. His contribution in the education sector was worth-appreciating and unforgettable. He enacted 
the Compulsory Primary Education Act, 1917 whereby primary education was made mandatory for 
all. His vision and understanding to education was very much advanced. He heavily stressed on 
education as an instrument for the upliftment of poor and downtrodden. He allowed widow 
remarriage and legalized divorce in order to improve the status of women in society. He was the first 
person to codify the reservation in India. Shahu Maharaj is not just a man but an idea, ideology and 
an institution also (Mishra, 2021). 
PERSPECTIVES AND PRIORITIES OF CHHATRAPATI SHAHU MA HARAJ 

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj was a self-made ruler as his rule was based on his own 
insightful experiences and sharp and minute observations with respect to the various contemporary 
social, economic and political issues across the state. As far as his perspectives are concerned, he 
was a person whose every action manifested strong faith in inclusive society and in social justice and 
self-reliance. Therefore, he took numerous strict and strong stands during his regime. Some of the 
important historical efforts made during his reign are as: 1. Introduction of 50 percent reservations 
for the backward community and codification of reservation, 2. Free, universal and compulsory 
education for all, 3. Ban on caste based discrimination and untouchability practice, 4. Legalizing 
widow remarriage and divorce, 5. Restriction on child marriage, 6. Abolition ofDevadasi system, 7. 
Ban on bonded labour, 8. Land reforms enabling Mahars to become the owners of lands, 9. 
Legalizing inter-caste and inter-religion marriages, 10. Development of infrastructures (schools, 
colleges, hostels, dams, bridges, industry, etc.), 11. Promotion of arts and culture, 12. Establishment 
of cooperative credit societies, 13. Introduction of Hindu Code Bill liberating womenfolk from 
restrictions and enabling them to inherit properties, 14. Ending the monopoly of Brahmins from 
religious and social spheres, 15. Attempting to annihilate Varna system and caste system, and 16. 
Transferring the ownership on religious institutions’ incomes and assets to the government. Thus, his 
overall perspective was oriented towards the establishment of an empire wherein no discrimination 
on the basis of caste and creed existed,all the facilities, rights and opportunities were equally 
accessible and affordable to each and everyone, and furthermore, every section of the society had 
proportionate representation in the governance rather than monopoly of a particular section or class 
of the society. His priorities can be easily understood going through his wider perspectives to the 
society. His major priorities as a ruler of the state were as 1. To make education accessible and 
affordable to everyone irrespective of caste and creed, 2. To ensure proportionate representation (i.e. 
representation as per the population) of each community of the society in the governance of the state, 
3. To establish a discrimination free and caste free society, and 4. To let live everyone as per his or 
her own choice and achieve excellence in the respective domain of interest, 5. To provide a level 
playing field to every section (i.e Backwards, Untouchables and Women among others) of the 
society to grow and prosper, and 6. Not to sanction monopoly of a particular section of the society in 
the social, economic and political spheres. 
CONCLUSION 

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj was a great king of the Kolahapur princely state of 
Maharashtra. He was a visionary, democratic and pro-poor ruler by nature. He considered education 
as the only instrument of holistic development of backwards and Dalits. Therefore, he envisaged the 
idea of free and compulsory basic education for all. At the outset, backwards, Dalits and 
untouchables were not aware of the advantages of education, therefore, forward communities had 
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dominance and monopoly in the administration and bureaucracy. According to him, comprehensive 
and inclusive progress of a nation can never be envisioned in the absence of education. He evolved 
the concept of educational cess to meet up the educational fund requirements. He also emphasized on 
the promotion of English education among backwards and women folk. According to him, equity 
and equality can never exist in society without education. Thus, education is a universal solution of 
all the social problems (Gaikwad, 2019). 

Thus, he was very much advanced of his contemporary counterparts in terms of his 
perspectives and priorities to the social issues. In his view, education has an instrumental role in 
resolving every social issue and a progressive society cannot be envisaged in the absence of 
universal basic education. He was champion of social reforms, upliftment of backward sections, 
women empowerment, social justice, infrastructure development, and revolutionary change in the 
society. He was pro backwards, Dalits and women as evidenced by various policies made during his 
regime. Free, compulsory and universal education and reservations were masterstrokes to the 
betterment and upliftment of backwards, Dalits and women. Hindu Code Bill, restriction on 
Devadasi system and child marriage, widow remarriage, right to divorce, and universal education 
policy led to women empowerment. The sanction of inter-caste marriage and inter-religious marriage 
was a strong initiative to remove adverse the impact of caste and religion on social life.In his 
opinion, casteism is a major obstacle in the overall progress and harmony of the society, and 
development of a nation or state depends upon the degree of abolition of casteism. Therefore, he 
made his every possible effort in the annihilation of caste system and Varna system. He was neither 
against any specific caste nor against any specific religion. However, he extremely against the caste 
system assuming it the foundation of all the social evils. He was not only a ruler but a great 
visionary, philosopher, leader, social architect, social reformer, and moreover, a thoughtful and 
insightful administrator of his time. His selfless perspectives and pro people priorities made him 
different, emulating,eternal, and unforgettable. He will always remain relevant and contextual for the 
leaders and administrators. 
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ABSTRACT: 
The present research paper puts strong emphasis on Dalit consciousness in Dalit Literature 

with special reference to the distinguished Marathi author AvinashDolas’ short story, The Victim. 
Dalit literature reveals the real picture of human discrimination in caste-ridden Indian society. It 
became the voice of the voiceless, marginalised, suppressed, outcaste and lower classes. The writers 
belonging to the victim castes raised their voices against the hegemony of the upper class. Dalit 
writers enriched Marathi Literature with their writings expressing the Dalit consciousness. 
AvinashDolas was an eminent writer in Marathi who worked for the upliftment of the subaltern 
class. The story The Victim describes the brutal killing of the narrator’s mother, who wants water 
from the public well in the village. She becomes the victim of the pseudo supremacy of the so-called 
upper castes. The writer gives an account of the anguish his mother goes through after she is set on 
fire by the village goons. Only death frees her from her sufferings. 
KEY WORDS: 

Dalit consciousness, marginalisation, suppression, oppression, caste-system, discrimination. 
To understand the term "Dalit literature," one has to understand the age-old four-tiered caste 

system in Indian society. The categorisation of castes into Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra 
gave birth to the enslavement of the Shudras. The so-called upper caste communities treated the 
lower caste people as untouchables, and the word Dalit was used to refer to them.  Dalit Literature 
flourished in the Marathi language, which is widely spoken in the state of Maharashtra, India. After 
the suppression of centuries, crusaders like Mahatma Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. 
Babasaheb Ambedkar paved the way for the liberation of Dalits. The ideology and work of these 
great reformers inspired the next generation. Though Dalit consciousness in literature has been a part 
of past literary works, it is the literature of Mahatma Jyotiba Phule that severely criticised caste 
discrimination in Hindu society. He wrote several books in caste-ridden nineteenth-century India 
criticising the upper castes for enslaving the majority of indigenous communities. Dr. Babasaheb 
Ambedkar esteemed Jyotiba Phule as his mentor and took his social reformation movement to a new 
height. Born in a Dalit family, Dr. Ambedkar made a great contribution to the upliftment of Dalits in 
Indian society. He became the voice of thousands of voiceless Dalits suppressed for centuries across 
the country. He wrote several books focusing on the inhuman treatment of the downtrodden, 
suppressed, deprived, enslaved, victimised, marginalised, and subaltern Dalit castes in India. Inspired 
by the ideology and thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar, many writers came forward and made a 
great contribution to Dalit literature in the Marathi language. Mahatma Jyotiba Phule, Dr. Babasaheb 
Ambedkar and Periyar are considered to be the pioneers of Dalit literature which is a milestone in the 
literary history of India. 

Maharashtra became the centre of Dalit liberation movements because of Chhatrapati Shahu, 
Mahatma Jyotiba Phule and Dr, Babasaheb Ambedkar. A conference of Dalit Literature was held in 
Mumbai in 1958 which is considered to be the beginning of Modern Dalit Literature. It became a tool 
for the transformation of society and uprooting of discrimination of people on the basis of caste. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 9 

BaburaoBagul’s (1930–2008) book in Marathi Jenvha Mi JaatChorli in 1963 (When I had Concealed 
My Caste) created a stir in the literary world and the society. The organisation named Dalit Panther 
under the leadership of NamdevDhasal came into existence, seeking inspiration from the Black 
Panther organisation of the African-American community. As the black people were enslaved on the 
basis of colour by the white people in America, the Dalits were also the victims of discrimination in 
India on the basis of caste. Dr. Janardan Waghmare, an eminent writer, describes the analogy 
between the American Negros and Dalits in India in the following words: 

…it is committing, collective and contemporaneous. It is the literature of 
the ex-untouchables of our country who were, like the American Blacks, socially 
estranged, culturally alienated, economically exploited, physically annihilated 
and psychologically mutilated and were kept for centuries in their “place” 
which was, of course, at the bottom of the Hindu society. (Waghmare, 64) 

Many young authors came forward to express the social reality and became the voices of 
suppressed people. Some of the prominent writers are: NamdevDhasal, Annabhau Sathe, Laxman 
Mane, Lakshman Gaikwad, Arun Kamble, ShantabaiKamble, Raja Dhale, ShavankumarNimbale, 
Kishor Shantabai Kale, Daya Pawar, Pradnya Pawar, Arjun Dangle and so many. Omprakash 
Valmiki’s autobiography in Hindi, entitled Joothan: An Untouchable’s Life in 1993 is considered a 
milestone in Dalit Literature which portrays the struggle of Dalits and their hardships to survive in 
the caste-ridden society of India. The importance of Dalit literature can be highlighted in the words of 
Arundhati Roy: 

I do believe that in India we practice a form of apartheid that goes 
unnoticed by the rest of the world. And it is as important for Dalits to tell their 
stories as it has been for colonized peoples to write their own histories. When 
Dalit literature has blossomed and is in full stride, - contemporary (upper 
caste?) Indian literature's amazing ability to ignore the true brutality and 
ugliness of the society in which we live, will be seen for what it is: bad 
literature." Jaydeep Sarangi, in his 2018 introduction to "Dalit Voice," writes 
that Dalit literature is a culture-specific upheaval in India giving importance to 
Dalit realization, aesthetics and resistance. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dalit_literature) 

Dalit literature became the voice of the marginalised, voiceless people who were suppressed 
for thousands of years. According to the writer, literature is an effective medium for transforming 
society. The Dalit writers portrayed a realistic picture of the inhuman treatment of their community 
by the so-called upper castes. Many literary characters reflect the harsh reality of atrocities on Dalits 
in society. The Dalits were deprived of the social, religious, political, economic and other 
fundamental rights. They were tossed out of the mainstream and marginalised as a lowest 
untouchable group. They were disallowed from public places such as temples, public water wells and 
other places. The Dalit writers gave vent to the collective feelings of the community through their 
works of art. This Dalit consciousness of Marathi literature reached into other parts of the country, 
such as Tamil Nādu, Karnataka, Kerala and Odisha. To quote SharankumarLimbale regarding the 
Dalit Consciousness in Dalit Literature: 

The Dalit consciousness in Dalit literature is the revolutionary 
mentality connected with struggle. It is a belief in rebellion against the caste 
system, recognizing the human being as its focus. Ambedkarite thought is the 
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inspiration for this consciousness. Dalit consciousness makes slaves conscious 
of their slavery. Dalit consciousness is an important seed for Dalit literature; it 
is separate and distinct from the consciousness of other writers. Dalit literature 
is demarcated as unique because of this consciousness. (Limbale,32) 

About the Author and the Short StoryThe Victim: 
Born on 11 December 1950 in the Nashik district of Maharashtra, AvinashDolas got his early 

education in his native village, Ambe-Dindori, and his higher education from Milind College, 
Aurangabad. He worked in the same college as the Marathi professor (1974-2008). He actively 
participated in social movements for the upliftment and welfare of the Dalits. AvinashDolas has 
made a significant contribution to Marathi Literature with his short stories, reviews, translations, and 
publications. The protagonists of his stories face inequality and poverty as Dalits and struggle to 
fulfil their dreams. All his stories portray the characters from the Dalit community as the victims of 
inhuman caste discrimination in society. His short story Bali (The Victim) is an important work 
depicting the atrocities on Dalits in the post-independence society of India. The story is written in the 
first person. The victim describes the horrible and painful death of his mother due to the burn 
injuries. The village Dalits demand water from the panchayat well. They hold dharanas. 
Consequently, the police came and badly thrash them. The police arrest the sarpanch and the culprit, 
called Ganpat Teli. But they were released after a few days and were ready to take revenge, attacking 
the Dalit huts and setting them on fire. The mother of the narrator becomes the victim of the brutality 
of the villagers and is seriously burned. She was denied access to the hospital treatment and no 
relative was allowed to inform them about her dying condition due to the terror of the village 
chairman and others. The Dalit person named Sitya gone to inform the police is found dead in the 
river. The rebel in the narrator seems helpless and weak, burning with anger and agony. 

The mother of the narrator is the victim of the cruelty of the upper caste goons of the village. 
She represents the thousands and lakhs of Dalits who are victimised due to inhuman caste 
discrimination. The village Dalits are denied political and religious rights. The villagers deny them 
the fundamental right to water. The country got freedom due to the sacrifice of thousands of freedom-
fighters, but even after independence, the Dalits were deprived of their basic rights. The well-
established political leaders of the village cannot stand their political opponents from the Dalit class. 
They threaten the narrator to vote for them. The democratic rights of the people are openly curbed, 
and nothing happens to the offenders. The mother of the narrator leads her community and offers 
Satyagraha for drawing water from the panchayat well, which was denied to them on the basis of 
caste. The police arrest some upper-caste people but release them after a few days, causing havoc in 
the lives of the village Dalits. After two months, the Dalit huts are set on fire, in which the mother of 
the narrator is badly burnt up along with all their belongings. The narrator expresses his agony and 
anger in the following words: 

As a result of this, the rebel in us is also turned to ashes. We are all 
burningwith anger, but are weak, meek and helpless. We are lifeless skeletons. 
Everyday, the State Transport bus passes our village several times. Hundreds 
ofday, the State Transport bus passes our village several times. Hundreds 
ofvillagers come and go, but none opens his mouth to talk of the dreadful 
incident.Everyone was a witness to the tragedy, but none cares to make a 
courtesy call onus. None wants to speak out the fact that our mother sustained 
burns and our hutwas set on fire. (P, 214-15) 
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When the narrator goes to the village boss named Baburao to let him call Shanta as per the 
last wish of his dying mother, he is insulted and abused. The life of a Dalit is nothing to him. He 
insensitively replies: "Nothing doing. It’s no loss if one Mahar woman died "(P. 215). The village 
goons are so brutal that they refuse the dying mother hospital treatment and refuse to inform her 
relatives. The narrator feels weak and helpless, though he is angry with the upper-class people. His 
father represents the traditional mindset of acceptance who does not want to challenge the oppressors 
for the injustice. Instead, he abuses his son for his agitation in the words: "‘You bastard, you wanted 
to be an agitator, a leader. Didn’t you? Now see the consequences of your agitation. You did not 
listen to my advice then. Now, no use crying over spilt milk "(P. 216). He does not have the guts to 
challenge the murderers of his wife, but easily blames his own son for nothing. The new generation, 
influenced by Ambedkarite ideology, challenges social discrimination, but they must pay the price. 
The narrator describes the physical pains and agonies of his family throughout the story: 

Mother’s room has gone damp and is stinking with the stenchof her 
half-burnt body. Except for a torn dhoti of Father, there is no cover overher 
ailing body. She cannot bear even the light weight of a blanket or a quilt asher 
skin has become highly sensitive to any covering. Whenever some coveringis 
spread over her body, it extracts a lump of burnt flesh. She makes only a 
slowmovement of her neck and legs. Otherwise, she is as good as dead (P, 214). 

The whole family goes through the nightmare of unimaginable anguish for the poor woman. 
The whole body of the mother is burnt-up and the entire room stinks due to the burnt flesh. The 
family can do nothing but wait for the death of the poor victim. They are hungry for five days and 
then burn with pain. The following words describe the horrifying situation: "I just reclined slightly 
on the pile of sacks for a few minutes, shook my hand and found that a lump of the burnt-up flesh of 
Mother’s body was stuck to my elbow. I was stunned". (P. 216). The victim wants to meet her 
daughter for the last time, but the village boss doesn't show mercy on them. She endures the agony 
for a full five days before succumbing to her burn injuries. The entire story is filled with the victim 
woman's anguish and pain.  
CONCLUSION: 

The Dalit consciousness is the central idea of the story, The Victim. Lower caste people 
suffer at the hands of the so-called upper caste society only because of their lower social status. The 
mother is set on fire because she wanted to draw water from the Panchayat well, which was her 
fundamental right bestowed upon her by the constitution of India. The vicious villagers don't show 
any mercy on the victim, so insensitive they are. Though such incidents have dropped nowadays in 
modern society, the issue of caste discrimination is not over. Many a time, incidents of caste 
discrimination are reported. The narrator and his family are only representations of the thousands and 
lakhs of suppressed voiceless souls. AvinashDolas’ short story, The Victim becomes the voice of 
these oppressed victims in the caste-ridden Indian society. 
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ABSTRACT:- 
Indian women have always been an essence of beauty, strength, and intelligence. Today, the 

success of Indian women across various walks of life has proven that they have earned this status 
very deservingly. If you look deeper, you will realize that one of the major contributors to the Indian 
society have been the active participation of some very focused and devoted women. The women 
activists have played a significant role in changing many social problemsand have been 
aoutstandingideal of hope. In this study we discussed about some women reformer and their social 
work.This paper is mostly based on secondary data and some observations. 
KEYWORDS:- Reformer, Social work, Social problems, Women. 
INTRODUCTION 

Social work is a profession that began its life as a call to help the poor, the needy and the 
marginalized of a fastchanging social order. Social work practice is the primary means of achieving 
the profession's ends. It is impossible to overstate the centrality or the importance of social work 
practice to the profession of social work. Much of what is important about the history of the 
profession is the history of social work practice.We must consider both social work practice per se 
(the knowledge base, practice theories and techniques) and the context for social work practice. The 
context of practice includes the agency setting, the policy framework and the large social system in 
which practice takes place 
SOME FAMOUS SOCIAL WORKER AND REFORMER IN MAHARASHT RA:-  

1) Ramabai Ranade (1863-1924):- 
            Ramabai Ranade was born on 25 January 1863 in the Kurlekar family, in 

Maharashtra. Although living in an era when women’s education was not considered important, 
Ramabai was able to educate herself with the active support and encouragement of her husband, M G 
Ranade. Justice Ranade was a scholar, social reformer, and a founding member of the Indian 
National Congress. His ideals inspired Ramabai Ranade and she devoted herself to getting educated, 
despite the criticisms of several members of her family. M G Ranade taught her several subjects such 
as mathematics, geography and languages, himself. 19th-century Indian feminist who fought for 
women’s freedoms, trained them in public speaking, teaching, and weaving, Ramabai Ranade played 
a monumental role in bringing women into the public space just like Savitribai Phule did. And yet, 
M.K. Gandhi called Ramabai the embodiment of “all that a Hindu widow could be”. 

Married off as a child of 11, Ramabai Ranade decided to devote her life to the liberation of 
women. Fortunately, her husband was encouraged her to study and widen her horizon of knowledge. 
Ramabai Ranade is a pioneer of the modern women’s movement in India. She was the founder and 
president of the “Seva Sadan”, which is among the most successful of all Indian women’s 
institutions.She went on to establish Seva Sadan in Pune and Mumbai which focussed on teaching 
women various life skills. In Mumbai, you would find its operations still in place along Pandita 
Ramabai Road where the Seva Sadan is registered as a women’s shelter. There is also a school for 
girls along centre of Mumbai on Gamdevi road. Thousands of Indian women have been associated 
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with this institution. Seva Sadan continues to educate girls to this date. She was also the president of 
All India Women Conference and was the first Indian woman to address a public gathering in 
English. She had devoted her life to make women independent, financially and otherwise.Ramabai’s 
close personal supervision to the growth of the society led to its expansion across India and it 
continues to serve an important link to women’s history. 
Seva Sadan 

Ramabai Ranade was born in an era that denied her education, she not only rose above 
personal problems but also tried to help other women.At a time the traditionally male-dominated 
Indian society, women from impoverished communities have long suffered gender discrimination, 
coercion, and abuse, Seva Sadan became the society where women found a safe space. Until today, 
they share the same message on their website, “The girl child is often neglected and deprived of a 
normal childhood, including her right to education and a life of equal opportunity.”Seva Sadan 
Society in Mumbai has been a sanctuary for such marginalised girls for over a century. They 
continue to protect, nurture, and empower them with education, skills and opportunities not only to 
improve their own lives, but also change lives of their families and impact communities. 
2) Savitribai Phule (1831-1897):- 

Savetri bai Phule was India's first female teacher, a social reformer and a poet. Savitribai 
Phule is known for her social reform movements in women education, especially in Maharashtra.At 
the time of her marriage Savitribai was an illiterate. It was Jyotirao Phule, her husband who helped 
her learn how to read and write. He helped her attain high levels of education and live her life with 
her head held high. Savitribai’s further education was taken care of by Jyotiba’s friends, Sakharam 
Yeshwant Paranjpe and Keshav Shivram Bhavalkar. She also enrolled herself in two teacher’s 
training programs. The first was at institution run by an American missionary, Cynthia Farrar, in 
Ahmednagar. The second course was at a Normal School in Pune. Given her training, Savitribai may 
have been the first Indian woman teacher and headmistress in modern sense of the term although 
informal education for girls at home and becoming the scholars is not unknown fact in non colonial 
periods of India. 

Savitribai Phule supported the cause of education for women in India. She was the country’s 
first female teacher who went on to establish several schools for women of all castes. Along with her 
husband Jyoti Rao Phule, Savitibai campaigned to abolish caste and gender discrimination and set up 
‘Balhatya Pratibandhak Griha’ to prevent female infanticide. She worked with other women to uplift 
the victims of rape and prevent killings of widows. Today, every educated, privileged Indian woman 
should be deeply grateful to Savitribai Phule and her associates.Savitribai Phule, along with her 
husband, Jyotirao Phule, founded the first girl's school in India. She wrote many poems to address 
the issues like discrimination, child marriage etc. Savitribai Phule, known to be the mother of women 
empowerment, always talked about girls' education 
3)Tarabai Shinde (1850-1910):- 

Remembering the past of feminism in India and attempting to insert oneself into its glorious 
history would lead one onto the path of a fiery, fierce feminist: Tarabai Shinde. The 19th century 
witnessed women in the Indian subcontinent having to resist forced widowhood, denial of education, 
forced marriage, sexual violence within and outside the family, and moralistic definitions of how 
they must behave both in the private and public province. In such a blustery atmosphere, there was a 
heretic who dared to speak out against the oppressive structures. She was the harbinger of a 
revolution, one of the few women who dared to speak out against religion at a time when extremists 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 14 

were many and dissidents were few.She is, as we know it, the first Indian feminist literary critic. Her 
exposé on the patriarchal setup and stereotypes women were subjected to appeared almost a century 
before Simone De Beavoir’s The Second Sex, the foundation stone for feminist discourse.feminist 
activist and an associate of Savitribai, Tarabai Shinde’s thoughts and opinions remain controversial 
to date because of their progressive and non-conformist nature. She was an ardent critic of the 
inherent patriarchy of Hindu scriptures and worked extensively to highlight the disparities between 
men and women. While she shared the same views on gender and caste-based discrimination as 
Savitribai’s, she also believed that women all around the world are similarly oppressed. Her first 
published work was her Marathi book named “Stri Purush Tulana” (Comparison of men and women) 
which is frequently cited among the Indian feminist circuit to date as it is deemed as one of the first 
modern feminism texts in India. 
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ABSTRACT 
Library Movement in India:  

The majority of the unpublished records, which are typically classified as archives, were held 
in the early libraries, which were merely partially libraries. The writing and reading of manuscripts 
was a common activity in the ancient period from the fourth century B.C. until the sixth century after 
Christ, according to both literary and archaeological evidence (written by Chinese travellers in 
India). Because of this, manuscript collections in significant centres of learning must have expanded 
and developed. Nalanda University in Bihar, which dates to the fourth century AD, had the most 
significant library at the time.The three largest buildings, known as "Drama Ganja" or "mast of 
religion," were where the library was rumoured to be located. The other significant academic library 
at the time was Vikramsila, which also included Odantapuri, Somapuri, Jaggadal, Mithila, Vallabhi, 
and Kanheri. South India also had a lot of activity during the time, and the sangam age tradition 
referred to the time as a time of libraries. Writing manuscripts and keeping a collection were 
particularly important to Indian Buddhists. Significant contributions to learning were also made by 
Jains and Hindus.They promoted literary and educational endeavours, establishing numerous 
institutions under the name Upasrayasand Temple College. The top level of the university building is 
where Acharya Nagarjuna, the creator of Mahayana Buddhism, is said to have kept his library. 
Another claim made was that Taxila had a substantial library. 
a) Medieval Period: 

It is possible to consider the seventeenth century as the approximate end of the mediaeval 
cycle. The great thinkers and spiritual figures Sankara, Ramanuja, and Madheva flourished during 
this cycle's ascending phase. 
i) Personnel Libraries:  

Indian Kings and nobility have long supported education and promoted the creation of 
manuscripts and their preservation. Princes of tiny states kept up their manuscript libraries as well. 
Up until the nineteenth century, the custom was still in place. Timurid emperors were supporters of 
education. The early Mughal emperors, with the exception of Aurangzeb, all supported the arts, 
music, and literature. During that time, the libraries also advanced remarkably. In PuranaQuilain, 
Delhi, Humayun built a library out of a pleasure house. The "imperial library" was kept up by Akbar, 
who also played a key role in changing how books were arranged and stored. A personal library that 
travelled with Jahangir is supposed to have been kept. 
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ii) Public Libraries:  
Due to the growth of European colonisation in India in the seventeenth and eighteenth 

centuries, libraries saw a surge in development. When a considerable number of Britons started to 
move there in 1690, Calcutta started to grow into one of the major English settlements. Then came 
the creation of the circulation and subscription libraries. In 1707, the East India Company built the 
Fort St. David library in Cuddalore. The first circulating library of its kind in India was sent to 
Calcutta by the Association for the development of Christian Knowledge in the year 1709. A number 
of these libraries were subsequently founded in India; among them were the Fort St. George Library 
(1714), the East India Company's Library in Bombay (1715), the John Andrews Circulating Library 
at Fort William, and others.The Calcutta Circulating library (1787), etc 
b) Period of Modern Cycle (till Nineteenth Century)  
i) Public Libraries:  

The building of various libraries also finds its way into the modern cycle thanks to the 
assistance of Mughal emperors and missionaries. A few of the early periods' stray manuscripts have 
been gathered and conserved in a number of contemporary manuscript libraries. In various Indian 
states, they can be found. They include those from Baroda, Banaras, Bombay, Calcutta, Madras, 
Mysore, Poona, Tanjavur, and Trivandrum. A proposal to register libraries that would get copies of 
books published from "funds for the advancement of literature" was first put forth by the Bombay 
administration of the time in 1808. This is regarded as a significant time period. This is the 
government's first effort to officially recognize libraries and provide them with books. 

During the same time period, a few public libraries were randomly sprouting up here and 
there. The famous ones among these are the AshaGranthalaya in Waltair (1800), Calcutta Literary 
Society's Library (1818), United Services Library in Poona (1818), Raghunandan Library in Puri 
(1821), and Bombay General Library (1830), among others. The public library in Calcutta was 
founded in August 1835. It was designed to provide for the needs of all classes and ranks without 
discrimination. In 1860, Jean Mitchel founded a small library in Madras as a component of the 
Museum. In 1896, it was made accessible to everyone. With only a small refundable deposit needed, 
it was known as the Connemera Public Library and can be considered the very first true public 
library. The State Central Library is established in 1948. 

The Patna public library KhudaBaksh Oriental was founded in 1876. 1500 manuscripts were 
left behind by MaulviMuhammodBaksh Khan after his passing. The library's foundation was created 
by it. The library welcomed the general public in 1891. Also founded in Calcutta in 1891 was the 
imperial library. Viceroy of India Lord Curzon signed the Imperial Library Act of 1902, which 
combined the Imperial Library with the Calcutta Public Library and was based on the Registration of 
Books Act of 1867. The Imperial Library was renamed the National Library of India shortly after 
India gained independence in 1948 thanks to the National Library Act, which was passed by the 
Indian government. known as public librariesii)  
Academic Libraries: 

The Fort William College was founded in 1800 and was the first university in this nation. The 
bill to establish universities in India was introduced in 1857 by Sir John Colville. The same year, this 
law receives the swift approval of Lord Delhousie, who was then India's Governor General. The first 
three modern universities were consequently founded in 1857 at Calcutta, Bombay, and Madras 
using the models of London University. 
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 Calcutta University Library:  
On January 24, 1857, Calcutta University became the first. On February 24, 1869, Mr. Joy 

KissenMookherjee of Uttar Pradesh gave the university Rs. 5,000.00 to be used to buy books for the 
library. At a cost of Rs. 4, 34,697.00, the senate was successful in erecting a lovely structure in 1872. 
In British India, this is the first and oldest university library to have been founded. A periodicals 
collection was also launched by the library in 1874. The Calcutta University Library offered users a 
printed catalogue in 1876–1877 along with a respectable selection of volumes. The Calcutta 
University constructed a new library building in 1934. 
Madras University Library: 

 Opened in 1907, the Madras University Library. The library received a Rs. 1,000,000.00 
special grant from the Indian government to expand its book collection. Dr. S. R. Ranganathan 
started working at the Madras University Library as a librarian in 1924. In Indian history, he was the 
first professional librarian. In the year 1926, as a result of his active participation, he was able to 
receive Rs. 6,000.00 and Rs. 10,00,000.00. In the history of Indian university libraries, this was the 
first donation they had ever received from the government. This donation allowed for the 1936 
relocation of the University Library, which had been housed at the Connemara Public Library since 
1908. Five knowledgeable reference librarians were once more appointed to provide particular 
reference services. 
Bombay University Library: 

 Due to a dearth of donations, the Bombay University library was just recently founded. The 
Bombay university administration made the Rs. 20,000.00 gifts for the building of the library. 
Kikabhai and Meneklen, the late Premchand Roy Chand's sons, gave a very unique contribution of 
Rs. 10,000 in 1931. A special grant of Rs. 50,000.00 from the Central government is given to the 
University of Bombay library in 1939 in order to expand its collection. 
Punjab University Library: 

 Punjab University was established in 1882 and in the year 1908 Punjab University Library 
was opened. 
Banaras Hindu University Library: 

The Banaras Hindu University first opened its doors in 1916. Sir SiyajiRao, the late Maharaja 
of Borada, generously donated Rs. 2,000,000 to the library's building in 1926–1927. 
iii) Research Libraries: 

 Since its founding, the Asiatic Society of Bengal, which was founded in Calcutta in 1784, 
has been developing a strong research library. A quality library was also established by the 1804, 
Bombay-based Asiatic Society. The Victoria Technical Library in Nagpur was established as the first 
technical library in this nation in 1806. Its library was established by the Madras Literary Society in 
1812. 
c) Twentieth Century 
Role of Individual:  
1)Maharaja Sayajirao Gaekwad III,  

Maharaja Sayajirao Gaekwad III, the king of Baroda state, is credited with initiating the drive 
to create public libraries in 1906. The public library system in the USA intrigued him during his 
vacation there. 
2)William Alanson Borden  
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(4 April 1853 – 31 November 1931) was a pioneer of cataloguing techniques who organised 
city libraries in India and was an American librarian. Sayajirao Gaekwar III, the monarch of Baroda, 
asked him after being inspired by the public libraries in New York to establish the first public library 
system in India.The Maharaja hired an American librarian by the name of William Allenson Borden 
as curator of libraries in his state in order to organise libraries in accordance with current standards. 
Between 1910 and 1913, when Borden was in office, he was able to put up a very effective network 
of free library services across the state. Due to the state government's lack of interest, this example 
did not serve as a precedent for later development.But the contribution made by Maharaja Sayajirao 
IIIwould be written in golden letters in the history of public library movement in India. 

Borden was born in New Bedford, Massachusetts, to Mary (née Topham), a magistrate who 
served in Bristol's Third District Court, and Allanson. Before enrolling in Cornell University's 
science programme from 1870 to 1874, he completed his education in a New Bedford public school. 
Later, he spent some time working for a binding business before beginning employment with Charles 
Cutter at the Boston Athenaeum Library in 1883. To store newspapers, he created what has been 
dubbed the Boston Athenaeum Newspaper File. He worked at Rochester's Reynolds Library in 1886 
and the Young Men's Institute in 1887. The Melvil Dewey School of Library Economy hosted his 
lectures.He contributed to strengthening Dewey's classification in 1890–1891 and extending its 
methods to deal with photos. The Connecticut Library Association was established by him in 1891. 
He was invited to Baroda in 1910 by the Maharaja to set up a network of 400 public libraries. His 
title was Director of Libraries. Through H.C. Bumpus of the American Museum of Natural History, 
C.N. Seddon, Dewan for the Maharaja, announced the appointment. Borden had to make a pit stop in 
London, when he ran across Sayajirao. 
3)Melville Louis Kossuth "Melvil " Dewey – 

(December 10, 1851 – December 26, 1931) was a well-known American educator and 
librarian who is credited with developing the Dewey Decimal system of library classification. He 
also founded the Lake Placid Club and served as the head librarian at Columbia University. He was a 
founding member of the American Library Association as well, but he left the organisation in 1905 
over claims of anti-Semitism, racism, and sexual harassment. 
4)Motibhai Amin  

The library movement in Baroda originated as the peoples movement under the leadership of 
Motibhai Amin (a public leader) in the form ofMitra Mandal (Society of Friends) as early as 1906 
which received state patronage in 1960.  
5) Newton Mohan Dutta 

Newton Mohan Dutta, curator of libraries at Baroda alsodid good work 
There has been a number of pioneers who made contribution to the library movement in 

Andhra Pradesh. Out of them Sir Iyyanki VenkataRamanayya holds a place of pride. From Bengal 
we have the name of MonindraDevRaiMahashaya.  
6) Master Motilal 

Master Motilal (1876-1949), by his own effort and meagre resource established 
ShriSanmatiPustakalaya (a public library) in Jaipur in 1920. From Punjab we had Sant Ram Bhatia, 
who played animportant role in promoting the cause of public libraries in Punjab. In Assam, the 
library movement at its true spirit was led by Late KumudesharBarthakur (1893-8th 

November 1966), a retired Secondary School teacher under the brand name of Assam Library 
Association. 
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5)Shiyali Ramamrita Ranganathan   
9 August 1892 – 27 September 1972) a mathematician and librarian from India. His five laws 

of library science and the creation of the first significant faceted classification system, the colon 
classification, are his most illustrious contributions to the field. [3] In India, he is revered as the 
founder of library, documentation, and information science, and his basic contributions to the 
discipline are well known across the rest of the globe. India celebrates his birthday each year as 
National Librarian Day. 

S.R. Ranganathan made a special and outstanding contribution. He is credited with founding 
the Indian library movement. At the first "All Asia Educational Conference," which was held at 
Benerai in 1930, he initially proposed the concept of an integrated library system. 

Contribution of ranganathan 
1. Colon classification 
2. Faceted classification 
3. Five laws of library science 
4. Madras Public Libraries Act 
5. Subject (documents) 

ii) Role of Library Association and Organization: 
The advancement and development of the library movement in India was greatly aided by 

library associations. The Andhra Desa Library Association was the first of its kind in India when it 
was established in 1914. Under the name "Indian Library Journal," it launched the first full-fledged 
professional journal in 1925. 

The All Indian Library Association was also founded in 1920, but it was unable to advance 
libraries or their growth. Indian Library Association was founded in its current format, with its 
headquarters in Calcutta, thanks to Dr. S. R. Ranganathan's efforts, in 1933. (Kolkata). The 
organisation released a quarterly publication called ABGILA. 

On the occasion of Raja Rammohun Roy's bicentennial, the Raja Rammohun Roy Library 
Foundation (RRRLF) was established. Raja Rammohun Roy spent his entire life fighting for justice 
and hoisted the banner of revolt against obscurantism in society. Providing various forms of grants to 
various public libraries, RRRLF is an independent institution within the Department of Culture, 
Government of India. In their separate states of origin, the Bengal Library Association (1925), 
Madras Library Association (1928), Punjab Library Association (1929), Assam Library 
Association(Sadau Assam PuthibharalSanga) (1938), etc. all played significant roles in the formation 
and development of public libraries. 
iii) Role of Union and State Government  
First Five Year Plan (1951-56): 

 The government of India in its first five year plan of educational development includes the 
scheme of 

“Improvement of Library Service”. This scheme envisaged a network of 
libraries spread all over the country. The proposal of setting up a National central library at 

New Delhi was also made. During the first five year plan nine state governments i.e. Assam, Madhya 
Pradesh, Punjab, etc. decided to set up state central libraries. 
 Second Five Year  Plan (1956-1961) : 

 Under the second five year plan the government of India allocated about Rs. 140 lakhs for 
setting up acountry wide network of libraries in 320 districts. Under this plan, the “Institute 
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ofLibrary Science” atuniversity of Delhi was also established. The 
refresher course on “The public library and national development” on 
 March 2, 1959 also started. 

Third Five Year Plan: 
 During the third plan period besides the Institute of Library science, University of Delhi 

other universities also upgraded thefacilities for training library personnel and enhanced the facilities 
for research in library science. 
Fourth Five Year Plan: 

 The government of India announced on July 16, 1964, appointment of a 16 member 
education commission to make acompressive review of the entire field of education and advice the 
government on evolving a national pattern at all stages of education. Thecommission has formed 
various sub committees to prepare report on various aspect of education including the libraries, 
which plays a great roletowards the betterment of libraries in India. During the fourth five year plan, 
the government of India set up the Raja Rammohan Roy LibraryFoundation in 1972 to make the 
bicentenary of the birth of Raja Rammohan Roy, the father of modern India. 
iv) Role of UGC: 

The UGC gave a new life to the university and college libraries. It gave librarian a status, 
prestige and a better life. The majorcommission and committees formed by UGC for the growth and 
development of college and university libraries are 
Library Committee (1957): 

 The UGC programme (Commission) appointed a committee under the chairmanship of Dr. 
S. R. Ranganathan to adviseon a wide range of subjects including the standards and principles for the 
designing of library building, fitting and furniture, administration ofuniversity libraries, training of 
librarianship etc. 
Review   Committee (  1961):       

 In order to consider the question of improving and coordinating the standards of teaching, 
and conducting research inthe department of library science in Indian Universities under the 
chairmanship of Dr. S. R. Ranganathan a review committee was formed in July1961. The first 
meeting of the committee was held on 15th July 1961, in which a questionnaire was finalized on the 
basis of data supplied by theIndian Universities. In response to this questionnaire a note was 
prepared by the UGC, which form the back bone of many developments in thesubject of library 
science.Other mentionable Committees and Commissions are* Education Commission (1964): 
Chairman D. S. Kothari.* Pal Committee (1970): Chairman A. B. Lal.* Mehrotra Committee (1983): 
Chairman R. C. Mehrotra.* Committee on National Network System for Universities (1988): 
Chairman Yash Pal.* Curriculum Development Committee on LISc (1990). 
 Work Flow Seminar: 

 UGC organized a seminar on “work flow” in libraries in New Delhi from March 4-7, 1959, 
Dr. C. D. Deshmukh, the thenchairman of UGC, extended assistance to libraries for constructing 
building and furniture as well as for the engaging the staff on a scale which is,relatively speaking, 
larger than found in many other countries. The recommendations of the seminar were circulated to 
the universities and collegesall over the country. These comments were considered by the 
commission and were accepted. 
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Revision of Pay Scale: 
 Another great improvement in the history of universities and college libraries is the revision 

of salary scales of professionally qualified librarian under the third five year plan. 
v) Role of UNESCO: 

The major contribution made by UNESCO to the Indian library industry was the international 
recognition it received. By creating the Delhi Public Library in October 1951, UNESCO launched 
the first pilot project for the organisation. The primary goal of this initiative was to inform people 
about the issue of public library services for Asia, in general, and for specific regions of India in 
particular. With technical support from UNESCO, the Indian government established the Indian 
National Scientific Documentation Centre (INSDOC) in 1952. When INSDOC opened its regional 
centre in Bangalore in 1964, UNESCO once more provided assistance. 

The organisation of a symposium on the growth of public libraries in Asia in Delhi from 
October 6–26, 1955, was the second significant move the UNESCO made in this regard. It was the 
first gathering of its kind to be held internationally in an Asian nation. The seminar was a huge 
success for India's library profession overall. "Regional seminar on library development in South 
Asia" was another UNESCO conference that had a significant impact on India's library profession.  

from October 3–14, 1960, University of Delhi library. The "grading of employees," "pay scales," 
and "status of librarian" are the most noteworthy accomplishments of this seminar. Along with this, 
the UNESCO invited Indian librarians to provide input on a number of library initiatives intended for 
the member nation, honouring them in the process. Among them, Dr. S. RRanganathan, B. S. 
Kesavan, S. S. Saith, and a few more are well-known. The National Information System for Science 
and Technology (NISSAT), which is part of the Department of Scientific and Industrial Research 
(DSIR), serves as the focal point for UNISIST (PGI) and as the program's coordination centre for the 
ASTINFO initiative. The Indian National Commission is the organisation designated by UNESCO as 
its official representative. The UNESCO-supported APINESS programme is coordinated by 
NASSDOC of the ICSSR. 
CONCLUSION 

The Development of Library System in India has moved a long way. The different societies 
have played a vital role in the development of library system in India. But there is still need to focus 
on establishmentofLibrariesintheremotelocations/disadvantaged area of the society. The central and 
state government should implement the Library legislation effectively and provide better library 
services to the mass of the peoples. India has a great scholarly past and there was a time when it was 
called “Vishva Guru”. If India would like to gain its old glorious status of Nalanda and 
Taxshilaperiod, it should must encourage and promote the Library services for every sphere of 
society 
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Historical Overview of the Houses of Library: 
India had a long tradition of knowledge, learning and imparting education.  Libraries support 

base required for it. A S Altekar states that an institution without library was like a castle without 
armoury.i The Great Library of Alexandria in Alexandria, Egypt, was one of the largest and most 
significant libraries of the ancient world. The library was part of a larger research institution called 
the Mouseion, which was dedicated to the Muses, the nine goddesses of the arts. The library quarter 
at the ancient University of Nalanda was known as ‘dharmaganja’ (mart of knowledge) and the 
invaluable manuscripts were preserved in three buildings known as Ratnasagara, Ratnodadhi and 
Ratnaranjaka. However, we have no means to understand the functioning of these bibliotheca.  
Library Movement during the Colonial Period: 

Warren Hastings, Governor-General (1774-85), founded a Madrasa at Calcutta in 1781. 
Jonathan Duncan in 1792 stressed the need to collect books of the ancient valuable general learning 
and tradition. Lord Minto, Governor-General (1807-13), in his minutes of the 6 March 1811 wrote, 
Library be attached to each of the Colleges under the charge of a learned native with a small 
establishment of servants for the care of manuscripts. Perhaps, this is the first statement on record 
concerning libraries in the academic set-up in India. Lord Auckland, Governor-General of India 
(1836-40), further outlined the library policy in his minutes of the 24 November 1839; make the 
greatest use of the college libraries which are now attached to many of our institutions. Library 
collections of the colleges thus started growing. Seven years after the Hunter Commission report in 
1889, the Library of the Forman Christian College in Lahore was established. Within five years this 
Library had a collection of 13,000 books, with a Librarian H M Grawold to administer and this 
Library became an integral part of students’ education. 
Early Years S R Ranganathan 

S R Ranganathanreceived his early education as a trained post graduate mathematician from 
Madras Christian College in Chennai. He taught as a faculty of Mathematics at universities in 
Mangalore, Coimbatore and Madras. He also published research papers in the area of history of 
mathematics. A significant change occurred in his life when in 1923, the University of Madras 
created the post of University Librarian to oversee their poorly organized collection. He had no 
formal training in the craft of librarian. He joined the services in January 1924 
reluctantly.Ranganathan travelled to University College London to avail formal training as a 
librarian. By using his skill in the area of mathematics, devised the ‘Acknowledgement of 
Duplication’, which states that any system of classification of information necessarily implies at least 
two different classifications for any given datum.He proved this with the Dewey Decimal 
Classification (DDC). He began creating the system that was ultimately to become colon 
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classification while in England.Ranganathan’s interest in the subject started increasing. He even 
reordered the ship's library on the voyage back to India. 

Ranganathan returned with great interest for libraries and librarianship and a vision of its 
importance for the Indian nation. The system remains useful even into modern times. He returned to 
and held the position of University Librarian at the University of Madras for twenty years. During 
that time, he established the Madras Library Association and lobbied actively for the establishment 
of free public libraries throughout India and for the creation of a comprehensive national 
library.iiDuring his tenure as a librarian at the university of Madras, Ranganathan tried to solve the 
problems of library administration and classification.It was during this period that he produced what 
have come to be known as his two greatest legacies: his five laws of library science (1931) and the 
colon classification system (1933).iii  

The forces for independence struggle for gathering momentum at this time. When he took up 
the position at the library of Madras, the nation was charged with the non-cooperation movement led 
by Mahatma Gandhi. Ranganathan sought to institute massive changes to the library system and to 
write about such things as open access and education for all. These initiatives would enhance 
awareness among the Indians and contribute to the ongoing freedom struggle. We have no evidence 
to establish his direct involvement in the freedom struggle, but his initiatives were definitely helpful. 

He resigned from the university of Madras over conflict of opinion with the new vice 
chancellor. Later he joined professorship in library science at Banaras Hindu University in Varanasi, 
his last formal academic position, in August 1945. There, he catalogued the university's collection; 
by the time he left four years later, he had classified over 100,000 items personally. 
Head of the Indian Library Association: 

During the post-independence times, Ranganathan marked this contribution in various areas 
of library science.He headed the Indian Library Association from 1944 to 1953. Ranganathan sought 
to initiate major changes however he could not do so due to administrative technicalities. When the 
Delhi Public Library chose to use the Dewey Decimal Classification system instead of his own 
Colon Classification, he resigned from the position. 
Contributions in the Post-independence Era: 

Ranganathanwas instituted later as an honorary professor at the university of Delhi from 1949 
to 1955. he reorganised the institutions library science programme with S. Dasguptawho was his 
former student.ivRanganathan drafted a comprehensive 30-year plan for the development of an 
advanced library system for the entire of India.vRanganathan's final major achievement was the 
establishment of the Documentation Research and Training Centre as a department and research 
centre in the Indian Statistical Institute in Bangalore in 1962, where he served as honorary director 
for five years. In 1965, the Indian government honoured him for his contributions to the field with a 
rare title of ‘National Research Professor’. Ranganathan passed away on 27thSeptember 1972.  
The Legacy: 

Ranganathan's autobiography, published serially during his life, is titled A Librarian Looks 
Back.In the year 1957, the Government of India awarded him with the title of Padmashree. He is 
considered to be the father of library science, documentation, and information science in India.His 
birthday is observed every year as the National Librarian Day in India. 
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INTRODUCTION : 
Thoughts of Indian economic thinkers flowed in the society, but due to the lack of theoretical 

framework, their ideas did not have the desired effect on the Indian economy, but their actual 
thoughts are still relevant for the development of the economy. Be it ancient or medieval period, the 
thoughts of these economic thinkers are always motivating for the development of the country.   
Importance of thesubject: 

In the research, the thoughts of the economic thinkers who have been lived here  for the 
development of the Indian economy are important for the development of the country even today, so 
it is necessary to highlight their thoughts so that the policies they proposed for the development of 
the country will be a guide even today while deciding the policies of our country. 
Objectives of the Research Subject:-  

1) To present the agricultural ideas of ancient and medieval economic thinkers.  
2) To study the thoughts of economic thinkers related to secondary sector. 
3) To discuss the thoughts of economic thinkers on service sector. 
4) To analyses the economic thoughts from a social point of view. 

Considerations for primary sector: 
1. Thoughts of Kautilya (321 to 296 BC) 

According to Kautilya, agriculture has an important place in the economy. At the same time, 
animal husbandry trade is important.  From agriculture, society gets livestock, forest products etc. 
Government should bring fallow land under cultivation, protect farmers from malpractice by traders. 

If a land is irrigated by oxen then 1/3 should be taxed. Government should build ponds for 
irrigation, extract minerals from mines to encourage production and trade. 
2. DadabhaiNaoroji (1825 to 1917) 

In the book Poverty and British Rule in India, he said in relation to agriculture that Indian 
farmers are more hungry for food grains than Indian prisoners. 
3. M. G. Ranade (1842 to 1901) 

In his book Easy On Indian Political Economy, his thoughts are reflected. According to him, 
the Indian textile industry has went down due to British machine-made cloth, low prices and good 
quality. For this, the Indian textile industry should be protected. Economy based on Agriculture 
remains stable. For this, new technology should be used in Agriculture field and should concentrate 
on production in Agriculture. Loans should be given for the development of agriculture. Agriculture-
based processing industries should also be started and the government should set up institutions that 
provide capital at low interest rates.  Agriculture should be done in a scientific manner and farmers 
should be sent abroad to get the knowledge of technology. Land Development Bank should be 
established for fertilizers and implements and capital should be made available. Indian goods should 
be sent to the international market as much as possible. 
4. Rameshchandra Dutt (1848 to 1909) 

He presented his thoughts in the book Economic history of India and Feminism in India. 
Reasons of farmers' poverty:  

Due to land tax and revenue collection, the income of farmers decreases and poverty 
increases.  Indian goods sold in England were subject to an additional tax while goods from England 
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were nominally taxed in India.  Indian agriculture was taxed at 80 percent of the continent, while in 
England was between five and twenty percent.  Frequent droughts, indebtedness of farmers and non-
development of other industries put a burden on agriculture.  Partitioning therefore reduced 
productivity because of backward agriculture and abolition of oppressive conditions on agriculture, 
preventing fragmentation.   He has suggested the measures to change the land revenue system, gave 
fair price to the agricultural produce, develop handicrafts and small scale industries to reduce the 
stress on the land. 
 5. Manvendranath Roy (1887 to 1954) 

He has presented his thoughts in the book India's Problem and Solution. He said that the 
progress of agriculture is not possible unless the farmer sweats in agriculture.  Gram sabha should be 
established for poor landless and agricultural labourers.  Brokers should be closed for dealing in 
agricultural produce.  At the same time, he said that community and cooperative agriculture should 
be developed to increase productivity by modernizing agriculture. 
6. Mahatma Gandhi (1869-1948) 

Mahatma Gandhi felt that it was necessary to revive the idea that villages were self-sufficient 
in ancient India as production, distribution and consumption were done in villages.  For that, he had 
given the slogan "Let's go to the village". 
7. Mahatma Phule (1827 to 1890) 

He presented his thoughts in the book Gulamgiri, Kshatriaya Cha Asood. Agriculture has an 
important place in the life of a nation and especially agriculture in India. The progress of the country 
depends on the farmers, soldiers and administrative class. But the condition of the farmers is poor 
and the soldiers were getting less salary. Division and fragmentation of land should be stopped.  
Imports from Britain should be stopped. Exploitation of farmers should be stopped. In the global 
recession, agriculture should be exempted and the killing of farm animals should be stopped. Water 
should be supplied for agriculture to improve the condition of farmers. Government should give 
subsidies for agriculture.  Fertilizers and sludge should be provided free of cost. Farmers' children 
should be given free agricultural education. Plans should be implemented at the village level to 
protect agriculture. Government should beintroduced to prevent exploitation by traders. Loans 
should be provided at low interest rates.  There should be a law against agricultural destruction. 
8. Dr. B. R. Ambedkar (1899-1956) 

In the book The General of Indian Economic Society, Small Holding in India and Their 
Remedies, he presented his views on agriculture. According to him, the factor affecting the 
productivity of agriculture is the size of the holding area. The small size and fragmentation of 
agriculture adds to it due to fragmentation. Therefore, it is necessary to integrate agriculture.  For 
that economically viable holding area policy should be decided.  If inheritance rights make the lands 
unprofitable, it should not be allowed.  In his book State and Minority he states that agriculture 
should be run by the state. Land not under cultivation should be given to the landless. Land 
Development Banks, Farmers' Villages, Buying and Selling Boards should be established for 
financial support to agriculture. Agricultural workers should be compensated with health insurance, 
minimum wage as per the benefits that the workers get. He defended the rights of farmers by 
bringing a bill in the legislature against the khotkari system that exploits the laborers. Agriculture 
from his perspective for the benefit of farmers. 

Expenditure and Value Commission was established. He settled on the entire irrigation of the 
country of India.  For that, he has given his thoughts to the Nadijod project. He laid its foundation 
stone when he was the minister of the department. Accordingly, many projects like Damodar, 
Hirakund were completed. It adopted the 'National Power Grid System' method for equal distribution 
of electricity. To protect the farmer from moneylenders, conditions were suggested while granting 
license to moneylenders. 
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9. YashwantraoChavan (1913-1954) 
According to him Kasanara should be the owner of the farm. Surplus land should be allotted 

to the landless. Land distribution inequality should be reduced. Barren lands should be brought under 
cultivation. A professional approach to agriculture should be developed. Irrigation should be done on 
a large scale to increase production. Agricultural education should be given to farmers.  
10. DhananjayGadgil (1901 to 1971) 

During the time of food shortage, it is suggested that the distribution of food should be 
controlled by the government.  He advocated setting up cooperative buying and selling to get fair 
price for farmers' produce. Through his inspiration, the first cooperative sugar factory was set up at 
Pravaranagar. He also suggested that agriculture and industrial production should be done in a 
cooperative manner. 
11. RajshreeShahuMaharaj (1874 to 1922) 

He believed in agricultural surplus in agricultural production. He gave priority to irrigation 
for that. A large number of dams, lakes and wells were constructed at Radhanagari, Kolhapur dams. 
Rajan provided capital to farmers at low interest rates. 

For that he established the Victoria Memorial Fund. For modernization of agriculture, new 
technologies, machinery, seeds were encouraged for research. For their development 'The King 
Edward Agricultural Institute' was established. To create demand for the farmer's goods, market 
exhibitions were held at large places. 
Considerations in the second sector:- 
1. Kautilya :(321 to 296 BC) 

Government should be involved in industry, forest and fishing and trade.  A tax of 50 percent 
of income on precious metals and trade should be levied once.  A 50 percent tax should be levied on 
people who trade in sandalwood, herbs and honey.  Government should start its own industry.  Some 
industries should be owned by the government while others should be owned by private individuals.  
Government should give priority for development of textile industry, animal husbandry, 
handicrafts.  Traders should be allowed to take ten percent to eight percent profit on foreign goods. 
Traders should be penalized if they sell goods of false weight and light weight. 
2. M.G.  Ranade (1842 to 1901) 

He presented his thoughts in the book 'Indian Political Economy'. Indian industries should be 
protected from foreign industries because wealth creation tools are more important than wealth. 
Social organization changes through the process of education and general transformation.  He has 
mainly championed big industries. Government should encourage people for growth of industry. The 
government should undertake education and training programs to create workers in the industry.  For 
the growth of industry, the government should expand the sector of communication, transport, 
electricity etc. 
3. RameshchandraDutt (1848 to 1909) 

He presented his thoughts in the book 'Feminis in India'. Due to the industrial revolution in 
England, goods are produced cheaply and of high quality. Therefore, it has adversely affected the 
Indian industry. Therefore, the additional taxes imposed on the textile industry in India should be 
abolished by protecting the Indian industry. Government should provide financial assistance to 
Indian industries. 
4. Manvendranath Roy (1887 to 1954) 

Industrialization is necessary for the economic progress of the country but for this there is 
scarcity of capital in a country like India. But India has abundant natural resources, labor power. 
Therefore, he advocated large scale industries as well as small scale industries. To protect the 
interests of the workers, 'KamgarSanstha' should be formed. He was of the view that capitalists' 
profit making should be restricted, i.e. enterprises should be privately owned and controlled by the 
government. 
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5. Mahatma Gandhi (1869 to 1948) 
According to Mahatma Gandhi, village industries should be revived to solve the problem of 

rural poverty.  Khadi industry, soap, paper, firewood industry should be developed.  But he opposes 
the machine industry because he believes that it leads to the concentration of wealth and increases 
unemployment. If there are basic industries, they should be owned by the government so that they 
are not exploited there. Abundant resources should be used more and scarce resources should be used 
less. Decentralized small scale industries should be set up instead of big industries. Care should be 
taken that large industries do not kill small industries. Cottage industries should be run at this village 
level. 
6. Mahatma Phule (1827 to 1890) 

Mahatma Phule's thought can be seen in the book Farmer's Asood and Slavery. In this book 
he spoke about the exploitation of farmers and laborers. At the same time, he encouraged to start 'Din 
Bandhu' weekly. He established 'Mil Hud Association' through Lokhande to organize the workers. 
He strove hard to give dignity to labour. 
7. Yashwantrao Chavan(1913-1954) 

He felt that all regions should have balanced industrial and economic development. Small 
scale and processing industries should be developed in rural areas.  For the development of industry, 
iron and steel, electricity, transport, communication should be increased. He proposed the idea of 
'joint industrial sector' for balanced development. He believed that there should be automatic 
development to increase savings and investment.  New techniques should be used skillfully.Training 
should be provided through government and private capitalists for industrialization. Cooperatives 
have the power to drive economic development. He advocated co-operative and private sector 
ownership in industry i.e. mixed economy. 
8. Dr.  Babasaheb Ambedkar (1899 to 1956) 

He found the labor party to stop the exploitation of workers. He advocated industrialization, 
but he suggested that industrialization should not lead to inequality and concentration of wealth. 
Basic industries should be run by the government, corporations should be created for that. Various 
insurance industries should also be nationalized. He was of the opinion that workers should get 
minimum wages. He suggested that basic industries should be kept with the center, essential 
industries should be kept with the state and complementary industries should be kept with private 
individuals. Surplus labor in agriculture should be shifted to industry. 

He made many provisions in the constitution like eight hours of work for workers, facilities 
for women at workplace, minimum wage, essential facilities, unemployment allowance etc. He 
suggested the establishment of 'Industrial Corporation of India' for industrialization. 
9. Rajshree Shahu Maharaj (1874 to 1922) 

He was of the opinion that surplus labor in agriculture should migrate elsewhere.  To solve 
labor problems.He asked to form an organization (People's Union). He advocated mixed economy in 
his own state. He laid the foundation of ShahuChhatrapati Spanish Mill.  A textile mill was started 
on a cooperative basis.  Industries were specially supported(Dye factory, hand paper.) Industrial 
decentralization should happen, so people will get employment in rural areas only.  For this, 
encouragement was given for the growth of small and cottage industry. 
Service Sector Considerations:- 
1. Kautilya:- (321 to 296 BC) 

The budget should be more of the state. A king should arrange his expenditure according to 
his income.  If there is a deficit in the budget, the deficit should be filled by government debt. It is 
suggested that the remaining money after spending on defense, administration, ministerial and 
departmental expenses, grain, warehouse expenses should be kept in the treasury for war expenses. 
2. DadabhaiNaoroji (1825 to 1917) 

He was of the opinion that the large amount of income received by the Indian Railways was 
spent on directors and other salaries and that the money received should be spent in India instead of 
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England.  According to his estimate, land revenue is 21 per lakh pound, value of agricultural produce 
is 168 per lakh pound, industry, excise tax and brokers are 100 per lakh pound, forest tax is 32 per 
lakh pound, total national income is 300 per lakh pound, population of India is 17 crores i.e. per 
capita of India. He estimated that the income of each person was twenty rupees. Regarding taxation, 
he was of the opinion that the Indian was being taxed much more than the British. While the per 
capita income of the British was 35 pounds and that of Indians was 2 pounds, the Indians had to pay 
14% of their income while the British had to pay 7 to 8% of their income. 
2. M.G.  Ranade (1842 to 1901) 

According to his idea of 'economic leakage', Indian intelligence and wealth goes to England 
20 crores per year.  For India's development, industry and service sector should be developed along 
with agriculture, for this the population should be migrated and balanced by the government. At the 
same time, 'Capitalist Committees' should be established for industrial growth.  Loan should be done 
by increasing deposits. Railways and canals should be increased. Raise foreign capital for 
development. Gain more benefit from trade by producing relatively cheap goods through 
international trade. 
3. Rameshchandra Dutt (1848 to 1909) 

India's plight is due to the administrative expenses of the British as well as the revenue 
generated through the unscientific taxation system.  He felt that 20 million sterling should be spent in 
India.  He suggested that England should bear the cost of British soldiers and civil rights in India. 
4. Manvendranath Roy (1887 to 1954) 

He was of the opinion that the government should see how this balanced development of 
other sectors will happen along with the development of agriculture and industry. 
5. YashwantraoChavan (1813-1954) 

His idea was based on socialist democracy for the development of the country. It would be 
possible to achieve the welfare of the people through the public sector. Providing equal opportunities 
to everyone is socialist. Planning is important for economic development without which it is difficult 
for a country to progress.  Even if it is an agricultural country in an overpopulated country, there is a 
shortage of food grains. To overcomes this, it is important to increase productivity. At the same time, 
he believed that it is necessary to shift agricultural labor to other areas. 
6. Dr.  BabasahebAmbedkar (1899 to 1956) 

In the book "Problem of Rupee" he has given a historical perspective on the evolution of 
Indian rupee. It has been proved how the rupee stabilizes in the gold standard. Flexibility in the gold 
exchange rate has advantages but should be curbed so that financial stability is threatened. In his 
book 'The Evolution of Provisional in British India', he laid the foundation for the establishment of 
Central and State Finance Commission. Provisions were made for maintaining balance in the central 
and state budgets. RBI was established in 1934 with the testimony given by the commission to lay 
the foundation of structure, currency structure, and stock market. The British preferred gold 
exchange rate to threaten the economic stability of India by creating any currency through gold 
exchange rate. Controlled currency in India to measure exchange rate according to the formula of 
40/60 was introduced by Dr. Ambedkar. 

The principle of state socialism should be adopted while running the country so that 
democracy survives. He also suggested that while taxing an individual, one should be taxed 
according to his capacity. 
7. Dhananjay Gadgil (1901 to 1971) 

He explained in detail how the big industrialists and businessmen later influence the policy of 
the country.  Planning should start from the following element to the last element. He explained that 
only on the basis of decentralized economy and the state government; the development will reach the 
grassroots. For economic stability, people-oriented economic development should be achieved 
through production and trade, speculative transactions, banking price policy. Labor-intensive and 
capital-intensive technologies should be used wherever possible.  He also believed that if a mixed 
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economy was to succeed in achieving social and economic goals in the country, communism would 
have to be adopted. 
Social Thought:- 
1. Kautilya: (321 to 296 BC) 

According to Kautilya, charitable institutions should be established for orphans, old people, 
widows and disabled, poor people in the state. work should be given to the unemployed. Medicines 
should be provided for patients. Resting places should be built for travelers. Food should be given to 
the poor. 
2. Dadabhai Naoroji (1825 to 1917) 

The per capita income of the British was much higher than that of Indians. Therefore, most of 
the Indian people could not meet the basic needs. Indian people have to live in poverty. The British 
did financial loss to Indians as well as moral loss. Given lower quality works than the quality of 
Indian people. According to him, the cost of British rule was a drain on India's resources. Just as 
water flows from one place to another, Indian wealth is flowing to England. According to him, the 
income generated in the country goes back to the people of the country and is spent on the people 
through various welfare schemes. But India's two crore pounds of income are all going to England.  
This is reducing India's earning capacity. This is reducing capital formation and reducing absolute 
income.  Major causes of leakage: India was not getting income from exports of goods from India. 
Salaries, pensions received by the British were spent out of India's income. The freight and profits 
used for export were sent to England. The cost of goods in England incurred by the British was also 
spent from the Indian income. 

Naoroji conducted a study on inter-regional income disparity.  Bombay had 479 styles open 
while the North-West Frontier Province yielded thirty-five shillings. 
2. M. G.  Ranade (1842 to 1901) 

According to Ranade, poverty in India is due to the looting of the subjects by the kings and 
moneylenders of the country. At the same time, the industry did not increase. There was no progress 
in agriculture and industry due to lack of courage in business. So there was no capital formation. Due 
to the lack of development of urban areas, people's traditions, customs and old customs increased 
poverty. To reduce poverty, the government should do financial planning for industries and 
agriculture. Industry should be increased by proper distribution of available material resources. Big 
and small industries should be started. The capital required for that should be created in the country. 
It is right to increase the population for development but the excess population should be transferred 
to the right place by the government. There is a correlation between savings and investment and 
employment.  It should be seen how the employment will be maximally productive. They think that 
the problem of unemployment can be solved if there is an increase in various professions. 
3. Manvendranath Roy (1887 to 1954) 

British policy and feudalism in India is the cause of poverty in India. For this it is important 
to overthrow British rule and destroy feudalism. For this he believed that there should be a social 
revolution along with a political revolution in India. Industrial backwardness, labor exploitation, low 
agricultural productivity, economic and social disparity are responsible for India's poverty. 
Suggesting a solution for this, he says that there should be rapid industrialization in the country. The 
landlord class should be discouraged from exploitation. Agricultural productivity should be 
increased. 
4.Mahatma Gandhi (1869 to 1948) 

Man should fulfill his minimum needs. Concentration of wealth in trust concept Should be 
privately owned property. The capitalists should become trustees and develop the society so that 
there will be no class struggle and there will be equality in the society. 

There should be a basis of law to control this. Maximum and minimum wages should be 
decided. Mahatma Gandhi put forward such divine thoughts. Sarvodaya concept should be the 
welfare of all elements of the society. In the current economy, human values, beliefs and behavior of 
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the society can be changed. Through the Sarvodaya movement, everyone will have work. Sufficient 
food and shelter will be ensured. He believed that the welfare of the individual is the welfare of all. 
Farmers, laborers, farmers, handicraftsmen work for living, their work is the same.  So they should 
be given equal value. All should have equal opportunity. In this system people will be free from 
disease, poverty, fear. In this concept all castes will respect religion. All will have opportunity for 
education. No one will observe untouchability. There will be no conflict between landlords and 
clans. The expansion of industries will be limited. At the same time, it is important that the 
unemployment will not increase due to the machine. The most important thing in this concept will be 
the importance of humanity. 

In 'swadeshi movement', advocating, spreading, accepting indigenous goods, opposing the 
use of foreign goods. Due to this, the wealth of the country will remain in the country and the 
country will develop.  Physical labor is a sacred duty of every person. 
5. Mahatma Phule (1827 to 1890) 

He presented his thoughts through the books 'Gulamgiri' and 'ShetkarachaAsood'. To free a 
woman from slavery, she first educated her own husband.  The first school for girls was started in 
August 1948 at Bhendewada in Pune. Mahatma Phule had adopted the ideology of freedom, equality, 
and rationalism.  He ran a paritakty for women, a maternity home for widowed orphans.  He stood by 
the side of the oppressed till the end of his life and presented his thoughts to the society to prevent 
the injustice and oppression on them. 
7.Yashwantrao Chavan (1813-1954) 

Income disparity is seen within countries.  Chavan was of the opinion that efforts should be 
made to reduce this disparity.  He gave importance to economic inequality, economic planning, and 
regional balance in his economic thinking.  They should run agriculture on cooperative basis.  
Agricultural complementary businesses, India needs democratic planning. He has highlighted the 
issue of decentralization of industry and participation of workers. 
8.Dr.  BabasahebAmbedkar (1899 to 1956) 

He explained how castes, religion, inequality of women, inequality of opportunities are 
having adverse effects on the development of the country. He explained that caste system causes 
poverty and economic exploitation.  He explained how inequality violates the basic and natural rights 
of individuals and how human values are undermined on the basis of religion. Protect women by 
giving them special legal rights equal to men. The population of India before independence was 
around 36 crores. At that time, realizing the consequences of overpopulation in the future, he 
introduced the 'Progeny Regulation Bill' in the Bombay Legislature in 1938.  From the division of 
labor according to Lord Keynes 

Dr. Ambedkar showed how efficiency of a person increases but the Chaturvanya system in 
India hinders it.  It explained how the progress of the country is lost due to lack of opportunity to 
work according to responsibility. 
9. Dhananjay Gadgil (1901 to 1971) 

He says that small scale industries should be given priority for balanced development. 
Transport, electricity, water supply etc. facilities are necessary.  He explains that development should 
be achieved by conserving regional natural resources. 
10. Rajshree Shahu Maharaj (1874 to 1922) 

Economic and social conditions in India must change. Bahujan community, which is large in 
number, lacks education, they should be educated.  He faced many problems of regressive thinking 
like caste system and religion, but he brought about many economic and social changes to bring the 
society to a progressive form and implemented it himself. His policy was that everyone should get 
justice and everyone should develop. 
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Summary: 
1. Kautilya:- (321 to 296 BC) 

The ideas presented in the book 'Kautilya'sArthashastra' about welfare state, duties of the 
state, principles of taxation, price control etc. are useful even today. 
2. DadabhaiNaoroji (1825 to 1917) 

 Nauroji has worked in various fields like Indian politics, economics and education.  He has 
explained how India was prosperous before British rule and how it became poor during British rule.  
His writings reflect fearless nationalism.  He also explained that the production generated for the 
development of the country needs to be spent in the country, thus increasing the wealth and 
prosperity of the country. 
3. M.G.  Ranade (1842 to 1901) 

Ranade focused on industrialization.  He advocated that the growing population should be 
migrated and gave support to urbanization and capitalism. 
4. Manvendranath Roy (1887 to 1954) 

His work as a spokesperson and propagandist of Marxism was commendable.  He proposed 
this idea of radical democracy with social transformation.  
5. Mahatma Gandhi (1869 to 1948) 

Mahatma Gandhi's overall personality and philosophy of thought have an impact not only on 
India but also throughout the world.  He awarded 'Swadeshi' for indigenous production 'idea of 
trustees' in relation to capital door to avoid class conflict.  Emphasis on decentralized small scale 
industries and village industries continues to be a guide for balanced development. 
6. Mahatma Phule (1827 to 1890) 

He was a great social reformer, a revolutionary thinker who criticized the exploitation of the 
working class and social slavery He is called a modern revolutionary who broke the sufferings of the 
common people. He has worked for the development of the society. His foresight can be seen even 
today from the ideas he presented. 
7. Yashwantrao Chavan (1813-1954) 

Chavan's views on the agriculture, industry and economic planning are certainly 
important. He has explained the need for addition of complementary business to agriculture. He also 
focused the need for planning to solve economic problems. He opined that there is a need for 
democratic planning. It is explained that the technique of balanced development should be 
adopted. YashwantraoChavan put forward the important idea of joint sector for decentralization of 
industry. 
8. Dr. BabasahebAmbedkar (1899 to 1956) 

Dr. BabasahebAmbedkar was anArchitect of the Indian Constitution, Educationist, 
Sociologist, Journalist, Lawyer, Law Expert, Great Social Reformer and strong supporter of Woman 
and Bahujans and Dalits.  Ambedkar was an economist.  He believed that India should have an 
egalitarian economy. He advocated state socialism.  But it made it clear that democratic values 
should not be sacrificed.  Dr. Ambedkar's thoughts on Hindu code bill, monetary system and banking 
structure, thoughts on state socialism, thoughts on agriculture, farmers and laborers, industrial 
workers are still necessary in today's modern India.   
9. DhananjayGadgil (1901 to 1971) 

He focused on economic control, private industries, financial investment, production and 
distribution, distribution of foreign goods, raw materials, etc. He was of the opinion that there should 
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be government controls on the distribution of manufactured goods on all types of agricultural goods 
and in today's situation, we know how necessary government controls and regulations are for the 
poor people. 
10. RajshreeShahuMaharaj (1874 to 1922) 

He is known as a king who works according to modern thinking.  He introduced a modern 
approach to agriculture.  He suggested the migration of the population to other sectors and industries 
other than agriculture, which he himself did.  Division of land should be reduced.  The ideas which 
have been put forward regarding the construction of the Agricultural Labor Organization and the real 
agricultural industry co-operative financial planning etc. are certainly important. 

If we study all the above thoughts, it can be seen that these great thinkers who had such 
modern thinking, focused on the adverse conditions and how important work they did for the 
development of the country and the protection of humanity.  One realizes how useful their thoughts 
are even in today's situation.  Even in today's modern era in India, the old-fashioned behavior of 
individuals without prioritizing old traditions, ideologies and development is dangerous for the 
country, but this will definitely lead to wise citizens in the coming time.  There is no doubt that they 
will develop the country by focusing on such essential and important factors which are motivating 
for the country. 
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ABSTRACT : 
This paper examines the novelist and social activist Arundhati Roy as the goddess of large 

causes. Her first book “The God of Small Things brought her Booker Prize and the fame. She instead 
decided to use that fame to find the causes she can contribute to. She has been a part of a number of 
controversies and her ideas were brutally criticised by the politicians and journalists alike. In a 
world where the plight of the poor is often ignored, she tried to be the listener and give voice to 
them. Even when her thoughts on many global issues were criticised, it cannot be denied that she 
stood her ground on what she believed and supported the less privileged ones. This paper studies her 
contribution and her thoughts as a social reformer. 
KEYWORDS:  God of Small Things, Arundhati Roy, Booker Prize winner, social reformer, human 
rights 
INTRODUCTION: 

Born on November 24, 1961, Arundhati Roy will be celebrating her 61st birthday this year. 
She received international fame for her debut novel ‘The God of Small Things’ which brought her 
The Booker Prize. A semi-autobiographical novel that depicts different aspects of Roy’s life. It took 
her two decades to write another fiction The Ministry of Utmost Happiness in 2017. Both of these 
novels depicted the political and social issues prevalent in India. For these two decades, Roy has 
dedicated herself to social causes and have written many essays and articles on the social and 
political state of India. She along with Medha Patkar was a prominent figure in the Narmada 
BachaoAndolan to save the submergence of 245 villages. She was also arrested for her remarks on 
Kashmir’s independence. In 2009, she published We are One: A Celebration of Tribal People. It 
explored the people of different culture with their diversity around the world and the threats they 
face. The royalties of this book were given to the organisation Survival International which works for 
Indigenous people. In 2011, she published a book Walking with the Comrades, which narrates her 
time in Chattisgarh with communist guerrillas. She was also criticised for supporting these tribal 
communities as it goes against the government with their Maoist ideology. She has been active with 
her writings even during the time of pandemic. In an essay ‘The Pandemic is a Portal’ published in 
her 2020 book Azadi, she expresses her discontent over the divide between rich and poor and lack of 
health facilities. Her political writings just do not express her opinions, they also force the readers to 
think and try to find a solution.  

She has raised her voice on number of occasions when she felt the world is going wrong or it 
is not human and every time, she was criticised for being noisy and troublesome.She has been bold 
with her words. When a BJP member (also a Bollywood actor) suggested that she should be used as 
a human shield by the Indian army by being tied to a jeep for her remarks on Kashmir issue, she 
replied with, “They really should try that.” 

She has been actively participating in bringing out the problems with the political and social 
situation in India. Her writings and views on political and social issues of India are collected and 
published in My Seditious Heart (2018) and Azadi (2020). She believes in the freedom of speech and 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 35 

strongly opposes government for not providing it, for not letting people out who are speaking up for 
Dalits, minorities and people facing state terror or displacement. She wrote, “The first step toward 
reimagining a world gone terribly wrong would be to stop the annihilation of those who have a 
different imagination—an imagination that is outside of capitalism as well as communism. An 
imagination that has an altogether different understanding of what constitutes happiness and 
fulfilment.” She had been severely criticised by political leaders for her comments against the 
government, for speaking for minorities when she has established herself as a best-selling writer and 
has the comfort of the life. In one of the interviews she said, “It makes one wonder what living as a 
free person in these times mean. What does it mean to be a best-selling author when the world is 
breaking?”  

In her view India exists as a country with multitude religions, ethnicities, languages, sub-
nationalities and caste. By creating social and religious issues within minorities to create a political 
power and to create a Hindu Nation, India is being undone.There is an ever rising gap between the 
poor villages of India and the modern urban India, however, all the government is focused on right 
now is Hindu Rashtra.  

In one of her interviews, she said, “I identify with Rikki Tikki [a cobra-fighting mongoose 
made famous by Rudyard Kipling]. I tell my friends; I am like Rikki Tikki. I just need to hold on. I 
may get thrashed around by the cobra. But I will still hold on."  
The God of Small Things 

She believed that Politics and fiction go hand in hand. In her words, “The only home one has 
is in literature and poetry. That sentence that makes you gasp -- or smile out loud. The song that 
breaks your heart.” Through her novels, she declared war against government supporting the 
oppressed class of the society.  

She commented on caste calling it a ‘very carefully calibrated hierarchy, where everybody 
has someone to oppress and someone to be oppressed by.’ As a social reformer and a writer, she has 
shown the society as it is in her novelThe God of Small Things. She criticises the rigid caste system 
in India, atrocities against untouchable, women, and youth. The story is set in 1960s with the 
backdrop of political turbulence in Kerala, their grandmother’s pickle factory, and it throws light on 
the caste system and social hierarchies of India with its religious diversity. She has brought into light 
certain hard realities of the society that are hindering the path of progress and prosperity of this 
nation. 

The characters Ammu, Velutha, Estha and Rahel all become the victim of this caste system. 
Velutha is educated and accomplished carpenter yet he is paid less remuneration. He could have 
become an engineer if he wasn’t a paravan. He suffers because he is. He is an untouchable whose 
love for Ammu is regarded as sinful.  

There are also gender issues that are discussed in The God of Small Things. Ammu is not an 
untouchable yet her love for an untouchable is tortured and discarded. Mammachi a woman from 
upper class owns a pickle factory, yet she has no right in her husband’s family. The shameless acts of 
Ammu’s brother are considered as “Man’s needs” (168) while Ammu’s love for an untouchable is 
sinful. Roy has presented the gradual change of women’s position in the society through the 
generation of women characters Mammachi, Ammu and Rahel. The book showcases some of the 
useless traditions of the society and the political situations that leads to cruelty on women in a male 
dominated society. Though, this novel brough laurels to Arundhati Roy and India in the form of 
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Booker Prize, it was brutally critcised in the homeland for its language and for its obscene content. 
However, that only made Roy to march forward with her concerns for the oppressed class. 
The Ministry of Utmost Happiness 

In an Interview in 2011, on her not writing any other fiction after The God of Small Things, 
she said,“I’ll have to find a language to tell the story I want to tell. By language I don’t 

mean English, Hindi, Urdu or Malayalam, of course. I mean something else. A way of binding 
together worldsthat have been ripped apart” 

After two decades, she wrote another novel, The Ministry of Utmost Happiness.In this novel 
too she continued with her harsh comments on the social and political issues in India. It illustrates the 
events of Kashmir insurgencies and 2022 Godhra train burning. It also discusses the rights of 
LGBTQ community and their sufferings. Transgenders or Hijra community are discriminated and 
alienated. They have no economic, political or psychological freedom, therefore, go through identity 
crisis. She has highlighted her personal political thoughts through the characters she has created. Her 
characters go through an individual and inner struggle in the midst of the external struggles.  

Roy presents the problem of transgenders through the character of Aftab, a woman trapped in 
a man’s body. Born with both the genitals of a male and female, Aftab’s transformation to Anjum is 
a journey of moving from one world to another. She leaves her parents house and lives with other 
Hijras in a Khwabgah. She asks an Imam what happens when the transgender dies? Are they 
cremated or buried. There is no answer to it as the humans are so much involved with the rituals of 
religion, the gender and also sexuality that they are not noticing the death of humanity. 

Another major character is Tilottama. She is a daughter of a teacher, a feminist. However, she 
did not acknowledge Tilottama publicly as her daughter. The life story of Tilo unfolds in the 
backdrop of tragic life of Kashmiri people. She becomes the victim of the inhuman treatment by the 
military officials where they shave her head in the name of interrogation. She retaliates by promising 
herself that she will never grow her hairs again. She also meets a woman named Khadija, who tells 
her that the Hijab and their attire provide them a sense of self-confidence and security. There are 
disparities and limitations in the life of Kashmiri women and there are diverse ways of suppressing 
them as she writes in italics, “Women are not allowed. Women are not allowed. Women are not 
allowed”(267) 

Anjum and Tilottama are two opposites characters. While Anjum deals with the internal 
conflicts and identity crisis, Tilo becomes the victim of external struggle of identity of being a 
woman. In a society where woman is believed to be the child bearer, she decides to terminate her 
pregnancy, whereas, Anjum felt a deep motherly love for Zainab (a child she found at the staircase of 
Jama Masjid). 
CONCLUSION 

In the words of Jason Cowley, the Booker Prize judge, “She has a heightened capacity for 
wonder, seeing the world as a child might.”As a child will pay attention to small things like water, 
flowers, wind, the despised and outcasts. However, she also brought the deepest social and political 
issues. In Bollywood or Hollywood, the social conflicts are conquered by love, however, in reality an 
individual is always overwhelmed by the weight of social hypocrisy. Roy created such characters 
who condemned the government, get into environmental activism and take actions against the rights 
of minorities or other disenfranchised religious groups.  

John Updike compared Roy's arrival in fiction to that of Tiger Woods in golf. It’s not her 
fiction that brings her supremacy, however, her detailed analysis of the socio-political situation of the 
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society she belongs to. She believes, “The dream worth dreaming is to see our world moving toward 
a shared understanding of justice, however slowly, instead of racing away from it at the pace we 
are.”And to make this happen, every one of us needs to participate, “This battle will have to be 
waged by every single one of us. The blaze is at our door.” 
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ABSTRACT:   
Libraries have always been important in the lives of people. The initial libraries were created 

by the civilization to preserve knowledge and information for later times and for future generations. 
This is well known fact that the libraries are essential to the reformation of any society.  

Current paper highlights the contribution and work of Indian social reformers in establishing 
libraries in Indian society. Throughout the paper, numerous personalities were discussed. They came 
from a variety of backgrounds, including those of novelists, philanthropists, scientists, and 
politicians, public figure, lawmaker’s etc. 

In addition to these individuals, numerous authorities, government, public and private 
agencies, bodies and organizations striving to set up libraries in India before and after independence. 
KEYWORDS : Indian Social Reformers, establishing libraries. 
INTRODUCTION : 

In general, a library is a place where people can access knowledge and concepts. The level of 
individual advancement, as well as the growth of corporate education and society, depends heavily 
on access to knowledge. Particularly in developing nations like India, libraries play a crucial role in 
local communities. Libraries always serve as a form of social and cultural institution and provide a 
rapidly changing range of cultural resources for the community.  

Developed society is a society in which the quality of life as well as prospectus for social 
change and economic development depends upon the information. To fulfill this aspect the educated 
persons or social reformers of India concentrated on establishing a library to suit this need. These 
social reformers are well aware of the importance of developing libraries for the foundation of a new 
Indian society.  
Meaning of Society  

A society, or human society, has several different meanings. It refers to people living together 
in a community, sharing common interests and may be having distinctive customs and institutions.  
Definition of Society:  

Society is a structured composition of individuals in groups, communities, institutions and 
associations that exist together for their mutual benefits. 
LIBRARIES AND SOCIAL CHANGE  

Libraries as social institutions have become integral part of the society. Library and society 
are interlinked and interdependent, not mutually exclusive. We all recognize that information plays 
significant role in the all round human development, enabling peoples to develop their full potential 
with appropriate education and skills and preparing them for a transition from education stage to 
work stage. We also recognize that libraries provide the basic conditions for lifelong learning, 
independent decision-making and cultural development of the individuals and social groups. 
Libraries as gateways to knowledge and culture also offer countless learning opportunities that can 
fuel economic, social and cultural development. 
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Value and Importance of Libraries: 
Indian social reformers know the value of the library in pre independent India. Libraries  is 

the essential option to support  the education and learning, policy and decision making bodies, 
industry and to members of the community in the widest sense for raising awareness and education 
on issues of common interest to the Indian society. They also knows that the Library is one of the 
most effective means of making information available to the society and nation for Role of Library in 
Society its cultural, economic and social progress and development. Library is for propagation of 
basic knowledge, preservation and dissemination of human culture and civilization.    

Following are some tremendous Indian social reformers who gave 
their attempt to establish the Libraries and library institutions.  
CONTRIBUTION OF SOCIAL REFORMER’S TO ESTABLISHED LI BRARIES IN INDIA                                                                                                        
  Thanjavur (Tanjore), Tamil Nadu, India is home to the Saraswathi Mahal Library, also 
known as Thanjavur Maharaja Serfoji's Saraswathi Mahal Library. It was founded in the 16th 
century by the Nayakar monarchs of Thanjavur and is one of the oldest libraries in Asia. Up until 
1855, the Maratha kings who conquered Thanjavur in 1675 supported regional culture and expanded 
the Royal Palace Library. Serfoji II (1798–1832), the most prominent of the Maratha Kings and a 
distinguished scholar in many fields of knowledge and the arts, is worth mentioning. Sarfoji studied 
under the German Reverend Schwartz when he was young, picking up languages like English, 
French, Italian, and Latin. He fervently showed a special interest in the Library's enlargement. 
During 1918 the Saraswathi Mahal Library was open to public.  
 In 1827 the Romain Rolland Library founded by Romain Rolland was a French dramatist, 
novelist, essayist, art historian and mystic who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1915 " 
as the Bibliothèque Publique, is one of the oldest Libraries of India located in the union territory of 
Puducherry. In the year 1966 Library was renamed after him and ever since it is known as ‘Romain 
Rolland Library’. It was initially only accessible to Europeans, but after 1837, locals were given 
access to Library. Now the library held approximately 25,000 books in 1935. More than 60,000 adult 
members are utilizing the Library and nearly 2, 00,000 books are annually loaned to the readers. 
Apart from this, nearly 190 periodicals are being subscribed, 1,000 readers are making use of the 
reading room facilities every day. Recently the Library has not only developed in size, but has 
improved its service by making available a large number of books, and by opening more sections to 
render all possible help to the reading public. 
 A retired magistrate Andrews founded “Andrews Library “in 1850 in Surat, Gujarat. The 
library was co-founded by wealthy pearl merchant Rao Bahadur Naginchand Jhaveri; it is the city's 
first library. The library has several rare pieces of literature related to the arts and history, as well as 
books for students studying science, business, engineering, and medicine. It also offers daily 
newspapers and periodicals in a variety of languages. About 25,000 of the libraries' books were lost 
in floods in 2006. 

Nalam Krishna Rao was an accomplished Telugu writer, magazine editor and social activist. 
He was born at Mandapeta in East Godavari district on 18 January 1881. He founded Gowthami 
Grandhalayam or Sri Gowthami Regional Library at Rajahmundry in 1898. Rao supported 
eradicating the social evil of the caste system and strongly supported widow remarriages. Every year, 
Telugu University presents endowment awards to writers, artistes and critics. Nalam Krishna Rao 
Memorial Award is one among those, which is given for Best Women Writer in Telugu. 
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Theosophist Henry Steel Olcott established the Adyar Library and Research Center in 1886. 
The Theosophical Society Adyar, Chennai, houses the library. The library's core was formed of 
Olcott's modest private collection of about 200 books in 24 languages. Olcott acquired more and 
frequently uncommon volumes for the collection throughout his travels in Asia. Other theosophists 
carried on the library after Olcott's death in 1907 currently, there are over 250,000 books and 20,000 
palm leaves in the library. The library was first housed inside the Theosophical Society's main office. 
It was relocated to the Adyar Library Building in 1966, a different structure. A public museum that 
displays old books and manuscripts is also available. Post-graduate University of Madras Sanskrit 
and Indology students also use the Adyar library. 

Thottakattu Sankunni Menon, Diwan of the Cochin Kingdom presents his idea of a Public 
Library in Cochin State to Rama Varma XIV, King of Cochin. Based upon this a meeting was held 
on 8 October 1869 at the school building premises later in 1870 Ernakulam Public Library  
established in Kochi state of Kerala. It is the oldest public library in Kerala. The library serves as the 
most important information store and cultural centre of Ernakulam and has a collection of several 
books on various subjects. This library contributed a lot to the social and cultural improvements of 
the city over the past three centuries. 

Sir Khan Bahadur Khuda Bakhsh was an Eminent Scholar was an Indian advocate, judge, 
philosopher and historian from Patna, Bihar. Khuda Bakhsh father Muhammad Bakhsh founded the 
initial library in 1865 as a private Muhammadian library. The work was resumed by Khuda Bakhsh, 
who launched the public library he had promised his father would build in 1888. He renamed the 
library as Khuda Bakhsh Oriental Library It was opened on 29 October 1891; this is one of the 
richest repositories of the intellectual and cultural heritage of South and Central Asia. At the same 
time it is a major center for dissemination of knowledge all over the world. Indeed the library has a 
glorious past, a splendid present and a brilliant future. 

Albert Sassoon, son of the famous Baghdadi Jewish philanthropist, David Sassoon 
established David Sassoon Library and Reading Room a famous library and heritage structure in 
Mumbai, India. David Sassoon donated Rs. 60,000, while the rest of the cost was borne by the 
Government of Bombay Presidency. The library is building, completed in 1870. The David Sassoon 
Library and Reading Room in Mumbai's Fort neighborhood has been open to the public for more 
than 150 years and has never closed. The library had stockbrokers, journalists, lawyers and former 
judges among its members. Now it is mostly students. 

The "Architect of the Public Library Movement in India" is Ayyanki Venkata Ramanaiah 
(24 July 1890 - 29 July 1979). He joined the National Movement in 1903. After joining the National 
Movement, he comes to realize that India's social and economic backwardness is a function of 
illiteracy. He believed that libraries would be crucial in removing these roots, which inspired him to 
launch the library movement in India. He founded the First State Library Association in India when 
he was just 19 years old. He founded the Bengal Library Association in 1925 and the Andhra Desa 
Library Association in 1914. At the state level, he also helped to establish the Madras Library 
Association (1928) and Punjab Library Association (1929). He held countless meetings and 
conferences at the national and state levels about the value of libraries in order to spark enthusiasm 
among the populace. Iyyanki's efforts enabled the 1919 All India Public Library Conference to take 
place in Madras. He made the decision to start rural libraries, and it was through this that he also 
founded the Telugu literary newspaper "Andhra Bharati" in 1910. His contributions to the expansion 
of the public library system in India deserve praise, which is why the Indian government named him 
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the "Architect of the Public Library Movement in India" and awarded him with the Padmashri honor 
in 1972. The "Granthalaya Pitamaha" award was given to him by the Maharaja of Baroda. 

V.V. Shreshti has founded Saraswata Niketanam Library which is located in Vetapalem , 
Andhra Pradesh, India. It had the unique good fortune and honor of having Mahatma Gandhi, The 
Father of the Nation; put the foundation stone for it in 1929. Babu Rajendra Prasad, the president at 
the time, headed to the library in 1935. Seth Jamnalal Bajaj and Tanguturi Prakasam Pantulu 
inaugurated the structures. Throughout the struggle for liberation, it served as the youth's source of 
motivation. It is one of India's oldest libraries and houses a unique collection of paper and palm leaf 
manuscripts written in Hindi, Telugu, Sanskrit, and a few other Indian languages. The Saraswata 
Niketanam library was started with the following objectives: To promote and propagate Literature, 
Morality, Character, Patriotism, Humanity, Philanthropy, Devotion towards society etc., in all 
possible ways by establishing and maintaining Stationary as well as Travelling Libraries equipped 
with all-sided books on Sanskrit; 

Shri Ramkrishna Dalmia donated the majority of the amount required to build a Delhi Public 
Library in 1944. In February 1950 the Indian government and UNESCO approved to begin the 
project, and the library was formally opened on 27 October 1951, by then Prime Minister Jawaharlal 
Nehru. Its operations properly transferred from UNESCO to the Indian Government in 1955. The 
library conducts training services to both student librarians and social education workers and has 
done so from its early days. 
CONTRIBUTION OF SOCIAL REFORMER’S TO ESTABLISHED LI BRARY  
ASSOCIATIONS IN INDIA  

Library associations are learned societies. They promote development of the library 
Movement in a country. They strive for better provision of library and information services.  
Library development is dependent upon professional planning, foresight, understanding and 
involvement. These issues are managed in a better way by library associations than by individual 
institutions. Library associations play their part well, can help in spreading the library movement in a 
country and ensure better library service. They, indeed; assist in clarifying concepts of libraries and 
library and information services. 

Following are some enormous Personalities who give their remarkable performance to 
develop the Library association. 

Sayajirao Gaekwad was the Maharaja of Baroda State from 1875 to 1939, and is 
remembered for reforming much of his state during his rule the development of public libraries in 
Baroda was unique.  
Baroda developed a network of public libraries to serve the entire Princely State. Maharaja Sayaji 
Rao Gaekwad III of Baroda who traveled all over the world was deeply impressed by the role played 
by public Libraries in the promotion of education in the United States.  In 1910 he invited an 
American expert, William Alson Borden to organize the public library system for his state. The 
public library movement that flourished in Baroda was a glorious one. But that was not a general 
trend of that period because in no other part of India, a parallel development occurred. 

The Andhra Pradesh Library Association (formerly Andhra Desa Library Association) was 
established in 10 April 1914 Vijayawada and is the oldest state library association. 

Iyyanki Venkataramanaiah and Suri Venkata Narasimha Sastri initiated the formation of 
Association of Libraries of Andhra Area. 
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Alfred Cooper Woolner (13 May 1878 – 7 January 1936) was a Sanskrit scholar and 
professor. During 1928 to 1936, he was the vice chancellor of the University of the Punjab in 
Lahore. A galaxy of intellectuals, educators, librarians, and prominent Calcutta residents gathered 
for the First All India Library Conference on September 13, 1933, to found the Indian Library 
Association, with Woolner serving as its first president. 

Dr. S.R. Ranganathan and Mr. K.V. Krishnanswamy Aiyar  founded Madras Library 
Association (MALA) on 31st January 1928. He was a librarian and mathematician from India. He is 
considered to be the father of library science, documentation, and information science in India and is 
widely known throughout the rest of the world for his fundamental thinking in the field. He was a 
university librarian and professor of library science at Banaras Hindu University (1945–47) and 
professor of library science at the University of Delhi (1947–55). The last appointment made him 
director of the first Indian school of librarianship to offer higher degrees. He was president of the 
Indian Library Association from 1944 to 1953. 
CONCLUSION: 
The social reformers' contribution to the establishment of libraries and the advancement of Indian 
communities was briefly examined in the current study. With the aid of the discussion above, we can 
draw the conclusion that social reformers placed a strong emphasis on the establishment of libraries 
because they recognized the excellent roles that libraries performed and also incredible work done 
by these individuals both before and after independence. We need to work hard to develop the 
libraries to build a nation for our future generations.  
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India took seventy one years to achieve Independence from the British Raj but even after 
Independence the struggle for power, identity and dominance still continues. India has been a victim 
to a lot of social problems. The major problem that our country faced after Independence was the 
Hindu Caste System. A system that started for labor division but got transformed into division by 
birth.“It’s a job that takes courage and strength, believe you me – rubbing the dead man’s forehead, 
his chest, palms and the soles of his feet with strong smelling bull urine, anointing every orifice of 
the body with it before dressing him up again in fresh muslins and knotting the scared thread around 
his waist” (Mistry,3). This is exactly what an isolated community was doing when India was 
struggling for its Independence. They were the people belonging to the Parsi community the 
‘Khandhias’, corpse bearers. Their job was to carry dead bodies of people belonging to the Parsi 
community to the ‘Towers of Silence’ in Doongerwadi in Mumbai. The dead bodies were purified in 
the funeral chambers of the Tower, exposed to decompose and to be eaten by the scavenger birds, the 
vultures. These rituals were carried out by the Khandias, a small ‘invisible’ sub-caste of the Parsi 
community. They lived in a given small area around the ‘Tower of Silence’. Cyrus Mistry writes 
about these humiliated, segregated, isolated and deprived so-called ‘untouchables’of Parsi 
community in his book ‘Chronicle of Corpse Bearer’. 

Cyrus Mistry, an Indian Parsi novelist of this book was actually working for a documentary 
on Corpse bearers for Channel 14, while the documentary did not come out, the story eventually 
found expression in this touching book. The story in reality was told to the author by Aspi Cooper 
son of Mehli Cooper who married a Khandhia’s daughter. He gave up his job and began working as 
a Corpse bearer. In 1942 while he was young man he organized unprecedented and never-to-be 
repeated strike of Khandhias. He lived and died as a Khandhia in the Towers of Silence. 

The narrator PhirozeElchidana, son of aParsi priest who falls in love with Sepideh, a daughter 
of a corpse bearer. Due to her father’s demands Phiroze takes the job of a Khandhia for her. Sepideh 
dies due to snake bite soon after the birth of their daughter Farida.Phirozelives and dies as a corpse 
bearer. The second half of the book is about a boy named Joseph Maloney born to a Parsi father and 
Christian mother. He suffers from cancer and when his death is near he seeks realize through a 
Zoroastrian funeral. This act disturbs the entire Parsi community, the panchayat, press and the 
Khandhias. This struggle between the Parsi religion and Khandhia sub-caste is the main highlight of 
this novel. 

The novel begins with the protagonistPhiroze lying in the woods and is suddenly woken up 
his fellow member to start with his job. He belonged to the lowest sub-caste of Parsi community and 
they were called the Khandias. A  Khandia had to carry out the custom of purification of humans 
after death. This is a three thousand year old tradition of disposing of the dead by exposing them to 
scavenger birds and it remains an important tenet of the Zoroastrian faith. It is through this custom 
that the body gets a safe passage into the afterlife. In this process, however, Khandias had become 
the ‘untouchables’ of an otherwise casteless community. Many of them live in Doongerwadi, where 
the ancient tradition is still practised, in close-knit quarters of their own. For centuries, they have 
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lived under a cloak of secrecy and in near isolation of the outside world, carrying out an ancient 
custom hidden away in a patch of woods in the city.  

“It had always been a hereditary profession. Generations of inbreeding within families 
belonging to the small sub-caste of corpse bearers—together with a selfimposed and socially 
enforced isolation—had rendered them freakish, awkward and genetically unsound. How completely 
sad and despairing then, that corpse bearers continue to squirm and thrash about while trying to find 
ways to escape its inherited tyranny. My own case was completely unusual, of course: people were 
usually shocked and disbelieving when they learned that I voluntarily chose to marry a khandhia’s 
daughter, opting for a life at the Towers of Silence” (Mistry,19).Phirozethe main character of the 
novel was born in a Parsi priest’s family but he moves out of his religion for Sepidehbut 
unfortunately his beloved dies. According to the religion he cannot go back to his father again but 
has to live a life of Khandia which he himself had accepted. Occupation or labour of people was 
decided by the caste in which they were born and it remained hereditary.Tamoorus, father in law of 
Phiroze married Rudabeh, a rejected sister of a Parsi head priest of a Fire temple. Tamoorus did not 
have any job and was a drunkard which led to extreme poverty.  Framroz, the brother of Rudabeh 
and with the pity of  village panchayat,Tamoorus was given the job of a Khandia at the Tower of 
Silence. From that time this became his hereditary job and he became socially ‘outcaste’ the so 
called untouchable in the eyes of the Parsi community though initially they were not so. This shows 
how an individual’s occupation determined their social status and thus the change in community’s 
behavior towards them. 

‘Untouchability’ was commonly practiced. Their touch was considered impure and if they 
had to enter any Fire temple they had to go through purification rituals, most of the times they were 
just not allowed to come in. When these Khandias went to lift the dead bodies at the houses. They 
weren’t allowed to lean over walls or sit on public benches. In the book Coyaji the member of 
Khandia group would thrash them or impose heavy fine. This not only humiliated the Khandhias but 
also subjugated and their ‘lower’ position in society was realized.Phiroze could not share same 
benches even at his mother’s funeral, he was given a single chair by Tamoorus. He was allowed to 
perform purification job over his mother’s dead body but the community and his own family refused 
to even touch him. Some moments are particularly poignant, like when Phiroze reflects on his 
reaction to the contractor’s sexual advances and realises he didn’t find the experience odious, but 
observes that,“Strangely, I felt, after a very long time, human again; grateful to Buchia [the 
contractor] that he saw me as more than just some cadaverous, unclean thing whose very breath it 
was undesirable to commingle with.” (Mistry, 132)The khandhias are the lowest caste of the Parsi 
community, seen as sources of contamination who are forbidden from normal interactions with 
others. Khandhias must perform rituals of self-purification on a daily basis if they are to interact with 
others. Phiroze at a point also had to maintain distance from his father due to this, when he describes 
a rare visit to his father’s house years after he was thrown out, he stands hesitantly at the door. “In 
that instant, I saw something in his eyes, or imagined it: a flicker of warmth that made me want to 
embrace my father — but I’m glad I held myself back; for as I entered he stepped aside, rather 
deliberately, ensuring no physical contact was made between us” (Mistry, 161) this shows the 
rigidity of caste system in India that was above the blood relation between father and son. 

Phiroze complains “They don’t give us time to eat nor drink, make us work like donkeys! 
And if one of us faints in the midday sun, all five are made to pay the price! Is that justice?” (Mistry, 
76). They worked very hard, but had no rights, their wages weren’t given on time and got no resting 
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time. They were paid less and remained poor even after doing a lot of physical labour. The job of 
Khandias required a lot of mental courage and patience. They had to stay awake taking care of the 
pile of faggots and oil lamps. They had to carry human carcass on heavy solid iron bier on their 
shoulders. Once due to exhaustion and sun’s heat Phiroze topples the corpse of the bier and faints. 
He is later punished along with the other corpse bearers and given letter of suspension. The 
Panchayat looked at the incident as ‘disgraceful’ and Phiroze is only allowed to continue his job ‘on 
probation’. The Parsi Panchayat was unjust to the Khandias.Jungoo, the hearse driver meets with an 
accident with a lorry, the panchayat trustee refused to pay the expenses. For the community to 
remain calm and not get aggressive they brainwashed these people by saying that they would be 
rewarded in the next life for their services in this lifetime. In the Parsi religion it is said that if the 
nussessalers perform their duties properly they could get rid from the cycle of rebirth, decrepitude 
and death. 

At the end of the novel Phiroze and Rustom on behalf of the Khandia community submit their 
demands of “eight hours of working in a day, overtime compensation and a fixed entitlement of ten 
days casual leave in a year” to the ParsiPanchayat office. They are given dismissal letter and their 
demands were rejected. Finally they go on strike, the Parsi Panchayat faces criticism from all the 
sides and under pressure grants all their demands and gives Phiroze unconditional reinstatement. “the 
voice of orthodoxy was overwhelmingly represented, too, people who felt enraged that khandhias 
had actually dared to ‘hold the community to ransom’, that we should be ‘summarily sacked’ and 
punished in the harshest possible way.” (Mistry, 93). This faction even took out a small procession 
that marched through the streets demanding the strictest reprisals against us, carrying placards that 
made unpleasant broadsides such as: BLACKMAIL IS THE LAST RESORT OF SCOUNDRELS 
and THOSE WHO FEED THE VULTURES HAVE BECOME OMNIVORES THEMSELVES!” 
(Mistry, 93). This tells us that the suppressed and oppressed will one day come to power and fight for 
their rights. Once they realise their position and the reason behind them being dominated, they can 
definately rise from the constraints of society and its norms just like the Khadhias from the Corpse 
Bearer. 
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ABSTRACT :  
Nineteenth century is regarded as renaissance of Indian society. It saw several educated men 

and women with modern outlook   look critically into the social condition of the times andfound 
them lacking on several norms of equality and human dignity.They set out to bring about social 
change directed towards equality,justice, inculcation of scientific temper  and humanism. These 
social reformers combined the spirit of Western enlightenmentwith humanistic spirit of Indian 
philosophy. The result was many social reformer such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra 
Vidyasagar, Jyotiba Phule, Narayan Swami and many more giving their lives to the arduous task of 
social upliftment of downtrodden through creation of conducive environment for social 
transformation.Modern India is indebted to their efforts for havingbrought about positive social 
change aimed at abolition of social evils perpetuating the cycle of exploitation, discrimination and 
disadvantage. Through this paper we would delve into the role of some prominent social reformers in 
transformation of Indian society and critically evaluate their contribution in the same. 
KEYWORDS  – Socialreformers, social transformation, social evils, India  
INTRODUCTION  – 

India is diverse country with different religions ,cultural practices and ethnic groups .Like 
any other society Indian society also has its positive and negative. On the positive side it has a rich 
diverse and plural culture however there are several undesirable facets of Indian society. Rigid caste 
system with  inhuman practice of untouchability , evil practices such as sati, child ,ill treatment of 
widows and subordinate status of women,ingeneral, were some of the blots in pre Independent Indian 
society.Most of the people being illiterate were not introduced to progressive ideas of liberty , 
equality and humanism. Knowledge is the greatest means of empowering individuals and lack of 
education can be the biggest obstacle in the way of social justice and empowerment of weaker 
sections of society leading to their victimization at the hands of powerful section of the society. Then 
there is a human tendency to a amass power in  form of wealth and control over others. Since time 
immemorial powerful people have tried to dominate weaker. Later they canonized their dominance 
through scriptural sanction . In India various religious texts such as Puranas and texts like Manu 
smriti which was code of conduct for practicing Hindus validated several regressive practices against  
outcastes and women. Beginning of 19 nth century was remarkable as many progressive Indians 
could see through their Hindu malpractices. Through education they were exposed to modern 
progressive ideas and could no longer be comfortable with existing status quo. They took  upon 
themselves to bring about social reformation of Indian society.To our great fortune there were 
several such extraordinary people whodevoted themselves to the upliftment of weak and socially 
exploited and worked for their betterment. 
Raja Ram Mohan Roy – 

 Hailed as the first modern man of India due to his enormous work to fight superstitions and 
evil practices in society prevalent during that time. He was exposed to modern humanistic 
philosophy which considered each human being equal and entitled to dignified life. There could be 
no discrimination between people on account of caste, race, religion and gender.Being a harbinger of 
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Indian Renaissance, Raja Ram Mohan Roy challenged the inhuman practices such as sati pratha, 
exploitative caste system and retrograde social and cultural beliefs. Raja Ram Mohan Roy 
epitomized the progressive Indians of the times who were influenced by Western enlightenment and 
well versed with ideas of universal brotherhood as propogated byUpanishadic philosophy. He had 
good understanding of islamic monotheism and moral principles of Christianity. The result was a 
pluralistic personality who became chief proponent of human dignity and equal rights to all .He 
criticized idolatory or ritualistic worship of idols as practiced by Hindus. His most important 
contribution however is in a relentless fight against Sati pratha which expected widows to burn 
themselves in the burning pyre along with their deceased  husband. This practice had a religious 
sanction and those who committed sati where held in high esteem. Raja Ram Mohan Roy had to fight 
tooth and  nail to get this barbaric  practice of Sati abolishedby Bengal Sati Regulation Act, 1829 . 
Raja Ram Mohan Roy established the BrahmoSamaj with objective of promoting monotheism , 
opposing Brahmanism  and work for social  upliftment of women. His book  Percepts of Jesus: The 
Guide to Peace and Happiness is a seminal work on Christian moral values and ethics. In order to 
make common people aware of modern ideas he started publication of newspapers  Samvad 
Kaumudi  and Pragya Chaand in the year 1821. He also worked for education of masses by helping 
in establishment of Vedanta college and Hindu college in Calcutta. For masses reeling under the 
shroud of ignorance and backwardness facing British exploitation, Mohan Roy pioneered modern 
age and people who could fight for self determination.. 

Swami Vivekananda , an ascetic with social purpose from Bengal is most famous for his 
Chicago Parliament of world’s religions where he popularized the idea of universal 
brotherhood of Vedanta philosophy to American audience winning them over to India’s 
spiritual leadership. Apart from a spiritual leader , Swami Vivekananda was a social reformer 
,too. His discourses contained messages of social and moral upliftment of people. He instilled a 
sense of confidence ,especially,youth in their physical and mental ability. His propogation of 
ancient texts made people aware of their glorious spiritual traditions and  to take pride in their 
past . While extolling ancient knowledge he was not shy of criticizing religious dogmas , 
superstitions and social evils.  Upliftment of  Women was integral part of his philosophy. He 
advocated scientific inquiry and humanistic approach as a way of refined life . 

Swami Dayananda Saraswati was yet another social reformer of modern India. His call for ' 
return to vedas’ and purging of Hindu religion of all evils such as idol worship, mindless rituals , 
caste system based on birth rather than on occupation. He was a great supporter of women’s  right to 
education and equality. 

Swami Dayananda was a great believer in the teachings of Vedas; he gave the slogan: 
‘Return to Vedas.’ He criticized Hindu religious texts such as Puranas for perpetuating Idol worship 
and other superstitions. He tried to revive true Hindu philosophy and belief and argued against all 
wrong things being propagated in the name of Hinduism. In order to root out ills from existing Hindu 
religion ,he campaigned against untouchability, child marriage supporting intercaste marriages and 
encouraging women and outcastes to read Vedas and acquire higher education. 
He aggressively attacked social evils like Caste System by birth but argued that it should be based on 
occupation and work. 

He supported and advocated women’s right to education and equal social status. 
Also, Swami Dayananda started a campaign against Untouchability, child marriage, etc. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 48 

He supported inter-caste marriages and widow remarriages; supported Sudras and women’s right to 
read Vedas and to attain high education. 
Swami Dayananda Saraswati established ‘Arya Samaj’ in 1875 with the objective to reform Hindu 
religion according to Vedic teachings and to eliminate the negative influence of Western culture . 
Arya samaj also had the motive of uniting India socially, religiously and politically. The 
controversialshuddhimovement started for the purpose of purification of Hindus who had converted 
to other religions and could return back to Hindu was also integral part of Arya samaj . Swami 
Dayanand Saraswati ‘s contribution can be summed up in words of Mrs Annie Besant of the 
Theosophical Society  "It was Dayanand Saraswati who first proclaimed that India was for the 
Indians". 

Ishwar Chandra Vidyasagar continued in the footsteps of Raja Ram Mohan Roy. His 
poverty stricken background did not deter him fromchampioning  the cause of weak and 
downtrodden. He worked to alleviate misery of womankind by working tirelessly for widow 
remarriage, abolition of polygamy . 

Jyotiba Phule is one of the most prominent social reformer hailing from Maharashtra.He 
along with his wife Savitribai phule dedicated his life to women’s education and empowerment. He 
continued his mission for upliftment of women and downtrodden through SatyadhodhakSamaj .He 
waged a life long struggle against untouchability .He was the first one to use the word ‘Dalit’ for 
untouchables meaning the exploited or depressed one. Jyotiba Phule is credited with pioneering the 
movement for Dalit dignity and empowerment. 

The most important social reformer modern India has witnessed is none other than Baba 
saheb Ambedkar as Dr. Bhim Rao Ambedkar was popularly known. Coming from a low caste 
background where his family was considered untouchable he had first hand experience of 
untouchability.Having suffered the humiliation of being an outcaste and facing discrimination on 
account of his low caste on a daily basis led him to direct his sharp intellect and educational 
attainments in service of Dalit or the most depressed classes  Having founded 
BahishkritHitakarniSabha in  1924to create socio- political awareness among Dalit .He exhorted his 
fellowmen to ‘educate, organize and agitate’. BahishkritHitkarnisabha aimed to organize lower caste 
people and pressurize government to grant them equal rights in society and political life such as 
access to common water bodies,entry into temples, abolition of untouchability and a dignified life 
sans discrimination. He also demanded reservation for lower castes When British announced the 
infamous communal award which proposed a separate electorate for each community wherein 
untouchables were also regarded as a separate community. This clause was vehemently x by leaders 
of Indian national congress led by Mahatma Gandhi. Ambedkar ,however, supported it as despite 
being  communal and divisive it gave more and more untouchables representation in 
legislatures.After fierce discussion it was decided to reserve seats for depressed classes while the 
separate electorate was abolished .This was a major victory in direction of recognition of Dalits into 
fold of caste Hindu .Finally the principle of reservation for scheduled castes and scheduled Tribes 
was enshrined in constitution of India in 1950. As chairman of drafting committee, Dr. Ambedkar 
put his erudition to effective use by creating a document that abolished discrimination against 
depressed classes and enshrined equal rights for them and all weaker sections of society  

Conclusion – To conclude, it can be said that social reformer mentioned in this paper and 
several more contributed hugely to social transformation of Indian society. It was due to their tireless 
efforts that India has most progressive laws in the world which guarantee right to equality and social 
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justice to millions who would have continued to lead a sub human life without theheroic efforts 
ofthese men and women though lot more needs to be done . 
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INTRODUCTION: 
Iris Murdoch, in her lifetime, was nominated for the Booker Prize four times, winning for 

her most well-known novel The Sea, The Sea, along with numerous other awards, and Damehood 
in 1987.  Her work fell out of favour somewhat in the late 1980s and early 1990s but, since her 
death in 1999, there has been a growing appreciation of her twenty-six novels. However, fiction 
writing was not her only skill. Until the late 1960s she practiced as a professional philosopher, 
teaching at Oxford University, and then the Royal College of Art in London; she wrote major 
works of philosophy that are only now becoming widely appreciated. She also wrote poetry, 
plays, essays, reviews, and thousands of letters, often spending up to four hours a day writing to 
people all over the world. 

Her work itself is rather challenging to categorise. She has been referred to as a mystic 
realist, an ethical realist, a surrealist, a moral psychologist, and a philosophical novelist. None of 
these captures the entirety of her fiction: how could they, given a forty-year writing career, from 
1954 to 1995?  Murdoch believed that fiction should be of paramount importance as it is a place 
where the reader can be transported, changed, made new. In one of her essays she wrote:  

For both the collective and the individual salvation of the human race, art is 
doubtless more important than philosophy, and literature most important of all 
(Existentialists and Mystics, 371).  

In her work Under the Net from 1954, British author and philosopher Iris Murdoch 
chronicles the wanderings of aspiring author Jake Donaghue over Europe in search of phantom 
ideals. The book belongs to the picaresque genre, a humorous form in which a witty, working-class 
hero rises to the top of society by exploiting his cunning. Donaghue consults his longtime friend 
and philosopher Hugo Bellfounder for help. The story gives this archaic genre a modernist twist by 
portraying Donaghue as a freeloader who, ironically, succeeds thanks to the chance contacts that 
the chaos of the modern world offers. The novel is regarded as one of the best pieces of literature 
from the 20th century and is a part of the contemporary canon. 

After a brief trip to France, Donaghue returns to London at the start of the book. His 
relative Finn informs him that they were expelled from Madge's home so that her affluent new 
boyfriend Sammy Starfield could move in. Finding an old professional translation while packing, 
Donaghue is reminded of Dave Gellman, a philosophical friend he had lost touch with years 
earlier. He leaves his suitcase at Dave's flat and proceeds, on Finn's recommendation, to the 
residence of singer and ex-lover Anna Quentin. She sends him to her actor sister Sadie because she 
is preoccupied with a movie project. Sadie, who is evading Hugo Belfounder, who is in love with 
her, is found by Donaghue. 

Hugo comes to mind because of a number of intellectual exchanges they formerly had over 
the nature of language. Sammy intercepts Donaghue as he is on his way back to Madge's to 
retrieve his last belongings and offers him money to depart amicably. Donaghue offers to watch 
Sadie's house, only to discover later that he has been imprisoned there. He is rescued by Dave and 
Finn, and after unintentionally answering a call from Anna that implied he was in love with her, he 
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begins to search for Hugo. Hugo is reportedly in a pub, according to a letter left on his door.  In 
their search for him, Dave, Finn, and Donaghue hop from pub to bar while becoming increasingly 
inebriated. They swim in the Thames and come upon a Lefty Todd-style campaigner. The next 
morning when they wake up, Dave remembers that he was supposed to give Donaghue a note from 
Anna asking to see him right away. She has already left the theatre where she works when he 
rushes there to find her. He approaches Sadie's door and overhears what appears to be a conspiracy 
by Sammy and Sadie to use one of his translations for a movie as their own. 

Furious, Donaghue asks Finn to help him break into Sammy's Chelsea apartment and take 
the script. When they are unable to locate it, Donaghue uses Mr. Mars, Sammy's dog, as leverage. 
They come across a tabloid that claims Anna is travelling to Hollywood via Paris. Following Hugo, 
they eventually found him at a studio in the south of London. There, Lefty Todd is ranting about 
socialism in politics. Hugo is taken aside by Donaghue, but before he has a chance to speak, the 
United Nationalists' political march sparks a rush. When the movie set collapses, Donaghue 
manages to flee by telling Mr. Mars to pretend to be dead and call for a veterinarian. He visits 
Dave the following day and discovers the money he earned at the casino. 

Two letters from Madge that include a lead on a job in Paris and money to cover travel 
expenses are sent to Donaghue. He and Dave placed a wager on Lyrebird after discovering that 
Sammy had voided the £600 check. Later, he departs for Paris. Donaghue is horrified to learn that 
one of his literary rivals, Jean-Pierre Breteuil, has received recognition for his book on July 14th. 
After learning that Madge's job offer had something to do with the movie business, he politely 
denies it. While strolling across Paris, he notices Anna but loses sight of her in the throng. He 
pursues her but ultimately follows a doppelganger. He finds out the following day that Lyrebird 
triumphed against all odds. 

Donaghue secures employment as a hospital aide in the ensuing weeks. One of his first 
patients is Hugo, who was injured at a political rally by a brick that was thrown. To escape being 
fired for getting too close to a patient while working, he goes to the hospital in the middle of the 
night. Hugo is surprised to find that neither he nor Anna are the object of his ire. The opposite is 
true—Anna loves him, he loves Sadie, and Sadie loves Donaghue. Donaghue assists Hugo in 
leaving the hospital, but when his employer notices, he leaves without being formally fired. At the 
conclusion of the book, Donaghue visits Hugo. Hugo has vanished, leaving Lefty with his 
belongings. Under the Net is a book mostly about the serendipity of modern life, and it exploits the 
protagonist's roaming to demonstrate how problems and resolutions emerge in the creative life in 
an unpredictable manner. By seeing his own story through to a satisfying conclusion, Donaghue 
develops as an artist and gets ready to start creating creative work. 

Hugo, Sadie, Hugo, and Jake all adore Jake. Jake also adores Anna. The theme of unrequited 
love runs throughout Murdoch's debut book like a Shakespearian drama. Although Anna 
occasionally caves in to Jake's advances, she remains elusive despite his protestations that he dislikes 
people and would want to avoid partnerships. Instead, Anna falls in love with Hugo, whose intellect 
acts as a drug to her. She feels liberated and inspired by his ideas. She sacrifices singingone of the 
talents Jakes adores her forHugo, who later invests in building a theatre devoted to mime. Anna loves 
Hugo in return, but Sadie, Anna's sister, appeals to Hugo more. Hugo becomes fixated on catching 
Sadie because she is smarter. Sadie worries for her safety because he seems awkward around her 
while he is distant with Anna. Sadie asks Jake to keep Hugo away from her. 
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In Under the Net (1), the characters roam against a backgroundof seeming strangeness. Yet 
there is nothing unreal orimprobable in the hero's adventures. His experiences are in thepicaresque 
tradition, and their setting is representative of contemporarylife in a half Bohemian milieu. But Iris 
Murdochhas a gift for metamorphosing ordinary incidents and sceneryinto an unfamiliar .. substance, 
whose oddity is emphasized bythe personality of the characters. The scenes in the Cold 
CureResearch Centre, in the Mime Theatre or in the film studiocreate an atmosphere of 
extravaganza, not because of what theseplaces are but because of the unusual vision of them the 
authorconveys. 

The reader of Iris Murdoch's novels is at once struck by theoriginality of her imagination; he 
may be puzzled, fascinatedor shocked by her eccentricity, but he can never be indifferent. 

The novels challenge the reader and invite his cooperation, forIris Murdoch never imposes 
her own appreciation of a givensituation: she inquiries into its potentialities and encouragesthe reader 
for further meditation. The seriousness of herapproach indicates that she does not search for the 
extraordinaryat all costs, but her inventiveness serves her philosophicalthought admirably. On the 
whole, her heroes do notcomply with. Ordinary standards; they move in a peculiarworld, apparently 
without moral restraint. This does not purportthat their attitude to life is non-moral, but their ethics 
ispersonal and they chiefly aspire to freedom and truth. 

Reading Murdoch for the first time stimulates the feeling of being exposed to the real 
concerns of human beings and humanity, and how we might respond to them through loving 
kindness.Encouraged by Murdoch’s tenacious wrestling with basic questions of human existence 
and human relationship, these essays not only clarify her views on human goodness, but also move 
beyond the academy to reflect on how we can and ought to undertake the human adventure in our 
daily lives. 
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LITERATURE OF REFORMER: PANDITA RAMABAI 
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INTRODUCTION 

Literature is the mirror of society, which informs the people about the state of affairs.This is a 
work of literature.Present clearly what is happening in society whether it is right, bad, scary or 
wrong.When the writer creates literature, then through that literature he does the work of awakening 
the society, giving consciousness.The word 'literature' itself means 'with interests'; the writing in 
which the interest of the human being is included, that writing is called literature.Whether it is 
writing to inform about good behavior or to warn about bad things.In both cases, literature seeks the 
benefit of man.Literature has been going on since ancient times and since then till today the only 
purpose of literature has been 'Representation of Human: Man is such a creature that does not live 
alone, he lives in a collected form whether it is in the form of a family or society.In form of.In 
ancient times, when humans lived alone in caves, they were called primitive humans, but later many 
humans gathered in them, then those same primitive humans were humanized and they were 
proposed in human form.In they started thinking about each other, started helping each other and 
started living together, under which all the qualities of humanity were included in them and humans 
together started moving towards development. 
Life story of Pandita Ramabai 

In humanism and humanistic ideology, seeking the liberation of mankind from all kinds of 
shackles.Despite being an advocate of Yash Abhyudaya, differences are found in them.Humanism is 
considered to be the first step of humanism.Humanism is limited to mankind, but humanism is not 
only human but non-human, it is widespread among all living beings.The form of humanism has 
become so vast, widespread and natural that there is no distinction in foreign countries, no difference 
of any kind is found between man and man.In humanism, self-realization of all the disparities, 
discrepancies and ironies of life is found.And the picture of all the tendencies emerging in the human 
mind is also found.There is collective social consciousness in this, not scientific.In this, the depiction 
of social happiness and sorrows is mainly done.  

Pandita Ramabai is an extraordinary goal-oriented woman knowledge, culture and ethics was 
invented in her personality. She was adept at giving lectures, discourses and debates in the Sanskrit 
language. When she came to Calcutta after facing endless hardships and travelling, people showed 
respect to Ramabai by giving her a woman's life and education. The attitude towards Pandavas 
becomes clear; she had said that you know that you should learn science and live in the world. If you 
learn Sanskrit, you will easily understand the women of ancient times.You will find that in ancient 
times, women were educated in our country and women had freedom and independence. Draupadi 
used to sit near her father in the court. She admonishes Yudhishthira that he should not play with the 
chut, as my father has told me that it causes harm. Shri Krishna used to sit near his mother during the 
meeting. It proves that there was no practice of keeping women locked up at that time. This move 
started from the time when the Muslims took over India and even now the move is very strict even in 
the countries which have been under the rule of Muslims for a long time. As one move toward the 
west, the effectiveness of this movement is found to be less. Child marriage closes all avenues of 
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knowledge.By studying the scriptures, you will know that child marriage was not practiced in ancient 
times.People say that if women are not married and educated at a young age, they will become 
vicious, but this is wrong.The example of women like Satyabhama, Savitri etc. makes this idea more 
false.Not only this, women will become more virtuous with the yoga of knowledge.I am not saying 
that there are no vices in educated women, but there are no vices in women who are confined. 
Role in women's education 

Pandita Ramabai's role in women's education was not anti-male at all.Harassment of women 
and against the restrictions on them she was girded.She was drawing attention to how people are still 
clinging to the old idea of 'no women's freedom', by observing the condition of men and women at 
that time, she was expressing a clear position that 'the condition of women in a country improves, the 
overall condition of the country improves'.It is from this strong position that Ramabai established the 
Arya Mahila Samaj in Pune in 1882 for the all-around upliftment of women, followed by Solapur, 
Barshi.Arya Mahila Samaj was also established in Ahmednagar, Mumbai, Thane, Pandharpur 
etc.Arya Mahila Samaj was main aim of the Arya Mahila Samaj to free women from the oppressive 
practices of blind traditions such as child marriage and ignorance.Ramabai had a strong belief that 
the upliftment of women would be achieved by giving proper education and proper rights to 
women.But they were worried about how child marriages can be stopped 
Purpose of Women's Education 

Ramabai took a further step in women's education by establishing Sharda Sadan in March 
1889 in Mumbai, this Sadan was established mainly for child widows.The girls of the house were 
given all kinds of education.As a child widow, she should not remain weak and helpless, she should 
be able to live as a good citizen, and she should be self-reliant.Ramabai thought that she should get 
married at the right time and start a new life. Emphasis was placed on how child widows can live 
well with self-respect, independence and self-reliance. To change society's attitude towards widows, 
widows should be educated first.Awareness of the fact that they are useful and integral part of the 
society should be gradually increased.For this, Ramabai kept the education system in the house 
extensive.So those girls started to become cultured, educated and self-reliant.Ramabai was of the 
mind that every woman should learn some industry. Therefore, various types of education system 
was started to make widows, widows, blind, disabled, women strong, capable and self-reliant. 
Because the main motive behind Pandita Ramabai's women's education was self-reliance. Education 
was given on the same principle in the ashram at Kedgaon.The life of labor in the ashram is 
beneficial to the women as well as it is nourishing to their minds.Ramabai insisted that girls should 
be strong and happy through education.In this way important work was done to create awareness 
about women education in Maharashtra. 
Ramabai: Life Devoted for Women's Education  

Ramabai spent her entire life for the cause of women's education.Responding to Hunter man 
regarding the promotion and dissemination of women's education, Ramabai said, "I am the daughter 
of a gentleman who was persecuted for advocating women's education, people raised endless 
difficulties in his path and boycotted him, and I should be engaged in the work of improving the 
status of women throughout my life."I have decided. "In this statement of Ramabai, the fervor of her 
heart about the work of women's education is overflowing. Society first opposes any good work. 
After the usefulness of that work is proved, society glorifies it. Ramabai adopted the continuous 
work of saving women through women's education without begging the blind society. Ramabai was 
a Christian.Hindus stopped sending girls to their Sharda Sadan because of their conversion to the 
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religion. Pandita Ramabai's remarks about this are heartwarming. She says that if our countrymen 
had given us proper shelter and encouragement, Sharada Sadan would not have become a Christian 
institution. It should not be a Christian institution., so there was a lot of effort earlier and it is still 
going on, I begged for alms from the Christians as Hindus would pay to run the school. Now if you 
are proven to run the school, there will be no hindrance from our Christian patron. You should pay 
the expenses.Teacher Nema. Put a Hindu woman as the head. So be itso we Christians will help you 
according to the original intention.It is much easier to point out faults in the work of others than to do 
any work yourself. "This answer to the critics of Pandita Ramabai's Sharada Sadan is very balanced. 
One should think first about who is doing the work and how good it is for society. Pandita Ramabai 
devoted herself to the cause of women's education.Regardless, the significant efforts made to bring 
about women's reform through women's education are highly commendable 
CONCLUSION 

Literature and society have an inextricable relationship, as society is formed by human 
beings, the events happening in the society create literature, even if writers create literature, the 
subject of their literature is to make sense of human thoughts and problems.Is.Although the literature 
has been going on since ancient times, there has been a progressive development in it, where the 
author poets of ancient times, along with human beings, did writing work based on grand 
imagination and ideas, whether the subjects of literature are related to imagination, nature.But the 
important focus of literature was 'human'become this law 
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Corruption has become synonymous with sports administration in India. Whether it is the 
most popular cricket or hockey or weightlifting, most of the sports authorities in India have come 
under attack due to corruption charges. 

Recently, in a series of tweets, the Union Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore 
mooted an idea that seeks to drop the word ‘Authority’ from the Sports Authority of India (SAI) as 
the word lost relevance in the modern sporting scenario. Further, the minister expressed concern over 
the dire situation of sporting icons who are struggling to meet basic needs. The minister’s comment 
on the present situation of sports led to a debate on the ways to improve the sports ecosystem in the 
country. It is against this backdrop, it is pertinent to understand the factors adversely affecting the 
sports in India and the steps taken by the government to rectify the situation. 
Reasons behind underdevelopment of sports in India are – 
Corruption & Mismanagement of sports authorities:  

Corruption has become synonymous with sports administration in India. Whether it is the 
most popular cricket or hockey or weightlifting, most of the sports authorities in India have come 
under attack due to corruption charges. Besides, the involvement of politicians in the administration 
of sports bodies for a very long period and controversies surrounding 2010 Commonwealth Games 
dented the image of sports administrators in India. 
Social and economic inequalities: 

Social and economic inequalities have a negative impact on the Indian sport. Denial of access 
to sports infrastructure due to poverty, concentration of stadiums and other sports avenues only in 
cities, lack of encouragement to girls to participate in sports, etc., have impaired the development of 
a positive sports culture in the country. 
Lack of infrastructure: 

This is one of the most important factors for the apathy of the sport in India. Since 
infrastructure is necessary for training and organizing games, its non-availability and its access to 
only a few sections of the society have adversely impacted the sport participation and the quality of 
sports persons. 
Policy lacunae: 

For the development of any sector, formulation and execution of an effective policy is a sine 
qua non. This is true for sports also. Till date, the sports policy planning and implementation is 
centralized in the country due to the paucity of resources and the expertise by the State and local 
governments. Moreover, the absence of a separate ministry of sports at the union level reflects the 
apathy towards sports. 
Meagre allocation of resources:  

Compared to other developed and developing countries, allocation of financial resources is 
meager in India. In the Union Budget 2017-18, Rs 1943 crore allocated for sports. While it is Rs 450 
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crore higher than the previous year, it is much below than the around Rs 9000 crore spent annually 
by the UK for the sports sector. 
To remedy the situation, the union government has taken a number of initiatives in recent 
years. Some of them are - 

In September 2017, the Union Cabinet approved the revamped Khelo India programme at a 
cost of Rs.1,756 crore for the period 2017-18 to 2019-20. The programme aims at mainstreaming 
sport as a tool for individual development, community development, economic development and 
national development. The revamped Khelo India Programme would impact the entire sports 
ecosystem, including infrastructure, community sports, talent identification, coaching for excellence, 
competition structure and sports economy. 

In March 2017, 12 Indian players of international eminence were appointed by the 
government as National Observers for the first time for the development of various sports in the 
country. Among other responsibilities, they assess the existing sports infrastructure/ equipment, 
quality of scientific backup and medical facilities at the venues of the national coaching camps and 
report the critical gaps. 

Under the scheme of “Assistance to National Sports Federations”, the government has been 
providing financial assistance to the recognized National Sports Federations (NSFs) for supporting 
girls/women’s exposure, training and participation at national/ international level. 
In order to provide best possible help and support to athletes in their training for the upcoming 2020 
Olympics, the government approved the appointment of foreign coaches and supporting staff. 

In April 2016, the Central Sector Scheme, Khelo India – National Programme for 
Development of Sports was approved by the government. It subsumes the erstwhile Rajiv Gandhi 
Khel Abhiyan, Urban Sports Infrastructure Scheme and National Sports Talent Search System 
Programme. 
CONCLUSION  

Despite the above mentioned measures taken by the government, the sports ecosystem is of 
poor quality in the country. For a country of over 1.25 billion, the existing sports infrastructure is not 
satisfactory. The lack of world-class infrastructure and the inadequate support of the government is 
reflected in poor performance of Indian athletes in major international events like the Olympics. Tiny 
countries like Cuba, Croatia and Lithuania performed better in the 2016 Olympics compared to India. 
It is high time, the public and private sector should come together to lift the Indian sport sector from 
the present deplorable situation. Extension of Justice Lodha Committee recommendations on BCCI 
to all other sports bodies will be a right step in this direction. 
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ABSTRACT : 

Relevance of the study is determined by the need to resolve the contradiction between the 
public need to create a modernmodel of youth policy and social work with young people and the 
insufficiently developed methodological, managerial bases ofthis activity. the main objective of the 
work is to identify aspects of social management in the field of sports and youthdevelopment 
activities.  
KEYWORDS : Development of the physical culture and sport, sound lifestyle, students, studies of 
the fortification of health. 
INTRODUCTION 

Student's life is very various. ending studies, the student has a free time, which is used for 
developmentof intellectual and physical abilities . A chair of physical culture of University together 
with sports club carry out the large sports-improving and mass work in ourhigh school. The excellent 
worker of physical culture and sports  highly skilledteachers, among which 7 senior lecturers,  
effective work of the stuff is marked by assignment to 8 best teachers of a rank "Excellent of 
physical culture and sports  
METHODOLOGY 

Technique of questionnaire as a sort of sociological research included two parts: interview 
and questionnaire, carried out in parallel. 1686 students of various faculties of high schools and  
University. As a list of questions the developed questionnaire was usedresults of questionnaire have 
shown, that the majority 85% of the students were engaged or are engagedin sports (87% of the 
young men and 82% of the girl). 95% of the respondents positively concern to sports(96% of the 
young men and 93% of the girl). And many – 35% (27% of the young men and 48% of the 
girl)would like to be engaged in swimming, if there were suitable conditions popularity of swimming 
is explained by the increased interest of the majority of the students to this kind ofsports, as there are 
a lot of rivers, lakes and ponds, and it is not enough of swimming pools. popularity of such kinds of 
sports, as aerobics, the sportsgamesis very high. Having entered the high school, the young people 
usually stop to be engaged insports actively. Only 16% (20% of the young men and 11% of the girl) 
respondents are engaged in sports "of maximum achievement" at the international, regional and city 
levels. Now for improving of health thestudents are engaged in physical culture and sports actively 
enough.negative attitude to drugs – 68%, and to smoking – 63% is observed. Occasionally use spirits 
drinks 58% of the students. Probably, it is necessary in this age in high schools to strengthen 
propagation of sports style,healthy image of life positively appreciate the quality of training on 
physical cultureare satisfiedon the whole with the form of training, the contents, except for 
discrepancy of sports base of high schoolsto the modern requirements. financial position of the 
students practically completely depends on theparents and relatives – 87%. On one grantmanage to 
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survive in our difficult time 12% of the respondents. part of the students earns additionally– 
24%.future occupation for the majority of the students is connected with highly paid work – 65%. 

Only 6% (7% and 4%) of respondents could be trainers. In the future occupation the most 
students consider different factors: high earnings, pleasure from work, opportunity totravel, high 
prestige, opportunity to open the business – 45%. 
RESULTS AND DISCUSSION 

Sociological analysis has shown, that the students of high schools  conduct a healthy image of 
life, are engaged in sports, try to improve their health, do not use the drugs, but do nothave enough 
rest and, irrationally use the leisure. Chairs of physical culture, sociologyand carried out a common 
sociologicalresearch. urgency of the given research approves that more than 20%of the students of 
humanitarian faculty is released from training in the basic group on physical culture. Inspecial 
medical group are engaged the majority of the economists, palynologists of faculty.According to the 
data of sociological research the students before entering Universitywere engaged in sports; 85% and 
now would like to be engaged in swimming; 35% – in aerobics,sports games . Unfortunately, in 
educational time it cannot be made, it is a pity butthere is no a swimming pool at the university and 
the coming years its construction is not planned. Forincrease of motivation of the students on chair of 
physical culture is developed a pedagogical methodicalcomplex on discipline “Physical culture”. 
More perfect working educational program forspecial medical group was prepared considering 
individual program on each group of diseases, condition ofhealth of the students.complex tests on 
special physical preparation are developed.enable to develop the correctrecommendations to the 
students on correction of a functional condition and development of theprofessionally important 
qualities during study and to form a healthy image and style of lifemeasures allowed increasing 
motivation to be engaged by physical culture, which isobjectively expressed by the data of 
sociological research.Raising beside student physical and psychological stability we pawn and 
innovation foundation inimprovement their physical preparedness  and motor activity for future 
periodsof the whole lives, hereunder occurs formation and fortification of health through the whole 
life. 
CONCLUSION 

Change social-economic base of the development of the country, settling have brought about 
arising theproblems, concluding ecological problems, commercialization, cause the social conflicts, 
worsen the qualityto life, particularly young generation, unhealthy lifestyle, of all layers’ society, 
active occupation by physicalculture and sport, particularly triumphal victories our Olympics and 
Paralympics on Olympiad. 
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INTRODUCTION: 

This paper deals with social contritution of Mahatma Gandhi’. Mahatma Gandhi, byname 
of  Mohandas Karamchand Gandhi, (born Oct. 2, 1869, Porbandar, India—died Jan. 30, 1948, 
Delhi), Preeminent leader of Indian nationalism and prophet of nonviolence in the 20th 
century.Gandhi grew up in a home steeped in religion, and he took for granted religious tolerance 
and the doctrine of ahimsa (noninjury to all living beings). He studied law in England from 1888 to 
1891, and in 1893 he took a job with an Indian firm in South Africa. There he became an effective 
advocate for Indian rights. 
OBJECTIVES OF STUDY: 

1.To Study Mahatma Gadhi as a Social Reformer. 
2.To study contribution of  Mahatma Gandhi. 
In 1906 he first put into action satyagraha, his technique of nonviolent resistance. His success 

in South Africa gave him an international reputation, and in 1915 he returned to India and within a 
few years became the leader of a nationwide struggle for Indian home rule. By 1920 Gandhi 
commanded influence hitherto unattained by any political leader in India. 

He refashioned the Indian National Congress into an effective political instrument of Indian 
nationalism and undertook major campaigns of nonviolent resistance in 1920–22, 1930–34 
(including his momentous march to the sea to collect salt to protest a government monopoly), and 
1940–42. In the 1930s he also campaigned to end discrimination against India’s lower-caste 
“untouchables” (Dalits; officially designated as Scheduled Castes) and concentrated on educating 
rural India and promoting cottage industry. 

India achieved dominion status in 1947, but the partition of the subcontinent into India and 
Pakistan was a great disappointment to Gandhi, who had long worked for Hindu-Muslim unity. In 
September 1947 he ended rioting in Calcutta (Kolkata) by fasting. Known as the Mahatma (“Great-
Souled”), Gandhi had won the affection and loyalty of millions. In January 1948 he was shot and 
killed by a young Hindu fanatic. 

Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political 
ethicist who employed nonviolent resistance to lead the successful campaign for India's 
independence from British rule, and to later inspire movements for civil rights and freedom across 
the world. 

Mahatma Gandhi was a true social worker fighting against the evils of society. He always 
said, if you want to do social work, you start it yourself. He was very worried about poverty of India, 
and his political movements were also a type of social work. 

Better known as the Mahatma, or great soul, Gandhi was an Indian lawyer who led his 
country to freedom from British colonial rule in 1947. He was assassinated months later at age 78. 
Gandhi is most famous for his philosophy of nonviolence that has inspired civil rights leaders 
around the world. 
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Assuming leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi led nationwide 
campaigns for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, 
ending untouchability, and, above all, achieving swaraj or self-rule. 

Gandhi's practice was also similar to social work by his inclusion of concerns for racial, 
gender, and class justice; the empowerment of people; the overcoming of poverty; and the 
development of a culture that promotes healthy human development. While leading nationwide 
campaigns to ease poverty, expand women's rights, build religious and ethnic harmony and 
eliminate the injustices of the caste system, Gandhi supremely applied the principles of nonviolent 
civil disobedience, playing a key role in freeing India from foreign domination.The contribution of 
Mahatma Gandhi to the Indian freedom movement can't be measured in words. He with other 
freedom fighters enforced the Britishers to leave India. His action, words are the source of 
inspiration for millions, and his struggle movement, policies were non-violent. 

He was known for his non-violence protest and was a leading figure of freedom movements 
whether in India or South Africa. With his efforts finally, India got freedom from colonial rule.He 
always gave importance to human rights. No doubt, Mahatma Gandhi is a true inspiration not only 
for the past generation but also for the generations to come with his ideology of non-violence, truth, 
tolerance, and social welfare.In the Champaran district of Bihar the condition of Indigo cultivators 
became miserable under the Tinkathiya system. Under this system, the cultivators were forced to 
cultivate Indigo on the best 3/20th part of their land and were forced to sell them at a cheaper price. 
The situation for the farmers became worse due to harsh weather conditions and the levy of heavy 
taxes. Then, Rajkumar Shukla met Mahatma Gandhi at Lucknow and invited him.At Champaran, 
Mahatma Gandhi adopted the approach of the civil disobedience movement and launched demonstrations and 
strikes against the landlords. As a result, the government set up a Champaran agrarian committee of which 
Gandhi ji was also one of the members. All the demands of the cultivators were accepted and the Satyagraha 
was successful. 

A no-tax campaign was started by Mohan Lal Pandey in 1917 who demanded the remission 
of taxes due to poor harvest or crop failure in Kheda village, Gujarat. Mahatma Gandhi was invited 
and he joined the movement on 22 March, 1918. There, he started Satyagraha. The movement was 
also joined by Vallabhbhai Patel and Indulal Yagnik. Finally, the demands were fulfilled by the 
British government and it was successful. 

Khilafat movement was started by the Ali brothers to show the protest against unjust done 
with Turkey after the First World War. Under the guidance of Mahatma Gandhi, the movement was 
launched against the British government to restore the collapsing status of the Caliph in Turkey. All 
India Conference was held in Delhi where Mahatma Gandhi was elected as a president. He also 
returned the medals received from the British Empire in South Africa. The success of the Khilafat 
movement made him the national  Non-Cooperation movement was launched in 1920 by Mahatma 
Gandhi due to the Jallianwala Bagh Massacre. Mahatma Gandhi thought that this will continue and 
Britishers will enjoy their control over Indians. With the help of Congress, Gandhi ji convinced 
people for starting the non-cooperation movement in a peaceful way which is the key factor to attain 
independence. He framed the concept of Swaraj and it became a crucial element in the Indian 
freedom struggle. The movement gained momentum and people started boycotting the products and 
establishments of the British government like schools, colleges, government offices. But due to the 
Chauri Chaura incident, Mahatma Gandhi ended the movement because in this incident 23 police 
officials were killed. 
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Mahatma Gandhi in March 1930 addressed the nation in a newspaper, Young India, and 
expressed his willingness to suspend the movement if his eleven demands get accepted by the 
government. But the government at that time was of Lord Irwin and he did not respond back to him. 
As a result, Mahatma Gandhi initiated the movement with full vigour. 
He started the movement with Dandi March from 12 March to 6 April, 1930. Mahatma Gandhi along 
with his followers marched from Sabarmati Ashram to Dandi in Navsari District, Ahmedabad on the 
sea coast and broke the salt law by making salt on 6 April, 1930. 
CONCLUSION: 

Mahatma Gandhi launches the Quit India movement on 8 August, 1942 during Second World 
War to drive British rule out of India. In the movement, Mahatma Gandhi delivered a 'Do or Die' 
speech. As a result, the entire members of the Indian National Congress were arrested by the British 
officials and imprisoned without trial. But the protest continued across the nation. By the end of 
World War II, the British government cleared that they will hand over the powers to India. Mahatma 
Gandhi called off the movement which results in the release of thousands of prisoners. 
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INTRODUCTION : 
  This Paper focuses on contribution of Abul Kalam Ghulam Muhiyuddin Ahmed bin 
Khairuddin Al-Hussaini Azad renown as Maulana Abul Kalam Azad was one of the most influential 
independence activists during India’s freedom struggle. He was also a noted writer, poet and 
journalist. He was a prominent political leader of the Indian National Congress and was elected as 
Congress President in 1923 and 1940. Despite being a Muslim, Azad often stood against the 
radicalizing policies of other prominent Muslims leaders like Muhammad Ali Jinnah. Azad was the 
first education minister of independent India. Maulana Abul Kalam Azad was posthumously 
awarded ‘Bharat Ratna’, India's highest civilian honor, in 1992. 
Objectives of Study: 

1. To study contribution of Maulana  Abul Kalam Azad. 
2. To study Maulana  Abul Kalam Azad as a social reformer. 

Life of Maulana Abul Kalam Azad 
 Maulana  Abul Kalam Azad was born on 11 November 1888 and he was an 
Indian independence activist, Islamic theologian, writer and a senior leader of the Indian National 
Congress. Following India's independence, he became the First Minister of Education in the Indian 
government. He is commonly remembered as Maulana Azad; the word Maulana is an honorific 
meaning 'Our Master' and he had adopted Azad (Free) as his pen name. His contribution to 
establishing the education foundation in India is recognised by celebrating his birthday as National 
Education Day across India.  
 As a young man, Azad composed poetry in Urdu, as well as treatises on religion and 
philosophy. He rose to prominence through his work as a journalist, publishing works critical of 
the British Raj and espousing the causes of Indian nationalism. Azad became the leader of 
the Khilafat Movement, during which he came into close contact with the Indian leader Mahatma 
Gandhi. Azad became an enthusiastic supporter of Gandhi's ideas of non-violent civil disobedience, 
and worked to organise the non-co-operation movement in protest of the 1919 Rowlatt Acts. Azad 
committed himself to Gandhi's ideals, including promoting Swadeshi products and the cause 
of Swaraj (Self-rule) for India. In 1923, at an age of 35, he became the youngest person to serve as 
the President of the Indian National Congress. 
 In October 1920, Azad was elected as a member of foundation committee to establish Jamia 
Millia Islamia at Aligarh in U. P. without taking help from British colonial government. He assisted 
in shifting the campus of the university from Aligarh to New Delhi in 1934. The main gate (Gate No. 
7) to the main campus of the university is named after him. Azad was one of the main organizers of 
the Dharasana Satyagraha in 1931, and emerged as one of the most important national leaders of the 
time, prominently leading the causes of Hindu–Muslim unity as well as espousing secularism and 
socialism. He served as Congress president from 1940 to 1945, during which the Quit India rebellion 
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was launched. Azad was imprisoned, together with the entire Congress leadership. He also worked 
for Hindu–Muslim unity through the Al-Hilal newspaper. Azad grew as a highly skilled man having 
knowledge of religion. While he had a respect for it, he was not satisfied with the old and traditional 
approach. He was an ardent supporter of rational thinking. He thought that the processes of 
enlightenment will liberate people from old and superstitious thinking. His firm belief in modernity 
stemmed from the idea that the scientific knowledge and rationality would be able to remove many 
evils in a country like India. 
 Azad wanted to revolutionize the education system in India. He was an ardent supporter of 
the emancipation process. He saw so many intricate flaws because of the orthodoxy that prevailed in 
most parts in the country. There is an opinion among scholars that Azad had personally nothing 
much to do with education, and it was Nehru who handed over the task to him. No doubt Azad 
accepted the responsibility on the insistence of Nehru and Gandhi. However, he was a qualified 
person to take on the responsibility for the same. They were aware of the fact that Azad was keenly 
committed to education, culture and scientific and technical progress. If there were some mistakes 
and limitations in his work, Nehru always came forward positively to take care of them. Though 
Azad was not a professional educationist like Tagore and Gandhi, his impact on education was vast. 
In a newly independent India, there was a need for a person who had an immense vision and 
character and who might have been able to judge the situation correctly. In addition, the person 
should have been able to implement the sound educational policies which would help infuse its 
citizens with the right values. 
 After the Independence of India in 1947, when he took over the ministry of education, which 
included science and culture, he presided over this ministry for a decade. Education for Azad meant 
nothing less than man’s being and becoming, derived from both religion and humanism. Education, 
science and culture have a unique role to play in making the new India of our dreams, with its rich 
composite culture, its precious unity in the midst of valuable diversities, its overall national integrity, 
its abiding values of truth, justice and tolerance, and its unique capacity to synthesis the cultures of 
the East and the West into a new and creative blend that preserves the best of the part, along with the 
eager pursuit of new paths of progress to enrich the quality of our lives. Let us all work together to 
eradicate illiteracy and ignorance, laziness and poverty, so that our country can take an equitable 
place in the comity of nations. 
 Azad understood that the introduction of adult franchise for a national program of education 
should stress the rights and duties of citizenship and the ability to participate in national 
development. There ought to be a difference between the citizens of independent India and the 
colonial subjects of foreign rule. This change could be only possible through the program of mass 
education. He established a section of social education as one of his first measures. Azad emphasized 
the role of education in national development and inspired the growth of science and technology. 
During an opening address at the Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur in August 1951, he 
said: One of the first decisions I took on assuming charge as minister was that we must so improve 
the facilities for higher technical education in the country that we would ourselves meet most of our 
needs. The large number of our young men who have been going abroad for higher training could 
have received such training in the country itself. Indeed I looked and still look forward to the day 
when the facilities of technical education in India will be of such level that people from abroad will 
come to India for higher scientific and technical training. 
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 Azad gave special stress on the education of women. In 1949, in the central assembly he said, 
“no program of national education can be appropriate if it does not give full consideration to the 
education and advancement of one-half of the society that is women.” Further talking about women’s 
education that had been most marginalized, Azad argued that it was important for two reasons: first, 
women need education as citizens of free India. Second, their education makes the task of educating 
the younger generation easy. As a first union minister of education Azad made a unique contribution 
and stressed on the necessity of starting programs and policies for the speedy, all-round and inclusive 
development of educational facilities in the country. 
 After joining the interim government in January 1947, Azad left his legacy for Indian 
education system by establishing various institutions and organizations. He appointed University 
Education Commission in 1948 and the Secondary Education Commission in 1952. He recognized 
All-India Council for Technical Education, established the University Grants Commission in 1953, 
and The Indian Institute of Science. To strengthen cultural relations between India and other 
countries, Indian Council for Cultural Relations was established. To provide an advanced training 
and to conduct research, a National Institute of Basic Education was established. To review the 
progress in the field of secondary education, an All-India Council for Secondary Education was 
constituted. A Central Bureau of Textbook Research was established. To promote research and 
training programs, a Central Bureau of Educational and Vocational Guidance was established. A 
National Council for Rural Higher Education was set up in 1956. To upgrade the teacher training 
programs, the Central Institute of Education was established. Library services were extended in 
various parts of the country. Azad occupies a key position in the educational, cultural and scientific 
development of modern India.  

CONCLUSION : 
The core of his educational thinking is Islamic, but it is modified in the light of his 

knowledge of modern educational thought in the West and in India. The impact of the West on his 
thinking is seen significantly at his work and in his attempt to model a new system of child education 
in India. As a member of the constituent assembly and Minister of education, he played an important 
role in the enactment of 'Right to Education". He expressed his thought, "Every individual has the 
right to an education that will enable him to develop his faculties and live a fully human life. Such 
education is the birthright of all citizen. A State cannot claim that it has fulfilled its obligations until 
it enable itself to provide for every single individual the prolific ways to the acquisition of 
knowledge and selfbetterment. Moulana Azad stressed the importance of primary education for the 
future welfare of the people. He emphasized on the speedy progress of adult education and observed 
that without education, electorate democracy could not perform the functions expected of it. 
Therefore he wanted the scope of adult education should also include provision for Social education. 
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INTRODUCTION  
D. H. Lawrence was only a few months old when the golden jubilee of Queen Victoria's reign 

was celebrated in 1887 with all the grandeur, pomp, and show befitting the big occasion in the 
history of the vast British Empire. One of the Victorian era's notable qualities was the astonishing 
variety of its people's personal qualities. The two primary currents in the period's general existence 
had been the advancement of democracy in the political and social sphere and the advancement of 
science in the intellectual domain. The "Victorian Compromise" was the most notable aspect of the 
time. It was a contest between democracy and aristocracy in the realm of political life. The 
Victorians allowed for indulgence in sex, but they only allowed it in married life. It was the 
Victorian dream to experience Wedded-Bliss. An agreement was reached between religion and 
science as well.  

The Victorian era was characterised by social concerns and pragmatic values. The needs of 
society came before those of the individual. The aforementioned Victorian ideals served as 
inspiration for the literature of the time. The notable writers of this century include Carlyle, Ruskin, 
Dickens, Kingsley, Tennyson, and Arnold, to name just a few. It is also known as the decadent era. 

D.H. Lawrence's works are analysed for various kinds of human relationships. Lawrence gets 
to the core of his theory of these relationships. The aim of this research is to look at the various types 
of relationships in these novels, as well as the characters' motivations for their behaviour within a 
relationship and Lawrence's changing philosophy as the series progresses. Lawrence's love theory is 
a complex philosophy of interlocking concepts that work in harmony. 

The First World War, which lasted from 1914 to 1918, was the most catastrophic development 
in European history during the first three decades of the 20th century. It resulted in the deaths of 
millions of young warriors, completely destroyed towns and cities, and inflicted psychological 
wounds that will last a lifetime. The war, which turned out to be a traumatic experience for the entire 
world, was the result of several conflicts and power disputes among European states. Every literary 
genre and creative form responded to and reflected the atrocities of World War 1 since it was such a 
painful experience. The most agonising fallout was of course, the number of casualties.  

“The casualties suffered by the participants in World War I dwarfed those 
of previous wars: some 8,500,000 soldiers died as a result of wounds and/or disease. 
…War was increasingly mechanized from 1914 and produced casualties even when 
nothing important was happening” (Encyclopedia Britannica). 

The psychological consequences of the conflict were just as terrible. Though nationalistic 
sentiments, patriotic fervour, and idealism were evident in the early months of the conflict, these 
soon gave way to a widespread feeling of fatigue, disillusionment, and disenchantment, as well as 
grave doubts about the entire goal of scientific advancement and progress. 
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Dark shadows of horror, loneliness and sorrow, hovered over many of the 
survivors. It was hard to be as optimistic about the future and the perfectibility of 
human nature in 1919 as it had been in 1913. The writer George Orwell reflected, 
“Progress had finally ended in the biggest massacre in history” (270). (Ellis Wasson, 
History of Modern Britain) 

World War 1 in a way effectively brought an end to the sense of optimism that was often 
pointed out as characteristic of the Victorian outlook. 

The First World War in particular represented a shattering end to the 
nineteenth century’s optimistic faith in human progress, and there was a 
permeating consciousness of the war as a defining reality for modern civilisation. As 
D. H. Lawrence suggested in 1924, everywhere, it seemed, ‘the dead hand of the war 
lay like a corpse decomposing’(St. Mawr, p 90) 
Despite the fact that Lawrence did not participate in combat, his writings are indicative of the 

prevailing mindset, particularly as it considered the ethical and spiritual ramifications of the 
underlying inclinations that had fostered the war and its massive mechanised destruction. Nearly all 
of the significant authors of the time addressed the issue of war, some explicitly and others more 
subtly. We'll examine how D.H. Lawrence depicts how the War deadens people's inner selves in 
works like Women in Love in the unit after this one.Women in Love by L. D. H. Lawrence continues 
to be the author's most challenging yet nuanced tale. The two major characters, Rupert Birkin and 
Ursula Brangwen, appear to be advancing toward Lawrence's idea of the ideal love, i.e., oneness in 
love, according to a cursory reading. Contrarily, the couple's unhappy marriage draws attention to the 
Lawrentian irony that supports the satire in which the author has infused his most complex novel, 
Women in Love, as well as his own response to the First World War, modern European intellectual 
and artistic culture, and finally, his marriage to Frieda. 

It can be seen as a critique of contemporary society that aims to create a new world based on 
interpersonal interactions and understanding. Lawrence is successful in developing people who are 
appropriate for his critique of contemporary society and the emerging field of interpersonal 
communication and understanding. However, Lawrence agreed to let American publisher Thomas 
Seltzer distribute the book to private subscribers in 1920. The most ambitious and experimental work 
by D. H. Lawrence is Women in Love, which seeks a fundamental critique of modern society in 
general and modern British society in particular during the time when that society was emerging, in 
the middle of the First World War. 

Think about the novel's opening. Ursula and Gudrun Brangwen, the Brangwen sisters, are 
pictured "working and talking" while seated. Like many leisured women in 19th-century novels, their 
"job" is stitching and drawing, and like many heroines before them, their conversation centres on 
marriage. They are schoolteachers in the first period of female independence, not leisured women, 
yet their discussion on marriage ends with the remarkably contemporary exclaim, "Isn't it an amazing 
thing, how powerful the desire is, not to!" Although this chapter's mode leans heavily toward 
realism, there are some unsettling shocks if we allow ourselves to get comfortable with it. For 
instance, the colliery owner Gerald is described as being "fair, sun-tanned, somewhat over middle 
height, well-made, and almost exaggeratedly well-dressed." This is standard realism, showing us 
how the figure could appear to those on the outside. But as soon as Gudrun sees him, he changes into 
an arctic being whose totem animal is the wolf, and Gudrun has a paroxysm (or outburst of emotion). 
Gerald's narrative turns into symbolism, setting off a chain of allusions that culminates with his 
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passing in the Alps. Gudrun's remark also appears over the top. This is an example of Lawrence 
undermining ‘the old stable ego’ of the character. 

Gudrun exhibits a strong hint of a sexual response, in contrast to Ursula, who only feels pure 
repulsion and hostility. This is one of the sequences in which Gudrun's link with Gerald is created, 
and its destructive nature is hinted at. The narrative passages that connect these symbolic images 
frequently take the shape of explicit discussion of the novel's topics, which include the relationship 
between men and women, industrialism, individuality vs social existence, and many others. Because 
Birkin, one of the main characters, is similar to Lawrence, it's easy for the book to come out as 
preachy. 

For instance, there is a lengthy discussion on sexual difference in Chapter 16 that closely 
resembles one of Lawrence's pieces. But it ends with the sentence "So Birkin meditated while he was 
ill." Even the portions that seem to be the most didactic are dramatised and placed in context, and 
Birkin's understanding that he is ill when these thoughts are occurring distances them. Birkin and 
Ursula, the couple who have built the most obviously successful relationship in the book, argue in 
the book's epilogue about whether or not that relationship is enough for them both and whether 
Birkin is reasonable in hankering after a complementary relationship with a man after having made 
an unsuccessful attempt at one with Gerald. The concluding words are: 

‘You can’t have it because it’s false, impossible,’ she said. 
‘I don’t believe that,’ he answered. 

Birkin may literally have the last word, but it doesn’t cancel Ursula’s: the question is left 
open. 

The primary idea of Woman in Love is to depict a modern woman with many social, societal, 
and personal viewpoints in that particular selling. The way Ursula is shown is clear-cut. She is fluent, 
expressive, demonstrative, and definitive because she is enlightened and has the ability to clearly 
define her choices in life. She can express her rights since she is a modern woman who does not 
simply give in to or be influenced by life's highs and lows.This argument between lovers marks a 
significant turning point in Ursula and Birkin's relationship because it is at this time that he decides 
to marry her after she leaves. They disagree on how they define love and what kind of partner they 
want to have, though. 

Women in Love deserves recognition for its structural toughness and simplicity, as well as 
for its psychological insight and ambitious portrayal of men and women in connection to the forces 
of contemporary industrialism. In some ways, as the title of the book suggests, "Women in Love" is 
about love, but in a different way. "Love" is not only a sweet romantic idea. The two sisters are 
involved in a double love tale; one ends poorly and the other more or less successfully, but neither 
confirms the traditional notions of traditional romantic relationships as they are portrayed in popular 
romance fiction. Lawrence's in-depth study of individual psychology and his understanding of 
contemporary industrial society completely alter the plot of the romantic love story. 

The main focus of the book is the relationship between men and women. Lawrence attempts 
to discern between truly creative conflicts and those that leave scars and damage, like war, in a 
variety of interactions throughout the book. Ursula and Birkin, Gudrun and Gerald, Hermione and 
Birkin, and to a lesser extent Gudrun and Loerke are just a few of the relationships that are 
highlighted throughout the book. Ursula and Birkin's connection converges, while Gudrun and 
Gerald's relationship diverges. The tone of the relationships is established for the entire book in the 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 71 

opening chapter. The book is rife with symbolism, and the characters are affected by the social and 
philosophical trends of the day. Love and death are often compared in various ways. 
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SOCIO-RELIGIOUS AND EDUCATIONAL 
REFORMS OF IMAM AHMED RAZA KHAN 

BARELVI 
 

Dr. A. F. Siddiqui 
 

In terms of population, Muslims take up the second-most space in India. Despite the fact that 
many prominent Muslims have called India home, the Muslim reformation has not been effective in 
the fields of education, socialization, culture, employment, religion, economics, health, and politics. 
Self-transformation is the primary reform instrument. Imam Ahmed Raza Khan Barelvi's life is one 
that is worthwhile of study and imitation. His life and teachings are valuable for every person 
seeking to alter themselves and the Muslim community as a whole. This article's main goal is to 
influence Indian Muslims for the better by explaining the life and teachings of Imam Ahmed Raza 
Khan Barelvi from every angle.  

Imam Ahmed Raza Khan Barelvi is best known as Ala Hazrat, which means "the grand 
master." As the name implies, he had a wealth of knowledge to acquire and put into practice, and his 
life certainly opened up opportunities for research that can undoubtedly answer many questions from 
the modern era. With his worldview based on the Qur'an and Hadith, Imam Ahmed Raza Khan 
Barelvi, the academic eminence, has impacted many people throughout history. With his expertise 
and publications on fatwas that deal with Islamic law, he has contributed to the economic growth of 
Muslims and gained widespread acclaim. This demonstrates his visionary thinking in the 
development of Muslims, which is crucial for execution. His works of literature, wisdom, and reform 
movements serve as models for how to live well. 

Thus, the study focuses on the new backdrop for Muslim reforms in contemporary India 
while providing a thorough explanation of Imam Ahmad Raza Khan Barelvi's life, events, teachings, 
sermons, beliefs, and contributions as they relate to the present situation. 

Every person's life is impacted by the knowledge they learn from diverse sources and put into 
practice as a result. With the transformative knowledge of his or her own life, teachings, and 
preaching, the positive gain of the information transforms the individual and spreads to the next 
individual and community. Imam Ahmed Raza Khan Barelvi's life, teachings, and sermons provide 
many of these fundamental principles for every Muslim to change and make their life in 
contemporary India worthwhile while also investing in the growth of their community and nation. 

Imam Ahmed Raza Khan promoted and organized public celebrations like Milad and Urs 
within the confines of sharia, emphasizing the prohibition of drugs and alcohol with Qur'anic 
readings and poetry recitals in the Prophet's honour. Ala Hazrat constantly urged Muslims to adhere 
rigorously to the five pillars of Islam and to abstain from all forms of antisocial behavior. 

In terms of politeness and charity, Ala Hazrat was always in the lead. Every winter, he had a 
habit of ordering quilts and giving them to those in need. The allowances for widows and destitute 
were kept fixed. Through his words, knowledge, and writings, on the other hand, his benevolence 
used to reach many. Ala Hazrat used to treat patients of all faiths who came to him for treatment, and 
he did it without charging them anything at all using the Qur'an and unani medicine. (Hasan, 2013). 

Ala Hazrat’s contribution in the field of education and knowledge is remarkable. He was 
proficient in fifty five branches of knowledge that has been mentioned in authorization submitted to 
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Shaykh Ismail Khali which has been documented and are Qur’anic sciences, hadith sciences, 
principles of hadith, jurisprudence in hanafi school, jurisprudence in other schools, principles of fiqh, 
polemics, Qur’anic exegesis, commentary, creed, rational theology, syntax, morphology, semantics, 
pragmatics, rhetoric figures of speech, logic debate, philosophy, fractions, astronomy, numeracy, 
geometry, recitations reading of the Qur’an phonology and phonetics, tasawwuf, Sufism, ethics, 
morality and etiquette, biographical evaluation of narrators, biographies, histories, lexicology and 
etymology, literature and associated sciences, arithmetic, algebra, logarithms, chronometry, 
calculation of timings and prayer schedules, science of perspective and optics, spherical geometry, 
astrometry, spherical trigonometry, plane trigonometry, modern astronomy, planetary science, 
cosmology, quadratic equations, jafar, zayircha, Arabic verse (prosody) , Arabic composition, 
Persian verse (prosody), Persian composition, Urdu verse (prosody) , Urdu composition, calligraphy: 
naskh , Calligraphy: nastáliq, recitation with tajwid, Inheritance (Hasan, 2013). ‘Shama Shabistan e 
Raza’ the book written by Ala Hazrat on unani medicine and symbolizes his practice on treating ill is 
an addition to Ala Hazrat knowledge basket. 

The book translated by Muhammad Hassan Qadri states on Ala Hazrat ‘Just like how a tree is 
known by the fruits it produces, a teacher is known by the students he has taught and inspired to go 
forward develop and spread the teachings he has received from his master, Ala Hazrat has taught 
number of persons.’ (Qadri, 2010). 

Imam Ahmed Raza Khan’s writings were published by his nephew Hasnain Raza from his 
printing press. Ala Hazrat’s enormous contribution for literature teaches the essence of literature and 
makes every Muslim to have a taste of literature. Ala Hazrat was a poet and used to write in Arabic, 
Persia and Urdu. Mawlana Abdul Mubin Numani listed 679 works of Imam Ahmed Raza Khan 
Barelvi in book Musannafat Al Ridawiyyah having 50 subjects in which 531 works are original and 
148 are annotations and glosses to name the few from published total 240 notable works of Ala 
Hazrat are Kanzul Iman Fi Tarajamatil Qur’an, Al Ataya and Nabawiyyah Fil Fatawa Ar 
Ridawiyyah (Razawiya), Jadd Al Mumtar Ala Radd Al Muhtar, Al Dawlatul Makkiyyah Bil Maddatil 
Ghaybiyyah, Al Amn Wal Ula Li Nayitil Mustafa Bi Dafiy Al Bala a, Fatawa Al Afriqah, Fatawa Al 
Haramayn Bi Rajafi Nadwatul Mayn, Fatawa Mustafaviya. 

The contributions of works of Ala Hazrat in each area of his knowledge are Tafsir, Tajwid 
and Qur’an Sciences: 21 books. Áqayid, Kalam, Criticism, Polemics: 131 books. Hadith, Usul 
Hadith: 59 books. Fiqh, Usul Fiqh, Terminology of Fiqh, Inheritance: 266 books. Tasawwuf, 
Adhkar, Dream Interpretation, Morals: 60 books. History, Biographies, Eulogies: 37 books, 
Literature, Grammar, Lexicology, Prosody: 7 books, Numerology, Jafar, Fractions, Calculations of 
Prayer Times: 44 books, Algebra, Trigonometry, Arithmetic, Logarithms, Geometry: 17 books, 
Astronomy, Astrometry: 27 books, Logic, Philosophy, Miscellaneous: 10 books, Total: 679 Books. 

One of the famous literature works of Imam Ahmed Raza Khan Barelvi is ‘Kanzuliman’ that 
means ‘treasure of faith’ it is the translation of Qur’an from Arabic to Urdu verses which has been 
further translated to many Asian languages, Hindi, English, Dutch and Turkish. This translation 
proves the right usage of language being most accurate and pertinent according to the authentic 
exegesis (M hassan Imam, 2019). 

The writings of Al-Hazrat are a knowledge gem that everyone in contemporary India, even 
Muslims, should study since they fundamentally have the power to educate anybody by helping them 
understand the meaning of their own existence. His literary works must be translated into English 
and other languages so they may be used for study into new discoveries and for the dissemination of 
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information. The poet, Dr Iqbal says ‘I have carefully studied the decrees of Imam Ahmed Raza and 
thereby formed this opinion; and his fatwa bear testimony to his acumen, intellectual calibre, the 
quality of his creative thinking, his excellent jurisdiction and his ocean-like Islamic knowledge.’ 
Once Imam Ahmed Raza forms an opinion he stays firm on it; he expresses his opinion after a sober 
reflection. Therefore, the need never arises to withdraw any of his religious decrees and judgments. 
In another place he says, ‘Such a genius and intelligent jurist did not emerge.’ (Ahmad, 1976). 

Imam Ahmed Raza Khan Barelvi encouraged the honourable life with ethical business 
practices by stating ‘Trade within the community if possible; encourage and support fellow Muslims. 
Develop your skills as a community – be trained and train other Muslims in all permissible.’ (Hasan, 
2018). Imam Ahmed Raza khan had strongly condemned beggary in his pamphlet ‘khairal amal fi 
hukm alkasab wa assoal suwal’ and has emphasized the importance of hard work and legitimate 
ways of earning one’s livelihood which leads him and his family for social ownership as stated by 
Allama Mohammad Abdul Hakeem Shraf Qadri, Lahore. 

Being fit and healthy were priorities for Imam Ahmed Raza Khan. He has published books on 
the medications and treatments for several ailments. In his book "shama Shabistan e raza," he 
defined the treatments for the plague, which had swept through the united provinces (Uttar Pradesh) 
and northern India at the beginning of the 20th century. He also wrote about treatments for piles, 
white patches, chicken pox, small pox, snake bites, diabetes, fever, heart diseases, and infertility. He 
was also an expert at detecting disease through the pulse. Ala Hazrat used to treat the patients 
influenced by mental illness (negative energy or evils) through Qur’an. Most importantly the patients 
from every faith used to visit Ala Hazrat for treatments and he used to treat them for free of cost. 
CONCLUSION 

The study demonstrates the value of drawing inspiration from Imam Ahmed Raza Khan's life 
and teachings in order to transform Muslims' whole way of life. In the context of reforms, the study 
emphasized the significance of self-transformation.  It educates readers on the value of education, 
encourages them to voluntarily travel to rural locations to spread knowledge, and raises the literacy 
rate among Muslims. Ala Hazrat promoted expenditure on Muslim reforms and advancements rather 
than prodigality, which is understandable. His advice to stay away from drugs, alcohol, and 
antisocial behaviour must now be put into practise, and Muslims must be led toward particular 
development goals. 

We can see a key idea in Ala Hazrat's sermons: develop the instructors and talents, and they 
will advance the changes. It is conceivable that after receiving an education, a person from a location 
with limited access to schools or madaris may return and impart knowledge to their community. Ala 
Hazrat has emphasised the need of developing educational institutions in the framework of 
education. It is also identified that translations of Ala Hazrat's literary works are necessary in light of 
recent scientific discoveries and to provide practical answers to contemporary problems. 

Imam Ahmed Raza Khan by condemning beggary encouraged self-earnings. The concept of 
trade encouragement between Muslims symbolizes on economic development of Muslims, similarly 
this practice followed by other faiths and communities has fetched significant results. In fact, this can 
create intra and inter religious harmony by supporting the community growth.( Shaheen Ali, 2019) 

His life serves as an example by offering free medical care for the sick using naturopathic 
medicine and the Qur'an. Unani is a branch of medicine that has a history of being used by Prophets 
to treat illnesses successfully. Ala Hazrat wrote the book on utilising unani to heal various ailments, 
and unani is also well recognised for its affordable therapy for many illnesses. His ability to predict 
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the future is reflected in his ability to build a civilization that uses water resources sparingly and 
effectively. Water conservation, even in a setting with abundant water resources, may be seen as the 
result of his foresight in understanding it now and can be seen in the context of all natural resources 
in order to make the greatest use of it. 

His patriotic stance on politics, which reads, "Politics is for the growth of people, not for 
hidden objectives," stands for the development of a peaceful and prosperous nation. Finally, Imam 
Ahmed Raza Khan Barelvi's life, teachings, and preaching must be emulated in Muslim reforms in 
India and across the world since he was a reviver and reformer. Thus, I would recall a revolutionary 
line ‘A nation is created and developed by communities and communities by religions and religions 
by people, hence the need for reforms’. 
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जायसी क  समाज सधुारक दिृजायसी क  समाज सधुारक दिृजायसी क  समाज सधुारक दिृजायसी क  समाज सधुारक दिृ     : : : : एक मू याकंनएक मू याकंनएक मू याकंनएक मू याकंन    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . शखे मोहसीन शखे रशीदशखे मोहसीन शखे रशीदशखे मोहसीन शखे रशीदशखे मोहसीन शखे रशीद    
सहा यक सहा यक सहा यक सहा यक अ यापकअ यापकअ यापकअ यापक, हदी िवभागहदी िवभागहदी िवभागहदी िवभाग, कला महािव ालयकला महािव ालयकला महािव ालयकला महािव ालय, िबड़क निबड़क निबड़क निबड़क न, तहतहतहतह. . . . पठैणपठैणपठैणपठैण, िजिजिजिज. . . . औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद दरूभाषदरूभाषदरूभाषदरूभाष : 9860976066 
ि  और सािह य का स ब ध ि  और सािह य का स ब ध ि  और सािह य का स ब ध ि  और सािह य का स ब ध ::::----    

हम सहज प से मा य करते ह ै क  'सािह य समाज का दपण ह'ै अथात समाज का वा तिवक व प 
सािह य म दखेा जा सकता ह ैI समाज म अमूमन घ टत होने वाली हर घटना का अंकन या िच ण सािह य म होता 
ही ह ैI सािह य एक कार से उ ित का साधन भी ह ैI मनु य के चतन तथा अनुभव का प रपाक सािह य म ा  
होता ह ैI युं कह ेतो यशोि  नह  होगी क  सािह य और मानव जीवन एक दजुे से जड़ु े ए ह,ै अलग नह  ह ैI ''अतः 
सािह य सामािजक िवषय ह ैI मनु य एक सामािजक ाणी ह,ै वह अकेला नह  रह सकता I उसने अपने जीवन म 
एकाक पन तथा उदासीनता को िमटाने के िलए ही सािह य का िनमाण कया ह,ै यािन मनु य के समि  प का 
नाम ही समाज ह,ै िजसम ि  अंग प म अवि थत ह ैऔर सािह य, मनु य के भाषाब  िवचार वाह का नाम ह ै
अतः सािह य और समाज का अ यो याि त  स ब ध ह"ै 1 

ि  के साथ सािह य रा  से भी जुड़ा आ नजर आता ह’ै कसी किवने िलखा ह ै- 
'अंधकार ह ैवहा ंजहा ँआ द य नह  ह ैI 
मुदा ह ैवह दशे जहाँ सािह य नह  ह ैI' 

समाज के हर एक पहल ूको परखने का साधन सािह य म ा  ह,ै जैस ेभारतीय सं कृित एवं स यता को 
समझने के िलए हम भारतीय पौरािणक सािह य को पढ़ना होगा I त कालीन समाज का सुख - दःुख, रहन - सहन, 
आचार - िवचार सभी कुछ सािह य म ित बिबत होते ह ैI समाज का िनि त क  भाव सािह य पर और सािह य 
का िनि त ही भाव समाज पर पड़ता ह ैI 
सािह य ारा समाज सधुार सािह य ारा समाज सधुार सािह य ारा समाज सधुार सािह य ारा समाज सधुार ::::----    

समाज म घ टत घटना  का अंकन सािह य म िनिहत होता ह ै I समाज क  ि थित तथा दृ य - अदृ य 
घटना  के प रणाम का प रपाक सािह य म होता ह ैI सािह यकार क  भूिमका इसम अ यिधक मह वपूण होती ह ैI 
वह अपने सािह य ारा, 'समाज के मि त क म चतनधारा क  दशा म प रवतन करते ए समाज उसक  
िवचारधारा मशः 'मनसा' अथात िवचार  स े फर वाचा अथात वाणी से ( भाषण म ) तथा कमणा (काय प म ) 

हण करने लगता ह ैI इन या से वह अपनी ु टय  का सुधार करता रहता ह ैतथा धीरे - धीरे समाज म ा  
दगुुण न  हो जात ेह ैI साथ ही अ य कार के गुण  का िवकास भी होता ह ैI मानव - वभाव अवसर पाकर दगुुण 
को भी हण कर लतेा ह ैया बढ़ा लेता ह ैिजसका सुधार फर सािह य के मा यम से होता ह ैI इस कार सािह य 
समाज - सुधार का साधन बनता ह ैI "2 अथात समाज म प रवतन लान ेक  सवािधक शि  सािह य म होती ह ैI 
सािह य ि  को भी बदलकर रखा दतेा ह,ै "जैसे हम जानते ह,ै किव िबहारी के एक दोह ेने महाराजा जय सह को 
िवलािसता जीवन से कत परायण बना दया I भारतीय वतं ता सं ाम म भी सािह य क  भुिमका अधोरेिखत ह ै
I सािह य का मु य येय होता ह ैआनंद दान करना तथा समाज का मु यतम येय ह ैआनंद क  खोज I अतः दोन  
एक दसूरे के परक होकर िवकास करत ेह ैतथा पर पर रेणा ोत बनत ेह ैसाथ ही सािह य म आदश एव यथाथ का 
अंकन होता हIै य द आदश को दृ ी म रख ि  अपने िवचार  म प रवतन कर समाज के उ ती म सहयोग दतेा हIै 
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हदी सािह य म आ दकाल से लेकर आधुिनक काल तक या आज तक, कई रचनाकार ने अपनी रचना स े
हदी सािह य को पलिवता एव सुशोिभत कया I हर सािह यकार अपने व  का सू म िनरी ण करता ह,ै उसे अ छे 

काय को पुर कृत तथा गलत चीज  को लताड़ते दखेा जाता ह ैI सािह यकार वतनाम समय को वाणी दतेे ए भुत को 
याद करता ह,ै तथा अ छे भिव य क  कामना करता ह ै I उसक  यही कामना समाज सुधार के उ  िवचार  म 
प रव तत होती दखाई दतेी ह ैI हर एक रचनाकार क  भुिमका समाज उ ित एव सुधार क  होती ह ैI चाह वह 
सािह यकार कसी भी भाषा म िलखता हो I हम ऐसे कई हदी सािह यकार  का नाम अपने िवचार  म और मौिखक 
अिभ ि  म अमुमन रखत ेह ै I यहाँ पर हर एक का केवल नाम िगनाया जाए तो एक बड़ी सी पु तक बन जा 
सकती ह ै I आलेख क  मयादा को नजर म रख हम केवल एक भि  कालीन समाज सुधारक किव मिलक महमंद 
जायसी के सािह य क  मह वपूण सामािजक सुधार क  वैचा रक पृ  भूिम को अधोरेिखत करने क  चे ा करगे I   
भि कालीन मेमाग  शाखा के किव जायसी क  समाज सधुारक दिृभि कालीन मेमाग  शाखा के किव जायसी क  समाज सधुारक दिृभि कालीन मेमाग  शाखा के किव जायसी क  समाज सधुारक दिृभि कालीन मेमाग  शाखा के किव जायसी क  समाज सधुारक दिृ  :                  

भि कालीन िस  किव जायसी का ज म सन 1551 के लगभग माना जाता ह ै I ज म थल के बारे म 
कहा जा सकता ह ैक  वे उ र दशे के रायबरेली िजले के ‘जायस’ नगर म ज मे I िपता का नाम मुमरेज था I जो 
जायसी के बा याव था म ही चल बसे, माता का भी सािन य उ ह अिधक ा  नह  आ I वे िपरी मुरीदी म बचपन 
से ही लग गये I वे शेख मुबारक बोदले तथा शेख मो ो ीन के िश य रह ेI उनके बाहरी ि व के बारे म बताया 
जाता ह ैक  वे एक आँख से अंध तथा कान  स ेकम सुनत ेथे जायसी ने पं ह कृितया ँिलखी माना जाता ह,ै पर उनके 

थ अखरावट, आिखरी कलाम और प ावत ही ामािणक माने जाते ह ै I जायसी के    ‘अखरावट’ म ई र सृि , 
जीव आ द िस ांत स ब धी त व  से पुण चौपाइयां ह,ै और आिखरी कलाम म पैग बर मोह मद स लेअ ला  
स लम साहब क  मह ा तथा जीवनोपदशे िनिहत ह ैI प ावत उनका सु िस  बंध का  ह ैइसीसे जायसी को 

िसि  ा  ई I    
प ावत एक ओर तो का  गुण  से भरपूर द तावेज ह ैसाथ ही सामािजक, सां कृितक, ऐितहािसक एव 

गृह थ जीवन का भी ितिब ब भी साकार करता ह ैI प ावत म जायसीन,े "त कालीन समाज म चिलत िविभ  
मत  - वाद  एव दाशिनक दिृ य  म सामंज य लाने का मह वपूण काय कया I जायसी क  यह िवराट सम वय चे ा 
सूफ  ेमपथ और भारतीय योगपंथ का, अ याय और का  का, िह द ूसं कृित और मुि लम सं कृित का भारतीय 
और फ़ारसी शैिलय  का लोक त व  और का त व  का ह ैI"3 

जायसीने आ याि मकता को ेम के मा यम से  कया र सने - प ावती क  ेमकथा लौ कक होकर 
भी अलौ कक प धारण कर लतेी ह ैI ेम ेिमका के प म र सने और प ावती, जीवा मा और परमा मा का 

ितिनिध व करते जान पड़ते ह,ै "प ावत म ेम का उ वल व प तुत कया गया ह ैऔर किवने र सेन व् 
प ावती के पार प रक ेम ारा उस ेम भावना क  जंन क  ह,ै िजसका अंकुर मानव मा  के दय म िव मान 
रहता ह ैतथा जो ऊंच - नीच और िह द ू - मु लमान के भेदभाव को नह  जनता "4 साथ ही प ावत का नायक 
र सने धीरोद  ह ैऔर वह उ  ि य वंश का ह ैतथा नाियका भी इ ही गुण  स ेयु  ह ैI 'डॉ. गुलाबराय के श द  
म 'जायसीने िह द ू - मुि लम सं कृितय  को अपनाते ए एक िह द ू - ेम कथा ारा आ याि मक त व क  अिभ 

ंजना क  और अविध को सु दर महाका  दया, जो रामच र  मानस को छोड़कर और कसी महाका  से ट र 
ले सकता ह ैI' 
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"क हसेी अिगिन पवन जल खेड़ा I 
क हसेी धरती सरग पता  II" 

याने, 'जायसीने तिै रय उपिनषद ्सा माना क  आग, हवा जल और िम ी ये चार त व बनाये और उसी न े
धरती, वग और पाताल क  रचना क  I "जायसी के प ावत म साधना के वे सभी उपाय भली कार अं कत ह,ै 
िजनको सूफ  संतो और भारतीय भ  एव दाशिनक  ने परमाव यक माना ह ैऔर िजनका सहारा लेकर भौितक 

पंच एव माया मोह म िमत जीव सुगमता स ेमो  ा  कर सकता ह ैऔर न सुफ  दशन क  पु तक ह ैI यहाँ वे 
सू फय  के प रव तत िवचार  को लेकर चल ेह,ै वहाँ वे भारतीय उपिनषद  क  िवचारधारा स ेभी पया  मा ा म 

भािवत ह ैऔर योग दशन म प लिवत हठयोग को भी अपने िवचार  का आधार बनाते ह ैI"5 
'ित ह संतिह उपराजा, भांित िह भांित कुलीन I 

िह द ूतु क दवैु भय,े अपने - अपने दीन I"6 
याने जायसीने कसी भी तरह के धा मक एव जाितय िव वंस को अमा य कया, वे सभी को एक समान 

मानते ह ै I उनक  दृ ी म जाित के आधार पर भेदभाव करना अस यता के ल ण ह ै उनके दृ ी से हर जाितय 
समुदाय का राजा - संत कुलीन ह  होते ह,ै िह द ूऔर मुि लम दो अलग - अलग जाितयां ह ैपर वे अपने - अपन े
धा मक काय  म बराबरी का थान पाते ह ैI वे िलखते ह ैI 

'मातु के रकत िपता कै बद ुI 
अपने दवैु तुरक और िह द ूII"7 

जायसी सुफ  सं दाय स ेस बि धन होन े के बावजुद वे 'प ावत' ारा हर भारतीय ि  के आ था के 
ितक बन गय े य क उ ह ने संत कबीर सा दोन  भी मुख भारतीय धम िह द ूऔर इ लाम के अनुयाियय  के 

दिृ कोण को उनके सकारा मक - नकारा मक पहलु  को 'प ावत' ारा सराया भी और लताड़ा भी, उ ह न े
प ावत म भारतीय सां कृितक, सामािजक, धा मक, आ थक तथा राजक य प रि थित को दशाया I वे पिव  कुरान 
के बारे म िलखते ह"ै जो कुरान िविध पढ़वा सोइ प त िगरंथ II" 

याने जो मुि लम कुरान पढ़त ेह,ै जो ई र ( अ लाह ) ारा भेजा गया ह,ै उसे पढ़कर जीवन यापन करत ेह ै
या फर उस ेअ य से सुनकर उसी मागपर चलते ह ैI 

सामािजक सुधर क  दृ ी स े प ावत उ  लोटी का थ ह ै इसम भारतीय लोक कथा के साथ इ लामी 
सं कृित का गढजोड़ नजर आता ह,ै उसे भारतीय ेम भावना एव मसनवी ेमकथा के समि वत प का आधारभतू 
प रचायक भी माना जाता ह ैI ‘प ावत’ म उ को ट का ेम दिृ गोचर होता ह,ै िजसम अि लता का नामोिनशान 
नह  ह ैI यह ेम िवशु  ेम ह ैI जो आज के सामािजक बदलती कुधारणा  को लताड़ते ए ेम के सु व प को 
पु हा थािपत करन ेक  भरसक कोिशश करता आ, कालजयी सािह य बन जाता ह ैI साथ िह ि धा मय धा मक, 
सां कृितक, सामािजक एव राजिनितक दरार िमटाता आ, उनका सािह य दशे ेम तथा एका मता का स दशे दतेा ह ै
I 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::----        

िनसंदहे जायसी का सािह य िह द ू- मुि लम एकता का ितक ह,ै उ ह ने मसनवी शैली के साथ - भारतीय 
पर परा  को अपने कलम से उजागर कया I वे िह द ू- मुि लम गंगा - जमुना तहबीज को एक  करने म कामयाब 
आ नजर आते ह ैI वे दोन  भी धम  के अनुयाियय  के अजनबी पण को िमटाने म कुछ भाव म यु ना हो कामयाब 
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ए नजर आते ह ैI उ ह ने मानवीय े   म दोन  को एक तर पर रखकर अपने सािह य म समान प से अपनाया 
I वे िव बंधु व क  भावना को अंगीकृत करते ए िह द ू- मुि लम एकता पर बल दतेे नजर आते ह,ै िनि त ही यह 
काय अब भी ज री ह,ै यो क हम आज भी भारतीय सामािजक पा भूिम म इसकाय क  अ यंत आव यकता ह,ै 
इसीको अपनात े ए भारत का िवकास हो पायेगा I यदमिय नह  I िनि त ही 'जायसी' भारतीय समाजसुधारक  के 
पंि त म अपना थान रखते ह ैइसे नाकारा नह  जा सकता, केवल उनके सािह य को सामािजक सुधार एवं एकता के 
दिृ  से दखेकर उसे पु हा थािपत करना होगा I 
सदंभ थं सिुच  सदंभ थं सिुच  सदंभ थं सिुच  सदंभ थं सिुच  ::::                                                                                                                                                                        

1) आधिुनक हदी िनबधं आधिुनक हदी िनबधं आधिुनक हदी िनबधं आधिुनक हदी िनबधं ----    डॉडॉडॉडॉ. . . . भवुने र चरण स सनेाभवुने र चरण स सनेाभवुने र चरण स सनेाभवुने र चरण स सनेा---- काशन क  काशन क  काशन क  काशन क  ––––    लखनऊलखनऊलखनऊलखनऊ,    पजे पजे पजे पजे –    14 
2) वहीवहीवहीवही पजे पजे पजे पजे –    17 
3) हदी सािह यकार  के सामािजक सरोकार हदी सािह यकार  के सामािजक सरोकार हदी सािह यकार  के सामािजक सरोकार हदी सािह यकार  के सामािजक सरोकार ----    डॉडॉडॉडॉ. . . . समुन िसह समुन िसह समुन िसह समुन िसह ----    रोशनी रोशनी रोशनी रोशनी काशनकाशनकाशनकाशन,    कानपूरकानपूरकानपूरकानपूर, पजे पजे पजे पजे – 43 
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orZeku ifjizs{; esa dchjnkl ds fopkjksa dh izklafxdrkorZeku ifjizs{; esa dchjnkl ds fopkjksa dh izklafxdrkorZeku ifjizs{; esa dchjnkl ds fopkjksa dh izklafxdrkorZeku ifjizs{; esa dchjnkl ds fopkjksa dh izklafxdrk    

IzkkIzkkIzkkIzkk----    MkWMkWMkWMkW----    rMoh lSjkt vUojrMoh lSjkt vUojrMoh lSjkt vUojrMoh lSjkt vUoj    
fganh foHkkx] lar Kkus’oj egkfo|ky; lks;xkao] ft- vkSjaxkckn] eks-ua- 9975313437 

izkLrkfod %&izkLrkfod %&izkLrkfod %&izkLrkfod %&    
HkfDrdky fganh lkfgR; dk Lo.kZ;qx ekuk tkrk gSA bl dky[k.M esa egku dfo;ksa larks dk inkiZ.k 

gqvk Fkk] tks euq"; ds fy, izsj.kk L=ksr ekus tkrs gSA e/dkyhu dky[k.M es dchjnkl us tks jpuk,Waa fy[kh 
gS] dVq rFkk lR; ds /kjkry ij fy[kh gSA euq"; ds okLrfod thou ls lacaf/kr gSA e/;dkyhu lekt 
O;oLFkk esa tkfr izFkk] va/kfo’okl] #f<] ijaijk] ik[k.M vkfn vusd leL;kvksa ls lekt O;oLFkk xzzLFk FkhA 
dchjnkl ,d lar dfo] lekt lq/kkjd jgs gS] lekt esa QSyh folaxfr;ksaa dks igpku dj mUgsaa nwj dj.ks dk 
iz;kl fd;k gSA dchjnkl us rRdkyhu lekt dks ,d ubZ fn’kk nus dk iz;kl fd;k FkkA lkekftd ewY;ksa 
dk iru gks jgk Fkk] mudh j{kk ds fy, dchjnkl iz;kl djrs jgsA dchjnkl fuxqZ.k HkfDr /kkjk KkuJ;h 
'kk[kk ds egku nk’kZfud fopkjd jgs gSA dchjnkl ,d iz[kj rstLoh] lkglh oDr jgs gS] ftlds dkj.k 
lekt esa QSyh cqjkbZ;kas dk [kqydj fojks/k fd;k gSA orZeku esaa bDdhloh 'krkCnh esa lar] dfo] dchjnkl dsa 
fopkj vR;f/kd egRoiw.kZ rFkk izklafxd gSA rRdkyhu lekt O;oLFkk esa dchjnkl cnyko pkgrs Fks] 
dchjnkl us lekt esa QSYkh] lkekftd] vkfFkZd HksnHkko dk fojks/k fd;k FkkA dchjnkl HksnHkko] 'kks"k.k] 
vR;kpkj] va/kJ/nk] ds fo#/n tks vkokt mBkbZ Fkh orZeku lekt O;oLFkk esa vHkh Hkh ekStwn gSA lfn;ksa ls 
fgUnw & eqfLye lekt naxksa esa filrk jgk gS] dchjnkl us ,slh lekt O;oLFkk dks [kqyh vkW[kksa ls ns[kus dk 
vkxzg fd;k gSA 
1½ /kkfeZd lkEiznkf;drk %&1½ /kkfeZd lkEiznkf;drk %&1½ /kkfeZd lkEiznkf;drk %&1½ /kkfeZd lkEiznkf;drk %&    

dchjnkl ds le; fgUnw & eqfLye turk vkil esa efUnj & efLtn ds uke ij la?k"kZ dj jgh Fkh 
A lekt ds dqN yksx vkil esa nksuksa letk dks ml le; y<k jgs Fks vkSj viuk LOkkFkZ iwjk djk jgs Fks] 
dchjnkl us bl fookn dks feVkus dk iz;kl fd;k FkkA dchjnkl us dgk gS fd] ßrqjd elhr nsgqjk fgUnw] 
nfgBk jke [kqjkbzZA 

ßtgka elhr nsgqjk ugha] rgka dkdh BdqjkbZAAÞ¼1½ dchjnkl us fuxqZ.k fujkdkj HkfDr Hkkouk ij tksj 
fn;k FkkA eafUnj & efLtn la?k"kZ dks O;FkZ crk;k FkkA dchjnkl us lHkh dks lR; dh jkg ij pyus dk 
lans’k nsrs Fks] cgwnsookn] mikluk dks fojks/k fd;k FkkA orZeku le; esa Hkh vusd txgksa ij eafUnj & 
efLtn dks ysdj fookn gksr py jgk gSA ckcjh efLtn dks ydj orZeku le; esa Hkh la?k"kZ gksrk jgrk gSA 
vusd txgksa ij efUnj] efLtn] fxjhtk ?kjksa] dks rksMus dh ?kVuk,W lkeus vkrh gSA dchjnkl us vius 
le; fgUnw & eqfLye nksuksa dks QVdkjrs gq, dgrs gS fd] ß vjs bu nksmu jkg u ikbZA 

fgUnqvu dh fganqokbZ ns[kh] rqjdu dh rqjdkbZAAÞ¼2½ dchjnkl bZ’oj dksa lalkj ds d.k&d.k esa O;kIr 
ekurs gSA bZ’oj dks ckgj <q<us dh vko’;drk ugha gS] bZ’oj gekjs àn; es clk gSA fryd yxkuk] ekyk 
Qsjuk] os"kHkw"kk] vkjk/kuk] ri] bls lPpk /keZ izpkjd dchjnkl ugha ekurs] orZeku ifjizs{; eas HkfDr uke ij 
lkekU; turk dks ywVk tk jgk gSA nku/keZ] pank] vkfn vusd izdkj ls /keZ dk nw"kizHkko izpkj izlkj fd;k 
tk jgk gSA bl izdkj dh lk/kuk orZeku lHkh /keksZ Onkjk izpkj & izlkj gks jgk gS A Hkkjrh; /keZ O;oLFkk 
dks fodr̀ #i ls izLrqr fd;k tk jgk gSA 

dchjnkl /keZ fojks/kh ugha Fks] ysfdu /kekZ/krk ds fojks/kh jgs FksA /kkfeZdrk dks ysdj rh[kk O;X; 
fd;k djrs FksA 

1½ ßfnu esa jkstk j[kr gks jkfr gur gks xkbZA ,d [kwu oUnxh] dSls [kq’kh [kqnkbZ A Þ 
2½ oSLuks Hk;k rks D;k Hk;k] cw>k ugha foosdA Nkik fryd yxkbZ dfj] Bxg;k yksd vuasdAA Þ¼3½ 
Dchjnkl us vius le; lekt esa /keZ ds uke ij gks jgs i’kq& if{k;ksa dh cyh p<kbZ tkus dk fojks/k 

fd;k Fkk A os’k] Hkw"kk] fryd /keZ dk uke ysdj vkpj.k O;ogkj dks xyr crk;k FkkA orZeku le; esa Hkh 
vusd txgksa ij lk/kw % larksa ekSyoh Onkjk lekt dh fn’kk Hkwy dh tk jgh gS] lkekU; turk dks Bxk tk 
jgk gS A vusd /kkfeZd LFkyksa ij ukjh dks ikcanh yxk j[kh gSA ,sls fopkjksa dk dchjnkl us fojks/k fd;k Fkk 
ysfdu orZeku ifjizs{; esa Hkh ;g py jgk gSA 
2½ 2½ 2½ 2½ tkfr /keZ HksnHkko %&tkfr /keZ HksnHkko %&tkfr /keZ HksnHkko %&tkfr /keZ HksnHkko %&    
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e/;dkyhu dky[k.M esa lekt fgUnw eqfLye] nfyr] fiNMh tu & tkfr;ksa esa lekt O;oLFkk 
foHkDrh FkhA lekt] o.kZ oxZ lEiznk; esa foHkDr FkkA lekt ds dqN misf{kr lekt dks ujdh; thou thus 
dh O;oLFkk FkhA dchjnkl fdlh izdkj dh mWap& uhp lekt O;oLFkk leFkZu ugh djrs Fks bldk og 
fojks/k gh djrs vk;s gS] mudk ekuuk Fkk dh euq"; vius drZO; rFkk Kku ds vk/kkj ij Js"B gksrk gS] ,slk 
mudk ekuuk Fkk mUgksaus fy[kk gS fd ßmWps dqy dk tufe;kW djuh mWaps u gks;] Lo.kZ dyl efnjk Hkjk lk/kq 
funSa lks;A Þ ¼4½ dchjnkl us tkfr& ikfr mWp& uhp ds HksnHkko dks lekt ds fy, dyad ekurs FksA euq"; 
lc ,d leku gSA dchjnkl tkfr&izFkk dks feydj izseHkkouk QSykuk pkgrs Fks  vkSj lekt dks ,drk dk 
lans’k nsuk pkgrs Fks] ysfdu orZeku le; esa Hkh tkfr& ikfr] mWap& uhp dk HksnHkko lekt O;oLFkk esa gSA 
blds dkj.k lekt esa vusad leL;k, fuekZ.k gksrh gSA    ß tkfr&ikfr iwNs ugha dks;\ gfj dks Hkts lks 
gfj gks;AA Þ ¼5½ dchjnkl ds vuqlkj tkfr&ikfr dqN ugha gS] ijekRek loZ= gS mls dh Hkh <w<us dh 
vko’;drk ugha ysfdu orZeku ;g HksnHkko gSA e/;dkyhu dky[k.M esa eqxyksa dk vkdze.k] /kekZUrj.k] 
/kkfeZd ik[k.M ds dkj.k turk =Lr FkhA orZeku ifjizs{; esa bu lHkh leL;kvksa ls NqVdkjk ugha feyk gS A  
3½ 3½ 3½ 3½ ukjh ds izfr nukjh ds izfr nukjh ds izfr nukjh ds izfr n`f"Vdks.k %&`f"Vdks.k %&`f"Vdks.k %&`f"Vdks.k %&    

dchjnkl us ukjh ds nks #iksa dk o.kZu fd;k gS ,d tks HkfDr esa ck/kk igqpkrh gS vkSj nwljh tks 
ifrozrk gS] lg;ksx nsrh gS A dchjnkl ukjh fojks/kh ugha Fks] e/;;qxhu dky[k.M esa fir`iz/kku laLd`fr dk 
izHkko dchjnkl ds fopkjksa ij Hkh fn[kkbZ iMrk gSA dchjnkl us fy[kk gS ß ukfj ulkoS rhfu lq[k tk uj 
iklS gks;] Hkxfr eqdfr fut Kku esa iSfl u ldbZ dks;AAÞ  izkphu le; es ukjh dks lekt esa fo’ks"k ,slk 
LFkk FkkA ysfdu le; ds lkFk ukjh dk buu gksrs vk;k gS ;g okLrfod fp= dchjnkl ds fopkjksa ls Hkh 
Li"V gksrk gSA dchjnkl us ukjh ds i{k /kj Hkh jgs gS] mldh izla’kk Hkh dh gS] ßukjh fuUnk uk djks] ukjh 
jru dh [kku ukjh ls uj gksrk gS] /kqc igykn lekuAAÞ ukjh ds egRo dks Hkh dchjnkl fLodkj gSA 
orZeku le; esa Hkh ukjh dk lHkh Js.kksaa esa egRo lHkh dks Kkr gS] ij fQj Hkh ukjh fo"k; ns[k.ks dk 
n`f"Vdks.k] mldh leL;k, D;k blesa deh vk;h gS\ Hkkjro"kZ esa ukjh dks tks lEeku feyk Fkk D;k vkt 
cykRdkj] mRihMu] 'kks"k.k tSlh vusd ?kVuk, ukjh ds lanHkZ gks jgh gSA blds fy, dchjnkl ds fopkj 
orZeku le; esa vfr izklafxd gSA 
4½ 4½ 4½ 4½ HkfDr & Hkkouk %& HkfDr & Hkkouk %& HkfDr & Hkkouk %& HkfDr & Hkkouk %&  

Dchjnkl fuxZq.k & fujkdkj HkfDr dks ekurs FksA dchjnkl us eksg& ek;k ls nwj jgus dk lans’k 
viuh HkfDr Hkkouk ds ek/;e ls fn;k FkkA ,ds’okn dk leFkZu fd;k FkkA jke] jfge] ds’ko] [kqnk] fujarj] 
bZ’oj] lc dks ,d ekuk FkkA fuxZq.k czEg dks egRo fn;kA /keZ ds uke tkWfr& ikWfr oxZ & o.kZ] NydiV 
/kez lEiznk; dk fojks/k fd;k FkkA bl le; lekt mWp&uhp] o.kZoknh lekt O;oLFkk esa lekt foHkDr Fkh] 
bldk dchjnkl us fojks/k fd;k FkkA ßD;k ti D;k ri late] D;k ozr D;k vlkzuA Þ tc yfx tqDru 
tkfu,] Hkko&Hkxfr HkxokuAA Þ >wB ti & ri >wBk Kku] jke uke fcu >wBk /;kuAAÞ ¼6½ dchjnkl us deZ 
dks gh egRo fn;k gs deZ ls gh ges bZ’oj izkfIr gksrh gSA dchjnkl us fy[kk gS & ßdeZ & dju c/nks 
vageso] ikFkj dks djfg lsoA dVq dchj Hkxfr dj ik;k] Hkksys Hkk; feys] j?kqjk;AAÞ¼7½ dchjnl os’kHkw"kk 
deZdk.M] ckg;kpkj] ds fojks/kh jgs FksA HkfDr esa /keZ djeZ dk.M ls nwj jgus dk lans’k fn;k FkkA HkfDr esa 
bls LFkku ugha nsrsA bls /keZ fojks/kh HkfDr ekuk FkkA ßftu dyek & dfyekg i<k;k] dqnju [kksft frugqa 
ugha ik;kA deZ rs deZ djs djrqrh] osn fd rsc Hk;h lc jhrhA deZ rks lks tks Hko vkSrfj;k] deZ rks lks 
fuekt dks /kfj;kA deZ rks lq.ufr vkSj tusÅ] fgUnw rq#d utkus HksÅAAÞ¼8½  orZeku ifjizs{; esa dchjnkl 
ds fopkj ewY;oku rFkk izklafxd gSA orZeku Hktu] fdrZu] vtku] ukeLej.k ds uke ij fodr̀ HkfDr Hkkouk 
izLrqr gks jgh gSA ,d & nwljs /keZ dks fupk fn[kkus dk iz;kl gks jgk gSA dchjnkl us euq"; dks loksZrkijh 
ekuk FkkA mUgksaus fy[kk gSA ß dkWdj& ikFkj tksfj dS efLtn ygw cuk;A rkij eqyk ckWx nsD;k cfgjk gqvk 
[kqnk;AAÞ¼9½ dchjnkl ds vkpj.k dh 'kq/nrk] dFkuh djuh ij cy fn;k gSA rhFkZ] ozr] vorkj] jkstk] uekt] 
osn gt vkfn ls lPph HkfDr Hkkouk fl/n ugha gksarh] orZeku le; esa ,slh vusd /kkfeZd fod`fr;ksa dks c<k 
p<k dj /keZ dsa Bsdsnkj lekt ds lkeus izLrqr dj jgs gS vkSj & viuk LokFkZ iwjk dj jgs gSA 
fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&fu"d"kZ %&  

fu"d"kZ #i esa dg ldrs gS fd dchjnkl ds orZeku le; esa Hkh vR;kf/kd izklafxd gSA dchjnkl 
ds le; lekt esa va/kfo’okl Fkk ftUgsa nwj djus dk iz;kl fd;k Fkk orZeku le; eas Hkh letk esa ekStwn 
gSA dchjnkl us NqvkNwr] tkfr & ikfr] NydiV] mWp & uhp] lkekftd] jktuSfrd] lkaLd`frd ds lanHkZ 
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esa tks fopkj O;Dr fd;s Fks orZeku ifjizs{; esa Hkh egRoiw.kZ gSA dchjnkl dh HkfDrHkkouk] ukjh fo"k;d 
bf"Vdks.k] ekuoh; ewY;] ekuo/keZ] yksdeaxy vkfn lHkh fopkj orZeku le; esa izklafxd gSA vkSj lHkh dks 
dchjnkl ds fopkjksa ij pyus dh vko’;drk gSA 
lanHkZ xzaFk %& lanHkZ xzaFk %& lanHkZ xzaFk %& lanHkZ xzaFk %&     

1½ HkfDrdky ds izeq[k dfo;ksa dk iqu ewY;kadu% la-MkW- vkseizdk’k f=ikBh i`-17 
2½ ogh  &   ì- 17 
3½ fganh ds izfrfuf/k dfo MkW-fot; izdk’k feJ & 31 
4½ fganh ds izfrfuf/k dfo MkW- fot; izdk’k feJ & 31 
5½ dchjnkl l`"Vh vkSj n`"Vh & MkW- f’kokth nsojs & i`- 113 
6½ ogh & i` 85 
7½ ogh & i` 84 
8½ HkfDrdky ds izeq[k dfo dk] iquewY;kadu MkW vkseizdk’k f=ikBh i` 42]43 
9½ dchjnkl l`f"V vkSj n`f"V & MkW- f’kokth nsojs & i`-112 
10½  fganh lkfgR; dk bfrgkl MkW- jkepanz 'kqDy 
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"रागंयेरागंयेरागंयेरागंये    राघवराघवराघवराघव    केकेकेके    उप यासउप यासउप यासउप यास     मममम    गाधंीवादीगाधंीवादीगाधंीवादीगाधंीवादी    मू यमू यमू यमू य    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    कककक     नईनईनईनई    दशाएंदशाएंदशाएंदशाएं""""    
 

ा. डॉ. शखे मखु यार शखे वहाब     
 हदी िवभागा य , कला महािव ालय, िबडक न।तहसील-पैठण, िजला-औरंगाबाद। 

रा िपता महा मा गांधी भारतीय रा  के सव व थे। भारतीय जीवन का कोई भी ऐसा े  नह , िजसको 
उ ह ने भािवत न कया हो। वे वा तव म युग िनमाता महापु ष थे। ऐस ेही युग िनमाता महापु ष सािह य क  
गितिवधी भी बदल दया करत ेह, उनको नई दशा दतेे ह ैऔर उसम नय े ाण फंूक दतेे ह।ै महा मा गांधी ने अपने 
युग को एक नयी दशा चेतना दान क  थी। एक नया वर दया और जीवन दशन को एक नयी दशा दी। इसे ही 
गांधीवाद कहत ेह।ै युग सािह य युग-पु ष क  िवचारधारा स े भािवत ए िबना रह ही नह  सकता। महा मा गांधी 
के ग रमामय ि व न ेऔर उनक  गौरवपूण िवचारधारा ने हदी उप यास सािह य के अ र-अ र को भािवत 
कया ह।ै भारतीय लोकजीवन म गांधीजी का वेश एक अभूतपूव घटना ह।ै दशे क  राजनिैतक वतं ता के िलए 
य शील गाँधीजी जानत े थे क आि मक, सामािजक और आ थक वतं ता के अभाव म राजनैितक वतं ता 

िनरथक ह।ै वैयि क वाथ  म िनब  दशेवािसय  को गांधी ने स य, अ हसा, याग, सेवा, बिलदान और बंधु व जैस े
ापक मानवीय मू य  के सरोकार  स ेजोड़न ेका यास कया और उ ह सव थम वयं ही मुि  क  ेरणा दी। 

गांधी के इस जीवन मू य  क  ा या करत े ए डॉ. प ािभसीता रमैया ने िलखा ह ै क, - "गांधीवाद व तुतः भारत 
क  उस आचार परक आ याि मक जीवन दिृ  तथा सां कृितक पर परा का आधुिनक प रि थितय  के प रव दत 
एवं संशोिधत सं करण ह,ै जो शताि दय  से स य, अ हसा, सेवा, ेम, याग, सिह णुता, अ तेय, अप र ह, 
आ मसंयम आ द नैितक मू य  को भौितक जीवनमान  क  अपे ा अिधक का य और वरे य मानती आयी ह।ै"1 प  
ह ै क इन नैितक मू य  के आधार पर गांधीजी ने सामािजक, राजनीितक, आ थक, धा मक सम या  का समाधान 

तुत कया ह,ै जो आज भी ासंिगक ह।ै 
आधुिनक हदी उप यास सािह य म मील के प थर रांगेय राघव दशेभि , राजनीित और समाज सुधारक के 

पीछे चलनेवाली स ाई नह  बि क उसके आगे मशाल लेकर दशे क याण का माग श त करनेवाली स ाई ह।ै 
इतना ही नह  तो रांगेय राघव गितशील सािह यकार थे। उनका लेखन गांधीवादी मू य  से ओत ोत ह।ै मू य का 

य  संबंध संवेदना स ेहोता ह ैऔर म मानव-िवकास के साथ िन मत होत ेह। मू य, ि  को पूण आ मानुभूित 
दान करन ेम स म होत ेह। मू य, समाज को िचर थायी बनात ेह। मू य  का ल य लोकिहत ह,ै य क उनका 

िनमाण समाज म होता ह।ै मू य के प म समाज न ेअपने सद य  के आचरण के िलए ितमान िनधा रत कए ह। य े
ितमान ही मू य ह। जैस-े ईमानदारी, स य-िन ा, दशेभि , आ ाका रता, कृत ता, परोपकार, ेम, स वहार, 
याग, क णा आ द। इन ितमान  के पालन से मनु य का आचरण िनयंि त होता ह ैतथा व थ समाज का िनमाण 

होता ह।ै समाज म कुछ काय  का िनषेध भी मू य  क  व था के कारण होता ह ैजैस े- झूठ बोलना, िभचार, 
चोरी, ाचार, पाख ड, ई या, षे, ह या, शोषण, अ याचार, ू रता, दु वहार, दािय वहीनता आ द। ि  और 
समाज अपनी आव यकता के अनुसार मू य  म य किचत प रवतन भी करता रहता ह।ै इस कार मू य, ि  और 
समाज, एक-दसूरे के अ यो याि त ह। 

रांगेय राघव न े अ पायु ा  कर भी सािह य के े  म अ यंत मह वपूण काय कया। उनका सािह य 
समसामियक प रवेश से उ े रत ह।ै उसम गितशील त व ह। सामािजक ितब ता के कारण उनका सािह य 

ासंिगक और ेरणा द ह।ै उनके उप यास  का, जो क य अतीत स ेिलया गया ह,ै वह भी वतमान के िलये मह वपूण 
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ह,ै य क वे च र  आज भी उ ेरक ह। मानवीय मू य  के िवघटन से रांगेय राघव िथत थे। उ ह ने िवघ टत 
मू य  का िच ण कर, पाठक  को उनस े उबरन े क  ेरणा दी ह।ै साथ ही गांधीवादी मू य  को भी युगानु प 
संयोिजत कया ह।ै उनके उप यास, चाह ेवे ऐितहािसक हो या सामािजक, आंचिलक ह  या जीवनच रता मक सभी 
गांधीवादी मू य क  दिृ  से वतमान के िलए उपादयेता ह।                       

रांगेय राघव साधारण जनता ारा अपने अिधकार  के ित सजग रहन ेके िहमायती ह। उ ह न ेअनेक नय े
मू य  को अपने उप यास  म थान दया ह।ै वतं ता ाि  आंदोलन म गांधीजी क  िवचारधारा का जनता पर 
गहरा भाव पड़ा। 'सीधा-सादा रा ता' उप यास म गांधीजी क  सराहना करत े ए यामनाथ कहता ह-ै " या गांधी 
जादगूर ह,ै अं ेज भी उससे डरत ेह। या वजह ह ै क वह िवलायत बुलाया गया ह।ै बादशाह भी उसस ेहाथ िमलाता 
ह।ै और वह ह ै क उसी खोर को पहने रहगेा। स तनत क  सारी शान और कूमत, ताकत सब छोटी चीज हो गई, 
अं ेज  के सामन ेथर-थर काँपते थे, वे ही अं ेज उसके िनह थ ेटूटे-फूटे शरीर को दखेकर भी महसूस करत ेह क वह 
एक ब त बड़ा स य ह,ै िजस ेझूठ और फौज से कुचला नह  जा सकता। उसम ऐसा ह ै या ? गाँव वाले गँवार ह, पर 
गांधी बाबा के िलये मर जायगे। वैसे लाठी चलाकर खून करगे, लड़गे, पर अगर गांधी अ हसा कहता ह ैतो वे भी 
हाथ नह  उठायगे। कसन ेउनको यह समझा दया ह ै क हाथ उठाने वाला बात का कमजोर ह।ै अगर तु हारी बात 
सच ह ै तो डरो नह । यह 'डरो नह  ' कसन े कहा। िबना रेल , तार  के खबर उड़ती ह।ै कताब  से लोग नह  
समझते। पर गांधी कहता ह,ै लोग समझ लेत ेह। नवाब साहब! या दिुनया म ऐसा आदमी हो सकता ह।ै हार होती 
ह,ै जीत होती ह।ै पर हार-जीत म मानापमान न हो, ऐसी लड़ाई आज तक नह  दखेी । वह कहता ह,ै दु मन स े
नफरत न करो, उसके पाप से करो । अपने आप से करो, जो डर के मारे उसे बढ़ावा दतेा ह।ै"2 

रांगेय राघव को गांधीजी के असहयोग और अ हसा क  नीित पर अिधक आ था नह  ह,ै वे ांित को िवशेष 
मह व दतेे ह। इसी िवचारधारा का प रचायक 'सीधा-सादा रा ता' उप यास के द  का यह कथन ह-ै "भावना 
का आधार वहार ह,ै अ यथा मुझे उस पर िव ास नह । या, सा ा य और पँूजीवाद क  शि  ह,ै जनता क  नह । 
म इस अ हसा क  लड़ाई पर हसूँगा ही, जो गरीब से कहती ह ै क त ूचुप रह, कुछ न माँग, इससे पँूजी वाल  के दय 
को दःुख होता ह।ै"3 

रांगेय राघव सा यवादी िवचारधारा के थे। इनके अनुसार स ा, जनता को यूँ ही अिधकार नह  दगेी। 
मजदरू  को अिधकार उसी माग पर चलन ेसे िमलगे, जैसे स म िमले थे। द  कहता ह-ै "उ ह न ेवहाँ लड़कर 
अपना राज कायम कया ह।ै हमारे रा ीय आ दोलन क  यही सबसे बड़ी कमजोरी ह ै क यहा ँ मजदरू-आंदोलन 
मजबूत नह  ह ैऔर रा  के नेता वही ह, जो मजदरू को नौकर ही समझत ेह।"4  द  मजदरू नेता ह,ै इसिलए उस े
मजदरू  के ित हमदद  ह।ै वह रा भ  भी ह,ै वह चाहता ह ैमजदरू शोषण से मु  हो, साथ ही भारत वतं  हो। 
ले कन आज जो पँूजीपित और जम दार मजदरू  का शोषण कर रह ेह, वे वतं  भारत म स ा म थान न पाए।ँ दशे 
म समाजवादी शासन- व था लागू हो, िजसस ेगरीब-वग को सुिवधाए ँिमल। वह कहता ह-ै "िह दु तान म पहली 
चीज ह ै क अं ेज  का राज न हो, दसूरी यह क अं ेज  के हाथ से िनकलकर कूमत इन जानवर  के पास न चली 
जाये, जो तु हारा खून चूस-चूसकर मोटे होत ेह और तु हारा पहला नारा ह-ै रोटी। तु हारी रोटी का मतलब अं ेजी 
स तनत का खा मा, य क अं ेज  को िह दु तान म कायम रखन ेवाले यही जम दार और पँूजीपित ह। इसिलए 
तु ह हड़ताल करनी होगी।"5 

शोषण कसी भी तर पर हो, उसे अमानवीय माना जाता ह।ै ाचीनकाल म राजतं  के अधीन फौज भूखे 
रहकर भी लड़ती थ , जो मानवीय दिृ  से अनुिचत था, ले कन राजा  क  वृि  ही शोषण क  रही ह,ै उनके आदशे 
सही ह  या ग़लत, वे ई र के आदशे से बढ़कर याशील होत ेथे। 'सीधा-सादा रा ता' उप यास म रामकृ ण अं ेज  
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के िव  शि  तैयार करता ह,ै उसे भी अपने सैिनक  के िलए पैसा चािहए। वह सैिनक  को भूखे नह  लड़वाना 
चाहता। वह कहता ह-ै "हम आपस म अपने वाथ  को छोड़कर अपने भेद िमटायगे। भूखी फौज नह  लड़ सकती। 
राजा के िलए फौज लड़ती थ , पहले जमान ेम। हम उसस ेघृणा करत ेह। हम मनु य  क  जीिवत इंसान  क  फौज 
चाहत ेह, जो पये के िलए कु ा बनकर न लड़,े मगर उसके कुछ आदश होन ेचािहए।"6 इस कार रांगेय राघव 
युगानु प नये मू य  को ो सािहत करत ेह। 

रांगेय राघव के उप यास  म रा ीय एवं राजनिैतक मू य मानव-िहत स ेस े रत होकर संयोिजत कए गय े
ह। उनक  दिृ  बराबर रा  और गरीब-वग पर रही ह।ै रा िन ा उनक  दिृ  म सव प र ह।ै वतं ता आंदोलन 
रा ीय चेतना और एकता को उ ह न े िवशेष थान दया ह।ै परतं ता को उ ह ने अिभशाप माना और इसीिलए 
वतं ता हते ुहर तरह स ेकुबान होन ेक  ेरणा दी। रा ोह उनक  दिृ  म सबस ेबड़ा पाप था। रा  क  वतं ता के 

िलए उ ह ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और अ हसा को एक सीमा तक ही उपयोगी माना ह।ै उनक  दिृ  म 
गांधी जी के असहयोग आंदोलन से अिधक कारगर ांितका रय  का संघष और उ सग था, उसस े अं ेज अिधक 
िवचिलत ए थे। िज ह न ेदशे के साथ ग ारी क , उनक  रांगेय राघव ने जमकर भ सना क । लोग  म कस कार 
रा ीय भावना का िवघटन आ, अपने वाथ को लेकर लोग  ने कैस ेअं ेज  का साथ दया। इन सबका भी उ ह न े

ापक िच ण कया ह।ै  
राजनीितक मू य  म उनक  दिृ  पूरी तरह से शासन- व था के काय  म केि त रही ह।ै चाह ेसामंतवाद 

हो, चाह ेराजतं  या सा यवाद और जातं , सभी शासनतं  का ल य जा का िहत होना चािहए। इसी दिृ  स े
उ ह ने सभी तं  का सव ण कया। उ ह ने शासन-तं  के िलए ईमानदारी और जा के िहत को सव प र मानना। 
उनके अनुसार राजा का क  ह ै क वह अपने रा  को पूरी तरह स ेसमृ  और शि  स प  बनाये। उसक  शासन-

व था म कसी भी वग के साथ अ याय नह  होना चािहए। शासन- व था सभी को सुर ा और आजीिवका 
सुलभ करान े के िलए होती ह,ै इसका शासन-तं  को यान रहना चािहए, ले कन शासन-तं  भी अपने वाथ को 
लेकर शोषक हो जाता ह,ै इसीिलए उ ह ने अं ेज  क  बबरता और 'फूट डालो, रा य करो' क  नीित का पदाफाश 
कया ह।ै जम दार  के शोषण, ाचार और गरीब जनता पर कय ेगये अ याचार  क  भी उ ह न ेखूब चचा क  ह।ै 
वतं ता के बाद शासन- व था िजस कार से  ई ह,ै उसका भी उ ह ने पूरी त परता स ेवणन कया ह।ै 

चुनाव जीतन े के िलए चुनावी हथकंड,े स ा ा  हो जान ेपर जनता क  उपे ा, घूसखोरी, पुिलस क  बबरता, 
अपराधी को छोड़कर, िनरपराध को सजा दने ेका भी वणन उ ह न े कया ह।ै उनक  दिृ  दशे के सभी वग  पर रही 
ह।ै रा ीय और राजनीितक धारा म उ ह ने ी और पु ष दोन  को जोड़ने क  कोिशश क  ह।ै और सभी को उ ह न े
अिधकार  के ित सचे  कया ह।ै 

रांगेय राघव अपने समय के ित बड़ ेजाग क रह े ह। उ ह ने रा ीय और राजनीितक, उ ह  मू य  को 
मह व दया ह,ै जो आज के िलए उपयोगी ह। पार प रक मू य  को उ ह ने थान नह  दया। उ ह न ेहर े  म 
चेतना और जागृित लाने का य  कया और इसी दिृ  स ेउ ह न ेरा ीय और राजनीितक मू य  क  अपने उप यास  
म थापना क । 
स दभस दभस दभस दभ    ंथंथंथंथ    ::::----    

1) गांधी और गांधीवाद - डॉ. प ािभसीता रमै या, पृ.सं.28 
2) 'सीधा-सादा रा ता' - रांगेय राघव, पृ.सं.75 
3) वही, पृ.सं. 275 
4) वही, पृ.सं. 288 

5) वही, पृ.सं. 286-287 
6) वही, पृ.सं. 287 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 86 

हदी भाषा म समाज सधुारक  का योगदानहदी भाषा म समाज सधुारक  का योगदानहदी भाषा म समाज सधुारक  का योगदानहदी भाषा म समाज सधुारक  का योगदान    
डॉडॉडॉडॉ. . . . सतंोष पवारसतंोष पवारसतंोष पवारसतंोष पवार    

हदी िवभाग 
गोदावरी महािव ालय, अ बड, िजला-जालना, महारा  मोबाईल नंबर-९८८१६३८४८५ 

 

कसी भी समाज म िविवध और िविभ  कार के लोग रहते ह; वे कई धम के, कई जाित के और रंग भेद या 
लग भेद के रहते ह | पर तु मानव एक सामिजक ाणी ह ैऔर इसीिलए सभी से सदवै ही यही उ मीद रहती ह ै क 

वे समाज म सभी से सामंज य िबठा कर रखे और िबना कसी मनमुटाव, ई या और भेदभाव के साथ मेलजोल रखत े
ए सौहा पूण रह े| हालां क हम सब इस बात को भी जानते ह क शासन क  तरफ से और समाज क  तरफ से ही 

सभी वग  म असमानता और भेदभाव का वहार िमलता ह ै | जो लोग आ थक प से मजबूत ह ै वे कमकुवत 
आ थक ि थित के लोग  से एकदम िहन् वहार करते ह और इस तरह से भाईचारे क  भावना िबखर जाती ह | और 
ऐसे धनवान लोग  को पुिलस और शासन कोई भी सजा नह  दतेे ह | प रणामतः झगड़, मनमुटाव, ऊँच-नीच क  
भावना और भी अ य असामिजक बात उभरकर आती ह.ै.. तब...तब हम आव यकता महससू होती ह ै कसी ऐस े

ि य  क  जो समाज के दबे-कुचले और सताए गए लोग  क  गित के िलए जीते ह या अपना जीवन कुबान कर 
दतेे ह | इन लोग  के याग और भरसक य  से सामािजक बुराईयाँ समा  होती ह और समाज म एकता, 
खुशहाली और भाईचारा क  भावनाए ंआती ह | इ ह ही तो दसूरे श द  म हम समाज सधुारक समाज सधुारक समाज सधुारक समाज सधुारक कहते ह | इ ह  
समाज सुधारक  के अथक एवं साथक य  से समाज के असामािजक त व समा  होते ह और अवांछनीय काय 
समा  होते ह और सव  सुजलाम-सुफलाम् क  लहर दौड़ उठती ह |  

समाज सधुारक कौन हैसमाज सधुारक कौन हैसमाज सधुारक कौन हैसमाज सधुारक कौन है............???? उ र म हम यही कहगे..वे ि  जो मानवता और इंसािनयत के ित कसी भी 
कार स े चितत होत े ह;ै जो अ छाई के िलए माहौल म बदलाव लाना चाहते ह; वे ि  िजनके पास बु  

वैचा रक या होती ह;ै वे ि  जो कसी कमजोर वग के लोग  क  पीड़ा को वयं क  पीड़ा समझ कर दद स े
कराह उठते ह जो समाज व शासन या उ  वग और धिनक लोग  ारा सताए गए लोग  क  सेवा करना अपना 
कत  मानते ह तथा अपने बाद एक खुशहाल धरती का आँगन छोड़ना चाहते ह....वा तव म व ेही स  ेसमाज वा तव म व ेही स  ेसमाज वा तव म व ेही स  ेसमाज वा तव म व ेही स  ेसमाज 
सधुारक होत ेह सधुारक होत ेह सधुारक होत ेह सधुारक होत ेह | | | |  

भारत एक सौभा यशाली दशे ह जहाँ इसके इितहास म असाधारण इंसान ए ह िज ह ने अपना सव व 
जीवन समाज क  बेहतरी चाही और दबे-कुचले व पीिड़त लोग  क  गित और उनका उ रो र िवकास करन ेम 
अपना जीवन कुबान कर दया और आज भी हम सब के स मुख अमर बने ए ह | सामािजक बुराईय  को दरू करन े
वाले इ ह  समाज सुधारक  म से हम आज मोहन दास करमचदं गाधँी मोहन दास करमचदं गाधँी मोहन दास करमचदं गाधँी मोहन दास करमचदं गाधँी के बारे म गहराई से जानगे | य क गांधीजी 
भी महान समाज सुधारक  म से एक ह | जीजीजीजी............हाँहाँहाँहाँ............गाधंीजी गाधंीजी गाधंीजी गाधंीजी उस ि  का नाम ह,ै जो अस य को स य से, हसा को 
अ हसा से, घृणा को ेम से तथा अिव ास को िव ास से जीतते थे | भले ही आज हमारे बीच गांधीजी नह  ह; 
ले कन उनके आदश, िस ांत, िवचार और उनके स ावना से भरे सारे काय हमारे बीच सदवै ही थे, ह, और रहगे | 
गांधीजी पूरे िव  को अपना रा  मानते थे | वे भारतीय वै दक परंपरा म कही गई, बात  के अनुसार ‘िव  पूजन 
तथा माता भूिम पु ो पृि वया’ म िव ास करते थे | आज भी गांधीजी क  आव यकता ह हम सभी को  सवधम 
समभाव, हदी का िवकास तथा हदी को रा  भाषा बनाने के िलए |हम सभी को ही नह  अिपतु  दशे के ब े-ब  े
को ह ै| आज भी हम दसूरा गाँधी चािहए | जी...हाँ दसूरा गाँधी चािहए |  

गांधीजी याय से यु  शोषण िवहीन और समानता के आधार पर एक राम रा य के जैसा समाज थापना  
के इ छुक थे | और सदवै ही उनके सभी काय इसी ओर अ सर होकर रा  क  भलाई को सम पत थे | ऐसे महान 
गाँधीजी का ज म पि म भारत के वतमान गुजरात रा य म एक तट वत य नगर पोरबंदर म २ अ ू बर सन १८६९ 
को आ था| इनके िपता करमचंद गाँधी और माता पुतली बाई थी जो सनातन धम स ेपंसारी जाित स ेस ब ध रखत े
थे| १८८३ म मा  १४ वष क  उ  म इनका िववाह क तूर बाई से संप  आ था| इसे हम बाल िववाह ही  कहगे| 
इ होने पोरबंदर से िमडील और राजकोट से हाई कूल पास कया| इनका प रवार इ ह बे र टर बनाना चाहता था| 
“मा  १९ वष क  आयु म ४ िसत बर १८८८ म ये बे र टर क  पढाई के िलए इं लॅ ड चले गए|”(१)  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 87 

इनका स पूण जीवन स य पर आधा रत था | स य क  खोज के िलए इ होन ेखुद क  गलितय  पर योग 
कया | इ होने अपनी ‘आ मकथा’ का नाम भी ‘स य के योग’ रखा | इस आ म कथा म इ होने कहा—“जब म 

िनराश होता  ँतब याद करता  ँ क हालां क इितहास स य का माग होता ह ै क त ु ेम इसे सदवै जीत लेता ह ै| 
यहाँ अ याचारी और ह यारे भी ए ह और कुछ समय के िलए वे अपराजय भी लगे क तु अंत म उनका पतन ही 
आ...इसका सदा िवचार करे |”(२) गांधीजी क  आ मकथा से “एक आँख के िलए दसूरी आँख पूरी दिुनया को अंधा 

बना दगेी |”(३) “मरने के िलए मेरे पास ब त से कारण ह ले कन मारन ेके िलए एक भी नह  |”(४) ये सभी व  
‘फॉर पसी फ टस’ बुक स ेिलए गए ह | गाँधीजी कहत ेथे येक धम के मूल म ेम और स य ही छुपा ह ैऔर हम ह 
क ये दोन  मु य त व  के िबना ही धम करने का ढ ग करत ेह | इ होने िह द ूधम के बारे म कहा ह—ै“यह धम इस े

जैसा मने समझा, मेरी आ मा को पूरी तरह तृ  करता ह,ै मेरे ाण  को आ लािवत करता ह.ै..जब..जब संदहे मुझे 
घेरता ह,ै िनराशा मेरे स मुख आती ह,ै जब ि ितज पर काश क  एक भी करण दखाई नह  दतेी ह ै तब म 
भगवतगीता क  शरण म जाता HUIUN .ँ.और उसका कोई न कोई ोक मुझे धीरज तथा सां वना ददेतेा ह ैऔर म 
घोर िवषाद म भी मु कुराने लगता  ँ| मेरे भी जीवन म अनेकानेक ास दयाँ आई और अगर उ ह ने मेरे जीवन पर 
कोई अिमट भाव नह  छोड़ा तो म इसका ेय भगवतगीता को ही दतेा  ँ|”(५) 

मानव एक सामिजक ाणी ह ै| समाज म रहन ेपर उस ेकई काय  के िलए एक-दसूरे पर िनभर रहना पड़ता 
ह ै| अपनी िविभ  आव यकता  क  पूत  एवं िवचार िविनमय हतेु वह भाषा का सहारा लेता ह ै| िबना भाषा के 
एक सु दर एवं गितशील ससंार क  क पना करना थ ह ै| ए साय लोपीिडया ऑफ़ ि टेिनका म भाषा  के िवषय 
म कहा गया ह ै क—“Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by  
means of which, human beings, as members of a social group and participents in culture 
and communicate.”(६) भाषा क  संक पना को डॉ. भोलानाथ इस कार समझाते ह—“भाषा मानव उ ारण 
और अवयव  से उ ा रत यादिृ छक विन- तीक  क  वह संरचना मक व था ह,ै िजसके ारा समाज िवशेष के 
लोग आपस म िवचार िविनमय करत ेह, लेखक, किव या व ा के प म अपने अनुभव  आ द को  करते ह तथा 
अपने वैयि क और सामािजक, ि व, िविश ता तथा अि मता के संबंध म जान-ेअनजाने जानकारी दतेे       ह 
|”(७)  

महा मागांधी ने कहा था—‘पांच ल ण  से यु  हदी भाषा क  समता रखनेवाली दसूरी कोई भाषा ह ैही   
नह  | हदी भाषा के स दभ म आचाय महावीर साद ि वेदी िलखते ह—“कम से कम भारतवष के आधे िह स ेक  
स वष- ापी आशा-आकां ा  का मू तमान ितक यह हदी सािह य अपनेआप म एक ऐसी शि शाली व तु ह ै
क इसक  अपे ा भारतीय िवचारधारा को समझने म घातक िस  ह गी |”(८) बदलते प रवेश के साथ-साथ हमारी 

मानिसकता  म भी प रवतन आया | हमने ऐसी मनोवृि  बना ली क िजसम हम िबना जांच-ेपरखे ही हर िवदशेी 
चीज े  लगने लगती ह ै| भाषा के मामले म भी हमने यही मनोवृि  अपनाली थी | ले कन महा मागांधी के िवचार 
कुछ अलग थे, उनके मतानुसार—“य द हदी अं ेजी का थान लेले तो कम से कम मुझे तो अ छा ही लगेगा | अं ेजी 
अंतरा ीय भाषा ज र ह ैले कन वह कभी भी हमारे दशे क  रा भाषा नह  बन सकती ह ै| अगर िह दु तान को हम 
सचमुच एक रा  बनाना ह ैतो चाह ेकोई माने या ना माने रा भाषा तो हदी ही बन सकती    ह ै|”(९) 

गांधीजी वो पुरोधा ह जो हदी भाषी नह  होते ए भी सदवै ही हदी भाषा को तह े दल से चाहा | 
आजादी के आ दोलन के सव े  नतेा और समाज सधुारक मोहनदास करमचदं गाधँीआजादी के आ दोलन के सव े  नतेा और समाज सधुारक मोहनदास करमचदं गाधँीआजादी के आ दोलन के सव े  नतेा और समाज सधुारक मोहनदास करमचदं गाधँीआजादी के आ दोलन के सव े  नतेा और समाज सधुारक मोहनदास करमचदं गाधँी भले ही खुद गुजराती भाषी थ े
ले कन हदी को लकेर उनका योगदान अतुलनीय रहा ह ै | रा भाषा चार के दौरान गांधीजी ने कहा था--    रा  रा  रा  रा  
भाषा के िबना रा  गूंगा ह ैभाषा के िबना रा  गूंगा ह ैभाषा के िबना रा  गूंगा ह ैभाषा के िबना रा  गूंगा ह ै|||| अतः भारत क  भी एक रा  भाषा होना ज री ह ै| इसके िलए इ ह ने हदी को सव े  
माना ह ै| य क पूरे भारत म केवल हदी ही आपसी सहयोग, साहचय एवं ेम क  भाषा ह ै| इनके मत से -- दय दय दय दय 
क  कोई भाषा नह  हैक  कोई भाषा नह  हैक  कोई भाषा नह  हैक  कोई भाषा नह  है, , , , दय स े दय बातिचत करता ह ैऔर हदी दय क  भाषा ह ैदय स े दय बातिचत करता ह ैऔर हदी दय क  भाषा ह ैदय स े दय बातिचत करता ह ैऔर हदी दय क  भाषा ह ैदय स े दय बातिचत करता ह ैऔर हदी दय क  भाषा ह ै|||| ऐसा वे हमेशा कहत ेथ े क--
अिखल भारत के पर पर वहार के िलए ऐसी भाषा क  आव यकता ह ैिजस ेजनता अिखल भारत के पर पर वहार के िलए ऐसी भाषा क  आव यकता ह ैिजस ेजनता अिखल भारत के पर पर वहार के िलए ऐसी भाषा क  आव यकता ह ैिजस ेजनता अिखल भारत के पर पर वहार के िलए ऐसी भाषा क  आव यकता ह ैिजस ेजनता का अिधकतम भाग पहल ेस ेही का अिधकतम भाग पहल ेस ेही का अिधकतम भाग पहल ेस ेही का अिधकतम भाग पहल ेस ेही 
जानताजानताजानताजानता----समझता हो और हदी इस दृ ी स ेसव े  ह समझता हो और हदी इस दृ ी स ेसव े  ह समझता हो और हदी इस दृ ी स ेसव े  ह समझता हो और हदी इस दृ ी स ेसव े  ह |||| हदी को य े रा  भाषा बनाना कहत ेथे, इसीिलए इनके 
िवचार  म यह बात आती थी--रा ीय वहार म हदी को काम म लाना दशे क  शी  उ ित के िलए आव यक  ह ैरा ीय वहार म हदी को काम म लाना दशे क  शी  उ ित के िलए आव यक  ह ैरा ीय वहार म हदी को काम म लाना दशे क  शी  उ ित के िलए आव यक  ह ैरा ीय वहार म हदी को काम म लाना दशे क  शी  उ ित के िलए आव यक  ह ै||||  
जब ये चंपारण आये तब इ ह भाषा क  ही यादा द त आई तब इ होने बड़ ेही जतन और चाव स े हदी   सीखी | 
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वत ता आ दोलन म आन ेस ेपहले गांधीजी ने पूरे भारत म मण कया था तब इ होने दल और दमाग स े
महसूस कया था क हदी ही एकमा  भाषा ह ैजो पूरे दशे को जोड़ सकती ह,ै इसीिलए शायद इ होने हदी को 
रा भाषा बनाने क  बात कही | इ ह ने रा ीय आ दोलन को हदी से जोड़ दया था इसीिलए अ य भाषा-भाषी के 
सभी आंदोलनकता  को भी हदी क  शरण लनेी पड़ी | जब दशे का बटवारा आ तो प कार  ने गांधीजी का 
स दशे लेना चाहा, तब इ होने कहा क—““““जाओ कह द  दिुनया स े क गाधँी अं जेी नह  जानता जाओ कह द  दिुनया स े क गाधँी अं जेी नह  जानता जाओ कह द  दिुनया स े क गाधँी अं जेी नह  जानता जाओ कह द  दिुनया स े क गाधँी अं जेी नह  जानता ||||”””” बेशक इसके 
पीछे उनका ोभ था और बटवारे का अपार दःुख था | गांधीजी जो हदी बोलते थे और िलखत ेथ ेउसे वे हदी नह  
अिपतु िह दु तानी कहत ेथे | इनके यादा से यादा भाषण गुजरती टोन क  हदी म ही ह | उस समय के सभी हदी 
लेखक  और किवय  से भी इनके गाढ़ र ते बने ए थे | 

गाँधीजी ने १९०९ म िह द वराज म  एक    ‘‘‘‘भाषा नीितभाषा नीितभाषा नीितभाषा नीित’’’’ क  घोषणा क  थी—स पणू भारत क  रा  भाषा स पणू भारत क  रा  भाषा स पणू भारत क  रा  भाषा स पणू भारत क  रा  भाषा 
हदी ही हो भल ेही उस ेदवेनागरी या उद ू कसी भी िलिप म िलखोहदी ही हो भल ेही उस ेदवेनागरी या उद ू कसी भी िलिप म िलखोहदी ही हो भल ेही उस ेदवेनागरी या उद ू कसी भी िलिप म िलखोहदी ही हो भल ेही उस ेदवेनागरी या उद ू कसी भी िलिप म िलखो........|||| िलिप लेखन क  धारणा के पीछे शायद इनका 

भाव ‘‘‘‘िह दूिह दूिह दूिह द-ू---मिु लम एकतामिु लम एकतामिु लम एकतामिु लम एकता’’’’ का हो | १९१६ म बनारस िह द ू िव िव ालय के एक काय म म अपना थम 
सावजिनक भाषण हदी म दकेर न केवल सभी को त ध कर दया बि क अं ेजी म स ालन करने वाले ि  के 
िलए भी आपि  जताई तथा दःुख  कया | १९१७ म भागलपुर म भी छा  स मलेन के दौरान इनका भाषण 
हदी म ही था | इससे रा  भाषा क  न व भारतीय युवा जन मानस के मन मि त क म डाली | हालां क गांधीजी 
कसी अ य भाषा के िवरोधी नह  थे, बि क वे खुद एक भाषा से अिधक भाषा सीखने क  इ छा रखते थे | ले कन 

इसके बावजूद भी व येक भारतीय को अपनी मातृभाषा और रा भाषा के प म हदी के िलए ही े रत करत े  
थे| १९१८ म इंदौर म आयोिजत हदी सािह य स मलेन म इ ह सभापित बनाया तो वहां इ ह ने लोग  को 
समझाया क िव  के सभी दशे  म लोग अपनी मातृभाषा ही वहार म लाते ह, इसी तरह हम सभी िह दु तािनय  
को भी हमारे हर एक वहार म हदी भाषा को ही उपयोग म लाना चािहए |        

गांधीजी न केवल रा ीय नतेा थ ेबि क अपन ेसमय के वे ब त अ छे प कार भी थे | उ ह ने हदी, अं ेजी 
और गुजराती भाषा म अखबार भी िनकाले थे | उनके हदी के अखबार—““““नवजीवननवजीवननवजीवननवजीवन” ” ” ” और और और और ““““ह रजन सवेकह रजन सवेकह रजन सवेकह रजन सवेक”””” | वे 
हमेशा कहत ेथ—े““““अपन  स ेअपनी ही भाषा म बात करे तो कैसी हीनताअपन  स ेअपनी ही भाषा म बात करे तो कैसी हीनताअपन  स ेअपनी ही भाषा म बात करे तो कैसी हीनताअपन  स ेअपनी ही भाषा म बात करे तो कैसी हीनता........? ? ? ? कैसा सकंोचकैसा सकंोचकैसा सकंोचकैसा सकंोच........? ? ? ? या कैसी ल ाया कैसी ल ाया कैसी ल ाया कैसी ल ा........????” ” ” ” 
िवड बना क  बात ये ह क--स दय  पूव गांधीजी ारा पूछे गए  आज भी अनु रत ह...| १९२१ म ‘‘‘‘यगं यगं यगं यगं 
इि डयाइि डयाइि डयाइि डया’ ’ ’ ’ म कािशत अपने एक आलेख म इ ह ने इस बात को प  कया था क भारत म हदी का अपना 
भावना मक एवं रा ीय मह व ह ै| और भारत क  वंतं ता के िलए सम त कायकता  को हदी सीखना आव यक 
होगा, िजससे रा  क  सभी कायवािहयाँ हदी म ही क  जा सके | इसीिलए उनह ने हदी को रा ीय एकता , 
अखंडता और वािभमान के प िति त कया | हदी को रा ीय भाषा के प म िव तार दनेे के िलए इ होने पूव 
से पि म और उ र से दि ण तक    ““““ हदी नवजागरण अिभयानहदी नवजागरण अिभयानहदी नवजागरण अिभयानहदी नवजागरण अिभयान”””” छेडा | ये हदी को एक नदी क  तरह सीिमत नह  
बि क समु  क  तरह िवशाल िव तार दनेा चाहते थे | 
और अतं मऔर अतं मऔर अतं मऔर अतं म................    

 आ म बिलदान के प म दि ण भारितय  स े हदी को अपनाने का आ हान करने वाले गांधीजी क  हदी 
को रा भाषा बनाने क  िनःसंदहे अिडग इ छा थी | १९२५ म म ास हदी अिधवेशन के दौरान इ ह ने सभी को 
हदी को आ मसात करने का स दशे दया | इनके अनुसार उ र और दि ण के मेल के िलए भारत म मजदरू वग व 

अिभजा य वग तक येक भारतीय को अपनी ांतीयता क  संकुिचत भावना से परे हटकर रा ीयता क  िव तृत 
भावना को दखेना चािहए |  

इनक  हदी महुीमहदी महुीमहदी महुीमहदी महुीम ने लोग  म हदी भाषा के िवकास म योगदान को अपना रा ीय धम समझने क  ेरणा 
जागृत क  | इ ह ने अनके बार अपने लेख  और भाषण  म लोग  को समझाने का य  कया क य द हम अपनी 
रा  भाषा और मातृ भाषा क  गित करना हो तो यह पूवा ह छोड़ द े क अं ेजी के िबना हम अपने उ  िवचार 

कट ही नह  कर सकते ह | अगर हम ऐसा नह  करगे तो जदगी भर पराई भाषा के गुलाम बने रहगे | वे हमेशा 
कहत े थ—े““““अपन  स े अपनी ही भाषा मअपन  स े अपनी ही भाषा मअपन  स े अपनी ही भाषा मअपन  स े अपनी ही भाषा म    बात करे तो कैसी हीनताबात करे तो कैसी हीनताबात करे तो कैसी हीनताबात करे तो कैसी हीनता........? ? ? ? कैसा सकंोचकैसा सकंोचकैसा सकंोचकैसा सकंोच........? ? ? ? या कैसी ल ाया कैसी ल ाया कैसी ल ाया कैसी ल ा........????””””((((१०१०१०१०) ) ) ) 
िवड बना क  बात ये ह क--स दय  पूव गांधीजी ारा पूछे गए  आज भी  िच ह लगे यथावत खड़ ेह | 
संभवतः भाषाई गुलामी हम अनुवांिशक बीमारी के प म िमल गई ह | आज भी हम हदी को लेकर उ ही योग  
और यास  म जुटे ह | िजनको लेकर गांधीजी ने अपने पूरे जीवन म भरसक य  और अथक प र म कये...यािन 
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क  हदी को रा भाषा और स पूण भारत क  भाषा बनाने के िलए आज भी एक अनु रत आशा हाथ फैलाये बाट 
जोह रही ह.ै.. क शायद कभी न कभी तो हदी को कसी अपने से याय िमलेगा...और फर हम गुलामी क  इस 
पराई भाषा क  अनुवांिशक बीमारी का इलाज भी कर सकगे |  
स दभ सचूी स दभ सचूी स दभ सचूी स दभ सचूी  

१) महा मा गाँधी : वक ल से रा  िपता बनाने तक का सफ़र, ये ह ैकहानी—पि का यूज़ ( हदी म ) अिभगमन ितिथ 
१०.२,२०२१  

२) महा मा गाँधी—आ म कथा स य के योग— 
३) महा मा गाँधी—आ म कथा स य के योग 
४) महा मा गाँधी—आ म कथा स य के योग  
५) महा मा गाँधी के िवचार—स पादक—आर.के. भु एवं यू. आर. राव—नॅशनल बुक ट, नई द ली, सं करण 

२००५, पृ  सं या ८८  
६) भाषा िव ान-डॉ. भोलानाथ ितवारी, कताब महल काशन, इलाहबाद २००५, पृ  सं या-२ 
७) भाषा िव ान- डॉ. भोलानाथ ितवारी, कताब महल काश, इलाहबाद, २००५, पृ  सं या-५ 
८) रचनाकार धमवीरभारती : एक पुनमू यांकन, डॉ.निवनकुमार नंदवाना, अंकुर काशन, उदयपुर, २०१२, पृ  सं या-

१५३ 
९) आजकल-स. सीमा ओझा, वष—६७, अंक-५, िसत. २०११, पृ  सं या—४३ 
१०) गाँधी के यास  से लेकर अब तक हदी रा  भाषा बनाने क  अनु रत आशा—डॉ. शु ता िम —वा कोिडगामा –

गोवा  
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समाजसधुारक समाजसधुारक समाजसधुारक समाजसधुारक सतं कबीरसतं कबीरसतं कबीरसतं कबीर    
डॉडॉडॉडॉ. . . . िव ल सह प सह घनुावतिव ल सह प सह घनुावतिव ल सह प सह घनुावतिव ल सह प सह घनुावत    

हदी िवभाग    
जनता िश ण सारक मंडल संचिलत मिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालयमिहला कला महािव ालय, , , , औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद....    मण विनमण विनमण विनमण विन    ----    9923339982 
 

आज हम  भलेही 21 वी सदी क  आधुिनकता मे जी रह ेह।ै परंतु हमे संत सािह य, संत िवचार  क  ब त 
आव यकता ह।ै इन संतो के िवचार  से हम हमारे जीवन को एक नया मोड द ेसकते ह।ै यही वजह ह ै क आज जो 
मने यहा मागदाता भि कालीन सतं कबीर मेरे आलेख का िवषय बनाया ह ै य क सतं कबीरदास के िवचार 
जीिवत ह ैऔर उनके िवचार  क  हम और हमारे समाज को ब त ज रत ह।ै कबीरदासजी  के यह अनमोल िवचार 
हम नई ेरणा दतेे ह।ै महा मा कबीर परम सतंोषी उदार वतं यता िनभ क, स यवादी, अ हसा, स य और ेम के 
समथक, साि वक कृती बा ाड बर िवरोधी तथा ांितकारी सुधारक थ े म तमौला लापरवाह क  एक फ ड 
फक र थे। वे ज मजात िव ोही थे और उनम  एक अद य सहा य एवं आ मिव ास था। खर  ितभा तथा िवल ण 
अथक सश  ि व से सपं  थे। कबीरदास के संदभ म हजारी साद वेदी िलखते ह:ै- “वे िसर से पैर तक 
म तमौला वभाव से फ ड आदत से अ ड भ  के समान िन रह भषे धारी के आगे चंड दल के साफ, दमाख के 
दरू थ, भीतर से कोमल बहार से कठोर ज म से अ पृ य और कम से वंदनीय थे। युगावतर क   शि  और िव ास 
लेकर वे पैदा ए थे और युग वतक क  दढृता उनमे वतमान थी इसिलए वे युग वतन कर सके।”१  

कबीर िनगुण भ  होने के कारण िनराकारवादी ह।ै वे मानते ह ैक  िनराकार क  ाि  ान से संभव ह।ै वे 
घर-घर म बसता ह।ै उसे बहार खोजने क  आव यकता नह  ह।ै उनका कहना था क-‘‘ दय सरोवर ह ैअिनवासी।” 
कबीरदासजी का कहना ह ै क ई र हमारे घट-घट म या हमारे मन म बैठा ह ैउसे बहार ढंूढने क  आव यकता नही 
परंतु आज हम यह कतना बदल गये ह ैक  आज हम यह सब दखाई नह  दतेा ह ैहमारा जीवन आज िनराशावादी 
हो चुका ह ैआज हमारे पास सब कुछ होते ए भी हम हर बार कमी महसूस करत े ह।ै इसिलए कबीरदासजी के 
अनमोल िवचार  क  हमे ब त ज रत ह।ै इसीिलए मै उनक  अनमोल दोहो को लेकर बात क ँ गा जो आज भी हमे 
इस आधुिनकता मे समाज के िलए नई ेरणा दतेी ह।ै सव थम उनक  यह पंि याँ लेता :ं- 

““““पिहल ेसिुमरनपिहल ेसिुमरनपिहल ेसिुमरनपिहल ेसिुमरन    सर वती दजुासर वती दजुासर वती दजुासर वती दजुा    गौरी गणेशगौरी गणेशगौरी गणेशगौरी गणेश।।।।ि या सिुमरन माताि या सिुमरन माताि या सिुमरन माताि या सिुमरन माता----िपता रे चौथा गु  उपदशेिपता रे चौथा गु  उपदशेिपता रे चौथा गु  उपदशेिपता रे चौथा गु  उपदशे””””।।।।।।।।    
इस पंि य  मे कबीर दास न ेजो बात कही ह ैउस बात क  आज भी हमे ज रत ह ै य क हम सर वती को 

ान क  दवेता मानते ह।ै तो हमे ज र उसका यान करना चािहए वैसे हर समाज के िहसाब स ेउनक  कोई ना कोई 
था रहती ह।ै जैस ेकोई गणेश जी को िव हता मानते ह।ै हर कसी का अलग अलग प ह।ै तो हमे उस बात का भी 
यान  लगाना चािहए। तीसरी बात जो कबीरदासजी ने  कही ह ैउसक  आज ब त ज रत ह ै य क आज हम इस 

आधुिनकता मे हमारे माता-िपता का स मान करन ेको ही भूल चकेु ह ैपरंतु इस बात क , आज ब त ज रत ह ैहम 
अपने माता-िपता का मान स मान करना िसखे परंतु आज हम यह करना ही भूल चुके ह।ै हम दखेते ह ै क आज 
समाज म वृ  आ म क  सं या बडी मा ा बढ चुक  ह।ै यह अपमान जनक बात यह ह ै क वृ ा म  मे यादा स े
यादा पढे िलखे पद वाले लोग  के ही माता-िपता होते ह। तो इस मे ज र बदलाव आना चािहए और यह बदलाव 

संत िवचार  स ेही आ सकता ह।ै आगे कबीरदास गु  उपदशे क  बात करत ेह ैपरंत ुआज गु  और िश य का जो 
र ता ह ैवह ब त बदल चुका ह ैना िश य गु  क  बात ठीक से मानता ह ैना गु  उसे मानने के लायक ह।ै गु  िश य 

के र त  को म लीन करनवेाली हजारो बात ेहम सुनन ेको पढने  को िमलती ह।ै कबीर िब कुल सही था क गु  
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उपदशे क आज भी आव यकता ह।ै जब तक अ छा गु  नह  िमल जाता तब तक जीवन म बदलाव आना 
बहोत कठीन  ह।ै  

कबीरदासजी न ेहमारे इस संसार (समाज) को एक च क  भाती बताई ह।ै उ ह न ेइस समाज का वणन 
इन पंि य  के मा यम से कया ह:ै- 

                                ““““चलती च  दखेी के दया कबीरा रोय।चलती च  दखेी के दया कबीरा रोय।चलती च  दखेी के दया कबीरा रोय।चलती च  दखेी के दया कबीरा रोय।    दईु पट दईु पट दईु पट दईु पट भीभीभीभीतर आय साबीततर आय साबीततर आय साबीततर आय साबीत    गया न कोय।।गया न कोय।।गया न कोय।।गया न कोय।।””””२२२२    
आज जो समाज मे हद-ूमु लीम िवरोध धा मक पाखंड कमकांड संबंधी बुराइया फैल रही ह।ै  इसका उ ह न े

जमकर िवरोध कया था य क मनु य को धा मक सा दायीक पाखंडोसे उपर उठाकरसव परी मह व दतेे ह ैपरंत ु
यह मनु य आज कतना बदल चुका ह ैयह बात सोचकर वह रो पड ेवो कभी अपने िलये नही रोय ेपरंत ुसमाज क  
वह दशा आज भी वेसी ह ैिजसने ब त बडी पकड हािसल करनी ह ैइसको उ होने ब त ही पास से दखेा ह ैइसीिलए 
वह इस संसार क  च  म सब लोग  को िपसते ए दखेकर वे अव य रोपड े य क उ होने मनु य क  जदगी को 
सिमप से दखेा और जाना था। मनु य के दःुखो से वे वीत ये थे। उसक  अजानता पर वे  दःुखी ए थे। इसिलये 
उ होने अपने मन क  बात कही ह।ै  

कबीरदास आगे क  पंि य  मे हमे चेतावनी दतेे ह ैक , हर एक का समय आता अगर आज हम कसी को 
दःुख दगेे, कल हमे दःुख िमलता ह,ै यहा तक कबीरदासजी ने  िम ी का भी वणन अपन ेदोह ेम कया ह ैजैसे:– 

““““माटी कहैमाटी कहैमाटी कहैमाटी कहै    कुकुकुकु हारहारहारहार    स ेत ू या रोद ेमोय। एक दन ऐसा आयगेा क  म ैरोदुगंी तोय।।स ेत ू या रोद ेमोय। एक दन ऐसा आयगेा क  म ैरोदुगंी तोय।।स ेत ू या रोद ेमोय। एक दन ऐसा आयगेा क  म ैरोदुगंी तोय।।स ेत ू या रोद ेमोय। एक दन ऐसा आयगेा क  म ैरोदुगंी तोय।।””””3333    
इन पंि य  के मा यम से हमे यह समझाते ह ै क, जैसे कु हार िम ी को र दता ह।ै वैसे ही जब हमारा अंत-

समय आता ह।ै तो हमे उसे िम ी मे िमल जाना ह।ै हमारी िम ी हमारे सर जमीन को हम कमत नही दतेे परंत ु
उसमे एक दन िमल जाना ह।ै  

आज हमारे गांव हमारी भमूी इसका ब त मह व बढा दया ह।ै य क उस गाव म आज िजतना ि  
सुरि त ह ैउतना इस शहर  क  बंद दीवार  म नही ह।ै यह बात उस समय कबीरदास कही परंतु आज हमारी इस 
समाज व था से पुरी तरह मेल खाती ह।ै इसिलये हर पंि  हमारे िलये ब त लाभदायक ह।ै आगे कबीरदास 
लकडी का एक उदाहरण दतेे ह।ै उनक  पंि  ह:ै- 

““““लकडी कह ेलोहार स ेत ु या जलाए मोलकडी कह ेलोहार स ेत ु या जलाए मोलकडी कह ेलोहार स ेत ु या जलाए मोलकडी कह ेलोहार स ेत ु या जलाए मोयययय। एक दन ऐसा आयगेा म ैजलाऊंगी तोय।। एक दन ऐसा आयगेा म ैजलाऊंगी तोय।। एक दन ऐसा आयगेा म ैजलाऊंगी तोय।। एक दन ऐसा आयगेा म ैजलाऊंगी तोय।” ” ” ” ४४४४    
यहा कबीरदासजी हम समझाते ह ै क लोहार जदगीभर उस लकडी स ेअपना काम चलाता ह ैपरंतु अंत मे 

वह  लकडी उसे जला दतेी ह।ै यह बात या िसफ उस लोहार क  नही धरती के सपूंण मानव क  आिखर सब का 
विह हाल होगा। जो उस लोहार का ह ैपरंतु आज हम इन सब बात  को भूल चुके ह।ै हम सोचते ह ै क हमारे जसैा 
कोई नही परंतु हम कतना भी कुछ करे ले कन हमे संतो के िवचारो क  ब त-ब त ज रत ह।ै आज हमे इस 
महामारी ने अ छी िसख दी परंतु फर हमारी सोच मे कुछ यादा प रवतन होता दखाई नह  द ेरहा ह।ै आज हमे 
घर म रहो। सुरि त रहो का संदशे दया गया। परंतु हम उसका पुरी तरह से पालन नही कर सके। उससे मुझे 
कबीरदास क  यह पंि याँ याद आ रही ह।ै:- 

““““करनी करे क  य  करे करके यकरनी करे क  य  करे करके यकरनी करे क  य  करे करके यकरनी करे क  य  करे करके य     पपपपछछछछताय।ेताय।ेताय।ेताय।े    पडे बोय ेबबलु के तो आम  कहा स ेआयेपडे बोय ेबबलु के तो आम  कहा स ेआयेपडे बोय ेबबलु के तो आम  कहा स ेआयेपडे बोय ेबबलु के तो आम  कहा स ेआये””””।।।।।।।।    
यहा यह बात समज म आती ह ैक  हम जैसे कम करोगे वैसेही फल हमे िमलगे। अगर हम बभूल का पेड बोये 

और उससे आम आने क  आशा करगे तो यह संभव नह  ह।ै हम पहल ेहमको खुद को बदलना ह ैऔर उस बदलाव म 
हम संतो क  और उनके िवचार  क  ब त ज रत ह ैऔर हम हरबार दसुर  क  बुराई को ही दखेते ह ैले कन कभी 
हम हमारी बुराई नही दखाई दतेी ह ैइस पर भी मुझे कबीरदास क  यह पंि या ब त पसंद ह ैजसैे:- 

““““बरुा दखेन म ेचला बरुाबरुा दखेन म ेचला बरुाबरुा दखेन म ेचला बरुाबरुा दखेन म ेचला बरुा    िमलन िमलन िमलन िमलन कोईकोईकोईकोई। दल म जब झाक। दल म जब झाक। दल म जब झाक। दल म जब झाक    के दखेा तो मझुस ेबरुा न कोके दखेा तो मझुस ेबरुा न कोके दखेा तो मझुस ेबरुा न कोके दखेा तो मझुस ेबरुा न कोईईईई।।।।।।।।””””    
इस कार यहां कबीरदास क  ब त सी पंि याँ कया ह ैपरंतु यहा मै उनक  एक अंितम पंि य  का उ लेख 

करके इस आलेख को िवराम दनेा चाहता ।ं अंितम पंि  कबीरदास न ेफुल और किलय  का वणन कया वह वणन 
ब त खूब ह ै य क वह कहते हIै:- 
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““““मालन आवत दखेकर किलयाकरी पकुारमालन आवत दखेकर किलयाकरी पकुारमालन आवत दखेकर किलयाकरी पकुारमालन आवत दखेकर किलयाकरी पकुारIIII    फुल ेफुल ेचनू िलया कल हमारी बारफुल ेफुल ेचनू िलया कल हमारी बारफुल ेफुल ेचनू िलया कल हमारी बारफुल ेफुल ेचनू िलया कल हमारी बारIIIIIIII””””    
यह बात तो प  ह ैक  आज नही तो कल हर कसीका व  आयेगा परंतु हम अगर संतमाग पर चले उनके 

िवचार  को अपनाए तो हम ज र अपने जीवन को बदलने के िलए इसका पुरी तरह लाभ होगा मै आशा करता  ं
क मेरा यह आलेख जीवन म कही ना कही थोडा य  न हो संत सािह य और सतं माग पर िवचार करने को 

सहायता करेगा। 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
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orZeku ifjn`”; esa lektlq/kkjd dchj dh izklafxdrkorZeku ifjn`”; esa lektlq/kkjd dchj dh izklafxdrkorZeku ifjn`”; esa lektlq/kkjd dchj dh izklafxdrkorZeku ifjn`”; esa lektlq/kkjd dchj dh izklafxdrk    
    

lkSlkSlkSlkS----    jksfg.kh xq:fyax [kankjsjksfg.kh xq:fyax [kankjsjksfg.kh xq:fyax [kankjsjksfg.kh xq:fyax [kankjs    
(M.A.,B.Ed., M.Phil., SET) 

lgk¸;d izk/;kfidk 
MkW-?kkGh dkWyst] xMfgaXyt rk-xMfgaXyt ] ft- dksYgkiwj 

    

e/;dkyhu lHkh larksa us lekt esa ekuorkckn dh LFkkiuk dk iz;kl vius vius <ax ls fdz;k gSA 
ftlesa nknwn;ky] eydwnkl] ukud] jSnkl vkSj lar dchj vkfn dk uke fy;k tk ldrk gSA bu lHkh larksa 
us rRdkyhu lekt esa izpfyr pkrqoZ.kZ O;oLFkk] tkfr&ikWafr] NqvkNwr] ÅWap&uhprk] cgqnsorkokn] va/kfo”okl] 
ozr] miokl] ewfrZiwtk] rhFkkZVu] jkstk] uekt vkfn ckg;kMacjksa dk fojks/k fd;k gSA e/;dkyhu lar dfo;ksa 
esa lar dchj dks lkekftd ǹf’Vdks.k ds egku iz.ksrk] egku lar rFkk lkekftd ,drk ds ltx izgjh ds 
#i esa xkSjokfUor fd;k tkrk gSA dchj dk cpiu gh nq%[k nnZ ls “kq# gqvk FkkA bruk gh ugha mudk iwjk 
thou nnZe; FkkA mUgksaus vius thou esa vf/kd ek=k esa nnZ gh Hkksxk gSA ftlds dkj.k muds lkfgR; esas 
lthork] lR;rk dk fp=.k vf/kd ek=k esa gqvk gSA dachj us vius nksgksa ds ek/;e ls ekuo tkrh dks 
lPpkbZ ls voxr djds gj ,d O;fDr ds fy, lkFkZd mins”k fn;k gSA muds fopkj] mins”k vkt Hkh 
izklafxd gS vkSj Hkfo’; esa Hkh izklafxd gksaxsA HkkxnkSM ds bl ;qx esa euq’; viuk lc dqN [kks;k gS vkSj 
HkkSfrd lq[k ds ihNs og fnu&jkr Hkkxrk gh jgrk gSA vkt euq’; ds ikl Vh-Ogh- lsV gS] fMuj lsV gS] 
lksQk lsV gS] Vh lsV gS fQj Hkh mudk eu vQlsV gSA bl vQlsV eu dks lsV djus dk lkeF;Z dchj th 
ds ok.kh esa gh gSA  

dchj ds dky[kaM esa tkfrxr HksnHkko] NwvkNwr Hkkouk vR;ar cuh gqbZ FkhA lHkh ds tUe esa ,d gh 
rRo fon;eku gS fQj czkEg.k vkSj “kqnz blizdkj dk HksnHkko D;ksa\ bl lanHkZ esa dchj th dgrs gS fd]  

^^tks rw ckHku ckHkuh tk;k]^^tks rw ckHku ckHkuh tk;k]^^tks rw ckHku ckHkuh tk;k]^^tks rw ckHku ckHkuh tk;k]    
rkS vku ckVq gksb dkgs u vk;kA** 1rkS vku ckVq gksb dkgs u vk;kA** 1rkS vku ckVq gksb dkgs u vk;kA** 1rkS vku ckVq gksb dkgs u vk;kA** 1    

bUlkfu;r dk lans”k nsusokys dchj ekuorkoknh FksA dchj th ds dky[kaM esa mPp of.kZ;ksa ds 
f[kykQ cksyusokys dks dMh ls dMh ltk  nh tkrh FkhA ,sls izfrdwy ekgkSy esa Hkh dchj th us tkfrxr 
HksnHkko feVkus ds iz;kl esa dgrs gS fda]  

^^tkfr ikfr iwNksa ufga dks^^tkfr ikfr iwNksa ufga dks^^tkfr ikfr iwNksa ufga dks^^tkfr ikfr iwNksa ufga dksbZbZbZbZ    
gfj dks Hkts lks gfj dk gksbZA**2gfj dks Hkts lks gfj dk gksbZA**2gfj dks Hkts lks gfj dk gksbZA**2gfj dks Hkts lks gfj dk gksbZA**2    

vkt Hkh dchj th ds ;s fopkj izklafxd gS D;ksafd vkt ekuo esa /keZ] vFkZ tkfr ds vk/kkj ij Hksn 
fd;k tkrk gSA U;k;] Lokra«;] lerk] ca/kqrk] mPp f”k{kk izkIr gksus ds ckotwn Hkh tkfr ikWafr dk HksnHkko 
euq’; ds eu ls iwjh rjg ls ugha fudyk gSA vkt Hkh xkWao esa tkfr ikWafr rFkk mPp uhp dk HksnHkko fn[kkbZ 
nsrk gSA nfyrksa rFkk fuEu tkrh ds yksxksa ij vU;k;] vR;kpkj c<rs gh tk jgs gSA lekpkj i=ksa esa vkt Hkh 
gesa ;s [kcjsa i<us fey jgs gS fd] nfyrksa dks eafnjksa esa izos”k ugha gS] efgykvksa dks eafnj] efLtnksa ls izos”k 
fu’ks/k ekuk tkrk gSA vkt tkfr ds vk/kkj ij gh pquko yMk;k tkrk gS] ukSdjh ij ysrs le; Hkh mldh 
;ksX;rk dks ns[ks fcuk tkfr ds vk/kkj ij p;u fd;k tkrk gSA dchj th us ,ds”ojokn dh LFkkiuk dh gSA 
vxj ,d lw;Z] ,d panz] ,d tSlk ikuh ,d tSlh gok gks ldrh gSS rks bZ”oj vyx&vyx dSls gks ldrs 
gS\ dchj us jke vkSj jghe ds ek/;e ls fganq vkSj eqfLyeksa dh ,drk ij cy fn;k gSA vkt dqN /kekZU/k 
yksx [kqn ds LokFkZ ds fy, eafnj vkSj efLtn ds uke ij fganq&eqLyeku ds chp tkrh; la?k’kZ iSnk dj jgs 
gSA nskuksa dks ,d&nwljs ds fojks/k esa cgdk;k tkrk gSA bu nksuksa esa ,drk dh Hkkouk ykus dh n`’Vh ls dchj 
th ds fopkj izklafxd gSA  
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vkt euq’; HkkSfrd lq[k&lqfo/kkvksa esa QWal x;k gSA ftlds dkj.k og ekWa&cki] HkkbZ&cgu ls izse 
djus ds ctk; ?kksMk] xkMh] ?kj] caxyk] Vh-Ogh- Qzht] ij T;knk izse djus yx jgk gSA ekWa&cki ds izfr 
viuk drZO; D;k gS ;g Hkwyrk gh tk jgk gS ftlds dkj.k vkt o`/nkJeksa dh la[;k fnu&c&fnu c<rh gh 
tk jgh gSA ekWa&cki dks vius caxys ds “k;u d{k ls fudkydj HkaMkj d{k esa j[k jgs gSA thou dh 
lkFkZdrk fdlesa gS bldk Kku mUgsa ugha gSA dchj th euq’; thou dh lkFkZdrk dks Li’V djrs gq, dgk 
Fkk fd]  

^^dchjk tc ge iSnk gq,]^^dchjk tc ge iSnk gq,]^^dchjk tc ge iSnk gq,]^^dchjk tc ge iSnk gq,]    tx gWals] ge jks;sAtx gWals] ge jks;sAtx gWals] ge jks;sAtx gWals] ge jks;sA    
,slh djuh dj pyks] ge gWals] tx jks;sA**3,slh djuh dj pyks] ge gWals] tx jks;sA**3,slh djuh dj pyks] ge gWals] tx jks;sA**3,slh djuh dj pyks] ge gWals] tx jks;sA**3    

vkt euq’; esa LokFkZ dh Hkkouk iuirh tk jgh gSA gj ,d dk;Z esa LokFkZ fn[kkbZ ns jgk gSA LokFkZ 
fl/nh ds fy, fj”rksa dh rjQ Hkh ns[kk ugha tkrkA ckgj fulxZ dh rjQ ns[kk tk, rks gesa muds gj ,d 
dk;Z esa fu%LokFkZ Hkkouk fn[kkbZ nsrh gSA panu Lo;a f?kldj nwljksa dks lqxa/k nsrk gS] vke dk isM nwljksa dks 
ehBs vke nsrk gS ysfdu [kqn ,d Hkh vke ugha [kkrk] nwljksa dks Nk;k nsrk gSA cgrh gqbZ unh nwljksa dh 
I;kl cq>krh gSA euq’; dks Hkh ns”k dk ukxfjd gksus ukrs lekt ds izfr dqN ftEesnkjh;ksa dks iwjk djuk 
cgqr t#jh gSA euq’; dks ,d&nwljs dh en~n djuh pkfg,A bl lanHkZ esa dchj th dgrs gS fd]  

^^cMk Hk;k rks D;k gqok] tSlk isM [ktwj A^^cMk Hk;k rks D;k gqok] tSlk isM [ktwj A^^cMk Hk;k rks D;k gqok] tSlk isM [ktwj A^^cMk Hk;k rks D;k gqok] tSlk isM [ktwj A    
iaFkhu dks Nko u yxs] Qy yxs vfr nwj AAiaFkhu dks Nko u yxs] Qy yxs vfr nwj AAiaFkhu dks Nko u yxs] Qy yxs vfr nwj AAiaFkhu dks Nko u yxs] Qy yxs vfr nwj AA    
ÅWaps dqy dk tufe;k] djuh ÅWÅWaps dqy dk tufe;k] djuh ÅWÅWaps dqy dk tufe;k] djuh ÅWÅWaps dqy dk tufe;k] djuh ÅWap u gks;Aap u gks;Aap u gks;Aap u gks;A    
lqoj.k dyl lwjk Hkjk] lk/kw fuUns lks;AA**4lqoj.k dyl lwjk Hkjk] lk/kw fuUns lks;AA**4lqoj.k dyl lwjk Hkjk] lk/kw fuUns lks;AA**4lqoj.k dyl lwjk Hkjk] lk/kw fuUns lks;AA**4    

dchj th us fganw vkSj eqfLye /keZ esa rhFkZ] ozr] jkstk] uekt rFkk /keZ ds uke ij dh tkusokyh 
ckg;kMacjksa dk [kqydj fojks/k fd;k gSA os dgrs gS fd]  

^^eaqM eqMk, gfj feyS] rks gj dksbZ ysbZ eqMk;A^^eaqM eqMk, gfj feyS] rks gj dksbZ ysbZ eqMk;A^^eaqM eqMk, gfj feyS] rks gj dksbZ ysbZ eqMk;A^^eaqM eqMk, gfj feyS] rks gj dksbZ ysbZ eqMk;A    
ckjckjckjckj&ckj ds ewWaMrs] HksM uk cSdqaB tk; AA**5&ckj ds ewWaMrs] HksM uk cSdqaB tk; AA**5&ckj ds ewWaMrs] HksM uk cSdqaB tk; AA**5&ckj ds ewWaMrs] HksM uk cSdqaB tk; AA**5    

dchj th ds ;s fopkj vkt Hkh izklafxd gSA vkt Hkh yksx fr#irh dks tkdj ckykth dk n”kZu 
ysrs gS vkSj vkrs le; vius ckyksa dks lefiZr djrs gSA og fr#irh tkdj vk;k gS ;k ?kj esa dksbZ ej x;k 
gS bldk irk Hkh ugha pyrkA ;g flQZ fn[kkok gh gSA rhFkZ{ks= dks cMk cukdj mldh ekdsZVhax dh tk 
jgh gSA nwljh vksj eqfLye /keZ ds #f<;ksa dk fojks/k djrs gq, dchj th dgrs gS fd]  

^^dakdj iRFkj tksfj ds efLtn ybZ cuk;A^^dakdj iRFkj tksfj ds efLtn ybZ cuk;A^^dakdj iRFkj tksfj ds efLtn ybZ cuk;A^^dakdj iRFkj tksfj ds efLtn ybZ cuk;A    
rk pfn eqYyk ckx ns] cfgjk gqvk [kqnk;AA** 6rk pfn eqYyk ckx ns] cfgjk gqvk [kqnk;AA** 6rk pfn eqYyk ckx ns] cfgjk gqvk [kqnk;AA** 6rk pfn eqYyk ckx ns] cfgjk gqvk [kqnk;AA** 6    

eqYyk lqcg mBdj vYykg dks iqdkjrk gSA D;k mudk [kqnk cgjk gS\] vkt Hkh bl fo’k; ij 
tksjnkj ppkZ “kq# gSA vkt eafnj vkSj efLtnksa ij yxusokys ykmM Lihdj dks ysdj >xMs “kq# gks pqds gSA 
jkt Bkdjs tSls euls usrkvksa us bldk fojks/k fd;k gSA ekeyk dksVZ rd x;k gSA  

vkt dk euq’; HkkSfrd lq[k lqfo/kkvksa ds ihNs Hkkx jgk gSA mudk thou ;a=or cu pqdk gSA lq[k 
rFkk vkuan fdls dgrs gS ;g le> ugha ik jgk gSA ,d&nwljs ds chp dk izsee; laokn de gksrk tk jgk 
gSA lHkh HkkSfrd lq[k&lqfo/kkvksa esa fyIr gks x, gSA vkt izse ds lanHkZ esa turk dks letkuk t#jh gSA ;gkWa 
dchj ds izse laca/kh fopkj cgqr gh ekfeZd vkSj izklafxd gSA bl lanHkZ esa dchj th us dgk gS fd]  

^^iksFkh i<h i<h tx eqvk] Hk;k u iafMr dksbZA  
<kbZ vk{kj izse ds] i<s lks iafMr gksbZAA**7 
dchj th us dgk Fkk fd] Hkxoku dks <Wq<us ds fy, eafnj] efLtn esa tkus dh t#jr ugha gSA 

Hkxoku rks gekjs ikl gh gSA os dgrs gS fd]  
^^eksdk dgkWa <wWa<s cUns] eSa rks rjs ikl esa A^^eksdk dgkWa <wWa<s cUns] eSa rks rjs ikl esa A^^eksdk dgkWa <wWa<s cUns] eSa rks rjs ikl esa A^^eksdk dgkWa <wWa<s cUns] eSa rks rjs ikl esa A    

Uk eSa nsoy uk eSa efLtn] uk dkcs dSykl esa AA**8Uk eSa nsoy uk eSa efLtn] uk dkcs dSykl esa AA**8Uk eSa nsoy uk eSa efLtn] uk dkcs dSykl esa AA**8Uk eSa nsoy uk eSa efLtn] uk dkcs dSykl esa AA**8    
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vkt yksx Hkxoku dk n”kZu ysus ds fy, eafnjksa ds lkeus cMh drkj yxk jgs gSA ia<jiwj ds 
foB~By th dk n”kZu ysus ds fy, ogkWa iSny tk jgs gSA ?kj esa ekWa&cki fcekj gks rks Hkh mudh lsok djus 
ds ctk; Hkxoku dks <wW<us eafnj&efLtn esa tk jgs gSA Hkxoku dks <wWa<us HkVd jgk gSA dchj th us ml 
dky esa bl lanHkZ esa dgk Fkk fd]  

^^dLrqjh daqMfy clS] e`x <wWa<s cu ekWfg A^^dLrqjh daqMfy clS] e`x <wWa<s cu ekWfg A^^dLrqjh daqMfy clS] e`x <wWa<s cu ekWfg A^^dLrqjh daqMfy clS] e`x <wWa<s cu ekWfg A    
,slSa ?kfV ?kfV jke gS] nqfu;kWa ns[kS ukWafgAA**9,slSa ?kfV ?kfV jke gS] nqfu;kWa ns[kS ukWafgAA**9,slSa ?kfV ?kfV jke gS] nqfu;kWa ns[kS ukWafgAA**9,slSa ?kfV ?kfV jke gS] nqfu;kWa ns[kS ukWafgAA**9    

ftlizdkj e`x dh ukHkh esa dLrqjh gksrs gq, Hkh mls <Ww<rs gq, og ou ou esa HkVdrk jgrk gSA euq’; 
dh Hkh gkyr ,slh gh gks x;h gSA og Hkxoku dks <Wq<us eafnj&efLtn esa HkVd jgk gSA  

dchj th us vius le; esa ewfrZiwtk rFkk rhFkkZVu] dk [kqydj fojks/k fd;k gSA D;ksafd ml dky esa 
ewrhZ iwtk dks egRRoiw.kZ LFkku fn;k tkrk Fkk A rc dchj thus mnkgj.kksa ds n~okjk muds eu esa O;kIr 
va/kfo”okl dks nwj djrs gq, dgk Fkk fd]  

^^ikgu iwtS gfj feySa rks eSaA iwtwa igkj A^^ikgu iwtS gfj feySa rks eSaA iwtwa igkj A^^ikgu iwtS gfj feySa rks eSaA iwtwa igkj A^^ikgu iwtS gfj feySa rks eSaA iwtwa igkj A    
rkrs og pkdh Hkyh] tkdsk filh [kk; lalkjA**10rkrs og pkdh Hkyh] tkdsk filh [kk; lalkjA**10rkrs og pkdh Hkyh] tkdsk filh [kk; lalkjA**10rkrs og pkdh Hkyh] tkdsk filh [kk; lalkjA**10    

vkt vk/kqfud ;qx esa Hkh eafnj&efLtnksa dh la[;k c<rh tk jgh gSA yksx yk[kksa&djksMksa #i, eafnj 
esa nku ds #i esa ns jgs gS ysfdu eafnj ds ckgj cSBs fHk{kqd] Qdhj dks 10 #i, nsus esa fgpfdpkrs gSaA 
fr#irh dk ckykth] dksYgkiwj dh vackckbZ] ia<jiwj dk foB~By] f”kMhZ ds lkbZckck vkfn eafnjksa esa rks gjjkst 
yk[kksa #i, rFkk lksuk bdB~Bk gksrk gSA nwljh rjQ fdlku viuh xjhch ds dkj.k [kqn[kq”kh dj jgs gSA 
xjhc cPPkksa dks nks oDr dk NksfM, ,d oDr dk [kkuk feyuk eqf”dy gks jgk gSA yksxksa dk ewfrZiwtk ij 
vf/kd fo”okl c< jgk gSA ewfrZiwtk djds nku&nf{k.kk nsus ls viuk iq.; c<rk gsS tSlh mudh xyrQgeh 
gks jgh gSA Hkxoku ml iRFkj dh ewrhZ esa fNik ugha gS cfYd euq’; esa gh fNik gqvk gSA  

fruds ds ek/;e ls detksj euq’; dk dHkh Hkh vieku ugha djuk pkfg, ;g lh[k lekt dks nsrs 
gq, dchj th dgrs gS fd 

^^dchj ?kkl u uhafn,] tks ikÅWa rfy gksbA^^dchj ?kkl u uhafn,] tks ikÅWa rfy gksbA^^dchj ?kkl u uhafn,] tks ikÅWa rfy gksbA^^dchj ?kkl u uhafn,] tks ikÅWa rfy gksbA    
mfM iMs tc vkWaf[k eSa] [kjhmfM iMs tc vkWaf[k eSa] [kjhmfM iMs tc vkWaf[k eSa] [kjhmfM iMs tc vkWaf[k eSa] [kjh    nqgsyh gksbAA**11nqgsyh gksbAA**11nqgsyh gksbAA**11nqgsyh gksbAA**11    

euq’; dks lko/kku djrs gq, dchj dgrs gS fd] euq’; dks jkg esa ;k iSjksa rys iMs ?kkl ds fruds 
dk Hkh vieku ugha djuk pkfg,A D;kasfd vxj ;gh frudk gok ds lkFk mMdj vkWa[k esa iM tkrk gS rks 
og euq’; dks cgqr ihMk igqWapkrk gSA rc gesa fruds dk vfLrRo dk irk pyrk gSA euq’; dks dHkh Hkh 
fdlh dk vieku ugha djuk pkfg,A le; dHkh Hkh cny ldrk gSA vkt lekt esa yksx ,d&nwljs dks 
[khapus dh dksf”k”k dj jgs gSA xjhc rFkk fuEu tkrh ds yksxksa dk “kks’k.k dj jgs gSA jksMirh djksMirh Hkh 
cu ldrk gS vkSj djksMirh jksMirh Hkh cu ldrk gSA blfy, dHkh Hkh nqljksa dk vieku ugha djuk 
pkfg,A gekjs ns”k ds iz/kkuea=h ujsanz eksnh th igys pk; csprs Fks vkt os ,d ns”k dk usr`Ro dj jgs gSA 
v[kckj cspusokyk yMdk vFkkZr ,-ih-ts vCnqy dyke Hkkjr ns”k ds jk’Vªirh cu x,A ,sls cgqr&lkjs 
mnkgj.k gS fd bu yksxksa dks fdruh eqlhcrksa dk lkeuk djrs gq, bl in ij fojkteku gksuk iMkA 
fu’d’kZ fu’d’kZ fu’d’kZ fu’d’kZ     
 fu’d’kZ #i esa ;g dgk tk ldrk gS fd dchj ds vius fopkj Hkys 15 oh lnh esa O;Dr fd, gksxs 
ysfdu mldh izklafxdrk vkt Hkh gS vkSj dy Hkh jgsxh A e/;dkyhu lkekftd ekgkSy dks lgh jkLrs ij 
ykus ds fy, dchj us viuh ok.kh ls tks fopkj O;Dr fd, Fks] os fopkj vkt ds vk/kqfud lekt ds fy, 
Hkh cgqr gh izklafxd gSA vkt gekjs ns”k esa fnu&c&fnu leL;k,Wa c<rh gh tk jgh gSA euq’; vk/kqfudrk 
ds uke ij xyr fl<h ij p< jgk gSA vk/kqfudrk ds pdkpkSa/k esa f?klV jgk gSA ikfjokfjd] lkekftd] 
“kS{kf.kd] /kkfeZd] v/;kfRed {ks=ksa esa lkekU; yksxksa dh lkWl ?kwV jgh gSA viuh vfLerk dh j{kk ds fy, 
tq> jgk gSA folaxfr dk inkZQk”k djusokys dchj tSls egku lektlq/kkjdksa dh vko”;drk gSA dchj us 
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rRdkyhu le; vkSj lekt ds lanHkZ esa ,d vUrZn`’Vh izLrqr dh gS blfy, muds fopkj vkt Hkh izklafxd 
gSA dchj dh egRrk dk o.kZu djrs gq, Jherh yfyrk vjksM+k th dgrs gSa] ^^ fganh lkfgR; esa dchj dk 
egRRo vkt Hkh mruk gh gS ftruk HkfDrdky esa Fkk A cfYd dguk rks ;g gksxk fd ml dky ls Hkh 
vf/kd egRRo vkt gSA vkt Hkh gekjh lkekftd fLFkfr;kWa mUgha fofp=rkvksa vFkok fo’kerkvksa ls f?kjh gqbZ gS 
tSls igys FkhA **12 vk/kqfudrk ds bl HkkSfrdrk iz/kku ped&ned ds ;qx esa dchj dk lkfgR; vR;kf/kd 
izklafxd gSA  
lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&lanHkZ lwph %&    

1½ dchj xzaFkkoyh & “;kelqanjnkl & i`- 56 
2½ ogha & i`- 69 
3½ UGC NET Tutor “k`a[kyk & djuSy flag & ì- 72  
4½ dchjnkl l`f’V vkSj n`f’V && MkW- f”kokth nsojs] MkW- HkkÅlkgsc ijns”kh i`- 64&65- 
5½ dchj lexz & MkW- ;qxs”oj & i`- 48 
6½ fganh lkfgR; %& ;qx vkSj izo`fRr;kWa & MkW- f”kodqekj “kekZ & i`- 113 
7½ 10th CBSE ikB;iqLrd & Li”kZ & dchj & lk[kh - NCERT – i`- 5 
8½ dchj & gtkjhizlkn f}osnh & i`- 195 
9½ 10th CBSE ikB;iqLrd & Li”kZ & dchj & lk[kh - NCERT – i`- 5 
10½ UGC NET Tutor “k`a[kyk & djuSy flag & i`- 299 
11½ 8th CBSE ikB;iqLrd &olar& dchj dh lk[kh;kWa- NCERT – i`- 48 
12½ dchj fujkyk vkSj eqfDrcks/k &Jherh yfyrk vjksM+k & ì- 238- 
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अ दलु िबि म लाह –––– एक समाजसुधारक    
शखे अ दलु बारी अ दलु करीमशखे अ दलु बारी अ दलु करीमशखे अ दलु बारी अ दलु करीमशखे अ दलु बारी अ दलु करीम    

पीएचपीएचपीएचपीएच....डीडीडीडी. . . . शोध छा  शोध छा  शोध छा  शोध छा  ((((िह दीिह दीिह दीिह दी))))    डाडाडाडा....बाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव िव ालयबाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव िव ालयबाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव िव ालयबाबासाहेब आबंडेकर मराठवाडा िव िव ालय    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद    
 

अ दलु िबि म लाह एक आधुिनक िह दी उप यासकार के प मे िस  ह ै I वे एक ब मुखी एवं 
ितभासंप  सािह यकार ह,ै तथा अपने अनुठे ि व के िलए िस  ह ैI आपके सािह य क  िवशेषता यह ह ै क 

उनके सािह य म चाह ेवह उप यास, किवता, कहानी हो या एकांक  सभी मे उ होन ेसमाज के एक आम आदमी क  
आवाज को उठान ेतथा समाज म उसक  दशा को दशान ेका काय बडी कुशलतापूवक कया ह ैI अ दलु िबि म लाह 
के सािह य क  चादर भूख, गरीबी, शोषण और शोषण से मुि  के िलए संघष करते ि यो क  अिमट िजजीिवषा 
के ताने बाने से बुनी गई ह ैI अ दलु िबि म लाह ने अपने सािह य मे आधुिनक युग के िविभ  संदभ  को उठाकर 
आम आदमी स ेउनको जोडने का यास कया ह ै I उनका सािह य समाज म रहनवेाले येक ि  एवं समाज 

व था का िच ण ब त ही सु दर ढंग से करता ह ै I उनका सािह य केवल िच तन क  उपज ही नही अिपत ु
जीवनानुभवो का परीचायक भी ह ैI  

हषदवे के मतानुसार कुछ ि यो का जीवन जीवन नही होता, बि क सा ात आ य होता ह ैI ऐस े ि  
अपने जीवन काल मे अपने कम  से हमे चम कृत कये रहते ह ैI’ इसी कार अ दलु िबि म लाह का ि व भी हमे 

भािवत करन ेवाला ह ैI उनका जीवन ब त संघष  से गुजरा ह ैI इसी को यान म रखते ये,गोपाल साद ास 
कहते ह-ैजो वेदना को पी सकता ह ै वही हसं सकता ह,ै जो जीवन के ित. उसके मू यो के ित गंभीर ह ै वही 

वहार मे ह का-फु का हो सकता ह ैI’ अ दलु िबि म लाह का जीवन भी अनेक ास दयो से गुजरा ह ैI क तु फर 
भी उ होन ेअपने जीवन म सािह य के मा यम स ेसमाज एवं आम आदमी के जीवन मे उ साह बढान ेका काय कया 
ह ैI  
मा सवादी एव ं गितशील िवचारधारा स े भािवत ि व मा सवादी एव ं गितशील िवचारधारा स े भािवत ि व मा सवादी एव ं गितशील िवचारधारा स े भािवत ि व मा सवादी एव ं गितशील िवचारधारा स े भािवत ि व ::::----        
 अ दलु िबि म लाह िनर तर अपने सािह य म समाज के दबे कुचल ेलोगो क  आवाज को समाज के उ  
समझे जाने वाले वग तक प चाने हतेू कायरत रह े ह ै I अ याय एवं अ याचार के िव  होनेवाले आंदोलनो मे 
उ होने स य प से सहभाग िलया ह ैI वे वयं कहत ेह-ैसन 1977 म िश ा के रा ीयकरण को लेकर एक आंदोलन 
आ था I उन दनो मै बनारस एक कॉलेज मी अ यापक था I चू क मै उ र दशे िश क सघं म स य था ,इसिलये 

आंदोलन म तो भाग लेना ही था I’ समाज के मजदरू एवं शोिषत वग के ित उनक  सहानुभूती तथा इस वग के िलये 
उनके मन म जो भावना थी उसी से ेरणा लकेर उ होने अपने सािह य म उतारा ह ै I बनारस तथा आसपास के 
प रवेश ने उ ह ेमजदरुो के ित आक षत कया I उ  वग ारा होने वाल ेशोषण से उ होने मजदरू बुनकरो को 
याय दलाने का काय कया I उ ह ेउनके अिधकारो से प रिचत कराया I इस कार पीिडत एवं शोिषत समाज के 
ित उनके मन म जो सहानभुूती क  भावना थी उसके ारा उ होने इस वग को याय दलाने का काय सफलतापूवक 
कया ह ैI   

सामािजक प रि थती का यथाथ िच ण सामािजक प रि थती का यथाथ िच ण सामािजक प रि थती का यथाथ िच ण सामािजक प रि थती का यथाथ िच ण ::::----     
अ दलु िबि म लाह ने अपने सािह य मे आज समाज मे जो प रि थती ह ैउसका वा तिवक िच ण कया ह ैI 

अपने उप यास ‘झीनी झीनी िबनी चद रया’ के मा यम से समाज के पंुजीपती वग और मजदरू वग के संबंध तथा 
मजदरुो के शोषण का वा तिवक िच ण तुत कया ह ै I अपने दशे म मजदरू वग क  दशा को दशने का काय 
उ होने ब त ही सु दर ढंग से कया ह ैI  अपने उप यास ‘अपिव  आ यान’ मे उ होने सा दायीकता क  ि थती को 
दशाने का काय कया ह ैI हमारे दशे क  िवडबंना या ह ैऔर इसे इसे कस कार दरू कया जा सकता ह,ै इसका 
मा मक िच ण उ होने अपन ेसािह य के मा यम से कया ह ैI उ होन ेलोगो का यान समाज तथा दशे क  वा तिवक 
ि थती क  ओर ले जाने का यास कया ह ै I उ होने समाज मे उ  वग ारा िन  वग के होनेवाले शोषण को 
दशाकर एक गतीशील दृ ीकोण भी हमारे स मुख रखन ेका यास कया ह ैजो िनि त प से सराहनीय ह ैI   डा. 
उषा यादव के अनुसार ‘मह व उ ही औप यािसक कृितयो का ह,ै िजनम धरती से जुडाव, मू य- बोध एवं आदमी को 
संघषशील व िजजीिवषा दने ेक  श  होगी I’ अ दलु िबि म लाह का सािह य ठीक इसी ेणी म आता ह ैI  
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अ दलु िबि म लाह के सािह य म शोिषत वग, िन  वग, तथा नारी संघष का िच ण भी बखूबी कया गया 
ह ैI समाज म चिलत कू- थाओ के िव  उ होने अपने सािह य के मा यम स ेआवाज उठाई ह ैI उनके सािह य म 
मानव-मानव तथा समाज-मानव क  अंतरीकता से यु  संवेदना भरी ई ह ैI वतमान प रि थती म हद,ू मु लीम 
आ द समाज के भीतर जो ढी तथा परंपराए, अंधिव ास,आडबंर िनमाण ए ह ैउन सभी का खंडन करणे का काय 
अ दलु िबि म लाह जी न ेअपने सािह य के मा यम से कया ह ैI उ होन ेअपने भोगे ए यथाथ का मा मक िच ण 
अपने सािह य म कया ह ैI  
सासासासािह य के मा यम स ेसामािजक सधुार क  भिूमका िह य के मा यम स ेसामािजक सधुार क  भिूमका िह य के मा यम स ेसामािजक सधुार क  भिूमका िह य के मा यम स ेसामािजक सधुार क  भिूमका ::::----        
  समाज म रहकर ही ि  सामािजक बनता ह ैI  समाज ही ि  को ऐसी व तुए दान करता ह ैिजनक  
उपयोिगता मनु य के िलए एक सामािजक ािण के प म िनर तर बनी रहती ह ै ,वे ह-ै सामािजक आचरण और 
समाज वीकृत भाषा I  सािह य और समाज को प रभािषत करते ए डा. शकंुतला मूत  कहती ह ै–‘सािह य तथा 
समाज का पर पर संबंध ायः अनुलोम िवलोम िस ांत पर आधा रत ह ैसमाज तथा सािह य क  पृवृि  म जब 
सा य तथा संगती रहती ह ैतब सािह य समाज के दपण तथा उसके समी ा प म तुत आ ह ैI इसके िवपरीत 
सािह य तथा समाज म िवसगंित तथा वैष य क  ि थित म सािह य क  समाज स ेपलायन वृि  या समाज के ित 
िवरोध क  भावना दृ यमान होती ह ैI’ 

सािह य के मा यम से समाज को बदला जा सकता ह ैइस िन य एवं ण के साथ अ दलु िबि म लाह न े
सािह य क  रचना क  ह ै I उ ह ेपता तथा क समाज क  जीवनधारा म सािह य कमल क  भाि त िखला रहता ह ैI 
भारत दशे म सामािजक, राजनीितक एवं आ थक प रि थती और उसमे जीवन यापन करनेवाला एक उ वग य 

ि   तथा एक िन वग य ि  दोनो के जीवनमान म जमीन आसमान का अंतर उ होने महसूस कया I समाज 
म जो िन वग य ि  ह ैउसका हर कार से शोषण होता आ उ होने दखेा और इसी का प रणाम ह ै क उ होने 
इस वग क  था तथा दशा का िच ण अपने सािह य म कया ह ैI उनके मतानुसार रोटी,कपडा और मकान यह 
इ सान क  बुिनयादी आव यकताए ह,ै इससे कोई भी वंिचत नही रहना चािहए I समाज म िन  व गय ि  क  
जो हालत ह ैउसे दखेकर अ दलु िबि म लाह ने अपने सािह य के ारा समाज के उ  वग के लोग  को यह संदशे 
दया ह ै क सामािजक ददुशा का कारण भी उ  वग य लोगो का िन  वग के ित नकारा मक तथा हीन दृ ीकोण ह ै

I उनके सािह य म िचि त पा ो के संवाद भी ब त मा मक ह,ै वे कम से कम श दो म पूरी प रि थती का िच ण 
कर दते ेह ैऔर समाज के अ यायी तथा अ याचारी वग को अपना संदशे प चंा दते ेह ैI उ होने युवा िपढी म ि थत 
संघष चतेना को भी अपने सािह य म जगह दी ह ैI उनका उ े य यही ह ै क समाज का युवा वग, नारी वग, शोिषत 
वग अपने अिधकारो को पहचाने और उसको ा  करन ेके िलए आगे बढता रह ेI  

इस कार वातं यो र भारत म जो हसा, अ याय, अ याचार ,राजनीितक दोगलापन, सामािजक 
िवषमता, पंुजीवाद आ द सम याओ क  ओर समाज का यान आक षत कराकर समाज म जागृती और चेतना 
िनमाण करन ेका महान काय अ दलु िबि म लाहजी ने  अपने सािह य के मा यम से कया ह ै I उनके इस समाज 
सुधारणावादी काय को िनर तर आगे बढाने का काय भिव य के सािह य िनमाता भी करते रहगे ऐसी कामना हम 
कर सकते ह ैI  
सदंभ थं सचूी सदंभ थं सचूी सदंभ थं सचूी सदंभ थं सचूी ::::----        

1) समकालीन – सािह य का एक  –सं. चं दवे यादव  
2) अ दलु िबि म लाह के साथ सा ा कार – नवंबर 2013  
3) साठ वष और अ य िनबंध- सुिम ानंदन पंत  
4) प रवेश,सं कार और संवेदना आलोचना – रमेश चं  शाह  
5) गगनांचल – ैमािसक पि का (१९९७) का हयैालाल नंदन  
6) झीनी झीनी बीनी चदा रया- अ दलु िबि म लाह 
7) वातं यो र हदी उप यास- कांती वमा, रामचंद एंड कंपनी, द ली,1966 

8) रा ीय सािह य- नंददलुारे वाजपेयी, काशन सं थान, द ली, 1996   
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महारानी िचमणाबाई िश ा से ग भ हो गई थी। इससे उ ह ने भारतीय मिहला  के हर तरह के पतन को 
समझा था।उ ह ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड क  मदद से इसे सुधारन े के िलए कड़ी मेहनत क । वह हर 
सुधार म महाराजा क  मदद कर रही थी। उ ह ने मिहला  के मामले म महाराजा ारा कए गए सुधार  पर भी 
मिहला  के उ थान के िलए काफ  मेहनत क  ह।ै मिहला िश ा पर िवशेष यान दया ह।ै बडोदा मउनके नाम पर 
तीन शैि क सं थान, दो अं ेजी िव ालय और एक मिहला महािव ालय ह, जो समृि  क  ि थित म ह। उ ह न े
अपने सुधारक पित के िवचार  को अपनाया और सन् 1914 म परदा प ित छोड़ दी। महाराज के साथ यूरोप, 
अमे रका, जापान और अ य दशे  म कई बार या ा करने के कारण उनके िवचार गितशील और उदार हो गए ह। 
अपने पित क  तरह वह िविभ  िवषय  का आनंद लेती ह।ै उनके चहेरे पर से उ वलता और दढ़ृता दखाई दतेी ह।ै’ 
(दांडकेर, 1933, पृ. 51 त े55) दांडकेर महाराज और महारानी के समकालीन लेखक थे। महारानी के बारे म उनका 
िन कष त या मक ह।ै महारानी िचमणाबाई भी अपने पित क  सुधारवादी दिृ कोण से िनमाण ई योजना  म 
शािमल थी। वह हमेशा रयासत म मिहला िश ा को बढ़ावा दनेा चाहती थी। ऐसे सुधार  पर काम कर रह े
रयासत  को भी उदार िव ीय सहायता िमली। ऐसा कभी नह  आ क महारानी साहब को जनिहत के कसी काम 

के िलए स य सहानुभूित न िमली हो। वह कई वष  तक अपने खच से 200 पये ित माह काटती थी और इसम 
से उ ह अलग से छा वृि  दी जाती थी, इसके अलावा उ ह ने बॉ बे महािव ालय म वतं  प से पढ़ने वाली 
लड़ कय  को छा वृि  दनेे के िलए 100,000/- पये क  रािश अलग रखी थी। (दशेपांड,े ीसयाजीगौरव ंथ, भाग-
1, 1933, पृ.95) ी िश ा पर उनक  सू म नजर थी। महारानी िचमणाबाई भी अपने पित ारा सुधारवादी 
दिृ कोण से बनाई गई योजना  म शािमल थी। वह हमेशा रयासत म मिहला िश ा को बढ़ावा दनेा चाहती थी। 
महारानी िचमणाबाई भारत क  अ णी मिहला सुधारक  म से एक थी।  
अिखल भारतीय मिहला स मलेनअिखल भारतीय मिहला स मलेनअिखल भारतीय मिहला स मलेनअिखल भारतीय मिहला स मलेन----    

सन् 1927 म सरोिजनी नायडू ने महारानी िचमनाबाई से अिखल भारतीय मिहला स मेलन क  पहली 
अ य  बनने का आ ह कया। सरोिजनी नायडू महा मा गांधी क  समथक और कां ेस पाट  क  एक मह वपूण 
सद य थी। स मेलन क  शु आत म महारानी का प रचय दते े ए व ा  न ेकहा, ‘इस िववेचन क  अ य ता करन े
के िलए उनसे अिधक उपयु  ि  कोई नह  हो सकता ह।ै’ उ ह ने महारानी का वणन इस कार कया, ‘उनके 
पास ब त अनुभव ह ै और पारदश  िनणय लेने क  आदत ह।ै उ ह ने महाराज और महारानी ारा समाज म 
मिहला  क  ि थित म सधुार लाने और उनक  िश ा के िलए कए गए यास  का वणन कया। महारानी न े
स मेलन वृ ांत क  छपाई के िलए भुगतान कया। सरोिजनी नायडू ने महारानी को भारतीय िश ा म उनके 
मह वपूण योगदान के िलए ‘िश ा चाहन े वाली स लेा जैसी लड़ कय  क  दवेी जैसी माँके प म व णत 
कया।’(Moore,2006,P.171) वा तव म महारानी उस पद के िलए एक यो य ि  थी य क उ ह ने रयासत 

म मिहला  क  भलाई के िलए जो पौधा लगाया था वह अब वा तव म एक बरगद का पेड़ बन गया था और उस 
िवशाल वृ  क  छाया म अनके बहन खड़ी थी।  

स मेलन का मूल उ े य मिहला  के िलए िश ा सुधार  पर चचा करना था ले कन भारतीय मिहला  के 
सामने आने वाली सामािजक सम या  का उ लेख कए िबना इन सुधार  पर चचा करना असंभव होगा। अपन े
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भाषण क  शु आत म महारानी ने कहा, “हम एक महान रा  के पुनज म क  मूल बात  पर चचा करन ेके िलए एक 
साथ आए ह। हम उन मु  का समाधान करना चाहते ह जो हमारे दशे क  भावी माता  क  िश ा और क याण के 
िलए आव यक ह।ै” 
परदा प ितपरदा प ितपरदा प ितपरदा प ित----        

जब भी भारत पर मुि लम आ मण ए और मुि लम राजा  के शासनकाल के दौरान और बाद म 
मुसलमान  क  कुछ था  को भारतीय  ारा अपनाया गया। उनम स ेएक परदा प ित ह।ै 16 व  शता दी के बाद 
से सन् 1857 के आंदोलन के बाद भी, जब तक अं ेज  न ेभारत पर शासन कया तो अिधकांश राजवंश , सरदार  
और कुलीन लोग  ने कई मुि लम था  का पालन कया। मह वपूण बात  म से एक ह ैअपने प रवार क  मिहला  
को अजनिबय  क  नजर स ेदरू रखने के िलए परदा था।   

महारानी िचमणाबाई को परदा प ित िब कुल पसंद नह  थी ले कन उ ह इस बारे म महाराज क  
असहायता का अंदाजा था।  इस बारे म महाराज कहते ह, “भारत म कोई नह , म भी नह , महारानी के पित भी 
इस परदा प ित (1901) को रोक नह  सकते ह।  वा तव म महारानी जानती थी क सामा य तौर पर मिहला  
को अिधक वतं ता क  आव यकता होती ह।ै ले कन बड़ी सं या म अिशि त पु ष मिहला मुि  या मिहला िश ा 
के प  म नह  ह।ै (Gaekwad Sayajirao, My Ways My Days) य िप महाराज ने इस लेख म उपरो  
िवचार  कए थ,े उ ह ने इस परदा प ित को रोकने के िलए वय ंके यास शु  कए थे। महाराज धीरे-धीरे 
उनसे यह प रवतन करने को आतुर थे।  

अपनी पु तक 'इंिडयन सेस' म अॅलन ने परदा प ित के िलए महारानी के िवरोध और इसे बंद करने के 
उनके आ ह का उ लेख कया ह।ै ‘आप केवल नारीवाद क  बात करते ह ले कन हम परद ेके पीछे रखा जाता ह।ै आप 
मुझे अनुमित द या नह  म  परदा प ित छोड़ दूगंी।’ ऐसा िचमनाबाई कहा करती थी। उनके एक पोते का उ लेख 
महाराज कुमार िशवाजीराव क  बेटी िनमल राजे भोसले ने कया ह।ै महारानी ने परदा प ित को बंद कर दया 
था। ले कन महारानी क  भी प  राय थी क, 'अिववािहत लड़ कय  के िलए यह उिचत ह ै क जहां पु ष ह , 
खासकर मराठा, िसर पर दामन लेना यो य ह।ै इन बदलते समय के सामने यह बडोदा रयासत क  एक िवशेषता 
थी।’ (Allan, 1984, P.205) साथ ही महारानी और इं दरा राजे मैसरू प रवार को स मान दनेे के िलए उनके साथ 
िशकार पर नह  जात ेथे। यही काम वह बडोदा और इं लै ड म खुलेआम कया करते थे। जब मैसरू और क मीर के 
राजा बडोदा गए या बडोदा प रवार मैसूर या क मीर गए तो इन राजा  के स मान म एक स त परदा प ित को 
दखेा जाता था। स दय  स ेचली आ रही परदा प ित का अंत धीरे-धीरे आ। महाराजा न ेपरद ेक  प ित को बंद 
करने के िलए लंबा इंतजार कया य क उनका मानना था, 'म परदा प ित को बंद कर सकता  ंले कन म इस े
धीरे-धीरे बंद करना चाहता  ं य क परद ेक  प ित को हटान ेस ेकोई फायदा नह  होगा जब तक क मिहलाए ं
बदलाव को नह  समझत  और अ य लोग  के साथ कैसे वहार कर। (Rice, Vol.1,1931, P.72) महाराज न े
कोई भी सुधार करते ए इस बात का यान रखा क कोई जन आ ोश न िनकले। वे कानून म संशोधन कर सकते थ।े 
ले कन महाराज को हमेशा लगता था क जब तक लोग  के जीवन या मन म कोई बदलाव नह  आता, तब तक कुछ 
भी करने का कोई मतलब नह  ह।ै 

परदा प ित से बाहर आने वाला पहला भारतीय रयासत बडोदा था। सन् 1913 ममहारानी ने महाराजा 
के साथ महल म एक बगीचे क  पाट  म भाग िलयाऔरउ ह ने छावनी म एक िजमखाना म भी महाराजा के साथ 
भाग िलया। ले कन सन ्1914 म महाराज के साथ यायमं दर म बैठकर पुर कार बांटे। य िप वह यायमं दर म 
आयोिजत बािलका िव ालय के वा षक समारोह म महाराजा के साथ थी ले कन महारानी ने वयं पुर कार 
िवत रत कए। नागपंचमी समारोह म वह िबना परद ेके अपने िचि त कए हाथी पर बैठ गई और घटना के बाद 
अपनी कार म िबना परद े के लौट आई थी। (Tottenham, 1934, P.228) तोतनेहमॅ ने महारानी क  ऐसी कई 
याद दी ह।  
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 यह भारत के दिृ कोण से एक मह वपूण सुधार था। महाराज ने महसूस कया था क शु  म इस वृ ी म 
ब त सू म प रवतन क  आव यकता थी और बाद म इसे जनता के सामन े द शत कया जा सकता ह।ै सर ांिसस 
बेकन ने अपनी पु तक ‘द पोिजशन ऑफ वीमेन इन इंिडया’ म कहा ह ै क, ‘ये नवाचार िनि त प से बेहतर ह। 
ले कन इसे वीकार करत े ए शांित से समझ लेना चािहए। रयासत के िलए यह वाछंनीय ह ै क वे उपयोगी योग 
कर िजनक  त काल आव यकता ह।ै अनाव यक और उपयु  योग  पर भरोसा करना ब त बुरा ह!ै’  
पा रवा रक सधुारपा रवा रक सधुारपा रवा रक सधुारपा रवा रक सधुार----    

गाय ी दवेी का प  िवचार था क परंपरा को बनाए रखना उतना ही मह वपूण ह ै िजतना क सुधार 
करना उनके िलए मह वपूण ह।ै मेरी दादी कहती थी क हम लड़ कय  को पारंप रक नर सीखना चािहए। वह भी 
चाहते थे क हम रसोई घर म आए।ं दादी ने मेरी बहन इला और मेनका को मेरा नर दखाया और उ ह खाना 
पकाने म िवशेष  बनाया था। इस िश ा से उ ह ब त लाभ आ। ले कन मुझे खाना बनाना कभी समझ म नह  
आया। (Gayatridevi, 2007, P.9) महारानी को उनके प रवार क  येक लड़क  को िश ा दनेी थी। कसी भी 
मामले म पीछे नह  रहने क  उनक  स ी इ छा थी। वह चाहती थी क लड़ कयां भी लड़क  क  तरह िशि त ह । 
उ ह ने जोर दकेर कहा क महल क  हर लड़क  को अ छी िश ा िमलनी चािहए। उ ह ने जोर दकेर कहा 
क,‘लड़ कय  और लड़क  को अनुशािसत जीवन जीना चािहए।’ महारानी का यह वणन िनि त प से एक अलग 

राज ब  ि व का प रचय दतेा ह।ै  
सयाजीराव महाराज ने उ साहपूवक समाज के सभी पहलु  म िच ली। चाह े वह ‘Alice in 

Wonderland’ का मराठी अनुवाद हो या हद ूमिहला  के सम  उ थान का यास। उ ह ने िववाह िव छेदन क  
ांितकारी अवधारणा तक मिहला  को ऊपर उठाने क  भी कोिशश क । 'मेरी माँ मेरी दादी को िचढ़ाती थ  क 

तु हारा पित िववाह िव छेदन का समथक ह।ै दादी का चेहरा ोध और ित ा के िम ण से तनाव त होता था 
और धीरे-धीरे उसका एक अ भुत मूक मु कान म प रवतन, उनका पूरा शरीर जलेी क  तरह घूम जाता था ले कन 
उनके मंुह स ेकोई आवाज नह  िनकलती थी।’ महारानी गाय ी दवेी को अपनी दादी के प म ीसुधारक दखती 
थी। वह एक आदश ि व वाली महारानी िचमनाबाई धैयवान मिहला लगती थी।   

ीीीी----पु ष समानता पु ष समानता पु ष समानता पु ष समानता ----    
भारतीय मिहला  का दिृ कोण सीिमत था। हालां क उनक  आतं रक मता ब त बड़ी थी, फर भी उस े

घर और उसके पित तक सीिमत रहना पडता था। यह समय-समय क  बात ह ैले कन सन ्1919 तक ऐसा नह  था 
क इस िवचार का भाव समाज पर सव  था और फर भी िमस तोतनेहमॅ को एक भारतीय ि  न ेकहा था, 

‘हम घर पर खुश नह  ह’ और फर अपने प ीकरण म उ ह ने कहा क पु ष आजकल जीवन के रस के कारण गित 
पथ पर चलने क  कोिशश करते ह और उसे आ मसात करत ेह ले कन घर क  मिहला को ऐसी गित का कोई 
अंदाजा नह  ह ैऔर इसिलए वह उस पर िव ास नह  करती और जो उसके पास आज और कल ह ैउसका आनंद 
लेती ह।ै दीवान क  प ी िमस तोतेनहमॅ क  छा ा थी इसिलए उनक  उ मीद और बढ़ गई। (Tottenham, 1934, 
P.314) िमस तोतेनहमॅ के घर म इन मिहला  को अलग जीवन दखाई दया था। ले कन इन 101 व तु  म एक 
यूरोपीय घर के िवचार, जो मेरे घर म नह  ह,ै यह िवचार उनके जीवन म लाने क  मंशा िमस तोतनेहमॅ क  थी। 

यह क ा महारानी के सुझाव पर शु  ई और तजेी स ेिवकिसत ई।यह क ा रोज शाम 4 बजे लगती थी। 
यह सब सामािजक अ ययन के बारे म था। ऐसी ही एक क ा मंुबई म एक परोपकारी ीमती िनकंब न ेशु  क  थी। 
जो िववािहत मिहला  के शैि क सुधार के िलए थी। ीमती िनकंब ने मिहला  के िलए एक महान अवसर 
बनाया। उ ह ने 4 साल म 400 मिहला  को िशि त कया। योजना इतनी सफल रही क भोपाल क  बेगम 
सािहबा न े ीमती िनकंब को भोपाल म ऐसा करने के िलए आमंि त कया।   

महारानी ने बडोदा के शासन और राजनीित म मह वपूण भूिमका िनभाई। वह हमेशा सुबह अपने िनजी 
काम म त रहती थी। साड़ी पसंद करना, बाई ने पकड े ए कपड़ ेसे रेशम या जरी का कपड़ा चुनना, खाना पकाने 
वाले का यान स ेसुनकर दिैनक भोजन क  तैयारी कर लेना, दज  को आदशे दनेा, घर के काम  का आदशे दनेा, 
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सं ेप मइस िवशाल घर का िव तृत रखरखाव और आपक  जागृित भी मिहला नाग रक क  द:ुख और िशकायत  पर 
यान दनेा। चाह ेउनके ब  क  बीमारी हो या उनक  पु तैनी जमीन क  िवरासत। (Gayatridevi, 2007, P.18) 

महारानी क  बुि  मूल प से िज ासु थी और उ ह ने राजनीित म भी महाराज क  मदद क । गाय ी दवेी क  यह 
याद खास ह।   
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    

महारानी िचमणाबाई और महाराज न े प  प स ेदखेा था क उनके पास बडोदा रयासत का एक सफल 
शासन था। ि टीश और दिुनया को दखान ेके िलए क भारतीय  म अ छी यो यता ह।ै महाराज न ेअपने कायकाल 

क  शु आत म लोग  से वादा कया था क म लोग  के िलए ,ं लोग मेरे िलए नह  ह। उनके िलए दशे पहला 
प रवार या गुणव ा दोयम था। दशे म कसी और चीज का मह व नह  था। वे इतनी सहज वफादारी से िघरे ए थे 
और इसिलए वे एक प ी नह  तो जीवन साथी चाहते थ,े जो उ ह बराबरी से साथ दगेी। एक अ छी तरह स ेिशि त 
मिहला घर म ान का उजाला ला सकती ह ैऔर स ी खुशी द ेसकती ह।ै इस मजबूत िव ास पर उ ह ने मिहला  
क  िश ा क  न व रखी थी। मिहला  क  िश ा के संबंध म समाज क  ढ़य  के िखलाफ उनक  लड़ाई म 
महारानी ने उनका बराबरी का साथ दया था।  
स दभ थं स दभ थं स दभ थं स दभ थं ::::----    
1. दांडेकर िव.पा. िपतृसदरा महाराज ीमंत सयाजीराव गायकवाड यां या चरण सादर समपण, गणेश महादवे वीरकर, पुणे, 

1933.दांडेकर, 1933, पृ. 51 ते 55. 
2. दशेपांडे, ीसयाजीगौरव ंथ, भाग-1, 1933, प.ृ95 
3. Moore Lucy, Maharanis A family Saga of four queens, Penguin Group, USA, 2006 Moore, 2006,P .171. 
4. Allen Charles Dwivedi Sharada, Lives of the Indian Princes, Century Publishing, London, 1984. Allan, 1984, P.205 
5. Rice Stanley, Sayaji Rao III Maharaja of Baroda (Vol 1-2), Oxford University Press, London, 1931. Rice, 

Vol.1,1931, P.72 
6.    Tottenham E.L., Highnesses of Hindostan, Grayson Grayson, London, 1934.   
7.    Gayatri Devi, A Princess Remembers The memoirs of the Maharani of Jaipur, Rupa Co, New Delhi, 2007.   
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ी िश ा म महा मा योितबा फुलेी िश ा म महा मा योितबा फुलेी िश ा म महा मा योितबा फुलेी िश ा म महा मा योितबा फुले    क  भिूमकाक  भिूमकाक  भिूमकाक  भिूमका 
 

Dr. Hina Shah 
Associate professor, Smt. ManibenM.P Shah College Matunga 

Email id-shahhina65@gmail.com 
तावनातावनातावनातावना----     

19 व  शता दी  के पुनजागरण एवं सामािजक ांित व नारी उ थान के अ दतू महा मा फुले न ेमु त व थ 
समाज क  थापना हते ुअपना अमू य योगदान दया सभी वग  क  ि य  क  ि थित सुधार हतेु िश ा के चार 

सार को ो साहन करना आव यक मानत े ए पाठशाला क या पाठशाला  एवं भारत क  थम राि  पाठशाला 
मिहला छा ावास खुलवाए ं योितबा फुले का योगदान वह िश ा के े  म उनके ारा कए गए काय  का अ ययन 
कया गया तथा नारी िश ा म सािव ीबाई फुले का योगदान मह वपूण रहा सराहनीय भी रहा ह ै 

महा मा फुले का ज म 11 अ ैल 1827 म पुणे म एक िन  प रवार म आ था िन  जाित के होने के 
कारण योितबा फुले को कई बार भेदभाव का िशकार होना पड़ा प रवार के मान स मान के िलए उ ह ने अपनी 
पढ़ाई छोड़ दी और आगे चलकर उनके पड़ोिसय  ने उ ह उनक  िश ा पूरी करने म मदद क   

महा मा फुले का पहला अनुभव—-- पेशवा  के साथ संबंध अ छे होने क  वजह से उ ह कभी पहल े
जाितभेद का सामना नह  करना पड़ा एक दन जब महा मा फुले अपने ा ण िम  क  शादी म गये थ ेतब अपन े
दो त  के साथ गए तब वहां लोग  को पता चला क महा मा फुले िन  जाित के ह ैिन  जाित के नाम से उ ह वहा ं
अपमािनत कया गया योितबा फुले को यह बात सहन नह  ई अपमािनत लगी और वह उसी समय समारोह स े
िनकलकर घर आ गए उस् बात  को दलो दमाग म िबठा कर महा मा फुले िन  जाित के युवा  को सीखने पढ़न े
और पढ़ाने का बीड़ा उठा िलया और सबस ेपहले उ ह ने अपनी प ी को िलखना पढ़ना िसखाए ं

1948 म सािव ीबाई फुले पहली मिहला थी िज ह ने िश ा के ार पर पहला कदम रखा जहां लोग  का  
िवरोध भी था समाज म ा  कुरीितयां भी थी उसके बावजूद महा मा फुले पीछे नह  हटे और उ ह ने अपनी प ी 
और अ य लोग  को िश ा के िलए जागृत कया उस समय बाल िववाह जैसी कुरीितयाँ   दशे भर  म ा  थी 
िवधवा  को अपने अनुसार जीने का हक भी नह  था िवधवा  को कसी भी अ छे काय  म आने भी नह  दया 
जाता था अशुभ माना जाता था और िविभ  कार के ताने भी दए जाते थे उसी समय महा मा फुले िवधवा  के 
िलए िवधवा आ म क  थापना क  
अ ययन का उ े यअ ययन का उ े यअ ययन का उ े यअ ययन का उ े य 

महा मा फुले ारा समाज म ी िश ा के सामािजक प रवतन म योगदान ारा एक सामािजक 
िव ेषणा मक अ ययन करना 
शोध प ितशोध प ितशोध प ितशोध प ित 

तुत शोध लेख म संशोधक ारा सामािजक िव ेषण क  जानकारी ि तीयक ोत  के मा यम से ली गई 
ह ैिजसम सािह य समाचार प  शोध लेख  इंटरनेट आ द के ारा  अ ययन कया गया ह ै
महा मा फुल ेका मिहला िश ा के ित योगदानमहा मा फुल ेका मिहला िश ा के ित योगदानमहा मा फुल ेका मिहला िश ा के ित योगदानमहा मा फुल ेका मिहला िश ा के ित योगदान 

महा मा योितबा फुल ेपहल े ि  थ ेिज ह ने ी िश ा को एक नई पहचान दी और ि य  को पु ष  के 
समान दजा दने े को कहा महा मा फुले ने ी िश ा के मा यम स े मिहला  को एक स मान दलाया इसी 

ांितकारी  िवचार  न ेभारतीय नारी का इितहास बदला और मिहला  को एक नई दशा शि  दान क  वतमान 
म ी िश ा को भी मह वपूण थान दान कया गया य क वह  समय ऐसा था जहां कसी भी वग क  मिहला  
को िश ा का अिधकार नह  था महा मा फुल ेन ेउस समय क  िश ा नीित का य  व परो  प से समथन कया 
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योितबा फुले का नई िश ा नीित म काफ  योगदान रहा उनके काय  को याद  कया जाता ह ै योितबा फुले न े
कूल कौश य िवकास छा वृि  काशन आ द म उनक  भूिमका सराहनीय रही । 

अं ेज भारत म सा ा यवाद क  पकड़ मजबूत बनान ेके िलए िश ा के चार- सार के िलए कृत सकं प थ,े 
ले कन उनक  अिधक चता अपने राजकाज चलाने म अं ेजी पढ़े-िलखे सहायक नौकरशाह , िलिपक  के समुिचत 

िश ण क  थी। यूरोपीय दशे  म जो औ ोिगक तकनीक  ाि त आई थी, जो िवचार- वातं य क  लहर उठी थी 
उसे भी नजर अंदाज नह  कर सकत ेथे। 

िह दु तान के िश ा संबंधी सवाल  क  छानबीन करके उसम सुधार के सुझाव दने ेके िलए सरकार न े1882 
म िविलयम हटंर नामक ि  क  अ य ता म ‘हटंर कमीशन’ नामक एक आयोग बनाया। यह आयोग सावजिनक 

े  के मुख ि य  से िमलने, उनसे पूछताछ और चचा करन ेके िलए सारे दशे म घूम रहा था। इस आयोग क  
सहायता के िलए ि टश भारत के सभी ा त  म एक सिमती थािपत क  गई। अपने ा त क  िश ा-स बंधी 
प रि थित क  जानकारी इस आयोग को तुत करना इन ा तीय सिमतीय  का काम था। 

िश ा स ब धी िवचारो का अ ययन करन ेके प ात यह पता चलता ह ै क फुल ेएक महान िश ाशा ी भी 
थे। उनके ारा 19 व  सदी म तुत कए गए िश ा संबंधी िवचार आज 21व  सदी म भी अनुकरणीय ह और 
हमारे भारतीय समाज के िलए उतन ेही मह वपूण ह। भारतीय समाज के सवागीण िवकास के िलए उ ह ने इस 
दिृ कोण से िवचार तुत कए। फुले के यह िवचार दशे क  गरीब जनता के क याण क  दिृ  से िवशेष मह वपूण ह।ै 

योितबा क  पैनी नजर यह भाँप गयी थी। युग  से िपछड़ े ए अछूत  तथा ि य  को ऊपर उठाना ह,ै तो 
िश ा के अलावा दसूरा रा ता नह । िश ा के सहारे ही वे यह जान लगे क वे आज जहाँ ह, वहाँ य  ह? फुले न े
िश ा का मह व समझ िलया था। केवल अिव ा के कारण शू  अितशू  तथा नारी गुलामी का जीवन जी रही ह ै
ऐसा उनका प  मत था। उनका िन िलिखत वचन उनके िश ा स ब धी दिृ कोण को प  करता ह-ै 

साथ ही ि य  को ब  िववाह  का अिधकार िमलना चािहए यह बात भी कही ी िश ा का अिधकार क  
बात क  ी िश ा क  न व रखी उस समय समाज म मिहलाए ंकुरीितय  और रीित- रवाज  सामािजक बंधन  क  
बेिड़य   से िघरी ई थी।  

19व  शता दी म समाज सधुार आंदोलन ए उस समय मिहला  को चारदीवारी म बंद रखा जाता था 
उनका काम िसफ चू हा चौका तथा ब  का पालन पोषण ही माना जाता था यही उनके मु य काय माने जात ेथ े
मिहलाए ंचाह े पु ष  को आ थक काय म भी मदद करती थी परंतु मिहला  के काय  को िगना नह  जाता था 
समाज म मिहला  को िन  दजा दया जाता था  
िन कषिन कषिन कषिन कष••••  

भारतीय ि य  के सम त मानव अिधकार छीन लेने से उसक  जो दयनीय ि थित हो गई थी उसने एवं 
समानता व िश ा दलाने के यास  क  कड़ी म अ यतं मह वपूण सामािजक ांित शै िणक ांित के णेता 
योितबा फुल ेका आता ह ैउनका जीवन उनक  वयं ेरणा एवं वयं यास  से बना था भारतीय  को स मानजनक 

ि थित दलाने के िलए उ ह ने वा तव म ही ऐितहािसक काय कया  
सािव ीबाई फुले न केवल योितबा फुले क  अधािगनी थी बि क उनके ांितकारी आंदोलन म उनके साथी 

दोन  म ही धैय समपण एवं हर दिृ  स ेिजस ेकई गुण भरे ए थ ेरा  के ित मह वपूण महापु ष के साथ ही िव  
के महानतम लोग  क  ेणी म उनका नाम आता ह ैमहा मा फुले ी िश ा के णेता ह ै
संससंंसंदभ सचूीदभ सचूीदभ सचूीदभ सचूी•••• 
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3. http://ignited.in/p/293308  
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11. गुजरात एवं राज थान नारी उ थान के िवशेष संदभ म महा मा फुले एवं अ य समाज सुधारक  क  संिगकता, शोध िनदिशका 
डॉ शिश अरोड़ा, कोटा िव िव ालय कोटा (राज थान) 

12. 19वी एवं बीसव  शता दी म मिहला  के िन  ि थित का एक अ ययन।  शोधकता डॉ संजय कुमार िम ा िजला रीवा म य 
दशे 

13. सािव ीबाई फुले के ी िश ा से संबंिधत िवचार  का िव ेषणा मक अ ययन। स रता दवेी और डॉ टर संगीता चौहान 
शोधकता लखनऊ उ र दशे 

14. ी िश ा म महा मा फुले व सािव ीबाई फुले का योगदान। शोधकता,मनोज कुमार 
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सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    याययाययाययाय    केकेकेके    णतेाणतेाणतेाणतेा    : : : : राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    जयरामजयरामजयरामजयराम    सयूवशंीसयूवशंीसयूवशंीसयूवशंी    
सहा यक ा यापक, हदी िवभाग, ी संत गाडग ेमहाराज महािव ालय, लोहा िज.नांदेड मो.9960426038 

 

छ पती िशवाजी महाराज के पद पश से पावन ए सहासन पर िशवाजी महाराज के बाद कई शासक 
िवराजमान ए। उन तमाम शासक  मे सामािजक याय के णेता राजष  शा  महाराज का नाम िवशेष स मान स े
िलया जाता ह।ै िजस समय महारा  तथा दशेभर क  रयासत  मे स ाधीशा के ारा जनता का अमया दत शोषण 
हा◌े रहा था, स ाधीश खुद का◌े रयासत के मािलक समझकर जनता को लूटना अपना राजधम समझ रह ेथे। 
जनता के ारा इक ा कए धन का मनचाहा दु पयोग करके यह िसयासतदा ंऐशो आराम का जीवन जी रह ेथे। ऐस े
हालात मे महारा  के को हापूर रयासत के शासक राजष  शा  महाराज ने अपना सम  शासनकाल जनता के 
सामािजक उ थान के िलए सम पत कया। अपनी रयासत मे हो रह ेशोषण का कड़ा िवरोध करत े ए सामािजक 
याय का प  िलया। उपेि त, दिलत, पीिड़त  के उ थान के िलए आर ण का आरंभ करके दिलत  के उ थान क  

बडी मुहीम चलाई। उनके इसी योगदान को यान मे रख कर उ ह ेसामािजक याय के णेता के प मे दखेा जाता 
ह।ै 

26 जून 1874 के दन को हापूर रयासत के राज ितिनधी आबासाहबे घाडगे कागलकर और उनक  प ी 
राधाबाई इस दपंती के यहां पैदा ए यशवंतराव को 18 माच 1884 म को हापूर रयासत क  त कालीन िवधवा 
रानी न े रयासत के िहत को यान मे रखकर गोद िलया। इसी समय यशवंतराव, शा  महाराज बन गये। साथ ही 
को हापूर रयासत के अगले स ाधीश क  मुहर भी उनपर लगी। आगे रयासत क  ओर से शा  महाराज क  िश ा 
क  बडी उ  व था क  गई। उ होन ेको हापूर मे अपनी ाथिमक िश ा ली तो आगे राजकोट के ि स कॉलेज म 
उ  िश ा के िलए उ ह भेजा गया। कूल िश ा के साथ ही एक शासन के िलए आव यक घुड़सवारी, िशकार, 
िनशानेबाजी, कुि त, जैसी िश ा भी शा  महाराज को दी गयी। असामा य बौि कता के धनी शा  महाराज न ेइसी 
समय अपने गु  े जर के साथ सम  भारत क  या ा पूरी क । इस या ा मे उ होने दशे क  जनता का दा र , दःुख, 
बदहाली, अ ान, अंधिव ास, शोषण, िपछड़ापण बडी क रबी से दखेा और उसी समय संवेदनशील मन का यह 
शासक आ म चतन करणे लगा। भारतीय समाज क  इस बदहाली के कारण या ह ? इस बद र हालात से जनता 
को दरू करन ेके िलए या उपाय क  जा सकत ेह? सामािजक िवषमता जो हमारे दशे क  ब त बडी सम या ह,ै उस े
कैस ेदरु कया जा सकता ह? ऐसे ो ने इस संवेदनशील शासक क  बेचैनी बढा दी।  

2 अ ैल 1894 के दन एक िवशेष समारोह म शा  महाराज का रा यािभषेक आ और वे को हापुर के नए 
स ाधीश बन गए। िपछले कई वष  स ेिभ  िभ  सम या  क  िगर त म पड़ी को हापुर रयासत को इस दन 
एक ब त युवा, सवदनशील और कायकुशल शासक िमल गया। अपनी छा दशा म ली िश ा दी ा और या ा का 
गहरा अनुभव शा  महाराज के पास था। इस कारण उ ह न ेअपनी िसयासत म सामािजक उ थान क  दिृ  से कदम 
उठाए। इस बीच एक ब त मह वपूण घटना घ टत ई िजसस ेत कालीन समाज पर ा यवादी, वणवच ववादी 

व था का कतना कठोर िनयं ण ह?ै इसका पता शा  महाराज को चला। यह घटना 'वेदो  संग' क  घटना थी। 
सन ्1899 म जब शा  महाराज कड़ाके क  ठंड म पावन गंगा ान कर रह ेथ,े उस समय उनके साथ खड़ े

नारायण भ  जी मं पचार कर रह ेथे। इ ेफाक स ेइसी समय मंुबई के िव ोही समाज सुधारक राजाराम शा ी 
भागवत वहां उपि थत थे। उ ह ने दखेा क नारायण भ  जी शा  महाराज के िलए पुराना◌े  मं  पठन कर रह ेह। 
यह बात राजारामशा ी ने शा  महाराज को बताई। तब शा  महाराज न ेइसक  सही जानकारी नारायण जी स े
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ली। उस समय नारायण भ   ने दलील दी क, "वेदो  मं  केवल ि य  के िलए होते ह और आप ि य न होकर 
शू  ह ैइसिलए आपके िलए पुराना◌े  मं ोपचार ह गे।" यह बात सुनकर शा  महाराज को यवादी अहकंार 
क  असिलयत का पता चला। साथ ही उ ह यह समझ म आया क, एक स ाधीश का◌े वणवच ववादी अहकंर का 
िशकार होना पड़ रहा ह ैतब हमारी रयासत के ब सं य ब जन समाज का या हाल होगा? इस घटना ने उ ह 
बड़ी गंभीरता से सोचन ेके िलए बा य कया। और आगे उ ह ने आजीवन शू ाितशू  समुदाय के सामािजक उ थान 
क  दिृ  स ेकाय शु  कया।  

ब जन समाज के उ थान का बीड़ा उठानेवाले शा  महाराज ने सबस ेपहले ब जन  क  सामािजक उ ित 
के िलए िश ा के मह व को यान म रखकर अपनी रयासत म ाथिमक िश ा मु त और अिनवाय कर दी। साथ ही 
िवभी  जाित-धम  के छा  को पढ़ाई क  सुिवधा दकेर उनके िलए छा ावास  का िनमाण कया। इसी कारण 
को हापुर को 'छा ावास  क  जननी' कहा जाता ह।ै िश ा के साथ ही उ हा◌े◌ंने अपनी रयासत म सभी जाित-धम 
के लोग  के िलए नौकरी क  सुिवधा क  दिृ  से 26 जुलाई 1902 म शाही फरमान िनकालकर अपने रयासत क  
50 फसदी नौक रया ंसामािजक दिृ  से िपछड़े समुदाय के िलए आरि त रखी। भारतीय इितहास म आज तक 
कसी शासक न ेइतना ऐितहािसक और ांितकारी कदम नह  उठाया था। आर ण का या वयन करनेवाल ेवे दशे 

के थम शासक थे। 
शू ाितशू ा के उ थान के िलए िश ा के साथ ही शा  महाराज ने उनक  सामािजक हिैसयत को ऊंचा उठान े

का काम ब त गंभीरता से कया। त कालीन समाज म वणवच ववा द मानिसकता के कारण शू ाितशू ा◌े◌ं को 
इंसान होकर भी जानवर  से ब तर जीवन जीना पड़ता था। महार तथा त सम किथत िनचली जाित के लोग  को 
मरे ए जानवर  को गांव से बाहर िनकालना, कसी किथत िति त समुदाय के ि  क  मृ यु क  खबर उसके 
प रजन  को दनेे के िलए रातभर एक गांव से दसूरे गांव घूमना ऐसे काम करन ेपडते थे। इसके बदले म उ ह मा  
जमीन का छोटा टुकड़ा िमलता था। इस अमानवीय था को 'महार वतन' कहा जाता था। राजष  शा  महाराज ने 
18 िसतंबर 1918 को िवशेष अिधसूचना िनकालकर 'महार वतन' क  कु था बंद कर दी। इसके अलावा ि टश 
शासक  न ेआ दवासी, पारधी, ड बारी, को हाटी जैसी खानाबदा◌ेश जाित के लोग  पर ज मजात गुनहगार क  
मुहर लगाई थी। प रणाम व प इन लोग  को हर दन गांव म चौपाल पर आकर अपनी उपि थित दज करानी 
पड़ती थी। इस था को 'हजेरी था' कहा जाता था। शा  महाराज ने 20 अग त 1918 को हजेरी क  अमानवीय 

था को कानूनन ख म करके मानवीय ित ा को ाथिमकता दी। इसस ेआगे जाकर उ ह न ेसामािजक याय को 
यान म रखकर ब जन समाज के लोग  को िविभ  वसाय  के िलए े रत तो कया ही, साथ ही वयं उनके 
वसाय का स मान कया िजसस ेलोग भी उनके वसाियक ित ान का लाभ ले सक।  

शा  महाराज ने अपनी रयासत क  खानाबदोश जाित के लोग  को मु यधारा म लाने क  दिृ  से कई 
यास कए। िजन लोग  पर अब तक ज मजात गुनाहगार क  मुहर लगी थी वे लोग अब मु  प स े वसाय, खेती 

कर रह ेथे। वयं शा  महाराज न ेभी उनके हाथ  को काम दलाने क  दिृ  से नई प रयोजनाए ंशु  क । यह बात 
सचमुच दलच प ह ै क, शा  महाराज न ेकेवल खानाबदोश जाित के लोग  को रोजगार का अवसर िमले इसिलए 
अपनी रयासत म अंबेवाडी-सा◌ेनतळी यह रा ता बनान ेक  प रयोजना शु  क , और शत यह रखी क इसके िलए 
मजदरू केवल खानाबदोश जाित के ही ह गे। इसस ेशा  महाराज क  सामािजक याय क  भूिमका प  होती ह।ै  
             सामािजक याय थािपत करन ेके िलए हर संभव काय करन ेवाले शा  महाराज न ेअपनी रयासत म 
अंतरजातीय िववाह को ो साहन दया। इस म म उ ह ने केवल लोग  को ही ो सािहत न कर वयं अपन े
प रवार क  लड़क  चं भा का िववाह इंदरू के होलकर प रवार के युवराज यशवंतराव के साथ करके अंतरजातीय 
िववाह  को कृतीशील समथन दया। इस प रयोजना के तहत लगभग 100 से यादा अंतरजातीय िववाह अपनी 
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रयासत म करन ेक  उनक  इ छा थी। िजसम स े25 िववाह उनके कायकाल म संप  भी ए। सामािजक याय क  
भूिमका का िनवहन करत े ए शा  महाराज न े केवल दिलत  का उ ार काय ही नह  कया बि क अ य े  म 
िवकास करन ेक  दिृ  से भी बड़ ेकदम उठाए। खेती क  उ पादन मता बढ़ाने के िलए राधानगरी बांध प रयोजना 
पूरी क , उ ागजगत को ो साहन दते े ए शा  मील, राजाराम इंडि यल कूल जैस ेसं थान  क  थापना क । 
इसके अलावा कला, ड़ा एवं सां कृितक े  म भी ब त बड़ा योगदान दया। उनके इस योगदान के कारण 
को हापुर का 'कलापुर' के प म भी जाना जान ेलगा था। इस कार स ेसामािजक याय के णेता शा  महाराज के 
योगदान एवं उनके ारा कए महान काय पर काश डाला जा सकता ह।ै 
आधारआधारआधारआधार    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी::::    

1. राजष  शा  छ पती, ाचाय रा.तू भगत, रया पि लकेशन।   
2. राजष  शा  छ पती, रमेश जाधव, नॅशनल बुक ट इंिडया। 

3. राजष  शा  छ पती : एक मागोवा, डॉ जय सगराव पवार, सुमे  काशन     
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मौलाना अबलु कलाम आज़ाद मौलाना अबलु कलाम आज़ाद मौलाना अबलु कलाम आज़ाद मौलाना अबलु कलाम आज़ाद : : : : धा मक एव ंसामािजक लखेनधा मक एव ंसामािजक लखेनधा मक एव ंसामािजक लखेनधा मक एव ंसामािजक लखेन    
डॉडॉडॉडॉ. . . . िमझा अिनसबगे र ाकबगेिमझा अिनसबगे र ाकबगेिमझा अिनसबगे र ाकबगेिमझा अिनसबगे र ाकबगे    

सहयोगी ा यापक एवं िह दी िवभाग अ य , ज.िश. .मं मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद. 
 

१५ अग त १९४७ ह दु तान के आजादी का दन। इस आजादी के िलए कई महापु षो न ेबिलदान दए,  
िज ह ेहम आज भी गौरव के साथ याद करते ह।ै ह दु तान के आजादी म आपको ऐसे कई उदाहरण िमलगे जह  
मुि लम  ने भी अपना बिलदान दकेर दशे को वतं  कराने म सहायता क  ह,ै  दभुा य से िजनको आज भुला दया 
जा रहा ह।ै एक ऐसे ही महापु ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ह,ै  िज ह े भारत के सव  नाग रक पुर कार 
‘भारत-र ‘ से  अंलकृत कया गया ह।ै उ ह ने हद-ूमुि लम एकता के िलए काय कया तथा िवभाजन का िवरोध 
करने वाल नेता  म वे मुख रह।े    

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ज म ११ नवंबर १८८८ को अरब के पिव  शहर म ा म आ। मौलाना 
आज़ाद अफगान उलेमा  के खानदान से ता लुक रखते थे जो बाबर के समय हरेात से भारत आए थे। उनक  म  
अरबी मूल क  और िपता मोह मद खै ददन फारसी थ े उनका नाम फरोज ब त रखा गया ले कन उ होने अपना 
लेखन काय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम से ही कया और वे इसी नाम से िव यात रह। मौलाना आज़ाद क  
तािलम इ लाम धम के मुतािबक शु  ई वे पढाई म बहोत जिहन थ ेइसी कारण उ होने क ी उ  म ही वह तािलम 
हािसल कर ली जो उनसे उ  म दोगुने लडक  को भी हािसल नह  थी। १० वष क  आयु म ही वह कुरान के पाठ म 
िनपुण हो गए थ ेऔर १७ वष क  आयुम  अबुल कलाम धमिव ान म िशि त हो चुके थे। ज म स ेलेकर २४ वष 
क  आयू तक मौलाना आज़ाद के ि व म एक िवशेष यो यता क  छाप दखाई दतेी ह।ै केवल ११ साल क  उ  म 
ही उ होने इतना ान और स मान ा  कर िलया था क वे त कालीन िति त मौलाना अ लामा िशबली नोमानी 
से प  वहार करने लगे थ।े िलसानुि स क के कािशत करते समय मौलाना आज़ाद क  उ  केवल १५ वष क  
थी। मुह मडन ए यकेुशनल का े स क  शाखा अ जुमन तर  उद ूके स ब ध म आज़ाद के प ाचार से ही भािवत 
होकर उ ह न ेमौलाना आज़ाद को िलसानुि स क का काशन होने के बाद,  इस सं था क  ब ध सिमित का सद य 
चुन िलया था।१.  

आज़ाद क  अि दतीय यो यता और बुि दम ा का अनमुान इसस ेलगाया जा सकता ह ै क इ ह न े१८९९ 
म मा  ११ वष क  आयु म ‘नौरंग-आलम‘ और १९०४ म ‘अलिम बाह‘ नामक सा ािहक का काशन शु  कया 
िजसम उस समय के किवय  क  रचनाए ंशािमल होती थ । १३ वष से १८ वष क  आयु तक मुि लम िविध पर 
‘एलानुल-हक‘, सूफ  मत  पर टीका करते ए ‘अहसनलु-मसािलक‘,शायरी का एक दवान, िस द शायर उमर 
ख याम का िजवन च र , िव ान क  ए स-रे िव ा पर ‘जो-ए-गैर मरई‘ इ लाम और आधुिनक िव ान के 
तुलना मक अ ययन पर ‘अल-उलूमुल जदीद वल इ लाम‘, इ लाम धम म औरतो क  ि थती पर ‘अलमरअतलु 
मुसिलमा‘ तथा ससंार के अ य धम  क  एक पता पर ‘इ लामी तौिहद और मजािहबे आलम‘ और बहोत सारी ऐसी 
रचना  कर दी थी िजसक  उस उ  म क पना करना भी नामुम कन लगता ह।ै १८ वष क  आयु के बाद उ ह न े
डारिवन का िवकास िस दातं, एहरारे इ लाम, ता रखे दावत ए इ लाम आ द पु तके िलखी। उनक  ब  च चत 

िस द पु तक तजुमानुल-कुआन २४-२५ आय ु क  ही रचना ह।ै िलसानुि स क के जमान े म उ ह ने त कािलन 
िस द िव ान वाजा अलताफ सैन हाली क  पु तक हयाते जावेद पर आलोचना करते ए एक पु तक क  रचना 

क  थी िजसे दखेकर लोग  म आज़ाद के ान क  धूम मच गई। उस पु तक के कारण वयं वाजा अलताफ सैन 
हाली साहब ने मौलाना आज़ाद क  ता रफ क  थी।२. 

मौलाना आज़ाद मुसलमान  क  धा मक एवं सामािजक बुराइय  को दरु करना चाहते थ ेऔर उद ुसािह य 
को िव तृत एवं उ त बनाना चाहते थे। अपने लेखन ारा लोगो म सािहि यक ची पैदा करना भी उनका उ े य 
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था। िलसानुि स क का काशन ब द होने के बाद उ ह ने ‘अ दवा‘ तथा ‘वक ल‘ का संपादन करना आरंभ कया 
परंतु वह इससे संतु  नही थ,े वे अपना वतं  प  िनकालना चाहते थे। इसके बाद मौलाना आज़ाद ने ‘अलिहलाल‘ 
को कािशत कया िजसके काशन ने उनके िजवन को एक नया मोड दान कया। ‘अलिहलाल‘ मौलाना आज़ाद के 
राि य आ दोलन संदभ म कये गये एक ल बे िच तन का प रणाम था। िम  व ईराक क  या ा म उ ह ेसमाचार 
प  क  बल चार शि  का एहसास आ था। अत: िवदशे या ा से लौटकर उ ह ने अपने िवचार जनता तक 
प चंा कर जागृती पैदा करन ेहतेु अलिहलाल ेस क  थापना क । सर स यद अहमद खाँ क  तरह मौलाना आज़ाद 
ने प का रता के मह व को समझ कर ही यह िनणय िलया था। उद ु मे यह एक एसैा समाचार प  था िजस म 
राजिनितक, सामािजक, धा मक, लेख, िनब ध, पाठक  के प , समािजक बुराई क  ओर यान दलाने वाली 
सामािजक सुधार स ब धी कहािनय  के साथ-साथ मौलाना आज़ाद के सामािजक जागृती पर लेख भी कािशत होत े
थे । उन लेख  पर फारसी-अरबी क  छाप होन ेपर भी वह समजन ेम आसान होते थे। 

मौलाना आज़ाद सव इ लामवाद के मा यम से मुसलमान  म एक अंतरा ीय भाईचारा थािपत करना 
चाहते थे। वे चाहत ेथे क  मुसलमान सं कण सा दाियकता से दरु रहकर मानव मा  से ेम कर। मौलाना आज़ाद 
धम को बडी गहराई से दखेते थे। उनका मानना था क, धम क  ि थती और धा मक कत  पुण प स ेअंजाम नही 
पा सकते जब तक कौम को इसक  सही जानकारी नही दी जाए। मुसलमानो को आधुिनकता क  और भी यान दनेा 
चािहए ऐसा मौलाना आज़ाद का िवचार था। अपनी िस द पु तक ‘तजुमानुल-कुआन म उ ह ने कुआन क  तफिसर 
िलखी ह।ै िजसम उ ह ने िलखा ह ै क, कुआन म इ सानी िबरादरी और भाईचार पर जोर दया गया ह,ै जो इ सान 
चाहता ह ै क खुदा स े मुह बत करे उस ेचािहए क  खुदा के ब द ेस ेमोह बत करना िसख।३. मौलाना आज़ाद का 
समाचार प  ‘अलिहलाल‘ उपयु  िस दांत के आधार पर इ लामी तालीम का चार करता था । मौलाना आज़ाद न े
मुसलमान  क  उ ती के िलए िजस ापक आ दोलन क  ज रत महसूस क  थी, इसके िलए उ ह न े‘अलिहलाल‘ 
का इ तेमाल कया। इसका एक प  सामािजक था और दसुरा धा मक। सामािजक चार म उ ह न ेसमाज म िश ा 
एवं संगठन के िलए िनदश दया था और धा मक प  के चार म सव इ लामवाद को समथन दान कया।  

मौलाना आज़ाद िह द-ूमुि लम एकता के प धर होने के साथ-साथ अं ेज सरकार के िवरोधी भी थे। सन 
१९१२ म शु  अे सा ािहक ‘अलिहलाल‘ म दशे ेम और भारत क  आजादी स ेस बि धत लेख कािशत होने लगे। 
महा मा गांधी को मौलाना का यह काय ब त पस द आया और यहीस े महा मा गांधी और मौलाना आज़ाद म 
घिन ता िनमाण ई और िमलना-जुलना बढ गया, गांधीजी के अंत तक यह िसलिसला जारी रहा। ‘अलिहलाल‘ क  
बढती लोकि यता के कारण अं ेज सरकार ने इसे ज त कर िलया। सन १९१६ म आज़ाद ने दोबारा ‘अल बलाग‘ 
नाम से एक और सा ािहक कािशत कया िजस क  उस दौर म भी २९००० हजार कािपया िनकलती थी।४. इस 
बात स ेअंदाजा लगाया जा सकता ह ै क उस व  मौलाना आज़ाद क तन ेलोकि य हो गए थे। अं ेजी सरकार न ेइस 
सा ािहक को भी ब द करा दया और सरकार के िखलाफ िलखने के कारण उ ह ेराचंी म कैद कर दया। १९२१ म 
मौलाना आज़ाद ने ‘पैगाम‘ नाम का एक और सा ािहक शु  कया िजस पर अंग्ेरज सरकार ने उसी साल ितबंध 
लगा दया और फर से उ ह ेिहरासत म ले िलया। १९२७ म मौलाना आज़ाद ने दोबारा ‘अल-िहलाल‘ का काशन 
शु  कया ये िसलिसला भी उसी वष तक िसिमत रहा। 

१५ अग त १९४७ को जब भारत को वतं ता िमली तो मौलाना आज़ाद को पहल ेिश ा मं ी बनने का 
गौरव ा  आ जहा ँ उ ह ने िश ा और सं कृती को बढावा दनेे के िलए उ कृ  सं थान  क  थापना और 
उपलि धयाँ भी हािसल क । नए सं थान  के तौर पर उ ह ने संगीत नाटक अकादमी (१९५३), सािह य अकादमी 
(१९५४), लिलत कला अकादमी (१९५४) अकादिमय  क  थापना क । (१९५६) म िव िव ालय अनुदान 
आयोग (यूजीसी) और (१९५१) अिखल भारतीय तकनी क िश ा प रषद (आयआयटी) क  थापना क ।५. मौलाना 
उद,ु फारसी और अरबी क  कताब  के एक बु द लेखक थे फर भी उ ह ने अंतरा ी्रय आव यकता  को दखेत े
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ए अं ेजी क  तालीम क  भी वकालत क । इंिडया िव स डम  और १९७७ म सािह य अकादमी ारा कािशत 
कुआन का अरबी से उद ु म अनुवाद उनके शानदार लेखन को दशाता ह।ै उनक  अ य पु तक  म गुबारे-ए-
खाितर,िह -ओ-वसल हमारी आजादी और तजकरा शािमल ह।ै उ ह न ेअंजुमन-ेतारीक -ए-िह द को भी एक नया 
जीवन दया। मौलाना न जािमया-िमिलया-इ लािमया और अलीगढ मुि लम िव िव ालय के िव ीय सकंट के 
समय उनके अनुदान म वृि द करके मदद क । सरंि त मारक  क  मर मत और उ ह बनाए रखन ेक  ओर िवशेष 
यान दया। अपन ेसंपुण जीवन म उ ह ने िह द-ूमुि लम और भारत क  सि मिलत सं कृती के बीच सौहाद बनाये 

रखने का यास कया। वे धमिनरपे  िवचारधारा, अंतरा ी्रय दिृ कोण और आधुिनक भारत के िनमाण के िलए 
डटे रह।े एक समाजसुधारक के प म मौलाना आज़ाद न ेकई सफलताए ं ा  क । उ ह न ेउद ुप क रता को पहली 
बार अ छी छपाई और हाफटोन िच  स ेप रिचत कराया। अपने समाचार प  से पूरे दशे क  जनता को िवशेष प 
से मुसलमान  को वतं ता आ दोलन के ित जागृत कया िजसके कारण उ ह कई बार जेल क  मुिसबत झेलनी पडी 
थी। २२ फरवरी १९५८ को इस महान वतं ता सेनानी का िनधन हो गया।  

सं ेप म यह कहना गलत नही होगा क, आधुिनक भारतीय मुि लम सामािजक तथा राजनीितक िवचारक  
क  जमात म जहा ंकटटरपंथी सा दाियक मुि लम चतक  एवं राजनीितक लोग  क  कमी नह  थी, वह  मौलाना 
अबुल कलाम आजाद आधुिनकता के साथ साथ, इ लाम तथा कुरान क  िश ा  के े  ाता होते ए भी, 
सामािजक एवं राजनीितक पटल पर रा वादी िवचार  के मुखर व ा थे। उ ह न,े आधुिनकता के संदभ म, 

गितशील िवचार अपनाकर िह द ूमुि लम एकता के चार से रा ीयता के िनमाण म योगदान दनेे क  कोिशश क । 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::---- 

१. भारतीय रा ीय आ दोलन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद - डा.अजय अनुपम, खुदा ब श ओ रए टल पि लक 
लाई ेरी पटना-१९८९. 

२. भारतीय सािह याचे िनमाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद - अ दलु ाक  देसनवी, साही य अकादमी-२००५. 
३. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आजादी क  कहानी –ओ रये टलांगमैन, देहली-१९६५. 
४. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद धा मक आिण राज कय िवचार-डॉ.अिलम वक ल, ितमा काशन पणु-े२००५. 
५. भारतीय रा ीय आ दोलन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद - डा.अजय अनुपम, खुदा ब श ओ रए टल पि लक 

लाई ेरी पटना-१९८९. 
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सामाजीक चळवळीत ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान यांचे योगदान 
    

डॉडॉडॉडॉ....    शखे मसुाभाई इमामभाईशखे मसुाभाई इमामभाईशखे मसुाभाई इमामभाईशखे मसुाभाई इमामभाई    
सचंालक शा ररीक िश णसचंालक शा ररीक िश णसचंालक शा ररीक िश णसचंालक शा ररीक िश ण लोकसवेा कला व िव ान महािव ालयलोकसवेा कला व िव ान महािव ालयलोकसवेा कला व िव ान महािव ालयलोकसवेा कला व िव ान महािव ालय,,,,    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद.... 

तािवक तािवक तािवक तािवक ::::----        
    ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान (1890 - 20 जनवरी 1988) खान अ  दलु ग फार खान का ज म 6 फरवरी 
1890 को आ था। उनके िपता ने िवरोध के बावजूद उनक  पढ़ाई िमशनरी कूल म कराई थी। 
सीमा ांत और बलूिच तान के एक महान राजनतेा थे िज ह न ेभारत के वतं ता सं ाम म भाग िलया और अपन े
काय और िन ा के कारण "सरहदी गांधी" "ब ा खाँ" तथा "बादशाह खान" के नाम स ेपुकारे जान ेलगे। वे भारतीय 
उपमहा ीप म अं ेज शासन के िव  अ हसा के योग के िलए जाने जाते ह।ै एक समय उनका ल य संयु , 
वत  और धमिनरपे  भारत था। इसके िलये उ होने 1930 म खुदाई िखदमतगार नाम के सं ठन क  थापना क । 

यह संगठन "सुख पोश"(या लाल कुत  दल ) के नाम से भी जाने जाता ह।ै      
ं टयर गांधी के नाम से मश र खान अ दलु ग फार खान को 1987 म भारत र  दया गया था। वे पहले 

गैर-भारतीय थ,े िज ह भारत के सव  नाग रक स मान से नवाजा गया। 
खान अ दलु ग फार खान का ज म पेशावर, पा क तान म आ था। उनके परदादा आबेदु ला खान 

स यवादी होने के साथ ही साथ लड़ाकू वभाव के थे। पठानी कबीिलय  के िलए और भारतीय आजादी के िलए 
उ ह ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। आजादी क  लड़ाई के िलए उ ह ाणदडं दया गया था। वे जैसे बलशाली थ े
वैसे ही समझदार और चतरु भी। इसी कार बादशाह खाँ के दादा सैफु ला खान भी लड़ाकू वभाव के थे। उ ह न े
सारी जदगी अं ेज  के िखलाफ लड़ाई लड़ी। जहाँ भी पठान  के ऊपर अं ेज हमला करत ेरह,े वहाँ सैफु ला खान 
मदद म जाते रह।े 

आजादी क  लड़ाई का यही सबक अ दलु ग फार खान ने अपने दादा स ेसीखा था। उनके िपता बैराम खान 
का वभाव कुछ िभ  था। वे शांत वभाव के थे और ई रभि  म लीन रहा करते थे। उ ह ने अपने लड़के अ दलु 
ग फार खान को िशि त बनाने के िलए िमशन कूल म भरती कराया य िप पठान  ने उनका बड़ा िवरोध कया। 
िमशनरी कूल क  पढ़ाई समा  करन ेके प ात् वे अलीगढ़ गए कतु वहा ँरहने क  क ठनाई के कारण गाँव म ही 
रहना पसंद कया। गम  क  छु याँ म खाली रहने पर समाजसेवा का काय करना उनका मु य काम था। िश ा 
समा  होने के बाद यह दशेसवेा म लग गए। 

पेशावर म जब 1919 ई. म फौजी कानून (माशल ला) लागू कया गया उस समय उ ह ने शांित का ताव 
उपि थत कया, फर भी वे िगर तार कए गए। अं ेज सरकार उनपर िव ोह का आरोप लगाकर जेल म बंद रखना 
चाहती थी अत: उसक  ओर से इस कार के गवाह तैयार करन ेके य  कए गए जो यह कह क बादशाह खान के 
भड़काने पर जनता ने तार तोड़।े कत ुकोई ऐसा ि  तैयार नह  आ जो सरकार क  तरफ ये झूठी गवाही द।े 
फर भी इस झूठे आरोप म उ ह छह मास क  सजा दी गई। 

खुदाई िखदमतगार का जो सामािजक संगठन उ ह ने बनाया था, उसका काय शी  ही राजनीितक काय म 
प रव तत हो गया। खान साहब का कहना ह ै: येक खुदाई िखदमतगार क  यही ित ा होती ह ै क हम खुदा के 
बंद ेह, दौलत या मौत क  हम कदर नह  ह।ै और हमारे नेता सदा आगे बढ़ते चलते ह।ै मौत को गले लगान ेके िलये 
हम तैयार ह।ै 1930 ई. म स या ह करन ेपर वे पुन: जेल भेज ेगए और उनका तबादला गुजरात (पंजाब) के जेल म 
कर दया गया। वहा ँआन ेके प ात् उनका पंजाब के अ य राजबं दय  से प रचय आ। जेल म उ ह न ेिसख गु  
के ंथ पढ़े और गीता का अ ययन कया। हद ुतथा मुसलमान  के आपसी मेल-िमलाप को ज री समझकर उ ह न े



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 113 

गुजरात के जेलखाने म गीता तथा कुरान के दज लगाए, जहाँ यो य सं कृत  और मौलवी संबंिधत दज को चलाते थ।े 
उनक  संगित से अ य कैदी भी भािवत ए और गीता, कुरान तथा ंथ साहब आ द सभी ंथ  का अ ययन सबन े
कया। 

२९ माच सन् १९३१ को लदंन ि तीय गोल मेज स मेलन के पूव महा मा गांधी और त कालीन वाइसराय 
लाड इरिवन के बीच एक राजनैितक समझौता आ िजसे गांधी-इरिवन समझौता (Gandhi–Irwin Pact) कहत े
ह। गांधी इरिवन समझौता| गांधी इरिवन समझौते के बाद खान साहब छोड़ ेगए और वे सामािजक काय  म लग 
गए। गांधीजी इं लड स ेलौटे ही थ े क सरकार न ेकां ेस पर फर पाबंदी लगा दी अत: बा य होकर ि गत अव ा 
का आंदोलन ारंभ आ। सीमा ांत म भी सरकार क  यादितय  के िव  मालगुजारी आंदोलन शु  कर दया 
गया और सरकार ने उ ह और उनके भाई डॉ॰ खान को आंदोलन का सू धार मानकर सारे घर को कैद कर िलया। 

1934 ई. म जेल से छूटने पर दोन  भाई वधा म रहने लगे। और इस बीच उ ह ने सारे दशे का दौरा कया। 
कां ेस के िन य के अनुसार 1939 ई. म ांतीय क िसल  पर अिधकार ा  आ तो सीमा ांत म भी कां ेस 
मंि मडल उनके भाई डॉ॰ खान के नतेृ व म बना ले कन वयं वे उसस ेअलग रहकर जनता क  सेवा करत े रह।े 
1942 ई. के अग त आंदोलन के िसलिसल ेम वे िगर तार कए गए और 1947 ई. म छूटे। दशे का बटवारा होन ेपर 
उनका संबंध भारत से टूट सा गया कतु वे दशे के िवभाजन से कसी कार सहमत न हो सके।        1970 म वे 
भारत और दशे भर म घूमे। उस समय उ ह ने िशकायत क  भारत ने उ ह भेिड़य  के समाने डाल दया ह ैतथा भारत 
से जो आकां ा थी, एक भी पूरी न ई। भारत को इस बात पर बार-बार िवचार करना चािहए। उ ह वष 1987 म 
भारत के सव  नाग रक स मान भारत र  से स मिनत कया गया। 
भारतीय वत ता आ दोलन    

भारतीय वतं ता आ दोलन रा ीय एवं े ीय आ वान , उ ेजना  एवं य  स े े रत, भारतीय 
राजनैितक संगठन  ारा सचंािलत अ हसावादी और सै यवादी आ दोलन था, िजनका एक समान उ े य, अं ेजी 
शासन को भारतीय उपमहा ीप से जड़ से उखाड़ फकना था। इस आ दोलन क  शु आत १८५७ म ए िसपाही 
िव ोह को माना जाता ह।ै वाधीनता के िलए हजार  लोग  न ेअपने ाण  क  बिल दी। भारतीय रा ीय कां ेस न े
१९३० कां ेस अिधवेशन म अं ेजो से पूण वराज क  मागं क  थी। . 
लाल कुत  आ दोलन    

ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान (बाय  ओर) महा मा गांधी (दाय  ओर) के साथ (1940 का िच ) लाल कुत  
आ दोलन भारत म पि मो र सीमा त ा त म ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान ारा भारतीय रा ीय कां ेस के समथन 
म खुदाई िख़दमतगार के नाम से चलाया गया एक ऐितहािसक आ दोलन था। खुदाई िखदमतगार एक फारसी श द 
ह ैिजसका िह दी म अथ होता ह ैई र क  बनायी ई दिुनया के सेवक।. 
महा मा गांधी के साथ बादशाह खान 

पेशावर म जब 1919 ई. म अं ेज़  ने 'फ़ौजी क़ानून' (माशल लॉ) लगाया। अ दलु ग़ फ़ार ख़ान ने अं ेज़  के 
सामने शांित का ताव रखा, फर भी उ ह िगर तार कर िलया गया। 1930 ई. म स या ह आंदोलन करने पर वे 
पुन: जेल भेजे गए और उ ह गुजरात (उस समय पंजाब का भाग) क  जेल भेजा गया। वहाँ पंजाब के अ य बं दय  स े
उनका प रचय आ। उ ह न ेजेल म िसख गु  के ंथ पढ़े और गीता का अ ययन कया। हद ूमुि लम एकता को 
ज़ री समझकर उ ह न गुजरात क  जेल म गीता तथा क़ुरान क  क ा लगाय , जहाँ यो य सं कृत  और मौलवी 
संबंिधत क ा को चलाते थे। उनक  संगित से सभी भािवत ए और गीता, क़ुरान तथा गु  ंथ साहब आ द सभी 

ंथ  का अ ययन सबने कया। बादशाह ख़ान (ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान) आंदोलन भारत क  आज़ादी के अ हसक 
रा ीय आंदोलन का समथन करते थे और इ ह ने प तून  को राजनीितक प से जाग क बनाने का यास कया। 
1930 के दशक के उ रा  तक ग़ फ़ार ख़ां महा मा गांधी के िनकट थ सलाहकार  म से एक हो गए और 1947 म 
भारत का िवभाजन होन ेतक ख़दाई िख़दमतगार न ेस य प से कां ेस पाट  का साथ दया। इनके भाई डॉ टर 
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ख़ां साहब (1858-1958) भी गांधी के क़रीबी और कां ेसी आंदोलन के सहयोगी थे। सन 1930 ई. के गाँधी-इरिवन 
समझौते के बाद अ दलु ग़ फ़ार ख़ान को छोड़ा गया और वे सामािजक काय  म लग गए। 1937 के ांतीय चुनाव  
म कां ेस ने पि मो र सीमांत ांत क  ांतीय िवधानसभा म ब मत ा  कया। ख़ां साहब को पाट  का नतेा 
चुना गया और वह मु यमं ी बने। 1942 ई. के अग त आदंोलन म वह िगर तार कए गए और 1947 ई. म छूटे। 

दशे के िवभाजन के िवरोधी ग़ फ़ार ख़ां ने पा क तान म रहने का िन य कया, जहां उ ह ने प तनू 
अ पसं यक  के अिधकार  और पा क तान के भीतर वाय शासी प तूिन तान (या पठािन तान) के िलए लड़ाई 
जारी रखी। भारत का बँटवारा होन ेपर उनका संबंध भारत स ेटूट सा गया कत ुवह भारत के िवभाजन स े कसी 

कार सहमत न थे। पा क तान से उनक  िवचारधारा सवथा िभ  थी। पा क तान के िव  ' वतं  प तूिन तान 
आंदोलन' आजीवन चलात ेरह।े उ ह अपने िस ातं  क  भारी क़ मत चुकानी पड़ी, वह कई वष  तक जेल म रह ेऔर 
उसके बाद उ ह अफ़ग़ािन तान म रहना पड़ा। 

1985 के 'कां ेस शता दी समारोह' के आप मुख आकषण का क  थे। 1970 म वे भारत भर म घूमे। 
1972 म वह पा क तान लौटे। इनका सं मरण ंथ "माई लाइफ़ ड गल" 1969 म कािशत आ। सन 1988 म 
पा क़ तान सरकार ने उ ह पेशावर म उनके घर म नज़रबंद कर दया गया। 20 जनवरी 1988 को उनक  मृ यु हो 
गयी और उनक  अंितम इ छानुसार उ ह जलालाबाद अफ़ग़ािन तान म दफ़नाया गया। 
समारोप :-  

भारत र  भारत का सव  नाग रक स मान ह।ै यह स मान रा ीय सेवा के िलए दया जाता ह।ै इन 
सेवा  म कला, सािह य, िव ान, सावजिनक सेवा और खेल शािमल ह।ै इस स मान क  थापना 2 जनवरी 1954 
म भारत के त कालीन रा पित ी राज  साद ारा क  गई थी। अ य अलंकरण  के समान इस स मान को भी 
नाम के साथ पदवी के प म यु  नह  कया जा सकता। ार भ म इस स मान को मरणोपरांत दनेे का ावधान 
नह  था, यह ावधान 1955 म बाद म जोड़ा गया। त प ात् 13 ि य  को यह स मान मरणोपरांत दान कया 
गया। सुभाष च  बोस को घोिषत स मान वापस िलए जाने के उपरा त मरणोपरा त स मान पान ेवाल  क  सं या 
12 मानी जा सकती ह।ै एक वष म अिधकतम तीन ि य  को ही भारत र  दया जा सकता ह।ै उ लेखनीय 
योगदान के िलए भारत सरकार ारा दए जाने वाले स मान  म भारत र  के प ात् मशः प  िवभूषण, प  
भूषण और प ी ह। . 
स�दभ
:- 

         १) दैिनक भा कर. 18 नव बर 2013. मूल से 19 नवंबर 2013 को पुरालेिखत. 
            २२२२) ) ) )     ख़ान अ दलु ग़ फ़ार ख़ान और भारतीय वत ता आ दोलन ·  
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महा मा योितबा फुले का ज म 11 अ ैल 1827 म पुणे म आ था। उनका पूरा नाम योितराव 
गो वदराव फुले था। योितबा फुले एक बड़ ेसमाज सुधारक और िवचारक थे। योितबा फुले के िपता न ेउनके पु  
क  ज मजात ितभा को दखेकर उ ह िश ा और ान ाि  हतेु भेजने का िवचार कया। िव ा मं दर  म ा ण 
लोग तकशा  ाकरण सं कृत म ही पढ़ते थे और पु तक  म इितहास भूगोल क  कताब दवेी दवेता  क  
कहािनय  से भरी पड़ी थी। 1836 म ाम पाठशाला क  शु आत ई यह काम ि टश सरकार ने ही कया । उस 
समय जो कूल थे उनम िश ा ाि  का  ा ण या  सवण समुदाय का ही अिधकार था । य द कोई िन  वग का 
छा  का  पाठ करता था तो उसे कठोर दडं दया जाता और दु वहार उसके साथ कया जाता था ।धीरे धीरे 
ि टश सरकार ने सभी के िलए िश ा अिनवाय कर दी। 7 वष क  उ  म योितबा फुले को एक मराठी पाठशाला 
म वेश िमला।  उधर ा ण वग अं ेजी िश ा को मानकर चल रह े थे । यह सच ह ै क आज समाज म अं ेजी 
िश ा ने अपना इतना जाल फैलाया क हमारी भारतीय भाषा  को पीछे  होना पड़ा । उस समय ा ण वग िजस े

ाप समझ रहा था , आज उसको हर ि  भोग रहा ह।ै  चाह ेसमाज न े कतनी ही तर  य  ना कर ली पर 
समाज म अं ेजी िश ा का भाव बढ़ता जा रहा ह ैऔर दशे के िविभ  ांत  क  बोली भाषा का मान घटता जा 
रहा ह ै, यह कटु स य ह।ै योितबा फूले को अं ेज  क   नीित समझ म आई और वे अं ेजी शासन को उखाड़ फकना 
चाहते थ ेउनके िव ाथ  जीवन म ही योितबा फुल ेने अं ेजी कूमत के िव  आवाज उठाई  एवं मनु मृित के 
असामािजक िस ांत  का खंडन कया। उ ह ने मनु मृित क  आलोचना क  उ ह ने समाज के िन  वग  को ललकारा 
और संबोिधत कया और कहा, मेरा अनुसरण करो। अब मत डगमगाओ, िश ा तुमको आनंद दगेी । योितबा फुले 
तुमसे िव ास से कहता ह।ै जब योितबा फुले न े अपनी ढ़वादी सामािजक परंपरा  का िवरोध कया तो परंपरा 

ेमी योितबा को अपना श ु समझने लगे।  
तावनातावनातावनातावना 

पाठशाला, क या पाठशाला एवं भारत क  थम राि  पाठशाला,  मिहला छा ावास आ द खुलवाए । 
उ ह ने मैकाले क  िश ा नीित ( फ टर नीित) का िवरोध कया और सन 1882 म हटंर कमीशन के सम  

ाइमरीिश ा को िनशु क करने हतेु ितवेदन तुत कया।  शैि क े  म महा मा योितबा फुले का योगदान व 
िश ा के े  म उनके ारा कए गए काय  क  संिगकता तथा नारी उ ारक के प म उनके काय  का अ ययन 
कया गया तथा नारी िश ा म सािव ीबाई फुल ेका योगदान मिहला  के िलए एक आदश थािपत आ।इसके 

बावजूद योितबा ाचीन भारत म चिलत जाित पर आधा रत भेदभाव और लग पर आधा रत भेदभाव के खर 
आलोचक बने। उ ह ने दशे समाज समुदाय म छुआछूत को समा  करने और वंिचत वग को समाज म समान थान 
दलाने , सश  बनाने म अहम भूिमका िनभाई ह ै। योितबा फुल ेका उ  वग के लोग  ने हमेशा िवरोध कया और 

उनके काम म बाधा डाली । योितबा के माता-िपता पर दबाव डालकर उ ह और उनक  प ी को घर से िनकलवा 
दया।  इन सब कारण  से कुछ समय तक उनके काय क  गित धीमी ई अपने  मुकाम क  ओर आगे बढ़न ेम उ ह 
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बढ़ाए ंआ , पर योितबा क  िजद के कारण मिहला िश ा का यह काय अंततः उ ह ने शु  कया। उ ह न े तीन 
िव ालय खोले। जहां पर िश ा सुचा  प से शु  हो सके। इस तरह ाचीन भारत म मिहला  को स मानजनक 
थान ा  था पु ष  क  तरह मिहला  को भी िश ा ा  करने का समान अिधकार ा  था 19व  शता दी के 

पुनजागरण एवं सामािजक ांित व नारी उ थान के अ दतू महा मा योितबा फुले ने शोषण मु  व थ समाज क  
थापना हतेु अपना अमू य योगदान दया सभी वग  क  ि य  क  ि थित म सुधार हतेु िश ा के चार- सार को 
ो साहन करना आव यक मानते एL  

अ ययन के उ े य अ ययन के उ े य अ ययन के उ े य अ ययन के उ े य     
इस अ ययन का उ े य सामािजक सुधार म महा मा फुले के योगदान संबंिधत पहलु  का ऐितहािसक व 

िव ेषणा मक अ ययन करना ह ै
उपक पनाउपक पनाउपक पनाउपक पना    

इस अ ययन क  उपक पना यह ह ै क महा मा फुले ारा कए गए सामािजक काय  का वतमान प रपे  म 
रखकर उसक  ासंिगकता दशाना िजसस ेआज क  युवा पीढ़ी उनके काय  को अपना सके। 
शोध प ितशोध प ितशोध प ितशोध प ित    

इस अ ययन म शोधकता  ने ि तीयक ोत  के ारा इस अ ययन को पूरा करने क  कोिशश क  हiै 
महा मा फुल ेके िवचार  महा मा फुल ेके िवचार  महा मा फुल ेके िवचार  महा मा फुल ेके िवचार  का िव षेणका िव षेणका िव षेणका िव षेण    

19 व  शता दी के समय भारतीय समाज के िलए पुनजागरण का काल माना जा सकता ह ै य क समाज म 
अनेक  प  के मा यम से प रवतन दखाई द ेरहा ह ैथा।  उसी समय महा मा फुले का भारतीय समाज म वेश 
आ उ ह न ेवण व था जाित था को अमा य कहा। मिहला  और िन  वग  के िलए िश ा के ार खोल दए । 

जो अिधकार समाज म पहल ेिसफ कुलीन वग के अिधकार म थे उ ह सामा य लोग  के िलए उपल ध कराया। उसी 
दौरान महा मा फुले ने स यशोधक समाज क  थापना क  और स यशोधक समाज के मा यम से सभाए,ं लघ ु
पि काए ंिवत रत करके ब  क  िश ा और अंधिव ास पुराने रीित रवाज  क  अ याय पूण धारणा  का िवरोध, 
भगवान के नाम पर लूटपाट, दिलत शोिषत  के शोषण का िवरोध कया। इस कार महा मा फुले ने भारतीय 
समाज म ा  कुरीितय  को समा  करने के िलए लोग  को जाग क कया। महा मा फुले थम ि  थे िज ह न े

ी व पु ष को समान माना । उनके अनुसार मिहला  को सभी अिधकार ा  होन ेचािहए जो पु ष  को ा  ह।ै 
उनके अनुसार य द पु ष ब  प ी िववाह कर सकता ह ैतो ी भी ब  िववाह क  अिधकारी होनी चािहए वरना 
पु ष  से भी यह अिधकार छीन लेना चािहए। 19व  शता दी म नारी का सामा य जीवन तर ाचीन काल क  
तुलना म संतोषजनक नह  था । राज प रवार , संप  घरान  क  ि य  तथा जनसाधारण वग क  ि य  के रहन-
सहन के तर म काफ  अंतर था। साधारण वग क  ि या ंअपने प रवार को सहयोग करती थी।  अपने जीवनसाथी 
के सभी काय  म हाथ बटाती थी, घर व बाहर दोन  थान पर पु ष स े कंध ेसे कंधा िमलाकर काय करती थी। 
मिहला  के जीवन म कई कु था  का  भी बोझ था । जैसे पदा था , ब  िववाह,  दहजे आ द।  संप  वग म 
ब िववाह था भी िवकिसत हो चुक  थी । शासक  क  पि य  क  सं या तो ब त होती थी धीरे-धीरे शासक वग के 
िनकट आने स ेसामा य वग म भी यह था आ चुक  थी । यह था केवल कुलीन वग के िवशेषािधकार क  थी। 
जनसाधारण लोग  म यह था चिलत नह  हो सक  इसी था के साथ शासक  को सामंत  म पि यां रखना आम 
बात हो गई थी ऐसी मिहला  को समाज म कोई सुर ा व अिधकार आ द मा यता ा  नह  थे। भारत म ी 
िश ा, जात पात, छुआछूत आ द सामािजक  सम या  के िव  िजन लोग  ने संघष कया और समाज म समानता 
कायम करने का यास कया उसम महा मा योितबा फुले और कई समाज सुधारक  का नाम उ लेखनीय ह ै।िश ा 
या ह?ै  िश ा सं कार का दसूरा नाम ह ै। कूल व िव ालय  म िश ा के ारा सं कार क  मा ा लगभग अिधक से 

अिधक होनी चािहए। जीवन िश ण तथा वाबलंबी होन ेके िलए औ ोिगक िश ा, तकनीक  िश ा, कौश य िश ा 
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ा  करना ज री ह।ै  महा मा योितबा फुल ेके कायकाल म समाज क  िवचारधारा काफ  ढ़वादी अंधिव ासी 
थी जहां लोग  के मन म सकुंिचत अ ानता थी, कंुठाय आ द भावनाए ंसमाज के लोग  के मन पर हावी थी। उस 
समाज को ो सािहत करके ऊंचा उठाने के िलए उनको पढ़ाना िलखाना ही एकमा  रा ता था। यह पूरी शि  
लगाकर महा मा फुले जी ने समाज व दशे के िलए कया। समाज म नैितक सं कार लाकर  सं कृित को मजबूत करना 
ही मनु य जीवन का आधार होता ह।ै िव  कुटंुब क  संक पना, स य, धम संिहता आ द िवषय पर योितबा फुल ेन े
ब त लेखन का काय कया।  इसीिलए उ ह ने स यशोधक समाज क  थापना क । ( िश ा का मा यम ही सही माग 
ह ैिश ा सभी को समान प से िमलनी चािहए और उसम कोई भेदभाव नह  होना चािहए इसिलए योितबा फुल े
ने िश ा के ित समाज म जागृित लाने के िलए काफ  यास कए) वतमान समय म भी नई रा ीय नीित, उसम भी 
योितबा के मूल िवचार उभर कर दखाई दतेे ह। सभी को िश ा लेने का अिधकार ह।ै ाथिमक िश ा सभी को 

अिनवायतः िनशु क होनी चािहए - यह िवचारधारा उस समय योितबा फुले और अ य समाज सुधारको न ेरखी 
थी। इस  िवचारधारा का भाव आज भी दखाई द ेरहा ह।ै इस कार संसार म औ ोिगक ांित, तकनीक  सचूना 

ांित आई और डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर न ेशै िणक ांित का बीड़ा उठाया। और उसका प रणाम और भाव 
दखेने को िमल रहा ह ै।समाज म उस समय जो भेदभाव थे ,वह भी आज काफ  हद तक दरू ए ह । समाज म हर 
तर पर सभी को समानता क  ि थित ब त अंश तक बदली ई दखेन ेको िमल रही ह।ै जैस ेकाय े  म, िश ा 

जगत म, औ ोिगक े   इ या द थान पर लोग  को समान अवसर ा  ह ैयही महा मा योितबा फुले का मु य 
ल य  था।  इसीिलए वतमान म नारी िश ा को आगे बढ़ाया जा रहा ह ै। महा मा फुले ने िश ा के िलए कूल  क  
थापना ।क  वहां उ ह बाहर िनकालने के िलए उ ह ने मिहला कूल  क  थापना क  । तथा उनके अलग 

छा ावास  क  थापना क  ता क समाज िवरोध न कर सके उसके बावजूद समाज म कई जगह  पर उनके िवचार  
का िवरोध आ । वही जहा ंि य  को घर  क  चारदीवारी म बंद रखा जाता था ।इतना िवरोध होने के बावजदू 
महा मा फुले पीछे नह  हटे और वह समाज को आगे बढ़ाने के िलए भरसक यास करते रह े, उसका 

प रणाम हम आज वतमान म दखाई द े रहा ह।ै महा मा फुले जानत े थे क दशे समाज समुदाय क  
वा तिवक गित तब तक नह  होगी जब तक दशे म जाित के बंधन  से मु  नह  हो पाएगा साथ ही दशे क  
मिहलाए ंसमाज के येक े  म समान अिधकार नह  पा लेती ।महा मा फुले न ेत कालीन समाज म भारतीय 
नौजवान  को आवाहन कया क वह दशे, समाज, सं कृित को सामािजक बुराइय  और अिश ा से मु  कैसे कर, 
इस पर िवचार कर और एक व थ सुंदर  समाज का िनमाण कर। मनु य के िलए समाज सेवा से बढ़कर कोई धम 
नह  ह।ै इससे अ छी भगवान क  सेवा नह  ह।ै योितबा फुले ने दिलत व िमक  - कसान  ि य  तथा अ य 
सवहारा वग क  दबी आवाज को भरन ेके जैस ेजनवरी 1877 म एक समाचार प  का काशन और संपादन भी 
कया। समाचार प  का नाम दीनबंधु था।उ ह ने कसान  और िमक  क   असंतोषजनक ि थित और उ ह एक 

साथ िमलकर संघष करने को े रत कया और िशि त और संग ठत होने को कहा। 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

योितबा फुले ने उस समय धा मक ढ़वा दता से दरू एक ऐसे समाज क  क पना क  थी जो ान का 
काश द ेसके। भेदभाव रिहत, समानतावादी समाज  के िनमाण का,  नारी िश ा को ो सािहत करने का काम वे 

जीवन पयत करते रह।े  भारतीय समाज म ी दिलत शोिषत कसान तथा िमक जैसे जैसे आगे बढ़गे वैसे वैस े
समाज क  गित होगी यही महा मा फुले के िवचार थे। इसके िलए, समाज के वंिचत दबे कुचले वग के िलए उ ह न े

शासन से भी टकराने म िहचक महससू नह  क  िजसके एकािधक माण उनके जीवन म िमलते ह । भारत म 
समाज सुधार आंदोलन के णेता के तौर पर आज भी महा मा योितबा फुले का आदर इसीिलए ह ै य क उनके 
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संघष के रा त ेऔर मू य  के चलते ही दशे म सामािजक याय का आंदोलन आज भी आगे बढ़ रहा ह ैऔर समाज हर 
कार क  चनुौितय  से डटकर मुकाबला कर रहा ह।ै 
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महाराजामहाराजामहाराजामहाराजा    सयाजीरावसयाजीरावसयाजीरावसयाजीराव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    वववव    सािहि यकसािहि यकसािहि यकसािहि यक    
योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

 

ा. . . . डॉ. . . . राम कशन    दिहफळे    
मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

 

एकोिणसावे शतक ह े भारतीय इितहासातील व णमयुग होते, अस े ज े हटल े जात े ते खरेच आह.े 
बोधना या िजत या चळवळी या शतकात झा या ितत या यापूव  आिण यानंतरही झा या नाहीत. महारा ाला 
बोधनाची दीघ परंपरा आह.े उ र-पूव भारतात बंगाल येथेही बोधनाची अशीच समृ  परंपरा होती. 

एकोिणसा ा शतकात भारतात अनेक सं थाने अि त वात होत.े नमदे या पलीकड ेअसले या मराठा सं थानांचा 
िवचार के यास वा हरेच े शद,े इंदरूचे होळकर आिण बडो ाचे गायकवाड ह ेमह वाचे रा यकत होत.े यातही 
बडो ाचे महाराजा ीमंत सयाजीराव गायकवाड (ितसरे) यांचा रा यकारभार (1881 ते 1939) अनेक दृ नी 
मह वपूण आह.े रयतेच ंक याण आिण रा याच ेसुख-समृ ीचे संवधन हाच एकमेव सकं प यांनी आयु यभर जपला, 
राबिवला. यां या याच संक पाचा, धोरणाचा प रणाम हणावा क , आप या शासना या पिह या दोन दशकांतच 
यांनी समाजजीवना या क याणाची इतक  कामे केली क , यामुळे अिखल भारताचे ल  यां याकड ेवळले आिण 
जा यांना एक पुरोगामी आिण जाव सल राजा हणून यां याकड ेपा  लागली. याचाच प रणाम क , एकूण 

भारतीय दशेांम ये, भारतीय सं थानांम ये, एकूणच भारतीय सं कृतीत बडो ाच े वेगळेपण, बडो ाचे 
अन यसाधारण व अगदी उठून दसणारे आह.े वातं य व लोकरा य, िश ण व समाजसंवधन, सं कृितसौ व व 
अिभ िचसंप ता, लोकजागृती व लोको ती, एक व आिण सम व या सवच बाबतीत बडोद ेसं थान अ ेसर होत.े 
यासंदभात बरीच उदाहरणे सहज दतेा येतील; पण येथे काही मह वाची उदाहरणे दणेे तुत ठरेल. एक तर यां या 
कार कद त झालेला बरोडा कॉलेज या सं थेचा िवकास, बडो ात एक इं जी मा यमाचे िव ापीठ असावे, ह े यांनी 
पािहलेलं व  आिण यांनी यां या कार कद त चालिवललेी ंथालय चळवळ. 

इसवी सन 1880 साली बरोडा कॉलेज या सं थेची थापना झाली. या सं थेच ेपिहले ाचाय होत ेमहष  
अर वद. या कॉलेजची थपना सयाजीराव महाराजां या कार कद ला सु वात हो या या एकच वष अगोदर झाली 
होती; पण या सं थे या िवकासा या बाबतीत मा  महाराज अितशय द  होत.े महािव ालयात उ मो म 
अ यापक असावेत आिण महािव ालयात गत िवषयांचे अ यापन हावे, यासाठी महाराज जा याच ल  पुरवत 
असत. कालांतरान ेइथे एक आंतररा ीय क त च ेिव ापीठ असावे, ह े व  यांनी पािहले आिण या दशेने कामाला 
सु वात केली. योगायोगच हणावा लागेल क , यांनी पािहलेले ह े व  यां या मुलान े हणजेच ताप सहराव 
गायकवाडांनी पूण केले. 
3)3)3)3) सयाजीराव    गायकवाडांचा    अ प    प रचय    : : : :     

सयाजीराव गायकवाडांचा ज म 11 माच 1863 साली नािशक िज ातील कवळाणे गावी झाला. 
रा यािभषेकापूव  यांचे नाव गोपाळ होत.े काशीराव व उमाबाई यांच ेते अप य होत.े यांच ेघराणे बडो ा या 
राजघरा याशी संबंिधत होते. बडो ातील राज े खंडरेाव गायकवाडांना अप य नस यान े व त े मरण पाव यान े
यां या महाराणी जमनाबाई गायकवाड यांना द कपु  घे यास इं जांनी परवानगी दली होती आिण जमनाबाई 
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सयाजीराव गायकवाड (गोपाळ) यांना द क घेतल.े ते थम अिशि त होत.े वया या बारा ा वषापासून अठरा ा 
वषापयत यांना िनयोजनब  िश ण दे यात आल.े रा यकारभर हाती येताच यांनी सुधारणेला सु वात केली. 
अवांतर खचात काटकसर केली. जनतेस सुखी कर याचा य  केला. सवच े ांत यांनी सुधारणावादी दिृ कोन 
ठेवला. 27 ऑग ट 1933 रोजी िशकागो येथे भरले या दसु या जागितक धमप रषदचे े महाराज अ य  होते. 
याव न यां या िव तेची उंची समजत.े जगाची मंती केले या महाराजांनी आप या वासाचा उपयोग 
सं थानातील सुधारणांसाठी केला. महाराजांनी अनेक ावंतांना आप या सं थानात आसरा दला. सवच े ांत 

गती साध यासाठी या या े ातील त   शोध या. नवनवीन सािह याची िन मती के यािशवाय जा 
ानी बनणार नाही, ह ेमहाराज जाणून होत.े हणून यांनी आप या खाजगी िनधीतनू ंथिन मतीसाठी मदत केली. 

3) सं थानातील ंथिन मती :  
सयाजीराव गायकवाडांनी आप या सं थानाम य ेलेखनाची आवड असणा या नोकरांकडून फु तके िल न 

घेतली. तसेच सं थानातील लेखकांकडून िल न घेऊन ती कािशत केली. “पाकशा ामधील अ यासासाठी यांनी 
दोन ना परदशेात पाठिवले. त े परत आ यानंतर पाकशा ावरील ंथमाला काढून बारा ंथ कािशत 
कर यात आले. परदशेातील पाकशा ािवषयी मािहती यात दे यात आली. सन 1888 साली ‘राजवाडादशन’ 
कवा ‘ऐनेराजमहले’ हा राजवा ातील वा षक कृ यासंबंधीचा मोठा ंथ कािशत कर यात आला. सन 1903 

साली ‘वधू-वर परी ा’ हा ंथ महाराजां या सांग याव न संपा दत कर यात आला.”1 बडोदा सं थानम ये, 
राजवा ाम ये बरेच काय म होत. याम ये धा मक व इतर काय मांचा समावेश असे. यासाठी वरील ंथांची 
िन मती कर यात आली. नोकरां या मािहतीसाठी िविवध खा यां या िनयमांची मािहती दणेारी फु तके कािशत 
कर यात आली. यामुळे नोकरवगात िश त िनमाण होऊन कामात अचूकता आली व जनतेला जून कूम 
समज यासाठी आ ापि का सु  कर यात आली. 

महाराजांनी वा यिन मती करता िविवध िवषयांवरील ंथमाला िनमाण के या. या मा यमातून िविवध 
िवषयांवरील फु तके कािशत केली. या ंथमालांम ये ‘रा कथमाला’, ‘महारा ंथमाला’, ‘ ीसयाजी ानमंजूषा’, 
‘ ीसयाजी लघु ानमंजूषा’, ‘ डा ंथमाला’, ‘सयाजी सािह यमाला’, ‘धमशा ंथमाला’ व ‘सयाजी 
बाल ानमाला’ या मालांचा समावेश होता. या िविवध ंथमालांमधून अनेक फु तके कािशत कर यात आली. 
यामधील “सयाजी सािह यमालेत 207, तर सयाजी बाल ानमालेत 95 फु तके कािशत कर यात आली.”2 
महाराजांना खेळाची आवड होती. ायामाची आवड होती. ते नेहमी ायामाला ाधा य दते. फुरसतीनुसार खेळ 
खेळत. खेळ आिण ायाम शा शु  पािहजेत, असा यांचा कटा  असे. “सव खेळांची मािहती जनतेला 
हो यासाठी ‘मराठी खेळांच ेपु तक’ िल न घेतले. ‘पदाती ायाम’, ‘पायदळपलटणीची कवायत’ इ. फु तके आवजनू 
तयार क न घेतली. ायामाची व खेळाची मािहती सवाना हावी, यासाठी यांनी ‘ ायाम ानकोश’ हा दहा 
खंडांचा व पाच हजार पृ ांचा कोश तयार क न घेतला. हा मािहतीपूण ंथ द ा य चतामण मुझुमदार यांनी 
तयार केला.”3 यानंतरही िविवध खेळां या िनयमांची फु तके या या खेळातील त ाकंडून तयार क न घेतली. 

शा ीय श दांची वहारात अडचण येऊ नये, हणून ब भािषक कोश तयार कर याच े महाराजानंी 
ठरिवले होत.े याचे काम ो. ग र यां याकड ेसोपिवले होत.े बरेच काम झालेही होत;े पण हा कोश पूण होऊ 
शकला नाही, याची खंत महाराजांना नेहमी वाटे. रा यकारभारात श द आिण यांच े अथ समज यासाठी 
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महाराजांनी ‘ ीसयाजी श दक पत ’ हा अ भाषी राज वहारकोश तयार क न घेतला. जेणेक न 
रा यकारभारात कोणतीही अडचण येऊ नय.े िविवध िवषयांवरील मािहतीपूण पु तकांच ेभाषांतर कर यात आले. 
महाराजांनी या काळीसु ा मराठी भाषेतील सािह यवृ ीसाठी य  केले. “ यांनी सािह यशा ावरील इितहास, 
शा , नाटक आिण धम या िवषयांची फु तके भाषांत रत कर याच ेठरिवले. यासाठी तीनशे पये पगारावरती एक 
अिधकारी नेमला होता. या योजनेअंतगत 21 ंथ भाषांत रत केल.े यातील ‘नीितवा यामृत’ आिण 
‘का क पकता’ ह े अजोड ंथ आहते.”4 यामुळे नवीन सािहि यकाला सािह यातील राजमाग तयार झाला व 
शा शु  प तीने सािह यिन मती होऊ लागली. ावण मिह याम ये दि णा व वषभर िखचडी वाट याची था 
ट याट याने बंद केली. यातून बचत झालेले पैसे फु तके तयार कर यासाठी वापरले. “या पैशांचा उपयोग िनबंध 
तयार कर यासाठी तसचे धा मक पु तकांचे भाषांतर कर यासाठी केला. यातून ‘दानचं का’, ‘आचारमुख’, 
‘नारायण भ ी योग’, ‘ ायि मयूख’ व ‘शंकर ा सू ’ इ यादी उ कृ  ंथांचे भाषांतर झाले.” व धा मक 
वा यात भर पडली. 

भारतातील ानाचा अमू य ठेवा सं कृत ह तिलिखत पो यांम ये आह,े ह ेमहाराज जाणून होत.े यासाठी 
भारतातील सव भागांतून ह तिलिखत ेजमा कर याच ेमहाराजानंी ठरिवले. ह ेकाम अनंत कृ ण शा ी यां याकड े
सोपिवले. भारतभर फ न शा ी यांनी ह तिलिखत ेगोळा केली. ह तिलिखतां या बद यात ब याच वेळा यांना 
फार मोठा मोबदला ावा लागला. तो महाराजानंी दला. “ यांनी बडोदा व इतर ठकाणची िमळून 13,000 
ह तिलिखत ेजमा केली. यासाठी महाराजानंी ‘ ा यिव ा’ नावाची सं था काढली. ही ह तिलिखत ेन  होऊ नयते, 
हणून यां या संशोिधत ती तयार कर यास सांिगतले व या ‘गायकवाड ओ रयंटल िसरीज’मधून कािशत 

कर यात आ या. यामुळे न  होणारा अमू य ठेवा जतन केला गेला.”6 इ. स. 1943 साली या सं थे या ंथशाळेत 
चौदा हजार ह तिलिखत ेव बारा हजर छापील ंथ होत.े यामुळे वा यात भर पडली. न  होणारे सािह य जतन 
झाले. यासाठी धडपड करणारा हा जगावेगळा राजा होता. ही वा या या दृ ीने महाराजांनी केलेली फार मोठी 
कामिगरी होती. 
4) वा यिन मतीस मदत:  

सं थानाम य ेआप या लोकाकंडून महाराज वा यिन मती क न घेत होत.े याचबरोबर सं थानबाहरे या 
कवा वतं  लेखन करणा या लेखकांना मदत करत होत.े महा मा फुले सन 1884 साली बडो ाला गेले होत.े 
यांनी महाराजांना ‘शेतक यांचा आसूड’ हा ंथ वाचून दाखिवला. महाराजानंा हा ंथ फार आवडला. तो 

छाप यासाठी महाराजांनी आ थक मदत केली होती. याचा उ लेख महा मा फुले यांनी शेतक यांचा आसूड या 
ंथा या उपो ातात केला आह.े “ ीमंत सरकार गायकवाड सेनाखासखेल समशेरबहा दरू सयाजीराव महाराज 

यांनी मी बडो ात गेलो होतो यावेळी आप या सव राजक य कामातील अमू य वेळात काटकसर क न अ ितम 
उ हासान े व स ेम भावाने मजकडून हा ंथ वाचवून सा  ल पूवक ऐ कला व ीम महाराजांनी आप या 
औदाया माणे मला ा ारे मदत क न माझा यथासांग अ यु म आदरस कार केला.”7 या मदतीब ल महा मा 
फुले यांनी महाराजांना प  िलिहल े होत.े “महारा  श दकोशकार य. रा. दाते ह ेश दकोश तयार करत होत,े ह े
समज यावर महाराजानंी यांना दहा हजार पयांची मदत केली.”8 व श दकोश लवकर पूण कर यास शुभे छा 
द या. “डॉ. केतकर यांना ‘ ानकोश’ तयार कर यासाठी ानकोश पूण हो याअगोदर मदत केली. याम य े

गुजराती ानकोशासाठी पाच हजार पये तर मराठी ानकोशा या दोन हजार पये कमती या ती िवकत 
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घेत या.”9 रयासतकार सरदसेाई ह े थमपासूनच बडो ात नोकरीला होत.े महाराजांनी यांना िलिह याची ेरण 
दली. “ रयासतकार सरदसेाई पेशवे द रातील कागदप े मंुबई सरकारतफ कािशत करत होत.े यासाठीही 

महाराजांनी तीन हजार पयांची मदत केली. सरदसेाइनी बडो ात असतानाच लेखनाला ारंभ केला होता. 
महाराजां या सांग याव न यांनी ‘राजधम’ हा ंथ भाषांत रत केला होता.”10 रयासतकार सरदसेाइना 

ंथ काशनासाठी महाराज नेहमी मदत करत होत.े इतरही अनेक लेखकांना मदत केली. महाराजांना अपण केले या 
पु तकांना व उ कृ  अशा वा यिन मतीस महाराज रोख रकमे या व पात मदत करत होत.े काही लेखक 
राजघरा यातील ची च र े िलहीत. यांना महाराज रोख रकमे या व पात बि स े दते. अशा कारे 
महाराज वा यिन मतीस ो साहन दते होत.े महाराजांनी ंथिन मतीस मदत हणून लाखो पये खच केले. 
महाराजांनी बडो ात म यवत  ंथालय थापन केले होत.े यात लाखो फु तके होती. महाराजांनी सं थानातील 
गावोगावी वाचनालय े सु  केली होती. या गावात वाचनालय थापन झाले नाही, या गावांसाठी ‘ फरत े
वाचनालय’ सु  केले होत.े यास ‘सयाजीवैभव’ हणत. 
5) 5) 5) 5) सािहि यक    सयाजीराव    गायकवाड::::  

सयाजीराव गायकवाड महाराजांना वाचनाची व लेखनाची आवड होती. महाराज वत: एक उ म दजाचे 
सािहि यक होत.े मराठी भाषेवर महाराजाचं े िवशेष ेम होत.े मराठी भाषेचा यांचा अ यास होता. हणून 
बडो ातील वा तूंची नावे यांनी कलाभवन, यायमं दर, क तमं दर, जु मदादा ायाम मं दर, क त तंभ अशी 
मराठीत ठेवली. यांनी ‘रोमन सा ाजाचा उदया त’ या िगबन या पु तकावर आधा रत ‘ ाम िसजर टू सुलतान’ ह े
इं जी पु तक िलिहल.े याचा मराठी अनुवाद रामशा ी भागवत यांनी केला. महाराज जग वास करत असताना 
इटलीची राजधानी रोम येथे गेले असता तेथील मा स ऑरेिलयस या बादशाही साधुपु षाचा पुतळा यांना 
आवडला व याखालील बोधवचन ेमहाराजांनी मराठीत सं िहत केली. “महाराजानंी मह वपूण लेख िलिहले. यात 
‘ हदु थानातील राजपु ांचे िश ण’, ‘ हदु थानातील मागासले या वगाचे िश ण’ तसेच परदशेात असताना 
महाराजांनी ‘नाई टथ स युरी’ या मािसकासाठी वत: या दन मािवषयी ‘माय वेज ॲ ड डजे इन युरोप ॲ ड 

इंिडया’ हा उ म लेख िलिहला. महाराज अमे रकेत असताना ‘सॅन ॅ ि सको कॅिलफो नया’ या प ासाठी यांनी 
अमे रकन ि यांिवषयीचा लेख िलिहला.”11 महाराजांनी अनेक ंथांचे प रशीलन केले होत;े परंतु वरील 
उदाहरणांपे ा महाराजाचंी सािह यिन मती अफाट आह.े महाराजांची िविवध िवषयांवरील भाषणे उ म सािह य 
आह.े ही भाषणे आजही िलिखत व पात उपल ध आहते. या भाषणांचे पाच खंड साकेत काशनान ेअलीकडचे 

कािशत केले आहते. यात एकशे सतरा अ यासपूण भाषणांचा समावेश आह.े महाराजांनी िलिहले या अनेक 
प ांपैक  बाराशे ेस  प े आज उपल ध आहते. हाही सािह याचा अनमोल ठेवा आह.े महाराजाचंी दनैं दनी उ म 
सािहि यकाच े गुण दाखवते. दनैं दनीमधील िनसगवणनाव न याची सा  आपणाला पटते. या ित र  
महाराजांनी आप या 64 वषा या रा यकारभारात साठ-स र हजार जूर कूम काढले. तोही सािह याचा अमू य 
ठेवा आह.े महाराजानंा िलिह या-वाच याची खूप आवड होती. “महाराजांनी झगारा नावाची बोट घेतली होती. 
बोटीवरती इतर सामानांबरोबर एक टुमदार दालन पु तकालय हणून शंृगारलेले असून, यात चार-दोन हजार तरी 
इं जी ंथ सुंदर न ीकाम केले या कपाटात ठेवलेले होत.े म ये टेबलावर िलिह या-वाच याची प रपूण तयारी 
होती.”12 तसचे ा समधील मरे परग यातील टेिनसन या सािहि यकाचं े घर महाराजानंी िवकत घेतले होते. 
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याव न महाराज उ  दजाचे सािहि यक होत े ह े समजत.े महाराजांना काही दशेी व परदशेी लेखक व कवी 
मनापासून आवडत. “दशेी कव म ये संत तुकाराम महाराज ह े महाराजांच े आवडते कवी होत.े तुकाराम गाथेची 
अनेक पारायणे यांनी केली होती. वासात, दौ यात गाथा बरोबर ठेवत असत.”13 महाराज नेहमी िव ान व 
सािहि यकाचंा आदर करत. यांनी रव नाथ टागोर, जग दशचं  बोस, सर राधाकृ णन, काटावाला, चतामणराव 
वै , गंगनाथ झा, - 
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महा मा गांधी यां या ाम वरा य िवचारांची ासंिगकता    
 

रमेश एकनाथ भा डकर    
सहा यक ा यापक व रा यशा  िवभाग मुख बी.डी. हबंड महािव ालय, आ ी 

तावना:    
वतमान जगाचे यथाथ वणन, िव यात अथत , पयावरण िवशेष  बारबरा वॉड िहने ‘ ो ेस फॉर ए 

मॉल लॅनेट’ या ंथात सं ेपाने पुढील माणे केलेले आह.े ती हणत,े ‘‘आज िवकासा या चिलत वाटांनी पुढे 
चालताना आपला मिनरास होऊ लागतो. आपली िमत, भांबावलेली ि थती िनमाण होते. कारण आधुिनक 
प तीचा औ ोिगक िवकास जर असाच पुढेही सु  रािहला, तर आप याला एका हाताने न ा मोटारगा ा आिण 
याहरीचे नवे िज स िमळत असतानाच, दसु  या हाताने घशा या वा यकृता या कॅ सरचीही दणेगी िमळेल! 

औ ोिगक िवकास होईल तो पयावरणातील ओझोन िवरळ क नच. तं ान पसरेल याच वेळी उंच 
पवतमा यांवरील बफाच ेआवरण िवतळेल. आज अ या इितहासात पूव  कधीही िनमाण झाले न हत ेअसे िव ाळ 
पयावरणीय संकट मानवजातीसमोर उभे झाल ेआह!े’’आज जगाला ढोबळमानाने तीन सम यांना त ड ावे लागत 
आह.े ‘पयावरणीय सम या’, शोषण व थेतून आलेली भयावह ‘िवषमता’ आिण मुि लम मूलत ववादी 
‘आतंकवादाचे’ हसेचे तांडव! ही तीन ढोबळमानाने मुख आ हाने जगाला भेडसावत आहते. ही आ हाने- 
मानवजातीसमोरील संकटे मु यत: एका सदोष अशा जीवनदृ ीतून िनमाण झालेली आहते. कोण याही ता कािलक 
मलमप ी या प त नी वा उपायांनी या संकटाचे िनवारण होणे अश य आह.े या संकटा या िनवारणासाठी जग, 
जीवन याकड ेबघ याची नवी जीवनदृ ी व मू य व थेचा अगदी मुळातून पुन वचार होणे, ही काळाची गरज आह.े 
यांत अथरचना, तं रचना आिण िवशेषक न पृ वीकड,े अथवा सृ ीकड ेबघ याची आपली दृ ी व मनोकृती यांत 
आमूला  असे प रवतन घडवावे लागेल. अ यथा, जग, िवशेषत: पा ा य दशे, या वाटेने पुढे जात आहते त े
अंितमत: मानवीजगताला िवनाशाकड ेनेणारे माग आहते. ह े पेणाचे मूलगामी चतनाचे िवचार आहते. 

 ‘आधुिनक स यतेचा’ ारंभकाळ हणता येईल. िववेकवाद, िव ानवाद, दकेात णीत ानमीमांसा, या 
वैचा रक आंदोलनाने या वेळी जग झपाटले होते. अशा वेळी या काळात गांध नी आधुिनक आिण आधुिनकेतर 
काळात िनमाण होणा  या िव ाळ सम यांचे पूवानुमान केले, न ह,े या सम यां या िनराकरणासाठी, भारताचा 
इितहास, त व ानपरंपरा यांनी दले या जीवनसम तचेा ‘एकसंध िवचार’ गांध नी जगाला दला. हा िवचार जग, 
जीवन आिण सृ ी यांचे ऐ य, एकसंधता साधणारा िवचार आह.े तो अ य जगापे ा फार िभ  आह.े पण 
शा ताचा, िचरंतनाचा तुत संशोधन लेखातून मागोवा घेणारा आह.े 
उ शे: 

१) महा मा गांधीज या वरा यिवषयक िवचारांचा अ यास करणे. 
२) महा मा गांधीज या ाम वरा य सकं पनेचे िव ेषण करणे. 

 ाचीन काळातील ामजीवन व ाम व था :    
भारतात अगदी पुरातन काळापासून एक संघ ािमण समाज आिण यावर नय ण करणारी यं णा यांच े

अि त व अस याचे दसून यतेे. शेती हाच मु य वसाय अस यामुळे शेतीसाठी आव यक असे आ थक सहकाय, 
सामािजक दिु ने ढी-परंपरा यांचे पालन आिण ि गत दृ ा संयु  कुटंुब व थे या संदभात असले या 
जबाबदा  या व अपे ा पुण करणे आिण कुटंुबामधुन सामािजक दजा आिण सामािजक काय यांची पुतता करणे असे 

ि ा या ि गत, आ थक, आिण सामािजक िजवनाचे व प होते. सव थम ाचीन काळात भारतात ािमण 
तरावर लोकांचे िजवन संघटीत बनले आिण गाव हचे सामािजक आिण रा ीय िजवनाचे मह वाचे अंग बन यामूळे 
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शासन व थेत गावास मह वाचे थान िनमाण झाले. हणुन ाचीन काळात रा य व था कोणतीही असो 
'गाव' हाच या रा य व थचेा कणा अस याचे दसनु यतेे. 

ाचीन काळात लहान–लहान रा याना 'जन' कवा 'जनपद' असे हटल े जात अस,े येक जनपदाम य े
अनेक लोक राहत असत यां या मुखांला िव पती हणत असत. आिण येक जनात अनेक खेडी असत आिण या 
खेडया या मुखास ' ािमणी हणत असत. ामणी गावातील े  आिण वयोवृ द लोकांपासुन स ला घेवून काम 
करीत होत.े आिण हचे ामपंचायतचे एक आ दम व प होते. याकाळी शेती आिण पशुपालन ह े मु य उ ोग 
अस यामुळे खे ांचे नगरां या तुलनेत अिधक मह व होते. जिमनीच े वाटप, सचनाच े िनयोजन, आपसातील 
भांडणाचा िनकाल, चा  याची दखेभाल, उ सवांचे िनयोजन  कारची सव कामे गावचे लोक वत: करीत असत. 
गावांचे संर ण आिण शेतसारा वसुल करणे ह ेसु दा पंचायत आिण ािमणीचे काम होते. आिण गावाचे िनयं न 
आिण िनयोजन पंचायत करत असे. 

गांधीज या या िवचारांत एका सा कृितक ांतीची नांदी िननादत होती. न ा म वंतराची उभारी दसून 
येत होती. इथेच गांध या िवचारांच े ांितद श व मा य करावे लागेल.कारण, या वेळी पा ा य जगात ितथले 
त ण, ितथ या वै ािनक-तांि क गतीन,े ितथ या जीवनशैलीने भारावून जात, िवकासाच,ं गतीचं नवं गा ड 
यां या मनावर उभं होत होतं, यं बळाची मायावी मोिहनी यां यावर पडत होती, या वेळी इं लंडम ये असललेे 

‘गांधी’, तं वै ािनक गती या भिव याचा आलेख मानवजातीला िवनाशा या दशेने घेऊन जाणारा आह,े ह ेसगळं 
जगाला उघड क न दाखवीत होते. गांधीज नी ह ेसगळं वेळीच ओळखलं आिण या पा ा य स यतेला हणजेच 
आधुिनक स यतेला यानंी अवांछनीय ठरवलं! कारण ही ‘आधुिनक स यता’ कुधारणांवर आधा रत आह,े ती 
शोषणकारी आह ेआिण अनैितकता, अिनती दढृ करणारी आह,े ह ेआधोरेिखत क न गांधीजी एक वैचा रक लढाई 
लढत होत.े 

इथेच गांध चे दरूद श व दसून यतेे. गांध नी, इं जांचे आ मण एक बौि क आ मण आह,े ह ेओळखल े
होते. या बौि क, वैचा रक आ मणाचा िशकार ‘भारत’ होऊ नये, ही यांची ामािणक कळकळ होती. गांध नी 
भारताचा वातं य लढा संघ टत करतानाच एक वैचा रक चेतना जागृत केली. ‘ वरा य’ या संक पनते ब आयामी 
धारणा ‘ वरा य- लस’ या भावनेची- सकं पनेची होती. ‘ वरा य- लस’ हणजे केवळ ‘ व’चे रा य. ‘ व’ हणजे 
आमची सं कृती, आमची अि मता! केवळ इं ज िनघून गेले आिण भारतीय लोक यां याच प तीन े रा य क  
लागले. हणजे ‘ वरा य’ आलं कवा आपण ‘ वतं ’ झालो, असं गांध नी कधीच मानलं नाही. यानंा अिभ ेत 
असले या ‘ वरा य’ संक पनचेे व प अिधक ापक होते, ते यानंी ‘ हद वरा यातून’ दले आह.े त े हणत- ‘तस े
वरा य’ िमळिव याक रता माझे जीवन सम पत आह!े 

‘तसे वरा य’ याचा अथ वरा या न अिधक काहीतरी गांध ना अिभ ेत आह.े ह े ‘अिधक काहीतरी’ 
हणजेच जीवनसम तेचा िवचार करणारा गांध चा िवचार आह.े वरा याच े व प गांधी खालील माणे  

करतात : 
1) वरा य हणजे वत:वरचे रा य  
2) याची क ली स या ह, आ मबळ कवा दयाबल  
3) ते वापर यासाठी सम  अथाने वदशेीचे ‘ त’ हणून पालन  
4) आपण जे क  इि छतो, ते इं जां या षेाने न ह,े तर ते करणे आपले ‘कत ’ आह े हणून! 
छोटेखानी दसणारे वरील िवधान कमालीचे अथगभ आिण संकेतगभ आह.े गुलामीचा िवचार आपण केवळ 

कुणाचेतरी िनयं ण, असा बिहमुखी करत आलो. पण, या बिहमुखी िनयं णा या उ ाटनासोबत आ ही अंतमुख 
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होऊन, वरा य, व-तं ता यांचा िवचार करणार क  नाही? पारतं याचे मूळ व प गांधी मानिसक 
आ याि मकतेत मानत. गुलामी हणज े जािणवांची परभृतता. आ मिव मृतता. ह े मूलगामी आकलन 
गांधीिवचारातून प  होते. मानवाची मु , जीवन ेयासाठी धारणा, जीवनदृ ी, जीवनशैली या सव जीवनांगांचा 
िवचार गांध या िवचारधारणेत होता!एक मह वाची बाब या ठकाणी अधोरेिखत होत े ती अशी क , गांध ना 
राजक य, सामािजक, आ थक यु ात या जय-पराजयापे ा मानवाचे अंितम िहत यांना मह वाचे वाटत होते. 
हणूनच पा ा य स यततेील मानवाचे अंितम अध:पतन यानंी अनुमानल,ं अिनती अनुभवली आिण या आधुिनक 

स यतेला अवांछनीय ठरवल.ेइथे ‘स यता’ हणजे केवळ ‘िसि हलायझेशन’ या अथान ेन ह,े तर ‘सं कृती’ (क चर) 
या अथाने अिभ ेत आह.े आपण आतून जर स यि य, सदाचरणी, यायी, धमिन , परिहतद , पापिभ  असू, तरच 
सुसं कृत आहोत. याचा अथ, एखादा माणूस वा समाज ‘स य’ असेल, पण तो सुसं कृत असेलच असे नाही. भौितक 
समृ ी आह ेअसा माणूस वा समाज दरुाचरणी, अधम , परशोषक, अ यायी इ यादी असू शकतो.पा ा य स यतते 
गांध ना नेमका हाच भेद दाखवून ायचा आह.े पा ा य स यतचेी वाढ ही सुसं कृततेची वाढ आहचे असे नाही; 
कब ना यातनू अनेकदा सां कृितक अध:पतनच झालेलं आह,े ह े िवशेष!इथे गांधी, माणसा या जग याचा हते ू

कोणता असावा, हा कळीचा मु ा उचलून धरतात. कारण ‘जीवनहतेूचा’ ‘िवकासा या’ ‘ ितमानाशी’ अतूट संबंध 
आह.े पा ा य जगत ‘उपभोग’, ‘सुख’ शारी रक पातळीवर, मानिसक पातळीवर मु य जीवन हतेू मानत आलये् . 
गांध चा िवरोध या मु य हतेूलाच आह.े ‘उपभोग’ हा पशंूचा जीवनहते ू रा  शकतो, मानवाचा नाही. माणसाचा 
जीवन उ शे नैितक, आ याि मक प रपूणता गाठणे आह!े 
सारांश        

महा मा गांधीजीनी वारंवार ामीण सं थाचे मह व सांगुन खेड े वाय  वा वयंपुण हावीत या िृ न े
ािमण शासन व थेत बदल सुचिवल,े याम ये ामपंचायतीची पुनरचना यांना अिभ ेत होती. या िवचाराचा 

प रणाम हणुनच वातं या ा ीनंतर भारतीय रा यघटने या चौ या भागात मागदशक त वातील ४० ा 
कलमात ामपंचायतीचा उ लेख क न रा य ह े ामपंचायती िनमाण करेल व यांना थािनक सं था हणुन 
आव यक ते अिधकार आिण सेवा दान करील अस े नमुद केले आह.े या िनयमानुसार वेगवेगळया रा यान े

ामपंचायती िनमाण करायला सु वातही केली. पंरतु या य ाना जेवढी गती येण आव यक होते व जे मह व 
ावयास पाहीजे होत े या दिृ ने भरीव य  झाले नाहीत. हणुन शासनान े प रि थतीची गरज ल ात घेवुन 

थािनक वरा य सं था या पूनरचनसेाठी सामुदायीक िवकास काय माची सु वात २ ऑ टोबर १९५२ रोजी 
महा मा गांधी या ज म दवसी केली 

वांत य ा ीनंतर भारतीय ामीण समाजा या राजक य िजवनात दखेील अनेक व पाचे बदल होत 
आहते. ामपंचायती या िन मतीमुळे ामीण भागा या प रवतनास िवशेष गती ा  झाली आहे. 
वांत य ा ीनंतर भारताने ि वकारलेली लोकशाही शासान व था आिण भारतीय रा यघटनेन े
ौढमतािधकारास दलेली मा यता आिण ामपंचायतीत ीया आिण मागासवग यांसाठी केले या िवशेष 

तरतुदीमूळे  ामीण भागातील सवसामा य जनतेलाही राजक य जीवनात य  भाग घे याची संधी िमळाली 
आह,े यामुळे ामीण जनता राजक य घडामोडी या बाबतीत बरीच जागृत झाली असून राजक य नेतृ वाकडून 
आप या अपे ा पूण न झा यास नेतृ व झुगा न दे याच े साम यही आप यात आह,े याची जािणव यांना झाली 
आह.े याच माणे ामीण नेतृ वही िनरकंुश रािहलेले नसुन यानंाही यां या अिधकारांची जाणीव झाली आह.े या 
बाबतीत डॉ. ि जनाथ सह हणतात ' यांनी अिधकार व श वर क जा केला होता, अशां या हातातून नेतृ व 
िनघुन गेले असुन यांनी समुदायाची सेवा कर यासाठी काही वेळ घालवला आह ेअशां या हाती त े आले आह.े‘ 
िनरंकुश व कूशाही नेतृ वाची जागा आज जातं ा मक नेतृ ववाने घेतली असून एका अिव ा या ठरावाने याला 
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दरु कर याचे साम यही िवरोधकांना ा  झाले आह.े पूव  ामीण जनतेचा क ीय राजस ेशी य  संबंध यते 
न हता ़आज मा  ामीण  थोडया माणात राजकारणात भाग घतेाना दसत आह.े 

आज वतमानातील सम या, यांचा उ व कसा होत गेला, याचे उ म मागदशन गांध या मूलगामी 
िवचारातनू होते. हणूनच आज दीडशे वषानंतरही यातील ासंिगकता अधोरेिखत करावीशी वाटते.  
संदभ ंथ सूची:     
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सतं नामदवेजी का  समाजसधुारसतं नामदवेजी का  समाजसधुारसतं नामदवेजी का  समाजसधुारसतं नामदवेजी का  समाजसधुार    
ाााा. . . . तकुाराम पाराजी गावडं ेतकुाराम पाराजी गावडं ेतकुाराम पाराजी गावडं ेतकुाराम पाराजी गावडं े    

हदी िवभागहदी िवभागहदी िवभागहदी िवभाग,,,, िशवछ पती महािव ालय पाचोडिशवछ पती महािव ालय पाचोडिशवछ पती महािव ालय पाचोडिशवछ पती महािव ालय पाचोड,,,,    त.पैठण, िज. औरंगाबाद. . विन. . 9423448125 
 

तावनातावनातावनातावना :-  
संत नामदवेजी का ज म भ  कबीरजी से १३०वष पूव १२७०म महारा  के िजला सातारा के नरसी 

बामनी गाँव म आ था। उनके गु  महारा  के िस  संत ाने र थे। उ ह ने ब िव ा को लोक सुलभ बनाकर 
उसका महारा  म चार कया तो सतं नामदवेजी ने महारा  से लेकर पंजाब तक उ र भारत म 'ह रनाम' क  वषा 
क ।भ  नामदवेजी का महारा  म वही थान ह,ै जो भ  कबीरजी अथवा सूरदास का उ री भारत म ह ै। उनका 
सारा जीवन मधुर भि -भाव से ओत- ोत था।िव ल-भि  भ  नामदवेजी को िवरासत म िमली। उनका संपूण 
जीवन मानव क याण के िलए सम पत रहा। मू त पूजा, कमकांड, जातपात के िवषय म उनके प  िवचार  के 
कारण िह दी के िव ान  ने उ ह कबीरजी का आ याि मक अ ज माना ह।ै संत नामदवेजी ने पंजाबी म प  रचना 
भी क । भ  नामदवेजी क  बाणी म सरलता ह।ै वह दय को बाँधे रखती ह।ै उनके भु भि  भरे भाव  एवं 
िवचार  का भाव पंजाब के लोग  पर आज भी ह।ै भ  नामदवेजी के महा याण से तीन सौ साल बाद ी गु  
अजुनदवेजी ने उनक  बाणी का संकलन ी गु  ंथसािहब म कया। ी गु  ंथ सािहब म उनके ६१पद, ३ ोक, 
१८ राग  म संकिलत ह।ै 

वा तव म ी गु  सािहब म नामदवेजी क  वाणी अमृत का वह िनरंतर बहता आ झरना ह,ै िजसम संपूण 
मानवता को पिव ता दान करने का साम य ह।ैनामदवे जी ने जो बाणी उ ारण क  वह गु ंथ सािहब म भी 
िमलती ह।ै ब त सारी वाणी दि ण व महारा  म गाई जाती ह।ै इनक  वाणी पढ़ने से मन को शांित िमलती ह ैऔर 
भि  क  तरफ मन लगता ह।ै नामदवेनामदवेनामदवेनामदवे    महारा  के पहल ेऐस ेसतं ह िज ह न ेिव ल नाम भि  का परचममहारा  के पहल ेऐस ेसतं ह िज ह न ेिव ल नाम भि  का परचममहारा  के पहल ेऐस ेसतं ह िज ह न ेिव ल नाम भि  का परचममहारा  के पहल ेऐस ेसतं ह िज ह न ेिव ल नाम भि  का परचम    महारा  महारा  महारा  महारा  
स ेबाहर भी फहराया। गजुरातस ेबाहर भी फहराया। गजुरातस ेबाहर भी फहराया। गजुरातस ेबाहर भी फहराया। गजुरात, , , , राज थान होत े ए पजंाब तक प चंकर सतं नामदवे न ेजो भी काय कया उस ेराज थान होत े ए पजंाब तक प चंकर सतं नामदवे न ेजो भी काय कया उस ेराज थान होत े ए पजंाब तक प चंकर सतं नामदवे न ेजो भी काय कया उस ेराज थान होत े ए पजंाब तक प चंकर सतं नामदवे न ेजो भी काय कया उस े
महान रा ीय काय ही कहा जामहान रा ीय काय ही कहा जामहान रा ीय काय ही कहा जामहान रा ीय काय ही कहा जा    सकता ह।ै सकता ह।ै सकता ह।ै सकता ह।ै उनका काय उनका काय उनका काय उनका काय सपंूण भारत के िलए भी गौरव का िवषय ह।ैसपंूण भारत के िलए भी गौरव का िवषय ह।ैसपंूण भारत के िलए भी गौरव का िवषय ह।ैसपंूण भारत के िलए भी गौरव का िवषय ह।ै 

संत नामदवे जी ने ाने वर महाराज को अपना गु  माना और ान अजन कया समाज म भि , ान और 
समरसता से कैसे लोग  को एक साथ रखा जा सकता ह,ै इस कार क  िश ा ा  क । जब ान दवे जी ने समािध 
ली तो नामदवेजी महाराज गु  क  पूव आ ा अनुसार सामािजक समरसता हतेु भारत मण पर चले गए। नामदवे 
जी ने सामािजक समरसता हतेु अनेक काय कए िजसम स े मुख ह ै: 

“ ा त वाद दरू कया। 
भाषावाद िमटाया। 
जाितवाद दरू कया। 

अ पृ यता (छुआछूत) क  भावना को दरू कया।” 
सव थम नामदवे जी ने ांत भेद को दरू कया, उस समय एक थान से दसूरे थान पर जाना ब त क ठन 

था पर तु नामदवेजी मण भील थ े और उ ह ने स पूण भारत को अपना काय थल माना। अतः महारा  स े
गुजरात, राज थान, पंजाब, सध, िबहार, उ र दशे आ द कई रा य  म गए और समाज के सभी वग  को लोग  
को एकि त कया। फर मधरु क तन के साथ एकता भि  का ान काय आरंभ कया। उनक  सरल ान क  बात  
से जो लोग भािवत होते थे, वह उ ह ेह व स मान दतेे थे। दशे के कई रा य  म उनके मं दर ह।ै पंजाब म नामदवे 
महाराज का मं दर नामदवे गु ारा के नाम स ेजाना जाता ह।ै जहा ंबड़ी ा के साथ िह द ूिसख आज भी दशन 
करने जाते ह।ै 
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सामािजक समरसता हते ुनामदवे जी न ेभाषावाद समा  कया। नामदवे जी जानत ेथे क मराठी अभंग 
केवल महारा  म ही समझे जाएगें। अतः उ ह ने रा भाषा िह दी एवं पंजाबी म अपने अभंग िलखना एवं गाना 

ारंभ कया, िजसे पंजाबी म भाबद कहा गया। वही वहां के भ  को मधुर भि  गीत दए। पंजाब म तो गु वाणी 
म उनके साठ दोह ेिलिपब  ह।ै इनके दोह  का भाबद क तन म अपना अलग थान ह।ै इससे अ छा उस समय का 
सामािजक समरसता का उदाहरण कोई नह  हो सकता। जहा ंभाषावाद को िमटाकर एक संत न ेस पूण भारत म 
अपना वाणी के मा यम से धम एवं भि  को जन जन तक फैलाया एवं समरसता को थािपत कया। 

संत नामदवे लगभग २०-२२ वष तक पंजाब म रह े और भि  माग का चार- सार कया। वहा ं
िव णु वामी, बहोरदास, ज लो, ल धा, केस  जैस ेअनेक िश य  ने उनस ेदी ा ली। यही उनक  सफल याकलाप  
का सा य ह।ै बहोरदास ारा घुमान म बनाया गया सतं नामदवेजी का मं दर-गु ारा, आज भी सतं नामदवे के 
रा -काय क  वजा गव से फहरा रहा ह।ै महारा  के एक सपूत का, भगवान् पंढरीनाथ के अन य भ  का यह 
परा म श दातीत ह।ै तलवार के बल पर धम-प रवतन और ा-प रवतन के कई उदाहरण हम दिुनयाभर म दखेते 
ह क त ु ेम, पर पर िव ास और स ाव से सारा वहार करने वाले संत नामदवे दिुनया म अि तीय हI  गु  ंथ 
साहब म उनके ारा िलखे गए भजन  का समावेश होना अपने आप म एक अभूतपूव घटना ह।ै न ांत का भेदभाव, 
न भाषा का और न कोई अड़चन सं कृित क । दसूरे क  भाव-भावना  के ित आदर रखकर, उसक  भाषा को 
वीकारते ए, अपना िवचार अपने ेम के बलबूत ेपर उसे वीकारने के िलए िववश कर दनेा, यही सतं नामदवेजी 

क  ब त बड़ी कला थी। न षे, न संघष। केवल ेम भावना के बलबूते पर संत नामदवेजी ने इतना बड़ा ांितकाय 
कया। ऐसा इितहास म कोई दसूरा उदाहरण नह  ह।ै 

““““कोणा ही जीवाचा न घडो म सर।कोणा ही जीवाचा न घडो म सर।कोणा ही जीवाचा न घडो म सर।कोणा ही जीवाचा न घडो म सर।    
मम सव र पजूनाचं।ेमम सव र पजूनाचं।ेमम सव र पजूनाचं।ेमम सव र पजूनाचं।े” ” ” ”     

((((अथातअथातअथातअथात----    कसी भी जीव के ित ई या न होकसी भी जीव के ित ई या न होकसी भी जीव के ित ई या न होकसी भी जीव के ित ई या न हो, , , , यही हर पजूा का सार ह।ैयही हर पजूा का सार ह।ैयही हर पजूा का सार ह।ैयही हर पजूा का सार ह।ै)))) 
  इस सूि  के अनुसार ही उ ह ने काय कया। पंजाब म संत नामदवेजी के भि  सं दाय से जुड़ ेलोग  क  
सं या ब त बड़ी ह।ै उ ह वहां बाबा नामदवेजी के नाम स े जाना जाता ह।ै घुमान के अलावा पंजाब म सतं 
नामदवेजी के ब त से गु ारे और मं दर ह। घुमान म हर वष माघ शु  ि तीया के दन ब त भ  या ा 
आयोिजत क  जाती ह।ै पंजाब म जात ेसमय, संत नामदवे गुजरात और राज थान म भी काफ  समय तकरह।े वहा ँ
रहत े ए उ ह न ेजो भि -काय कया उसका भाव हम नरसी मेहता और सतं मीराबाई के भजन  म भी दखेने को 
िमलता ह।ै इसके अलावा उ र भारत के कई महान सतं जैसे रामानंद, कबीर, नानक, रैदास, पीपा आ द ने अपन े
का  म संत नामदवे का वंदन कया ह।ै सतं कबीरदास जी तो बड़ े ेम और आदर से संत नामदवे क  गणना शुक, 
उ व, अ ू र, हनुमान, आ द े  भ  क  ेणी म करत ेह। संत नामदवे का थान किव जयदवे के समक  मानते 
ह। कहते ह- 

““““गु  परसादी जदैवे नामा।गु  परसादी जदैवे नामा।गु  परसादी जदैवे नामा।गु  परसादी जदैवे नामा।    
ग टकै ेम इ ह ेकै जाना॥ग टकै ेम इ ह ेकै जाना॥ग टकै ेम इ ह ेकै जाना॥ग टकै ेम इ ह ेकै जाना॥““““    

संत कबीर के ही समान राज थान के महान मुि लम सतं दाद ूदयाल ने भी संत नामदवे क  महानता का 
बखान अपने का  म कया ह।ै हदी भाषा के बड़-ेबड़ ेअ ययनकता  और शोधकता  ने संत नामदवेजी  के काय  
क  मु  कंठ से शंसा क  ह ैऔर आ द कालीन हदी सािह य के योगदान के िलए उनके ित कृत ता  क  ह।ै 
आचाय रामचं  शु ल, डॉ.भागीरथी िम , डॉ. राजनारायण मौय, आचाय हजारी साद ि वेदी, डॉ.िवनय मोहन 
शमा, दवेी सह चौहान आ द िव ान  ने अपन-ेअपने ंथ म संत नामदवे के काय  का िव ेषण कया ह।ै सबस े
आ य क  बात यह ह ै क मराठी म सगुण-उपासना के का  का िनमाण करने म परमो  िशखर ा  करने वाल ेसंत 
नामदवे हदी म िनगुणी भि  का  के आ द किव माने गए ह। डॉ. राजनारायण मौय कहते ह- महा मा कबीर के 
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पहले, संत नामदवे एक ऐस ेमनीषी महापु ष थे िज ह ने सम वय के पथ को श त करते ए हदी सतंमत का 
वतन कया। इस मामल े म डॉ.मौय ारा रा वाणी म िलिखत लेख हदी िनगुण संत परंपरा म नामदवे का 

योगदान अव य पढ़ा जाना चािहए। संत नामदवे ारा िलखा गया ंथ अभंगगाथा, पंजाब तक उनके ारा क  गई 
भि  पदया ा, इसके अलावा उनके ारा कए गए दो और मह वपूण काय ह, िज ह हम सदा मारण रखना चािहए 
और उसका अनुकरण-आचरण करना चािहए। संत नामदवे न ेअपनी दासी जनाबाई को भी अपनी िश याके प म 
वीकार कया था। यही दासी आगे चलकर संत जनी के नाम से िस  ई। दासी जनाबाई से संत जनी तक उ ह न े

उसके ि व को िनखारा। वयं जनाबाई अपने एक भजन म अपने गु  के ित कृत ता  करती ह।ै ‘ ी ज म 
हणूनी न हावे उदास’ ( ी ज म िमलने पर उदास नह ) इस आशय का एक भजन सतं जनाबाई ने तेरहव  

शता दी म िलखा था। यह  भजन आज भी क ठन प र म करने वाले मिहला वग को आ मिव ास दतेा ह।ै 
संत नामदवे जी ने छुआछूत को दरू कया। उस समय स पूण भारत म छुआछूत क  भावना बीमारी क  

तरफ फैली ई थी। स पूण समाज म उ  जाित के लोग तथाकिथत छोटी जाित से अ पृ यता क  भावना रखते थे। 
उनके साथ जाना तो दरू छोटी जाित के लोग  को छूते तक नह  थे। हम हमारे घर  म काम करने वाली मिहला  के 
साथ जैसा वहार होता ह,ै उसी से हम संत नामदवे क  महानता का आभास हो जाता ह।ै सतं नामदवे ारा कया 
गया एक और बड़ा काय यह ह ै क उ ह ने पंढरपुर के िव ल मं दर के महा ार के सामने वयं अपने हाथ  से संत 
चोखामेला क  समािध बनाई। संत चोखामेला एक िपछड़ी जाित के संत थे। सतं नामदवे का यह काय उस समय क  
सामिजक-धा मक ि थित को दखेते ए, एक ब त बड़ा ांितकारी काय कहा जाएगा। कई बार यह  पूछा जाता 
ह ै क संत  ने समाज के िलए कौन-सा सामािजक काय कया ह।ै इस  के िलए संत नामदवे का काय एक ठोस 
उ र ह।ै पंढरपुर के िव ल मं दर के महा ार के सामने सतं चोखामेला क  समािध के आगे, मं दर क  पहली पायदान 
पर संत नामदवे क  समािध ह।ै ‘नामा हणे आ ही पायरीचे िचरे’ (नामा कहत ेह क हम तो पायदान के प थर ह), 
इसी भावना के साथ सतं नामदवे ने महा ार क  पहली पायदान पर समािध ली ह।ै इस पायदान पर िव ल भ  
क  संत  के चरण  क  धूल पड़ती रह ेयही इ छा संतनामदवे ने अपने अभंग म  क  ह।ै हर साल पु यितिथ के 
अवसर परमहा ार म समािध के सामने संत नामदवे मरण स ाह आयोिजत कया जाता ह।ैसंत ाने र के 
पसायदान से सभी प रिचत ह। इसी कार का पसायदान संत नामदवे ने भी अपने अभंग के मा यम से िव ा मक 
िव ल से मांगा ह।ै इसी पसायदान वाले अभंग से ही मै इस लेख का समापन करता ।ँ 

““““आक प आयु य हाव ेतया कुळा ।आक प आयु य हाव ेतया कुळा ।आक प आयु य हाव ेतया कुळा ।आक प आयु य हाव ेतया कुळा ।    
मािझया सकळा ह र या दासा ॥मािझया सकळा ह र या दासा ॥मािझया सकळा ह र या दासा ॥मािझया सकळा ह र या दासा ॥    

क पनचेी बाधा न हो कोण ेकाळीक पनचेी बाधा न हो कोण ेकाळीक पनचेी बाधा न हो कोण ेकाळीक पनचेी बाधा न हो कोण ेकाळी    ।।।।    
ही सतंमडंळी सखुी असो ॥ही सतंमडंळी सखुी असो ॥ही सतंमडंळी सखुी असो ॥ही सतंमडंळी सखुी असो ॥    

अहकंाराचा वारा न लागो राजसा ।अहकंाराचा वारा न लागो राजसा ।अहकंाराचा वारा न लागो राजसा ।अहकंाराचा वारा न लागो राजसा ।    
मा या िव णदुासा भािवकाशी ॥मा या िव णदुासा भािवकाशी ॥मा या िव णदुासा भािवकाशी ॥मा या िव णदुासा भािवकाशी ॥    
नामा हण ेतया असाव ेक याण ।नामा हण ेतया असाव ेक याण ।नामा हण ेतया असाव ेक याण ।नामा हण ेतया असाव ेक याण ।    

या मखुी िनधान पाडुंरंग ॥या मखुी िनधान पाडुंरंग ॥या मखुी िनधान पाडुंरंग ॥या मखुी िनधान पाडुंरंग ॥““““    
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::----    

१. संत सािह य संदभ कोश – डॉ.मु. ी.कानडे 
२. संत नामदवे का दशन - डॉ.मु. ी.कानडे 
३. संत नामदवे– एस.एस. नारंग- webduniya  
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लोकराजा लोकराजा लोकराजा लोकराजा : : : : छ पती शाछ पती शाछ पती शाछ पती शा     महारामहारामहारामहाराजजजज    
ा. डॉ. संजय राजधर महाले    

मुख, मराठी िवभाग, महाराज ज.पो. वळवी कला, वािण य व ी. िव. कृ. कुलकण  िव ान महािव ालय,  धडगांव, ता. 
अ ाणी, िज. नदंरुबार 

 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक 
महारा ाची जडण-घडण कर यासाठी अनेक ावंतानी ितभावंतांनी आिण ािंतकारकांनी आपली सारी 

साम य समपणबु ीनेवेचली असे इितहासाव न आढळते. ‘महारा ’ या श दात जो आशय आह,े या अथाने या 
दशेाला महानते या पातळीवर ने याची आकांशा ध न अनेकानंी काय केल ेयात शंका नाही. यामुळे महारा  हा 

वीरांचा साधुसतंांचा आिण समाजसुधारकांचा दशे हणून ओळखला जातो. याला वतःचे असे एक वतं  वैिश  
आह.े याला एक गौरवा पद इितहास आह.े च धर, ाने र, नामदवे, तुकाराम यांनी धमदृ ी दली. छ पती 
िशवाजी महाराजांनी अि मताआिण वरा य दले. तानाजी, संताजी, धनाजी यांनी शौय-धैयाचे सं कार केले आिण 
लोकिहतवादी, महा मा फुले, आगरकर, शा महाराज, सावरकर, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां यासार या 
महापु षांनी ांितकारक िवचार दले. 
उपभोगशू य वामीउपभोगशू य वामीउपभोगशू य वामीउपभोगशू य वामी 

ांितकारकां या बिल परंपरेत को हापूरचे छ पती राजष  शा महाराज यांचे थान मह वपूण आह.े 
महारा ा या सामािजक इितहासातील एक वादळी आिण िन मतीशील श  हणून महाराजांचा साथ उ लेख 
करावा लागतो. या राजाने आपली स ा केवळ लोकक याणा या हतेूनचे उपयोगात आणली. गडक-यां या 
'राजसं यास’ नाटकातले एक िवधान अथपूण आह े "राजा हणजे रा याचा उपभोगशू य वामी, रा यउपभोग 
हणजे राजसं यास." या िवधानातून शा  महाराजांचे जीवन आिण काय कट झाले आह,े असे हण यास यवाय 

नाही. वैयि क सुखिवलासात ते कधी गुरफटून गे याच े दृ य दसले नाही. सवसामा य माणसा या गतीचा व 
सुखाचा यांनी सदवै िवचार केला. सामा य माणूस- जो नाना कार या साखळदडंांनी बांधला गेला आह,े या या 
आयु यात नविवचाराचंीआिण सुखाची पहाट कधीच उगवली नाही, तो शोिषत, वंिचत माणूस समथ हावा, 
सुिशि त हावा, यासाठी महाराजानंी या योजना आख या, जे प र म केले ते न ा इितहासाला चालना दणेारे 
ठरले. केवळ जापालन हाराजधम असतो, असे यांनी मानले नाही. 
  आप या जे या पारंपा रक जीवनदृ ीत प रवतन हावे आिण सामा य माणसालाशोषणमु  जीवन 
जग याची संधी िमळावी, ही यांची भुिमका होती. भौितकदृ ा जा सुखी झाली हणजे आपले कत  संपले, या 
समजुती या पलीकड े गेलेल ेफारच थोड ेराज ेइितहासात आढळतात. छ पती िशवाजीमहाराजाचंा आदश समोर 
असले या शा महाराजानंी केवळ लोकपालन इतक च आपली सीमा असे कधीच मानले नाही. खरे तर 
शा महाराजांना समकालीन असलेले आिण यां या पूव चेही क येक सं थािनक स येचा सवाथानी वैर आिण 
बेजबाबदार उपभोग घेत होते. जे या संपतीवर परदशेवा या करा ातआिण स ेची वा णी िपवुन धुंद हावे, 
यापलीकड े यांना कत ाची जाण न हती. आ मभान आिण अिभमान नसले या या सं थािनकानंी आप याच जेच े
शोषण मा  केले. जे या आशा आकां ा दडपून ठेव या. या पा भूमीवर महाराजांचे काय रचना मक आिण 

ांितकारक, अस ेिन ववादपणे हणतायावे. 
लोकाचंा राजालोकाचंा राजालोकाचंा राजालोकाचंा राजा 

‘ ांितकारक’ हा श द अलीकड ेसैलपणे योजला जातो. शा महाराजां या कायाची िच क सा करताना हा 
श द यथाथपणे योजता येईल. समाजसुधारक आिण ातंीकारक यां यात मह वाच े अंतर आह.े गताथ झाले या 
धारणा, क पना, वतनप ती मोडून यां या जागी आधुिनक युगाशी आिण बुि वादी िवचारांशी सुसंगत असले या 
मु यांची उभारणी िनधारान ेकरणा या व यासाठी झगडणा या िवचारशील ला ' ांितकारक' ही सं ा दतेा 
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येते. समाजमन ह ेब धा ि थिति य असते. ांिति य मनोवृ ीला मळले या वाटा उखडून टाका ा यावाटतात. 
जुनीवळणेशतकानुशतके िगरवणा या सनातन वृ ीशी सघंष करणे ािंतकारकाला अप रहाय असते. 

शा महाराजां या आयु यात संघषाचे अनके संग उभ े रािहलेल े दसतात. केवळ लोकाराधन करणा या 
राजाला लोकि यता लाभत;े पण लोकजीवनालाच नवे वळण दे याचा य  करीत रािहले या शा महाराजानंा 
अि यतेचाही वीकार करावा लागला. सामािजक िवषमतेवर आिण अ ानावर यांनी ज मभर वेषाने जे हार 
केले यातनू न ा ागितक िवचार-आचारांना प  आकार ये यास साहा य झाले. महा मा फुले यां या बलदडं 
िवचारांतनू ेरणा घेतलेला हा िध पाड रा यकता काही वेळावाद त ठरला; पण संत तुकाराम महाराजासंारखीच 
यांची मन वी भूिमका होती. “स य अस यासी मन केले वाही। मािनयेले नाही ब मतां।" अशा प रि थतीत 

‘रा ं दन आ हा यु ाचा संग, अंतबा  जग आिण मन’ ही अनुभूती यांना यावी यात आ य नाही. कोण याही 
ांितकारकाला याच वाटेने चालावे लागते. कारण याला अिभ ेत असलेला माग का ाकु ांनी भरलेला असतो. 

सुदवैाने शा महाराजां या हातात स चेी सु े अस यामुळे इतर ांतीकारकांपे ा महाराजां या वाटेत या तुलनने े
अडथळे कमी आल,े पण अखेरपयत सवसामा य माणूस हाच यांचा सामािजक आिण शै िणक कायाचा क बद ू
होता. हणूनच‘लोकांचा राजा’ हीच महाराजांची यथाथ ितमा लोकमनात जली. 
इितहासाचा तजे वी अ यायइितहासाचा तजे वी अ यायइितहासाचा तजे वी अ यायइितहासाचा तजे वी अ याय    

कोणताही समाजपु ष, लोकनेता, ांितकारक वयंभू असू शकत नाही. या या काळाने आिण प रि थतीन े
याला घडवलेले असते. पूवकालाचा व पूवकालीन िवचारवंतांचा या यावर अप रहाय प रणाम होतो. 

शा महाराजांनी आप या कायाने नवा इितहास घडवला ह े िजतके खरे, िततकेच यां याही िवचारदृ ीला, 
येयवादाला पूवकालीन इितहासातून आिण समाजसुधारकां या कायातनू ेरणा िमळा या हो या. महापु ष 

आकाशातून खाली उतरत नाहीत. समाजा या कुशीतनूच,समाजश तून साम याचे अनेक अंश घेऊन यांच े
ि व िस द होत असत.े यामुळेच शा महाराजांसारखा समाजिन , बलदडं, िवचारशील आिण भिव यकालात 

दरूवर शोधकतेने पाहणारा ा राजा िनमाण झालाहा महारा ात घडलेला अपघात न ह,े केवळ योगायोग न ह.े या 
भूमीतूनच ातंीचे तजे वी फु लग िनमाण होणे श य होते. एखादी महनीय कलाकृती या माणेप रि थती या 

वाहातून उ प  होत े या माणेच शा  महाराजांची िन मती कर याचे व  महारा ा या भूमीन े
िशवाजीमहाराजां या काळापासून पािहले होते.    

महाराजां या सम  जीवनाचा आढावा घेतला, तर यांचे गितमान ि व सदवै िवकासा या दशेन े
आकार घेत होते यात प रवतन होत होते ह ेल ात येते. शा महाराजां या बंडखोरीला िनि तच रचना मक अथ 
आह.े यां याबंडखोरीमागे िवधायक व पाचा िवचार आह.े कोण याही कांितकारकाला जशी नवरचनेची व े 
पडताते तशीच नवसमाज िन मतीची व े शा छ पतीही पाहत होत.े पुरोगामी चळवळी उ या करताना 
शा महाराजांना अनेक अडथळेधैयाने आिण मु स ीपणे पार करावे लागत होते.ि टीश शासन यां या संघषात 
नेटानेउभे रा न छ पत नी समाजाचा चेहरामोहरा बदल याचा एक ऐितहािसकपण ब तांशी यश वी य  केला. 
या य ांची न द घेत यािशवाय महारा ाचा सामािजक इितहास िलिहला जाऊ शकत नाही.कारण 
शा महाराजांचे काय हा या इितहासाचाएक तजे वी अ याय आह.े 
अभतूअभतूअभतूअभतूपूवपूवपूवपूव    कामिगरीकामिगरीकामिगरीकामिगरी 

ज मिस  उ नीच वा या अशा ीय क पनेमुळे भारतीय समाजाचे शेकडो तुकड े झाले आहते. हजारो 
जाती आिण पोटजात नी बुजबुजले या या समाजात एक वाची जाणीव कधीच िनमाण झाली नाही. िशवाजी 
महाराजांसारखा एखादा लोको र राजा सव जाती-जमात ना एक  क न यांचात वातं याची आिण 
वािभमानाची वाला िनमाण क  शकला. पण हा य ही िशवाजीमहाराजानंंतर जवळजवळ संपु ात आला. 

जाती-पात या चौकटी अिधकच बुलंद बन या. माणसा या कपाळावर परंपरेन े िचकटवलेली जातीची आिण 
वंशाची िच ी हचे याच े ओळखप  होऊन बसले. असं य तकु ांत िवभागलेला दबुळा ार धवादी अ ानी 
समाजपाहता पाहता परतं  बनला, यात आ ाय न हते. समाजसुधारकानंा या समाजातील िवषमतामूलक 
जाित व था ह े चंड आ हान होते. िवषमते या अंगात केवळ हजारो ह च ेबळ होते. 
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बु ,महावीर,बसवे र,च धर यांनी झंुज दऊेनही िवषमते या भती अभंगच हो या. यांचे ढलपे थोड ेफार 
उडाले असतील इतकेच. धा मक आिण सां दाियक य ही अपुरे पडले. महा मा योितबा फुल े यांनी या भती 
िखळिख या कर याचा िवशेष य  केला. यातूनच फूत  घेऊन शा महाराजांनी या िभत वर बलदडंपणे धडक 
घेतली. मान ाची िवटंबना करणा या या जाित व थतेील िवषमतेवर यानंी खर ह ल े चढवले. कोणी उ  
नाही; कोणीनीच नाही. सवाचे माणूसपण एकाच पातळीवरचे आह ेहा िवचार य ात जव यासाठी यांनी केलले े

य  ‘न भूतो’ या कोटीतले आहते. अ पृ य समज या जाणा या आिण सदवै माणुसक या अिधकारापासनू वंिचत 
रािहले या समाजा या उ थानासाठी यांनी सदवै दडं थोपटले. महाराज वत: महार, मांग, चांभार या 
जमातीत या लोकांना आप या पं ला घेऊन भोजन करीत असत. यांना सामािजक ित ा िमळावी हणून 

िति त वसाय करणासाठी यांना संधी िमळवून दते. अ पृ यांचा िश णाची आिण यांना अिधकािधक चांग या 
नोक या िमळवून दे याची महाराजानंी केलेली कामिगरी अभूतपूव अशीच आह.े 
सवासवासवासवाथान ेथान ेथान ेथान े‘‘‘‘माणसूमाणसूमाणसूमाणसू’’’’    

महा मा फुले यां या नंतर माणसांवरील अ पृ यतेचा कलंकधुवूनटाक यासाठी माणुसक चे आिण यायाच े
रसायन भावीपणे वापरणारे शा राजे ह ेसमथ ांितकारक आहते. दिलतानंा यांनी आ मभान दले. यां यातला 
यूनगंड िवरसून टाक यासाठी य  केल.े सामािजक समतेची चळवळ यांनी अिधक बिल  केली.आप या एका 

भाषणात यानंी प पणे सांिगतले, “आम या धमात जाितभेदामुळे जो उ -नीचपणा आला आह ेतशा कारचा 
ज मजात भेदभाव जगा या पाठीवर दसु याकोण याही धमात नाही.” शा महाराज ह ेराज ेअस यापे ा सवाथानी 
ते माणूस होते. माणुसक ची मशाल हाती घेऊन यानंी जीवनाची वाटचाल केली. 
माणसू हाच कायाचा म य बदूमाणसू हाच कायाचा म य बदूमाणसू हाच कायाचा म य बदूमाणसू हाच कायाचा म य बद ू

जात, वंश, सं दाय यांचा कृि म आधारावर माणसामाणसांतभेद पाडणारी आिण एका मो ा 
मानवसमूहालाअ पृ य समजून याला गावकुसाबाहरे ठेवणारी िवचारसरणी हणज ेअ यायाची प रसीमा आह.ेया 
िवचाराततक नाही आिण सामा यसहानुभूतीही नाही मानवतेचा अपमान करणारी ही िवचारसरणी राजष  शा नंी 
सव वी नाका न मानवतेची सेवा केली. याकाळात ा णां ित र  सा यांनाच ु  असे संबोिधले जाई. सारा 

ा णे र समाज यामुळे उपेि त रािहला. बौि क स ेची िमरासदारी तथाकिथत उ वण यांना िमळाली. 
समाजाचे मानिसक आिण बौि क बल या अ यायामुळे शतकानुशतके खचून गेले.या संकटातून ब सं य समाजाची 
मु ता कर याचे ज े य  इितहासातझाले यात म. फुले व शा  छ पती यां या उ कट य ांना अिलकड या 
काळातमह वपूण थान आह.े दिलतमु या या चळवळीला एक ापक अथ आह.े ही व तुत: मानवमु चीच 
चळवळ हणता येईल. 

वण आिण जात यांची िविश  अशी परंपरागत व था माण मान यामुळे माणूस अनेक साखळदडंांनी 
बांधला गेला. शा  छ पत या िवचारात हा ापक आशय अस यामुळे यांनी माणूस हाच आप या कायाचा 
म य बद ूमानला. 
गुणव चेउेपासकगुणव चेउेपासकगुणव चेउेपासकगुणव चेउेपासक 

शा  छ पत नी ा हण षे क न ब जन समाज आिण दिलत यांना अ यायाने सु िति त केले, या 
आ ेपाला मा  कुठेही आधार दसत नाही. राजा या ना याने समाजा या सव घटकानंा समान याय दे याची आिण 
सवाना सरं ण दे याची याचंी नैितक जबाबदारी होती, एखादा वग बौि क, सांपि कदृ ा उ त आिण बाक च े
वग मा  पूणपणे अवनत अव थेत रािहले तर रा याचा समतोल ढासळून जातो. येक वसायात आिण िव ते 
िनपुण हो याचा पूण अिधकार कोणाही ला मूलत:च असतो,ह ेउदारमतवादी त व शा महाराजांनी आ मसात 
केले होत ेयाचाच प रणाम यां या सं थानातच न ह ेतर, तो सा या महारा ात, दसू लागला होता. 

महाराज ह े अस े ांितकारक होते क , यांची दृ ी थम उपेि तां या आिण शोिषतां या क याणाकड े
वळली. यांनी समाजाच ेसू म िनरी ण केल े होते. गुण हणाची रसदृ ी असले या महाराजांनी आप या रा यात 
कवी, लेखक, गायक, िच कार, नट, म ल, िशकारी, कुशल शेतकरी, िव ान अ यापक आप यागुणांमुळे घडवले 
आिण सवा या सहकायातून को हापूर सं थानाला कला व सं कृतीचेमाहरेघर बनवल.े यांनी जवळ केलेली माणस े
िभ  िभ  जातीची व धमाची होती. महाराजह ेमानवतेचे, गुणव ेचे उपासक होत.े यां या अिभजात रिसकतलेा 
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भेद माहीत न हता. को हापूर या भूमीतनू कलावंतांची िनपज हो याची परंपरा शा राजां या वेळेपासनू 
भरभराटीला आली ती आजही कायम आह.े या सा याच गो ी यां या सुससंकृत, मानवतावादी भूिमकेवर व छ 

काश टाकतात. 
िश णानचे तरणोपायिश णानचे तरणोपायिश णानचे तरणोपायिश णानचे तरणोपाय    

जीवनाकड े पाहा याची शा  राजाचंी दृ ी िनकोप, व छ काहीशी रांगडी पण मदपणाची होती. 
िश णाचा जोमदार वाहकेवळ को हापुरातच न ह ेतर महारा ात या इ र शहरातंनूही खळाळत वाहवा यासाठी 
यांनी केलेले काय श दातीत व पाचे आह.े अिखल भारतीय मराठा िश ण प रषदे या खामगाव या अिधवेशनात 
यांनी केलेल ेभाषण यां या ापक आिण िवकिसत िश णिवषयक दृ ीकोनाच े ोतक आह.े या िस  भाषणात 

ते हणतात, 
“िश णानेच आमचा तरणोपाय आह.े िश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती झाली नाही,असे इितहास 

सांगतो. अ ानात बुडून गेले या दशेात उ म मु स ी व लढव ये वीर कधीही िनपजणार नाहीत. हणूनच स या 
व मोफत िश णाची हदू थानला अ यंत आव यकता आह.े या बाबतीत आमचा गतकाळ हटला हणज े
इितहासातील एक अंधारी रा  आह.े फ  एकाच जातीन े िव ेचा म ा घेतला होता. मन ू आिण या या 
मागूनझाले या शा कारांकडून खाल या जातीला, लोकांना िव ामं दराच े दरवाजे बंदकर यात आल.े 
िनरिनरा या समाजातील लोकांना िश ण दे याची प दत मी काळजीपूवक अनुसरीत आह े आिणमा या 
आयु या या पुढील काळात तीच प दत सु  ठेव याची माझी इ छा आह.े जातीप ती या ृंखला तोडून टाक याच े
येय सा य कर याक रता आिण पर परांची मने एक करणे असेल तर राम ि य होता व परशुराम ा हण होता 

अस या कार या गतकालीन ऐितहािसक गो ी आ ही साफ िवसर या पािहजेत.” 
परुोगामी िवचाराचंी परुोगामी िवचाराचंी परुोगामी िवचाराचंी परुोगामी िवचाराचंी पेपपेेपेरणीरणीरणीरणी 

एका उ कट येयवादी, िव ा ेमी, समतावादी, लोकािभमुख रा यक याचे ह े प रप  िवचारआहते. या 
काळातब सं य सं थािनक जे या मावर व घामावर चरत असत, या काळात सामा य माणसांचा कैवार घेणारा 
हा असामा य लोकराजा समाजमनाची भूमी आप या यागाने, तप येने आिण वा स याने िभजवीत होता. या 
भूमीत पुरोगामी िवचारांची बीजे पेरीत होता. एक नवा माणूस घडव याचा योग अह नश करीत होता.यािवल ण 
उ वल ऐितहािसक घटनेची दखल िजतक  घेतली जाणे आव यक आह,े िततक  इितहासा या अ यासकानंी घेतली 
नाही. आमच ेइितहासकार आिण संशोधक, कवी व कलावंत, प कार यां या डोळ् यांवर क येक वेळा पूव हाची 
ढापणेघ  बसलेली असतात. यामुळेच इितहासाचे यथोिचत व तुिन  मू यमापन होऊ शकत नाही. 

व तुि थती अशी आह ेक , शा राजांनी सामा य माणसाला वािभमानाने उभे कर यासाठी ताठ वृ ीचा 
कणा दला.झोपडी-झोपडीतला माणूस यांनी आप या बुलंद वाणीने जागवला. जी िश णप ती यांनी उभी केली, 
यातून ेरणा घेऊनकमवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव दशेमुख, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, भाऊसाहबे िहरे 

इ यादी कायक यानी महारा ात अनेक शै िणक सं था थापन के या. आजचा महारा  शै िणक आिण सामािजक 
दृ ा बराचसा गत आह.े याचे ेय महा मा फुले आिण राजष  शा महाराज यांनाच दतेा येईल. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप 

राजा कसा असावा याचा एक आदश शा  महाराजांनी घालून दला. दशे ेम, सनातन, अिन  ढीपरंपरा 
िव  लढणारा,शेतक याचंा िहतकता, सामा यजनांचा राजा, मानवतावादी दृ ीकोनातनू जेची सुख:दखु 
समजावून घेऊन रा यकारभार करताना समता थािपत कर यासाठीजीवनभर अिव ांत प र म करणारा 
असावा. राजांना शेती, उ ोगधंद,े िश ण, कला, डा आदी े ात सुधारणांचा भाव महारा ापुरता मया दत न 
राहता महारा  बाहरेील जनतेवर दखेील पडू लागला होता. यामुळे सहािजकच शा  महाराजां या ातंीकायाची 
ओळख रा ीय तरावर झाली.शा  महाराजां या अ ावीस वषा या रा यकारभारा या आयु यात घडले या 
घटनांचा आढावा घेतला तर या येक घटने या सदंभाने झालेली कृती ओ या जिमनीतनू नविन मती या 
बीजांकूरा माणे एक नविवचार घेऊन आली. नविवचार वटवृ ात पांतरीत होतो. हणूनच आजही शा  
महाराजांचे िवचार दीप तंभा माणे मागदशक ठरतात. 
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इितहासापासून फूत  घेणारे कायकत यांची आज अिधकआव यकताआह.ेराजष  शा महाराज हा िजतका 
आमचा अिभमानाचािवषय असेल, यापे ा तो अ ययनाचा, अनुकरणाचा आिण ेरणेचािवषय हावा. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

११११. महारा ा या सामािजक इितहासातली वादळी आिण िन मतीशील श हणून शा  महाराजांचा उ लेख 
करावालागतो.    

२२२२. शोिषत, वंिचत माणूस समथ हावा, सुिशि त हावा यासाठीमहाराजानंी िविवध योजनाआख या.    
३३३३. सामािजक िवषमतेवर आिण अ ानावर यांनी ज मभर वेषाने हारकेल.े    
४४४४. शा महाराज समाजिन , बलदडं, िवचारशील आिण भिव यकाळात दरूवर शोधकतनेे पाहणारा ा राजा 

होता.    
५५५५. शा  महाराजां या बंडखोरीला रचना मक अथ होता.तसचे िवधायक व पाचा िवचार होता.    
६६६६. अ पृ य समज या जाणा या समाजा या उ थानासाठी यांनी सदवै दडं थोपटले.    
७७७७. महाराज वत महार, मांग, चांभार या जमातीत या लोकांना आप या पं ला घेऊन भोजनकरीत असत.    
८८८८. महाराज ह ेमानवतेच,े गुणव ेचे उपासक होते.    
९९९९. िश णािशवाय दशेाची उ ती होणार नाही, अ ानात बुडूनगेले या दशेात उ म मु स ी वलढव ये वीर 

कधीही िनपजणार नाहीअसे महाराजांचे मत होते.    
१०१०१०१०. आजचा महारा  शै िणक आिण सामािजकदृ ा महा मा फुले व राजष  शा महाराज यां यामुळे 

बराचसा गत झाला.    
सदंभसदंभसदंभसदंभ 

१) डॉ. जय सगराव पवार - राजष  शा  मारक ंथ 
२) ा.रघुनाथ कडवे- लोकांचा राजा छ पतीशा महाराज 
३) डॉ. रमेश जाधव- लोकराजा शा  छ पती 
४) तु. बा. नाईक- छ पती राजष  शा  महाराज 
५) प ा पाटील- राजा शा  महाराज 
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महा मा योतीराव फुल ेयाचं ेशतेीिवषयक िवचारमहा मा योतीराव फुल ेयाचं ेशतेीिवषयक िवचारमहा मा योतीराव फुल ेयाचं ेशतेीिवषयक िवचारमहा मा योतीराव फुल ेयाचं ेशतेीिवषयक िवचार    
    

डॉडॉडॉडॉ....    नर सग भानदुास दशेमखुनर सग भानदुास दशेमखुनर सग भानदुास दशेमखुनर सग भानदुास दशेमखु    
अथशा  िवभाग, मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

    

तावनातावनातावनातावना  
 महारा ातील जे  समाजसधुारक, ातंीकारक िवचारवंत, आधुिनक भारतातील ी िश णाचे जनक, 
भारतीय ि यांचे हा  व वातं याचा उदगाता आिण जाती भेद सं थेवर कडाडून ह ला चढवून मानवी समानतचेी 
घोषणा करणारा पिहला लोकनेता, सामा य लोकां या द:ुखाला अन दै याला वाचा फोडणारा हणून ओळखले 
जाणारे योतीराव गो वदराव फुले महारा ात न ह ेतर संपूण भारतात प रिचत आहते.  
 १९ ा शतका या उतराधात महा मा फुले यांनी धम िच क सेला ारंभ केला. यांनी एक कारे 
स यशोधक  धमिच क सेची पाया भरणी केली अनके स यशोधक ने यानंी याचा िव तार आिण िवकास केला तर 
दसु-या बाजूला महा मा फुलनी धमिचक से बरोबर शेती ा या अनुषंगान े मुलभूत आिण सवसमावेशक 
िवकासा या दृ ीने मांडणी केली.भारतातील एक महान सुपु  आिण आज या समाज ांतीचा जनक हणून महा मा 
फुले यांचे मो ा व पाचे काय आह.े योतीबा ह ेअथशा  न हते यांनी मांडललेे आ थक िवचार, यांचा थं, 
““““शतेकशतेकशतेकशतेक----याचंा आसडूयाचंा आसडूयाचंा आसडूयाचंा आसडू”””” यात सापडतात. महा मा फुलनी शेतक-याची दनैी अव था, भारतीय शेती, िश ण, कामगार, 
इ यादी संबंधी िवचार मह व पूण आहते. भारतातला शेतकरी हा कज बाजारी आिण दा र ात कसे तरी जीवन 
जगत आह.े यावर उपाय हणून अशा थोर िवचारवातंाच ेशेतीिवषयक िवचार मह वाचे ठरतात.  
 भारतीय अथ व था ही शेती धान आह.े भारतात शेतीवर उदरिनवाह करणारी लोकसं या मो ा 

माणात अस याने भारतीय अथ व था गत झालेली दसत नाही. यामुळे शेती व शेतकरी हा घटक िवकिसत 
करणे आव यक आह.े भारतातील शेतक-यांचे जीवन कज फेड यात जात.े याचा अंत ही दा र ात होतो. म. फुलनी 
शेतक-यां या दा र ाची कारणे पुढील माणे मांडले आहते.  
शतेकरी मागास अस याची शतेकरी मागास अस याची शतेकरी मागास अस याची शतेकरी मागास अस याची कारणेकारणेकारणेकारणे    
११११.... भारतातील सं थािनकाचंा अ तभारतातील सं थािनकाचंा अ तभारतातील सं थािनकाचंा अ तभारतातील सं थािनकाचंा अ त: : : :     

ि टीश भारतात ये यापूव  अनेक सं थानीके होती. याम ये लोक सै य हणून भरती होत असत याचा 
खच सं थािनक करत होते. यावेळी शेतकरी वग हा शेतकरी हणून काम करत होता परंतु हा खच सं थािनक करत 
असे. अशा ि थतीत सं थािनकांचा अ त: झा यामुळे मराठी सै यातील लोकांना शेतीवर अवलंबून रहावे लागले. 
वाजवी पे ा जा त लोकसं या शेतीवर काम क  लाग याने शेतीचे उ प  कमी झाले या कारणाने शेतकरी मागास 
होत गेला. 
२. लोकसं यचेी वाढ आिण जिमनीच ेिवभाजन व तकुडीकरणलोकसं यचेी वाढ आिण जिमनीच ेिवभाजन व तकुडीकरणलोकसं यचेी वाढ आिण जिमनीच ेिवभाजन व तकुडीकरणलोकसं यचेी वाढ आिण जिमनीच ेिवभाजन व तकुडीकरण: : : :  

भारतातील लोकसं या वाढत गे यामुळे कुटंुब सं थेचे िवभाजन होत गेले यामुळे येक  जिमनीची लहान 
लहान तुकड ेपाडले गेले. तसचे भारताम ये वारसा हा ा या काय ामुळे जिमनीच ेलहान लहान तुकड ेपाडले जात 
होते. यावर उदरिनवाह होत न हता या संगी कुटंुब चालिवणे अश य होते यामुळे शेतकरी मागास झाललेा 
दसतो.  

३३३३.... ि टीश व तूचंी मो ा माणात आयात केलीि टीश व तूचंी मो ा माणात आयात केलीि टीश व तूचंी मो ा माणात आयात केलीि टीश व तूचंी मो ा माणात आयात केली::::    
ि टीशानी यं ावर तयार केले या व तू भारतात िवक या. आिण भारतातील व तू तयार करणारे लोकांना 

उदा. लोहार, सुतार, इ यादीना रोजगार गमवावा लागला तसेच महाग व त ू खरेदीसाठी सावकाराकड े आप या 
व तू गहाण ठेवा ा लाग या या आ थक शोषणामुळे शेतकरी वग मागास होत गेला. 
४४४४.... सावकारी कजसावकारी कजसावकारी कजसावकारी कज::::    

भारत हा दशे धा मक व पाचा अस यामुळे धा मक िवधी आिण कमकांडा या मा यमातून शेतक-यांची 
लुबाडणूक होत होती. तसेच सावकारा या कजामुळे शेतजिमनी सोडून ा ा लागत हो या. एवढेच न ह ेतर सगंी 
गुरे ढोरे िवकावे लागत होत.े यामुळे शेतक-याची आ थक ि थती ितकूल व पाची झालेली आढळते. 
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५५५५.... दु काळ आिण जागितक महामंदीदु काळ आिण जागितक महामंदीदु काळ आिण जागितक महामंदीदु काळ आिण जागितक महामंदी::::    
सन १८७७-७८ या काळात भारतात मो ा माणात दु काळ पडला होता अशा प र थीतीत शेतक-यांनी 

आपला उदरिनवाह भागिव यासाठी शेती, गुरे िव  केली. शेतकरी वग आ ानी अस यामुळे सरकारी अिधकारी 
आिण सावकार यानंी शेतक-यां या जिमनी हडप के या.  
इ.स. १८९० म ये जागितकमंदी या काळात शेतमालाचे दर एकदम कमी झाले. याच वेळी शेतसाराही भरावा 
लागला प रणामी शेतक-याची आ थक ि थती ितकूल झा यामुळे शेतकरी वग मागास होत गेला. 
६६६६. . . . जनावजनावजनावजनाव----यां या ह यायां या ह यायां या ह यायां या ह या: : : :     

योतीबां या मते भारतात मांसाहार खाना-यांची सं या वाढत गे यामुळे गायी, बैलांची ह या होऊ 
लागली. शेती या मशागतीसाठी वैलांची कमतरता जाणवत होती. यािशवाय दु काळा म ये गुरे चा-या अभावी व 
लाळी या रोगांमुळे मरत होती. यामुळे बैला  अभावी शेती करणे कठीण होते याच काळात उ प ात घट होऊन 
शेतकरी सकंटात गेलेला आढळतो. 
७७७७....    िश णाचा अभाविश णाचा अभाविश णाचा अभाविश णाचा अभाव::::    

ामीण भागातील लोकसं या ही िश णा पासनू वंिचत होती यामुळे लोकांम ये शेती िवषयक आ ान 
अस यामुळे शेतक-यांची बाजारपेठेत सावकार आिण अिधकारी वगा कडून मो ा माणात आ थक शोषण होत 
होते. यामुळे शेतकरी वग सधुा  शकला नाही.    
महा मा फुल ेयानंी शेमहा मा फुल ेयानंी शेमहा मा फुल ेयानंी शेमहा मा फुल ेयानंी शेती व शतेकती व शतेकती व शतेकती व शतेक----याची ि थती सधुार यासाठी पुढील उपाय सचुिवल ेयाची ि थती सधुार यासाठी पुढील उपाय सचुिवल ेयाची ि थती सधुार यासाठी पुढील उपाय सचुिवल ेयाची ि थती सधुार यासाठी पुढील उपाय सचुिवल े    
    शेतक-या या आ थक ि थती सुधार यासाठी म. फुलनी शेतीची उ पादकता वाढावी व उ प ात वाढ करणे 
इ यादी बाबी बरोबर शेतकरी वगास शेती आधारभतू सुिवधा, सा रता, िव ीय पुरवठा आिण सरकारने उ जेन 

ावे इ यादी बाबे ल ात घऊेन शेतकरी स म कर यासाठी य  करावेत. 
1. शतेकरी आिण यां या मलुाना िश ण दणेेशतेकरी आिण यां या मलुाना िश ण दणेेशतेकरी आिण यां या मलुाना िश ण दणेेशतेकरी आिण यां या मलुाना िश ण दणेे: : : :     

शेतक-याना आ थक    शोषणातून    मु  कर यासाठी  लोकानंी िश ण घेणे आव यक आह ेव िव ा ा  करणे 
मह वाचे आह ेकारण िव ेिशवाय बु ीचा उपयोग होत नाही. बु ी नसेल तर धूत आिण वाथ  माणसानी िनमाण 
केले या जा यातून माणसाला बाहरे पड यासाठी यु  सुचणे श य नाही ान ही महान श  आह.े त ेनसेल तर 
शोषन होते. ते थांबिव यासाठी शेतक-यांना, समाजातील किन  लोकांना, ीयानंा िश ण ावे असे ितपादन म. 
फुलेनी केले शेतक-यां या मुलांना मोफत िश ण दणेे, िश णासाठी लागणारे साही य उपल ध करणे, शेती शाळा 
सरकारी खचातनू आणा ात यामुळे लोक सुिशि त होतील आिण आ थकदृ ा स म होतील. 
2. शतेकशतेकशतेकशतेक----यानंा शतेीसाठी पाणीपरुवठा करावायानंा शतेीसाठी पाणीपरुवठा करावायानंा शतेीसाठी पाणीपरुवठा करावायानंा शतेीसाठी पाणीपरुवठा करावा:         :         :         :          

पावसाचे वाया जाणारे पाणी अडिवले पाहजे ेअसे म. फुलनेी सांिगतल ेशेती सुपीकतेसाठी सरकारने पोलीस 
खा यातील िशपाया कडून जागो जागी तालीवाजा बंधारे बाधावेत  तसचे वळणाच ेपाणी शेतात मु न नंतर नदी 
ना याने िमळवावे. यामुळे शेती सुपीक होईल तसेच टेक ावर तलाव बाधावे, न ांवर धरणे बाधावीत, नदीच े
पाणी िविहरीत साठून फळबागांसाठी उपयोग करावा.  
3. िबयाण ेखत ेआिण गाळ सरकार न ेमोफत ावािबयाण ेखत ेआिण गाळ सरकार न ेमोफत ावािबयाण ेखत ेआिण गाळ सरकार न ेमोफत ावािबयाण ेखत ेआिण गाळ सरकार न ेमोफत ावा::::    

सरकारने तलाव िविहरी व गाळ शेतक-यांना मोफत ावा तसेच सरकार या मालक ची कुरणे जनावरांना 
चार यासाठी मोफत ावेत शेती अवजारे. बी िबयाणे नवीन तं ान इ यादी बाबीवर उ पादन वाढिव यासाठी म. 
फुलनी िवशेष भर दलेला आह.े िव ानिन  आिण कृषीिन  यांची सांगड घालून यानी पुर कृत केलेला िवचार आज 
मौ यवान ठरतो.   
4. कृषीर क योजना तयार करणेकृषीर क योजना तयार करणेकृषीर क योजना तयार करणेकृषीर क योजना तयार करणे::::    

शेतक-यांनी शेतीचे काम सपंले क  यांनी एकि त आले पािहजे. शेती उ पादनावर चचा केली पाहजे.े 
आप या बंधूना मागदशन करावे िश ण, पालन पोषण, आरो य, ससुं कार, रा  ेम इ यादी गुणांनी परीपूण बालके 
तयार करावीत. जेणे क न सवागीण िवकास झाला पािहजे.  
5. सरकारन ेशतेकसरकारन ेशतेकसरकारन ेशतेकसरकारन ेशतेक----यासंाठी ो साहन आिण उ े नाथ काय कयासंाठी ो साहन आिण उ े नाथ काय कयासंाठी ो साहन आिण उ े नाथ काय कयासंाठी ो साहन आिण उ े नाथ काय करावीतरावीतरावीतरावीत::::    

शेतक-यां या मुलाना शेती कर यासाठी काही माणात ो साहन दऊेन यांना शेती संदभात मागदशन 
करणे, िवहीर खोदकाम तसचे उ े नाथ बि स ावे जे क  शेतकरी सरकारी मदतीिशवाय काय करतील.  
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अ. जो शेतकरी जा त पीक घेईल यांना उ ेजनाथ ब ीस दणेे. 
ब.शेतक-यां या मुलाना शेती या ानाची पु तके मोफत ावीत 
६६६६. . . . इतर उपायइतर उपायइतर उपायइतर उपाय: : : :  
            १. सरकारला शेतीतनू िमळालेले उ प  शेतकरी मुलां या िश णासाठी वापरावे.  
   २. सरकारने आ थक शोषण होणार नाही यासाठी िनयं ण ठेवावे.  
  ३. शेतक-यांना कमी ाजदराने िव ीय पुरवठा करावा. 
  ४. शेतक-यांना अ ाना पासून दरू करावे.        
        ५. पीक संर णासाठी बंदकू परवाने ावीत. 
  ६. लाकूड तोड िव  कायदा करावा.   

थो यात म. फुले यांचा कृषीिवषयक िवचार हा समाज आिण रा  िवकासासाठी मह वाचा आह.े 
सामािजक समता. आ थक सुब ा, िनकोप एकता असा िवचार आह.े भूमी आिण भूमीपु  यां या िशवाय 
भारतासार या शेती धान दशेाला सवागीण िवकास कर यासाठी शेतक-याचा िवकास होणे आव यक आह ेअसे म. 
फुले यांनी ितपादन केल.े   
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : :     

१. . . . महा मा योतीराव फुले: शेतक-यांचा आसूड.     
२. मुंगडकर मा.प.: महा मा फुले आिण स यशोधक चळवळ  
३. ा. ए.आर. रायखेलकर   
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शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    आिणआिणआिणआिण    अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    िनमलूनिनमलूनिनमलूनिनमलून    
 

डॉ. . . . गणेश    तुकाराम    मोकासरे    
संुदरराव सोळंके महािव ालय, माजलगाव िज. बीड.-431112 

gtmokasare@gmail.com Mob:  9923344975 

तावनातावनातावनातावना::::    
ाचीन काळाम ये भारतात मोठया माणत जातीयता दसून येत होती, यामुळे अ पृशतेिवषयक अनेक 

िनयम समाजात िनमाण झाले होत.ेवण व था व जाती व थेन े समाजात िवषमतेची उतरंड तयार झाली 
होती.उ जाती व उ वण यांकडून किन ांच ेशोषण मोठया माणावर होत होत.ेजीवना या अनेक े ाम ये यांना 
िनबध लाद यामुळे दलीतांची अ यंत दयनीय अव था झाली होती.परंतु ि टीशांनी भारताम य ेकारकुन िनम ती 
साठी का होइना िश णाची सुरवात केली. यामुळे येिथल सवसामा य वग िश ण घेउ लागला व या या उ तीची 
दारे उघडायला सुरवात झाली. याला या या अिधकाराची व कत ाची हळूहळू जाणीव िनमाण झाली. 

महारा ाम ये महा मा जोतीबाफुले,  राजष  शा  महाराज व बासाहबे आंबेडकर या समाजसुधारकानंी 
आपले संपण जीवन दलीतो दारासाठी व अ पृ यता िनवारसाठी खच केले. सदरील पेपरम ये राजष  शा  
महाराजयां या अ पृ यता िनमूलन िवषयक कायाचा आढावा घे याचा य  केलेला आह.े 
उ शेउ शेउ शेउ शे::::    

1. शा महाराजांच ेअ पृ यता िनवारण िवषयक कायाचा आढावा घेणे. 
अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन    प दतीप दतीप दतीप दती::::    

सदरील पेपर तयार करतानंा िविवध संदभ य ंथाचा वापर कर यात आला व वणना मक व पात 
आशयाचे िव ेशन कर यात आले आह.े 

शा महाराजांच े अ पृ यता िनवारण िवषयक मह वाचे पाउल हणज े 1902 म ये यांनी आप या 
सं थानाम य ेसु  केलेल ेआर ण होय. यांनी एक जाहीरनामा िस द क न मागासले या लोकांसाठी को हापूर 
सं थानात शेकडा प ास जागा राखीव ठेव या हो या.याशीवाय दसुरे मह वाच े काय हणज े गंगाराम कांबळे 
यादलीताला हॉटेल काढ यास केलेली मदत. केवळ मदतच केली नाही तर महाराज वत: या हॉटेलम ये येउन चहा 
िपउन जात होत.े याव ण शा  महाराज ह ेकेवळ बोलके समाजसुधारक न हत ेतर त ेकत सुधारक होत ेह े दसून 
येते. 

राजष  शा  महाराज यांनी अ पृ या समाजा या िश णासाठी खास आदशे दलेले होत.े“1906 या 
आदशेानुसार को हापूरात चांभार, महार अशा अ पृ य लोकांसाठी एक रा ीची शाळा सु  केलेली होती.28 
नो ह.1906 या आदशेाने, महाराजांनी ती शाळा कायम केली होती. 1907 ला महाराजांनी अ पृ य  समाजातील 
चांभार, ढोर या अ पृ य समाजातील मुल या िश णास मंजुरी दउेन शाळेसाठी दरसाल 96 पये खचाचीही 
मुजूरी दली होती. पुढे 1906 रोजी भा करराव जाधव या यां या िमञा या साहयान े अ पृ यां या मुलां या 
िश ाणासाठी वसितगृहासाठी जागा उपल ध क न दली होती. 1991 आदशेानुसार महाराजांनी सं थसानातील 
अ पृ य लोकांसाठी मोफत िश ण सु  क न, यां या शार िव ा यानसाठी िश यवृ ीची सुरवात केली.28 स ट. 
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1919 रोजी यांनी एक आदशे काढून अ पृ यां या वतञं शाळा बंद क न, यांना सरकारी शाळेत इतर लोकां या 
मुलांबरोबर कुठलाही भेदभाव न करता िशक यात यावे अशी सूचना केली.”   

शा  महाराजांची भूिमका ही मानवतावादी भूिमका होती. 1918 ला यांनी एक आदशे काढून हजेरी 
प दतीचे िनमूलन केले. हा आदशे को हापूर गॅझेटम ये ऑग ट 1918 रोजी िस द झाला.या आदशेात पुढील 
बाब चा उ लेख कर यात आला होता, “इलाखे मजकुरी गु हगेार जात या लोकांची हजेरी दररोज पोलीस 
पाटलाकडे होत.े यातील काही जात ची हजेरी माफ केली असून, काही काही ठकाणी यांची हजरेी अ ाप घे यात 
येते.या हजेरीपासनू या या जात या लोकांची फार गैरसोय होत ेव इमानाचे ध्ंद ेक न पोट भर यास आडचण 
पडते, ही सव अडचण दरू झाली पािहज.े यासाठी कूम दे यात येतो क , महार, मांग, रामोशी व बेरड या चार 
जात या लोकांची हजेरी बंद कर यात यावी.यातील जे कुणी गु हात सापडून िश ा झालेले असतील यांना मा  
या कूमान ेहजेरीची माफ  नाही.” 

वेठिबगारीमुळे सामा यजनतेच े व अ पृ यांचे मोठया माणात हाल होत होते. मानसांना जनावरां माणे 
राबवून घेतल ेजात होत.े एकदा असेच एका महाराची मुलगी आजारी पड यामुळे, यांन ेआप या गावकामगाराकड े
मुलीला शहरात दवाखा यात जा यासाठी एक दवसाची सु टी मागीतली. माञ गावकामगाराला याची दया आली 
नाही.शेवटी याची मुलगी वारली. ह ेवाता जे हा शा  महाराजांना कळाली ते हा यांनी या वेठिबगार ला 
बोलवून घेतल ेव याला आ थक मदत केली, शीवाय याच णी वेठिबगार प दत बंद के याचे आ ाप  काढले. 
िपढयान िपढया चालत आलेली वेठिबगारी एका णात नाहीशी झाली. ( साळुखे-204 ) 

शा  महाराज यां यामते, भारतातील सामािजक उ िनचता, अ याय, व िपळवणुक  या दोषांचे मूळ 
जाितभेदातच आह.ेजाितभेद अस ू दया पण जाित दषे मा  नको. अस े हणणा या लोकांचा समाचार घेतांना त े
हणतात, ह े मत ामािणकपणाचे अस यास, यां या अ ानाची क व आली पाहीजे असे हणत.जाित दषे 

मोड याचा एकच माग हणजे थम सव जाितभेद मोडले पािहजेत. यां यामत,े रोटीबंदी, बेटीबंदी व वसायबंदी 
असे तीन िनबध जाित व थेत होत.े या संदभात, सभा-प रषदांमधून अ पृ य लोकां या हाताच ेअ ोदक घेउन, 
महाराजांनी रोटीबंदी जाहीरपणे धेडकावून लावली होती.तथािप, रोटीबंदी न बेटीबंदीचा िनबध अिधक ती  
होता.हा िनबध समाजात जोपयत पाळला जातो.तोपयत जातीभेद समूळ न  होणार नाही, अशी महाराजानंा 
धारणा होती.तथािप, हा िनबध जािहरपणे धुडका न या माणे कृती करणे ह ेखुप अवघड काम होत.ेमा  ह ेकाम 
महाराजांनी केले.को हापूर सं थानात महाराजानंी, आंतरजातीय िववाहास कायदशेीर मा यता दणेारा कायदा 
मंजूर केला.महाराजानंी ह े केवळ बोलून दाखवले नाही, तर यांनी आप या चुलत बिहण चं भा िहचा िववाह 
इंदरू या होळकर घरा यातील पु  यशवंत या याशी क न दला होता. 

शा  महाराजां या काळखंडात बलुतेदारी प दत अ ती वात होती. यामुळे येक जातीतील ला 
आप याच जातीचा वसाय करावा लागत होता. यामुळे ची मोठी कुचंबना होत होती.  वातं यावर 
गदा येत होती. शा  महाराजांनी 22 फे ुवारी 1918 रोजी को हापूर सरकार या गॅझेटम ये जािहरनामा िस द 
क न सं थानातील बलुतेदारी प दती खालसा कर यात आली. या कालखंडात केवळ ा हणच न ह ेतर इतर वरी  
जाती सु दा दलीतांना अ पृ य मानत असे व िशवाशीव करत न हत.े मा  महाराजानंी आप या कालखंडात 
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अ पृ यां या हातच ेअ ोदक वीकार याच ेअनेक जाहीर कृ य ेकेलीत. यामुळे अ पृ यते या था, परंपरा मोडीत 
काढ यास मदत झाली. 

1908 म ये शा  महाराजानंी यायदान व थेत अ पृ यांना दजा ा  हावा हणून, अ पृ य ना 
अ पिशि त असताना दखेील, जािणवपूवक वक ली या सनदा दे यास सु वात केली. ा हणे रांना व कली या 
सनदा दणेे ह े यांचे धोरण व र  जाती या लोकांना आवडले नाही. यां याकडून यासंबधी ओरड सु  झाली. ते हा 
नागपूर येथ े30 मे 1920 रोजी भरले या अिखल भारतीय बिह कृत समाज प रषदे या अ य पदाव न बोलताना 
शा  छ पत नी पुढील श दात महार, मांग, त णांनना या व कली या सनदा द या, यांचे समथन केले. “ या 
महार, मांगास मी वक ली या सनदा द या, यां यापे ा िव ेन ेव आकलेन ेकमी अशा, पु कळ व र  जाती या 
लोकांस क येक दशेी सं थानांतून वक या सनदा दे यात येतात, याब ल मा  समाजास काही कमीपणा वाटत 
नाही.” 

वरील बाब शीवाय सरकारी कचे या, दवाखाने, शाळा, सरकार या मदतीवर चालणा या खाजगी शाळा, 
पाणवठे या सव ठकाणी अ पृ यांना मु  वेश राहील, याच माणे कचे यात असणा या अ पृ यनोकरांना सवण 
अिधकारी कवा इतर अिधकारी यांनी अ पृ य हणून अपमानकारक वागणूक द यास यांना राजीनामा ावा 
लागेल. सरकारी कवा सरकारी मदतीवर चालणा या शाळांमधून अ पृ य िव ा याना िश कांकडून 
मानहािनकारक वागणूक द यास यांना नोकरी सोडावी लागेल. तसेच एखा ा डॉ टराकडून अ पृ य रो याला 
तपास यासाठी पश कर यास नाकार द यास याला आप या नोकरीचा याग करावा लागेल. अशा सव 
मह वा या तरतुदी असणारे चार वट कूम 1919 साली काढले होत.े 

वरील िववेचना न असे दसून येत े क , राजष  शा  महाराज ह े एक कत समाजसुधारक होत े बोलके 
न ह.े यांनी अ पृ याता िनवारण िवषयक केवळ िवचार मांडलेनाही तर ते िवचार य ात उतरवून 
दाखवले.दलीतांना सुखसमृ दीचे जीवन जगता यावे, यांना मुलभूत अिधकार िमळावेत यासाठी त े आयु यभर 
झटले. 
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महा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंेमहा मा फुल ेयाचंे    लखेन आिण कायलखेन आिण कायलखेन आिण कायलखेन आिण काय    
    

िजत  बाबरुाव शजेवळिजत  बाबरुाव शजेवळिजत  बाबरुाव शजेवळिजत  बाबरुाव शजेवळ    
सहा. ा यापक मराठी िवभाग मुख जनता िश ण सारक मडंळ जनता िश ण सारक मडंळ जनता िश ण सारक मडंळ जनता िश ण सारक मडंळ सचंािलत सचंािलत सचंािलत सचंािलत ,,,,    मिहला कला महािव ालय , औरंगाबाद 
तावनातावनातावनातावना----        

१८१८ ला पेशवाईचा अ त होऊन ि टीशां या भारतावरील एकअंमली राजवटीमुळे आप याकड े
सामािजक, धा मक, शै िणक  े ात अभूतपूव बदल घडले. सुधारणेची शंृखला इं जी िश ण, भाषा, िव ान व 
िमशनरीचे काय ह ेया समाजा या बदलास पूरक ठरल.े या सामािजक प रि थतीत बाळशा ी जांभेकर , तखडकर, 
या. रानड े,भाऊ महाजन ,लोकिहतवादी यांनी सामािजक  सुधारणे बरोबरच बालिववाह , ी-िश ण, िवधवा-

िववाह, केशवपन, पुन ववाह या ी सम यांवर काय केले पण ते काय उ वण यां या सुधारणे पलीकड ेगेले नाही. 
अशा वेळी महा मा फुले यांचे काय “समाजसुधारक” हणून इथ या समाज जीवनाला, सं कृतीला नवी दशा दणेारी 
आह.े महा मा फुले यां या समोर फार मोठा िपचलेला ब जन वग, ी, शू ाितशू  समाज होता. या समाजाला 
आप यावर अ याय होतो याची सु ा जाणीव न हती. परंपरा आिण धमा या नावे या सव वगाला िश णापासून 
वंिचत ठेवलेले होत.े या मृत ाय समाजात िश णाची मु तमेढ क न याला आ मस मान व िववेक  कर याच ेकाय 
महा मा फुले यांनी केल.े फुले ह े कृतीशील समाजसुधारक होते . यांनी समाजातील अ ानीपणा ओळखून उभ े
आयु य आप या कायातनू आिण लेखणीतून समाजा या बोधनाचे काय केल.े यासाठी यांनी मुल-ंमुली, ि यांसाठी 
शाळा, या वेळी होणा-या बालह येला ितबंध कर यासाठी बालह या ितबंधक गृहाची थापना, िवधवा 
पुन ववाहास सहा य, व:ता या घरातील पा याचा हौद अ पृशांसाठी खुला करणे असे असं य समाजोपयोगी काय 
करत असताना “स यशोधक समाजाची” थापना क न या ारे शू ाितशू  यांना िश णाचे मह व पटवून दे याच े
काय केल.े महा मा फुले याचे या काळातील सामािजक काय समाजसुधारणेला ख-या अथान े सुधारणार होत. 
महा मा फुले यां या कायाची , सामािजक िवचारांची आवशकता आज ही ते हढीच ासंिगक आह.े महा मा 
फुलेयांचे लेखन आिण काय ह ेवेगळे क न चालणार नाही.   
महा मा फुल ेयाचं ेलखेन आिण काय महा मा फुल ेयाचं ेलखेन आिण काय महा मा फुल ेयाचं ेलखेन आिण काय महा मा फुल ेयाचं ेलखेन आिण काय ––––        

महा मा फुले यांचे लेखन काय ह े अनेक अथाने ांितकारक होत.े त कालीन समाजातील सुधारणांची 
मयादा ही काही मुठभर वगापुरतीच होती  याची क डी फोडून शू ाितशू  या यावरील धा मक आिण आ थक 
गुलामिगरीचा िनषेध करणे आिण या सव शोिषत समाजा या मु चा चार व याचे बोधन करणे ह े याचंे मुख 
येय होते हणूनच याचे लखेन काय सु ा या गरजतेून िनमाण झालेलं आह.े  फुले यानंी “तृतीयर ”, ”गुलामिगरी”, 

“ ा णाचे ा णांचे कसब”, “शेतक-याचा असूड”, “िशवाजी राजांचा पवाडा”, “स सार अंक १ व २”, “अखंडादी 
का रचना”, “सावजिनक स यधम”, अभंग, पोवाडे, आिण इतर फुट लेखन केलेल ंआह.े  
िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व िश णाच ेमह व ::::----        

समतेवर आधा रत समाजा या िन मतीम ये महा मा फुले यांनी मोलाचे योगदान दलेले आह.े ह े यां या 
येक कायातून आिण लेखनातून अधोरेिखत होत.े “िव िेवना मती गेली I मतीिवना नीती गेली I िनतीिवना गती 

गेली I गतीिवना िव  गेले I िव ािवना शु  खचले I इतके अनथ एका अिव ेन े केले I ”  ही िश णाची सधंी 
धमा या नावे, अंध  समाज कसा नागवला जात असे ह े िवषद करताना तृतीय र  िलिह या बाबत फुले 
िलिहतात, “भट जोशी आप या मतलबी धमा या थापा दऊेन अ ानी शू ास कसकसे फसवून खातात” या  
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समाजातील अ ान, दा र  आिण जातीभेद पा न सामािजक प रि थती सुधार याचा यानंी िन य केला व 
१८४८ म ये पु यातील िभड े वा ात मुल ची पिहली मराठी शाळा फुलनी थापना केली. नंतर अ पृ यासाठी 
शाळा सु  के या व समाजाला िश णाचे मह व पटवून  दले. शु ाितशु ा या उ तीचा “िश ण” हा एकमेव माग 
आह.े ह ेसांग यासाठी यानंी तृतीय र  ह ेनाटक िलिहल.ं हटंर किमशन समोर सा  दतेाना त कालीन िश णाची 
ि थती कशी आह े ह े सांिगतल. ा हणी धमाच े शोषक प दशिव यासाठी यांनी “ ा हणांचे कसब” व 
“गुलामिगरी” या ंथाचे लेखन क न समाजात जागृती, बोधन केल.े  

ी ी ी ी ––––िश ण िश ण िश ण िश ण –  
महा मा फुले यांनी त कालीन समाजजीवनातील कमठ लोकां या िवरोधाला प करत भारतातील ी 

िश णाचा पाया रचल याचे ह ेकाय ांितकारक व पाचे आह.े यासाठी यांनी १८४८ ला पु यास मुल साठी 
पिहली सहाला सु  केली. यासाठी यांनी थम सािव ीबाई फुले यांना िश ण दते समाज सुधारणेची सु वात 
वता पासून केली. 

महा मा फुल ेयां या लखेन आिण कायाच े व प महा मा फुल ेयां या लखेन आिण कायाच े व प महा मा फुल ेयां या लखेन आिण कायाच े व प महा मा फुल ेयां या लखेन आिण कायाच े व प ::::----        
महा मा फुले यां या लेखन आिण कायाला वेगवेगळे क न चालणार नाही कारण फुले नेहमी आप या 

कायाची आिण लेखनाची ि तरी मांडणी करत समकालीन समाजजीवनाचा वेध घेत असताना, या सामािजक 
जीवनातील द:ुखा या ाची उ रे इितहासात दडलेली असून, याची समाजात कती दाहकता आह ेह ेसमजवून 
सांगताना, यावरील  उपाय सु ा सांगतात. जसे तृतीय र  नाटकात भट -जोशी ह ेगरीब शु  कुण यास धमातील 
कमकांडा या नावाखाली लबुडतात, यांची आ थक फसवणूक करतात, यामुळे ते कजबाजारी होतात. ह ेसव शोषण 
या कुणबी ी पु षा या अ ानामुळे हणून फुल े यावर एकमा  िश ण हा उपाय सुचवतात. उ नीचते या 

चुक या क पनेमुळे शु , अितशू  आिण ि या यां यावर होणा-या अ यायाचे वा तव ते “गुलामिगरी” म य े
स माण मांडतात. तसेच सामािजक िवषमतेवर कठोर हार करतात, यासाठी त ेनमूद करतात क , कोणताही  धम 
हा ई र णीत नसनू, कोणताच धम ंथ दवेाने िन मललेा नाही. चातुवण आिण व जातीभेद ह े काही माणसानंी 
वत या वाथासाठी िनमाण केलेले आह.े  या या सव कायात इथला ब सं य असणारा शेतकरी वग हा या या 
चतनाचा आिण सामािजक सुधारणेचा घटक आिण हणून यांनी या शेतक-या या हलाखी या व ददुशे या 

कारणमीमांसेसाठी “शेतक-याचा असूड” िलिहला. हा ंथ समाजातील जातीभेद व अिन  था व समाजातील 
उ वण यांची म े दारी िव  ची ित या आह.े समाजाला बोधनाची आिण प रवतनाची वाट  
दाखिव यासाठी यांनी हा थ िलिहला .“सावजिनक स यधम” हा महा मा फुले यांचा शेवटचा ंथ, स यावर 
आधा रत न ा सवसमावेशक धमा या त व ान यांत आह.े थािपत सनातनी ा णवादी त व ान े िनमाण 
केले या जुलमी, अ यायकारक शोषण व था इथ या ब जन वगाला नागिवत असताना या वगाला एक नवीन 
माग यांनी  “स यशोधक समाजाची” थापना क न दला. या बाबत डॉ. नागनाथ कोताप ल े हणतात, “ 
सावजिनक स य धम पु तक हणज ेस यशोधकांचा आचारधमच होय.” िवचार श ला  ाधा य दणेारा, समता 
आिण बंधुता यांना क  मानणारा आिण एकूण माणसाला सुखाकड े घेऊन जाणारा हा ंथ महा मा फुले यां या 
एकूण मानवतावादी, ी पु ष समानतेचा, प रपाक आह े . यामुळेच याचं  संपूण जीवनकाय आिण लेखन 
त कालीन सामािजक ि थतीतून बाहरे पड याचा माग आह.े  धनंजय क र व स. ग. मालशे फुले यां या काया व 
लेखना ब ल िलिहतात, “ जोतीरावानंी जाितसं था, परंपरागत ढी, सामािजक, धा मक आिण आ थक िवषमता 
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यां या िव च काय केल,े असे नाही: तर िश ण  िश ण े ातही यानंी मोलाचे काय केल.े  हटंर िश ण 
आयोगाला यांनी जे िनवेदन सादर केल े यात यांची शै िणक मते  अशी, आहते - ाथिमक िश ण स चे केल े
जावे, ही मागणी करणारे त ेपिहले भारतीय होत, िशि त िश कां या वेतनात वाढ करावी, किन वग यातील 
िश क तयार करावे, खे ातील मुलांना शेतक चे आिण ांि क िश ण ावे, शेतक या य  िश णासाठी 
आदश शेताची योजना आखावी, अशा मौिलक सुचना या िनवेदनात यांनी केले या आहते. आप या  रा  भाषचेा 

ही यां या दरूदश पणा तून सुटलेला न हता. मातृभाषा मराठी, हदी आिण इं जी, असा ि भाषा सू ाचाच 
यांनी तोडगा सचुिवलेला होता. ” 

 समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ––––        
महा मा फुले यांचे सामािजक काय आिण लेखन ह ेआज या आधुिनक भारता या सामािजक िवकासाचे मूळ 

असून या या या कायाचा गौरव व:त गांधीजी याचा “खरा महा मा” संबोधले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
या या काया आिण िवचारामुळे यांना आपले गु  मानले व या या सामािजक कायाला संिवधाना या पाने, 

समता, बंधुता यांनी भारता या सामािजक जीवनाचा एक भाग बनिवला. या या या कायाची आिण लेखनाची 
तुतता आज या समािजक जीवनात िततक च मह वपूण आह.े याचे काय आिण लेखन सतत पुढील िप ासाठी 

मागदशक असणार आह.े  
िनिनिनिन कषकषकषकष    – 

१ - सामािजक जागृती आिण बोधन यासाठी आजही महा मा फुले याचे काय व लेखन ेरणादायी. 
२ -  ीिश ण , ी- पु ष समानता , व याचे मानवतावादी िवचार समाजसुधारणेस चालना दणेारे  
       आह.े 
३ – समाजाबाबत असणारी कणव व यातून शोिषत वग यां यासाठीचा संघष आजही शोषण िवरहीत  
       समाज िन मतीसाठी पूरक आह.े  
४- समता , बंधुता , आिण सामािजक सलोखा राखत शोिषत , िपडीत , समाजाला िश ण , याय ह   
     सामािजक , आ थक , शै िणक ि थरता थािपत कर यासाठी महा मा फुले याचंे काय आिण  
     लेखन दशादशक आिण मागदशक आहते.  

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ----        
1. क र धनंजय ( संपा) - महा मा फुले सम  वाड.मय मालशे स.ग. महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ , मुंबई आिण 

सहावी आवृ ी – २००६ फडके य. द.  
2. गंुदकेर ीराम - महा मा जोितबा फुले -िवचार आिण वाड.मय ितमा काशन - पुणे , थम आवृ ी-१९९२  
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डॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचंेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचंेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचंेडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेसामािजक कायसामािजक कायसामािजक कायसामािजक काय  
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . नर सग आबासाहबे पवारनर सग आबासाहबे पवारनर सग आबासाहबे पवारनर सग आबासाहबे पवार    
जालना समाजकाय महािव ालय, रामनगर जालना 

मो. 9403155998 ईमेल :narsingpawar2010@gmail.com 
तावनातावनातावनातावना:::: 

  आप या महारा ा या मातीत अनेक महान  होऊन गेलेले आहते, अनेक सतंांनी व महापु षांनी 
आप या समाजातील अिन  ढी, था, परंपरा, चालीरीती न  कर याचा य  केला. आप या समाजात 
जातीयता, अ पृ यता अशा वाईट चालीरीती हो या. किन  जातीतील लोकांना याचंे मूलभूत ह  अिधकार न हते. 
अनेक महापु षांनी आपले जीवन किन  जातीतील लोकां या िवकासाक रता तीत केले. यापैक च एक महापु ष 
हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर. ह ेएक महान अ यासक होत.े 

शोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ ेशोधिनबधंाची उ :े::: 
1)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िश ण िवषयक कायाचा आढावा घेणे. 
 2)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या सामािजक कायाचा आढावा घेणे. 
त यसकंलनत यसकंलनत यसकंलनत यसकंलन:::: 
  तुत शोध िनबंध िलहीत असताना केवळ दु यम ोताचा उपयोग कर यात आला असून याम ये संदभ 

ंथ, मािसके, सा ािहके, वतमानप , इंटरनेट इ यादी या मा यमातून वापर कर यात आलेला आह.े 
डॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकायडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकायडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकायडॉ टर बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेकाय:::: 
िश णािवषयीच ेजनजागतृीिश णािवषयीच ेजनजागतृीिश णािवषयीच ेजनजागतृीिश णािवषयीच ेजनजागतृी::::     

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंा भारतीय समाजातील किन  जमातीतील लोक शै िणकदृ ा मागासलेले 
आहते याची जाणीव झाली होती, केवळ िश णा या अभावानेच आप या या लोकाचंी ही प रि थती झाली होती 
याची जाणीव यांनी किन  जातीतील लोकानंा क न दली किन  जातीतील लोकांना आप या पा यांना शाळेत 
पाठिव यासाठी ो साहन दले.  
शाळेत जाणा या मुलांना िश यवृ ी, गणवेश, भोजन आिण िनवारा अशा मूलभूत सुिवधा दे याचा य  केला. 
 तसेच िशका, संघ टत हा आिण संघष करा असा उ तीचा मूलमं  दला. 
पीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना केलीपीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना केलीपीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना केलीपीप स ए यकेुशन सोसायटीची थापना केली.:.:.:.: 
  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केवळ अ पृ य वगातील लोकांसाठीच शै िणक य  केले नाही तर िन , 
म यम वगातील लोकांनी िश ण घेतले पािहज ेयासाठी अथक य  केल,े व यासाठी यांनी 8 जुलै 1945 साली 
पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली. यानतंर 1946 साली यांनी मंुबईत िस ाथ कला व िव ान 
महािव ालय, 1950 म ये औरंगाबाद येथे िम लद महािव ालयाची थापना केली. तसेच मंुबई यथेे 1953 म य े
िस ाथ वािण य व अथशा  आिण िस ाथ िवधी महािव ालय थापन केले. 
अ पृ यत ेिव  चळवळअ पृ यत ेिव  चळवळअ पृ यत ेिव  चळवळअ पृ यत ेिव  चळवळ:::: 
  भारतातील किन  वगातील लोकांना या सम यांना त ड ावे लागत होते याची बाबासाहबेांना पूण 
क पना होती. मं दराम ये वेश नाही, सावजिनक िविहरीवर पाणी िप याची व वापर याची परवानगी नाही, 
दवाखाने,र ते इ यादी सावजिनक ठकाणी किन  जातीतील लोकानंा मु  वावर करता यते न हता. तसेच पायात 
च पल घालणे, घोडा वापरणे, जमीन िवकत घेणे या गो ची सु ा मनाई होती. 
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  थोड यात मानवी मूलभूत ह  व अिधकारापासून यांना वंिचत ठेव या जात होत.े 
डॉ. बाबासाहबेानंी यािव  चळवळ उभारली. स या ह आंदोलना या मा यमातनू अ पृ यांना यांचे मूलभूत ह  

ा  क न दे यासाठी लढा उभारला तसेच यानंी नािशक येथील काळाराम मं दरात अ पृ यांना वेश व महाड 
येथील चवदार तळे अ पृ यांना खुले क न दे यासाठी स या ह उभारला. 
मनु मतृीच ेदहनमनु मतृीच ेदहनमनु मतृीच ेदहनमनु मतृीच ेदहन:::: 

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना माहीत होते क  ि या आिण अ पृ यां या सम या सम यांमुळे मनु मृती 
या ंथातच दडले या आहते, अंदाजे दोन हजार वषापूव  िलिहलेला हा ंथ याने किन  जातीतील लोकावंर 
असं य बंधने लाभली होती ही अशी बंधने असताना ि या व किन  जातीतील लोकांचा िवकास होणे श यच 
नाही,  याची क पना डॉ. बाबासाहबेांना आलेली होती. हणून डॉ. बाबासाहबेानंी अ याय आिण िवषमतेचे तीक 
असले या मनु मृती या ंथाचे 1927 साली जाहीर दहन क न िनषेध केला. 
शतेक यां या मोचात सहभाग व खोतीशतेक यां या मोचात सहभाग व खोतीशतेक यां या मोचात सहभाग व खोतीशतेक यां या मोचात सहभाग व खोती प तीवर बदंीप तीवर बदंीप तीवर बदंीप तीवर बदंी : 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या नेतृ वाखाली शेतक यांचा पिहला संप घडवून आणला होता.  हा संप 
1928 ते 1934 या कालावधीत चरी या गावात झाला. हा संप सात वष सु  होता तसेच बाबासाहबेानंी खोती 
प त न  कर यासाठी दखेील संघष केला. 
 स टबर 1918 म ये शेतजिमनी या सम येवर शोधिनबंध एका िस  मािसकात कािशत केला, शेतक यांसाठी 
पीक योजना सचुवली. तसेच शेतीचा िवकास कर यासाठी रा य समाजवादाचा िस ातं यांनी मांडला. 
हद ूकोड िबलहद ूकोड िबलहद ूकोड िबलहद ूकोड िबल:::: 

 भारतात ाचीन काळापासून पु ष धान सं कृती ढ होती.भारतीय समाजात ि यांना दु यम दजाचे थान 
होत,े हद ू समाजात पु ष व मिहलांना घट फोटाचा अिधकार न हता,मा  पु षांना एकापे ा अनेक िववाह 
कर याचे वातं य होते. परंतु िवधवांना दसुरे ल  कर याचा अिधकार न हता.िवधवांना संप ी पासून सु ा दरू 
ठेव यात आले होते.  हद ूकोड िबल थमतः 1 ऑग ट 1946 रोजी ससंदते मांडले गेले, परंतु यावर कोणतीही 
संमती झाली नाही. नतंर 11 एि ल 1947 रोजी संिवधान सभते डॉ. बाबासाहबे यानंी पु हा तेच िबल मांडले. या 
िबलाने हद ूधमात याकाळी असले या कु थांना दरू केले. 

वारसा ह ान े संप ी मुलाकडचे ह तातं रत होत अस े बाबासाहबेांनी हद ू कोड िबलात सवसामा य 
मिहलांसोबत िवधवा व ित या मुल ना दखेील समािव  केले दायभाग काय ानसुार मिहलांना पतीची संप ी 
िवकता येत नस,े हद ू कोड िबलात मिहलांना पती या मालक ची संप ी िवक याचा अिधकार दान कर यात 
आला. तसेच क ीय मं ी असताना बाबासाहबेांनी ी िश ण, ी पु ष समानता आिण वातं यावर अिधक भर 
दला. तसचे मिहलां या िहतासाठी अनेक कायद े केले. काय ा ारे विडलां या संप ीत मुल ना ल ानंतरही 

मुलां या बरोबरीने समान ह  दान केला. बाबासाहबेानंी ी िशकली तर कुटंुबासह समाजाला िशि त कर याची 
धमक ित यात अस याचे ठाम मत यांनी प  केले. 
 मिहलांना िश णा या मु य वाहात आणून आ मिनभर बनिव याचा आिण वािभमानाने जीवन  जग याची 
यांनी दशा दाखवली. 

 प रणामी आज मिहला सबलीकरण होऊन या पु षां या खां ाला खांदा लावून सवच े ात आघाडीने काम 
करताना दसनू येतात. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप:::: 
  अशा कारे कामगार मिहला, वंिचत घटक, शेतकरी या सवाना िवकासा या वाहात आण यासाठी 
आयु यभर संघष डॉ. बाबासाहबेांनी केला. घटनाकार डॉ. बाबासाहबेांनी समाजातील 'आह ेरे नाही रे' यातील दरी 
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िमटवून सामािजक समता थािपत कर यावर भर दऊेन भारता या रा यघटना ार सामािजक समतोल ठेव याचा 
य  केलेला आह.े आपलं संपूण आयु य वातं य, समता व बंधुता थािपत कर यासाठी आयु यपणाला लावले 

घटनेशी ामािणक रा न विहतापे ा रा िहताला ाधा य दले. िनि तच बाबासाहबेांची सामािजक योगदान 
फार मो ा तरावरच ेआह.ेह े तुत संशोधनपर लेखाव न िस  होते.. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी:::: 

1) वसंत राजस: ि यांचे उ ारक डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर, आनदं काशन औरंगाबाद. 
2) तु. िल. कांबळे: अनुयायी िश पा काशन, नागपूर. 

3) बी. ही. ज धळे: आपले बाबासाहबे साकेत काशन. 
4) बाबुराव बागुल: आंबेडकर भारत- सुगावा काशन, पुणे. 
5) मधु िलमये:डॉ. आंबेडकर एक चतन. रचना काशन मुंबई. 
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संत सािह यातील सुधारणावादी िवचार    
 

ा. . . . डॉ. . . . यादव सूयवंशी    
महा मा गांधी महािव ालय, अहमदपूर 

 

संत सािह य हा मराठी सं कृतीचा एक अनमोल असा ठेवा आह.े महारा ातील त कालीन सामािजक, 
सां कृितक, धा मक व राजक य जीवनाचे ित बब संत सािह याम ये उमटले असून, यात मानवतावादी िवचाराचं े
दशन घडते. तसेच, अिखल िव ा या क याणाची ाथना सतं सािह यातून  झालेली आह.े एवढेच न ह ेतर, 
म ययुगीन काळातीलमहानभुाव, वारकरी, वीरशैव, नाथ, द , समथ हभे सं दाय हणजे त कालीन धम, 
समाज, सं कृती आिण राजक य े ातील सुधारणेची मह वाची चळवळ होती, असे हणता येत.े या चळवळीतील 
संतांनीआपल े सािह यव क तन, वचन, बोधनातूनकेवळ पारलौ ककच नाही; तर परमे र भ बरोबरच 
सामािजक, नैितक व मानवतावादी मू यांची िशकवण दवूेन, महारा ाचीलौ कक भमूी सुपीक बनवलीआह.े यामुळे 
आधुिनककाळातील समाजसधुारणे या िविवध चळवळ ची खरी पायाभरणी संत चळवळीने केली असे हट यास 
वावगे ठरणार नाही. 

संतसािह य ह ेचळवळीचे सािह य असून, एका िविश  प रि थतीत सतं चळवळीचा उदय झालेला आहे. 
बारा ा-तेरा ाशतकात महारा ात संत चळवळ जोम ध  लागलीहोती. यावेळी महारा ात व इतर ही धम हचे 
समाजाचे ेरक व िनयामक असे सवकष त व होत.े धम ेरणाहीच अिधक बळ होती. धमा या िमषान,े ढी-
परंपरावादाचेअिनयंि त सा ा य माजले होत.ेवै दक परंपरेतील कमिवपाक िस ातं,पुनज म,मो ,चातुव य या 
क पनांचे जोखड समाजावर व धमिवचारावर नको इतके बसले होत.े कालसापे  न ा िवचारांना ढी त धमात 
उघडपणे ये याची मुभा न हती.संपूण समाजात परंपरावाद व कमकांड हफेोपावले होत.े‘एथ वडील ज ेज ेक रती 
तया नावे धमु ठेिवती.’असा ढीिन  गतानुगितक माग, वसाम यावरील िव ास गमावले या ब जनानंी 
वीकारलेला होता. सामा य माणूस दनैं दन दा र यातून, ापातापातून सुटका िमळावी हणून लाचारीने ु  

दवेतां या उपासनते गुरफटलेला होता. तवैक ये, मं तं , जादटूोणा, नवससायास, शरीरपीडक हसक आचार, 
पशूह या अशा माणसाला अिधक ू रवसंवेदनाशू यकरणा या आचरणांचाबुजबुजाट िमक जातीजमातीत वाढला 
होता. या सव वातावरणा या िवरोधात थमसतं ठामपणे उभे रािहलेआिण थािपत व थेम ये सुधारणा घडवून 
आण या या दृ ीने यानंी मह वाचे काय केल.े वरवर या दखाऊ ढ गी आचाराचंा सव संतानंी वारंवार िनषेध 
केला. चम काराचे वेड आप याला खुळे व दबुळे बनवीत असत े हणून चम कार व गूढ गो या मागे लागू नका अस े
सांिगतल.ेकेवळ मंुडनक न वग िमळत असेल,तर या म ांचे वारंवार मंुडन केले जात,े या म ा का नाही 
वगात जात?अशा उपरोधा या सरुात कबीरा माणे अनेक सतंांनी ढ गी, दखाऊ कमकांडांचा िध ार केला.आिण 

कमठ आचारांपे ा िवचारव िवचारापे ा दनैं दन िनमळ आचाराला सवचसंतानंी मह वाचे थान दल.े‘‘अंतर  
िनमळ वाचेचा रसाळ | याचे गळा माळ असो नसो||’’ असेसंतांनी प पणे ितपादन केले आह.े यासंदभात डॉ. 
नर  दाभोळकरयांचे एक िवधान येथे िवचारात घे यासारखे आह.े ते िलिहतात, ‘‘संतां या कायाचे व प 
भ सं दायाचे होते ह े खरेच; परंतु याचा आशय ‘अंध ढी या बे ा तोडा’या आवाहनाला थेट िभडणारा 
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आह.े’’१खरोखरच सतंांचे काय समाजाला िवधायक माग दाखिवणारे असून, यां या कायािवषयी डॉ. 
दाभोळकरांनी  केलेले मत अगदी व तुिन व पाचे असेच आह.े  

खरे तर, अंध ढी,कमकांडवे था आिण परंपरा यांचा कोण याही धमातीलगा याशी, नैितक िवचारांशी 
काही संबंध नाही. ह े या या धमातील संतांनी सतत सांिगतले आह.े हद ूधमात तर ब जन समाजाला अितशय 
आपले वाटणा या संतांनीकमकांडांना थेटिवरोध क न पुरोगामी िवचाराची माडंणी केली व पुरोिहतशाही, 
भटशाहीचे दडपण झुगा न दले. तसेच समाजमनावरील अिन , अमानवीगो चा दबाव कमीक न पिव ,शु  
आचरण, ामािणकपणा, भूतदया, सवाभूती समभावया गो ीला अिधक मह व दले. आिण िनदान भ या 

े ाततरी जातपात, उ  नीच, ी-पु ष असा भेद न करता आ याि मक लोकशाही िनमाण केली. हणूनच कुणबी, 
वाणी, कंुभार, चांभार, सोनार, महार, माळी, हावी, नतक  अशा  अठरापगड जातीतील ी-पु ष संतांनी एका 
छ ाखालीयेवून सव ब जनांना समतेचा, उ तीचा माग दाखिवला. संयम, उदारताआिण िन: पृहता हाच खरा 
मु  आिण परमानंदाचा माग आह,े यासाठी कोण याही कमकांडांची गरज नाही, असे सांिगतल.े संतां या अभंग, 
ओवी, भा ड, क तन, वचने, दोह,े ोक आदी सािह य कारांतून  झालेले पुरोगामी िवचार आपणास येथ े
पाहता येतील.  

यादृ ीने संत नामदवे, ाने रांपासून त ेसतं गाडगेबाबापयत अनेक सतंांच ेसािह य ह ेमह वाच ेठरत.े यात 
महा मा बसवे र, संत तुकाराम व संत कबीर यानंी तर अंध ढी व कमकांडांवर जाहीरपणे कोरड ेओढले असून, 
यांनी पुरोगामी िवचाराचे प  ितपादन केले आह.े तसचे, ‘डोईचा पदर आला खां ावरी | भर या बाजारी जाईन 

मी’ असे संत जनाबाई ठणकावून सांगते ते हा, ी हणून पारंप रकतेत अडकून पडून रडत, कुढत न राहता, आपण 
वतं  ि म वाने जगणार हसेांगताना जनाबाईचेही पुरोगामी वच प  होते. सह थ कंुभमेळा असो क , इतर 

कोणतेही धमकाय हणून केले जाणारे कमकांड यातील दांिभकतेवर सतं तुकारामानंी आप या अभंगांतनू कोरड े
ओढले असून, यासाठी यांच ेपाखंडखंडन िस च आह.े संत तकुाराम हणतात,    

डोई वाढवूनी केस, भुते आिणती अंगात | 
ते नाही सतंजण, तेथे नाही आ मखूण || 

परमे र भ साठी अंगाला राख फासणे, डो यावर केस वाढवून जटा बांधणे, भगवी व े प रधान करणे 
अशा कुठ याही दखेा ाची गरज नाही. असे करणे हणजे भ चे केवळ अवडबंर आह.े ‘भगवे तरी ान | सहज 
वेश याचा’ हणून तुकारामांनी यांचा िध ार केला असून, अशा वृ पासून समाजाने सावध असल े पािहजे, 
असेही यांनी सांिगतल े आह.े एवढेच न ह,े तर ‘रंडी चंडी श | म मांसाते भि ती |बिहराव खंडरेाव| रोटी 
सुटीसाठी दवे ||’असे हणून तुकारामांनी दवैतां या बुभिु तपणाचा वि थत समाचार घतेला. तसेच, य याग, 
होमहवन अशा कोण याही कमकांडांची गरज नाही,असे हणून हसक य  सं थचेा सतंांनी िध ारच केला आह.े  

अि होमाचा सकुाळ, शमी पपळाशी काळ | 
मुख बांधोनी बोकड मारा, हणती सोमयाग करा || 

आप या क ावर िव ास न ठेवता दवे, दवै, नशीब, कवा भिव यावर िवशासठेवून आजही अनेक माणसे, 
‘दाणे दाणे के उपर, खाणे वाले का नाम रहात ह|ै’ असे दवैवादी जीवन जगताना दसतात. तसेच, 
आजिव ानयुगात,टे ट ूब बेबी या जमा यातही पु ा ीसाठी नवस करणारे कवा क ब ा-बक यांचा बळी 
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दणेारे कमी नाहीत. परंतु साडतेीनशे वषापूव  तुकोबांना वै ािनक दृ ी होती. यांनी आप या अभंगांतून, ‘नवस े
क या पु  होती | तरी का करणे लगे पती?’ असा रोकठोक  िवचारला आह.े नशीब, भिव याला थारा न दतेा‘मढे 
झाकुिनया क रती पेरणी’ हणून मानवी जीवनातील काळ आिण वेळेचे मह व ितपादन करणारे तुकोबा ह ेखरे 
सुधारणावादी संत होत.े येक काळातील माणसाने यांचे वचन यानी घेवून काय कर याची खरी गरज आह.े सतं 
एकनाथ आप या लोकि य भा डांतून भूतेखेत,े नवस, न पूजा यासार या अघोरी अंध ांवर हारकरताना 
हणतात, ‘ नब, नारळ, उद, सामान | मढरे क बड ेमा रती जाण | वेताळ मिहषासुर पूजन | न  होऊिन क रती क  

||’तसेच, माणसान ेसतत य शील असले पािहजे. ‘ य  हाच परमे र’ ह ेसमथ रामदासांनी ही सांिगतले आह.े  
आयु यातील सारे मह वाचे िनणय थोतांड असले या ज मपि के या दावणीला बांधून िनयतीवादी बननू 

जगणे. तसेच, एखादा नवस करावा, तो फेड यासाठी कजबाजारी होऊन सावजिनक ठकाणी पशुह या करावी 
आिण िजवंत ा यांचा वध क न दगडाला नैव  दाखवणे हणजे मूखपणाच आह,ेमेले या या पडाला 
कावळा िशवेल का? याची वाट पाहत मशानात मह वाचे तासन् तास वायाघालवावे. कवा भारतीय 
लोकजीवनात भा पद मिह यात िपतृ- ा  पंधरवडा येतो. या संगी पूवज आप या घरी जेवायला येतात, अशी 
लोकधारणा आह.े परंत ुही अंध ा असून, ‘िज दपेण मे कोई न प्ुछे, मरे मुद को िखलाये| मूठभर चावल छतपर 
फेके, कौआ बाप बुलाए|’ या संत कबीरा या वचना माणे माणसानेिजवंतपणीच आई विडलांची सेवा करावी, हा 
खरा मानवतावादी िवचार आह.े संत कबीरां या अनेक दो ातून असे सुधारणावादी व अंध ा िनमूलनिवषयक 
िवचार  झाले आहते. 

िव ानवाद, िववेक, मानवता, िश ण या मू यांना क थानी ठेवून संतां या अभंगांची व इतर सािह याची 
िन मती झालेली आह.ेधमाधता, जातीयता आिण अंध ढी यापासून समाजाला बाहरे काढणारे सुधारणावादी 
िवचार संत सािह यातनू  झाले आहते. संतांनी अ या म व भ या मा यमातून मानवाला सुधारणेचा माग 
सांिगतला आह.े संताचं े सुधारणावादी िवचार व कायािवषयी डॉ. नर  दाभोळकर हणतात, ‘‘संतांनी या 
परखडपणे, पोटितडक ने अिन  ढी, था, परंपरांचा िध ार केला. वण े वाचे बुरखे फाडले तसा िवचार, उ ार 
व कृती आज करताना दखेील अनेक बाबतीत दहा वेळा याचा प रणाम काय होईल याचे आडाखे बांधावे लागतात. 
या अथाने सतं काळा या खूपच पुढे होते, आिण मोलाचे मागदशकही होत.े’’२ हणून संत सािह याचा िवचार 
करताना केवळ भ  कवा अ या म एव ाच अंगान े याकड ेन पाहता यापे ा वेग या आिण खूप ापक दृ ीन े
पाह याची गरज आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    वववव    आधारआधारआधारआधार    ंथंथंथंथ: : : :  

१. डॉ नर  दाभोळकर:लढे अंध चेे, छाया काशन, सातारा थमावृ ी-१९९९ पृ. २१२ 
२. क ा पृ. २१३ 
३. र. रा. गोसावी: पाच भि सं दाय, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे ि तीयावृ ी-१९९८ 
४. अ. ना. दशेपांडे: ाचीन मराठी वाङमयाचा इितहास, भा १, हीनस काशन, पुणे १९६६  
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महषमहषमहषमहष     ध डो केशव कव याचं ेशै िणक कायध डो केशव कव याचं ेशै िणक कायध डो केशव कव याचं ेशै िणक कायध डो केशव कव याचं ेशै िणक काय    
    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    स यदस यदस यदस यद    मजुीब मसुामजुीब मसुामजुीब मसुामजुीब मसुा    
इितहास िवभाग मुख, कला महािव ालय िबडक न ता. पैठण िज. औरंगाबाद 

9890906117, smujeeb.syed@gmail.com 
गोषवारा गोषवारा गोषवारा गोषवारा ::::----        

महष  ध डो केशव कव ह े आधुिनक िश ण त  हणून ओ खले जातात. महा मा फुले, राजष  शा  
महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा शै िणक वारसा कव यांनी पुढे चालिवला. कव यानंी िश णाचा मह व 
पटवून दला. यात मिहला िश ण अ यंत मह वाचा असून ी िशकली तर समाज िशकेल या उ शेाने कव यांनी 
अनाथ बािलका माची थापना क न अनाथ मुल ना द क घेतले व यां या िश णाची जबाबदारी घेतली. 
समाजातील िवधवानंी पुन ववाह करावा हणून यानंी िवधवा पुन ववाह उ ेजक मंडळाची थापना केली. 
ि यां या उ  िश णासाठी यांनी वतं य मिहला िव ापीठाची थापना इ.स. १९१६ साली केली. 

तावनातावनातावनातावना::::----    
भारतर महष  कव ह े आधुिनक िश णत , िवचारवंत हणून ओळखल े जातात. महा मा फुलनी 

चालिवले या शै िणक चळवळीला पुढे ने याचे काय महष  कव यांनी के याचे दसते.त कालीन काळात दि ण 
भारतात जाती व था अ पृ यता, बालिववाह, सती था, वेठिबगारीइ यादीअनेक कु था समाजात अि त वात 
हो या. अशा थांवर त कालीन व नतंर या काळात अनेक समाजसुधारकानंी आप या लेखनी या सहा यान े
समाज बोधन केले.या सव समाज सुधारकां या िवचाराचंा भाव महष  काववर पडला होता. 

तुत शोध िनबंधात भारतर  महष  ध डो केशव कवयां याशै िणक कायाचा अ यास ऐितहािसक 
संशोधन प तीचाअवलंब क न कर यात आलेले आह.े 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ :े:::----    

१) त कालीन काळातील राजक य , सामािजक, आ थक, ध मक ि थतीचा अ यास करणे. 
२) त कालीन महारा ातील िश ण प तीचा अ यास करणे. 
३) िश णाचा सार- चार करणा या महापु षांची मािहती घेणे. 
४) महष कवयां या शै िणकव सामािजक कायाचीमािहतीघणेे. 

महष ध डोमहष ध डोमहष ध डोमहष ध डो    कव याचंा परीचयकव याचंा परीचयकव याचंा परीचयकव याचंा परीचय    ::::----    
म.धो.केशव कव यांचा ज म १८ एि ल १८५८ रोजी र ािगरी िज यातील मु ळ जवळ शेरवली गावी 

झाला. तेथील पंतोजी या शाळेत  कवचे ाथिमक िश ण झाले. १८८४ म ये बी.ए. पदवी घेवून मंुबई या 
एिल फ टन हाय कूलम ये िश काची नोकरी केली. इ.स. १८९१म येपु या या फ युसनकॉलेजम ये गिणताचे 

ा यापक हणून जू झाले. यां यावर त कालीन अनके सुधारणावादी लोकांचा भाव पडलेला होता.िश ण चाल ू
असतानांचा इ.स. १८७३ म ये यांचा राधाबाईशी िववाह झाला पण १८९१ म ये राधाबाईचा मृ यू झाला. हणून 
यांनी िवधवा गोदबुाई जोशी या मिहलेशी िववाह केला यामुळे यांना सामािजक रोषाला बळी पडावे लागले. 

महष  ध डोमहष  ध डोमहष  ध डोमहष  ध डो    कव यांकव यांकव यांकव यांचेचचेेचे    शै िणक योगदानशै िणक योगदानशै िणक योगदानशै िणक योगदान::::----    
ी िश णाचा ारंभ िमशनरी व महा मा फुलनी केला. १९ ा शतकापयत ि यां या  ि थतीत िवशेष 

असे बदल झालेले न हते. समाजात अनेक कु था ि यां या बाबतीत हो या. अशा ि यां या ि थतीत बदल हावा 
हणून व समाजातील िवधवा परी याकतानंा चांगल े चांगलेजीवन जगता यावे या उ शेाने यानंी ‘िवधवा 

िववाहो ेजक मंडळाची’ थापना केली व या ारे िवधवाचंा पुन ववाह क न यानंा िशि त कर याच ेकाय केलीत. 
कारण या वगाचा उ ार करावयाचा या वगाची मानिसकता िश णाने तयार करता येते असे िवचार कवचे होत.े 

ी िश णातून कव यानंा कौटंुिबक िवकास साधावयाचा होता. कारण येक कुटंुबातील मूल व सद यांवर चांगल े
सं कार िगरिव याची जबाबदारी ीची असते. यामुळे ी सिुशि त असावी संपूण कुटंुबाला िशि त ि याचा 
फायदाच होतो. 
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ि यांवर होणा या अ याय अ याचाराला वाचा फोड याचा काम फ  िश ण क  शकते हणून ी 
िशकली पािहज े यावर कव ठाम होते. या बाबतीत यानंी आप या ह तिलिखतात िलिहल े होते क , 
‘िवधवा ासुिश ीत होऊन आप या पायावर उ या रा  लाग या तर यापैक  काह या अंगी आवशक ते धयै 
उ प  होऊन या पुन ववाहाला संमती दतेील व ि या वावलंबी दखेील होतील.’ 
११११)))) अनाथ बािलका मचीअनाथ बािलका मचीअनाथ बािलका मचीअनाथ बािलका मची    थापना थापना थापना थापना १८९६१८९६१८९६१८९६::::----        

ानदानाच े काय करीत असताना समाजातील िवधवांना एक आधार िमळावा हणून यानंी १४ जनू 
१८९६ रोजी अनाथ बािलका मची थापना केली. िनधी िमळिव यासाठी यांनी अनेक ठकाणी दौरे केले. हगणे 
येथे आ माची एक पणकुटी बांधली व तेथे काही िवधवांना आ य दवूेन यां या शै िणक कायाचा ारंभ केला. 
यात काही कुमारीकानंाही वेश दे यात आला. याचा उ शे ी िश णाचा सार करणे हा होता. या याच 
मा यमातून नतंर या काळात मिहला िव ालय, अ यािपका शाळा. क याशाळा-पुणे, व मिहला िव ापीठ अशा 
िविवध शाळा सु  कर यात आ या हो या. 
२२२२))))    िवधवािवधवािवधवािवधवा    िववाह उ जेक मडंळाची थापना िववाह उ जेक मडंळाची थापना िववाह उ जेक मडंळाची थापना िववाह उ जेक मडंळाची थापना १८९४१८९४१८९४१८९४    ::::----    

समाजातील िवधवांचा  सोडिव यासाठी व वत: एका िवधवेशी िववाह के यानंतर जे अनुभव व 
िवधवां या ांचा जवळून अ यास के यामुळे समाजातील इतर िवधवां या ाची सोडवणूक कर याकरीता कव 
यांनी १८९४ म ये िवधवा िववाहो ेजक मंडळाची थापना केली. िवधवेशी पुन ववाह केले या मंडळीची या 
सं थे या वतीने दरवष  वा षक संमेलने भरिवली जात. 
३३३३))))    उउउउ     िश णाब लिश णाब लिश णाब लिश णाब लचेचचेेचे    िवचार िवचार िवचार िवचार ::::----    

या काळात मुलांना कवा पु षां या िश णाची सोय नसतानंा ी िश णा ब ल काय करणेमोठे कठीण 
काम होते.कव यानं  ारंभापासूनच ी िश णाचा आ ह क न शाळा थापन के या. उ  िश णासाठी िव ापीठ 
असावे अशी कव यांचीइ छा होती. 

यानुसार इ.स. १९०७ साली मिहला िव ालया या इमारतीचे काम सु  झाले व १९१२  साली ते पूण 
झाले. ि या िशक या तर या नव-याससोडून दतेील, मुलीने िश ण घेतले तर होणारा नवरा अ पजीवी ठरेल या 
पुन ववाह करतील, कुमागास लागतील असे अनेक गैरसमाज त कालीन काळात होत.े अशा वातावरणात महष  कव 
थांबले नाही. यानंीयश वी वाटचाल केली. ारंभीह ेिव ालय ४ माच १९०७ साली पु यातील लाकडी पुलाजवळ 
एका श त वा ात ६ मुलीिनशी सु  केले नंतर अनेक मुल नी व िवधवांनी िश णा करीता येथे वेश घेतला. 
४४४४))))मिहलामिहलामिहलामिहला    िव ापीठाची थापना िव ापीठाची थापना िव ापीठाची थापना िव ापीठाची थापना १९१६१९१६१९१६१९१६    ::::----    

महष कववर भारतीय व पा ा य िवचारांचा व िवचारवंतां या कायाचा भाव पडलेला होता.इ.स. 
१९१५ साली‘जपान िवमे स युिनव सटी’ नावाचे एक पु तक कव यां या वाच यात आल े होते. याचा भाव 
यां यावरझाला होता. जपान म ये या प तीने शाळा महािव ालयां या  

सं येत वाढ होऊन उ  िश णासाठी िव ापीठाची थापना होत आह.े याच धत वर भारतात मिहलासंाठी 
वतं  िव ापीठ थापन करता येईल का ? या दशेने कव माग मण क  लागले. अनाथ बािलका मा या 
व थापक मंडळी पुढे महारा ासाठी मराठी भाषेतनू िश ण दणेारे यात इं जी हा िवषय आव यक हणून 

िशकिवला जाईल असे िव ापीठ काढ याचा ताव मांडला व ते मंजूर क न घतेला. ारंभी या िव ापीठाचे नाव 
‘भारतवष मिहला िव ापीठ’ असे केले. िव ापीठ थापन क न याला अ यािपका िव ालय जोड यात आले. या 
िव ापीठाचा अ यास म मिहलां या खास गरजा ल ात घेवून तयार केलेला होता. मिहलांसाठी वतं  िव ापीठ 
व मिहलांसाठी वतं  अ यास म असावा हणून कव यानंी आप या िव ालयात व िव ापीठातील अ यास मात 
मराठीचे चांगले ान, इं जी व सं कृतची त ड ओळख, ावहारापुरते गिणत, जमाखच, बाल संगोपन, आरो य, 
िव ान, आहार, औषधी शा , पाकशा , पंचशा  िच कला तसेच गृहशा , आरो यशा , ाणीशा , 
मानसशा , गायन, वादानशा  इ यादी िवषय िशकिवले जात होते. िव ापीठाच े वैिश  े हणज ेउ  िश ण ह े
मातृभाषेतून दले जात होते. इं जीला दु यम थान होते. ारंभीक अव थेत मिहला पाठशाळा, मिहला म व 
अ यापक शाळा हा िव ापीठाचा िव तार होता. 
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िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ    थापनचेी उ  ेथापनचेी उ  ेथापनचेी उ  ेथापनचेी उ  े::::---- 
जबाबदार ी िनमाण करणे, वावलंबी ी,ि याचंा िवकास, कुटंुबसं था स डु करणे, आदश 

नागरीकिनमाण करणे, ि यां या अंगभूत गुणांना वाव दणेे, इ यादी. 
िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ    नामिव तार नामिव तार नामिव तार नामिव तार ::::----    

महष  कव यानंी िव ापीठ वएकूणच मिहलां या शै िणक कायासाठी लागणारा पैसा हा गावोगावी, दशे-
िवदशेात जावून लोकांकडून िनधी व पात जामा केला होता. या प तीन ेसर स यद महमद खान यानंी लोकानंा 
िश णाचा मह व समजावून सांिगतले व िनधी व पात पैसे गोळा क न अलीगढ िव ापीठाची थापना केली 
होती.  

सर िव लदास ठाकरसी यानंी आप या मातो ी नाथीबाई दामोदर ठाकरसी यां या मरणाथ १६ ल   
दणेगी िव ापीठाला दली. हणून एस.एन.डी.टी.या नावाने िव ापीठ ओळखले जाऊ लागले. िव ापीठाला 
िमळाले या दणे यातून मुल साठी हॉ टेल व इतर शाळा उघड या गे या. 

इ.स. १९१६ साली महष  कवनी िव ापीठाची थापना केली. आधुिनक काळात या िव ापीठाचा िव तार 
भारतभर व भारताबाहरे िह झा याचे दसून यतेे. मिहलांसाठीचे ह े वतं  िव ापीठ आह.े या िव ापीठा माफत 
किन  महािव ालयात मुल-ेमुली सोबत िश ण घेतात  

तर पदवी तरावर फ  मुल ना वेश दला जातो.अनके िज ात तालु यात या िव ापीठाशी संलि त 
महािव ालयेसु  आह.ेमहष  कव यां या ी िश ण व ि यां या उ राक रता केले या कायाची दखल घते भारत 
सरकारने यानंा ‘भारतर ’ या सव  पुर काराने स मािनत केल.े  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----     

१)आधुिनक काळा या ारंिभक अव थेत महारा ात चडं माणत अिशि तपणा होता. 
२)या काळात मिहला िश ण नाकारणे, िवधवा पुन ववाह अमा य, बालिववाह, सती था इ यादी  

थास समाजमा यता होती. 
३)महष  कव यांनी गोदबूाई जोशी नामक िवधवेशी पुन ववाह केला होता. 
४)महष  कव यांनी ाथिमक व मा यिमक शाळा थापन के या. 
५)इ.स. १९१६सालीकवनीमिहला िव ापीठाची थापना केली. 
६)आधुिनक काळात या िव ापीठाशी संलि त अनेक किन  व व र  महािव ालय आह.े 
७)मिहलांसाठीचे ह ेएकमेव िव ापीठ असून दवस दवस याची गती होताना दसते. 
८)महष  कव यांनी ी िश णाबरोबरच समाजिहताची अनेक कामे के या ब ल भारत सरकारने  
यांनाभारतर यासव  पुर काराने स मािनत केल.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----    
१) ि भुवन  शैलशे, ‘भारतर  डॉ. ध डो केशव कव,’ पायल पि लकेशन, पुण,े थम आ. २००६. 
२) डॉ. जोशीन.म., ‘महारा ाचे िश पकार महष  ध डो केशव कव,’ महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ,मंुबई, 

दसुरी आ. २००७. 
३) तेरणीकर सुलभा (संकलन), ‘गाथा शतकाची,’ महष  कव ी िश ण सं था, कव नगर, पुण,े पिहलीआ.२००८. 
४) पटवधन नारायण महादेव, ‘ध डो केशव कव च र ,’ हगणे ी िश ण सं था, हगणे बु कु,पणुे- थमावृ ी-१९५८. 
५) डॉ. पांढरे नीला, ‘महष  ध डो केशव कव,’ उ मेष काशन, पणुे, थम आ. २००७. 
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भारता या िवकासात मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमका व काय भारता या िवकासात मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमका व काय भारता या िवकासात मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमका व काय भारता या िवकासात मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमका व काय ::::    
 

ा. डॉ. रेणुका दशरथराव बडवणे (भावसार)    
जालना समाजकाय महािव ालय, रामनगर जालना. drrenusbhavsar@gmail.com 

तावना तावना तावना तावना ::::    
भारतीय समाज व थते सुधारकांम य े अनेकानंी आपापली योगदान दलेले आहते. भारतीय समाज 

व था ही अनेकिवध अशा सं कृतीने नटलेली आह,े परंपरा, ढी जातीधम, सण, उ सव, समारंभ, जयंती 
चळवळी, जनजागृती, ि यांचे ह , अिधकार आंदोलने  यामुळे संपूण संपूण जगात भारत दशेाची एक 
आगळीवेगळी अशी ओळख िनमाण झालेली आह.े सहनशील आिण िवकसनशील अशा दशेा या िवकासात असं य 
मा यवरांनी  योगदान दलेले आह.े यात ि यांचाही पु षा एवढाच समावेश अस याचा दसून येतो. यास 
इितहासही वाही दतेो. 

याम ये ामु याने महा मा योितबा फुल,े सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, गोपाल गणेश 
आगरकर, महष  ध डो केशव कव,राजा राम मोहन राय, महा मा गांधी, वामी िववेकानंद, वामी दयानंद 
सर वती, इं दरा गांधी, संत तुकडोजी महाराज, यायमूत  गो वद रानड,े पंिडता रमाबाई, लोकमा य टळक, िव ा 
बाळ, ीमती ितभाताई पाटील, सधुताई सपकाळ, पंिडता रमाबाई इ यादी मिहलांनी भावीपणे समाजा या 
िवकास कायात आपली परखड मते व भूिमका मांडून संगी समाजाचा िवरोध वीका न पु ष धान सं कृतीम ये 
वतःचे अि त व िनमाण केलेले आह.े ही भारतीय परंपरेतेसाठी अितशय अिभमानाची बाब आह.े  

ि यांना केवळ उपभो य व तू समज या जाणा या दशेात ित या अि त वाची कोणतीच दखल घतेली जात 
न हती, ीने केवळ चूल आिण मूल एवढेच सीिमत रा न जीवन जगावे अशा पगडा समाज व थेन ेरचनू ठेवला 
होता. परंतु भारतीय समाज व थेत य  अ य री या समाजातील ि यांना पुढे आण यासाठी शा , फुले, 
आंबेडकर, म. गांधीजी, राजा राम मोहन राय, यासार या असं य सामािजक कायक यानी य  केलेले आहते. 
वातं यल ा या चळवळी या वेळेस दशेाला वातं य िमळवून दे या या ल ा सोबतच भारतीय ि यांनाही व 

जाणीव, अि त व, आ मस मान, िनणय या, वैचा रकता यासार या वतं  िवचारसरणीत आण याची या 
ही यावेळी सु  होती. वातं य चळवळीत पु षां या बरोबरीने ि यांचाही समावेश असावा हाही एक उदा  हते ू
यावेळी होता. 

ि यांची सं या सु ा पु षां या बरोबरीन ेअस यामुळे अध  नारीश  ही िनि य झालेली होती, ितला 
स य करणे म ा  होत,े यामुळे एकंदरीत ि यांच ेआ मभान जागृत ठेवून या वातं यल ात सहभागी होऊन 
वातं य चळवळ अिधक दढृ आिण बळकट बनणार होती. 

सशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  े::::    
1)भारतीय समाज व थतेील ि यांचा अ यास करणे. 
 2)भारतीय समाज व थतेील ि यां या सामािजक कायाचा आढावा घेणे. 
3)सामािजक काय िवषयी ि यांचे येय व उ  अ यासणे. 

सशंोधनाच ेगहृीतकृ यसशंोधनाच ेगहृीतकृ यसशंोधनाच ेगहृीतकृ यसशंोधनाच ेगहृीतकृ य::::    
भारतीय समाज व थेतील ि या ा स म हो या. 
 भारतीय समाज व थतेील ि यांना सघंष करावा लागला 
भारतीय समाजाम ये ि यां ित आदर व स मान न हता. 
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सशंोधन सािह यसशंोधन सािह यसशंोधन सािह यसशंोधन सािह य::::    
संबंिधत संशोधनपर लेख हा दु यम मािहती या आधारे पूण करत आह.े याम ये लेख, पु तके, इंटरनेट, 

वतमानप  इ यादीचा समावेश कर यात आलेला आह.ेयाच काळात अनेक मिहला नेतृ व पुढे सरसावले व यां या 
मागदशनाखाली सामािजक िवकासाची बीजे जवली गेली. अशाच काही मिहलांचा उ लेख या संशोधन लेखात 
कर यात आलेला आह.े 
सािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुलेसािव ीबाई फुले::::    

भारताची पिहली मिहला िशि का समाजसुधारक आिण मराठी कविय ी हणून यांची सव दरू ओळख 
आह.े िवधवांचे पुन ववाह, अ पृ यता िनमूलन, मिहलानंा शोषणातून मु  करणे तसेच दिलत मिहलानंा िशि त 
करणे, द क प तीचा अवलंब करणे, िश णाचा सार व चार तसेच मुल ना िश ण दे याचे काय अिवरत यानंी 
सु  ठेवले.समाजातील अंध ा, ीपु ष िवषमता, ूणह या,कुमारीमाताची आ मह या या सामािजक ांवर 
यांनी अहोरा  झटून काय केलेले आढळून येते. यां या कायाची िचती हणून आज ि यांना शै िणक े ात 

मो ा माणात वाढ िमळालेला आह.ेसामािजक, राजक य, आ थक, वै ािनक, तांि क, उ ोजक य इ यादी े ात 
मिहलांनी पु षा इतक च न ह ेतर यापे ा अिधक गती केलेली दसनू यतेे. याच े ेय ातंी योती सािव ीबाई 
फुले यांना जात.े सािव ीबाईनी समाजा या िवकासासाठी व मिहलां या गतीसाठी काय क न भारतीय 
सं कृतीम ये मानाचे थान िमळवलेले आह े
 पिंडता रमाबाईपिंडता रमाबाईपिंडता रमाबाईपिंडता रमाबाई::::    

पंिडता रमाबाई यांनी यां या विडलांकडून सं कृत, ाकरण सािह याचे िश ण घेऊन गुजराती, क ड, 
बंगाली, यासार या अनेक भाषा अवगत के या हो या. यांनी समाजातील ि यां या िवकासासाठी िविवध े ात 
उ लेखनीय काय केलेल ेआढळून येते. 

 बालिववाह, पुन ववाह बंदी, घातक चालीरीती व दृ  ढी परंपरा यातून समाजास मु  कर या या 
उ शेाने यांनी थम पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, ठाणे, मंुबई, पंढरपूर, बाश  इ यादी ठकाणी आय मिहला 
समाजाची थापना केली. ी धम नीती ह ेपु तक यानंी 1882 साली िलिहले. ि यां या सामािजक िवकासाची 
धुरा यांनी सांभाळून यां याम ये सामािजक जागृती जागिव याचे काय केलेले दसून येते.शारदा सदन या सं थेची 
थापना ी िश णासाठी यांनी केलेली होती. तसेच मु  िमशनची थापना यांनी केलेली दसून येते. 

रमाबाई रानडेरमाबाई रानडेरमाबाई रानडेरमाबाई रानडे::::    
 या यायमूत  रानड ेयां या प ी, यायमूत  रानड ेयां या आक मात िनधनामुळे या खचून न जाता यानंी 

वतःला सावरले. यांनी समाजा या िवकासासाठी खंबीरपणे जीवन जग याचा िनधार केला. ि यां या 
वातं यासाठी यांना वैचा रक मु  िमळावी हणून यांनी आंदोलन ेकेली, सेवासदन या सं थचेी यानंी थापना 

व िव तार केला. यानंी ि यां या मतािधका  यासाठी लढा दऊेन ी वातं यासाठी यां या आ म स मानासाठी 
मोलाचे काय केलेल े आह.े इं जी, हदी, बंगाली या भाषेवर याचंे भु व होते. ी सुधारणा चळवळीत यांनी 
िहरेरीने भाग घेतला मुल साठी पु याम ये जूरपागा या शाळेची थापना केली. 1901 साली महादवे रानड ेयां या 
मृ यूनंतर वतःला रा  क रता वा न घेतल.े रमाबाई पु यातील येरवडा मानिसक णालयाला व कारागृहाला 
वारंवार भेटी दते, व तेथील मिहलां या ाथना सभेला उपि थत रा न याचंे मनोबल वाढवत.  गुजरात व काठेवाड 
या ठकाणी 1913 ला मोठा दु काळ पडला होता ते हा तेथील दु काळ तांना मदत यांनी केली. आषाढी 
का तक या वारीदर यान या आळंदीला जात व वारीतील वारक यांना मोफत औषध उपचार करीत. यासोबतच 
मिहलां या कौटंुिबक अडचण ना समजनू घेऊन यानंा यां या काय ित व आ मस माना ती मागदशन करत. 
ल मीबाई टळक ा रे हरंड ना. वा. टळक यां या प ी हो या. महारा ात धा मक आिण सनातन िवचाराचंा 
पगडा असताना टळकानंी ि ती धम वीकार यावर ल मीबाई यांनी सु ा ि ती हो याच े धाडस 
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दाखिवले. यांचा ज म गोखले घरा यात झाला व यांना मिन या नावाने ओळखले जाऊ लागले, टळकां या 
िनधनानतंर यांचे सामािजक काय ामु याने सु  झाले.एक अितशय साधी गृिहणी असताना यांचा लेिखकेपयतचा 

वास हा अितशय वाखाण याजोगा आह.े तसेच वतः एक ी हणून यानंी समाजातील ि यांकड ेपाह याचा 
यांचा दिृ कोन व समाजातील ढी परंपरामुळे ि यांवर होणा या अ याय अ याचारािव  यांनी वारंवार लढा 

दऊेन ि यांना जागृत कर याचे मह वपूण काय केले.  
सधतुाई सपकाळसधतुाई सपकाळसधतुाई सपकाळसधतुाई सपकाळ::::    

आधुिनक युगातील अनाथाचंी माता हणून यांची ओळख सवदरू पसरलेली आह.े ी हणून वतःला व 
समाजातील ि यानंा नवीन दशा दे याचे काय सधतुा नी केलेले आह.े वतःमधील आ मश  जागृत के यास 
आपण समाज प रवतन क  शकतो हा मु य संदशे यांनी समाजाला दलेला आह.े हजारो अनाथ बालकांची माता 
बनून यांनी या मुलांना समाजात उभे केले.  
िव ा बाळिव ा बाळिव ा बाळिव ा बाळ::::     

भारतातील एक थोर मिहला समाजसेवक हणून ओळख या जाणा या िव ा बाळ यांचे समाजासाठीच े
योगदान ह ेअमू य व पाचे आह.े या मराठी लेिखका व संपा दका हो या. ी पु ष समानतेिवषयी व ि यां या 
समान ह । िवषयी सामािजक चळवळीम ये यांचा स य सहभाग होता.1964 ते 1983 या काळात ी 
मािसका या या सहा यक संपादक हो या. यानंतर ऑग ट 1989 म ये िमळून सा याजणी ह ेमािसक यांनी सु  
केले. ि यां या सम यांची जाण ठेवून यांनी या मा यमातून जनजागृती केली. पु तका या क हर वर घोषवा य 
िलिहलेले असायच े " वतःशी न ाने संवाद सु  करणारं मािसक'. कालांतरान े ि यांनी आिण पु षांनी वतःची 
आिण पर परांशी संवाद साधावा यासाठी असं िलिहलं जाऊ लागलं. काळानु प बदल आिण आधुिनक िवचाराचंी 
कास धरणा या िव ाताई कधीच जुनाट वाट या नाहीत. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

भारतीय समाज व था ही संपूण जगाम ये िस  झालेली दसून येते पु ष धान सं कृती असणा या या 
दशेांम ये ि यांना पूव पासूनच दु यम थान दे यात आले. तरीसु ा वातं यापूव  व वातं यानंतरही भारतीय ी 
ही सव  े ात संघष क न गतशील झालेली दसून येते. चूल आिण मुल एवढेच सीिमत आयु य जगणा या 

ीम ये आता चं ावर जा याची मता िनमाण झालेली आह.े या ि या वतःवरील अ याय अ याचाराची जाणीव 
ठेवून इतर ि यां या भावनाचंी दखल घेताना दसतात. भारतीय ी ही जागितक तरावर े  ठरलेली आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::    

1) महारा ातील समाज सुधारक, िवपुल पाटील.  
2) जागितक क त चे 101 समाज सुधारक सौ क ना डापरे. 
3) ि यांचे उ ारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. 
4) भारतीय समाज सुधारक. इंटरनेटव न ही मािहती घे यात आलेली आह.े 
5) भारतीय ि यांचे समाजकारणातील योगदान ही मािहती गुगल व न घे यात आलेली आह.े 
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**f'k{k.k gs lkekftd ifjorZukps gR;kj vkgsf'k{k.k gs lkekftd ifjorZukps gR;kj vkgsf'k{k.k gs lkekftd ifjorZukps gR;kj vkgsf'k{k.k gs lkekftd ifjorZukps gR;kj vkgs**        
& & & & MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdjckcklkgsc vkacsMdj    

    
izkizkizkizk----    M‚M‚M‚M‚----    rqdkjke «;acd d¨Ygs rqdkjke «;acd d¨Ygs rqdkjke «;acd d¨Ygs rqdkjke «;acd d¨Ygs     

lekt'kkó foÒkxÁeq[k] fo-ik-f'k-Á- eaMG lapfYkr dYkk] okf.kT; o foKku egkfo|kYk;] déM 
bZ&esYk tukaramsoci@rediffmail.com eks- 9423688470 

 

M‚- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k f'k{k.k fo"k;d fopkjkapk vH;kl djrkuk Ákeq[;kus vls fnlwu ;srs dh] 
R;kauh f'k{k.kkYkk lektifjorZukps gR;kj ekuY¨ g¨rs- rlsp f'k{k.kkpk ;¨X; mi;¨x >kYkk ikfgts vls R;kauk 
okVr g¨rs- f'k{k.kkus ekuokr gDd] drZO; o tckcnkjhph tk.kho g¨rs- fó;kauk f'k{k.k fnY¨ rj R;kaP;k 
eqYkkaoj ckYki.kh pkaxY¨ laLdkj d: 'kdrhYk] R;kauk pkaxY;k lo;h Ykkow 'kdrhYk- ns'kkps mÙke ukxjhd 
?kMok;kl egÙokpk okVk mpYkw 'kdrhYk- vlk R;kapk fopkj g¨rk- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh Òkjrh; 
lektkr '©{kf.kd lerk vkiY;koj tkLr Òj fnYkk g¨rk- 1927 lkYkh fof/keaMGkr ljdkjP;k '©{kf.kd 
vFkZladYikojhYk ppsZP;k osGh vkacsMdjkauh lkafxrY¨ g¨rs] **f'k{k.k Álkjkph xrh ikgrk vls fnlwu ;sbZYk dh] 
f'k{k.kkP;k ckcrhr ljdkj Qkj mnkflu fnlrs- f'k{k.k gs ÁR;sd O;ähi;±r i¨g¨pfo.;kps ljdkjps uSfrd 
drZO; vkgs- Eg.kwu f'k{k.k i)rh voYkacrkuk f'k{k.k egkxMs u cuork lektkrhYk rGkxkGkrY;k xfjcki;±r 
f'k{k.k i¨g¨pY¨ ikfgts] ;kph ljdkjus n[kYk ?¨rYkh ikfgts- gs loZ lk/; djko;kps vlsYk rj nfYkr oxkZYkk 
f'k{k.kklkBh dkgh [kkl loYkrh nsÅu brjkaP;k cj¨cjhYkk vk.kkos YkkxsYk] rjp lektkr '©{kf.kd lerk 
vk.k.;kl enr g¨bZYk]**1  

ckcklkgsckaP;k ojhYk fopkjko:u vls fnlrs dh loZ lkekU; tursi;±r f'k{k.k i¨gpfo.;kph 
tckcnkjh ljdkjoj vkgs- xfjc tursYkk R;kpk Qk;nk d#u ?¨.;klkBh] R;kps Lo:I egkxMs vlw u;s- 
;ko:u R;kapk f'k{k.kkdMs ikg.;kpk –"Vhd¨.k vR;ar O;kid vlY;kps fnlrs- R;kaP;k erkuqlkj lektkr 
lok±uk leku gDd nsÅu '©{kf.kd lerk lektkr vk.kko;kl ikfgts- R;kauh nfYkr oxkZdMs fo'¨"k Yk{; 
nsÅu R;kauk loYkrÈph ekx.kh d:u lektkr '©{kf.kd lersph vis{kk O;ä dsYkh vkgs-  

ckcklkgsc vkacsMdjkauh R;kaps gs fopkj jkT;?kVusr dk;|kP;k Lo:ikr varÒwZr dsY¨- R;kapk vlk 
vkxzg g¨rk dh] **ts Yk¨d tkr ;k lkekftd laLF¨pk uk'k dj.;kl mBY¨ vkgsr] R;kauk ;¨X; f'k{k.k 
fnY;kl ;k ns'kkrhYk Yk¨d'kkgh R;kaP;k gkrh lqjf{kr jkfgYk- 24 fMlsacj 1952 j¨th d¨YgkiwjP;k jktkjke 
egkfo|kYk;kP;k okf"kZd lekjaÒr fo|kF;k±uk mÌs'kwu dsY¨Y;k Òk"k.kkr rs Eg.kkY¨ g¨rs] **Kku Eg.kts O;ähP;k 
thoukpk ik;k vkgs vkf.k Eg.kwu ÁR;sd fo|kF;kZus cq)hpk fodkl dj.;klkBh] gkYkvis"Vk lgu d:u Kku 
feGfoY¨ ikfgts vkf.k R;k KkukP;k cGkoj Lora«;i.¨ fopkj djko;kl f'kdY¨ ikfgts-** 

ckcklkgsckaP;k ojhYk fopkjko:u f'k{k.k Eg.kts Kkuxzg.k dj.¨ brdsp uOgs rj fo|kF;k±uh Lora«ki.¨ 
fopkj djko;kl f'kdY¨ ikfgts- Kku feGfo.;klkBh «kkl lgu djko;kph r;kjh fo|kF;kZr vl.¨ vko';d 
vgs- f'k{k.kkPkk Álkj dj.;kP;k dk;kZr d‚Y¨t o fo|kihB ;kaph ns[khYk Qkj tckcnkjh vkgs- Eg.kwu 1927 
lkYkh eqacbZ fo|kihBkP;k iqujZpusP;k lanÒkZr fof/keaMGkr ekaMY¨Y;k fcYkkoj dsY¨Y;k Òk"k.kkr ckcklkgsc 
vkacsMdj Eg.kkY¨ g¨rs] **fo|kihB gh la?kVuk vkgs vls ekuwu pkYk.kkj ukgh- fo|kihB o egkfo|kYk;s gs 
,dkp laLF¨ps egÙokps ?kVd vkgsr- Eg.kwu R;kaph ,desdkaiklwu Qkjdr d:u pkYk.kkj ukgh- mYkV gs n¨u 
?kVd la;qäfjR;k dke d: YkkxY¨ rj inohiwoZ rFkk inO;qÙkj fo|kF;k±r lkaLÑfrd fgr ?kMfo.;kps dk;Z 
vf/kd ifj.kkedkjd d: 'kdrhYk-** 

ojhYk fopkjko:u fo|kF;k±P;k lkaLÑfrd ckcrhr ;¨X; rs ifjorZu dj.;kP;k ÁfØ;sr egkfo|kYk; 
o fo|kihB ;kapk e¨Ykkpk okVk vkgs- fo|kihB o egkfo|kYk; ;kauk ,dkp laLF¨ps egÙoiw.kZ ?kVd ekuwu 
R;kapk la;qäfjR;k fopkj djkok-  
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ÁkFkfed f'k{k.kkph vko';drk % ÁkFkfed f'k{k.kkph vko';drk % ÁkFkfed f'k{k.kkph vko';drk % ÁkFkfed f'k{k.kkph vko';drk %         
M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k ers Òkjrh; lektkr lokZr tkLr vko';d ÁkFkfed f'k{k.k vkgs- 

lektkrhYk fo'¨"k d:u vLi`'; oxkZpk vxnh ftOgkGÓkpk Á'u g¨rk- R;k Á'ukaph foYgsokV >kY¨Ykh ikgwu 
ckcklkgsckaps eu {kqC/k >kY¨ g¨rs- R;kaP;k erkuqlkj R;kaP;k vLi`'; lektkbrdh xjt d¨.kkYkk okVr uOgrh- 
fnukad 6 es] 1929 Ykk egkcGs'oj ;sF¨ R;k osGsYkk eqacbZ ljdkjps f'k{k.kea«kh R;kaP;k fuea«k.kko:u 
f'k{k.kÁseÈP;k ifj"knsr M‚- ckclkgsc vkacsMdj mifLFkr g¨rs- R;k ifj"knsr ÁkFkfed f'k{k.kkpk Álkj gk 
jk"Vªh; –"VÓk vR;ar egÙokpk vkgs- ;k lanÒkZr ckcklkgsc Eg.kkY¨] **ÁkFkfed f'k{k.kkpk Álkj gk jk"Vªh; –
"VÓk vR;ar egÙokpk Á'u vkgs- l/;kP;k ;qxkr T;k ns'kke/khYk cgqtu lekt fuj{kj vkgs v'kk ns'kkpk 
ftou dYkgkr fVdko Ykkxko;kpk ukgh] gs lkaxko;kl ud¨p- ÁkFkfed f'k{k.kkpk lkoZf«kd Álkj lok±xh.k 
jk"Vªh; ÁxrhP;k bekjrhpk ik;k vkgs- dsoG Yk¨dkaP;k [kq"khoj gk Á'u l¨MfoY;kl ÁkFkfed f'k{k.kkpk Álkj 
g¨.;kl dSd 'krds YkkxrhYk- Eg.kwup f'k{k.kkP;k ckcrhr lähpk dk;nk djkok Ykkxr¨- ts oxZ vk/khp 
f'k{k.kkpk YkkÒ /¨rkr R;kaP;koj f'k{k.kklkBh vFkkZr läh djkoh Ykkxr ukgh- T;kauk f'k{k.kkps egÙo dGr 
ukgh] o ts R;k ckcr mnklhu vlrkr] R;kaP;k djhrk lähP;k dk;|kph vko';drk vlrs- Eg.kwu ;k 
ns'kkr f'k{k.kke/;s ekxklY¨Y¨ ts oxZ vkgsr- R;kaP;k ftOgkGÓkpk Á'u vkgs-**                                                   

ÁkFkfe f'k{k.kk ckcr ckcklkgsckaP;k fopkjkr Ákeq[;kus ts mnklhu] egÙo u dG.kkjs ;kaP;kckcr 
lähps dj.;kr ;kos] T;kauk egÙo dGkY¨Y¨ vkgs o mnklhu ulY¨Y;k Yk¨dkauk läh dj.;kph xjt ukgh- 
;ko:u ÁkFkfed f'k{k.kkP;k ckcrhr vLi`'; oxkZdMs tkLr Yk{k fnY¨ g¨rs-  
f'k{k.k % mérhpk ekxZ % f'k{k.k % mérhpk ekxZ % f'k{k.k % mérhpk ekxZ % f'k{k.k % mérhpk ekxZ %     

M‚- ckcklkgsc vkacsMdj erkus vLi`';kapk mérhpk varhe i;kZ; mPp f'k{k.k gkp vkgs- ckcklkgsckauh 
vls vkxzgkus Áfriknmu dsY¨ dh] **vLi`';kaph xqYkkeh mPp& f'k{k.kkusp u"V g¨bZYk- rlsp fodklgh ;kp 
ekxkZus g¨bZYk- vLi ';kaP;k loZ lkekftd nqjo.;koj mPp f'k{k.k gs ,deso v©"k/k vkgs-** ;ko:u mPp 
f'k{k.kkps egÙo fnlrs- mérhP;k loZ cktwapk fopkj dsYkk rj mPp f'k{k.k gh mérhph ,deso xq:fdYYkh 
vlY¨Ykh fnlrs- 

mPp f'k{k.kkpk Á'u vl¨ dh] f'k{k.kkrhYk loYkrhpk Á'u vlsYk ;k loZ '©{kf.kd miØekar] ljdkj 
n{k vlY¨ ikfgts] mPp f'k{k.k gs dso ,dkp oxkZph fejklnkjh u  curk loZp oxkZr mPp f'k{k.kkpk Álkj 
dlk g¨bZYk ;k laca/kh n{krk ?¨.¨ ljdkjus vko';d vkgs- fganwLFkkups Áknsf'kdrk gs oSf'k"V; Yk{kkr ?¨owu M‚- 
ckcklkgsc vkacsMdjkauh Áknsf'kd fo|kihBkph Lok;Ùkrk iqjLdr  dsYkh] i.k g;kp ikrGhoj R;kauh loZ 
ÁkarkrhYk f'k{k.k leku ikrGhoj o leku Áek.kkr vk.kY¨ ikfgts rs fganwLFkkuP;k f'k{k.kin/krhP;k n"Vhus 
fgrkog vkgs] vls vkotwZu Áfriknu dsY¨- ;kp lnaÒkZr R;kauh Yk¨dkauk lk{kj dj.¨] fuj{kjrk lewG u"V 
dj.¨ g;k Ákarhd ljdkjP;k tckcnk&;kaph tk.khogh d:u fnYkh- 
lgf'k{k.kkpk iqjLdkj % lgf'k{k.kkpk iqjLdkj % lgf'k{k.kkpk iqjLdkj % lgf'k{k.kkpk iqjLdkj %     

M‚- ckcklkgsc vkacsMdj gs lg f'k{k.kkps iqjLdrsZ g¨rs- óh&iq:"kkauk ,d o ,d«k f'k{k.k fnY¨ 
ikfgts] vls R;kaps er g¨rs- óh&iq:"k ;kaP;k uhrheÙ¨ps cqtxko.¨ iq<s d:u lgf'k{k.kkYkk foj¨/k dj.kkjs 
uhrheÙ¨P;k ckcrhr óh o iq:"k ;kauk ,d«k f'k{k.k ns.;kP;k foj¨/kkr g¨rs- R;kaP;k erkuqlkj ,d«k 
f'kd.;krwu lektkr vls.kkjh uhfreÙkk <klgSYk o dYkad YkkxsYk Eg.kwu rs óh o iq:"kkaP;k ,d«k vl.kk&;k 
lgf'k{k.kkYkk foj¨/k djr] rsOgk R;kapk eqnk [k¨Mwu dk<rkauk rs R;kauk mnns'kwu Eg.krkr] ** óh& iq:"kkauk 
osxosxGs BsoY;kus R;kaph uhfreÙkk 'kkcwr jkgrs] gk fuOoG Òze vkgs- ,[kknk r:.k fuftZu oukr jkgwu 
czEgpkjh  jkgw 'kdsYk fdaok ,[kknh óh rq:axkr MkacY;kl o frYkk d¨.kkpk lalxZ Ykkxw u fnY;kl rh lk/oh 
jkgw 'kdsYk- ex uhrheÙ¨ps cqtxko.¨ d'kklkBh Eg.kwu v'kk Yk¨dkaP;k uhrheÙ¨Ykk doMh rdsgh egÙo ns.;kps 
R;kauk Á;¨tu okVr ukgh - mYkV fó;kaP;k lgoklkr jkgwu t¨ iq#"k vkiY¨ eu rkC;kr Bsow 'kdr¨ o 
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iq:"kkaP;k lgoklkr th óh vkiY¨ ikmYk okdMs iM.kkj ukgh ;kph [kcjnkjh ?¨rs] R;kauk uhrheku EgVY¨ 
ikfgts-** 

M‚- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k ojhYk erkapk vH;kl dsY;kl vls fnlrs dh [kj¨[kj R;kaps er 
oLrqfLFkrhYkk /k:u vkgs- óh o iq:"k ;kaP;krhYk vuqnku Òkouk u"V g¨.;klkBh óh&iq#"kkaP;k lgoklkph 
t'kh xjt vkgs- óh&iq:"kkaP;k lgoklkrwu lgf'k{k.kkrwu uhrheÙ¨Ykk dkgh /k¨dk i¨gpr ukgh- ijaijkoknh 
uhrheÙ¨pk cMxk ?¨owu lgf'k{k.kkYkk foj¨/k dj.kkÚ;k eaMGÈuk ckcklkgsckapk foj¨/k g¨rk- l/;kP;k 
ifjfLFkrhr ckcklkgsckaps er lektkYkk Ykkxw iMrs-  
f'k{k.kkcj¨cj 'khYkkps egÙo %   f'k{k.kkcj¨cj 'khYkkps egÙo %   f'k{k.kkcj¨cj 'khYkkps egÙo %   f'k{k.kkcj¨cj 'khYkkps egÙo %           

M‚- ckcklkgsc vkacsMdjkauh f'k{k.kkcj¨cjp ek.klkps 'khYk gh lq/kkjY¨ ikfgts- ;k erkps g¨rs- fnukad 
13 twu] 1953 j¨th jkoGh d¡i] eqacbZP;k Òk"k.kkr rs Eg.kkY¨ g¨rs] **vki.k f'kdYk¨ Eg.kts loZ dkgh >kY¨ 
vls ukgh- ek«k f'k{k.kkcj¨cjp ek.klkps 'khYk gh lq/kkjY¨ ikfgts- 'khYkkf'kok; f'k{k.kkph fdaer 'kwU; vkgs- 
Kku gs rYkokjhlkj[¨ vkgs- letk] ,[kk|k ek.klkP;k gkrh rYkokj vkgs- frpk lnqi;¨x dh nq:I;¨x 
djko;kpk gs R;k ek.klkP;k 'khYkkoj voYkacwu jkghYk- r¨ R;k rYkokjhus ,[kk|kpk [kwu djhYk fdaok 
,[kk|kpk cpkj gh djhYk- Kkukps rlsp vkgs-** R;kauh ;kp Òk"k.kkr iq<s lkafxrY¨] **f'kdY¨Ykh ek.kls uqlrh 
ikVÒ: vlwu Òkx.kkj ukgh- T;kauk LokFkkZiYkhdMs dkgh fnlr ukgh- T;kauk Fk¨Mk gh ijkFkZ djrk ;sr ukgh- 
rh ek.kls uqlrh f'kdYkh Eg.kwu dk; >kY¨\**  

R;kaP;k erkuqlkj f'k{k.kk cj¨cj ek.klkps 'khYk lq/kkj.¨ vko';d vkgs- 'khYkkP;k lq/kkj.;krwu 
f'k{k.kkpk lnqi;¨x g¨r¨- Eg.kwu 'khYkkP;k vÒkoh f'k{k.kkps egÙo ukgh- rlsp f'kdY¨Y;k ek.klkauh Lor%P;k 
Kkukpk mi;¨x nqlÚ;kauk lq)k d#u ns.¨ vko';d vkgs- nqlÚ;klkBh dkgh rjh pkaxY¨ dk;Z dj.¨ vko';d 
vkgs-  
v/;;u] v/;kiu vkf.k la'k¨/ku % v/;;u] v/;kiu vkf.k la'k¨/ku % v/;;u] v/;kiu vkf.k la'k¨/ku % v/;;u] v/;kiu vkf.k la'k¨/ku %     

M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k ers v/;kiu o v/;;u ;kaP;k ;'kLohrsckcr loZ tckcnkjh 
Ák/;kidkoj vkgs- Ák/;kidkafo"k;h M‚- ckcklkgsc vkacsMdj Eg.kr vlr dh] **Ák/;kidkauh v/;kiu vkf.k 
v/;;ukr Lor%Ykk brds xqarowu ?;kos dh] vkiY;k ?kjkdMs gh c?k.;kph loM feGw u;s- rs dke R;kaP;k 
iRuhdMs laiw.kZi.¨ l¨iokos- v/;;u] v/;kiu ;kar la'k¨/kugh vkY¨- ;k rhu x¨"VhdMs Ák/;kidkauh fo'¨"k 
/;ku |kos- R;kauh nqljh brj dkes d: u;sr- R;kpÁek.¨ Ák/;kid gk uqlrk fo}ku vlwu pkYkr ukgh- r¨ 
loZJqr vlYkk ikfgts] r¨ Lor% vR;ar mRlkgh vlYkk ikfgts- vkiYkk fo"k; vki.k vf/kdkf/kd ekfgrhiw.kZ 
vkf.k eu¨jatd dj.;kph v'kh R;kP;kr /ked ikfgts-**7 

ojhYk erkoj vH;kl dsY;kl l/;k ifjfLFkrhr Ák/;kidk fo"k;h mYkV ifjfLFkrh vlY¨Ykh fnlwu 
;srs- v'kk ÁdkjP;k Ák/;kidkaph la[;k vxnh ux.; vkgs- l/;k brj dkekdMs Yk{; ns.kkÚ;kaph la[;k tkLr 
vkgs- mRlkgh o eu¨jatukRed Ák/;kidkaph la[;k deh vkgs-  

fo|kF;k±P;k ckcrhr Ák/;kidkus Kkuke/;s l[k¨Ykrk ÁkIr d:u ?¨.;klkBh fo|kF;k±uk vf/kdkf/kd 
okpu djko;kl Á¨Rlkgu o Ásj.kk fnYkh ikfgts vls R;kauk okVr vls- R;kauk okVr vls dh] fo|kF;k±uh 
jktdkj.kkis{kk vH;klkYkk vxzØe fnYkk ikfgts- *fo|kF;k±uk Kkukph vkap vlYkh ikfgts* vlk rs mins'k 
djhr- Eg.kwu R;kaP;k erkuqlkj fo|kF;k±uh jktdkj.k u djrk tkLrhr tkLr Kku ok<fo.;kpk Á;Ru 
djkok-  

,dw.kp M‚- ckkcklkgsc vkacsMdj ;kaps f'k{k.k fo"k;d fopkj ekuokP;k lok±xh.k mérhlkBh vkgsr- 
R;kpcj¨cj ns'kkP;k lok±xh.k fodklklkBh vR;ar egÙokps vkgsr- lektkr lkekftd] vkfFkZd ckcrhr 
lerkoknh –"Vhd¨.k vk.k.;klkBh ckcklkgsckaps fopkj e¨Ykkps vkgsr- vLi`';kaP;k '©{kf.kd Áxrhr R;kaP;k 
fopkjkapk o fopkjkuqlkj Ñrhpk vR;ar e¨Ykkpk okVk vkgs- R;kaP;k '©{kf.kd fopkjkrwu cÚ;kp Áek.kkr 
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lkekftd ifjorZu >kY¨Y¨ vkgs- f'k{k.kkckcr R;kaps mins'k] ea«k lans'k] vkokgus Ásj.kknk;h B:u lektkpk 
fodkl >kYkk vkgs-  
fu"d"kZ % fu"d"kZ % fu"d"kZ % fu"d"kZ %     
1- M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh vk;q";Òj eqYkkeqYkÈP;k ckcrhr lgf'k{k.kkpk iqjLdkj dsYkk g¨rk-  
2- v/;;u v/;kiu o la'k¨/ku ;ke/;s Ák/;kidkaph Òwfedk o tckcnkjh vfr'k; egÙoiw.kZ fnlwu ;srs-  
3- f'k{k.kkP;k ÁfØ;sr ÁkFkfed f'k{k.kkYkk vuU;lk/kkj.k egÙo vkgs-  
4- lkekftd fodklkP;k ÁfØ;sr f'k{k.k ÁfØ;k egÙokph vkgs-  
5- f'k{k.kkcj¨cjp 'khYkkYkk i.k vuU;lk/kkj.k vls egÙo vkgs-  
6- M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k '©{kf.kd fopkjkrwu e¨BÓk Áek.kkr lkekftd ifjorZu >kY¨Y¨ fnlwu 

;srs-   
lanÒZ xzaFk % lanÒZ xzaFk % lanÒZ xzaFk % lanÒZ xzaFk %     

1- turk & 22-02-1941-    
2- vki ?kjh ckVk] cki ?kjhgh ckVk & vxzY¨[k & cfg"Ñr Òkjr fnukad 15 tqY© 1927 & jRukdj x.kohj     
3- cfg"Ñr Òkjr 15&02&1927    
4- ewduk;d 11 lIVsacj] 1920    
5- M‚- ckcklkgsc vkacsMdj ekul vkf.k rÙofopkj & /kuat; dhj iku ua- 15-    
6- uo;qx & 6 tuojh 1920-    
7- egku f'k{kkfo/k & M‚- ckcklkgsc vkacsMdj Lejf.kdk 14 ,fÁYk] 1990] ,l-th- dkGs     
8- nfYkrkaps f'k{k.k & M‚- Òhejko jketh vkacsMdj] iku 115]116-    
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अधं दा िनमलूनात वामी िववकेानदं याचं ेयोगदान अधं दा िनमलूनात वामी िववकेानदं याचं ेयोगदान अधं दा िनमलूनात वामी िववकेानदं याचं ेयोगदान अधं दा िनमलूनात वामी िववकेानदं याचं ेयोगदान : : : : एक एक एक एक 
समाजशा ीय अ याससमाजशा ीय अ याससमाजशा ीय अ याससमाजशा ीय अ यास    

    

ाााा....    डॉडॉडॉडॉ. . . . मुडं ेराम कशन ह रदासमुडं ेराम कशन ह रदासमुडं ेराम कशन ह रदासमुडं ेराम कशन ह रदास    
समाजशा  िवभाग मुख, एकता िश ण सारक मंडळसंचिलत, कला महािव ालय िबडक न, ता.पैठण , िज.औरंगाबाद. 

Email. Id .  ramkishanmunde9@gmail.com 
प रवतन हा एक िनसगाचा िनयम आह.े या माणे समाजातही प रवतन होत असत.े सामािजक व था व 

सामािजक सं था यात सात याने प रवतन होत असललेे दसून येते. सामािजक सं था पूव चे व प ह े अगदी 
सवसमावेशक आिण या गरजाची प रपूतता व ताणतणावांचे िनयं ण या योजनेअंतगत होत होते. ची 
जबाबदारी ही समाजाची जबाबदारी समजली जायची. पण या व थेत अनेक कारणांमुळे प रवतन घडून आल.े 
यात जागितक करण, उदारीकरणवखासगीकरणान ेअिधकच भर घातलेली दसून यतेे. यामुळे समोर अनके 
कारचे सामािजक  िनमाण झालेले दसून येतात. यामुळे या जीवनात एक कारची अि थरता व 

अगितकता दसून येते. िश णातून नोकरी िमळेलच याची शा वती नाही. वसायात यश िमळेल याची खा ी दतेा 
येत नाही. ीचे मनाजोगते ल  ठरणे ह े डंा, जात-पात, खान- दान या सव वी हाताबाहरेील गो ीवर अवलंबून 
राहत.े नवरा मनासारखा वागेल याची शा वती दतेा येते नाही. सास,ू सासरा, नणंद, यां याकडून आजकाल घरगुती 
हसाचार होत असलेला दसून यते आह.े ि यांमधील असुरि तता व बला काराचे माण याच माणे आज 

समाजात आनँर क लग या घटना घडताना दसत आहते. 
समाजात आज अनके कारचे आ थक फसवणुक च े कार समोर येत आहते. दहशतवाद, बेकारी, वाढती 

शै िणक मू य, सततचा दु काळ यातून होणा या शेतक यां या, सरकारची वेळोवेळी बदलती धोरणे, गु हगेारी, 
गंुडागद  अशा अनेक कारचे  समोर िनमाण झाले आहते. ह े  जे हा वैध मागाने सुटत नाहीत ते हा 

 अंध केड े वळताना दसते. अंध दचेा तो ‛सरु ाकवच’ हणून वापर करतो. यातनूच समाजात अनके 
कार या अंध ा ज मास आले या आहते. 

अंध चेा इितहास हा अगदी मानवी िवकासा या आ दम काळापासूनचा आह.े माणूसाला िनसगातील 
घडणा या घडामोडीचा अथ कायकारणभावा या आधारे लावत येत न हता. कारण यावेळेस या माणासा या 
बु ीचा िवकास झाला न हता. यामुळे मानव या घडणा या घडामोडी अवै ािनक प दतीने शोधत होता. 

आ दम काळापासून िनमाण झाले या अंध ा वै ािनक युगात ही तशाच समाजात अि त वात असले या 
दसून यतेात. अंध दा िनमुलनाचे काय पुवा पासून समाजसुधारकांने केलेले दसून यतेे. यात ामु याने संत 
ाने र महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, 

लोकिहतवादी, महा मा योितबा फूल,े महष  िव ल रामजी शद,े राजष  शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
व  वातं यवीर सावरकर या समाजसुधारका ं माणेच वामी िववेकानंद यांनी पण अंध ा िनमूलनाचे काय केले 
आह.े तुत संशोधन लेखात वामी िववेकानंद यां या अंध दा िनमूलना या कायाचा आढावा घेणार आहोत. 
सशंोधनाची उ शेसशंोधनाची उ शेसशंोधनाची उ शेसशंोधनाची उ शे    

तुत संशोधनासाठी खालील माणे उ शे िनि त कर यात आली आहते. 
1) वामी िववेकानंद यांची ‛अंध दा' या संक पनेिवषयीची भुिमका िवशद करणे. 
2) अंध दा िनमूलनात वामी िववेकानंद यां या योगदानाचा अ यास करणे. 

सशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दती    
तुत संशोधनासाठी वणना मक संशोधन आराख ाचा उपयोग केला आह.े तसेच संशोधनासाठी दु यम 

ोतां या आधारे त थ संकिलत केली आहते. यासाठी पु तके, िनयतकािलके, मािसके, वतमानप  या आधारे 
त यांचे िव ेषण केले आह.े 
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वामी िववेकानंद यांचे भारता या नविनमाणात मह वपुण थान आह.े िववेकानदं यांनी भारतातील 
त णांना नवी उमेद, ऊजा दे याचा य  केला.सवधमसमभाव, मानवतावाद, रा ीय एका मता अशा अनेक 
सामािजक मू यांची िशकवण समाजात जव याचा य  केला. यांनी धमातील अंध दा, ढी, परंपरा यां या 
पाशामधून या दशेाला मु  के यािशवाय या दशेा या वातं यालाही काही अथ असणार नाही. असे यांचे ठाम मत 
होते. समाजातील अंध दािनमूलन करायचे असेल तर येक खे ात एक सं यासी हणजे एक कायकता ठेवावा 
लागेल. या याबरोबर वेद, कुराण व बायबल अशी धम ंथ असतील. सा या धमाचे मुलत व एकच आह.े माणसाला 
जो माणूस बनवतो तोच धम ही धमाची खरी ा या आह.े यामुळे एक धम ि वकारला तर तु हाला सव धम 
ि वकारावे लागतील आिण एक धम नाकारला तर सारे धम नाकारावे लागतील. ह े या सं याशाला खे ांतील 
लोकांना समजावून ावे लागेल. हणजे माणूस बन यासाठी एखादा धम वीकार याची पण गरज नाही,ह े
लोकां या ल ात आणून ावे लागेल.मा  या सं याशा या बरोबर पृ वीचा गोल असेल भूगोला या मदतीन े
इितहास िशकवतील. यां या बरोबर लोहचुंबक असेल. रसायनातील योग असतील. आधुिनक िव ान समजावून 
दऊेन आपणाला या आप या लोकांना तमोयुगातून बाहरे काढून यांची आज जी पाशवी िपळवणूक होते आह े यातनू 
मु  करावे लागेल. 

याव न असे दसून येते क , िववेकानंदांना सामािजक सधुारणाची सु वात ामीण खेडयातुनच करायची 
होती. कारण क  भारत हा खे ांचा दशे आह.े या मा यमातून यानंा सवधमसमभाव धम आिण िव ानाची सागंड 
घालून नवसमाज िन मती करायची आह.े 

अमे रकेत पँिसडोना येथे भाषण दतेाना त े हणाले क , “आकाशात हडणारे वायूचे गोळे पृ वीवर 
हडणा या माणसा या कतृ वावर प रणाम करतात असे  समजणे हा मानवी मनाला होणारा एक रोग आह.े 

माणसाचे साम य ख ी करणारी यासारखी दसुरी भयावह गो  नाही.” आजही माणसे आकाशातील हाचंी बाधा 
होऊ नये हणून उपवास धरणे तसेच शनी दवेाची पूजा करतात. शनी चौथा यावर मिहलांना नाकारतात. 
िववेकांनंदांचे िवचार ि वकारले असते तर समाजात न च प रवतन झाले असते. 

भिव यािवषयी सांगताना िववेकानंद हणतात क , “कमकुवत मनाची माणसे या वेळी यांना असहाय 
वाटते.सव व गमाव यासारखे वाटते ते हा भिव याकड ेयेतात.जर ह, तारे माझे आयु य बदलून शकतील तर मी त े
जग या या लायक च ेनाही. ताकदवान हा, अंध ां या पलीकड ेजा, वतं  हा”  असा स लाही ते दतेात. 

भ द ू लोकांिवषयी त े हणतात क , जु या दतंकथांना पकांचा वेश दऊेन यांना वेडपट मह व द याने 
अंधिव ास व खुळचट समजुती बळावतात. हा मानवी समाजाचा दबुळेपणा आह.ेआिण भ द ूलोक याचा फायदा 
घेऊन समाजाला नागवतात. तसेच जो धम, समाज ि यांना समानतचेा ह  दते नाही तो धम, तो समाज हा 
सैतानाचा बाजार आह.ेकारण क  रज वलेन ेमं दरात जाऊ नय ेअसा भंपक उपदशे करीत येथील धम उभा आह.े पुढे 
जाऊन असे सांगतात क , दि णे वर मं दर वे यासांठीही खुले असले पािहजे. याव न ि यांिवषयीचा 
िववेकानंदांचा उदारमतवादी दृ ीकोन दसून येतो. जो आजही ि यांना मं दर वेशासाठी लढा ावा लागत आह.े 
हणून याचंे िवचार ासंिगक आहते. 

नवा भारत घडवायचा असले तर आपले दवे आता जुने झाले आहते. आप याला आता नवे दवे, नवा वेद 
आिण नवा धम हवा आह.े अशा कारचा आशावादही ते उराशी बाळगतात. यां या वै ािनक दृ ीकोनातनू 
िनमुलन करणे श य आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

तुत संशोधन लेखाव न खालील कारची िन कष मांड यात आली आहते. 
१) सामािजक सं थातील प रवतन अंध दा वाढीस कारणीभूत आह.े 
२) वामी िववेकानंद यांचे योगदान भारता या नविनमाणात मह वपुण आह.े 
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३) धमातील अंध दा, ढी, परंपरा यां या पाशामधून या दशेाला मु  के यािशवाय या दशेा या 
वातं यालाही काही अथ असणार नाही. असे वामी िववेकानंद यांचे ठाम मत होते. 

४) येक खे ात एक सं याशी हणजे कायकता ठेवावा.तो अंध ा िनमुलनाचे काय करेल. िववेकानंदांना 
सामािजक सुधारणाची सु वात ामीण खे ातूनच करायची होती. 

५) आकाशात हडणारे वायूचे गोळे पृ वीवर हडणा या माणसा या कतृ वावर प रणाम करतात असे समजणे 
हा मानवी मनाला होणारा एक रोग आह.े 

६) कमकुवत मनाची माणसे या वेळी यांना असहाय वाटते ते हा ते भिव या कड ेवळतात. 
७) जु या दतंकथांना पकांचा वेश दऊेन यांना वेडपट मह व द याने अंध ा व खुळचट समजुती 

बळावतात.  
८) धमात ि यांना समानतेचा ह  असला पािहजे .दि णे वर मं दर वे यासांठीही खुले असले पािहज.े 

याव न  िववेकानंदांचा ि यांिवषयीचा उदारमतवादी दृ ीकोन दसून यतेो. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    

वामी िववेकानंद हणतात क ,  नवा भारत घडवायचा असेल तर आपले दवे आता जनुे झाल े आहते. 
आप याला आता नवे दवे, नवा वेद आिण नवा धम हवा आह.े अशा कारचा आशावाद उराशी बाळगतात. यां या 
वै ािनक दिृ कोनातूनच अंध ा िनमूलन करणे श य आह.े 
सदंभ थंसचुीसदंभ थंसचुीसदंभ थंसचुीसदंभ थंसचुी    

1) आड, प.रा 2013. अंध दा िनमूलन वाताप  सातारा : महारा  अंध ा िनमूलन सिमती. 
2) दाभोळकर, नर  2015 म आिण िनरास .पुणे राजहसं काशन. 

3) दाभोळकर, नर . 2014  िववेकाची पताका घेऊ खां ावरी पुणेः दलीपराज काशन. 
4) डोईफोडे, योती .2013 समाजशा ीय संक पना व ा ी औरंगाबादः िव ा बु स पि लशस. 
5) झके रया, र फक 2004 अ ाता या ानासाठी , मुंबईः पाँ युलर काशन. 
6) बोधनकर, सुधीर व अलोनी, िववेक. 1993 सामािजक संशोधन प दती. नागपूरः साईनाथ काशन. 
7) भांडारकर, पु.ल.1987. सामािजक संशोधन प दती. नागपूरः महारा  िव ापीठ ंथ िन मती मंडळ. 
8) अंध ा िनमूलन वाताप . 
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सािव ीबाई फुल ेयाचंी सािव ीबाई फुल ेयाचंी सािव ीबाई फुल ेयाचंी सािव ीबाई फुल ेयाचंी किवताकिवताकिवताकिवता    
    

ीमती रािधका बनकर    
संशोधक िव ाथ नी, मराठी संशोधन क , देविगरी महािव ालय, औरंगाबाद. 

मो. न.ं- ८६२३००४५७२ 
भारतीय इितहासात सािव ीबाई फुले ह े नाव ांितकारक आिण ेरणादायी आह.े या काळात ीला 

समाजात मानाचे थान िमळत न हत,े िश णापासून आिण वातं यापासून दरू ठेवून ि यांना परावलंबी आिण 
पारतं यात ठेवले जात होत,े याच काळात सािव ीबाई फुलनी आपले वतःचे ि म व घडिवले आह.े समाजा या 
संघषा या ल ाला सामोरे जाऊन सािव ीबा नी ी जातीला पारतं यातनू बाहरे काढले आह.े स य, याय, 
समता, बंधुता यां या पायावर उभा असलेला ान मुख  आिण कत िन  असा एका म, एकसंघ समाज िनमाण 
करणे ह े समाज बोधनकारांचे मह वाच े काय होते. या व पूत साठी समाज सधुारकांनी आप या जीवनाचा, 
जीवनातील आनंदाचा याग क न समाजासाठी वतःला अपण केले. यातील मह वाचे नाव हणजे ांती योती 
सािव ीबाई फुले ह े होय. पेशवाईचा अ त आिण इं जी राजवटीत सािव ीबाईचे काय मह वपूण आह.े 
सािव ीबा चा ज म एका गरीब शेतकरी कुटंुबात ३ जानेवारी १८३१ रोजी खंडाळा तालु यातील नायगाव या 
खे ात झाला. व थ बसनू राहणे सािव ीबा या वभावात न हते. विडलांसोबत शेतात जाणे, आईला 
घरकामात मदत करणे यासार या कामाची यांना आवड होती. सण १८४० म ये सािव ीबा चा जोतीरावांबरोबर 
िववाह झाला. सािव ीबा या वभावात हण कर याची मता अस यान े जोतीराव यांना खूप काही िशकवू 
शकले. समाज सुधार या या कायात खां ाला खांदा लावून जोतीराव आिण सािव ीबा नी समाज सुधार याचे 
काय केले. सा या जगाला वं  ठरले या जोतीरावां या कायाला स य साथ संगत दते सािव ीबा नी काय कतृ व 
घडिवले. जात, वण, वंश, लग, धम या आधारावर िवषमता पोसणा या समाजाला छेद दला. भेदाभेद करणा या 
सं कृतीला आ हान दले. शोिषतां या उ थानाचा यास आिण शोषकां या वाथ  वृ ी िव चे लढे जोतीबा 
आिण सािव ीबा नी पुकारले. 
सािव ीबा च ेसामािजक सािव ीबा च ेसामािजक सािव ीबा च ेसामािजक सािव ीबा च ेसामािजक योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

सािव ीबाई पती या कायात स यपणे भाग घेत हो या. ी वातं यासाठी ीने िशकावे ह ेसािव ीबा च े
ीदवा य होते. १४ जानेवारी १८४८ वष  जोतीरावानंी पु यात मुल ची पिहली शाळा काढली. पण मुल ना 

िशकव याचे धाडस कोणाला होत न हते. कोणी िश क यासाठी पुढे येत न हता. ते हा सािव ीबाई मुल ना शाळेत 
जाऊन िशकू लाग या. या काळात बायकांनी िशकावे हणजे महापाप आिण यांना िशकवणे हणजे तर महाभयकंर 
पाप समजले जात होते. याच वेळेस सािव ीबा चा ीजाती या िश णाचा संघष सु  झाला ' सािव ीबा नी 
समाज ातंीसाठी त कालीन ढी व िवचार यावर मात क न वतं ता, समानता, बंधु व या मू यवान जीवन 
त वांची, मानवी ह ांची जाणीव समाजात जवली ' १ 

सािव ीबा ना सामािजक काय करत असताना खूप ास सहन करावा लागला. पु यातले अितकमठ लोक 
यां यावर दगड, शेण, िचखल फेकत होते. पण सािव ीबा नी या छळाला शांतपणे त ड दते मुल ना िश ण 

दे याचे काय अिवरतपणे चालू ठेवले. ह े िश ण काय पा न १९५२ म ये इं ज सरकारन ेफुले पती-प चा मेजर 
कॅ डी यां या ह ते जाहीर स कार केला. ि यां या उ ारासाठी सािव ीबा नी फार मोठे काय केल ेआह.े ी ही 
जाती सं थचेी वाहक अस यामुळे आप या दशेात खाल या जातीवर जशी बंधने लादली गेली, याच माणे 

ीवरही मो ा माणात बंधने लादली गेली. एक कड ेितला दवेता हणायचे आिण दसुरीकड ेअिधक अिधक बंधन 
लाधायची असा सारा वहार आप या दशेात होता. खाल या जात ना िश णापासून आिण संप ी पासून जस े
वंिचत ठेवले गेले, या माणेच ीलाही ठेव यात आले होते. प रणामी कुटंुबासाठी राबणा या गुलामापे ा  ितची 
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काही वेगळी अव था न हती. संसाराचे एक चाक हणजे ी आह ेअसे हणायच ेआिण ते चाक दबुळे ठेवायचे, 
परावलंबी ठेवायचे ही इथली नीती होती. हणून सव समासुधारकानंा ितची या गुलामिगरीतून सुटका होणे 
अितशय मह वाचे वाटले. याम ये सािव ीबाई फुले यांनी अितशय मह वाची अशी कामिगरी केली.  'दिलत 
जािणवे या आ  आधुिनक िव ोही कविय ी' २ हणून सािव ीबा चा उ लेख केला जातो. बाल जरठ िववाह, 
अनेक प ी व, केशवपण आिण सती था यामधून ी अिधकािधक गुलाम झालेली होती. ी या दःुख मु चा आिण 
वातं याचा पिहला य  महा मा जोतीराव फुले आिण सािव ीबाई फुले यांनी केला. ि यांसाठी िश णाची दारे 

खुली क न एका येयवादाने भारले या या पती-प नी िनध ा छातीने ी िश णाचे काय केले आिण ित या 
गुलामिगरीला सु ंग लावला. सािव ीबा या मते शोिषतांचे जग बदलायचे आह े हणूनच िश ण अप रहाय आह.े 

                                     'शू ांना सांग याजोगा िश ण माग हा,  
                                       िश णाने मनु य व पशु व हटते पहा ' ३ 
सािव ीबा ना जाती व था संपवायची होती. ि यांचे जगणे माणसात पांतर करायच े होत.े  

वेगवेग या मागाने होणारे शोषण बंद कर यासाठी अनेक िविवध चळवळ ची मािलकाच यांनी उभी केली. 
वतः या वा ातील िवहीर िप या या पा यासाठी दिलतांना खुली क न दली. िवधवां या पुन ववाहा या 

चळवळीत सहभागी झा या. िवधवांचे केशवपण होऊ नये हणून हा ाचा संप घडवून आण यासाठी यांनी नेतृ व 
केले. बालह या ितबंधा मक गृह थापन क न अशा ि यांची बाळंतपणे वतः केली. आधुिनक भारतात जाती 
संप या पािहजेत हणून आतंरजातीय िववाह लाव यात यांनी पुढाकार घतेला. सािव ीबा ची ी िश णा या 
कायावर िन ा होती. परंतु अनाथांना आसरा िमळावा तसेच सामािजक कायात पुढाकार यावा ह े यांचे येय होते. 
सािव ीबा नी सामािजक काय कर यास मह वाचे असे मह व दले. 
सािव ीबा ची सािहि यक दृ ीसािव ीबा ची सािहि यक दृ ीसािव ीबा ची सािहि यक दृ ीसािव ीबा ची सािहि यक दृ ी    

सािव ीबा नी या माणे शै िणक व सामािजक े ात िवशेष योगदान दल े याच माणे यांचे लेखन 
दखेील मह वपूण आह.े सािव ीबाई फुले यांचे दोन का सं ह िस  आह.े १८५४ साली िस  झालेला ‘का  
फुले’ आिण १८९१ ला कािशत झालेला ‘बावनकशी सुबोध र ाकर’ ह े दोन का सं ह होत. सािव ीबा या 
का  लेखनातून िनसग, समाज, आ मबोध, ऐितहािसक तसेच फुटका   होते. सािव ीबाई या सािह यातनू 
सम  सािहि यक पैलूचे दशन घडते. 'दःुिखतां या वेदनां या कळा उरात आम याही' ही जाणीव सदवै अंतकरणात 
ठेवून ख या अनुभूतीचे ामािणक आिण ासा दक िच  सािव ीबाई या किवतेतून आलेले दसते. याच माणे 
यां या किवतेतून त कालीन समाजा या सामािजक प रि थतीचे तसेच िश णाचे मह व सामािजक अंगान ेिवशद 

केले आह.े सािव ीबा ची येक किवता मनाला भावणारी तसचे ेरणादायी आह.े मानवी दयाचे दशन यां या 
का ातनू होत.े यां या येक किवतेतनू समाजाला मह वपूण संदशे ा  झाला आह.े सािव ीबाईचे िवचार आिण 
काय यां या लेखणीतून समाजासमोर आले आहते. सािव ीबाई या का रचनचेा काळ केशवसुतां या तीस वष 
अगोदरचा आह.े केशवसुतां या का ात जी आधुिनकता आली, आ मपरता आली, िनसग आला तो तीस वष आधी 
सािव ीबा या किवतेत थो ाफार माणात आला आह.े हणूनच यांना 'आधुिनक मराठी का ाची जननी' ४ 
असेही हटले जात.े 

तळागाळातील दबलेली मानवी आयु य व जीवन संघषाशी िनगिडत असलेली यांची मू ये हीच खरी 
ितिनिधक मू य असून या मू यां या अनुरोधाने समाजात प रवतन घडवून आण याची व यासाठी एक भावी 

साधन हणून सािह याचा वापर कर याची सािव ीबाईची िज  मह वाची ठरते. सािव ीबाई या का रचनते 
चं ाची शीतलता आह.े सािव ीबाईची ितभा ही आ ासक, आवाहक, संयमीत, शांत,संयतिशल, प रवतन िन ा 
घेऊन अवतरत.े या २३ वषा या असताना 'का फुल'े हा का सं ह कािशत झाला. सािव ीबाईचे का फुले व 
बावनकशी सुबोध र ाकर ह ेदोन का सं ह िस  आहते. का फुले या किवतासं हात उपदशेपर किवता, िश ण 
िवषयक किवता व अ य किवतांचा समावेश झाला आह.े इसवी सन १८९१ साली िस  झाले या यां या दसु या 
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का सं हात सािव ीबाईची ेरणा थान,े भारताचा सामािजक इितहास, ाचीन म ययुगीन कालखंडाचा इितहास 
सांगून पेशवाई या रावबाजीचे व पोखरले या समाजाचे िवदारक िच ण केले आह.े याच माणे जोतीरावांनी 
शु ासाठी केलेले काय, यांना झालेला समाजाचा खर िवरोध, नाईलाजान े घर सोडाव लागणे इ यादी गो ी 
िव ताराने आले या आहते. 
सािव ीबाई फुल ेयां या का ाच ेिवशषेसािव ीबाई फुल ेयां या का ाच ेिवशषेसािव ीबाई फुल ेयां या का ाच ेिवशषेसािव ीबाई फुल ेयां या का ाच ेिवशषे    

सािव ीबाई फुले यां या  'का फुल'े आिण 'बावनकशी सुबोध र ाकर' या किवतासं हातील किवताचंा 
िवचार करता, या किवताचंे वेगवेग या िवभागात वग करण करता येते. सािव ीबा या िवचारांचा, मनातील 
आंदोलनाचा, समाजो ाराचा िवषय या किवतांमधून येतो. सािव ीबा या काही किवतांतून यांची का  िवषयक 
भूिमका  होताना दसते. 'खुळे का  व खुळा कवी' तसेच ' ा कवी' या किवतांमधून यांची का  िवषयक 

ग भ जाणीव प  दसते. िवचारांची संप ता, क पनेची भरारी तसेच का आशय यांचे दशन सािव ीबा या 
किवतेमधून होते. सािव ीबा या आ मपर किवता दखेील मह वा या आहते. 'संसाराची वाट' आिण 'माझी 
ज मभूमी' या किवतात यानंी आप या संसारािवषयी या आिण ज मभूमी िवषयी या भावना  के या आहते. 
'संसाराची वाट' या किवतते जोतीरावांबरोबर आपला ससंार कसा आनंदात व सुखात झाला याचे वणन आले आह.े 
सािव ीबा या किवता सं हािवषयी बोलताना डॉ. मा.गो. माळी हणतात क ,"सािव ीबाईचा पिहला का सं ह 
या काळात िस  झाला या काळात समकालीन अशी एकही कविय ी झा याचे दसून येत नाही. उपेि तां या 

जागरणाचा व समाजसुधारणेचा िवषय समािव  असलेला का रचना या काळात के याचे उदाहरण महारा  
सार वतात सापडत नाही. यामुळे सािव ीबा ची का रचना हणजे सामािजक आिण सािह य े ातील ांतीच 
होय ह ेमा य करावे लागेल"५ 

सािव ीबाई फुले यांनी िश णाला िवशेष मह व दले आह.े िश णामुळे माणसा या िवचाराची उंची 
वाढते. याला ख या खो ाची जाण येत.े आजूबाजू या प रि थतीचा साधक बाधकपणे तो िवचार क  शकतो. 
िश णाचे मह व समजून सागंत असताना या हणतात क , 

                                 "मनु याचा खरा दािगना िश ण आह,े  
                                  या चला, जा शाळेला, जा शाळेला"६  
सािव ीबा नी आयु यभर ि यां या िश णावर िवशेष भर दलेला आह.े एक ी िशकली तर संपूण िपढी 

ही सुिशि त होते यावर यांचा िव ास होता. यांनी आप या किवतेमधून दखेील िश णाचे मह व िवशद केल े
आह.े जोतीराव फुल ेबरोबर आपला संसार सुखाचा आिण आनंदाचा झाला ह ेसांगायला या िवसरत नाही. 

'मा या जीवनात योितबा वानंद, जैसा मकरंद कळीतला! 
ऐसा भा यवंत असेल तजुला, नसे आनंदाला पारावार!! 

असा भा यवंत पती मला िमळाला आह.े यामुळे मा या आनंदाला पारावार नाही असे सािव ीबाई 
हणतात. या भूमीत राहणारी माणस ेमनान ेउदार आहते. यथेील शेतकरी हा बळीराजा आह.े बालपणी झाललेे 

पुराणांचे सं कार यां या किवततेून प पणे दसतात. सािव ीबा या िनसग किवतानंी तर यांची 
क पनाश ची भरारी दाखवून दली. जाईच े फुल, जाईची कळी, िपवळा चाफा, फुलपाख  व फुलांची कळी, 
मातीचा मिहमा या िनसगपर किवता यांनी िलिह या आहते. िनसगावर वतं  व भावगीता मक रचना कर याचा 
तो काळ नसतानाही सािव ीबा नी या कारा या किवता के या ही िवशेष. ड गर, न ा, फुल, कळी, फुलपाख  
यांनी िनसगातील स दयाने बहरले या गो ी किवतेचा िवषय होऊ शकतात ही याचंी दृ ी काळा या दृ ीने नवीन 
आह.े फुला या कळीला पा न ित यावर फदा झालेले फुलपाख  व ेमआतुर कळी यांचे िच ण  ‘फुलपाख ’ व 
‘फुलाची कळी’ या किवतेत आले आह.े ‘िपवळा चाफा’ कविय ीचे मन मो न  घेतो. किवता िलहायला भाग पाडतो. 
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'जैसे रतीला! मदन खेळवी, तैसे कवीच!े मन चतेिवतो, 
गूढपण ती! मनात  िश नी, का  कराया! उ मुख करतो' 

िनसगातील सा या सा या गो ीचे या वणन करतात. यांची िनसगपर किवता कधी भावनांनी भरते तर 
कधी क पनानंी फुलनू मानवा या वा तव जीवनाशी नात े सांगत.े सािव ीबाई या िनसग किवता बरोबरच 
सामािजक किवता दखेील मह वा या आहते. यानंा समाजा या ि थतीची ती  जाणीव होती. तळागाळातील 
समाजाचे यानंी अ यंत जवळून दशन घतेले होते. शु ांची दःुखे, दिलतांवरील अ याय यांनी अनुभवला होता. गतत 
सापडले या समाजाला बाहरे काढायचे असेल तर िश णािशवाय पयाय नाही ह े यांनी हरेले होते. शू ा या दयनीय 
अव थेचे िच ण यांनी काही किवतेम ये केले आह.े अंध वेर यांनी कडाडून हार केला. बळी दणेे, नवस सायास 
करणे इ यादी कार समाजात वाढत होते. अंध वेर टीका करताना सािव ीबाई हणतात. 

' ध ड ेमुले दतेी! नवसा पावती!! ल  का करती! नारी नर!!' 
समाज ि थतीचे अवलोकन क न यांना का प दतेाना समाजातील दःुख, वेदना, हतबलता यानंा 

का प दतेा येते. या वेदनेचेही गीत होऊ शकते ह े यांनी दाखवून दले. सािव ीबाईची बोधपर किवता दखेील 
िततक च मह वाची आह.े बोधपर किवता या समाजाला उ शूेन केलेल ेआहते. समाजाला नैितकतेचे डोळसपणाचे 
धड ेदे याचा य  यातून झालेला दसतो. यासंदभात यांची 'अ ान' नावाची किवता उ लेखनीय आह.े 'नवस' या 
किवतेतनू या अ ानी जनतलेा उपदशे दतेात. 'जोतीबाचा बोध' या किवतते सेवे या भावातून जे सेवा करतात तचे 
लोक ध य आहते ह ेसांिगतल ेआह.े 'तेच संत' या किवतेत यांनी सतंांची ल णे सांिगतली आह ेसंत कुणाला हणावे 
ह ेसांगताना या हणतात क , 

                    'सेवा परमाथ! पाळी त साथ!  होई जे ताथ! तेच वं !!' 
मानवी मनातील भावभावना या बोधपर किवतांमधून  झाली आह.े सािव ीबा नी याबरोबरच काही 

ाथनापर किवता िलिहले या आहते. शंकर-पावती या किवता, बळीराजाचे गुणगौरव करणा या किवता यानंी 
िलिह या आहते. याचबरोबर  यां या इितहासिवषयक किवता मह वा या आह.े छ पती िशवाजी, राणी छ पती 
ताराबाई यां या कायकतृ वाचा गौरव सािव ीबा नी केला आह.े या ऐितहािसक किवतातंून सािव ीबाईच े
इितहासाच े ान ल ात येऊन भारतीय इितहासािवषयीचा अिभमान  होताना दसतो. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

सािव ीबाई या किवतेिवषयी िवषयी सांगताना असे हणता येईल क , यां या का फुलेतील किवता 
सहज, सो या, ासा दक असून या सािव ीबाई या वतं  ितभेचा आिव कार आहते. बावनकशी सुबोध र ाकर 
म ये शै िणक व सामािजक िवचार सांगून जोतीबारावां या महनीय कायाची मािहती व यां या ब लची कृत ता 

 झाली आह.े सािव ीबाईची भाषणे आिण प े यातून यांची सेवाभावीवृ ी, अफाट धैयवृ ी दसून येते व 
कोणताही संग नेम या श दात सांग याचे कसबही दसते. भारतीय ीला ित या अि त वाची, साम याची 
जाणीव क न दऊेन समाजाला मानवतेचा मं  सांगणा या महान अ णी हणज ेसािव ीबाई फुले होत. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    

१) द. स.झोडगे - सािव ीबाई फुले काळ आिण कतृ व, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, ि तीय आवृ ी, २००६ पृ. . 
६९. 

२) डॉ. मा.गो. माळी (संपा),सािव ीबाई फुले सम  वां मय,महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, १९९८, पृ. . २ 
३) डॉ.जया िव नाथ पाटील- दिलत कविय ची किवता: व प आिण िच क सा, प गंधा काशन, पुणे, २०१४, पृ. . ३८. 
४) डॉ. मा.गो. माळी (संपा),सािव ीबाई फुले सम  वां मय,महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, १९९८, पृ. . ३८. 

५) डॉ. मा.गो. माळी (संपा),सािव ीबाई फुले सम  वां मय,महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, १९९८, पृ. . ३९. 
६) का  फुले, ३९ सामुदाियक संवाद, प , पृ. . ३१. 
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मिहलामिहलामिहलामिहला    िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबडेकरआबडेकरआबडेकरआबडेकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    मीना बोडमीना बोडमीना बोडमीना बोड----    सयूवशंीसयूवशंीसयूवशंीसयूवशंी    

जालनाजालनाजालनाजालना समाजकायसमाजकायसमाजकायसमाजकाय महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय रामनगररामनगररामनगररामनगर जालनाजालनाजालनाजालना 
तावनातावनातावनातावना::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे मिहला िवकासात योगदान  यािवषयी अ यान करतानंा असे दसून येते क , 
भारतातील जाित व थने े ि यांवर कती घोर अ याय केलेला आह.े यािवषयी 1916 म ये यांनी भारतातील 
जाती या शोधिनबंधात जाित व थेचा उगम, रचना आिण िवकास यांची मांडणी केली आह.े 

भारतातील जाित व थेन े ि यांवर कती मोठा अ याय केला यािवषयी बाबासाहबे चचा करतात. 
ीयासंबंधी या सती, स चं वै  आिण बालिववाह यांचा अिन  थेचे मूळ जाती व थेत अस याच े

बाबासाहबेानी दाखवून दले. िनरिनरा या काळात काही सं था ज माला येतात. काही संपतात काही टकतात. 
परंतु भारतातील जाती ज माला कशी आली ती हजारो वष अशी टीकली या या मुळाशी बाबासाहबे जातात. 

टो याटो यांनी वा त  करणा या आ दम समाज व थेत ि या व पु ष यांची समान सं या 
राबव याचा य  केला जाईल. 

टोळीतील एखा ा पु ष मेला तर अितिहत    ठरणा या ी धोकादायक ठ  नय े हणून पु षा या िचतेवर 
ितला जाळ याची व टोळीतील ी -पु ष सं या समान ठेव याचा य  केला जात होता . जाित थेचे मूळ यात 
सापडते. पुढे ीला िजवंत जाळणे ही ू रपणा अस याची भावना जागू लागली. याचवेळी या ीवर सि च े
वै  लादले जाऊ लागले. 

आता एखादी ी मेली तर अित र  ठरणा या पु षाचे काय करायच.े ी या शोधात तो बाहरे गेला तर 
आप या टोळीला तो धोकादायक ठ  शकतो. हणून यांने आपले पुढले आयु य चारी हणून जगावे असे ठरले. 
परंतु याच ेपालन करणे अगदीच अवघड झाले. मग याचे वयात न आले या मुलीशी ल  लावून दणेे हा पयाय पुढे 
आला. यातूनच बालिववाह ही प त पुढे आली. 

जातीअंतगत िववाहप ती आिण यातून र  सं करनाला घाल यात आलेली बंदी यामुळेच जाित व था 
टकून रािहली अशी बाबासाहबे मांडणी करतात याच जाती व थेमुळे ि यां या अ यायात वाढ झाली व 

ित यावर जा तीत जा त बंधने लादले जाऊ लागले. 
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    वववव    हदूहदूहदूहद ू   कोडकोडकोडकोड    िबलिबलिबलिबल    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद ूकोड िबल बनवले. हद ूकोड िबल गॅझेटम ये छापून िस  कर यात 
आले होते. तसेच लोकसभेपुढे मा यतेसाठी ठेव यात आले. दशेात हद ूकोड िबलािव  दशेात वातावरण तापल.े 
बाबासाहबेां या िवरोधात घोषणाबाजी, आंदोलन, मोचा मो ा माणात िनघाल.े हद ूकोड िबल आत काय होते? 

1) सव जाती जमाती या ि यांना समान संधी पु षाबरोबर समान ह  आिण अिधकार राहतील. 
2) मुल ना वारसा ह  असावा व विडलां या संप ीत ितचा मुलाबरोबर वाटा असावा. 
3) ि ला पोटगी िमळावी. ीला घट फोट घे याचा अिधकार असावा. 
4) सावजिनक ठकाणी धा मक कायाला ि ला शु  मानले जाऊ नये. ितला कमी लेखले जाऊ नय.े 
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5) पती-प ीम ये कोणताही शारी रक दोष नस यास व पिहली प ी िजवंत असतांना दसुरा िववाह 
कर यास काय ान ेबंदी करावी. 

6) ि ला वारसा नस यास ितला द क घे यास मा यता असावी. मुलगी द क जा यास काय ांनी संमती 
असावी. 

7) ितन ेकमिवले या संप ीवर ितची मालक  असावी 
8) ि यांना आतंरजातीय िववाह कर यास परवानगी असावी. 
या ि यां या उ कषासाठी, उ तीसाठी हद-ूकोड िबल होत.े याच ि यांने िवरोध केला. बाबासाहबेांनी 

हद ूकोड िबलाला िवरोध करणा या ि यां या बाबतीत चौकशी केली. ते हा जी व तुि थती ि यांनी सांिगतली 
यातून समाजात ि यांची काय ि थती प  होत.े या ि यांना हद ूकोड िबल आत नेमके काय आह ेयाची मािहती 

न हती. या र यावर येऊन हद ूकोड िबलाला िवरोध करीत हो या. नव यान ेघराबाहरे काढ यापे ा / घट पोट 
दे यापे ा आ ही हद ूकोड िबलाचा िनषेध कर याच ेमा य केले. मोचात व आंबेडकर यां या िवरोधात घोषणा 
दले या मिहलांनी सांिगतली. 

हद ू कोड िबल पास झाली नाही यावर जर ता काळ ित या ही कोणाची आली असेल तर डॉ. 
आंबेडकरांची यांनी आप या मंि पदाचा राजीनामा दला. नंतर ते िबल एक एक क न पास झाले. परंत ुते सवच 
िबल एकि त पास झाले असते. तर ि यांचे या त क याण झाले असत.े 

ि यां या ांवर रणसं ाम मनात उतरले या डॉ.आंबेडकरांना ि यां या चळवळीचा पा ठबा िमळाला 
नाही. खरे तर कोण याही दशेाची गती ीयां या गतीवर अवलंबून असते. हणून भारतीय समाजातील ी ही 

गत असावी. अशी भूिमका होती. 
डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर अिधवेशनात मिहलांना उपदशे करतात. यात यांना व छ राह यास िशका व 

दगुुणापासून मु  रहा. तुम या मुलांना िश ण ा. यां या मनात मह वकां ा जवा. यां यातील यूनगंड कमी 
करा. त ू थोर पु ष होणार आह.े असे यां या मनावर वबवा. ल  कर याची घाई क  नका. ल  हणज े
जबाबदारी, ल ामुळे िनमाण होणारी आ थक जबाबदारी पार पाड याइतपत आ थकदृ ा समथ झा यािशवाय 
यां यावर लाद ू नका. जे ल  करतील यांनी ह े ल ात ठेवले पािहजे क  अित र  मुले होणे ह े दृ कृ य आह.े 

आप या लहानपणी आपणाला िमळू शकली यापे ा अिधक चांगली प रि थती आप या येक मुलाला दणेे ह ेआई-
विडलांचे कत  आह.े सवात मह वाचे हणजे मुल न ेल  झा यानंतर पतीची मै ीण हणून यां या येक कायात 
सहकाय ावे. परंतु पती जर गुलामीची वागणूक दते असेल तर याला खंबीरपणे ितन ेनकार ावा. व समतेसाठी 
आ ह धरावा. हा उपदशे दिलत ि यापुरता मया दत न हता तर तो समाजातील सवच ि यांसाठी होता. 

भारतीय िववाह व थेम ये मुलीचे मत फारस े िवचारात घेत नाही ह े चांगले नाही. यावर 
डॉ.आंबेडकरांनी जाहीरपणे मते मांडली. िववाहा या बाबतीत मुल ना वातं य दले पािहजे. तसेच मुलगा ल ात 
मुलगी सुंदर आह ेकाय ? मी आपणास पसंत आह ेकाय ? वगैरे गो ी पाहतो. पण तोच ह  मुल ना ा. ब याच 
सुंदर ि या कु प माणसा या वाधीन झाले या मी पािहले आहते. िववाह व थेत ि यांनाही ह  ावेत. 
यांची पसंती िवचारात यावी यासाठी ते जाहीर भूिमका घेतात. ि यां या राहणीमानात, वतमानात, 
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आ मिव ासात झालेला बदल पा न यांना आनंद झाला होता. चळवळीन े िवचारांन े आिण िश णाने हा बदल 
झा याचे डॉ.आंबेडकर नमूद करतात. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी हद-ूकोड िबल िनमाण केले. तसेच संिवधानात सवच ि यांना समान ह  
आिण अिधकार दले. यात कोणताही फरक केला नाही. वािभमानान,े वलंबनाने, आ मस मानाच े जीवन या 
िवचारातनू िमळेल आिण हणून डॉ.आंबेडकर भारतीय ि यां या चळवळीितल मह वाचे ांितकारक सुधारक 
आहते. भारतीय ि यांनी सु ा डॉ.आंबेडकर फ  दिलत ि यांच ेनेत ेनसून सवच भारितय ि यां या उ कषासाठी 
व िवकासासाठी सात यान े य  केले आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी    ::::----    

1) चांगदवे खेरेगोडे डॉ.आंबेडकर आिण हद ुकोड िबल सुगावा काशन,पुणे 
2) दलीप सुरवाडे.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर आिण ी सुधारणा लोकसािह य काशन औरंगाबाद. 
3) िव.रा. घाटे ी चळवळीतील वाटा. 

4) डॉ. लीला पाटील. भारतीय ी जीवन. मेहता पि लकेशन हाऊस, नागपूर 
5) ा. ही.बी. पाटील. मानवी ह . के. सागर पि लकेशन 
6) डॉ.आंबेडकर ी जागृतीचे काय. इंगोले ितभा. इंटरनेट सच 
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समाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारक    गोपाळ गणशे आगरकराचं ेमराठी सािह  यागोपाळ गणशे आगरकराचं ेमराठी सािह  यागोपाळ गणशे आगरकराचं ेमराठी सािह  यागोपाळ गणशे आगरकराचं ेमराठी सािह  याला ला ला ला 
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महा मा जोितराव फुले आिण गोपाळ ह र दशेमुख (लोकिहतवादी) यांचे लेखन चालू असताना गोपाळ 
गणेश आगरकर यांचा ज म होतो. आगरकरांनी महा मा फुले यानंा चार ते पाच वष डोळयांनी पािहलेल े आह.े 
िम टर जोती असा उ लेख सुधार प ाम ये यायमुत  गो वद रानड े यां यािवषयी उ लेख करतात. क , टभू 
नावा या गावी यांचा ज म 14 जुलै 1856 रोजी झाला. यांचे ितकूल प रि थतीत िश ण पूण झाले. 
बालपणापासून खेळ, वाचनात आवड होती. 1875 ला दहावी पास झाले. आ थक प रि थती खूप वाईट होती. 
यांनीहलाखीचे जीवन जगले आहते. िश काने साठ पये वगणी गोळा क न पुणे येथे पुढील िश णासाठी 

पाठवले. डे न कॉलेजम ये िश ण घेतल ेआहते. हबट पे सरची पिहली भेट व यांच ेसािह य डे न कॉलेजाम यचे 
वाचले. िमल या सािह यामुळे यां या ीसुधारणा या िवचारावर भाव पडला आह.े यानंा िगबनचा इितहास 
आवडत असे याचबरोबर च रा य ांतीच े आकषण, हॉ टेअर या वैचा रक ांतीचा भावही होता. ददरेो 
मोल, लोकमा य टळक व आगरकरांची इथेच मै ी जमली. डे न कॉलेजजवळ सादलबाबा या टेकडीवर जाऊन 
टळक आिण आगरकर चचा करत असत. वातं य, सामािजक सुधारणा या िवषयांवर चचा रंगत 

हो या.जहालमतवादी व मवाळवादी िवचारसरणीची बीजं त हाच जत होती. टळक आिण आगरकरांची मै ी 
वैचा रक कायम टकलेली आह.े चळवळीवर आगरकराचंा चंड िव ास होता. लोकिहतवादी आिण महा मा फुल े
यांनी चळवळी के या; पण आगरकरांनी चळवळीला उपयु  अशा सं था उ या के या लोकिश ण मह वाचे मानले. 
ह ेिवचार व येय िव ाथ  असतानाच ठरवले. आईला प  िल न प  कळवले क , “िश ण िशकून मी तुझे पांग 
फेडने अस ेमुळात वाटत नाही.” यांनी येयावर प  िन ा ठेवली. आगरकरांनी जीवनात अपार क  भोगलेले आह.े 

कृती साथ दते न हती. द याचा िवकार; पण दबुल शरीराची व रोगाची पवा न करता लोक नदा तथा छळ सोसनू 
सामािजक सुधारणांचा पुर कार केला. को हापूर या बव करणात यांनी टळकाबरोबर एकशे एक दवसाचा 
ड गरीचा तु ं गवासही भोगला. महारा ा या इितहासात आगरकरांचे नाव एक ,े तळमळीचे स वशील 
सुधारका णी हणून िस द आह.े आगरकर व टळक ह े दोघहेी पर परांच े िम  असले तरीही थम राजक य 
सुधारणा क , सामािजक सधुारणा या िवषयावर दोघाचंे मतभेद होते. टळकाचंा पड अिधक रा ािभमानी व 
धमािभमानी, तर आगरकर ह ेकांहीसे पा ा य धा जणे - सुधारणावादी होते. त ेिवचाराने वतुणूक ने कतीतरी थोर 
व िन: पृह असले तरी याचंा हद ू सं कृती व धम यांचा सखोल अ यास होता असे हणता येणार नाही. 
पा ा यां या चालीरीती ि वकार यािशवाय व भारतीय ढी, था, परंपरा यांचा याग के यािशवाय भारताचा 
उ दार होणे श य नाही. अशी यांची ामािणक िवचारसरणी होती. हणून तर आगरकर ‘केसरी’तून बाहरे पडल ेव 
यांनी सुधारणेचा पुर कार करणारे 1888 ला ‘सुधारक’ ह े प  काढले. तरीही आगरकर ह े दशेभ  होत.े 

आगरकरांच ेशिनदवे उफसाडसेातीचा दवे, आमचे काय होणार?, धम क पना आली कोठून? दवेता उ प ी थडगी व 
दऊेळे मू तपूजेचा उ व, सामािजक सुधारणेवर कायदा, संमतीवय आिण जु या लोकाचंा खोटेपणा, होऊ ाच दोन 
हात, सोवळयाची मीमांसा, वाचन, ान, कवीका , का ारती इ यादी वैचा रक िवचार मांडणारे िनबंध 
पु तक पाने तीन भागात िस द झाले आहते. िशवाय यांच े िवकारिवलिसत (नाटक) , ड गरी या तु ं गातील 
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101 दवस, वा यमीमांसा ( ाकरण) ही पु तके कािशत आहते. परंतु आधुिनक मराठी सार वतात मह वाच े
िनबंधकार हणून गोपाळ गणेश आगरकरांचे नाव घेत यािशवाय कोणीही आपली लेखणी पुढे सरकवणार नाही. 
वैचा रकता हा जो िनबंधाचा आ मा असतो तो आप याला आगरकरां या िनबंधात पूणपणे आढळून येतो. 

गोपाळ गणेश आगरकरांनी समाजाला िव ानिन , जडवादी नवा मुलभूत दिृ कोण दला. या 
िवचारसरणीचा भाव पुढे मराठी सािह यावर पडला. मराठी सािह य पांढरपेशी, सदािशवपेठी जंजाळात जे 
अडकले होते. वै ािनक िवचार मांडू लागले. समाजाला मारक असलेले सवच धा मक िवचार यांनी नाकारले.  
एखादी गो  धमात आह ेक , नाही ते मह वाचे नाही, तर समाजाला उपयु , आव यक अशी ती गो  आह ेका? त े

थम बघा असे सांिगतले आह.े ही यांची बुि दिन  भूिमका होती. आगरकरांपूव चे सुधारक धमाध िवचाराला 
जा तच मह व दते होते. आगरकरांनी धमा या अितत (पलीकड)े जाऊन वेगळा िवचार केला हणून आगरकर ह े
खया अथाने से युलर आहते. यांनीच समाजाचे प रवतनशील प थमच ल ात घेतले. हणून ते महारा ातील 
खरेखुरे पिहले त व चतक आहते. यांचा सुधारणावाद बुि द ामा यवादावर आधारलेला आह.े हणून 
बुि द ामा यवाद हा आगरकरां या वैचा रक िवचारसरणीचा एक मह वाचा घटक आह.े यां या वैचा रकतचेा 
दसुरा मह वाचा घटक हणजे वाद होय.ि याबंाबत आगरकराचंी भूिमका अशी क , येक ला 
जग याचा मूलभूत ह  आह.े हणून पु षा माणेच ीलाही जग याचा समान ह  आह.े हा ितचा नसै गक ह  
आपण िहरावून घेऊ शकत नाही. ीला केस वाढव याचा अिधकार आह ेतसा पेाशाख घाल याचा, बोल याचे, 
िलिह याचे वातं य आह.े केशवपनाची था वाईट आह.े याच माणे िश णाचा अिधकार येक पु षाला 
आहतेसाच ीलाही आह.े सव नाग रक समान आहते. ि यांनाही समाजात ित चेे थान िमळायला हवे.त े

या मानसशा ाला अिधक मह व दतेात. अयो य वयात ित या वाभािवक िनसगािव द आह.े अ पवयीन 
मुल चे ल  लाव यास याचंा चंड िवरोध होता. बालिववाहाला िवरोध करताना यांनी बुि दवादी दिृ कोण 
मांडलेला दसतो. यांचा िवचार असा होता क , अगदी लहान वयात जर मुलीचे ल  केले तर याचे दु प रणाम 
समाजाला भोगावे लागतात. याचा प रणाम हणून िनरोगी मुले िनपजणार नाहीत. कुटंूबसं था धो यात येईल. 
समाज हळूहळू न  होईल. अशी बौि दक पातळीवरची या मागची कारणमीमांसा क न, िच क सा क न 
समाजापुढे मांडतात. बालिववाहा या संदभात जो यानंी बुि द ामा यवादी दिृ कोण मांडला आह े तो िवचार 
अिधक मूलभूत व पाचा आह.े यांच े हणणे असे आह ेक , अ पवयात मातृ व लादणे ह ेअनैस गक व ु र आह.े 
यामुळेच आ ही संमतीवयाचा कायदा आ ही पास केला पािहजे. यानंी ौढ िवचार सुचिवला. जडवादात 

धमिवषयक क पना बसतच नाही पे सर, िमल यांनी जी जडवादी, उपयु तावादी भूिमका ि वकारली तीच 
आगरकरांनी ि वकारलेली दसते. यांचे त व ान कांही माणात सा यवादी व समाजवादी बनते. त े
जाितभेदा याही पुढे जाते. उपिजिवकेसाठी म वैयि क गतीसाठी, िवचार आिण उपभोग घेणे ही तीन त वे ते 
मानतात. समाजात या तीन वगानी ती वाटून घेतली; पण आगरकरां या मते ह ेित ही वग नैस गक आहते. आ थक 
आिण राजक य िवचारही आगरकरांनी मांडलेले दसतात. यांचे हणणे असे होत ेक , वदशेी माल या असे हणणे 
केवळ ामक अथशा  आह.े तर असे हणणायांनी वदशेी उ ोगधं ाना भांडवल व मदत करायला हवी. नवे 
तं ान यासाठी आ मसात केले पािहजे. वदशेी माल त हाच खपेल ज हा आ ही पाि मा य मालाशी बरोबरी व 
पधा क  शकू असे ान िमळणे आव यक आह.े यांनी मांडलेला हा जो आ थक िवचार आह े तो फार मुलभतू 
व पाचा आह.े हा यांचा सुधारणावाद िवचार करायला लावणारा आह.े याचं े राजक य िवचारही पुरोगामी 

आहते. टळकां या इतके राजकारणाम ये जहालही आहते. पु षा माणेच ीलाही िश ण िमळून ते ित या 
उपिजिवकेला उपयोगी पडावे. ि यांनी नोकरी करावी. यांना तशा कारचे सहिश ण दले जावे असेही मांडलेल े
दसून येत.े ि याचंे पोशाख कसे असावेत यावरचे यांचे लेख अितशय मा मक आहते. तो पोशाख उपयु  तर 

असावा. पण ी या नट या मुरड याला याने वाव िमळावा.आगरकर िव णुशा ी िचपळुणकर यां या 
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िवचारसरणीकड ेआकृ च झाले न हत,े तर याचंे सहकारी व अनुयायीही बनल ेहोत.े िचपळुणकरां या िनधनानतंर 
आगरकरांनी िलिहलेला लेख, िचपळुणकरांब ल या िज हाळयाने ओत ोत भरलेला आह.े महारा  वाणीचा पती 
असा िचपळुणकरांचा गौरवही केलेला आह.े लोकमा य टळकां या तुलननेे आगरकराचंे काय मानवतावादी, ापक 
िवचारां या बोधनावर आधारलेले आह.े यानंीच मु यत: महारा ात पुरोगामी लोकशाहीिन  मानवतावादाच े
बीजारोपण केले. यामुळे मराठी कथा, किवता, कादबंरी, नाटक, िवनोद, िनबंध इ यादी सािह य काराना 
िवशेष वाने चालना िमळाली. या काळातील ताि वक वादाचे व प मु यत: आधी राजक य सुधारणा? अशा 
व पाचे असले तरी या काळातील आधुिनक मराठी लिलतसािह यापुरता िवचार करता, या सािह याने आगरकर 

आिण टळक या दोह याही िवचारांच े सतंुलन लिलतसािह यातनु साधलेले दसत.े आगरकरांची भाषा अिधक 
चटकदार व नखरेल आह.े वैचा रक आ याला अलंकाराची जोड यांनीच दली. वा य लांब व प लेदार असले तरी 
अथा या दृ ीने ती प रणामकारक आहते. आगरकरां या लेखणीत नाटयमयता व व ृ वसंप  शैलीच मनोहर 
िवलास दसतो. वीर, शंृगार, क ण, बीभ स रसाचंे सौ य असे नमुन े यां या िनबंधात सापडतात. व वजागृती 
वैचा रक, बुि दवादी दिृ कोण, ि वातं याची ओढ, स यिन ा, सडतेोडपणा व अलंकारी भाषा, उपरोध, 
उपहास, िवनोद, खंडण-मंडण अशी शा े पारखून याचंी लेखणी ितप ावर ह ले करीत असते. या भािषक 
िवशेषांचा मराठी सािह य कारांवर खुप मोठा भाव पडलेला दसून येतो. अशा कारे आगरकरांना आपला 
इितहास उ वल नाही असे वाटायचे ह े टळक आिण िचपळुणकरांना पटत न हते. परंतु वातं य भोगणे हा आमचा 
ह  आह.े वातं यासाठी आ ही अपा  नाही तर पा  आहोत. आगरकरांब ल ग. . धान हणतात क , ह रभाऊ 
आपटे आगरकरांचे वैचा रक अनुयायी आहते.  पण िश य नाहीत. तर गोखले यांचे िम  आहते. गोखले यां या वृ ी-

वृ ीचा भाव पडला आह.े थोड यात आगरकर ह े बोलके सुधारक नसनू त े कत सुधारक होते. यां या 
िनबंधलेखनात सं कृत चुरता आिण लािल याची छटाही जाणवते. सुधारणे या परंपरेचा धागा तुटला होता. तो 
आगरकरां या भावाने मराठी सािह यान ेजोडला असे हणावे लागेल. 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    

1. खर बुि दिन ा आिण िववेकिन ा यां या िवचारात होती. संमतीवया या ांवर चचा, ि यांनी पायात 
बूट, तंग कपड ेघालावे क , नाही, छ ी वापरावे क , नाही, अशा ांची आगरकरांनी चचा केली. 

2. या कृती आिण िवचाराला मह व दल.े परंतु िवचाराला कृतीची जोड दतेा आली नाही. यो य काय? 
अयो य काय? याचा िनणय अगोदर केला पािहजे.  आिण समाज संघष चालू झाला तर वैयि क सुख 
बाजूला ठेवले पािहजे. 

3. जीवन हणज े ाना या साहयान ेिनसगावरचा िवजय नसून स य शोध याची ेरणा आह.े स याचा शोध 
शेवटी मानवा या सुखासाठी अ ाता या कंुपना या पिलकड े डोकावणे हणजे स य शोध याची धडपड 
होय. आगरकर जीवन सुंदर कर यासाठी प, रस, गंध, वनी, पश इ याद चा रिसकतेने आ वाद यावा 
असे हणतात. हा िवचरानभुव जा तीतजा त िनसगात येतो ह ेबालकव या का लखेनावरील भावातनू 
जाणवते. 

4. ऐिहकतेचा पुर कार आगरकरांनी केला आह.े ते अ ेयवादी असले तरी वैराचाराचा पुर कार करतात अस े
नाही. मराठी माणसां या ि थतीि यतेवर ह ले केल.े पण यांना ि थतीवाद मा य न हता. 

5. आकरकर नाि तकवादी (िन र रवादी) आहते. वणा म व थेवर ह ले केले आहते. सव गुलामिगरीचा 
ितकार केला. बौि दक गुलामिगरीचा ितकार केला. अ यायाचा ितकार क न यायाची ित ापणा 

करणारा सुधारणावाद यांनी मांडला.  
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समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रारारारा. . . . जजजज. . . . चाटेचाटेचाटेचाटे    
सहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापकसहयोगी ा यापक    

मराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभागमराठी िवभाग वै नाथ कॉलजेवै नाथ कॉलजेवै नाथ कॉलजेवै नाथ कॉलजे, परळी वजैनाथ िजपरळी वजैनाथ िजपरळी वजैनाथ िजपरळी वजैनाथ िज. . . . बीड बीड बीड बीड 431515 crameshor@gmail.com    
तावनातावनातावनातावना    

भारतात वै दक कालखंडापासून ि यांना दु यम थान दले गेले होते. िपतृस ाक कुटंुब प तीमुळे ि या 
कोण याच िनणय येचा भाग नस याचे दसत.े सु वातीपासूनच ि यानंा िश णापासून वंिचत ठेव यात आले. 
जाणीवपूवक ि यांचे कौटंुिबक व सावजिनक अि त व नाकार यात आले होत.े कुटंुबातील सद य पती,  सास-ूसासरे 
यांची सेवा करणे,  मुलांना ज म दणेे,  वंशाला दवा दणेे,  यांचा सांभाळ करणे,  घरातली कामे घरातच करणे हचे 
ितचे मु य कत  मानल े गेले. हजारो वष ि यांना चार भती या आत बं द त कर यात आले होते. िवशेषतः 
ब जन ि याचंी ि थती या न िबकट होती. धमा या नावाखाली ि यांना अनेक अिधकारांपासून वंिचत ठेव यात 
आले होते. एकूणच पु ष व थेकडून ि यांचे शोषण होत होते. अशा प रि थतीत एकोिणसा ा व िवसा ा 
शतकाम ये समाजसुधारकानंी ि यां या संदभात मोठी ांती घडवून आणली. ि यांवर होणारे िविवध अ याय, 
अ याचार,  ढी,  परंपरांना यांनी खर िवरोध केला. ते केवळ िवरोध क न थांबले नाही तर य  कृती क न 

ी िश णासाठी पुढाकार घेतला. याम ये ामु याने महा मा फुले,  सािव ीबाई फुले, महष  ध डो केशव कव, 
पंिडता रमाबाई, राजष  छ पती शा  महाराज, डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर यासार या अनेक समाजसुधारकानंी 
आपले संपूण आयु य ि यांना िश ण दवूेन समानतचेा दजा ा  क न दे यासाठी घालिवले.  
महा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुलेमहा मा फुले    

ी िश णाची मोहीम सव थम महा मा फुले यांनी हाती घेतली. या काळात ि यांना घरा या बाहरे 
जा याचा अिधकार न हता या काळात यां या िश णासाठी पुढे येणारे समाज सुधारक हणून महा मा फुले 
यां याकड ेआदरान ेबिघतल ेजाते. ि यांना ख या अथान ेस म बनवायच ेअस यास सव थम यांना िशि त करणे 
गरजेचे आह.े ह ेसामािजक वा तव जाणून महा मा फुले यांनी सव थम आप या प ीला िश ण दले. एवढेच नाही 
तर पिह या मिहला िश का हणून याचंी ओळख िनमाण केली. ी पु ष समानता थािपत हावी ि यांना 
दखेील पु षां माणे समान अिधकार ा  हावेत यासाठी सवानी पुढे यायला हवे अशी आ ही भूिमका महा मा 
फुले यांनी घेतली. एक जानवेारी १८४८ साली यांनी आपली भूिमका,  िवचार सव थम य ात उतरवले. पुणे 
येथे मुल ची शाळा सु  केली. आिण तीच ख  या अथाने ी िश णासाठी पिहली शाळा ठरली. ीिश णाची ही 
चळवळ ब जना पयत नतेा आली पािहजे ह े यांचे चतनाव न  होताना दसत.े  

"िव ेिवना मती गेली / मती िवना नीती गेली/ नीतीिवना गती गेली/ गतीिवना िव  गेले/ िव ािवना शू  
खचले/ इतके अनथ/ एका अिव ेने केल"े१ 

महा मा फुले यां या या िवचारातनू िश णाचे मह व यां या दृ ीने कती मह वाचे होते ह े दसते. 
मुल या िश णाचे मह व समजून घेऊन केवळ एका शाळेवर अवलंबून न राहता महा मा फुले यांनी जवळ जवळ 
वीस सं थाचंी उभारणी केली. एवढेच नाही तर पालकांना मुल या िश णाच े मह व पटवून दऊेन यां या 
मनातील मुल या िश णािवषयीचे पूव ह दरू कर याचा य  केला. पुढे यामुळेच महा मा फुले यां या शाळेतील 
मुल ची सं या सरकारी शाळेपे ा दहा पट झाली होती. महा मा फुले यांनी िश ण हचे आप या जीवनाच ेअंितम 
येय मानले होते. ामीण भारतात ब तांश्   ब जन समाज राहत अस याने, यां या पयत िश ण पोहचणे श य 

न हत,े हणूनच समाजातील वंिचत,  ब जन,  ि यानंा, आ दवास ना महा मा फुले यांनी िश णाची ारे खुली 
केली. एकूणच महा मा फुले यांनी आप या हयातभर मुल या िश णासाठी लढा दला हणून यांना ी िश णाचे 
अ दतू हणून ओळखले जात.े 
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सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    
 महा मा योितबा फुले यां या आधुिनक िवचारांमुळे सािव ीबाई फुले यांना िशि त होऊन पिह या 

मिहला िशि का होता आले. यामुळेच ी िश णाची जननी हणून सािव ीबाई फुले यांना ओळखले जाते. 
सु वातीला वतः ी हणून िश ण घेतल े आिण नंतर एक िशि का,  मु या यािपका, कवय ी हणून ी 
िश णाचे मह व सबंध समाजाला पटवून दले. आप या पती या बरोबरीन े सािव ीबाई फुले यांनी ी 
िश णासाठी आपलं संपूण आयु य खच केले. 

ि यांसाठी ख या अथाने िवनामू य िश ण दणेारी पिहली िशि का सािव ीबाई फुले हो या. असे असल े
तरी या दोघांनाही समाजातील लोकांचा अतोनात छळ सहन करावा लागला. पण यांनी हाती घेतले या ी 
िश णाचे काय कधीही सोडले नाही.  जी. एल. िभड ेसािव ीबाई यां या कायािवषयी हणतात, " िश ण ह ेसमाज 
प रवतनाच ेसाधन आह ेकेवळ सा र कर यासाठी यांना िश ण ायच ेन हत ेिश णातून यांना समाज जागृती 
करायची होती. जुनाट ढी, परंपरा,  अंध ा,  भो या समजुती नाहीशा करावया या हो यात सामा य लोक 
पशुतु य जीवन जगत होते यां यातच मनु य व कसे आणता येईल याचा सािव ीबा नी िवचार केला"२ या दृ ीन े
यांनी आपली काय केल.े मुलां या शाळांसाठी अ यास माचे िनयोजन व अ यास म तयार क न पाहणा या या 

ख या अथाने भारता या पिह या िश णत  हो या असे हणता येईल. एवढेच नाही सािव ीबा नी महारा ातील 
ब जनांसाठी भारतातील पिहली ने ट ह लाय री सु  केली होती. सािव ीबाई फुले यांनी फ  ी िश णासाठी 
पुढाकार घेतला असे नाही तर ि यांना िश ण दणेा या िश कांसाठी दशेातले पिहले अ यापक िश ण क  'नॉमल 
कूल'ची थापना क न िश कांसाठी िश ण क  चालिवले. याच अ यापक िश ण क ातून पिहली मुि लम 

िशि का हणून फाितमा शेख यांना तयार कर याच े ेय सािव ीबाई फुले यांना ावे लागते. मुले आिण मुली यांना 
सोबत िश ण दतेा यावे यासाठी यांनी पुढाकार घेतला. यासाठीच यांनी सहज िश णाचा पुर कार केला, केवळ 
पुर कार क न त े थांबले नाही तर पु या या वेताळ पेठेत पिहली सहिश ण दणेारी शाळा काढली. एकूणच 
भारतीय मिहला मु या संदभातील आंदोलना या या पिह या ने या हो या असे आप याला हणता येत.े                                                  
महषमहषमहषमहष     ध डोध डोध डोध डो    केशवकेशवकेशवकेशव    कवकवकवकव    

महष  ध डो के  कव ह े महारा ातीलच न ह े तर भारतातील मिहला क याण े ातील थोर 
समाजसुधारक होत.े त: िवधवेशी िववाह क न िवधवा पुन ववाहाचा पुर कार करणान े त े कत सुधारक होते. 
महारा ातील ी िश ण आिण यां या उ ारासाठी सतत याशील असलेले समाजसुधारक हणज ेमहष  ध डो 
केशव कव ह े होय. ी िश णासाठी मिहला महािव ालय ची थापना, महारा  ाम ाथिमक िश ण मंडळ, 
समता संघ, िन काम कममठ अशा अनेक सं थांची थापना कव यांनी केली. या सव सं थां या मा यमातून यांनी 

ी िश णाची चळवळ संपूण महारा भर उभी केली. दगुम आिण ामीण भागात या ि यांनाही िश णाचा ह  
आह े हणून यां यासाठी वतं  िश ण सं थेची थापना कव यांनी केली होती. याचा प रणाम हणून यां या 
कालखंडात दशेातील पिह या मिहला िव ापीठाची थापना झालेली दसत.े आिण याच पिह या मिहला 
िव ापीठाचे पिहले ाचाय हणून महष  ध डो केशव कव यांची नेमणूक झालेली होती.  

महष  कव यांनी इ.स. १९०६ साली पुणे िज ातील हगणे या गावी एका छो ाशा झोपडीत मुल ची 
शाळा सु  केली. ि यांना िमळणारी दु यम वागणुक मुळे त ेनेहमी थीत होत होते. यां या कायािवषयी एन. 
डी. पाटील हणतात, " ी जाती िवषयी यां या ठकाणी सहानुभतूी होती. हद ूसमाजातील िवधवा ि या वर 
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होणारे अ याचार पा न यांचे दय हलेावून जात असे. िवधवा ि यां या साठी आपण काहीतरी केले पािहजे अस े
यांचे ठाम मत बनले होत.े हद ूसमाजात याकाळी बालिववाहाची प त ढ होती. यामुळेच समाजात िवधवा 

ि यांची सं या जा त होती. िवधवांची ि थती सुधारणे गरजेच े आह,े असे यांना वाटत होत.े यामुळेच यांनी 
िवधवा िववाहाचा पुर कार केला"३ ि यांना समान दजा िमळावा,  यांना पु षी स ेपासून वातं य िमळावे, 
िवधवा ि यांना पुन ववाहाचा अिधकार िमळावा,  यािशवाय ि यांना सुिशि त के यािशवाय यांची उ ती होऊ 
शकत नाही हणून येक बािलकेला िश ण िमळावे यासाठी यांनी संपूण आयु य खच केल.े महष  कव यांनी केवळ 

ी िश ण,  वातं य,  समानते या संदभात आपले िवचार  न करता य ात त े िवचार अमलात आणले. 
एकूणच आधुिनक महारा ातील ी िश णासाठी झगडणारे एक मह वाचे ि म व हणज ेमहष  कव ह ेहोय. 
पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबाईरमाबाईरमाबाईरमाबाई    

पंिडता रमाबाई वतः ी अस यामुळे त कालीन ि या समोरील िविवध सम या, आ हान े आिण 
यां यावर होणारे अ याय,  अ याचार जाणून हो या. हणून ी िश णासाठी पुढाकार घेणारे आणखी एक 

मह वाचे नाव हणून पंिडता रमाबाई यां या कड े बिघतल े जात.े ि यांचा संदभात या व तुि थती जाणून 
घे यासाठी संपूण भारतभर मण करणा या या पिह या मिहला हो या. पु षां माणेच ि यांनाही िश णाचा 
अिधकार िमळाला पािहजे असे आ ही मत यांनी  केले होत.े ि यांवर परंपरेने लादले या था, परंपरा, 

ढी,पारंप रक समजूती, ि यांिवषयी या अनेक अंध ् दा या सवाना यांनी कडाडून िवरोध केला. 
 िवधवांना समाजाम ये पु हा स मानाचे थान िमळावे यासाठी िवधवा पुन ववाहाचा यांनी पुर कार 

केला. ि यां या संदभात काय कर यासाठी यांनी पुणे येथे आय मिहला सिमतीची थापना केली. पुढे याच आय 
मिहला सिमती या शाखा महारा भर सु  के या. पंिडता रमाबाई यां या कायािवषयी मृणािलनी जोगळेकर 
हणतात, "रमाबा चे शासन कौश य खरोखरच थ  करणारे होते. सव आ थक वहार खरेदी-िव  िवमा 

पॉिलसी जमीन जम याची कामे रमाबाई वतः सांभाळत असत. मु  सदन, आ म शाळा, हॉि पटल यां या 
जोडीन ेपीिडत ि यांसाठी, वृ ांसाठी, अपंगासाठी, अंधांसाठी कृपा सदन व ि ती सदन अशी अनेक सदन ेउभी 
केली."४ एकूणच पंिडता रमाबाई यांनी ि यांसाठी व वंिचतांसाठी अफाट काय केले. पुढे यांनी ि न धम 
वीका न अमे रकेम ये जाऊन ि यां या उ ारासाठी िनधी जमा केला होता. भारतात परत यानंतर यांनी 

िवधवा व अनाथ असले या ि यांसाठी ' शारदा सदन' नावाची सं थाही थापन केली. या ठकाणी ि यांना िश ण 
दे याची जबाबदारी व ि यांना मोफत राह याची,  भोजनाची व था केली होती. ि न मुल साठी यांनी मु  
िमशन नावाची सं था सु  क न सव समाज तरावर यांनी काय केले. िविवध समाजातील ौढ व वृ  मिहलां या 
संगोपनासाठी 'शांती सदन' नावाचा आ म यांनी थापन केला होता. एकूणच ी वगातील सव वयोगटातील 

ीयांसाठी रमाबाई यांचे मोठे योगदान होत ेह ेिवसरता येऊ शकत नाही. 
राजराजराजराजष     छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    

छ पती शा  महाराज ब जना बरोबरच ि यां या उ तीसाठी मह वपूण काय केले आह.े ि यां या संपूण 
उ तीसाठी िश ण हाच एकमेव पयाय आह ेअसे यांचे मत होत.े िश ण घे याची इ छा असूनही केवळ ग रबीमुळे 
काही मुल ना िश ण घेता येत नसेल तर अशा मुल ना वखचाने िश णासाठी मो ा शहरात पाठवले होत.े शा  
महाराजां या ी िश ण कायािवषयी ा. भारत जाधव हणतात, " राधाबाई सूयवंशी, ताराबाई खानोलकर 
यां यासह पाच मुल ना दरबारा या खचाने सट कोलंबो ग स हाय कूल, मंुबई येथे िश ण घे यासाठी छ पती शा  
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महाराजांनी पाठवेले होत.े अ पृ य मुल नी िशकावे यासाठी महाराणी ल मीबाई यां या नावे िश यवृ या द या. 
मुले-मुली एक  िशकावीत हणून िश कांना ो साहन दले. ी िश णातील असले या अनंत अडचण वर मात 
क न ी िश णाची ेरणा दली."५ ी िश णािवषयीचे िवचार यांनी य ात उतरवल.े शा  महाराजानंी 
केवळ हरी भागातच न ह ेतर ड गरी भागात, मागास भागात, ामीण भागात मुल या शाळा काढ या. एवढेच 
नाही तर राजाराम महािव ालयात िश ण घेणार्या मुल ना यां या फ म ये सवलत दणेारे छ पती शा  महाराज 
ह ेपिहले राज ेहोत.े  

छ पती शा  महाराज यांची सुनबाई इंदमुती राणीसाहबे ा िवधवा झा यानंतर यांना िश ण दऊेन 
को हापूर सं थांची िश ण खाते यां याकड ेसोपिव याचा िवचार होता. परंतु राणीसाहबेां या मृ यूमुळे तो श य 
होऊ शकला नाही. एकूणच ी िश णा िवषयीच े यांचे िवचार अितशय आधुिनक होते. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ी िश ्णािवषयी मांडलेले िवचार व हद ू कोड िबलाम ये यांनी 
सुचवले या तरतुदी याव न यां या ि यांबाबतचा समतेचा दिृ कोन समजून येतो. िश ण ह ेपु षांची म े दारी 
नसून ते ि यांना दखेील िमळणे आव यक असून समाजातील सवच घटकांना िश ण िमळायला हवे ह े यांचे मत 
होत.े िवसा ा शतकात ि यांनी वेगवेग या े ात आपले नाव िनमाण केले ते केवळ डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
यांचे िवचार आिण यांनी रा यघटनेम ये केले या ी िवषयक न दी मुळे श य झाले. ीधन, घट फोट इ यादी 
िवषयी ि यांना कायदशेीर अिधकार ा  क न दले. रा यघटनेम ये ि यांना मतदान,  िश ण,  रोजगार याची 
हमी दे यात यावी यासंदभात य  केले. ि यांसाठी असलेले अनेक मानहानीकारक य  यांचे हद ू कोड 
िबलामधील न दीमुळे िन फळ ठरलेले दसतात. ान आिण िव ा या गो ी काही पु षांसाठीच नाहीत, या 
ि यांनाही आव यक आहते, ि यांनीही िश णाकडे पाठ क न चालणार नाही, कारण ि यां या सवागीण 

गतीसाठी िश ण हाच शेवटचा पयाय आह.े असे मत डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी  केल ेहोत.े  
२५ िडसबर १९२७ रोजी यांनी मनु मृती दहन घडवून आणली आिण ि यां या पायातले एक बेडी 

मोकळी केली. िश णामुळे ि म व िवकास होतो, समाज िवकास होतो अशी यांची धारणा होती हणूनच 
दिलतांसाठी व ि यांसाठी, या दु यम मान या गेले या तरासाठी ि सू ी सांिगतली ती हणज े'िशका,  संघ टत 
हा व संघष करा'. ानाअभावी माणसाचे नुकसान होत.े एखादी  समूह यांना िश ण नाकारणे हणजे 
यां या सव मता मा न टाकणे होय. अशी िश णिवषयक यांची धारणा होती. उ  िश णा ारे वातं य, 

समता, बंधुता ही मानवी मु ये वीकारलेला एक आधुिनक वािभमानी समाज िनमाण करणे ह े यांचे व  होत.े 
याबरोबरच ि यांम येही उ  िश णाचा सार हावा असे यांना वाटत होत.े असे आपण क  शकलो तरच 
यां यातील व वाची जाणीव होईल आिण यातूनच या आप या जीवनात िनभय होऊन जगू शकतात असे यांच े

मत होते. एकूणच ीयांसाठी रा यघटने या मा यमातून यांनी ि यां या सवागीण गतीसाठी मह वा या 
तरतुदी के यामुळेच आज ि या िविवध तरावर पुढे येताना दसते आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
    ारंभापासून ीमु साठी अनेक समाजसुधारकांनी मोलाचे योगदान दले आह.े ि यांवर पु षी व थने े
परंपरने लादले या जाचक ढी, ्थांना समाजसुधारकांनी नाकरल ेआिण ि यांना समानतेची वागणूक िमळावी 
यासाठी आपले संपूण् आयु य् घालवले. ि यांना िश ण द यास ती वावलंबी बनेल, कुटंुबा या, एकूणच दशेा या 
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उ तीसाठी ितचा मोठा वाटा असेल या हतेूनेच सव् समाजसुधारकानंी सव् थम ब जन, वंिचत, आ दवासी ी 
िशि त झाली पािहज ेह ेआवजून सांिगतल.े महारा ाराची जडणघडण ही फुले, शा , आंबेडकर यां या िवचारांनी 
झाली आह.े ि यांना िशि त कर यासाठी समाजसुधारकांनी केवळ िवचार मांडले नाही, तर ते आमलात आणले. 
महा मा फुल,े सािव ीबाई फुले, महष  ध डो केशव कव, पंिडता रमाबाई, राजष   छ पती शा  महाराज, डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर या समाजसुधारकानंी ि यांना िश ण दे याची भूिमका घेत यामुळेच आज ि या खाजगी, 
सामािजक, राजक य, रा ीय, आंतरा ीय े ात आपले अि त व् िनमाण करीत आहते, ह ेनाकारता येणार नाही. 
सदंभ्सदंभ्सदंभ्सदंभ्        

१. फडके य. द. आिण इतर (संपा.), महा मा फुले सम  वा य, महारा  रा य सािह य सं कृती मंडळ, मुंबई, १९९१, पृ.१६ 
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राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार    
 

डॉ. ा. चं सेन सावळाराम आवारे    
कला व वािण य माहािव ालय परळी, ता. परळी, िज. बीड (मो. ९६०४९४३६३७) 

 

महारा  ही साधुसतंांची भमूी आह.े त तच ती समाजसुधारकांची दखेील भूमी आह.े महारा ा या या 
भूमीत भारत दशेासाठी अनके थोर पु ष िनमाण केलेले दसून यतेात. भारता या इितहासाम य ेअनेक लहान-मोठे 
राजे होवून गेले. परंत ूबोटावर मोजता येतील अशा राजांनी भारतीय जनते या सवािगण िवकासासाठी आप या 
राजस ेचा वापर के याचे दसून येते. अशा राजां या मािलकेत को हापूर सं थानचे राजे राजष  शा  महाराज 
यांचे नाव अ माने यावे लागते. आप या महारा  रा याला पूव पासूनच समाज सुधारणा चळवळी आिण 
समाजसुधारकांची दणेगी व वरदान लाभलेले आह.े आधुिनक महारा ा याच न ह ेतर भारता या जडणघडणीम य े
या समाजसुधारणा चळवळीचे आिण समाजसुधारकांचे अितशय मोलाच े योगदान रािहलेले आह.े या सव 
समाजसुधारकांनी फार मोठे समाज बोधनाचे काम केलेले आह.े आिण यां या कायातूनच भारतात 
आधुिनक करणाला सु वात झालेली पहावयास िमळते. अशा या सव थोर समाजसुधारकाम ये छ पती शा  
महाराजांचे फार मोठे योगदान अस याचे आपणास पहावयास िमळते. 

महारा ाम ये िश ण आिण िश णाचा सार ही बाब अ यंत िज हा याची मानली गेली आह.े भारताम य े
इं जां या सािन य व संपकामूळे निवन िश णाला सु वात झाली. इं जी िव ेचा सवात जा त भाव पडलेला 

ांत हणज ेमहारा  होय. महारा ाम ये इं जी िश णामुळे निवन सामािजक, धा मक िवचारांची परंपरा िनमाण 
झाली, ह ेनाकारताच येत नाही. या पा ा य िवचारांमुळे िश णाम ये अमूला  बदल झालेला आह.े यात निवन 
िश ण घेणारी एक िपढी ज माला आली. या िपढीने निवन शै िणक िवचार मांडलेले दसून येतात. 
शोध िनबधंाचा उ शेशोध िनबधंाचा उ शेशोध िनबधंाचा उ शेशोध िनबधंाचा उ शे ––––  

छ पती राजष  शा  महाराजांचे िश ण िवषयक िवचार समजून घेणे. 
तूत शोध िनबंधाचे िलखाण कर यासाठी साधन साम ीचा वापर कर यात आलेला आह.े या म ये 

कािशत, अ कािशत शोध बंध, शासक य कागदप े, िमक पु तके, मािसके, वतमानप े व संदभ ंथ इ याद चा 
वापर कर यात आलेला आह.े 
च र  च र  च र  च र  ––––        

िवसा ा शतकाम य ेमहारा ा या इितहासात या काही मह वपूण  होवून गे या, या म ये छ पती 
शा  महाराज ह े एक मुख असामा य  होते. कागल या घाटगे घरा याम ये २६ जुलै १८७४ म  ये शा  
महाराजांचा ज म झाला.  यांचे मूळ नाव यशवंत होते. को हापूर सं थानचे चौथे राजे िशवाजी यां या मृ यू नतंर 
यां या प ी आनंदीबाई यानंी १७ माच १८८४ रोजी यशवंतरावांना द क घेतल ेव यांचे नाव शा  अस ेठेवले. २ 

एि ल १८९४ रोजी यांचा रा यारोहन समारंभ झाला. इ.स. १९२२ सालापयत ते को हापूर सं थानचे राजे होत.े 
सव  ि टीशांचा अंमल असताना रयते या या राजाने आप या सं थानात जे काही काय केल,े या कायाला आजही 
तोड नाही. समाजातील अनके गरीब, वंिचत व मागासले या लोकांसाठी यांनी लोक-क याणकारी रा य उभे क न 
भारतीय जनतसेमोर एक आदश उभा केला आह.े 
राजषराजषराजषराजष     शा  महाराज याचं ेशै िणक िवचार शा  महाराज याचं ेशै िणक िवचार शा  महाराज याचं ेशै िणक िवचार शा  महाराज याचं ेशै िणक िवचार ––––    

म. फुले यांनी १८ ा शतकात केले या सामािजक व शै िणक कायाचा वारसा शा  महाराजांनी पूढे 
चालिवला. िश ण आिण रा य यांचा संबंध सांगताना राजष  शा  महाराज हणतात क , ‘’जो पयत हदु थान 
जाती-बंधनाशी िनगडीत राहील तोपयत वरा य थापनेपासून िमळणारे संपूण फायद े यास दतेा येणार नाहीत. 
हणून िनरिनरा या समाजातील लोकानंा िश ण दे याची प त मी काळजीने अनुसरीत आह.े हचे यांचे मत 
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यांना ‘ब जन िहताय ब जन सुखाय’ िवचारांशी जुळवून टाकते व खरे वरा य थापन कर यासाठी िश ण दऊेन 
समानता िनमाण कर याचे िस  करते. यांनी आप या सं थानात िश ण िवषयक धोरण कसे भावीपणे राबिवले ह े
पुढील मु ाव न ल ात यतेे. 
११११))))    ाथिमक िश ण मोफत व स चेाथिमक िश ण मोफत व स चेाथिमक िश ण मोफत व स चेाथिमक िश ण मोफत व स चे    ––––    

वय वष ६ ते १४ या वयोगटातील येक मुलाला आिण मुलीला िश ण िमळालेच पािहजे. यासाठी य  
मोफत आिण स या िश णाचा कायदा यांनी अंमलात आणला. माच १९१८ पयत २७ स या शाळा सु  
के या. आप या मुला-मुल ना शाळेत न पाठिवणा या पालकांना एक पया दडं ठेव यात आला. शाळेत वेश 
दतेाना पृ य  आिण अ पृ य असा भेदभाव न करता सव िव ा याना समानतेचे वाग याचे आदशे मु या यापकांना 
दे यात आले. आप या २८ वषा या रा यकारभारात सपूंण को हापूर सं थानात स या व मोफत िश णाचा 
कायदा क न सुमारे ४०० ते १००० लोकव ती या गावांम ये शाळा काढ या. यांनी िश ण स चे क न 
घे यासाठी दडंा मक कायवाहीची तरतूदही केली. शेतक यां या मुलांनी िशकून मोठे झाले पािहजे. क  करणा यानंा 
ही िश णाचा ह  िमळाला पािहजे अस े यांच े मत होते. िश ण िवषयक त कालीन ि थती खूपच वाईट होती. 
‘‘शेतक यांनी िव ा िशकवू नये हणून पुरािणक आिण कथा ा भटांनी यां या मनावर इतक  छाप बसवली आह े
क , शेतक यांस आपले मुले िव ान कर याम ये मोठे पाप वाटते.’’ अशा िवचारांनी खचून गेले या शेतकरी, क करी, 
ब जन जनतेला िश णा या वाहात आणून आपले रा य सुधारणे, ह ेएखा ा कसरती माणे होते; पण ह ेकाय शा  
महाराजांनी यश वीपणे राबिव याचे दसून यतेे. 
२२२२))))    रा  उ तीसाठी िश णरा  उ तीसाठी िश णरा  उ तीसाठी िश णरा  उ तीसाठी िश ण    ––––    

म. फुले, डॉ. आंबेडकर, सािव ीबाई फुले इ यादी समाजसुधारकानंी िश णाबाबत िवशेष ल  दऊेन 
अ ानी समाजाला िश ण कसे दतेा येईल? यासाठी जाणीवपूवक य  केलेल े दसून यतेात. रा ाची उ ती 
करावयाची असेल तर िश णािशवाय तरणोपाय नाही, अशी भूिमका शा  महाराजानंी घतेली होती. 
‘’िश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती झाली नाही असे इितहास सांगतो. अ ानात बुडून गेले या दशेात उ म, 
मु स  दी व लढव ये वीर कधी ही िनपजणार नाहीत, असे शा चंे मत होत.े हणून समाजातील येक जाती-
धमातील लोकांना िश ण दे याची व था यांनी केली होती. ती िश ण व था हणजे एक कारे रा  
उ तीला खतपाणी घाल याची होती, असेच हणावे लागेल. रा  उ तीचा िवचार क नच राजष  शा नंी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांना वेळोवेळी मदत के याचे अनेक पुरावे इितहासात सापडतात. 
३३३३))))    िश णासाठी व तीगहृाची सोयिश णासाठी व तीगहृाची सोयिश णासाठी व तीगहृाची सोयिश णासाठी व तीगहृाची सोय    ––––    

िश णाचा सार खे ात करावयाचा असेल तर आधी वसितगृहाची िन मती करावी लागेल, असा यांचा 
िवचार होता. यानंी य  आप या को हापूर सं थानात १९८६ साली सवच जाती-धमा या िव ा यासाठी 
व तीगृहांची थापना केली होती. यासाठी शा  महाराजानंी इ.स. १९०१ म ये मराठा िव ा यासाठी 
‘ि ह टो रया मराठा बो डग’ ची थापना केली. १९०१ ते १९२१ या दर यान को हापूरात २२ व तीगृह े
अि त वात होती. अ पृ य िव ा यासाठी िश णाची सोय हावी हणून यानंी को हापूरम ये ‘मािमस लाक 
बो डग’ नावाचे व तीगृह सु  केले. याचबरोबर जनै, मुि लम, लगायत, शपी, सार वत, दवै  इ यादी 
जमातीसाठी शा  महाराजानंी व तीगृह थापन क न या समाजातील िव ा याची राह याची व िश णाची सोय 
केली.  
४४४४) ) ) ) समानतसेाठी िश ण समानतसेाठी िश ण समानतसेाठी िश ण समानतसेाठी िश ण ––––    

को हापूर सं थानात राजष  शा  महाराजांनी ‘समानता’ या त वाचा अवलंब केलेला होता. या त वानसुार 
उ  वण यांपासून ते अ पृ य पयत सवच जाती-धमात िश णाचा चार व सार केला होता. िवषमतावादी 
िवचारापासून आप या जेला दरू नेले पािहजे असे यांच ेमत होत.े  
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५५५५) ) ) ) िश णा ारे जातीभदेाच ेिनमलून िश णा ारे जातीभदेाच ेिनमलून िश णा ारे जातीभदेाच ेिनमलून िश णा ारे जातीभदेाच ेिनमलून ––––    
शा  महाराजानंी जे हा रा यकारभाराची सू े आप या हाती घतेली ते हा यानंा आढळून आले क , 

दरबारातील नोकरांम ये आिण खाजगी खा या या नोकरांम य े जेपैक  एका िविश  जाती याच लोकांची 
सवािधक भरती झालेली आह.े हणज ेदरबारात इ.स. १८९४ साली एकूण ७१ अिधका यांपैक  ६० ा ण तर ११ 
इतर होते. खाजगीतील ५२ लोकांपैक  ४५ ा ण होते तर इतर अवघे ०७ होते. शा नंा ही गो  खटकत 
होती.िश ण ह ेसमाजसुधारणेचे कूमी ह यार आह ेह ेम. फुलनी ओळखले होत.े शा  महाराजानंी वतः पुढाकार 
घेऊन येक जातीतील लोकांना िश ण खुले केले होत.े जातीभेद न  झाला तरच दशेाचा िवकास होईल अशी 
यांची धारणा होती. यासाठी राजष  शा  महाराज हणतात क , ‘’सव जाती या पुढा  यांना माझे सांगणे आह ेक , 

आपली दृ ी दरूवर ठेवा, पाया पुरते पा  नका, जातीभदे मोडणे इ  हो, ज र आह.े जाितभेद पाळणे पाप आह.े 
दशेो ती या मागात हा अडथळा आह.े हा अडथळा दरू कर याचे य  जोराने केले पािहजेत.’’ यासाठी िश णातनू 

य  करणे गरजेच ेआह,े असे शा  राजांना वाटत असे. 
६६६६) ) ) ) आ थक उ तीसाठी िश ण आ थक उ तीसाठी िश ण आ थक उ तीसाठी िश ण आ थक उ तीसाठी िश ण ––––    

राजष  शा  महाराजानंी आप या सं थानात ावसाियक आ थकतेवर भर असले या िश णाचाही िवचार 
केला होता. कांबळे नावा या अ पृ य जातीतील ला चहाच ेदकुान टाकून दल ेहोते व महाराज वतः या या 
दकुानात चहा यायला जात असत. यामुळे राजा हणून एक वेगळे ि म व समाजापूढे आले होते असे शा  
महाराजां या बाबतीत हणावे लागेल. 
७७७७) ) ) ) ावसायािभमखू िश ण ावसायािभमखू िश ण ावसायािभमखू िश ण ावसायािभमखू िश ण ––––    

राजष  शा  महाराजांनी आप या सं थानात िविवध े ातील वसायाचा िवचार क न अनेक जातीतील 
लोकांना ो साहन िमळावे हणून वेगवेग या वसायािभमूख िश णाची व था क न दली. १९०३ साली 
टे कल कूलची थापना केली. राधाकृ ण मं दरात छ पती राजाराम औ ोिगक मं दर, प  माळाची सु वात 
केली. कलागृह औ ोिगक कूलची थापना क न िविवध रा यातील ना यां या कलािवकासासाठी ‘कलावंत’ 
शाळांची िन मती केली. यातनू वसायािभमूख िश णाचाही चार व सार यानंी केलेला पहावयास िमळतो. 
८८८८) ) ) ) उ त शतेीसाठीउ त शतेीसाठीउ त शतेीसाठीउ त शतेीसाठी    िश ण िश ण िश ण िश ण ––––    

िश ण ह े वािघणीचे दधू आह.े िश ण ह े जीवनातील सवच सम या वरचे औषध आह,े ह े राजष  शा  
महाराज जाणून होत.े हणून यानंी येक े ात सुधारणा कर यासाठी िश णाची स  केली होती. परंपरागत 
प तीने शेती केली तर उ प  जा त होणार नाही. यासाठी आधुिनक व नवीन तं ाचा वापर क न शेती गत 
केली पािहज.े आिण उ प  वाढिवले पािहजे. यासाठी शेतीतील नवीन ान लोकांना िमळाले पािहज.े कारण गत 
शेती कर यास अ ान, भांडवल, छोटी शेती बाजारपेठ वगैरे सम या येतात. या दरू कर यासाठी शेती 
करणा यांम ये िश णाचा सार हायला हवा. हणून यांनी खे ातील शाळांमधून शेतीिवषयक िश ण दे याची 
सोय केली. 
९९९९))))    ी िश णाला ो साहनी िश णाला ो साहनी िश णाला ो साहनी िश णाला ो साहन    ––––    

को हापूर सं थानात राजष  शा  महाराजानंी पु षांइतके ि यां या िश णाकड े जातीने ल  द याच े
दसून यतेे. शा  महाराजांनी त कालीन सामािजक ढी, परंपरा जूगा न ी िश णाला चालना, गती दलेली 

होती. यांनी राजाराम कॉलजेम ये उ  िश ण घेणा या मुल ची फ स माफ केली. िव ा यासाठी यांनी राधाबाई 
अ ासाहबे महाराज िश यवृ ी सु  केली. यासाठी यांनी ी िश णास ो साहन दणेे व आ थक मदत करणे 
एवढेच काय न करता ि यावंर होणा या अ याया िवरोधात कायद ेतयार केल.े  
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१०१०१०१०))))    िश णातनू सामािजक सधुारणािश णातनू सामािजक सधुारणािश णातनू सामािजक सधुारणािश णातनू सामािजक सधुारणा    ––––    
समाज सुधारणा कर याच े येय डो यासमोर ठेवून रा य करणारे लोकक याणकारी राज े हणून शा  

महाराजां या नावाचा उ लखे इितहासात आह.े येक जातीतील लोकांना िश ण दऊेन जीवना या यो य वाहात 
आणून सामािजक ि थरता िमळवून दे याचे महान काय यांनी केले. मु यमापन मु यमापन मु यमापन मु यमापन ---- वातं यपूव भारतीय इितहासात 
सुवण अ रांनी या राजाच ेनाव कोरल े गेल,े या राजा या जनतेला आजही िवसर पडलेला दसत नाही. दशेात 
महा मा फुले यां यानतंर सामािजक व शै िणक कायाची गती टकवून ठेव याची कामिगरी राजष  शा नंी आप या 
वतः या रा यात भावीपणे केली. सामािजकदृ ा अितशय हीन, वाईट प रि थतीत असले या काळात शा  

महाराजांनी आप या रयतेत ‘समानता’ या त वानुसार िवचार केला आिण एक आदश राजा हणून नावलौ कक 
िमळवला. छ पती िशवाजी महाराजा नंतर उ कृ  रा यकारभार चालव याचा मान राजष  शा  महाराजांना 
जातो. ‘’ब जन िहताय ब जन सुखाय’’ या िवचारातून आप या रा यात सुशासन चालव याचे अवघड काय राजष  
शा  महाराजांनी केल.े म. फुले यां या शै िणक व सामािजक चळवळीचा भाव राजष  शा  महाराजांवर पडलेला 
दसून येतो. यातनूच यानंी आप या को हापूर सं थानात भावी काय पार पाडलेले दसून येत.े 

‘राजा हणजे जगाचा उपभोग शू य वामी होय’ ह ेशा  महाराजांनी आप या कृतीने िस  क न दाखवले. 
‘’मनु यात राजा होते व या या मधील राजांम ये मनु य सदवै जागृत होता’’. हणूनच अशा िन कलकं, िन भड 
राजाचा हातून अनेक स कम घडत गेले. यांनी आप या सं थानातनू ‘आर ण’ दे याची योजना सु  क न यां या 
कायात एक कारचा ‘कळसच’ गाठ याची ि थती िनमाण केली. हणूनच ‘समानता’ या त वाला गवसणी 
घाल याची कला यानंी आप या भावी िपढीला ठेवा हणून िमळवून दली. याचाच प रणाम हणून डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी वातं य ा ीनंतर दशेात अराजकता माजणार नाही, यासाठी ‘समानता’ या त वाला 
याय िमळावा, या हतेूने राजष या ‘आर ण’ या धोरणाचा भारतीय संिवधानात समावेश क न एक कारे राजष  

शा चंेच रा य िनमाण कर याचा य  केलेला दसून येतो. हणून आपण आधुिनक युगात सु ा राजष  शा  
महाराजांना ‘आर णाचे जनक’ हणून ओळखतो. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ––––    

१) राजष  शा  छ पती - एक समाज ांितकारक राजा - धनंजय वीर 
२) ब जन समाजाचे िश पकार - माधवराव बागल 
३) छ पती राजष  शा  महाराज – तू. बा. नाईक - मेहता पि ल सग हाऊस – पुणे 
४) शै िणक िवचारवंत – डॉ. संघिम ा गोणारकर - िनमळ काशन - नांदडे २००९, पृ. . ७१-७२ 

५) शेतक यांचा आसूड - योितराव गो वदराव फुले बु  भारत, पु तकालय आिण काशन नागपूर - पृ. . ६३ 
६) िश ण े ातील िवचारवंत – ा. ना. ग. पवार - िन य नूतन काशन, पुणे २००७ पृ. . १८० 
७) िश ण े ातील िवचारवंत – ा. ना. ग. पवार - िन य नूतन काशन, पुणे २००७ पृ. . १८१ 
८) िश ण े ातील िवचारवंत – ा. ना. ग. पवार - िन य नूतन काशन, पुणे २००७ पृ. . १८३ 
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सतं गाडगबेाबा याचं ेसधुारणावादी िवचार व कायसतं गाडगबेाबा याचं ेसधुारणावादी िवचार व कायसतं गाडगबेाबा याचं ेसधुारणावादी िवचार व कायसतं गाडगबेाबा याचं ेसधुारणावादी िवचार व काय    
 

डॉ. अचना स.ं काटकर 
मराठी िवभाग मुख, कला महािव ालय िबडक न मो. 9423716918 

 

संत ह ेसमाजाचाच एक घटक अस याने समाजातील अ य घटक जे जीवन जगत - भोगत होते तेच जीवन 
संत ही जगत होत.े सामा य माणूस या सम यांना समोरा जात होता, यानंा संत ही सामोरे जात होते. सामा य 
माणूस आिण सतं यातील अंतर इतकच होतं क , संत जाग कपणे एखा ा समाजशा ा माणे या समान ि थतीच ं
आकलन करीत हतेे, िव ेषण करत होत.े यातून कोणकोणते सामािजक व अ य  िनमाण होत होत ेयाचा वेध त े
घेत होते. याचा अथ समकालीन सामािजक ाचं भान संतानंा िनि तच होतं. सामािजक ांचा संबंध थटे 
समाज व थेशी आह.े समाजा या जडणघडणीशी आह.े धम व थेचा समाज व थेवर प रणाम अप रहायपणे 
होत असतो याची जाण सतंांना होती. वण व थेतून जी िवषमतेची सम या िनमाण होणार होती याच ंआकलन 
संतांना होते. हणूनच ते व थेिव  झगडत अस याचे दसते. 

सुंदर ते यान क तनी शोभले | 
करी ध रयेल ेगाडगे काठी ॥ 

डोई शु  केस उडती वा यान े| 
च या काशाने चमकती ॥ 

ह ेवणन आप या डो यापुढे गाडगेबाबांची ितमा उभी करत.े सतं गाडगेबाबा ह ेआधुिनक महारा ा या 
इितहासातील एक अलौ कक पु ष होते. लोकांम ये रा नही लौ कका वेगळे राहणारे, लोको ारासाठी आपल े
जीवन वेचून लोकांची लै कक पातळीवरचे जीवन उंचाव यासाठी सतत झटून ही वत: लोको र जीवन जगणारे 
गाडगेबाबा नावाने, पाने आिण आचरणाने खरोखरच िवल ण अलौ कक पु ष होऊन गेले.  

िवदभातील अमरावती िज ात शेणगाव नामक एका खे ात मागासले या परीट घरा यात याचंा ज म 
झाला. डबुेजी झगारजी जाणोरकर हा मुलगा आप या जीवनानूभवा या आगीन ेआत ानान ेउजळला व बाहरे 
सत् कमानी प रशु  झाला. पुढे तोच मुलगा लोकांचा ि य ी संत गाडगेबाबा झाला. यांनी लोकजीवन उजळ या 
व उंचाव यासाठी महारा भर मण केले. यांनी हातातील खरा ाने गावचे र त े व छ केले आिण िववेका या 
खरा ाने लोकांची मनहेी व छ केली. यांचे कतन हणजे लोकजागृती साधणारे एक अफाट फरते िव ापीठच 
होते. गाडगेबाबांनी च या प रधान क न आिण फुटके गाडगे म तक  धारण क न महारा ात ज े लोकोपयोगी 
कायाचे ड गर उभे केले ते हणजे संत कबीर आिण सतं तुकारामांशीच अंत रत नाते सांगणारे आह ेअसेच वाटते. 
यां या भाषनेे आिण वाणीन े यांनी हजारो लाख चा समूह हलवून सोडला होता.  

गाडगबेाबाचंी सफाई सवेचेी साधना गाडगबेाबाचंी सफाई सवेचेी साधना गाडगबेाबाचंी सफाई सवेचेी साधना गाडगबेाबाचंी सफाई सवेचेी साधना ::::    
िजथे मो ा माणात माणसं जमतात अशा ठकाणी बाबा यां या सेवेला धाऊन जात असत. पंढरपुरला 

वारकरी मो ा माणात जमत ते तीथ े  आह.े पावन झालेली भूमी आह.े या भ ूमीतून काही चांगले यावे असा 
िवचार या जम यामागे असतो. पण जमणारी माणसं ही भूिमका घेऊन जात नाही तर यथेे उलट घाण क नच 
जायचे आिण बाबा ती घाण वत: साफ करायचे या संदभात यांचा एक अनुभव ही सांगता येईल.  

एकदा काही मंडळ नी पंढरपूरला य याग आयोिजत केला. सव दशेातील साधसुंतानंा िनमं णे दली गेली. 
यात संत गाडगेबाबा ही येणार अशी जािहरात कर यात आली. बाबांची परवानगी न घेताच ह ेसव चालले होते. 

महाय , ज ा, चारधाम, स यनारायण या िव  आयु यभर बाबांनी चार केला आिण आप या नावाची या 
मंडळ नी परवानगी न घतेा अशी पर पर जािहरात केली याचे बाबांना खूप द:ुख झाले.  

यावेळी ती मंडळी बाबांना जाऊन भेटली यावेळी महाय ास आपण कदािप येणार नाही इतकेच न ह,े तर 
तो पूण होईपयत आपण पंढरपूरला त डही दाखवणार नाही असे प पणे बाबांनी यांना सांिगतल.े पण बाबांचा 
वभाव िभड त ह ेमाहीत अस याने संयोजक बाबांनी श द ावा यासाठी ह  क  लागले. वा तिवक महाय ात 

बाबांची उपि थती अशी भारतभर कर यात आलेली जािहरात ही यांची फार मोठी बदनामीच होती. एवढे 
क नही ह ेलोक बाबांना गो यात आणू पहात होत.े पण या लोकांना बाबांनी शांतपणे उ र दले. ‘‘महाय ाची 
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हदू थानभर जािहरात कर यापूव  तु ही मला िवचारल ेहोत ेका ? मी येतो, पण यासाठी तु ही असे जाहीर करा 
क , महाय ाला येणारे साधू आिण या ेक  यांची उ ी, खरकटी काढ यासाठी गाडगे बुवा खराटा घेऊन पंढरपुरास 
येणार आहते आिण ह ेजर तु हास मा य नसेल तर तु ही परत जा.’’  

गाडगेबाबांनी हाती घेतले या कामाची शेवटपयत साधना केली. यानंा कोण याही कारे िस ीचा सोस 
न हता हचे यां या या अनभुवातून दसनू येत.े  
सधुारणावादी सतं गाडगबेाबा सधुारणावादी सतं गाडगबेाबा सधुारणावादी सतं गाडगबेाबा सधुारणावादी सतं गाडगबेाबा : : : :     

या माणे शा  ज माला आले नसते तर मनु य जीवन माया दत रािहले असते. याच माणे साधुसंत 
ज मास आले नसत ेतर मनु य जीवन दशाहीन बनल ेअसते. आज या जगात जो ामािणकपणा आह,े नीतीम ा 
आह,े आदरभाव, एक दसु याब ल ेमाची भावना आिण भ  या संक पना आहते या या बुडाशी साधसुंताचंीच 
िशकवण आह ेआिण हणूनच यांचे जीवनकाय अन य साधारणच आह.े  

गाडगेबाबांनी आप या अनेक कतनांमधून समाजजागृती केली. लोकां या मनातील रोगांना घालिव याचा 
परीपूण य  केला. यांनी गुढवाद आिण जीवनिवषयक त व ान सवसामा य भो याभाब ा जनतेला यां याच 
भाषेत समजावून सांिगतले. वहारीक जीवनातील अनके गो तून यांनी त व ान मांडले. ते हणत, दवे दसत 
नाही. माणसा या मनात दवेासंबंधी अनेक क पना आहते. दवे कसा असेल? तो कोठे भेटेल? असा िवचार करणारी 

 िम  आह.े पृ वीचा ज म झाला ते हापासनू दवे कोणाला दसला नाही. दवे ही पाह याची व त ूनाही. 
दवेळात दवे, नदीवर दवे, इकड ेदवे, ितकड ेदवे, रामे र दवे, ब नाथ दवे हा दवेांचा बाजार आह.े याला दवे 
हणतात क  यामुळे सव हांड चालते, तो कोणी पािहला नाही आिण कोणाला दसणार नाही. पण याच ेभजन 
कतन के याने मनु यच दवे होतो असे यांनी आप या कतनातनू जनतेला सांिगतले.  

िश णाचे मह व सांगतांनाही यानंी गोरग रबांना, ह रजनानंा मोलाचा उपदशे केलेला दसतो. याला 
िव ा नाही तो खटा याचा बैल असतो. िश णासाठी वा ेल ते करा. पैसे नसतील तर जेवणाचे ताट मोडा. हातावर 
भाकरी खा. बायकोला कमी कमतीची साडी या. पण मुलांना िश ण ा. िव ा ही फार मोठी गो  आह.े डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरां या िप ान िप ा झाडू मार याचे काम करत होते. डॉ. आंबेडकरांनी िश ण घेतल ेतर 
यांनी हदु थानची घटना िलिहली. जर िश ण घेतले नसते तर यां या कमात झाडू मार याचेच काम आले असते. 

मोड या घरात रहा पण मुलांना िश ण द यािशवाय रा  नका. 
संसार करतानंा काटकसरीच ेमह वही यांनी सांिगतले. जमा - खचाचे मह वही यांनी पटवून दले. आपल े

उ प  कती आिण खच कती ह ेल ात आले पािहजे. मारवाडी, गुजराथी, ा हण, भाटे ह ेरोज तुपातला िशरा का 
खातात? कारण यां या घरी जमाखच असतो. पण मरा ा, ते या, मा या, हा ा, अन ्धो याला जमाखच जमत 
नाही. शी पये उ प  आिण न वद पये खच, जानेवारीत मजा आिण फे ुवारीत ब बाब ब यासाठी काटकसर 
गरजेची असत.े हणूनच जमाखच पािहजे ह े यांचे हणणे होते.  

पती - प ी या ना यावरही यांनी चांगला काश टाकला. आप या भारतीय सं कृतीत पती परमे र 
मानले जाते. ह े खरं असलं तरी ते या या कृतीतून िस  होत असेल तरच प ीन े याची सेवा करावी. पण तो 
दा ा असेल तर गरम चुलीतील राख या या त डावर फेका, याला बडवून काढा, याची भीड ठेवू नका, 
पोिलसां या ता यात ा असा स ला यानंी ि यानंा दला आह.े  

अ पृ यता, जातीयवाद हा हदु थानाला एक कलकं आह.े तो कलंक पुस याचा य  केला पािहजे. आप या 
कतनातून यािवषयी यांनी कडाडून टका केली आह.े बाई आिण पु ष या दोनच जाती आहते. ितसरी जात नाही. 

िशवा - िशवीचा कलंक हदु थानातच आह.े रिशया, जपानम ये नाही. चीनम ये नाही व लंडनम येही नाही.  
स यनारायण ही क पना कशी ामक आह,े हहेी यांनी सांिगतले. दसु या महायु ाचे उदाहरण दते 

युरोिपयन, लोक आप या पो या वाचत नाहीत. स यनारायणाची यु  यांना माहीत नाही. हणूनच यु ात 
यां या बोटी समु ात बुडा या आहते. भारताची ‘रामदास’ बोट पा यात बुडाली ते हा मंुबईत सरकारने आप या 

बंदरावर स यनारायण घातला असता तर ‘सुक ठाण’ बोट वर आली असती असं सांगून यांनी स यनारायणावर 
घणाघाती ह ला चढिवला होता. धा मक थळांना सवच जाती धमाच ेलोक जातात. सव समाजा या धमशाळा या 
ठकाणी असतात.परंतु ब जणांना कुठेच आसरा नस याने ते उघ ावर राहतात याची न द बाबानंी घेतली व 
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ब जण या ेक ना िनवारा िमळावा हणून यांनी धमशाळा बनिव याचे काम केल.े अनेक ितथ े ावर धमशाळा 
उ या के या आहते. जनमानसातील मानिसक रोग न  कर याच ेमहान काय बाबानंी केले. ज मजात जे शरी रक 
रोगी आहते यां यािवषयी बाबांना सहानुभूित होती. महार आिण महारोगी यानंा आपला समाज गावाबाहरे ठेवीत 
आला आह,े यानंा साधे माणुसक चे ह  नाकारीत आललेे आहते. समाजाच ंप रवतन, भरण आिण पोषण कर याचे 
काम या िनर र, रांग ा माणसाने आयु यभर केले. अंतबा  िनमळ असे महारा ाचे थोर समाजसुधारक संत 
गाडगेबाबा होऊन गेले. आप या संसाराला ितलांजली दऊेन यांनी समाजसुधारने या कामी आपले आयु य 
घालिवले. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : :  

1.ि रसागर िव. र.(संपा.): संत गाडगेबाबा (च र माला) जानेवारी1983, रा ीय च र माला,पुणे,पृ .40  
2.इरग डा पाटील : ी संत गाडगे महाराज, संतकृपा काशन, पुणे 30 
3.रसाळे उ व:िन काम कमयोगी संत गाडगे महाराज, गीताजंली काशन, बारामती, िज. पुणे 

4.मराठी अ यास मंडळ : अ रदीप, डॉ. बा. आं. म. िव ापीठ, औरंगाबाद  
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रा ीय शै िणक धोरण रा ीय शै िणक धोरण रा ीय शै िणक धोरण रा ीय शै िणक धोरण २०२०२०२०२०२०२०२०: : : : भारता या सामािजक प रवतनाच ेभारता या सामािजक प रवतनाच ेभारता या सामािजक प रवतनाच ेभारता या सामािजक प रवतनाच े
एक पाऊलएक पाऊलएक पाऊलएक पाऊल    

    

ाााा....    नामदवे रखमाजी खजलु ेनामदवे रखमाजी खजलु ेनामदवे रखमाजी खजलु ेनामदवे रखमाजी खजलु े    
ंथपाल, कै. आबासाहबे काकडे कला महािव ालय बोधगेाव ता. शेवगाव. िज. अहमदनगर- ४१४५०२ 

तावनातावनातावनातावना::::  
धोरण ह े िनणयांचे मागदशन कर यासाठी आिण तकसगंता सा य कर यासाठी मागदशक त वांची एक 

मसुदा णाली आह.े धोरण ह ेहतेूचे िवधान आह ेआिण एक या कवा ोटोकॉल हणून अंमलात आणले जाते. 
धोरणे ि िन  आिण व तुिन  िनणय घे यासा मदत क  शकतात.NEP २०२०ब ल बोल यापूव  पूव या 
धोरणावर काश टाकणे आव यक आह.े १९६८ म ये दशेाचे पिहले शैकिनक धोरण इं दरा गांधी सरकार म ये 
मांड यात आले. यांनी सा रता, ौढ िश ण आिण मोफत िश ण यावर ल  क त केले. ह े शै िणक  धोरण 
१९६४ या कोठारी आयोगा या िशफारीशीवर आधा रत होते. १०+२+३ शै िणक णाली वीकार यात आली 
होती. दसुरा NEP १९८६ म ये पंत धान राजीव गाधंी यांनी सादर केला, (ECCE, नवोदय, ावसाियक, 
तांि क, डा, सं ती, िश ण िश ण, दरू थ िश ण यावर ल  क त केले.) ितसरा NEP पंत धान नर  मोदी 
२०२० म ये जाहीर केला. 4th SDG that is quality Education (UNO) या म ये रा ीय आकांशा, 
आंतरिव ाशाखीय िश ण, ावसाियक िश णआिण कौश यिश ण. जागितक िश णाचा अजडा ल य ४ म य े

ित बिबत झाला (SDG 4) आिण शा त िवकासाचा अजडा २०१५ म ये भारताणे वीकारला. 
भारताच े पिहले िश ण मं ी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी एकसमानशै िणक णाली संपूण 

दशेभरात राबवली. िव ापीठ िश ण आयोग (१९४८-१९४९), मा यिमकिश ण आयोग (१९५२-१९५३), 
िव ापीठ अनुदान आयोग आिण कोठारी आयोग (१९६४-१९६६) ची थापना केली, भारताच ेपिहल े पंत धान 
जवाहरलाल नहे  यां या सरकारन े वै िनक धोरणाचा ठराव वीकारला होता. १९६१म य े क  सरकारन े
NCERT ची थापना एक वाय  सं था हणून केली. 
नवीन रा ीय शै िणक धोरणनवीन रा ीय शै िणक धोरणनवीन रा ीय शै िणक धोरणनवीन रा ीय शै िणक धोरण,,,,२०२०२०२०२०२०२०२०/ / / / New National Education policy, 2020New National Education policy, 2020New National Education policy, 2020New National Education policy, 2020    

• क ीय मंि मंडळानेनवीन रा ीय शै िणक धोरण (NEP), २०२० ला मंजरुी दली आह.े याचा उ शे 
भारतीय िश ण व थेत- शाळा ते महािव ालयीन तरापयत अनेक बदलांचा प रचय क न दला आह.े 

• NEP २०२० च ेउ  “ भारताला जागितक ान महास ा” बनवणे आह.े 
• मनु यबळ िवकास मं ालयाचे नाव बदलून िश ण मं ालय कर यासही मंि मंडळाने मंजुरी दली आह.े 
• मंि मंडळाने मंजूर केलेलाNEP हा वतं  नंतरचा भारतीय िश णा या चौकटीतील केवळ ितसरी मोठी 

सुधारणा आह.े 
• यापूव ची दोन शै िणक धोरणे १९६८ आिण १९८६ म येमोठी सुधारणा केली आह.े 

रा ीय शै िणक धोरची मुख वैिश े खालीली माणे. 
शालेय िश ण शालेय िश ण शालेय िश ण शालेय िश ण ////    School EducationSchool EducationSchool EducationSchool Education    

• २०३०पयत शालेय िश णात १००%सकल न दणी गुणो र (GER) सह पूव कूल ते मा यिमक 
तरापयत िश णाचे सावि क करण करणे. 

• २ कोटी शाळाबा  मुलांना मु  शाळा णाली ारे मु य वाहात आणणे. 
• स याची १०+२ णाली अनु मे ३-८, ८-११, ११-१४आिण १४-१८ वष वयोगटातील नवीन 

५+३+३+४ अ यास म संरचने ारे बदलली जाईल. 
• १० वी आिण १२ वी बोडा या परी ा सो या के या जा ात, सव िव ा याना दोनदा परी ा दे याची 

परवानगी दऊेन, ल ात ठेवले या त यांऐवजी मु य कौश यांची चाचणी या. 
• ावसाियक िश ण इय ा ६ वी पासून इंटनिशपसह सु  होणार आह.े 
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• कमान इय ा ५पयत मातभृाषा/ ादिेशक भाषेत िशकवणे. कोण याही िव ा यावर कोणतीही भाषा 
लादली जाणार नाही. 

• ३६०-िड ी होिलि टक ो ेस काडसह मू यांकन सधुारणा, िशक याचे प रणाम ा  कर यासाठी 
िव ा या या गतीचा मागोवा घेतला जाईल. 

• नॅशनल कौि सल ऑफ टीचर ए युकेशन (NCTE) ारे नॅशनल कौि सल ऑफ ए युकेशनल रसच अँड 
े नग (NCERT) सोबत स लामसलत क न िश क िश णासाठी एक नवीन आिण ापक रा ीय 

अ यास म े मवक (NCFTE) 2021 तयार केला जाईल. 
• २०३०पयत, अ यापनासाठी कमान पदवी पा ता 4 वषाची एकाि मक बीएड पदवी असेल. 

उ  िश णउ  िश णउ  िश णउ  िश ण    ////    Higher EducationHigher EducationHigher EducationHigher Education    
• उ  िश णातील एकूण न दणी माण २०३५पयत ५०% पयत वाढवले जाईल. तसेच, उ  िश णात 

५कोटी जागा जोड या जाणार आहते. 
• उ  िश णातील स याचे एकूण न दणी माण (GER) २६.३% आह.े 
• लविचक अ यास मासह होिलि टक अंडर ेजुएट िश ण ३ कवा ४वषाचे असू शकते आिण या कालावधीत 

एकापे ा जा त एि झट पयाय आिण यो य माणीकरण िमळणार. 
• एम. फल अ यास म बंद केले जातील आिण पदवी, पद ु र आिण पीएचडी तरावरील सव अ यास म 

आता आंतरिव ाशाखीय असतील. 
• ब िव ाशाखीय िश ण आिण संशोधन िव ापीठे (MERUs), IITs, IIM या बरोबरीन,े दशेातील 

जागितक दजा या सव कृ  ब िव ाशाखीय िश णाचे मॉडले हणून थािपत केले जातील. 
• नॅशनल रसच फाऊंडशेन ही उ  िश णाम ये मजबूत संशोधन सं कृती वाढव यासाठी आिण संशोधन 

मता िनमाण कर यासाठी सव  सं था हणून तयार केली जाईल. 
• भारतीय उ  िश ण आयोग (HECI) वै क य आिण कायदशेीर िश ण वगळता सपूंण उ  िश णासाठी 

एकच छ  हणून थापन केले जाईल. तसेच, HECI कड ेचार वतं  इतर बदलइतर बदलइतर बदलइतर बदल....    
• एक वाय  सं था, नॅशनल ए युकेशनल टे ॉलॉजी फोरम (NETF), िश ण, मू यमापन, िनयोजन, 

शासन वाढिव यासाठी तं ाना या वापरावर िवचाराचंी मु  दवेाणघेवाण कर यासाठी एक ासपीठ 
दान कर यासाठी तयार केले जाईल. 

• िव ा याचे मू यमापन कर यासाठी रा ीय मू यमापन क - 'पारख' (PARAKHPARAKHPARAKHPARAKH) ची िन मती कर यात 
येईल. 

• यामुळे परदशेी िव ापीठांना भारतात कॅ पस उभार याचा मागही मोकळा झाला आह.े 
• नॅशनल इि ट ूट फॉर पाली, प शयन आिण ाकृत, इंिडयन इि ट ूट ऑफ ा सलेशन आिण 

इंटरि टेशनची थापना केली जाईल. 
• तसेच िश ण े ातील सावजिनक गंुतवणूक वाढवून जीडीपी या ६% पयत लवकरात लवकर 

पोहोचव याचे उ  आह.े 
• स या, भारत आप या एकूण GDP या ६ % िश णावर खच करतो. 

दृ ी दृ ी दृ ी दृ ी     
 रा ीय शै िणक धोरणाचा िवचार. रा ीय शै िणक धोरण २०२० म ये भारत-क त िश ण 

णालीची क पना कर यात आली आह.े सवाना उ -गुणव ेचे िश ण दऊेन, समान आिण समृ  ान समाजा या 
दशेने आप या दशेा या दीघकालीन प रवतनात त ेथेट योगदान दतेे.सव िव ा यासाठी सामािजक कवा आ थक 

पा भूमीची पवा न करता उ -गुणव े या िश णात समान वेश असेल. 
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“भारताला जागितक ान महास ा” बनिवणे ह ेनवीननवीननवीननवीन    रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    धोरणधोरणधोरणधोरण    २०२०२०२०२०२०२०२० चे अंितम 
उ ी आह.ेमनु यबळ िवकास मं ालयाचे नाव बदलून िश ण मं ालय ठेवले गेले.१९४७म ये वातं य 
िमळा यापासून भारतातील िश ण णालीतील हा ितसरा मोठाबदलआह.े NEP२०२० या पूव  १९६८आिण 
१९८६म ये शै िणक यं णेत सुधारणाझाली.शालेय िश णातील गंुतवणुक म ये ला िणक वाढ करणे नवनवीन 
उप मराबिवणे.इसवी सन २०२५ पयतपाचवी व यापुढील इय ेतील येक िव ा यास पायाभूत सा रता व 
तं ान आ मसात होत अस याची द ता घेणे.शालेय िश णासाठी ५+३+३+४ रचनेवर आधा रत बौि क िवकास 
व अ ययना या त वांवर आधा रत अ यास म व अ यापन शा  रचना िवकिसत कर यात आली आह.े 
A.) िश क कसा असले 
     शाखांनी सुस  असले या उ  िश ण सं थांम य े तरानसुार व िवषयवार राबव यात येणारा एक करण 
केलेला चार वषाचा बॅचलर ऑफ ए युकेशन हा अ यास म िश कांना पूण करणे गरजेचे आह.े िश क हो याचा हा 

मुख माग असेल. दु यम दजा या व अकाय म िश क िश ण सं था बंद कर यात येतील. 
B.) रा ीय िश ण आयोग NationalNationalNationalNational    EducationEducationEducationEducation    CommissionCommissionCommissionCommission 

रा ीय िश ण आयोग पंत धानां या अ य तेखाली रा ीय िश ण आयोग कवा नॅशनल ए युकेशन किमशन 
ची थापना कर यात येईल. हा आयोग भारतातील शै िणक दरूदृ ीचा प रर क असले. 

� सन २०३०पयत पूव-शाळा ते मा यिमक तरापयतचे िश ण १०० % ॉस एनरोलमट रे यो (जीईआर) 
सह सावि क केले गेले आह.े 

� १० + २ची स  िश ण णाली नवीन व सुधा रत ५ + ३ + ३ + ४रचने ारे अनु मे   ३-८, ८ -११, 
११-१४, आिण १४ -१८वयोगटातील पर पर बदलली जाईल. 

� या णालीम ये १२ वषाचे िश ण तीन वष अंगणवाडी / पूव-शालेय िश णासह असले. 
� दहावी आिण बारावी या बोड परी ा अिधक सुलभ के या जातील आिण त य े िशक याऐवजी मु य 

काय मतेवर अिधक भर दला जाईल. सव िव ा याना या परी ा दोनदा घे यास परवानगी दली जाईल. 
C.) उ  िश ण HigherHigherHigherHigher    EducationEducationEducationEducation    FromFromFromFrom    NewNewNewNew    NationalNationalNationalNational    EducationEducationEducationEducation    PolicyPolicyPolicyPolicy    (HECI)(HECI)(HECI)(HECI)    2020202020202020         

अंडर ेजुएट कोस ३त े ४वषा या लविचक अ यास मासह एकािधक एि झट ऑ श ससह आिण 
वेगवेग या तरावर माणप ांसह दले जातील. एम. फल अ यास म बंद केल ेजातील.वै क य आिण कायदशेीर 
िश ण वगळता संपूण उ  िश णासाठी ‘‘‘‘उउउउ     िश णिश णिश णिश ण    आयोगआयोगआयोगआयोग’’’’    HigherHigherHigherHigher    EducatioEducatioEducatioEducationnnn    CommissionCommissionCommissionCommission    ofofofof    India’India’India’India’    
(HECI)(HECI)(HECI)(HECI)    (एचईसीआय) ची थापना केली जाईल. सावजिनक आिण खासगी दो ही उ  िश ण सं था समान 
िनकषां ारे सचंािलत के या जातील. 
(HECI)(HECI)(HECI)(HECI)    २०२०२०२०२०२०२०२०    चारचारचारचार    वतंवतंवतंवतं     िवभागिवभागिवभागिवभाग    असतीलअसतीलअसतीलअसतील....    
१) िनयामक चौकटीची दखेभाल कर यासाठी रा ीय उ  िश ण िनयामक प रषद ((NHERC). 
२) सवसाधारण शै िणक प रषद (GEC) मानक से ट ज दखेरेखीसाठी. 
३) िव पुरवठा कर यासाठी उ  िश ण अनुदान प रषद (HEGC). 
४) अिधकृत मा यता िमळव यासाठी नॅशनल िडटी कौि सल (NAC). 

१५ वषात महािव ालयाचंी संल ता णाली पुसून टाकली जाईल आिण महािव ालयांना ेणीब  
वाय ता दे याची यं णा राबिवली जाईल. भिव यात येक महािव ालयाचा वाय  पदवी दणेारा 

महािव ालय कवा िव ापीठाचा घटक हणून िवकिसत होणे अपेि त आह.े 
References: References: References: References:     

1. Minute on education (1835) by Thomas Babington Macaulay: Thomas Babington Macaulay: free Download 
Borrow, and streaming. Internet Archive,(n.d.)Retrieved july11,2022fromhttps://archive.org/details/1-
macaulays-minute-page-fromselections-from-educationl-records-part-1-1781-1839-1919-pg107-117. 

2. रा ीयशै िणकधोरन २०२०: https:www.education.gov.in  
3. Dr. Kailas Pote: National Education Policy 2020: An Initiative to Transform India.pege no 194-102 
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ी उ ारासाठी समाजसधुारकाचं ेयोगदानी उ ारासाठी समाजसधुारकाचं ेयोगदानी उ ारासाठी समाजसधुारकाचं ेयोगदानी उ ारासाठी समाजसधुारकाचं ेयोगदान    
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सहा यक ा यापक,समाजशा  िवभाग मुख, मिहला कला महािव ालय,औरंगाबाद. ईमेल:sb8223@gmail.com 

    

गोषवारा गोषवारा गोषवारा गोषवारा     
भारत दशेाम ये इं जांची सपूंण स ा होती. यावेळेस इं जांनी भारतात इं जी िश ण सु  केले. या इं जी 

िश णामुळे व आधुिनक िवचारसरणीमुळे भारतात एक स म अशी समाजसुधारकांची िपढी िनमाण झाली. 
यासवानी समाजसुधारणेचे एक मह वपूण अंग हणून ी उ ाराचे काय हाती घेतलेले होत.े यां या अथक 

य ामुळेच भारतीय ी उ ाराचे काय पूण होऊ शकल ेअसे हणता येईल.        
शोध सं ाशोध सं ाशोध सं ाशोध सं ा: : : : समाज, सुधारक, सुधारणा, काय, योगदान.        
सशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी ेसशंोधनाची उ ी े: : : :     

भारतातील ीयां या उ ारकर यासाठी ठरािवक समाजसुधारकांच ेयोगदान िवषयक अ यास करणे. 
सशंोधनाची गहृीतके सशंोधनाची गहृीतके सशंोधनाची गहृीतके सशंोधनाची गहृीतके ::::    

भारतातील ीयां या उ ारासाठी समाजसुधारकांचे िवचार व काय ह ेमह वपूण आह.े 
सशंोधन णालीसशंोधन णालीसशंोधन णालीसशंोधन णाली::::    

तुत शोधिनबंध हा संपूणपणे दु यम त यावर आधा रत आह.ेदु यम त य सकंलनासाठी िविवध ंथ, 
मािसके, शोधिनबंध, िनयतकािलके, पेपर, इंटरनेट इ याद चा वापर कर यात आला आह.े 

तावनातावनातावनातावना::::    
भारतात अनके था, परंपरा, ढी आहते आिण याम ये संपूण दशे त झालेला होता. भारतीय समाजान े

ि यांना अनेक सामािजक बंधने घातली होती. “चूल आिण मुल” हचे तीचे िव  होते क  काय? हीच धारणा झाली 
होती.परंतु यावेळेस भारतात इं जांच े वच व होते. भारतातील समाजसुधारकांनी ि यांवर होणा या 
अ यायिव  आवाज उठवला गेला आिण इं जांना ि यां या उ ारासाठी अनके िनयम तयार कर यात आल े
होते.याम ये भारतीय समाजसुधारकाचंे मह वपूण योगदान आह.े समाजसुधारकानंी दशेातील अिन  कु थानंा 
थांबव याचे आिण ग रबांची मनोभावे सेवा कर याच े काय केले. काही  मोज याच भारतीय समाजसुधारकानंी 
ि यां या उ ारासाठी आपले मह वपूण योगदान दले आह.े यांचा सिव तरपणे अ यास तुत शोधिनबंधात 
कर यात यते आह.े    
११११....राजाराम मोहन रॉय ी उ ाराच ेकाय राजाराम मोहन रॉय ी उ ाराच ेकाय राजाराम मोहन रॉय ी उ ाराच ेकाय राजाराम मोहन रॉय ी उ ाराच ेकाय ::::    

हद ू धमातील पिहली सधुारणा चळवळ करणारे व थोर समाज सुधारक व यातही ि यां या  
उद ्धारासाठी मह वपूण काय राजाराम मोहन रॉय यानंी केलेले होते. राजाराम मोहन रॉय यांनी ‘‘ ा होसमाज‘‘ 
या सामािजक सं थे या मा यमातून ि यां या उद ्धाराचे मह वपूण काय केले होते. राजाराम मोहन रॉय यांचा 
ज म बंगालमधील मु शदाबाद िज ातील राधानगर येथे २२ मे १७७२ म ये झाला. ितभाशाली असले या 
राजाराम मोहन रॉय यानंी धमसुधारणा व सामािजक सुधारणा चळवळीसाठी १८२८ म ये ा होसमाजाची 
थापना केली. समाजसुधारणा चळवळीचे काय करीत असतानाच अ यतं मह वपूण व यां या मनाला अितशय 

वेदना दणेारी घटना घडली. राजाराम मोहन रॉय यांच ेमोठे बंधू जगमोहन यांचे िनधन झा यानतंर याचंी प ी 
अलकमंिजरी सती गेली. ‘सती‘ प तीचा बळी यां या विहनी या पान े य  अनुभवला यानंतर या थे या 
िवरोधात यानंी खरपणे आपली भूिमका मांडली. इं ज शासन क याना ही प त कती अमानुष आह ेह ेपटवून 
दले व यानंतर ग हनर जनरल ब टग यांनी सती प ती या िवरोधात कायदा केला. राजाराम मोहन रॉय यांनी 

ि यांना दखेील पु षांइतकाच िश णाचा अिधकार बहाल करावा अशी भूिमका मांडली. याचबरोबर ि यानंा 
दखेील वडीलां या संप ीम ये वाटा िमळाला पािहजे अस े यांनी ठणकावून सांिगतले. 
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२२२२....महा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल ेयाचं े ी उ ाराच ेकाय याचं े ी उ ाराच ेकाय याचं े ी उ ाराच ेकाय याचं े ी उ ाराच ेकाय ::::    
सामािजक ांतीचे जनक हणून मा. योितबा फुल ेयांना संबोधल ेजात ेऐवढे मह वपूण समाज सुधारणेच े

काय यांनी केलेले होते. जाितयता, अ पृ यता यािव  यांनी खर लदा उभारला होता आिण तेवढाच कब ना 
याहीपे ा खर लढा यांनी ी उ ारणेसाठी उभारला होता. कारण ि यांना वगळून समाजसुधारणा होणे 

अश य ह े यांनी जाणल े होते. यामुळे यांनी ी उ ारासाठी भरीव काय केलेले होते. िश ण ह े
समाजसुधारणेसाठी व याचबरोबर ी उ ारासाठी अितआव यक आह ेह ेओळखून यांनी ऑग ट १९४८ म य े
खास मुल करीता पु यात शाळा काढली. या शाळेत मुल ना िशकव यासाठी िशि का िमळत न ह या हणून यानंी 
आपली प ी सािव ीबाई फुले यांना िशि त क न तेथे िश क हणून नेमले. ि यांना िश ण दणेे ही गो  सनातनी 

वृ ी या लोकांना चली नाही. मुल चे िश ण हणजे समाज ोह व धम ोह असे ते मानू लागले व यामुळे यांनी 
सािव ीबाई फुले यांनी मुल ना िशकवू नये हणून ास दला. परंतु मा. योितबा फुले यांची यानंा पूणतः साथ 
होती हणूनच शेवटी सनातनीच नामोहरय झाले. मा. योितबा फुल ेयांनी या कायापासूनच परावृ  हावे हणून 
यांना मार यासाठी मारेकरी पाठवले परंत ु तरीही त ेआप या कायापासून तसभूरही मागे सरल े न हते. १८४८ 

मधील काढलेली शाळा बंद पडली तरीही ते डगमगले नाहीत. यानतंर यांनी इ. स. १८५१ म ये पु यात 
बुधवारपेठेत मुल ची दसुरी शाळा काढली. या काळी ा हण समाजातील व इतर उ  जातीतील िवधवा ि याचं े
जीवन अितशय अंधारमय असे. या ि यानंा संपूण यां या हयातीत उपेि तांच ेजीवन कंठावे लागे, ि यांचे ह े
हाल थांबवेत. यांना दखेील पु षा माणे स मानाने जगता यावे हणून मा. योितबा फुले यांनी खंबीरपणे िवधवा 
पुन ववाहाचा पुर कार केला. यांनी इ. स. १८६४ म ये पु यातील गोख यां या बागेत एक िवधवा पुन ववाह 
घडवून आणला होता. मुल चे लहानपणीच ल  केल ेजात होते. या काळी अनके साथीचे आजार असत. आज या 
सारखी भावी वै क य सुिवधा न हती. अशातच मुलीचा पती मे यानंतर ितला सपूंण जीवन िवधवा हणून कंठावे 
लागत होते. अशातच कधी काळी िवधवेचे चकूुन वाकड ेपाऊल पडले तर ितला ुणह या कवा आ मह यािशवाय 
पयाय न हता. अशा आप ीपासून िवधवांची सुटका हावी हणून योितबानंी िवधवांना गु पणे येऊन 
बाळंतपणासाठी व आपले मुल तेथे ठेव यासाठी बालह या ितबंधगृह आप या घराशेजारी उघडले. या संदभात 
सव  िभ ीप के वाट यात आली. यात असे हटले होते क , िवधवांनो, येथे येऊन गु पणे आिण सुरि तपणे 
बाळंत हा. तु ही आपले मुल यावे कवा ठेवावे ह े तुम या खुशीवर अवलंबून आह.े या मुलांची काळजी हा 
अनाथ म घेईल. िवधवांना आिण िवशेषतः अशा संकटात सापडले या िवधवांना मा. योितबा फुले यांची फार 
मोलाची मदत िमळाली होती ह े िस  होते. ि यां या उ ारासाठी मा. योितबा फुले यांच ेह ेकाय अि ितय अस े
होते. 
३३३३....महषमहषमहषमहष     ध डोध डोध डोध डो    केशव कव याचं े ी उ ाराच ेकाय केशव कव याचं े ी उ ाराच ेकाय केशव कव याचं े ी उ ाराच ेकाय केशव कव याचं े ी उ ाराच ेकाय :::: 

महष  ध डो केशव कव यांनीही ी उ ारासाठी िवशेष काय केले होते. यां या वया या ३५ ा वष  
यांची प ी राधाबाई यांचे िनधन झा यानतंर यानंी आपला िम  नरहर बाळकृ ण जोशी यांची िवधवा बहीण 

गोदबूाई जोशीबरोबर िववाह केला. इ. स. १८९३ म ये वधा येथे यांनी िवधवा पुन ववाह मंडळ थापन केले. 
िवधवांची या ठकाणी न दणी क न यांच ेपुन ववाह घडवून आण याचे काय या मंडळामाफत केले जात होते. इ. 
स. १४ जून १८९६ रोजी पु याजवळील हगणे या ठकाणी अनाथ बािलका म थापन केला. अनाथ बािलकाचं े
पालनपोषण व िश ण या आ यामाफत केले जात होत.े मुल ना िश ण दे यासाठी ४ माच १९०७ रोजी पुणे येथ े
मुल साठी खास शाळा थापन केली. इ. स. १९१५ या मंुबई येथील सामािजक प रषदे या अ य ीय भाषणात 
यांनी वतं  मिहला िव ापीठाची आव यकता कट केली. या यां या िवचारावर अनेक सनातनवा ांनी टीका 

केली. परंतु ते आप या िवचारावर ठाम रािहले. यानंतर इ. स. १९१६ म य े अव या पाच िव ा य नी या 
न दणीसह यांनी मिहला िव ापीठाची थापना केली. या िव ापीठास आ थक पाठबळाची आव यकता होती व त े
पाठबळ िस  उ ोगपती ठाकरसी यानंी दे याच ेमा य केले आिण मग १५ लाख पयां या िव ापीठाला दणेगी 
दे या या मोबद यात या मिहला िव ापीठास या उ ोगपती या मातो ी “ ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
(एस.एन.डी.टी.)” ह ेनाव दे यात आले. ि यां या उ ारासाठी िश णाचे मह व ल ात घेऊन यांनी महारा ातील 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 192 

अनेक खे ापा ात शाळा काढ या. ि यां या उ ारासाठी महष  ध डो केशव कव यांनी केलेल े काय अ यतं 
मह वपूण होते असे हणता येईल. 
४४४४....पिंडता रमाबाई याचंेपिंडता रमाबाई याचंेपिंडता रमाबाई याचंेपिंडता रमाबाई याचं े ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय : 

पंडीता रमाबाई यांनी ी उ ारासाठी आपले संपूण आयु य पणाला लावले होते. यांचा ज म २२ एि ल 
१८५८ रोजी िच पावन ा हण कुटंुबात कनाटक येथ ेझाला होता. यां या वडीलाचंे नाव अनतंशा ी ड गरे होते 
तर आईच ेनाव ल मीबाई उफ अंबाबाई होते. इ. स. १८७७ या दु काळात यां या आई वडीलांचे िनधन झाल.े 
अशा खडतर संगीदखेील या डगमग या नाहीत तर यांनी आपला भाऊ ीिनवास याचे समवेत कलक ा यथे े
आ या. यां या िव तेने भािवत होऊन यानंा पंिडता ही पदवी तेथील बंगाली लोकांनी बहाल केली. रमाबाई 
यांनी संपूण भारतभर दौरे क न भारतातील ि यां या दयनीय अव थेची जवळून पाटणी केली आिण या 
अव थेची यांनी जाहीरपणे टीका क न ि यानंादखेील िश णाचा अिधकार िमळाला पािहजे. बालिववाह बंद 
पाडते पािहजेत. िवधवािववाह घडवून आणले पािहजेत असे िवचार आप या भाषणातून यांनी मांडले होते. 
ि यां या उ ारासाठी रमाबाई यांनी इ. स. १८८२ म ये पुणे येथे “आय मिहला सिमती”ची थापना केली. या 
सिमती या शाखा मंुबई आिण इतर भागात दखेील थापन कर यात आ या. यांनी आपली मुलगी मनोरमा समवेत 
ि न धमाचा ि वकार केला. इं लंडम ये यानंी सं कृत िवषयाची अ यािपका हणून काय केले. नतंर या 
अमे रकेत गे या. रमाबाइनी अमे रकेत ठक ठकाणी ा याने दऊेन भारतीय ि यां या उ ारासाठी िनधी गोळा 
केला. भारतात आ यावर रमाबाईनी मंुबई येथे ११ माच १८८९ रोजी “शारदा सदन” नावाची सं था थापन केली. 
या सं थेत िनराि त िवधवा व अनाथ ि या यां या राह या-जेव याची मोफत व था कर यात आलेली होती. 
याच माणे या ि यांना िश ण दे याची व थाही शारदा सदनने केली होती. गोदतुाई जोशी ही शारदा 

सदनम ये वेश घेतलेली पिहली बालिवधवा होती. याच गोदबूाई जोशीबरोबर महष  ध डू केशव कव यांनी िववाह 
केला होता. याचबरोबर ि न मुल साठी यांनी “मु  िमशन” नावाची सं था थापन केली. समाजातील 
िनराि त ि यासंाठी यांनी कृपासदन नावाची सं था थापन केली. याच माणे मुलांसाठी यांनी सदानंदसदन 
नावाचा अनाथा म काढला होता. याचबरोबर ौढ व वृ  मिहलां या संगोपनासाठी शांतीसदन नावाचा आ म 
यांनी थापन केला होता. ि यांचा उ ार करणे हचे रमाबाईचे येय होते. यासाठी यांनी अथक प र म केल.े 

समाजातील बािलका, वृ , िनराि त जवळपास सव वयोगटा या व सव सम यां या पीिडत ि यां या 
उ ारासाठी रमाबाई यांनी अिवरत य  केले होते. 
५५५५....राजष  छ पती शा  महाराज राजष  छ पती शा  महाराज राजष  छ पती शा  महाराज राजष  छ पती शा  महाराज ::::    

शा  महाराजांनी ब जन समाजा या उ तीसाठी काय केले तसेच ी िश णाकड े ही ल  दले. 
यांनी िश णाला गतीमान केले. राजाराम महािव ालयात िश ण घेणा या ि यांना फ  माफ ची सवलत दली. 

आप या सुनबाई इंदतुी राणीसाहबे िवधवा झा यानंतर यांना िश ण दवूेन को हापूर सं थानचे िश ण खात े
या याकड ेसोपिव याचा यांचा िवचार होता. तथािप राणी साहबेां या मृ यूमुळे तो पूण झाला नाही. सं थान या 

िश णािधकारी हणून िमस्  िलटलनंतर यांनी ीमती रखमाबाई केळवकर यांची नेणूक केली. याव न 
महाराजाचा ी िश ण िवषयक दृ ीकोन प  होतो. ी िश णामुळे कुटंुबाचा, समाजाचा अ य  िवकास 
होतो. ीला कुटंुबात व समाजात आदराचे व मानाच े थान िमळणे श य होते. असा छ पती शा  महाराजाचंा 
िवचार होता.  
६६६६....डॉडॉडॉडॉ....बाबासाहबे आबंडेकर याचंेबाबासाहबे आबंडेकर याचंेबाबासाहबे आबंडेकर याचंेबाबासाहबे आबंडेकर याचंे ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय ी उ ाराच ेकाय :::: 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी ि यां या उ ारासाठी आिण यां या याय ह ासाठी आयु यभर लढा दला. 
ऑ टोबर १९४८ म ये यांनी हद ू संिहता तपासनू आिण सुधा न घटना सिमती या िविधमंडळासमोर 
मा यतेसाठी मांडली. हद ूकाय ाची सुधारणा क न त ेएकाच सिंहतते एक  आण याचे काम दहा वषापासनू चालू 
होते. ह ेिवधेयक लोकसभेत ि वकृत केल ेगेले नाही तर आपले सरकार राजीनामा दईेल असे पंिडत नहे ंनी जािहर 
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केले. याउलट सरदार पटेल यांनी िवधेयकाला िवरोध केला. अशा ि थतीत ५ फे ुवारी १९५१ रोजी बाबासाहबेांनी 
हद ू संिहता िवधेयक लोकसभेत मांडले. पंिडत नहे ंनी ारंभी पा ठबा दला असला तरी शेवटी तेही आप या 

िनणयाशी ठाम रािहले नाहीत. प रणामी ह े िवधेयक लोकसभते पास झाले नाही. यामुळे दःुखी होऊन 
बाबासाहबेांनी ११ ऑ टोबर १९५१ रोजी कायदमंे ी पदाचा राजीनामा दला. या िबलामुळे ि यांना 
पुढील माणे अिधकाराची तरतूद होती. 

१)ि यांना घट फोट घे याचा अिधकार, पोटगीचा अिधकार. 
२) थमप ी असताना दसुरी प ी कर यास मनाई. 
३)द कघे याचा अिधकार असणे. 
४) वतःचा वर िनि त कर याचा अिधकार  
इ यादी अिधकार ि यांना िमळवून दे यासाठी डॉ. बाबासाहबेांनी य  केले.  

७७७७....ताराबाई शदेताराबाई शदेताराबाई शदेताराबाई शदे    
   महा मा फुल े यां या कायापासून ेरणा घेवून वत:च े वतं  िवचार ‘ि -पु ष तुलना’ या पु तकात 

यांनी मांडले. ताराबाईच े विडल बापूजी हरी शद े महा मा फुलेच े अनुयायी होत.े ताराबाईचे मराठी, इं जी, 
सं कृत भाषेवर भू व होते. पु षी वच व संपिव यािशवाय समाजाची िनकोप वाढ होणार नाही. अस ेमत यानंी 
मांडले. ताराबाईच ेवडील स यशोधक समाजाचे पदािधकारी अस यान े यांना स यशोधक चळवळीचा वारसा 
िमळाला होता.ताराबाई शद ेयांनी ि यां यावर होणा या अ यायावर वाचा फोड यासाठी ‘ ी-पु ष तुलना’ हा 

ंथ िलहला. या ंथात ताराबाईनी ि यां याकड े आ मिव ासाने पािहले जात नाही. या ई राने पु ष व 
ि यांना िनमाण केले या ि यांना समान संधी का नाही? असा  िवचारला आह.े पु षांनी ि यानंा 
शतकानुशतके दाबून ठेवले आह.े िश ण दले नाही बाहरेचा अनुभव येवू दला नाही. यामुळे ती अंध दा व 
अ ानात िखतपत पडली आह.े ी एक श  आह.े ितला स मानान ेवागवावे असे आप या पु तकात मत माडंल े
आह.े महा मा फुले यानंी ि -पु ष िवषमतेिव द लढा सु  केला. याला पुरक धोरण ताराबाईन ेअवलंिबले होत.े 
ताराबाईच ेलेखन बंडखोर व त कालीन समाजाला हादरवून सोडणारे होते. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

भारतात समाज सुधारकानंी समाज सुधारणा हावी यासाठी अनेक सामािजक व धा मक सुधारणा 
चळवळी सु  झा या. या समाज सुधारकांनी आप या लेखणी व िवचारातून समाज प रवतन कर यास सु वात 
केली. नविशि तानंी ि टीश शासनामुळे उपल ध झाले या मु णकला व िवचार वातं याचा वापर क न 
वृ प े सु  केली. यातून अंध दा,कमकांड, ढी,परंपरा यािव द टका कर याबरोबर समाजाला नविवचार 
दे याचे काम केले.आप या पु तकातून ि यां या सम या,िवधवांची दयिनय अव था अ पृशावरील बंधने यावर 
टका करतानाच समाजासाठी कोण या सुधारणा होणे आव यक आहते ह े मािहत झाले. यासाठी नवीन संघटना 
थापन के या.िश ण सं था थापन करणे.िवधवांच े पुन ववाह करणे, सती थेिव द लढा दणेे या सार या 

कायाला चालना दऊेन समाज सुधारकांनी ी उ ारासाठी मोलाचे योगदान भारतीय समाजाला दले.     
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    

१.उमेश कुडले आिण अ य बोरकर,‘महारा ातील समाजसुधारक व िवशेष’, वीण काशन,को हापूर  
२. कशोर लवटे, ‘समाज सुधारक’, के .सागर काशन,पुणे   
३.डॉ.सदानंद मोरे, ‘समाजसुधारक’, पुणे  
४. ी.संजय नाथे, ‘महारा ातील समाजसुधारक’, नाथे पुि लकेशन, नागपूर  
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समाजसधुारकाचं ेमराठी सािह याला योगदानसमाजसधुारकाचं ेमराठी सािह याला योगदानसमाजसधुारकाचं ेमराठी सािह याला योगदानसमाजसधुारकाचं ेमराठी सािह याला योगदान    
    

अि मता िवअि मता िवअि मता िवअि मता िव....    वां ेवां ेवां ेवां े....    
    

‘समाज’ ही एक ब क ी, ापक, सात यशील, सां कृितक मू य सापे  अशी मानवी संरचना आह.े 
कोणताहीसमाज यावेळेला माणुसक पासून लांब होत जातो कवा जो समाज माणसां या मूलभूत ह ांना दलुि त 
क न अंध ा, जातीयता, हीन ढी-परंपरां या आहारी जाऊन दा य व दान करतो. अशा प रि थतीत 
समाजाला दशा दाखव याचे व या दशेला घेऊन जा याचे काय समाजसुधारक िन वाथ व ामािणकपणे करत 
असतात. काळा या ओघात माणसांम ये िनमाण झालेले िविवध कृि म भेद दरू क न समाजात वातं य, समता, 
बंधुता, याय, मानवता आदी आधुिनक मू ये थािपत कर यासाठी अनेक समाजसधुारकांनी यश वी य  केले. 
या य ांम ये काही समाजसुधारकानंी आप या लेखणीचा श  हणून वापर केला. िविवध समाजिवघातक 
िवषयांवर लोकांना समजेल अशा लोकभाषेत िलखाण क न समाजात प रवतन घडवून आणले.  

ि टश आगमनानंतर सावि क िश ण सारामुळे वातं य, समता, बंधुता, याय, मानवता आदी मू ये 
भारतीय समाजा या तळागाळापयत पोहोचली. भारतातील समाज व था, सां कृितक परंपरा, धम व थेच े
वच व, जाती व था यां या पारंप रक िवषमतावादी चौकटीत आपले लोक जखडले गे याची जाणीव त कालीन 
नविशि त समाजसुधारकानंा झाली. १९ ा शतका या पूवाधात सामािजक-राजक य-धा मक अशा अनेक 
तरांवर पारंप रक समाजाचे पुनमु यांकन कर यासाठी नविशि त समाजसुधारक काय वण झाले.समाज 

सुधारकां या कायािवषयी धनंजय क र िलिहतात, “सामािजक प रवतने ही योगायोगाने घडून यते नसतात, ती 
कृितशील िन करारी लोकां या िनधारातून ज म पावतात.”१ बालिववाह, सती था, बाळ-जरठिववाह, पुन ववाह, 
केशवपन, ी- ूण ह या, इ यादी ी जीवनाशी संबंिधत ज टल सम यांचे िनराकरण कर याचा य  अनके 
समाजसुधारकांनी याच काळात केला. वणभेद, जातीभेद आिण लगभेद न  करणे, िश णाचा समान अिधकार 
िमळणे, ि यांना माणूस हणून जग याचे वातं य िमळवून दणेे, यां यावर लादले या जाचक ढी-परंपरा न  
करणे, इ यादी पा भूमीवर ि टशां याकाळात महारा ात समाज बोधने झालेली दसून येतात. यात 
सु वाती या काळात जग ाथ शंकरसेठ, रा संत तुकडोजी महाराज, महा मा जोतीबा फुले, सािव ीबाई फुले, 
लोकिहतवादी, दादोबा पांडुरंग तखडकर, िव णुबुवा चारी, बाळशा ी जांभेकर, या. म. गो. रानड,े गो. ग. 
आगरकर, महष  िव. रा. शद,े पंिडता रमाबाई आदी समाजसुधारकांचे योगदान अन यसाधारण आह.े 
समाजप रवतनघडवूनआण यासाठीयातीलअनेकसमाजसधुारकांनी वृ प ां या मा यमातून जन बोधन केल.े 
आप या लेखणीचा समाजसधुारणेसाठी वापर करत असताना पूवापार चाली रत वर आधा रत कमकांड करणारी 
संकुिचत समाज व था, स प रि थती, सामािजक-राजक य-सां कृितक बदल, याचा सामा य माणसा या 
आयु यावर होणारा प रणाम तसेच आपली समाजिहताची भूिमका तळागाळातीललोकांपयत पोहोचव यासाठी 
आप या मातृभाषेचा, लोकभाषेचा जाणीवपूवक वापर केला. यातील काही समाजसुधारक लेखकाचंा, मराठी 
सािह याला दले या आिण पयायाने समाजाला दले या अमू य योगदानाचा परामश या ठकाणी घेऊ.  
महा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल ेमहा मा जोतीराव फुल े 

१९ ा शतकात महा मा फुले यांनी पारंप रक कमठ समाज व थे या िवरोधात बंड पुका न ापक 
व पात सामािजक प रवतन घडवून आणले. यां या िवचारां या क थानीधम, जाती व था, शोषण व था, 

िश ण व था यामाफत होणारा भेदाभेद, ी-पु षसमानता, शेतक यांची ग रबी आदी गो चा समावेश होतो.  
तृतीय र  (१८५५) : एक वतं , सामािजक नाटक. त कालीन ा ण लोक अ ानी अ पृ य लोकांची 

िपळवणूक, शोषण कसे करतात? याच ेिच ण करत असताना फुलनी िश णाचे मह व पटवून दले आह.े  
ा णांचे कसब (१८६९) : का ा मक ंथ. अ ानी आिण दा र याने ासले या कुणबी, माळी, मांग, 

महार लोकाचंी भटांकडून( ा ण) होणारी फसवणूक का ा मक व पातून समोर आणली आह.े हा ंथ फुलनी 
वदशेीय कुणबी, माळी, मांग, महार यास अपण केला आह.े  
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छ पती िशवाजीराजे भोसले यांचा पोवाडा (१८६९) : सवसामा य जनतेला कळेल अशा सो या रीतीन े
िशवाजी महाराजां या कायाचा आढावा आठ भागात कौश यपूवक फुलनी मांडला असून यात यानंी वतःला 
‘कुळवाडी भूषण’ अशी उपमा दखेील दली आह.े फुलनी आणखी एक पोवाडा याच काळात लेखनब  केला तो 
हणजे िव ाखा यातील ा ण पंतोजी.  

गुमालिगरी (१८७३) : ो र व प. या ंथात िविवध चिलत पौरािणक कथांचे िवशेषण क न 
भारतीय इितहासातील ा ण आिण ा णे र संघष काशात आणला आह.े हा ंथ यांनी अमे रके या िवरोधात 
बंड पुकारणा या िन ो लोकानंा अपण केला आह.े  

शेतक यांचे आसुड (१८८३) : कृषीिवषयक मह वाचे िववेचन क न शेतक यानंा िश णाचे मह व 
समजावून सांग याचा य  फुलनी केला आह.े  

‘अ पृ यांची कै फयत’ (१८८३), ‘इशारा’ (१८८५), ‘स सार’ (१८८५) मधून जाितभेदासंबंिधत िवचार, 
ोसमाज व ाथना समाजावर टका मक लेखन महा मा फुलनीकेले. ‘अखंडादी का  रचना’ (१८८७) या नावान े

का रचनाही केली आह.े सावजिनक स यधम (१८९१) ह ेफु यांचे शेवटचे पु तक जे यां या मरणो र कािशत 
झाले. स यशोधक समाजा या थापनेिवषयीचे िववेचन यात आले आह.े 

नाटक, पोवाडा, किवता, िनबंध, अहवाला मक लेखन, प लेखन अशा िविवध कारात िलखाण क न 
महा मा फुलनी मराठी सािह याला िविश  ऊंची ा  क न दली.    
गोपाळगोपाळगोपाळगोपाळ    गणेश आगरकर गणेश आगरकर गणेश आगरकर गणेश आगरकर     

बुि द ामा यवादाचा पुर कार करणा या आगरकरांनी सामािजक सुधारणेसाठी, समाज जागृतीसाठी 
वृ प ातून भरपूर लेखन केले.जनजागृती हा यांचा यास होता. राजक य वातं यापे ा सामािजक सुधारणेला 
मह व ावे या मताव न टळकांशी मतभेद होऊन ‘केसरी’ वृ प ा या संपादक पदाचा राजीनामा दऊेन १८८८ 
म ये ‘सुधारक’ ही वृ प  सु  केले. आप या लेखणी या जोरावर समाजातील अिन  चालीरीती िवरोधात यानंी 
िववेकशील दृ ीने जनजागृती क न बालिववाह, केशवपन, पुन ववाह, ी िश ण, ीपु ष समानता, 
संतितिनयमन अ या िविवध सुधारणा समाजात घडवून आणली. समतािधि त समाज थािपत हो यासाठी 
जाती व थेचा अडसर दरू केला पािहजे; यासाठी यांनी काय केल.े आगरकर हणतात, “जातीमुळे आपला 
दशेािभमान संकुिचत झाला आह.े जातीमुळे ान, कला ही शा  े जेथ यातथेे क ड यासारखी झाली आहते. 
जातीमुळे धमिवचारात व आचारात मतभेद उ प  होऊन तो पर पर वैरास, छळास व म सरास कारण झाला 
आह.े.”२ यां या िलखाणात  वातं य, शु द बुि दवाद, समता व मानवतावाद ही आधिुनक मू ये कषान े
दसून येतात. तकशु द समाज सुधारणेची िशकवण आगरकरानंी दली. सुधारक मधून कािशत झालेले ‘आम या 

ि यांचा पेहराव’, ‘स व या- वळयांची पुरवणी’, ‘गुलामांचे रा ’ आदी मह वपूण लेख याची सा  दतेात.  
ड गरी या तु ंगातील १०१ दवस (१८८२) : १८८१ साली को हापूर यथेील बव करणात 

ि टशांनीको हापूर सं थानाचे दवाण माधवराव बव यां या राजकरणामुळे को हापूरचे चौथे िशवाजी यानंा 
अहमदनगर येथील तु गांत ठेवले. टळक व आगरकर यांनी आप या वृ प ातून या कृतीचा िनषेध केला. 
वृ प ातून झालेली टका सहन न झा याने माधवराव बव यांनी टळक व आगरकरांिव द कायदशेीर कायवाही 
केली. यायालयाचा िनणय बव या बाजून ेलागला व टळक-आगरकर यानंा १०१ दवसांची कोठडी झाली. या 
तु ंगवासा या कालावधीत आगरकरांनी ‘ड गरी या तु ंगातील १०१ दवस’ हा अ यंत मह वाचा ंथ िलिहला. 
कै ां या जीवनावरील मराठीतील ह ेपिहलचे पु तक. तु ंगातील दन म, तेथील िविवध मनोवृ ीचे कैदी, याच े
राहणीमान, तेथील जेवण, वातावरण, तु ंग अिधकारी, याची कैदयांशी वाग याबोल याची रीत आदी आप या 

ंथात न दवले आह.े िवशेषतः ीकै ांची केलेली वणने आिण या या प रि थतीचा घतेलेला िच क सक वेध 
उ लेखनीय आह.े  

तु ंगात असतानाच आगरकरांनी शे सिपअर या या ‘हॅ लेट’ चे ‘िवकारिवलसीत’ या नावाने मराठीत 
भाषांतर ही केल.े  

वा यमीमांसा आिण वा याचे पृथ रण (१८८८) : ह ेआगरकरांचे ाकरणावरील पु तक. याकाळात ह े
पु तक कािशत झाले या काळात वा याथाचा आिण वा यपृथ रणाचा िवचार मराठी ाकरणात वतं पणे 
झाला न हता. ाकरण आिण तकशा  यां या एक ीकरणाने वा यमीमांसा व वा यपृथ रणाचा िवचार यांनी 
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केला. अजुनवाडकर, मोरो केशव दामले सार या मराठी ाकरणकारांनी आगरकरां या या कामाची दखल घेतली 
आह.े  

‘िविवधिवषयसं ह’ (१८९१) : आगरकरांनी आप या ‘केसरी’ व ‘सुधारक’ या वृ प ात आलेले िविवध 
लेख पु तक व पात कािशत केले आहते.  

आगरकरांनी आधुिनक मू यांची जोपासना करत सामािजक प रवतन घडवून आणले ते आप या 
िलखाणा या जोरावर. ाकरणासारखा िवषय हाताळणा या आगरकरानंा आिण यांचा कायाला मराठी सािह यात 
मोलाचे थान आह ेह ेमा  िनि त.     
तकुडोजी महाराजतकुडोजी महाराजतकुडोजी महाराजतकुडोजी महाराज 

महारा ा या सामािजक इितहासातील आधुिनक रा संत, सािह यरचनाकार व समाजसुधारक हणून 
तुकडोजी महाराजांना ओळखले जाते. यां या आ याि मक, सामािजक बोधनाचे िवशेष हणजे याचे ‘खंिजरी 
भजने’ होय. अिखल भारतीय पातळीवर ‘साधू संघटना’ थािपत क न अंध दा, जाितभेदावर यांनी हार केला. 

ामिवकास, ि यांची गती, दशेातील त ण आदी मह वा या िवषयांवर यांनी चतन केले. यां या िविवध 
सािह यरचनेन ेलोकमानसला, समाजाला आिण मराठी सािह याला समृ द केल.े     

ामगीता (१९५५) : ४१ अ यायांचे ४६७५ ओव चे याचे ह े महाका . ामीण संरचना, तेथील 
वातावरण, ामीण सं कृती, ामीण आचार आद चा वेध घेत तुकडोजी महाराजानंी रा िवकास ामिवकासावर 
अवलंबून अस याचे या ंथात न दवले आह.े     

चलेजाव चळवळीत स य असले या तुकडोजी महाराजांनी तु ंगवास भोगताना १९४२ म ये ‘सुिवचार 
मरणी’ हा ंथ िलिहला.     

यांचे ‘अनुभव सागर भजनावली’, ‘रा ीय भजनावली’, सेवा वधम’, ायामचे मह व सांगणारा ‘आदशे 
रचना’, ‘संतांची अमृतधारा: भाग १,२,३’ आदी ंथ उ लखेनीय आहते.     
बाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेर    

बाळशा ी जांभेकर‘दपणकार’ हणून सुप रिचत आहते. काळा माणे बदलणारेसामािजक संदभ, बदलती 
जीवनमू ये, माणसां या जग याचे , यावर असणारा ढी- परंपरांचा भाव आदी गो चे हणजेच वतःचे 

ित बब समाज यां या लेखनात पा  शकतो. ‘आधुिनक मराठी ग ाचे णेते’ आिण ‘पिहले िनबंधकार’ हणून 
यां या उ लेख यथोिचत आह.े एिशया टक सोसायटीकडून िनघणा या ैमािसकात शोधिनबंध िलिह याचा पिहला 

मान भारतात यांना जातो.  वै ािनक दिृ कोन बाळगणा या जांभेकरांचा कानडी भाषा, भारतीय िशलालेख व 
ता पटांचा भरपूर अ यास आह.ेभौितक शा ा या ानाचा सार कर यासाठी यानंी ‘दपण’ ह ेि दभािषक वृ प  
बंद पड यावर ‘ द दशन, मािसक कािशत केले. यां या सामािजक कायाची िचती िवधवा पुन ववाह 
चळवळीतून येत.े ाने रीची पिहली मु त आवृ ी १८४६ म ये यांनी कािशत केली. मराठी सािह यात भर 
घालणारे ‘इं लंड दशेाची बखर’ (१८३२), ‘सार सं ह’ (१८३७), ‘ हदु थानचा इितहास’ (१८४६), ‘ हदु थानचा 

ाचीन इितहास’ (१८४९), ‘बाल ाकरण’ (१८६३) आिण ‘शू यल धी’सारखे अनेक ंथ यांनी िलिहले.  
महष  िवमहष  िवमहष  िवमहष  िव. . . . रारारारा....    शदेशदेशदेशदे    

महष  िव ल रामजी शद ेयां या समाजकायात, धमसुधारणेचे कायात आिण यां या लेखना या मुळाशी 
शोषणमु  आिण मानवतािधि त समाज व थाचा यास दसून येतो. ाथना समाज व ा हो समाज या 
सं थां या सहवासात महष  शदचेे ि म व घडत गेले. यां यावर जॉन टुअट िमल िलिखत ‘ऑन िलबट ’, 
‘सबजे ट ऑफ वुमन’ या ंथाचा भाव होता. वातं य, , , , समता, , , , बंधुता, , , , याय, , , , मानवता आदी मू ये यां या ठायी 
जलेली होती. अ पृ यतेच े उ छाटन कर यासाठी यानंी ‘ऑल इंिडया िड ेस लास िमशन’ची थापना क न 
यांना जग याचे, िश णाच े अिधकार िमळवून दले व यांना उ तीचा माग दाखवला.अ पृ यां या सम या 

सोडव यासाठी यांनी िलिहलेला ‘भारतीय अ पृ यतेचा ’ (१९३३) हा ंथ मह वाचा आह.े धमाची पारमुळं 
खोलवर जलेली असतात व यातून ज माला आले या कमठ ढी-परंपरा माणसाचे माणुसपण िहरावून घेतात 
याची जाणीव महष  शद ेयांना होती; हणूनच मुरळी सोड या या थेला यांनी कडक िवरोध केला. इतकेच न ह े
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तर समाजात दलुि त असणा या, मु य वाहात नसणा या भट या िवमु  समाजाच े  पुढे आण यासाठी यांनी 
१९१६ म ये पु यातील वसतं ा यानमालेत ‘गु हगेार जातीची सुधारणा’ या िवषयावर चचास  आयोिजत केले.    

महष  शद ेयांना रोजिनशी िलिह याची सवय होती. यां या अनेक रोजिनश मधून यां या ि म वाचे 
पैलू अिधक उलघडत जातात. ‘इं लंडमधील रोजिनशी’ ा वासवणनात यांची िच क सक नजर आिण 
या याठायी असले या ग भतेचा यय येतो; तर ‘फ युसनमधील रोजिनशी’ व ‘येरव ा या तु ंगातील 

रोजिनशी’ यामाफत त कालीन महारा ातील सामािजक, सां कृितक प रि थतीचा प रचय होतो. वेगवेग या 
काळात, प रि थती, वातावरणात िलिहले या या रोजिनशी मराठी सािह यात मोलाची भर घालतात.     

‘मा या आठवणी व अनुभव’ ह े आ मच र  तीन भागात िवभागलेले आह.े यां या बालपणापासून या 
आठवणी यांनी या ंथात ामािणकपणे नमूद के या आहते. यां या आ मच र ातून कृितशील,संवेदनशील 

ि म वाचे दशन घडते. यांनी समाजात समता थािपत कर यासाठी घतेलेले क , आयु यभर केलेला संघष 
अबोल क न सोडतो.  

’भागवत धमाचा िवकास’, ‘मराठी- कानडी संबंध’, ‘मराठी- क कणी संबंध’ आद चा लेखांचा दखेील 
या ठकाणी उ लेख करणे मह वाचे वाटते. एकंदरीतच, सामािजक िवषमता नाहीशी हावी हणून महष  शद ेयानंी 
केलेले काय अन यसाधारण आह.े      
दादोबा पांडुरंग तखडकरदादोबा पांडुरंग तखडकरदादोबा पांडुरंग तखडकरदादोबा पांडुरंग तखडकर    

मराठी भाषेचे, ाकरणाचे िव दान आिण सामािजक,धा मक सुधारणेत स य असणा या दादोबा पांडुरंग 
तखडकर यांनी १८४४ साली मानवधम सभा, १८४८ साली ान सारक सभा, १८४९ साली परमहसं सभा 
थापन केली. एके रवादाचा पुर कार ते करत. जाितसं था न  करणे, ीिश ण, दिलत िश णाचा सार- चार 

करणे, िवधवा पुन ववाहाला ो साहन दणेे इ यादी हतेू समोर ठेवून या सं था काय करत असतं.  
तखडकरांनी मराठी भाषे या ाकरणासाठी केलेल े काय अतुलनीय आह.े ‘मराठी भाषेचे ाकरण’ 

(१८३६), ‘मराठी लघु ाकरण’ (१८६५) ह े यांचे ाकरणावर आधा रत ंथ.  
‘यशोदा पांडुरंगी’ (१८६५) हा ंथ मोरोपंतां या ‘केकावली’वरील टका ंथ आह.े मराठी समी ेचा  हा 

ारंभ मानला जातो.  
मराठीसािह यातपिहली वतं सामािजक कादबंरी बाबा प जी िलिखत ‘यमुना पयटन’ म ये तखडकरांनी 

िलिहलेला ‘िवधवा ुमाजन’ हा सं कृत िनबंध समािव  आह.े या िनबंधांत ते िवधवापुन ववाहाचे समथन 
करतात.यािशवाय यांच े ‘मराठी नकाशाचे पु तक’(१८३६), ‘िशिशबोध’ (१८८४), ‘धम िववेचन’ (१८६८), 
‘परामहसंीक ा ण धम’(१८८०), ‘िवदये या लाभािवषयी’ इ यादी ंथ िस द आहते.  
इतरकाही मह वा या समाजसधुारकाचं ेयोगदान इतरकाही मह वा या समाजसधुारकाचं ेयोगदान इतरकाही मह वा या समाजसधुारकाचं ेयोगदान इतरकाही मह वा या समाजसधुारकाचं ेयोगदान     

ि टश आगमनामुळे पाि मा य सं कृती या भावान े ीिवषयक सम यांचा िवचार होऊ लागला. अनेक 
पात यांवर ी सुधारणेची य  याकाळात केले गेले. सािव ीबाई फुले, पंिडता रमाबाईसार या ि यानंी 
वतःचा िवचार न करता कमठ व संकुिचत िवचारसरणी या समाजाला िवरोध केला व बाई या जग याला, ित या 

अि त वाला नवा अथ ा  क न दला. ीमु  आदंोलना या िणती सािव ीबाई फुले िलिखत ‘का फुले’, 
‘बावनकशी’, ‘सुबोध र ाकर’ सार या सािह यकृती कवा ‘आय मिहला समाजा’ची थापना करणा या पंिडता 
रमाबा चा ‘ ी-धमिनती’ यासारखे ंथ मराठी सािह या या समृ ीत भर घालतात. 

लोकिहतवादी उफ गोपाळ हरी दशेमुख यांनी ‘ भाकर’ वृ प ातून‘१०८ शतप े’ िलिहली. ‘ ामरचना’ हा 
मह वपूण ंथ िलिहला. ‘ हदु थानचा इितहास’, ‘पािनपतची लढाई’ ह े यांचे इतर काही ंथ.आचाय िवनोबा भावे 
यांनी भगव ीतेच े ‘िगताई’ ह े सम ोक  भाषांतर केले. या त र  ‘मधुकर’, ‘कुराणसार’, ‘िवचारपोथी’, 
‘ वरा यशा ’ या ंथाचे लखेनही यानंी केल.े ‘स यशोधक सभा’ या सं थेची थापना करणारे बाबा प जी याचंी 
िवधवा ि यां या दःुखाला समोर आणणारी ‘यमुना पयटन’ सामािजक कादबंरी िलिहली. ‘दिलत िम ’ हणून 
महारा  शासनाने याचा गौरव केला असे भाई माधवराव बागल यांनी ‘समाजस ा क  भांडवलशाही?’, 
‘ वरा याचे श ू’, ‘महा मा फुले िजवन वाह’ असे काही मह वाचे ंथ िल न समाजा या डो यात अंजन 
घाल याचा य  केला आह.े   
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समाजा या धा मक, सामािजक, राजक य, सां कृितक, शै िणक जीवनात आमूला  प रवतन आण याच े
काय सव समाजसुधारकानंी केले. हा बदल घडवून आण यासाठी लोकांम ये वैचा रक जागृतता आणणे मह वाचे 
होते. समाजसुधारकां या िलखणाने ही वैचा रक ांती घडून आणली.वैि क प रवतनाच,े बदल या काळाच,े 
कालानु प बदलणा या समाजवा तवाचे, सामािजक-राजक य ि थ यंतराचे अनेक पदर याकाळ या सािह यातनू 
अलगद उलघडता येतात. त कालीन समाजसुधारकानंी िविवध मा यमांचा आधार घते आप या ितभचेे जे दशन 
घडवले यामुळे मराठी सािह य अिधकािधक समृ द झाले.   
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं 

१. क रधनंजय१९७३:महा माजोतीराव फुले- आम या समाज ांतीचे जनक, मुंबई: पॉ युलर काशन, पृ. ९९.  
२. आगरकर गो. ग.१९३७:लेख- जात कां करीत नाही?,समािव .संपूण आगरकर िनबंधसं ह, भाग-१,(संपा. आळतेकर मा. 

दा),पुणे: आगरकर काशन मंडळ, पृ. १२५-१२६.  
३. सरदार गं. बा.१९८१:महा मा फुले ि व आिण िवचार, मुंबई: ंथाली काशन.  
४. वा ळबे, रा. शं.१९६२: एकोिणसा ा शतकातील महारा ाची सामािजक पुनघटना भाग १, पुणे: कॉमनवे थ कॉलनी. 
५. फडकुले, िनमलकुमार १९७४: बोधनातील पाऊलखुणा, पुणे: काँ टनटल  काशन.   
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राजष  शा  महाराज यांचे समाज सुधारणा व िश ण िवषयक  
िवचार    व काय    

    

सशंोधक सशंोधक सशंोधक सशंोधक     
िनिखल गणशे जगतापिनिखल गणशे जगतापिनिखल गणशे जगतापिनिखल गणशे जगताप    

मु.पो. पाबळ ता.िश र िज.पणु े– मो.७८८७९९००७२ 
सशंोधन मागदशक  सशंोधन मागदशक  सशंोधन मागदशक  सशंोधन मागदशक          

डॉडॉडॉडॉ. . . . बलेखडे ेएमबलेखडे ेएमबलेखडे ेएमबलेखडे ेएम. . . . बीबीबीबी....    
संशोधन क  – रा यशा  िवभाग , पीप स कॉलेज, नांदेड वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदेड 

तावना तावना तावना तावना ::::----    
राजष  शा  महाराज ह े गतशील िवचारवंत होत ेते सामािजक समते या त वाच ेपुर कत होते. कृितशील 

राजे हणून राजष  शा  महाराज यां या कड ेपिहले जाते. यांची कार कद हणजे याय, त विन ुरतेची आिण 
समतावादी कार कद होय. िवचारला य कृतीची जोड दणेारा हा काय वण राजा समाजहीतासाठीच कायरत 
होता. शा महाराजांनी आप या स ेचा उपयोग वंिचत अशा समाजाला िश ण दऊेन व सामािजक सुधारणेत 
अ पृ यता िनवारण क न समाजात जाणीव, जागृती िनमाण कर यासाठी केला. १९ ा शतकातील ब जन 
समाज अ ान व दा र ा या अंधारात होता. ह ेसव िश णा या अभावमुळे घडत होते.  शा महाराजांनी आप या 
सं थानातील सवच मागासले या जात चा उ ार, िश णा या साधनान ेकर याच ेधोरण वीकारल ेहोते. ा ण 
यांनी लादले या सवकष गुलामिगरीिव , शु ातीशु ाना  संघष कर यास उ ु  करणे. यांना सबल करणे 
आव यक होते ही गो  सोपी नाही. यासाठी यांना शहाणे करणे आव यक होते. अ पृ य मानले या जातीसाठी ' 
िव ा सारक मंडळी 'नावाची सं थाही थापन केली. या कायातून समाजसुधारणा, अ पृ यता िनवारण, िश ण 
िवषयक काय ह ेएकमेकांम ये जोडलेले असून याचंी यो य सांगड ही राजष  शा  महाराजानंी आप या काय कद त 
घातलेली दसत.े अ पृ य समाजात िश णाची इतक  चंड अना था होती क , यां या पोह यास पुरेसे पाणी येणे 
मुि कल होत.े महाराजानंी या सव अडचणीवर मात कर याच े य  सु  केले आिण िश ण सार व समाज 
सुधारणे या कायाला यांनी वत : ला वा न घतेले. 
सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती::::----    

तुत शोध िनबंध हा राजष  शा  महाराजांचे समाज सधुारणा व िश ण िवषयक िवचार या शीषका या 
अनुषंगाने सादर कर यात आला आह.े संबंिधत शोधिनबंधासाठी सामािजक संशोधन प तीत,िव ेषणा मक 
ऐितहािसक शोध येचा उपयोग या शोधिनबंधात केला. याम ये कािशत व अ कािशत सािह य, संदभ ंथ, 
िनयतकािलके, सा ािहके, वतमानप े,संकेत थळे इ. ोतांचा वापर कर यात आलेला आह.े 
सशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  ेसशंोधनाच ेउ  े::::----    

१) एक थोर समाज सुधारक हणून राजष  शा  महाराजां या कायाचा आढावा घेणे. 
२)  शा  महाराजां या िविवधांगी िवचारांचा परामश घणेे. 
३)  शा  महाराज यांचे समाजसुधारणा व अ पृ यता िनवारण काय अ यासणे. 
४) राजष  शा  महाराज याचंे िश ण े ातील भरीव कामगारीवर दृ ी ेप टाकणे. 

सशंोधन िवधान सशंोधन िवधान सशंोधन िवधान सशंोधन िवधान ::::---- 
ि टश राजवटीत महारा ाची जडणघडण कर यात या थोर पु षांनी मोठा वाटा उचलला यापैक  

राजष  शा  महाराज एक मह वपूण िवचारवंत व  राजक य राजकत होत.े यांनी  िश ण तसेच समाज 
सुधारणेम ये मह वाचा वाटा उचलला. या अनुषंगाने अ यास करणे संशोधकास मह वाचे वाटते. संबंिधत शोध 
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िनबंधात राजष  शा  महाराजां या समाज सुधारणा व अ पृ यता िनवारण तसेच िश ण िवषयक कारक द चा 
आढावा घे यात आलेला आह.े 
राजष  राजष  राजष  राजष  शा  महाराजाचंा अ प प रचय शा  महाराजाचंा अ प प रचय शा  महाराजाचंा अ प प रचय शा  महाराजाचंा अ प प रचय ::::----    

महारा ातील थोर समाज सुधारक व  गतीशील नतेे राजष  शा  महाराज ( १८७४-१९२२ ) ह े
महारा ातील को हापूर या सं थानाचे अिधपती होत.े परंतु एका सं थानाधीपती यापे ा महारा ातील ब जन 
समाजाचे महान नेते िहच यांची खरी ओळख होय. ब जन समाज हा यांना आपले दवैतच मानत आह.े राजष  
शा  महाराजांचा ज म २६ जून १८७४ रोजी कागल या घाटगे घरा यात झाला.को हापूर ह े याचंे ज म थळ 
यांचा ज म को हापूर येथे राजवा ात झाला. ह े थळ आता िव ामधाम हणून ओळखले जाते. यांचमूळ  नाव 

यशवंतराव असे होते. यां या विडलांचे नाव जय सगराव  उफ आबाबासाहबे घाटगे तर आईचे नाव राधाबाईसाहबे 
असे होत.े जय सगराव घाटगे ह ेकागल जहािगरां या थोर या पातीच े मुख होते.को हापूर सं थानाच ेराज ेचौथ े
िशवाजी यांना इं जांनी वडसेर ठरवून अहमदनगर येथे कैद केले आिण तेथे यांचा स.न.१८८३ म ये ददुवी अंत 
झाला. यांना सतंती नस याने यांचा प ी आनंदीबाईसाहबे यांनी १७ माच १८८९ रोजी कागल या  घाटगे 
घरा यातील जय सगराव घाटगे यांचा मुलगा यशवंतराव यास द क घेतले.द क िवधीनंतर यांचे नाव शा  असे 
ठेव यात आले.२१ एि ल १८९४ रोजीराजष  शा  महाराजांनी को हापूर सं थानाची अिधकार सू  ेआप या हाती 
घेतली. यापूव  यांनी आप या सं थानात दौरा काढून रा य व था व जेची ि थती यांची जातीने पाहणी केली 
व आप या सं थानात अखंड समाजसुधारणा व िश ण िवषयक काय उ म र या चाल ूठेवले. 
राजष  शा  महाराजाचं ेराजष  शा  महाराजाचं ेराजष  शा  महाराजाचं ेराजष  शा  महाराजाचं ेसमाजसमाजसमाजसमाजसधुारण ेिवषयक िवचार व काय सधुारण ेिवषयक िवचार व काय सधुारण ेिवषयक िवचार व काय सधुारण ेिवषयक िवचार व काय ::::----    
११११) ) ) ) जाती षे हचे जातीभदेाच ेजाती षे हचे जातीभदेाच ेजाती षे हचे जातीभदेाच ेजाती षे हचे जातीभदेाच ेकारण कारण कारण कारण     ::::----    

अनेक सावजिनक काय मांतून शा  महाराजांनी जाित व थेिवषयी आपले िवचार  केलले े
आढळतात.आप या दशेातील सामािजक उ नीचता, अ याय व िपळवणूक; या दोषांचे मूळ जा ितभेदातच आह,ेअसे 
यांनी अनेकदा ितपादन केलेले आह.े 'जातीभेद असू ा; पण जाती षे मा  नको' असे हणणा या लोकाचंा 

समाचार घेताना ते हणतात,"ह े मत ामािणकपणाचे अस यास, यां या अ ानाची  क व केली पािहजे. 
कारण,जातीभेताच ेकाय जाती षे ह ेआह.े ते हा काय नाहीसे कर यास कारण ह ेकाढून टाकले पािहजे". 

या जाती षेाचे उ ाटन कर याचे एक माग हणज े थम सव जातीभेद मोडल े पािहज;ेह े मांडताना 
महाराज हणतात, "जाती षे हा हदु थानाचा फार पुराणा रोग आह.े ते हा परशुरामने पृ वी िन : ि य केली या 
हण यात जाती षेाच े ित बब पूणपणे पडलेले दसेल.पेश ांनी ा हणेतरां या घरांवर गाढवान े नांगर 
फरवले,याचेही कारण तेच. यां या श ावर जानवी यांचे  िशवाजी महाराज व मराठे वीर यानंी र ण केल े       

तेच ा ण मराठे शू  आहते असे िबन द त ितपादन करतात. कारण याच ेकारण दसुरे कोणत?े या जाती षेाची 
उचल बांगडी करावयाची असेल, तर जातीभेदच मोडला पािहजे. जातीभेद मोडून आपण सव एक होऊ या". 

शा  महाराजांना जपान दशेाने केले या गतीचे मोठे कौतुक वाटत असे. जपानम ये सामुराई नावाच े
वतःला े  दजाचे समजणारे लोक होते. पण जे हा जपानी समाजाने वतः आधुिनक बनायचा िनणय घेतला, 

ते हा या सामुराईनी आपण न आपला दजा व ह सोडून दऊेन, ते सामा य नाग रक बनले. याचा  प रणाम असा 
झाला क , जपानचा एक साम यशाली रा  हणून उदय झाला. महाराजांना वाटत होत े क , जे जपानम ये 
सामुराईनी  केल,ेते हदु थानात ा ण - ि यांनी का क  नय;े जातीभेद मोज याचे ह ेकाय रा  काय असून, 
याचा ारंभ थम ा ण व ि य ( मराठा ) यां यापासून झाला पािहजे. यांनी ाचीन काळापासून चालत 

आलेले, वच वाचे ह  सोडून दऊेन, वाथ यागाचा क ा सवास घालनू दला पािहज े. 
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२२२२) ) ) ) आतंरजातीय िववाहाचा परु कार आतंरजातीय िववाहाचा परु कार आतंरजातीय िववाहाचा परु कार आतंरजातीय िववाहाचा परु कार ::::----    
रोटीबंदी, बेटीबंदी व वसायबंदी असे तीन िनबध जाित व थेत होते. या संदभात, सभा - प रषदांमधून 

अ पृ य लोकां या हातचे अ ोदक घेऊन महाराजांनी रोटीबंदी जाहीरपणे धुडकावून लावली होती. तथािप 
रोटीबंदी न अिधक ती  होता. 'बेटीबंदी' चा िनबध हा िनबध समाजात जोपयत पाळला जात आह.े तो पयत 
जाितभेद समूळ न  होणार नाही अशी महाराजांची धारणा होती. तथािप हा िनबध जाहीरपणे धुडकावून 
या माणे कृती करणे, ह े या काळात मोठे धाडस होते. महाराजांनी ह े धाडस केले यांनी आप या सं थानात, 

आंतरजातीय िववाहस  कायदशेीर मा यता दणेारा कायदा मंजूर केला. 
३३३३) ) ) ) िवधवा िवधवा िवधवा िवधवा ----पनु ववाह कायदा पनु ववाह कायदा पनु ववाह कायदा पनु ववाह कायदा ::::----    

मागासले या समाजातील अनेक जात म य ेिवधवांना पुन ववाह कर याच े वातं य होते. तथािप वतःला 
उ वण य व सुसं कृत समज या जाणा या जात म ये मा  िवधवांना पुन ववाह तर करता यते न हताच िशवाय 
यांना केशवपणासारखे अ यंत ू र अशा ढीखाली अ यंत दःुखी व उपेि त जीवन जगावे लागत होते. अशा 

समाजातील एखा ा िवधवेन ेपुन ववाह कर याचे धाडस दाखवलेतर यास समाजमा यताच न ह,े तर काय ाचीही 
मा यता न हती. हणजे असा िववाह बेकायदशेीर ठ न यापासून होणारी सतंती ही अनोरस समजली जात होती. 
शा  महाराजांनी या अ याय ढीस ध ा ायचे ठरिवले. १९१७ या जुलैम ये यांनी आप या सं थानात 
िवधवां या पुन ववाहास कायदशेीर मा यता दणेारा कायदा संमत केला. िवधवां या पुन ववाहा या बाबतीत या 
अनेक अडचणी िनमाण होत हो या या या काय ा वय ेदरू कर यात आ या  तसचे या काय ानसुार िववाहाची 
कायदशेीर न द कर याची प ती सु  केली गेली. यामुळे िववाह िवधीचा कायदशेीर पुरावा अि त वात रा  
शक याने, ी - वगावर होणा या संभा  अ यायाचा ितकार कर याच ेसाधन यांना उपल ध क न दले गेले. 
४४४४) ) ) ) ीीीी----    िश ण िवषयक काय िश ण िवषयक काय िश ण िवषयक काय िश ण िवषयक काय ::::----    

को हापूर सं थानाचा ी - िश ण िवषयक दिृ कोन मुळातच पुरोगामी व पाचा होता. सं थानातील 
मुल या िश णाचे व था पाह यासाठी एक खास ी - िश णािधका याचे पद िनमाण केले गेले होते. शा  
महाराजांनी यावर रखमाबाई केळवकर या बुि मान ीची नेमणूक केली होती. रखमाबा नी सं थानातील ी 
िश णा या कायास गती दे याचे शंसनीय काय केले.सं थानात मुला - मुल या शाळा हो याच यािशवाय खास 
मुल साठीही वतं  शाळा थापन के या गे या. िवशेषता महाराजां या कार कद या पिह या चार-पाच वषात 
भुदरगड सार या स ा ी लगत या मागासले या भागात मुल या शाळा थापन झा या. िजथ े मुल या वतं  
शाळा अि त वात न ह या ितथ,ेमुले - मुली एकि त िश ण घेत होती. मुल नी शाळेत यावे,मुलां या बरोबरीन े
िश ण यावे यासाठी खास उ ेजन दल ेजात होते. िवशेषता मुल या िश णात िश कांनी अिधक रस यावा 
हणून, मुलां या शाळेत पास होणा या मुल या सं येवर या िश कांना खास इनाम हणून ब ीस दले जात होत.े 

ौढ ि यां या िश णा या बाबतीतही शा  महाराजांनी िवशेष ल  घात याचे दसून येते. खास क न 
िश ण घेऊ इि छणा या मागासले या जात या ि यासंाठी यांनी १९१९ म ये एक खास कूिमक गॅझेट केला 
होता. या अ वये अशा ि यां या राह या- जेवणाची सव व था दरबारा कडून मोफत केली जाणार होती. शार 
मुल ना पुढील िश णात ो साहन िमळावे हणून दरबाराने खास िश यवृ ी ठेव या हो या. राजक या अ ासाहबे 
महाराज यां या िववाहि यथ येक  ४० पयां या एकूण ५ िश यवृ ी इय ा.४ थी या वा षक परी ते 
सवािधक गुण िमळवणा या िव ा थन ना दे यात यते हो या. 
५५५५) ) ) ) राखीराखीराखीराखीव जागा व जागा व जागा व जागा ----        

समाजातील मागासवग यासंाठी आर ण सव थम शा  महाराजानंी य ात आणले. या सवाना 
िवकासा या वाहात आणायचे असेल तर यां यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली पािहजे अशी क पना महा मा 
योितबा फुले यांनी मांडली होती.ती क पना शा  महाराजांनी य ात उतरवली १९०२ म ये यांनी को हापूर 

सं थानातील मागास जात साठी ५० % जागा सं थानातील नोक या म ये राखीव ठेव याचा ऐितहािसक िनणय 
घेतला. (लोकरा य २०१८ स टबर) 
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समाजातील सव घटकानंा समानतेने वागवावे असे सागूंन यांनी याचा आदशेच जाहीर केला. यामुळे 
शाळा, दवाखाने, पानवठे, िविहरी, सावजिनक इमारत  सवासाठी खु या झा या. महाराजांनी ब जन समाजासाठी 
आिण यां या उ ारासाठी अनेक लोकोपयोगी उप म हाती घेतल े आिण हणूनच महारा ाचा इितहासातील 
अ ग य  हणून राजष  छ पती शा  महाराजांना ओळखले जात.े को हापूर सं थानाच ेराज ेअसूनही यानंी 
लोकशाही प तीन ेरा यकारभार केला हणूनच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी सामािजक लोकशाहीचे आधार तभं 
अशा समपक श दात शा  महाराजांच ेवणन केले आह.े 
६६६६) ) ) ) िव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ीिव ा याना िश यवृ ी::::----    

ब जन समाजातील गरज ू व होतकर िव ा यासाठी िश यवृ ी दऊेन यांना िश ण घे यास ो साहन 
दे याचे धोरण राजष  शा  महाराजांनी ठेवले होत.े २० मे १९११ रोजी यांनी एक जाहीरनामा काढून १५ ट े  
िव ा याना नादारी आदशे काढला व िश यवृ ी दे याची घोषणा केली ही सवलत थम गरीब िव ा याना दऊेन 
नंतर रािह यास इतर िव ा याना ावी असा आदशे यांनी काढला. 
शा  महाराजाचं ेअ पृ यता िनवारण शा  महाराजाचं ेअ पृ यता िनवारण शा  महाराजाचं ेअ पृ यता िनवारण शा  महाराजाचं ेअ पृ यता िनवारण ::::----    

आधुिनक काळात राजष  शा  महाराजानंी केले या िविवध समाजसुधारणा िवषयक व शै िणक कायाची 
दखल घेतली जाते. आर ण, सुधारणा, मता, याय, यांसार या त वांची अंमलबजावणी कर याचा माग राजष  
शा  महाराजांनी आधुिनक जगाला व न ा िपढीला दाखवला आह.े शा  महाराज केवळ समाजासाठी आमरण 
झटले असे न ह ेतर यांनी स यपणे अ पृ यता िनवारक चळवळीचे सं थानात व बाहरेही यश वीपणे काय पार 
पाडले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या परदशेी िश णाथ मदत केलीच पण दिलतांना दिलतांपैक च नतेा िनवडावा 
व अ पृ यांना (सवण) अवलंबून न राहता वतःचा उ ार करावा असा स ला दला. यानुसार डॉ.आंबेडकर 
दिलतां या वतं  चळवळीचे नेतृ व क  लागले. डॉ.आंबेडकर यांना ा णो र व प ाचेही मुख व ावे अशी 
इ छा यांनी  केली अथात ही सूचना ा णो र प ीयांना मा य झाली नाही. 

ा ण उ ोरांनी आपले गृहिविहधी अ ाहमण गृिहताकंडून करावेत यासाठी पुरोिहत शाळा काढ या. 
राजक य वातं य पे ा शा  महाराजानंा सामािजक वातं याची व समतेची समतेची िनकड जा त वाटली 
सनातनी ा ण व शंकराचाय वेदो  नाकारतात व इतरांना शु  व तु छ मानतात यांचा अनुभव आ यामुळे 
मौनी महाराजां या मठा या गादीवर  ' ा जगत गु ' िनयु  केले. पण जा तीत जा त ब जन समाजाला परंपरेन े

ा ण पुरोिहतच लागतो, यामुळे योितराव व शा  महाराज यां या धम सुधारणेला कायमच यशाची ा ी होऊ 
शकली नाही. शा  महाराजानंी आपले समाज सुधारणा िवषयक अ पृ य िनवड याचे काय िनरंतर चालू ठेवले. शा  
महाराजांची उपल ध भाषणे व यांचे य  काय यात िवसंगती दसून यते नाही. 
राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार व सधुारणा राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार व सधुारणा राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार व सधुारणा राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार व सधुारणा ::::----    

मानवी जीवनाशी संबंिधत असले या आिण यांचा भाव मानवा या िवकास येवर अप रहायपणे 
पडतो अशा आ थक, सामािजक, सां कृितक, राजक य, शै िणक वा तवाचा जाणतपेणे महाराजांनी िवचार केला. 
आप या रा यातील नाग रकां या 'सवागीण' गतीसाठी कृितशील पावले टाकली, काळा या पुढे पाह याची 
दृ ी,लाभलेले या महामानवाची समाजा या सवागीण िश णाला पयाय नाही. ह ेउपयु पणे जाणले यामधूनच 
िश ण सवसामा य माणसांपयत पोहोच यासाठी धोरणे आखून अमलात आणले. २एि ल १८९४ रोजी शा  
महाराजांनी त कालीन 'को हापूर सं थानाची' सू े हाती घेतली यावेळी  जो जाहीरनामा िस  कर यात आला. 
यात यां या रा यभाकारभाराची दशा प  होती या जाहीरना याम ये यानंी असे जाहीर केले क , 'आमची सव 
जा तृ  रा न, सुखी असावी, ित या क याणाची सतत वृ ी हावी व आमचे सं थानांचे हरएक कारे सदो दत 

भरभराट होत जावी'. अशी यांची उ कट इ छा आह.े 
शा  महाराजां या िविवध धोरणांचा मूलभतूधार या जाहीरना यातील िवधानाम ये सापडतो.'आमची सव 

जा' याम ये भेदाभेदाला अिजबात जागा न हती, ह ेमहाराजां या कायामुळे प  झाले. आिण यांनी भेदाभेदाला 
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चालना दे याचा य  केला यांचा बंदोब त महाराजांना करावा लागला. तथािप, ह ेकाम करत असताना. आप या 
रा यातील ब सं य जाजनाची दनवानी प रि थती, मानिसक, गुलामिगरीची अव था, आंधळा धा मक समजूती 
आिण यामुळे यांचे होणारे शोषण महाराजां या चाणा  नजरेतनू सुटले नाही. या अव थेत ब जन समाजाच े
शै िणक मागासलेपणच कारणीभूत अस याचे यां या ल ात आले होते ह े िच  बदलले पािहजे आिण सव 
समाजा या िवकासाला चालना िमळाली पािहजे. याक रता महाराजानंी 'िश ण सुधार सिमती' थापना केली 
तसेच ब जन समाजा या िश णासाठी कोण या उपाययोजना करा ात याबाबत  या.महादवे गो वद रानड,े 
गोपाळकृ ण गोखले, डॉ. रामकृ ण गोपाळ भांडारकर यां याशी स लामसलत केली होती. 

ाथिमक िश णावरती  भर ाथिमक िश णावरती  भर ाथिमक िश णावरती  भर ाथिमक िश णावरती  भर ::::----    
शा  महाराजानंी रयते या रा यकारभारात सहभाग वाढावा अशी इ छा होती. यासाठी जनतेस थम: 

तयार केले पािहज ेव याकरीता शै िणक चळवळ वृ ग होणे आव यक होत ेकारण लोकां या वृ ीवर व ानावर 
जड व जुलमी 'जू' लादले गेले होते. ते झुगा न दे याची श  ब जन समाजा या अंगी ये यास स या व मोफत 

ाथिमक िश णाची फार ज री आह.े याची जाणीव यानंा सात याने होत होती. या दशेने महाराजानंी कृती केली 
ती, ाथिमक िश ण स चे क न यांना स या ाथिमक िश णाचे आदशे जारी केले. या आदशेानुसार िश ण 
यो य मुलांनी मुलांची यादी करणे, यांची शाळेत भरती करणे, स चे कर यात आले. शाळेत गैरहजर 
राहणा यानंा दडं कर यात यऊे लाग या. 

शा  महाराजां या या धोरणाचा अ यंत चांगला प रणाम झालेला दसून आला याचंी आकडवेारी पिहली 
असता. 

1. ाथिमक शाळा १८९३ ते ९४-  म ये १८३ सं या होती ती सं या वाढून १९२१ ला ४९६ एवढी झाली. 
2. १८९३ - ९४ म ये िश ण घेणारे िव ाथ - ११,०४२ होते ती सं या पुढे १९२१ - २२ म ये २६,६२८ 

पयत वाढली (लोकरा य स टबर २०१८ ) तसचे स या व मोफत िश ण दणेा या ाथिमक शाळांची 
सं या १९१७त े१८ म ये २७ होती ती १९२१ त े२२ म ये ४२० झाली िव ाथ  सं या ११२९६ व न 
२२००७  एवढी झाली. 
िश कां या गुणव ा वाढीसाठी तळमळ असेल तरच तो चांगला िश क बनेल जे िश क असा य  

करतील यांना 'मे रट मोशन क म 'लागू कर याचे धोरण महाराजांनी जाहीर केल ेहोते. 
समाजाने यास अ पृ य समजले होते. या समाजा या िवकासाची काळजी घेणे शा  महाराजांना 

मह वाचे वाटत होत.े यास िश णािशवाय त णोपाय नाही ही याचंी धारणा होती. 
समारोप समारोप समारोप समारोप ::::----    

उ कृ  रा यकत, समाजसुधारक, राजष  शा  महाराज यांचे िनधन ६ मे १९२२ रोजी मंुबई येथे झाले.त े
अक मात गे यामुळे ा णो र चळवळीतील पुढा  यांवरील वचक गेला, आ थक सहा य बंद झा यामुळे, क येक 
घरे बसली व काह नी प ांतर केली. 

राजष  शा  महाराजां या नंतर गादीवर आलेल,े छ पती राजाराम महाराजांनी थोडाफार य  केला. 
'रा ीय वरा य ा ी या चळवळीकड े ' जेधे, जवळकर आदी कडून त ण ा णो र पुढारी आक षत झाले. 
यामुळेच इ.स.वी.सन १९३० नंतर परक य सरकारी सहकाय क न ब जन समाजाला पुढे आणून इि छणारी श  

उ रो र संपु ात आली.परंतु तरीही शा  महाराजानंी दाखवलेली समाजसुधारणा िवषयक व शै िणक वाट भावी 
िपढी कधी िवसरणार नाही. शा  महाराजांचे िवचार नहेमी अंत कर यात राहतील. शा  महाराजानंी आप या 
स ेचा उपयोग वंिचत अशा समाजाला िश ण दऊेन, यां या म ये  जाणीव- जागृती िनमाण केली.  िश णािशवाय 
कोण याही े ाची उ ती नाही असे इितहास सांगतो. 
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सदंभ ंसदंभ ंसदंभ ंसदंभ ंथ थ थ थ ::::----    
१) ‘लोकरा य’ स टबर (२०१८ )- शै िणक ांतीचे  जनक- राजष  छ पती शा  महाराज. – स टबर – २०१८  
२) संशोधन प तीशा  व तं े – दीप आगलावे , िव ा काशन, नागपूर – २००० 
३) संशोधन प ती, या,अंतरंग -  द.ु का संत पि लशस, नागपूर २००६ 
४) राजष  शा  छ पती जीवन काय – डॉ. जय सगराव पवार, ताराराणी बुक स हस, को हापूर- २०१४  
५) राजष  शा  महाराजांचे शै िणक काय - िवजय वगाटे.- स सेस पि लकेशन , संशोधन पेपर , जुल-ै२०१८  
६) राजष  शा  छ पती - एक समाज ांितकारक राजा – धनजंय क र – पिहली आवृ ी , को हापूर – १९८२    
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थोरथोरथोरथोर    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारक    ----    पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    
    

गजानन कसन जमुडेगजानन कसन जमुडेगजानन कसन जमुडेगजानन कसन जमुडे    
मातो ी, लॉट न.३५६, समझोता कॉलोनी, कारेगाव रोड, परभणी. 

तावनातावनातावनातावना:- 
भारतीय समाज रचना ही चातुव यािध ीत आह.ेयानुसार ा ण, ि य, वै य आिण शू  असे चार वण 

दवेाने िनमाण केल ेअसून याम ये बदल कर याचा मानवाला काहीही अिधकार नाही अशी ही िवचारसरणी अनके 
धम ंथांनी, वेद, मृत नी उचलून धर यामुळे समाजात उ  नी  भेदभाव, जातीयता िनमाण झाली.आप या 
महारा  रा याला अनेक पुरोगामी िवचारांच ेखतपाणी घालणारे समाज सुधारक मुबलक माणात िमळाले हणून 
महारा ाची पु यमाती नािव यपूण आिण सजनशील उप मासाठी तयार झाली. भ  परंपरा, वारकरी परंपरा 
आिण नंतर फुले-शा -आंबेडकरी िवचारांनी इथ या समाजाला काय चुक च ं काय बरोबर ह े समज यासाठी 
आव यक असलेलं िववेक पण दलं. 

एका ठकाणी आप या भाषणात पे रयार ई ही रामा वामी हणतात,“तुम यावर कायमच े वामी व 
लाग यासाठी धम मातड मंडळी धमािवषयी या खो ा भुलथापा दऊेन तु हास धमवेडे हो यास ो सािहत 
करतील, तु ही दवेाला िभता हणून न ह ेतर तुम यावर यांची कायमची जरब बसावी हणून यांनी तु हास धम 
भोळे बनिवले आह”े.डॉ बाबासाहबे आंबेडकर हणतात,“ गुलामीची जाणीव क न ा हणज ेतो बंड क न उठेल”. 
पे रयार ई ही रामा वामी नायकर यांनी “कुडी-आरस”ू, “पुरा छी”, “पगुधारीऊ”, “िवदथुलाई”, “उनमई”, इ यादी 
तिमळ भाषेतील मु त मा यमांना ज म दला.“Modern Rationalist” ह े इं जी मािसकही यांनी सु  केले. ज े
आजपयत सात यपूण वाटचाल करत आह.े अ पृ यता िनवारण, मिहलांना पु षांबरोबरच े थान, जातीयता 
मुळासकट न  करणे, कुटंुब िनयोजन, िवधवा िववाह, अंध ा िनमूलन अशा अनेक कार या व अित मह वा या 
कायात तन मन धन अपण क न पे रयार रामा वामी यांनी अतुलनीय काय केले आह.े या कायाची ओळख संपूण 
भारतवासीयानंा होणे आव यक आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन:- 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    : : : : , , , , िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    कायकायकायकाय        
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    बालपणबालपणबालपणबालपण    

पे रयार ई ही रामा वामी नायकर यांचा ज म तिमळनाडू रा यातील इरोड या शहरात एका ीमंत 
घरा यात 17 स टबर 1879 रोजी झाला. यांचे वडील ंकट नायकर ह े या काळातील एक नामवंत उ ोगपती 
होत.ेआई िच मथाई अ माल ह ेदोघेही अ यंत भािवक व धम मुळे होत.े यांच ेघर हणजे कायम पूजा अचा आिण 
धा मक िवधीचे माहरे घरच होत.े यां या भािवक आिण उदार अंतकरणामुळे जनमानसात यांना अ यंत आदराच े
थान होत.े घरी व मं दरात नेहमीच धा मक िवधी आिण कमकांड होत अस यामुळे यां याकड ेनेहमी पुजारी आिण 

पंिडतांचे जाणे येणे असे. या कटू अनुभवाव न ढी परंपरा, वाईट चाली रती, दवैवाद आिण अंध ा, अ पृ यता 
यां यािव  लहानपणीच यांनी दडं थोपटले.रामा वाम ना वया या आठ ा वष  शाळेत दाखल केल े आिण 
िशकिव यासाठी खास एका िश काची नेमणूक केली. त ेिश क घरीच येऊन िशकवीत असत. पे रयार रामा वामी 
एका भाषणात हणतात, “Most of my school days wereMost of my school days wereMost of my school days wereMost of my school days were    spent in receiving punishment from the spent in receiving punishment from the spent in receiving punishment from the spent in receiving punishment from the 
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teacher.teacher.teacher.teacher.    ””””“शाळेतील बराचसा वेळ िश कांकडून मार खा याचा जात असे.” यामुळे दोनच वषानंतर रामा वामी 
यांना विडलांनी शाळेतून काढून घेतल ेआिण वतः या वसायात ल  घालावयास सांिगतल.ेया संदभात यां या 
च र ात च र कारानंी िलिहले आह ेक , “It was some things of vast University It was some things of vast University It was some things of vast University It was some things of vast University where in to study where in to study where in to study where in to study 
people and their problems, their ways there likes and dislikes as much as their woes and people and their problems, their ways there likes and dislikes as much as their woes and people and their problems, their ways there likes and dislikes as much as their woes and people and their problems, their ways there likes and dislikes as much as their woes and 
hardships.”hardships.”hardships.”hardships.”पे रयार रामा वामी िनयिमतपणे लोकांम ये धमाधते िव  जागृती िनमाण कर याचा य  करत. 
धमिवषयक गैरसमज लोकांना समजावून सांगत, वचने करत, अंध ा दरू हावी यासाठी य  करत. 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण    कायकायकायकाय    

पे रयार ई ही रामा वामी नायकर यांनी समाजातील अ पृ यता िनमूलन कर यासाठी ामािणकपणे 
य  केल.े सन 1919 या समुारास ईरोड शहरा या नगरपािलकेच ेअ य  पद यांनी िन वाथपणे सांभाळले. याच 

सुमारास सेलम शहरा या नगरपािलकेच े अ य  आिण काँ ेसचे एक ये  नेत े च वत  राजगोपालाचारी यांनी 
पे रयार रामा वामी यां या सामािजक कायाची दखल घेऊन यांना काँ ेसम ये ये याचे िनमं ण दले.असहकार 
चळवळ आंदोलन असो क  अ पृ यता िनमूलन चळवळ असो या सवाम ये ाणपणाने सहभाग घेऊन या चळवळीच े
कुशलतेन े नेतृ व केले.दाढी िव वर बिह कार घाल याचे आदशे येतात पे रयार रामा वामी यांनी ठक ठकाणी 
भाषणे दऊेन आंदोलनाची सु वात आप या शेतातील पाचशे ताळां या झाडांना न  कर यापासून केली. 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    आिणआिणआिणआिण    वायकोमवायकोमवायकोमवायकोम    स या हस या हस या हस या ह 

केरळ येथील वायकोम मं दरा या मु य र यान े अ पृ यांना चाल यास मनाई होती. याच मं दरा या 
आवारात अनेक कायालयी होती.इझावा जातीच े बॅ र टर माधवन यांना यायालयात एका केस या संदभाने 
उपि थत राहायच े होत.े बॅ र टर असूनही अ पृ य जातीच े अस यामुळे यांना उ वण  यांनी र यान े जा यास 
मनाई केली.या िवरोधात त कालीन काँ ेसच े नामां कत पुढारी व वक ल जॉज जोसेफ यांनी आंदोलनाचे नेतृ व 
केले.जॉज जोसेफ यांना सहका यांसोबत सरकारन े अटक केली. या दर यान महा मा गांधीजी यांनी सु ा जॉज 
जोसेफ यांना ि न अस यामुळे स या हापासून परावृ  कर याचा य  केला. जॉज जोसेफ यांनी तु ंगातून 
पे रयार रामा वामी यांना प  िल न वायकोम स या हाच ेनेतृ व कर याची िवनतंी केली. “कोणी उ  नाही क  
कोणी नीच नाही यासाठी येकाने समतेन े वागावे ही संक पना जव यासाठी जाती व थेच े समूळ उ ाटन 
करणे आव यक आह.े” 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    आिणआिणआिणआिण    गु कुलमगु कुलमगु कुलमगु कुलम    करणकरणकरणकरण 

गु कुलम ही सं था ित नलेवेली या िज ात सरमादवेी या ठकाणी ही ही एस अ यर यां या 
नेतृ वाखाली वदशेी चळवळ व सामािजक जाणीव लोकांम ये जिव यासाठी उभी केली होती. या सं थेस सव 
तरातनू आ थक दणे या िमळत असत. या सं थेस भेट द यावर रामा वामी यां या ल ात आले क , या सं थते 
ा ण व ा णेतरांसाठी वेगवेग या सोयी कर यात आ या आहते. ा णांचे जेवण उ  तीच ेतर ा णेतरांच े

हल या तीचे कर यात येत होत.े राह या या सोयी सु ा वेगवेग या हो या.येथील व था पा न पे रयार 
रामा वामी यांना ध ा बसला. सामािजक प रवतन व वरा याचा यास घेतले या काँ ेस या अशा िवचारांनी 
पे रयार घायाळ झाले. गु कुलम मधील व थापनाचा जाहीर िनषेध क न तेथील व थापन ताबडतोब 
बदल यासाठी पे रयार रामा वामी व यां या सहका यानंी य  केले. 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    आिणआिणआिणआिण    आर णआर णआर णआर ण    चळवळचळवळचळवळचळवळ 

सन 1919 पासून पे रयार रामा वामी यांनी काँ ेस या कायास वतःला वा न घेतल े होत.े 
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मागासवग यां या सवागीण उ तीसाठी पे रयार रामा वामी यांनी िश णात आिण नोक यांम ये राखीव जागा 
ठेव या पािहजेत ही संक पना सन 1920 म ये भरले या ित नेलवेली येथील काँ ेस या वा षक अिधवेशनात 
मांडली व राखीव जागांचा हा ठराव अिधवेशनात मंजूर कर याची िवनंती केली परंतु हा ठराव भेट यात आला. 
1921 म ये थंजावूर येथे भरले या काँ ेस अिधवेशनात हा ठराव पु हा मांड याचा य  केला, परंतु पु हा तो ठराव 
फेटाळ यात आला. 1922 म ये िथ वूर येथे भरले या काँ ेस अिधवेशनात हा ठराव पु हा एकदा ठेव यात आला 
परंतु पु हा तो फेटाळला गेला. पु हा 1923 म ये सेलम येथे भरले या काँ ेस अिधवेशनात राखीव जागांचा हा 
ठराव मांड यात आला. यावर गरमागरम चचा झाली परंतु शेवटी हा ठराव फेटाळला गेला. सन 1924 म य े
भरले या िथ व णामलाई येथील अिधवेशना या अ य थानी वतः पे रयार रामा वामी होत.े ते हणाले, 
“From now on it should be my sacred duty to destroy the Congress which is the close From now on it should be my sacred duty to destroy the Congress which is the close From now on it should be my sacred duty to destroy the Congress which is the close From now on it should be my sacred duty to destroy the Congress which is the close 
preserve of the Brahmins.preserve of the Brahmins.preserve of the Brahmins.preserve of the Brahmins.””””“अथातअथातअथातअथात    यापढेुयापढेुयापढेुयापढेु    माझेमाझेमाझेमाझे    पिवपिवपिवपिव     कायकायकायकाय    हेहहेेहे    केवळकेवळकेवळकेवळ    ा णाचंेा णाचंेा णाचंेा णाचंे    िहतसबंधंिहतसबंधंिहतसबंधंिहतसबंधं    जपणा याजपणा याजपणा याजपणा या    काँ सेलाकाँ सेलाकाँ सेलाकाँ सेला    
सपंिवणेसपंिवणेसपंिवणेसपंिवणे    हचेहचेहचेहचे    असलेअसलेअसलेअसले.”.”.”.”पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    रामा वामी यां या आ हानान ेदि ण भारतातील काँ ेस गभगळीत झाली. 

पे रयार रामा वामी यांनी आप या “कुडीआरस”ू या िनयतकािलकांतनू कठोर श दांत टका केली. एका 
लेखात यांनी िलिहले क , “Ever since the talk of Indianisation of services, only the Brahmins Ever since the talk of Indianisation of services, only the Brahmins Ever since the talk of Indianisation of services, only the Brahmins Ever since the talk of Indianisation of services, only the Brahmins 
have been opposing to the whole some policy of communal representation.”have been opposing to the whole some policy of communal representation.”have been opposing to the whole some policy of communal representation.”have been opposing to the whole some policy of communal representation.”    
“जातीयजातीयजातीयजातीय    आधारावरीलआधारावरीलआधारावरीलआधारावरील    आर णासआर णासआर णासआर णास    आजपयतआजपयतआजपयतआजपयत    केवळकेवळकेवळकेवळ    ा णानंीचा णानंीचा णानंीचा णानंीच    खरखरखरखर    िवरोधिवरोधिवरोधिवरोध    केलाकेलाकेलाकेला    आहेआहेआहेआहे.”.”.”.” 

याम ये ा णांसाठी दोन जागा ि नांसाठी दोन जागा मुि लमांसाठी दोन जागा मागासवग यांसाठी 
एक जागा ा णी तरासाठी पाच जागा अशा प तीने आर ण आराखडा तयार केला. 12 पैक  जवळजवळ 
बाराही जागा ा णांनाच िमळत असत या फ  दोन जागा यां यासाठी राखून ठेव यामुळे ा ण व ा णेतरा ं
म ये वैर वाची भावना वाढू लागली. म ास उ  यायालयांनी राखीव जागा र  करणे बाबतचा िनणय दला आिण 
सव  हलक लोळ उठला. यानंतर मा  पे रयार रामा वाम नी यायालया या या िनणयािव  सहगजना केली. 
13 ऑग ट 1950 रोजी म ास येथील मुख र याव न चंड रॅली काढली व सवप ीय सभा घेतली. चंड जन 
समूहा समोर केलेले भाषण हणजे जणू पे रयार रामा वाम या मुखातून ोधाि च भडकत होता.वेगळे िवडनाडू 
रा य िमळव यासाठी स  राह याच ेजनतेला आवाहन केले.  
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    ीीीी    मुममुुमु     कायकायकायकाय 

ाचीन काळापासून ी ही उपभोगाची व तू हणून ितच े काय े  मया दत कर यात आले. मनु मृित 
काळात ी बंधनात बं द त झाली. ि यांच ेसव कारचे ह  आिण अिधकार नाकार यात आले. ी केवळ चूल 
आिण मूल एव ा पुरती मया दत झाली. अशा या बं द त झाले या ीला पु षा माणे वतं  जग याचे ह  
िमळवून दे यासाठी पे रयार रामा वामी यांनी मोलाचे काय केल.ेि यांना िश ण घे यासाठी आ ह धरला.“दहा 
पु षांपे ा दोन ि यां या बुि म ेचा व वािभमान जाणीवाचा िवकास के यास ते समाजा या अिधक िहताचे 
ठरेल.” 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    आिणआिणआिणआिण    वािभमानीवािभमानीवािभमानीवािभमानी    िववाहिववाहिववाहिववाह    प तीप तीप तीप ती 

ए रयार रामा वाम नी पारंपा रक िववाह प ती आ हान दऊेन वािभमानी िववाह प तीचा पुर कार 
केला. सव िवध ना फाटा दऊेन ी-पु षांचे ल  हणजे एक करारच कर याची प त यांनी सु  केली. दोन 
िम ांमधील वसाया या करारा माणे करार क न एकमेकांवर ेम कट कर या या अटी तसेच गु ा गो वदान े
संसार कर या या अटी मा य क न हा िववाह संप  केला जातो. या वािभमानी िववाह प ती सु वातीस चंड 
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िवरोध झाला. एवढेच न ह ेतर अशी िववाह समाज मा य नाहीत अशी टीका होऊ लागली. 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    िनयोजनाचीिनयोजनाचीिनयोजनाचीिनयोजनाची    सकं पनासकं पनासकं पनासकं पना 

पे रयार रामा वामी यांनी 1928 म ये “कपाआ छी” हणजेच “गभधारणावर िनयं ण” या िवषयावर ंथ 
िल न कुटंुब िनयोजनाची संक पना लोक भाषेतून मांडली होती.िववाहासाठी मुलीचे वय 22 वष व मुलाचे वय 25 
वष अस याची अट कायदशेीर करावी अशी सूचना पे रयार रामा वामी यांनी मांडली.नोक यांम ये मिहलांसाठी 
50 ट े  जागा राखू ठेव याची स  करावी यामुळे पालकांना मुलगा नस याच ेदःुख होणार नाही असेही यांनी 
सांिगतल.े“I tell you, Reserve 50% of jobs for ladies in all departments. If you make it I tell you, Reserve 50% of jobs for ladies in all departments. If you make it I tell you, Reserve 50% of jobs for ladies in all departments. If you make it I tell you, Reserve 50% of jobs for ladies in all departments. If you make it 
compulsory, the parents will not feel sorry at all, even if they compulsory, the parents will not feel sorry at all, even if they compulsory, the parents will not feel sorry at all, even if they compulsory, the parents will not feel sorry at all, even if they have no Male child.”have no Male child.”have no Male child.”have no Male child.” 
पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    ईईईई    हीहीहीही    रामा वामीरामा वामीरामा वामीरामा वामी    नायकरनायकरनायकरनायकर    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय    

पे रयार ई ही रामा वामी नायकर यांनी मुल या िश णासाठी िविवध शै िणक सं था थापन के या. 
पारंपा रक िश णा ऐवजी नवीन शै िणक वातावरण तयार क न यामधून मुलांना वतःचा वािभमान, 
नावलौ कक, ित ा, मानमरातब, रा ेम जागृत करणे आव यक आह.े रामा वामी यांनी ितपादन केले 
आह.े यांनी थापन केले या “ वािभमान सं था”अंतगत काही मह वा या शै िणक सं था पुढील माणे आहते. 

1. पे रयार ाथिमक िव ामं दर, ित िचराप ली. 
2. पे रयार मिनआ माई उ  मा यिमक िव ालय, ित िचराप ली. 
3. पे रयार शता दी नसरी कूल, ित िचराप ली. 
4. नागा माई मिहला िश क िश ण क , ित िचराप ली. 
5. पे रयार त व ान व िवचारधारा आंतर रा ीय सं था, म ास. 
6. पे रयार अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती क याणक , म ास. 
7. पे रयार मिहला फामा यु टकल िव ान महािव ालय, व लम (थंजावूर) 
8. पे रयार मिहला आय टी आय सं था, व लम, थंजावूर. 
9. पे रयार मिनअ माई मिहला टे ॉलॉजी महािव ालय, व लम, थंजावूर. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    
पे रयार ई ही रामा वामी नायकर यांनी भारतीय समाजात समता, बंधुता, याय सवाना िमळावा 

यासाठी आज म य  केले. यां या य ामुळे आज दि ण भारतात शै िणक, सामािजक, आ थक, राजक य े ात 
जी गती झाली आह ेआिण उव रत भारता या दशेांपे ा जो मानवी िवकास घडून आलेला आह े या या पाठीमागे 
पे रयार रामा वामी यांचे योगदान नाका न चालणार नाही. पे रयार ई ही रामा वामी नायकर ह ेथोर समाज 
सुधारक तर होतेच यासोबतच त ेएक महान दाशनीक सु ा होत.ेयुने कोन े यांना दि ण पूवचे सुखरात हणून 
गौरिवले आह.ेअशा या थोर समाज सुधारकाच ेकाय महारा ातील तमाम मराठी भािषकापयत पोहोचवणे ह ेआपल े
कत  ठरत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं. :. :. :. :----    

1. सरवदे िभमराव, पे रयार रामा वामी, समता काशन, नागपूर, 2021 
2. संपादक, रंजन मोद, जाित व था और िपतृस ा, पे रयार ई ही रामा वामी, राधाकृ ण काशन, द ली, 2021. 

3. भूिमका वी गीता, ई ही रामा वामी पे रयार, दशन चतन और स ीरामायण,2021 
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4. संपा रंजन मोद, अनुवाद, भालेराव सागर,स ी रामायण, मधु ी पि लकेशन नािशक 2021. 
5. यादव ललई सग, स ी रामायण क  चाबी, गवरा पि ल शग हाऊस, नागपूर,1994. 
6. Periyar E.V.R ,Reform of Education, Translated by A.S.Venu, Periyar Self Respect Propaganda Institution, 

Madras, First Edition,1983 
7. An Admirer,Periyar E V.Ramasami- A Pen Propaganda Institution, Madras, Revised Edition,1982. 
8. Seeje, The True Story of Vaikkom Agitation, Article in Modern Rationalist,April 1993, 
9. Mr. K.V.Veermani, Presidential Address, Published in Modern Rationalist,1994. 
10. Periyar E. V.R, Periyar on Family Planning, Translated by A. S. Venu, The Periyar Self-respect 

Propaganda Institution, Madras,1986. 
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सामािजक सधुारणासामािजक सधुारणासामािजक सधुारणासामािजक सधुारणा    व सामािजक व था या िवषयी महा मा फुल ेव सामािजक व था या िवषयी महा मा फुल ेव सामािजक व था या िवषयी महा मा फुल ेव सामािजक व था या िवषयी महा मा फुल े
याचं ेिवचारयाचं ेिवचारयाचं ेिवचारयाचं ेिवचार    

    

ाााा. . . . द ा य भरूाव मुढेंद ा य भरूाव मुढेंद ा य भरूाव मुढेंद ा य भरूाव मुढें    
समाजशा  िवभाग मुख  अडॅ. बी. डी. हबंड महािव ालय, ता. आ ी िज. बीड 

तावनातावनातावनातावना::::----    
महा मा योितबा फुले ह ेभारतीय सामािजक िवचारवंताम ये एक े  कृतीशील िवचारवंत होऊन गेले. 

सामािजक प रवतना या चळवळीचे ते आ  वतक मानले जातात, तसेच ते आधुिनक भारतातील पिहल,े बंडखोर 
पु ष होत. महारा ातील एक िस  िवचारवंत हणून महा मा योितबा फुले सवाना प रिचत आहते. भारतीय 
सामािजक िवचारवंतां या पंगतीत ते अ भागी आहते. शू ा दशू ां या था यांनी वतः डो यांनी पािह या 
हो या. कजबाजारीपणा खाली हरैाण झालेले शेतकरी आिण यां या जीवनाचे अ यंत सू म िनरी ण यांनी केल े
होते. यांनी धमसं थेवर आिण ढी ाब यावर ह यार उपसले. दिलत शोिषत वगाचा कैवारघतेला. दा र ाच ेमूळ 
समाज व थेत आह ेअसे महा मा योितबा फु यानंी प  सांिगतले होते. महारा ात योितबा फु यांनी सामािजक 
चळवळीची मु तमेढ रोवली. त कालीन समाज व थेत जी सामािजक िवषमता होती याब ल यांनी ती  
नापसंती  केली. समाजातील सव घटकांची उ ती हावी यासाठी समाज सधुारणांची आव यकता यानंी 

ितपादन केली. सामािजक जीवनातील गंुतागंुत सोडिव याचा य  यांनी केला. ढीि य व धमा या 
भावाखाली असलेली समाज व थेतील जळमटे दरू कर याचा य  यांनी केला. समाज चतन करत असताना 
यांनी अनेक पु तके िलिहली. या पु तकांम ये सावजिनक स यधम, ा हणाच ेकसब, शेतक यांचा आसूड, स सार 

एक आिण दोन यांचा मुख उ लेख करावा लागेल. या पु तकां या मा यमातून समाज व थेतील दगुुणांवर कोरड े
ओढ याचा िवडाच यांनी उचलला होता. यामुळे यां या समाजसुधारणा व सामािजक व था यािवषयीच े
अ ययन करणे हा या शोधिनबंधाचा मह वपूण उ शे आह.े 
सशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ ेसशंोधनाची उ :े:::----    

1) महा मा फुले यां या समाज व थे या िच क सक शोधवृ ीचा अ यास करणे. 
2) महा मा फुले यां या समाजसुधारणािवषयक दिृ कोनाचा आढावा घेणे. 
3) महा मा फुले यां या ंथातील िवचाराचंा आढावा घेणे. 
4) महा मा फुले यांचे ी-सुधारणािवषयक िवचार अ यासणे. 
5) महा मा फुले यां या काळातील समकालीन समाज व था कशी होती याचा अ यास करणे. 

गहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ येगहृीतकृ ये::::----    
1) महा मा फुले यां या िवचारावर पाि मा य िवचारवंताचा भाव आह.े 
2) त कालीन समाज व था महा मा फु यांना समाजसुधारणेसाठी भािवत करते. 
3) आपले िवचार समाजापयत पोहोचिव यासाठी यानंी िवपुल ंथसंपदा तयार केली. 
4) महा मा फुले यां या िवचारांमुळे समाजात जागृती व नवचेतना िनमाण झाली. 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती::::----    
तुत संशोधनासाठी ि तीय त य सकंलन साधनांचा मािहती ोत हणून वापर कर यात आलाअसनू 

संशोधना या वणना मक व िव ेषण या संशोधन प तीचा वापर कर यात आलेला आह.े 
शोधिनबधं िवषयाच ेमह वशोधिनबधं िवषयाच ेमह वशोधिनबधं िवषयाच ेमह वशोधिनबधं िवषयाच ेमह व::::----    

तुत संशोधन िवषयात महा मा फुले यानंी केले या कामिगरीचा आढावा घेऊन सामािजक सुधारणा 
हो यासाठी कोण या व पाचे बदल यांना अिभ ेत होत ेह ेया शोधिनबंधातून मांडणार आह.े 
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वणन व िव षेणवणन व िव षेणवणन व िव षेणवणन व िव षेण::::----    
1) 1) 1) 1) वण व थवेर टीकावण व थवेर टीकावण व थवेर टीकावण व थवेर टीका::::----    

सामािजक समते या मागातील वण व था हा मह वाचा अडथळा आह,े अशी यांची याती होती. यामुळे 
ते समाजिवषमते या मूळ कारणावर टीका करत. समाजात अि त वात असणारी वण व था हा ढीवादाचाच 
प रणाम आह.े वण व था कृि म व पाची आह े याची जाणीव यांनी समाजाला क न दली. या काळ या 
समाज व थेत हद ूधमाचा खूप पगडा होता. यापैक च वण व था ही एक वण व थेमुळे समाजातील एक ची 
भावना न  झालेली होती. समाजात वेगवेगळे गट िनमाण झालेले होते. सामािजक वहारात वण व थेस अिधक 
मह व दे यात येत असे. यामुळे समाज व थेत िव कळीतपणा आला होता. अशा प रि थतीत समाजजीवनात 
समानता आणावी, माणसा-माणसातील भेदभाव नाहीसा हावा अस े यांना वाटत होते. हणूनच यांनी 
वण व थेवर कडडून टीका केली.समाजात सवाना समतचेी वागणूक िमळाली पािहजे असे यांनी ितपादन केल.े 
सव जात धम सारखेच आहते, यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे यांना वाटत असे. 
2) 2) 2) 2) समान अिधकाराची बाजूसमान अिधकाराची बाजूसमान अिधकाराची बाजूसमान अिधकाराची बाजू::::----    

समाजातील सव घटकांना समान अिधकार असले पािहजेत. यािशवाय समाजाची उ ती होऊ शकत 
नाही. याकाळी वण व थचेा प रणाम असा झाला क , समाजात काही जात ना अिधक अिधकार ा  झाल े
होते.ठरािवक जात ना वरचा दजा ा  झाला होता. परंतु समाजातील काही जात ना किन  दजा दऊेन 
अिधकारांपासून वंिचत ठेवले होते. अशा कारे समाज व थेत अिधकारा या बाबतीत िवषमता होती. या 
जात ना अिधकार व दजा न हता या जात ना उ ती कर याम य े अडथळे येत असत. सामािजक व मानिसक 
दडपणाखाली काही जात ना वापरावे लागत असे.एकूण सामािजक समते या दृ ीने िवचार केला तर अ यंत वाईट 
प रि थती होती. हणून अशा प रि थतीत समतचेा िवचार जिव याचा य  यांनी केला. समाजातील सव 
घटकांना समान अिधकार असावेत असा मह वपूण िवचार यांनी मांडला. 
3) 3) 3) 3) स यधमाची माडंणीस यधमाची माडंणीस यधमाची माडंणीस यधमाची माडंणी::::----    

समाजावर असणारा धमाचा भाव कमी कर यासाठी स याची बाज ूअिधक भावी ठरावी यासाठी यांनी 
स यधमाची मांडणी केली. मानवी जीवनास व समाजास गितमान कर यासाठी स यधम हाच यो य माग आह ेअस े
यांनी ितपादन केले. स यधमा या बाबतीत वा तिवकतेवरच भर दलेला आह.े पाखंडीपणा वढ गीपणा यावर 
यांनी सतत टीका केली. समाजाला स याची बाज ूपटवून दे याचा य  केला. स य हाच खराधम आह.े येकान े

िवचारपूवक वागावे. धमा या आडून अंध ा व अनाचार याला थारा दऊे नये असे ते सांगत. धमाचा वीकार 
कर यात गैर काही नाही, धममातडा या भूलथापांना बळी पडू नका असा स ला त ेदते असत. स य धमाची कास 
सवानी धरली तर समाजाचा िवकास होतो असे ते हणत. 
4) 4) 4) 4) स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    समाजाची थापनासमाजाची थापनासमाजाची थापनासमाजाची थापना::::----    

24 स टबर 1873 म ये महा मा फु यांनी स यशोधक समाजाची थापना पु यात केली. समाजात स याची 
बाजू हीच खरी धमाची बाजू आह ेअस ेपटवून ायचे होत े हणून यानंी या समाजाची थापना केली.ई र हाच 
सृ ीचा िनमाता आह,े मानव धमाची उपासना करणे ह े ई रास अिभ ेत आह,े मानव जातीचा उ ार करणे 
ई राला मा य आह.े येकाने सृ ी ान जाणून घे याचा य  केला पािहजे. यािशवाय समाजात व तुिन ता येत 
नाही. वसाय व धम या बाजू समान असू शकत नाहीत. हणून धमाचा खरा अथ शोधून घे याचा येकाने य  
करावा. यामुळे समाजाची उ ती होऊ शकत.े या समाजात स य आिण िनती यांना मह व दलेले असते तो समाज 
उ ती या दशेने वाटचाल करीत असतो. योितबां या मते, खरा धम िजिवत मा ांचा, िजिवत साफ यांचा िवचार 
करत असतो. जो धम िजवीत साफ याचा िवचार कधीही करत नाही तो धम फारसा उपयु  असू शकत नाही. 

चिलत समाज व थेत धमाचे व प ह े पूणपणे वेगळे आह.े स यशोधक समाजा या कायक यानी पददिलताचंा 
उ ारसाठीच काय केल ेपािहजे. स यशोधकसमाज हा परंपरागत दिृ कोनापे ा सव वी वेगळा असतो. हणून स य 
धमा या बाबतीत वा तवता हा मह वाचा आधार अस याचे दसते. 
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5) 5) 5) 5) चातवु याच ेिनमलूनचातवु याच ेिनमलूनचातवु याच ेिनमलूनचातवु याच ेिनमलून::::----    
महा मा फु यांनी सामािजक सुधारणा कर याबाबत चातुव याचे िनमूलन कर यावर यांनी भर 

दला.कारण समाजात वेगवेगळे वसाियक गट अि त वात होते. अशा गटाव न जातीयता व सामािजक िवषमता 
िनमाण झाली होती. अशा प रि थतीत वसाियक गटाची जी मूळरचना आह े यात बदल के यािशवाय सामािजक 
समता िनमाण होणार नाही.चातुव य व था ही कृि म व पाची आह.े हणून ती न  झाली पािहज.े सामािजक 
समते या बाबतीत मह वाची अडचण हणून चातुव य व थेकड ेपाह यात येते. भारतीय समाजावर चातुव य 

व थेचा कमालीचा भाव आह.े कारण परंपरागत समाजात अशा व थेच े अिधक ाभ य असते. चातुव य 
व थेत या कोण याही कमला मह व न हते. समाजात िविवध जात ना वेगवेगळा दजा दे यात आला 

होता. अशा चातुव या- व था न  होणे अ यंत आव यक आह.े याची जाणीव यांना होती. हणून यांनी 
या व थेला कडाडून िवरोध केला. जोपयत समाजातील जाती व था न  होणार नाही तोपयत समाजसुधारणा 
करणे श य नाही याची जाणीव यांना होती. समाजातील सामािजक िवषमता ही चातुव य व थेमुळे िनमाण 
झालेली आह े हणून ही व था न  करणे अप रहाय आह.े 
6) 6) 6) 6) बिु म बेाबत म े दारी नाहीबिु म बेाबत म े दारी नाहीबिु म बेाबत म े दारी नाहीबिु म बेाबत म े दारी नाही::::----    

समाजातील कोण याही एखा ा वगाची बुि म े या बाबत म े दारी नाही.किन  जातीतील या 
बाबत बुि म ा असू शकते. शु  समाजात ज म घेणा या ने िव ा यास क  नय ेअसा    िवचार वाह समाजात 

ढ झाला होता. यािव  आवाज उठिव याचा य  यांनी केला. े  जातीतील ना िव ा यासाची 
परवानगी व किन ांना ती नाही असा यु वाद िवसंगतपूण    वाटतो. हद ूसमाजात अशा कारची चौकट ठरवून 
दलेली होती. याबाबत यानंी ती  नाराजी  केली. िवशेषत: अ पृ यांना द या जाणा या वागणूक िवषयी तर 

संतापजनक ित या यानंी  केली. समाजात    तणाव िनमाण हो यास हीच प रि थती कारणीभूत होती.    
7) 7) 7) 7) ी वातं यावर भरी वातं यावर भरी वातं यावर भरी वातं यावर भर::::----    

समाजसुधारणेचा एक माग हणून यांनी ी- वातं यावर भर दला. ि यांना समाजात वातं यिमळाल े
पािहजे. यामुळे यां या सामािजक दजात सुधारणा होऊ शकते. यांना परावलंबी जीवन जग यास भाग पाडू नय.े 
यां या अिधकारात वाढ आली पािहजे. परंतु हद ूसमाजात अशा कारची प रि थती दसून येत नाही. हद ूधमात 

ि यांना गौण दजा दे यात आलेला आह.े हणून समाजात िवषमता आढळते. सामािजक समता िनमाण न हो याचे 
कारण हणजे ि यांना यो य या कारचे अिधकार न िमळणे हा घटक होय. 
8) 8) 8) 8) अ पृ यतचे ेिनमलूनअ पृ यतचे ेिनमलूनअ पृ यतचे ेिनमलूनअ पृ यतचे ेिनमलून::::----    

समाजात पृ य-अ पृ य असा भेदभाव होता. यातनू समाजात पर परांिवषयी षे व म सराची भावना 
िनमाण होते. या अ पृ यतेचे िनमूलन कर यात आले पािहजे. तो सामािजक समतचेा एक ट पा आह.ेसमाजातील 
प पातीपणाची भावना यासाठी जबाबदार आह.े सवाना समान याय िमळावा, कोणावरही अ याय होणार नाही 
यासाठी अ पृ यतेचे िनमूलन कर यात आले पािहज.े सामािजक तणाव कमी झा यािशवाय सामािजक याय व 
समता थािपत होणे श य नाही असे मत यांनी  केले होत.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    

1) हद ूधमातील अिन  था, चाली रती बंद झा यािशवाय ि यांना अिधकार िमळणार नाहीत. 
2) वतः या धमाचा उदो-उदो कर यापे ा स यवादी धमाचा वीकार फु यानंी केललेा आह.े 
3) समाजातील थािपत वगाने हजारो वष अ पृ यांना हीनतचेी वागणूक दली आह.े 
4) परंपरागत समाज व थेिव  बंड करणारे पिहले महापु ष महा मा योतीबा फुल ेहोते. 
5) केवळ वाचाळ भाषणे दे यापे ा य  कृती क न यांनी समाजसुधारणा के या. 

सदंभ सािह यसदंभ सािह यसदंभ सािह यसदंभ सािह य::::----    
1) धनंजय कर, ‘महा मा योितबा फुले’ पॉ युलर काशन, मुंबई. ि तीय आवृ ी 1995 
2) एस.एस.गाठाळ, ‘महारा ातील समाजसुधारक’ कैलास पि लकेशन औरंगाबाद, थमावृ ी- 2017 
3) अिनल कठारे, ‘फुले शा  आंबेडकर’ पुनम काशन, कंधार थमावृ ी 2011. 
4) कशोरकुमार ग हाणे,‘महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास’ ए युकेशन पि लशस औरंगाबाद, थमावृ ी–2014. 
5) एस. एस. गाठाळ, ‘आधुिनक महारा ाचा इितहास’ कैलास पि लकेशन, औरंगाबाद, 
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सतं तकुाराम सतं तकुाराम सतं तकुाराम सतं तकुाराम : : : : पारतं या या मळूावंर घाव घालणारे िव ोही सतंपारतं या या मळूावंर घाव घालणारे िव ोही सतंपारतं या या मळूावंर घाव घालणारे िव ोही सतंपारतं या या मळूावंर घाव घालणारे िव ोही सतं    
 

डॉ. िवनोद गंगाधरराव वाघाळकर    
रा.मयुरनगर, फेज-2, अंबड, ता.अंबड िज.जालना. मो.नं.7798655796 ईमेल : vinodwaghalkar83@gmail.com 

 

तावना :    
संत तुकाराम ह ेएक िव ोही ि म व. ‘अ यायािव द लढा उभारणारा तो िव ोही ! ’ या अचुक अथान े

ते िव ोही ठरतात. यांचा हा िव ोह केवळ वत:वरील अ यायाला वाचा फोड यासाठीकदािपही न हता. तो 
ापक व पा या येयाने भािवत व े रत झाला होता. ि गत व पाचा अ याय या िव ोहासाठी 

िनिम मा ही ठरलेला नाही, ह े मा  टोकाचे िवधान होईल. वानुभूतीतूनच अ यायाचे प रमाजन कर यासाठी 
िवचार फुत  माणसा या अंतमनात िनमाण होत,े व तो बंडासाठी सरसावतो ह े असं य सामािजक यो दां या 
जीवनाला कलाटणी दणेारे वा तव हट यास वावगे ठरणार नाही. क रता संत तकुाराम ह े दखेी अ याया या 
अनुभूतीतनूच पुढे आलेले ि व आह.े त े केवळ वत: याच न ह े तर अनेकां या बंधमु तेसाठी व नीतीयु  
वानंदाचा अ वाद घे यासाठी िव ोही बनले होते हहेी िततकेच खरे. 

सशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य ेसशंोधनाची उ य े::::    
1. भारता या सामािजक व धा मक प रि थतीचा ऐितहािसक दृ ीने अ यास करणे. 
2. संत तकुारामांचा जीवनसघंष व यामागील उ शे िविवध संदभा या आधारे तपासणे. 

सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके ::::    
1. भारता या सामािजक व धा मक व थेत िवषमतावादी मू ये जवलेली आहते. 
2. आपले वच व कायम ठेव यासाठी काही ठरािवक लोकांनी भारतीय समाज व थेत 
पारतं याला पोषक ठरतील असे िवघातक मू ये व िवचार थािपत केले आहते. 
3. िवघातक सामािजक मू ये या दशेात प े पणाने जव याने या दशेातील ब सं यक समाज 
सामािजक, धा मक व सां कृितकदृ या परािधन ठरला आह.े 
4. संत तकुारामांनी जो िव ोह केला तो याच ब सं यक लोकां या बंधमु तेसाठी आिण 
नवसमाज िन मतीसाठी केला आह.े 
5. संत तकुारामांनी वच ववादी आिण िवषमतावादी व थे या मुळांवर वारंवार घाव 
घाल याचा य  केला आह.े 

सशंोधनाची प दती सशंोधनाची प दती सशंोधनाची प दती सशंोधनाची प दती ::::    
तुत शोध िनबंधाक रता िव ेषणा मक संशोधन प दतीचा उपयोग करत असतानंा मु य वेदु यम साधन 

सामु ीचा आधार घे यात आला आह.े याम ये ामु याने संदभ थांचा वापर ाधा याने केला आह.े 
संत तकुारामांना आप या चतनातून व डोळस सामािजक अ ययनातून जे अ यायाचे मूल ोत दसून आल े

ते कोणते होत ेयाची आ. ह. साळंुखे मांडणी करतात, “धा मक े ात धमा या नावावर चाललेला अनाचार यांना 
(तुकारामांना) अ व थ क  लागला. या अनाचारांना बळी पडणा या लोकांसाठी यां या मनात कळवळा िनमाण 
होऊ लागला. ही व था बदलली पािहजे, असा िनधार यांनी केला... यां या आयु यात घडलेली दसुरी गो  
हणजे आपले ह ेअनुभव यांनी बोलून दाखवायला सुरवात केली. यांचे उ फूत उ दार लोकां या दयाला िभडू 

लागले. ह े उ दारच याचं े अभंग बनले.... कोठे वेदां या आधारे तर, कोठे वणा या आधारे, कोठे य यागां या 
नावावर तर कोठे ई रा या नावावर अ याय चाल याचे, अनाचार चाल याचे यानंा आढळले... धमा या े ात 
असले या ब तेक सव गो चे मूळ वेदादी शा ांम ये जलेले अस यामुळे तुकारामांनी वेदां या बाबतीत घेतललेी 
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भूिमका जाणून घेणे अ यंत मह वाचे ठरते.” १ अशा प तीने धम, वेद, ई र, वण आदी श ोतां या 
मा यमातून सामा य माणसाला छळले जात होत,े नाडले जात होत,े ह े ल ात आ यानेच तकुारामांनी आप या 
आंत रक यायिन  भावनांना  क न जे श द पी धन लोकजागृती तव कट केले तेच अभंग नावाने आकारास 
आले, ह ेआ. ह. साळंुखे यांच ेमत िनि तच यथाथ हटल ेपािहजे.वेदांिवषयी तुकारामांची असलेली भूिमकाही आ. 
ह. साळंुखे अधोरेिखत करताना पुढे िलिहतात, शु ांना वेदांचा अिधकार नाकारणारी व था तुकारामानंी 
िनमूटपणे वीकारलेली न हती, ित यािव  यांनी िव ोह केला होता, याचा बळ पुरावा यां या पुढील 
िवचारांत िमळतो.वेदांचा अथ आ हालाच ठाऊक आह.े इतरांनी फ  आप या म तकावर याचा भार वहावा... 
तुकाराम सहज वाणी बोलतो, पण यामुळे वेदा त या या घरी पाणी वाहतो. तुकारामांचे ह ेिवचार हणज े यांनी 
वै दक पंिडतांना दलेले एक िवल ण आ हान होते. वेदांचा अथ आ हालाच कळला आह,े ह े यांचे हणणे 
वा याथान े मुळीच खरे नाही, ह े उघड आह.े कारण यांना वेद ऐकायला, वाचायला वा िशकायला िमळालेलचे 
न हत,े तर या वेदां या श दांचा वा याथ यांना कळ याचा व ठाऊक अस याचा  नाही. तुकारामानंा 
वेदा ताचा हणज े उपिनषदांचा अिधकार वै दक पंिडतांनी दला नाही. या घटनवेरची तुकारामांची ित या 
पािहली हणजे यांचे व व कसे सूयासारखे खर होत,े 

ह ेआप या यानात येत.े मी जे सहजपणे बोलतो, ते इत या उंचीचे असत,े क  तुम या वेदा ताने पराभव 
मा य क न, माझे दा य प क न मा या घरी पाणी भरावे, असे ते हणतात. ह ेअहकंाराच े कवा घमडखोरपणाच े
उ दार नाहीत.” २ तुकाराम ह ेिववेकवादी व अ यंत संवेदनशील संत होते. यांना वण व थे ारे दलेली शु वाची 
ओळख आिण अपमाना पद वागणूक फार-फार लेषकारक वाटत असे. तथािप ह ेवणाधारीत व थेच े लेषकारक 
संिचतत व वेदां या धमाच े खरे अिध ान आह,े याची अनुभूती अस यानेच ते वेदां या िवरोधात उभे रािहले. 
क रता आ. ह. साळंुखे यानंी तुकारामानंा वेदिवरोधी अस याच े प  करणे ह े िनराधार ठरवता येणार नाही. 
भारताचा हजारो सालाचंा इितहास हा परक य राजवट चा व यां यातनू आले या पारतं याचा इितहास आह.े 
याचा अथ एत शेीय भूिमपु ांनी आप या शारी रक व बौि कतेला कोणतेही स ासंघषाचे ओज वी काय िस ीस 
नेले नाही, असे न च नाही. मौय सा ा य, गु  सा ा य, हषवधनाची राजक य िनपुणता तथा िशवाजी 
महाराजांची तेज वी कारक द आदी िवशाल, तेज:पंुज राजस ांतनू नतेृ वाच,े िनःसीम ग भतेचे अ ितम दशन 
घडलेले आह;े परंतु अशाही ि थतीत परदशेी आ मक ह ले परतवून लाव यास येथील दशे थ धुरीणांना अनेक वेळा 
अपयश आले व यामुळे राजक य पारतं याचा अ यंितक कडवट अनुभव भारतीय जनतेला शेकडो-हजारो वष घेणे 
भाग पडले. हणून अशी ही पारतं यिवषयक सापे  माडंणी हणजे यामागील कारणमीमांसेचा य  आह ेअसे 
न च नाही, आिण जर खरोखरंच कारणमीमांसतेून या पारतं यांची मूळं शोध याचा मनोरथ तडीस नेलाच तर ज े

मुख ोत हाती लागतील यात वणधम, जातसं था, वेदादी ंथ,पु षस ाक व था, धममातडांची वच ववादी 
भूिमका इ याद चा ाधा याने उ लेख करावा लागेल. कारण या सवा याच आंत रक आकां ा पूतततेून जी व था 
या रा ात उदयास आली, ितन े अगदी िन ुरपणे व सहतेूक र या येथील अदमासे न वद ट े  दशेवासीयांना 
श धारण कर याचा आिण कतब दाखवून रणमैदान गाजव याचा अगदी ाथिमक अिधकारही दला नाही. हणून 
जे हा के हा या रा ावर परक य ह लेखोरांनी आ मणे केली ते हा-ते हा या न वद ट े  जनतेला श  चालव याचा 
अिधकार नाकार याने िन य रहावे लागले व जे वणवादी ि य लढत होते ते रा ा या सम  ितभेचे, 
साम याचे सवसं ही िनखालस कटीकरण न हते. हणून वतःला वरचढ ठरव यात अनेक वेळा ते अपयशी ठरले. 
ते हा या श ािधकार वंिचत लोकांम ये सवािधक हटेाळणी व अधःपात जर कोणाचा घडला असेल तर तो शु  
लोकांचा घडला, आिण नेम या याच वणातून संत तुकारामांनी ज म घेत याने यां याही वा ाला या व थेतनू 
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अवमान व छळ आपसुकच आला; आिण हणून यांनी ही प पाती व था बदल याचा येयवाद आप या सम  
िनधा रत केला ह े वाभािवकच 

हणावे लागेल. आ. ह. साळंुखे यांनी सु ा ही व था बदलली पािहजे. ही तुकारामांची अंत रक इ छा 
अचूकरी या नमूद केलेली आह.े क रता यांची ही अ वेषणप ती सखोल ितपादन कसो ांवर ि थरावली आह,े ह े
यानात येईल. संत तुकाराम ह ेशु वण य होत,े यामुळे समकालीन धमपंिडतांनी ान े ात पाय ठेव यास धज या 

कारणान े यांचा अपार छळ केला. या संबंधाने ी. ल मण पांगारकर िलिहतात, “रामे र भ  को तकुारामजीके 
भागवत धमके िस ा त अ वीकृत ए। पर इन िस ा तोके िवरोधका जो सीधा रा ता हो सकता था उस रा तकेो 
छोड़कर यह टेढे रा ते चलन ेलगे।... मनम ऐसा िवचारकर गाँवके हा कमसे जाकर कहाँ क तुका शू  जाितका ह ै
और शू  होकर ुितका रह य बताया करता ह।ै... दे के ामािधकारीको रामे र भ ने िच ी िलखी क तकुारामको 
दे से िनकाल दो। ामािधकारीने यह िच ी तुकारामजीको पढ़ सुनायी, तब वह बडी मुसीबत म पड।े उस समयके 
उनके उ दार ह।ै याखाऊँ अब, कहाँ जाऊँ? गाँवम र  ँ कसके बल-भरोस े? पाटील नाराज, गाँवके लोग भी नाराज 
! अबभीख मुझे कौन दगेा?... हा कमने भी यह फैसला कर डाला, भले आदमीन जाकर िशकायत क ,आिखर मुझे 
दबुलको ही मार डाला तुका कहता ह,ै ऐसो का संग अ छा नाह , चलो अब िव लको ढँुढते चलचले।” 3 अशा 
प तीने धा मक े ातील तुकारामांच े बोधनकारी काय रामे र भ  या ा ण स न च यान,े यांनी 
यावेळ या वजनदार लोकाकंड े यांची चहाडी केली. यांना आप या मूळगावातून हाकलून लाव याचा कट रचला, 

आिण यात यांना ब यापैक  यशही आले. यातून तकुारामांना भरपूर ास सहन करावा लागला. सामा य 
जनतेलाही यां या िवरोधात उभे के यान े यांचा ास अिधकच वाढला, अस  बनला. क रता यानंा िव ला या 
आधाराकड ेवळावे लागले.शु  ला या दशेातील वण व थेने या माणे श ािधकार नाकारला होता, अगदी 
याच धत वर ानदानाचा व ान हणाचाही अिधकार काढून घेतला होता. यामुळे शेकडो-हजार  वष या दशेातील 

शु  लोक आपली बु ी पी कु हाड धारदार बनव यात कमी पडले तसेच ित या जोरावर नविनमाणा या आिण 
रा बांधणी या े तम् कायातही वतःला झोकून दऊे शकले नाहीत.त हा याक रता जर कोणाला खरे दोषी हणून 
उभे करायचे असेल तर त े िनःसं द धपणे धमिनमा यांना व वणक यानाच उभे केले पािहजे. तुकाराम ह े शु  
अस याकारणानेच रामे र भ  ही ा ण  यां या किव वािवषयी काय हणते त े नमूद करताना ी. 
पांगारकर िलिहतात, वह ासा दक िनमल और अभंग-वाणी सुनकर (तकुारामांची) रामे र भ  बोले तुम बडा 
अनथ कर रह ेहो। तु हारे अभंगोसे ुितका का अथ कट होता ह ैऔर तुम हो शू । इसिलये ऐसी वाणी बोलनकेा 
तु ह ेकोई अिधकार नह  ह।ै यह तु हारा काम शा के िव  ह,ै ोता-व ा दोन को नरक दनेेवाला ह।ै आजसे ऐसी 
वाणी बोलना तुम छोड दो।; इसपर तुकारामजीने कहा पाडुंरंगक  आ ासे म ऐसी 

बािनया बोलता रहा ।ँ“ ४ शा ां या िव  हणजेच वेदादी ंथां या िव  जाऊन संत तुकाराम किव व 
करत आहते, असा रामे र भ  आरोप करतात, आिण हा आरोप धादांत खोटा आह ेअस ेकोणासही िस  करता 
येणार नाही कारण वेद वगैरे ंथ खा ीनेच शू व णयां या मानवीय अिधकारांना हाणून पाड यासाठीच रच यात 
आले आहते, आिण ह ेकोण याही िववेक  स नाकारता येणार नाही. यामुळेच वेदांनी सांिगतलेला वणधम व 
यांनी केलेली दरुा ही मिवभागणी ही तुकारामानंी कदािपही वीकारली नाही. नमेके हचे श दब द करताना डॉ. 
कशोर सानप व ा.मनोज तायड े हणतात, “धंदवेाईक गु बाजीब ल तर ते (सतं तकुाराम) अिधकच उ पणे 

आपली ित या न दवतात. तुका हणे गेले गु व गुखाडी। पूवजासी धाडी नरकवासा. शा ाधार आिण पा ापा  
िवचार न करता केवळ गु बाजीचा धंदा करणारे गु  आिण यांचे िश य दो ही नरकाला जाती, असे तुकोबा 
हणतात. यांनी वणा म व था नाका न कम े तावाद भ ांम ये जवला.ज माने आिण जातीने कोण े  

झाले, असे मज कुणी सांगावे, असा  यांनी अभंगातून उपि थत क न वणा मा या समथकांना खाली पाहायला 
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लावले…; ५ येथे अगदी रा तपणे वणा म व थेचा उपहास क न, ित यातील फोलपणा पटवून दऊेन 
तुकारामानंी ितला िवरोध के याचे दसून यतेे.वण-जात वगैरे सामािजक व धा मक सं थांनी या दशेाचे अतोनात 
नुकसान केल ेआह.े परक य श ना समथपणे सामोरे जा याचे बळ या दशेातील नाग रकांम ये एकवटू शकल ेनाही, 
याचे मूळ याच वण-जात नामक सं थांम ये आह,े ह े पूव  मांडणीतून पािहलचे आह,े आिण असे असतानंा 
तुकारामानंी या सं थांना व यांचे उगम थान असणा या वेदांना िनमूटपणे वीकारल ेहोत ेह ेकाही इितहासकाराचं े
मत उपरो  आले या अिभ ाया ारे िनि तच खोडले जाते. तुकाराम ह े समतेच,े वातं याचे व यायाचे कडवे 
समथक होते व िततकेच ते यांचे पुर कतही होते. हणूनच यानंी ठरािवक वगाची तरफदारी करणारी व 
ब सं यांकांना ू रपणे वागणूक दणेारी वण व था बाद ठरवून कम े तावादास वंदनीय व वीकाराह ठरवले. या 
मागाने यांनी या दशेातील अित ाचीन अशा मसं कृतीला व कृिषसं कृतीलाच पुढे घेऊन जा याचा य  केला 
आह.े हणजे यांनी जो वैचा रक व धा मक वारसा आप या खां ावर घेतला होता तो आया या िव वंसक 
कृिषिवरोधी अशा वेदवादी सं कृतीचा वारसा न हता. तो ख या अथान ेबिळराजा या िवचारवंशाचा वारसा होता. 
तो अ सलपणे चावाक-बु -महावीर या थोर पु षां या धा मक, सां कृितक अशा िवचारांचा वारसा होता. यामुळेच 
यांनी शू ांना िविवध अिधकार नाकारणारी वेदसं कृती िनमूटपणे वीकारलेली न हती तर ित यािव  चडं 

िव ोह केला होताह ेआ. ह. साळंुखे यांचे िवधान व तुिन  व तकपूण ठरते.जात नी व वणानी या दशेातील धा मक 
जीवनात कती मोठी उलथापालथ घडिवली आह.े 

यावर अचूक ट पणी न दवताना ी. सान े गु जी िलिहतात, हदू थानातील को वधी मुसलमान केवळ 
बाटवाबाटवीने झालेले नाहीत. जाती या जाती, यांना आपण तु छ मानीत अस ू या मुसलमानी धमात गे या. 
बंगालम ये ह रजनां या नावेत पृ य हद ू परवापयत बसत नसत. तोच मुसलमान झाला तर या या नावेत ह े
पृ य बसत. आपणच आप या बांधवांना दरू लोटले. समथानी अकराशे मठ थापून लोकजागृतीच ेकाम केल ेअसले; 

परंतु ते पु हा वणधमातील े ा े ता राखू इि छत होते. चातुव या या चौकटी या बाहरे ते जाऊ इि छत न हत.े 
हणून तर मरा ांच ेरा य गेले. आ ही ए ककड े हदु थानभर दौडत होतो आिण यातून जाितभेदानंी पोखरल ेजात 

होतो.पािनपत या लढाई या वेळेस मरा ां या छावणीतला सव  पसरलेला धरू पा न अहमदशहा अबदाली 
हणाला, मरा ां या छावणीत का आग लागली? कोणी सांिगतल,े अलग अलग भाक या भाज याचे ह ेचुले आहते. 

अबदाली हणाला, तर िवजय आपला आह!े िशवाजी महाराजां या वेळेस संतांनी िनमाण केलेली समता िजवंत 
होती; परंतु हा समतेचा घोष उ कटतेने पुढे कोणी घोषिवला ? अभंग ओठावर रािहले. समता वाळवंटातून पुढे 
मं दरात नेली नाही, घरीदारी, िविहरीवर नेली नाही. कशाला टकतील रा य े?” ६ सान े गु ज या या सु प  
भूिमकेतून भारतीय इितहासातील वण आिण जात ची घोर अपायकारकता आप याला ल ात येते. यानंी 
ऐितहािसक पा भूिमचा व वतमान घडामोड चा अ यंत व छ दृ ीकोनातून मेळ घाल याचा व िन कष 
मांड याचा य  केला आह.े आिण हणून यांचा िन कष व तुि थतीला याय दणेारा व वण जात चे उप वकारी 
मू य तट थपणे रेखाटणारा आह ेयात संदहे नाही.जात ना आिण वणा म व थेला संत तुकारामांनीही िव ोही 
भूिमकेतून िवघातक अस याचे दाखवून दले आह.े याच िवघातकतचेे प रणाम हणून साने गु ज ने भारतातील 
इ लाम धमाचा उदय, वाढ व िव तार या िन मतीकड ेआ हाने ल  वेधले आह.े याचा अथ या दशेातील इ लाम 
धमाचा चढता आलेख हा खरोखरच बाटवाबाटवीतून आला आह,े असे न च हणता येणार नाही. तर तु छतापूण 
व अमानवीय प तीची वागणूक िमळा याने हजार नी-लाख नी हद ू जनता इ लाम धमात राजीखुशीने गेली ह े
संशयातीत आह,े यात ऐितहािसक त यही आह.े तुकारामांसह अनेक संतांनी वण-जात, वेदादी ंथ इ यादी 
बाब िवषयी अितशय तळमळीने समाजास जागृत कर याचा य  केला तसेच यानंी अंध दा, चुक या ढी-
परंपरांना िनपटून काढ याचा सदो दतपणे यासही केला आिण ह े करत असताना अखंडादी सािह यही ज मास 
घाल याचा, हणजेच वाहिवरोधी योगही यांनी सफल केला. परंतु संतां या या समतािधि त, वैचा रक व 
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सािहि यक कलाकृत ना समाजाने पूण साम यािनशी आप या ऐिहक जीवनात उतरव याचा य  केला नाही, हचे 
खरे.क रता सावजिनक जीवन ितत करणा या ब तेक पृ य नी उ -िनचतेचा धा मक सं कार 

आप या आचरणातून कदािपही ह पार केला नाही. यामुळे अ पृ य व नीच गणले या शेकडो जात ना या 
उ -नीचपणा या वहारातून चंड यातना सोसा ा लाग या, व वाची िवटंबना करणारे आयु य जगावे लागले. 
याचा प रणाम हणून हणा कवा आप या धा मक, सामािजक व मानवीय वातं य ा ीसाठी हणा या शेकडो 
जात नी इ लाम धमाचे वागत केले. यास वतः पुढे होऊन कबूल केले आिण या येतूनच इ लाम धमाने या 
दशेात आपली याती वाढवली आिण जनाधारही झपा ाने वाढवत नेला ह े िन ववाद आह.े कमान ह ेस या या 
अिधक िनकट जाणारे आह.े यास अमा य करता येणार नाही. वण-जात-धम ंथ इ यादी घटक या माणे परक य 
श ूंना हा दशे काबीज कर यासाठी पूवपा भूमी तयार कर यास पोषक िस  झाले आहते, तसेच ते इ लाम 
धमा या वाढ-िवकासासही उपकारक ठरले आहते ह ेवरील िववेचनातनू न च प  होते.वेदादी शा ां या ेरणेने 
उदयास आलेली वण-जात व धम व था अनाचार वाढवणारी आह.े ती ब जनांवर अ याय करणारी आह,े याची 
गंभीर िवचाराअंती िचती आ याने संत तुकाराम ही वेदवादी व थाच बदल याचा िनधार करतात. तशी 
मह वाकां ा उराशी बाळगून ज मभर असं य संकटांना सामोरेही जातात. वेदांचा अथ आ हालाच ठाऊक आह.े 
इतरांनी फ  आप या म तकावर याचा भार वहावा, अशा अथाची अभंग रचना क न यानंी धमपंिडतांसमोर 
मोठेच आ हान उभे केले. ही रचना हणज े याकाळी शु ाने केलेला धम ोह होता. या रचनेतनू धमपंिडतांची घमड 
उतरव याचा य ही होता आिण व वाचा आिव कारही होता, तसेच नविन मतीचा यासही होता. अथात 
तुकारामांचा िव ोह हा नवसमाज िन मतीस सम पत होता. यात संपूण मानवी मू यांचा समावेश आ हाने झाला 
पािहजे असा अ ाहास होता. या मागान ेमाग मण करत असताना यांना घाव घालावे लागले, श दांचे आसूडही 
ओढावे लागले, ते वेदादी ंथांवर, वणा म व थेवर व जात आदी सं थांवर. कारण यां या अि त वामुळेच 
भारतीय समाजमन पोखरले जात आह,े िनःस व बनत आह ेयाची कडवट अनुभूती यांना वरचेवर अ व थ करत 
होती, िव ोहासाठी उ ु  करत होती, नवसमाज िन मतीचे आवाहनही करत होती, आिण शेवटी या सवा या 
आवाहनाला ितसाद दऊेन तुकारामांनी िव ोह केलाच. पारतं याची मूळं जप यासाठी न ह,े ती उखडून 
टाक यासाठी केला आिण या िव ोहाला अिध ान होते ते उ त अशा मानवीमू यांचे, आ. ह. साळंुखे यानंी 
तुकारामांची हीच िव ोही जीवनदृ ी अितशय तपशीलवारपणे वाचकां या सम  ठेवली आह.े तुकारामांनी कमठ 
चािलरीत वर व धा मक गंांवर अितशय कठोर हार केले. याचंे हार स सि वेकाला जागवणारे होते. तसचे त े
गुलामीत अडकून पडले या असं य लोकांना मु  हो यास ो साहन दणेारे होते. पण थािपत इितहासकारांना 
मा  या हारांम ये वेडगळपणा दसला, भोळसटपणा व शरणागतमनोवृ ीही दसून आली. आ. ह. साळंुखे अशा 

हारांना अिधक िज ासूवृ ीने समजनू घे याचा य  करतात, आिण मनात स यिन ा बाळगून परी ण व 
मीमांसचा यास आधार दतेात आिण ांतीकारी समाजिन मतीसाठी अशा कठोर हारांची अिनवायात पटवून 
दे याचा ससा  य ही करतात. 
साराशं साराशं साराशं साराशं ::::    

संत तुकाराम ह े थािपत समुहा या व यांनी ज मास घातले या वण-जात अहकंारादी व थे या 
िवरोधात गजना करणारे सह होते. आिण असे असताना यांचे सािह यातून उमटलेले ित बब मा ; शेळी; या 

ा यासारखे रेखाटलेले आह.े अशा संगी आ. ह. साळंुखे यांनी स यशोधक  दृ ीकोनातून थािपतांच;े शेळीसम; 
तुकाराम ह े पूव हदिूषत व अनैितहािसक आहते, ह े स माण दाखवले आह.े यांनी या शोधकायातनू 
बुि ामा यवादी व त विन  अशा गुणांचा उ म आदश समाजासम  ठेवला आह.े तसेच भोळसट तुकारामही 
यां याकडून नाकारल े गेले आहते. त े ितभासंप  व िव ोही संत होते असा इितहास पुनलखनाचा पथदशन 

घडिवणारा उ कृ  अ यायच यांनी सादर केला आह.े 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 218 

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    
तुकाराम ह े िन:सं द धपणे िव ोही संत होते. यांचा िव ोह पारतं या या मूळांवर घाव घालून पयायी 

समातावादी व था िन मतीसाठी होता. ते हा या ओघाने आ. ह. साळंुखे यानंी केलेली मूल ाही व ममभेदी 
मांडणी अ यंत वाखाण यासारखी आह.े यांनी अितशय भावीपणे इितहासा या पुनमांडणीला या; िव ोही; 
िममांसेतून याय दला आह.े 
सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी सदंभ थं सचुी ::::    

1. डॉ. आ. ह. साळंुखे - िव ोही तुकाराम, लोकायत काशन, सातारा, काशक : राकेश आ. साळंुखे B.E लोकायत, १३ यशवंत 
नगर, गडामाळ, सातारा - ४१५००२, थमावृ ी : ५ िडसबर १९९७, पृ. . ३८-३९. 

2. डॉ. आ. साळंुखे - िव ोही तुकाराम, लोकायत काशन... पृ. कृ. ६५-६६... उपरो . 
3. ी. ल मण रामचं  पांगारकर – ी तुकाराम च रत जीवनी और उपदशे, काशक एवं - मु क गीता ेस गोरखपूर- २७३००५, 

(गो वद भवन कायालय, कोलकाता का सं थान) सं. २०६६ पं हवाँ पुनमु ण ३,००० कुल मु ण ५७, २५०, ISBN81 ४७-
३४८ 293-0206-3, पृ. . ३४७-३४८ 

4. ी. ल मण रामचं  पांगारकर - ीतुकाराम च रत जीवन और उपदेश ... उपरो ... पृ. .३४८-३४९... 
5. डॉ. कशोर सानप व ा. मनोज तायडे - तुकाराम ि व आिण किव व,मु क / काशक- काश िव ासराव, लोकवा यगृह, 

भूपेश गु ा, भवन ८५, सयानी रोड, भादवेी, मुंबई ४०००२५, पिहली आवृ ी- एि ल १९९५, पृ. . ४७. 
6. साने गु जी - िहमालयाची िशखरे व इतर च र े, रया पि लकेश स, काशक – रया पि लकेश स, २५०, ब- ३०, शीतल 

बंगला, नागाळा पाक, को हापूर, आवृ ी १५ ऑग ट 
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lgk¸;d izk/;kid] vFkZ'kkL= foHkkx izeq[k] ;'koarjko pOgk.k egkfo+|ky;] flYyksM ft-vkSjaxkckn 
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izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
Hkkjr ns'kklg fons'kkrgh fopkjlaiUu vkf.k fu%LokFkhZ yksdlsosewGs ,d vkn'kZ o izsj.kknk;h O;Drh 

Eg.kwu MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps ukoykSfdd vkgs- ,d loZlkekU; dqVwackr 14 ,fizy 1891 jksth R;kapk 
tUe >kyk- vLi`';rsps pVds]vosgyuk lgu djhr leksj tkr]ijkdk"Bsph ftn~n vkf.k dBksj ifjJe d:u 
[kMrj ifjfLFkrhoj ekr dfjr R;kauh v[kaM Kkulk/kuk dsyh- lkekftd & jktdh; iVykoj inkiZ.k d:u 
egkifjfuokZg gksbZi;Zar ckcklkgsckaps fofo/k {ks=krhy ;ksxnku vrwyuh; vkgs- 

Lkkekthd] vkfFkZd]lkaLd`rhd] 'kS{kf.kd  v'kk loZp {ks=kke/;s MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkps fopkj gs 
fparu'khy vkgs- MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh vR;ar ij[kMi.ks vkiY;k loZ fopkjkaph ekaM.kh dsyh vkgs- 
d`"kh{ks= gk ns'kkpk izeq[k O;olk; vkgs- vktgh nksu r`rh;ka'k oxkZyk jkstxkj iqjfo.;kph ftEesnkjh R;koj 
{ks=koj vkgs- mn;ksx {ks= o lsok {ks= ;kr [kqi eksB;k izek.kkr xqaro.kqd gksr vlyh rjh ;k nksUgh {ks=kauk 
dPpk ekykdfjrk d̀"kh{ks=koj voyacqu jgkos ykxrs- Eg.kwu 'ksrh gk Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk d.kk vlsgh EgVys 
tkrs- Hkkjr gk [ksM;kapk ns'k vkgs- 'ksrh gk Hkkxkrhy yksdkapk izeq[k O;olk; vkgs- xzkeh.k Hkkxkrhy 
lektkO;oLFkk tkrhoj vk/kkfjr vlY;keqGs tkrhoj vk/kkfjr lektO;oLFksr cny dj.;klkBh izFke xzkeh.k 
Hkkxkrhy izeq[k O;olk; 'ksrhe/;s ifjorZu dj.;kph xjt vkgs- 'ksrh izeq[k m|ksx ekuqu ik;kHkqr lqfo/kk 
iqjfoY;krj vkfFkZd fodkl gksm 'kdrks- 'ksrdjh vkFkhZd n`"V;k le`/n >kyk rj 'ksretqj vkf.k 'ksrh'kh 
fuxMhr loZp ?kVdkyk ;k vkFkhZd le{kerspk Qk;nk gksbZy- R;keqGs xzkeh.k yksdkaP;k ekufldrsr ldkjkRe 
cny gksmu HksnHkko dj.;kph Hkkouk deh gksbZy- vls MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh vkiys fopkj Li"V dsys 
gksrs-  
la'kks/kukph mfn~n’V;s% la'kks/kukph mfn~n’V;s% la'kks/kukph mfn~n’V;s% la'kks/kukph mfn~n’V;s%     

1- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkph g;kaP;k d`f"k fo"k;d fopkjkrhy egRokpk iSyq pk vH;kl dj.ks-  
2- MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k d`"kh fo"k;d fopkjkph izkalxhdrk ekfgrh dj.ks-  
3- 'ksrh {ks=krhy okLrfodrspk FkksMD;kr vH;kl dj.ks-  

x`ghrs% x`ghrs% x`ghrs% x`ghrs%     
1- ckcklkgsckaps fofo/k fopkj txklkBh fn'kk n'kZd vkgs-  
2- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrh fo"k;d fopkj vktP;k ifjfLFkrhr ykxq gks.kkjs vkgs 
HkkjrHkqehe/;s vusd lektlq/kkjd egkiq:"kkauh tUe ?ksowu ;sFkhy mifLFkr]fiMhr]vLi`”;]xfjctursph o 

'ksrdjh oxkZph lsok dsyh- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;k :ikus ,dk egkekuokus tUe ?ksryk- MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkaph  vksG[k vxnh ygkui.kkiklqup loZ lekt cka/kokauk izsj.kknk;h vkgs- rs ,d 
vFkZrK]tyrK]i=dkj]d̀"khrK]mn;ksxrK] dk;nsrK ns[khy gksrs- Hkkjrh; lafo/kkukcjkscj R;kauh Hkfo";kr 
ns[khy mnHko.kk&;k vusd leL;kps Hkkfdr d:u R;koj mik;kstuk lqpfoY;k- vkt ns'kkrhy 'ksrdjh 
vkf.k 'ksrh O;olk; misf{kr jkfgyk vkgs- 'ksrh {ks=ke/;s 'ksrd&;kaP;k vkRegR;k gk xaHkhj iz'u fuekZ.k >kyk 
vkgs] v'kk ifjfLFkrhr ckcklkgsckapk d`"kh fo"k;d fopkjkapk fLodkj dj.ks xjtsps Bjrs-  
MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k usr`Rokrhy 'ksrd&;kaph pGoG%ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k usr`Rokrhy 'ksrd&;kaph pGoG%ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k usr`Rokrhy 'ksrd&;kaph pGoG%ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k usr`Rokrhy 'ksrd&;kaph pGoG%    
    xfjc] nkfjnz;kr f[krir iMysY;k 'ksrd&;kauk U;k; feGoqu ns.;klkBh 1928 iklqup MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh 'ksrd&;kaps iz”u gkrh ?ksrys gksrs- 1927 e/;s ns'kkr lerk izLrkihr Ogkoh Eg.kwu R;kauh egkMps 
vkanksyu dsys- R;kuarjp yxsp nql&;ko"khZ Eg.kts 1928 iklqu dksd.kkrhy 'ksrd&;kaph [kksrkaP;k tkpkrqu 
lqVdk Ogkoh Eg.kwu Qkj eksBh pGoG mHkh dsyh gksrh- 14 ,fizy 1929 jksth jRukfxjh ftYg;krhy fpiGqu 
;sFks ftYgkLrjh; 'ksrdjh ifj"kn ?ksryh ;k ifj"knsps v/;{k MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gksrs- ;k ifj"knse/;s 
[kksrkaP;k 'kks"k.kkrqu eqDr gks.;kP;k n`"Vhus vusd egRoiq.kZ fu.kZ; ?ks.;kr vkys- 17 laIVscj 1937 jksth [kksrh 
i/nr u’V dj.;kP;k dk;|kps fo/k;d MkW-vkacsMdjkauh eqacbZ fo/kheaMGkr ekaMys gksrs- iapohl gtkj 
'ksrd&;kapk ekspkZ MkW- vkacsMdjkaP;k usr`Rok[kkyh fo/kheaMGkoj us.;kr vkyk gksrk- ;k ekspkZuarj MkW-vkacsMdj 
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;kauh dksd.k nkSjk d:u 'ksrd&;kaP;k ifjfLFkrhph ikg.kh dsyh- v'kkizdkjs 'ksrd&;kaP;k vusd iz'ukauk okpk 
QksMyh 'ksrd&;kaph pGoG gh ,dk tkrhiqjrh e;kZfnr uOgrh- rj ;k pGoGhr dq.kch] ejkBk] eqLyhe] ;k 
loZ tkrh /kekZps 'ksrdjh ;kp pGoGhps lk{khnkj gksrs-  

'ksrd&;kaps nkfjnz;] vdkyh nq"dkG] 'ksrd&;kaph O;lukf/kurk] vKkui.kk] dkSVqachd dyg] gh 
tfeuhP;k fo[kaM.kkph egRokps dkj.ks vkgsr vls ckcklkgsckaps er gksrs- [kksr gs tfeunkj rlsp orunkj 
gksrs- vf/kdpk 'ksrlkjk ljdkjh njckjh tek djhr vlr- [kksr gs 'ksrd&;kaP;k vKkukpk o vf'kf{kr 
i.kkpk Qk;nk ?ksmu yqV djhr gksrs- 'ksrdjh ifj"knsr ckcklkgsckauh etqj i{kkph ?kks"k.kk dsyh gksrh- ukjk;.k 
ukxq ikVhy gs R;k [kksrh i/nrh fojks/kkrhy vkanksyukps usrs gksrs- [kksrk fo:/nps vkanksyu gs 6 rs 7 o"kZ lq: 
gksrs- 'ksrdjh vkanksyukP;k bfrgklkrhy gs ifgysp vkankysu gksrs- lk/kkj.ki.ks Lokra=;kuarj 1950 iklqu 
ljdkjus [kksrh fueqZyu vf/kfu;e ykxq dsyk dqykck vFkkZr jk;xM ftYg;krhy ,d yk[k 22 gtkj 860 
,dj tfeu [kksrkaP;k rkoMhrqu eqDr dsyh vkf.k fdR;sdh n'kdkph gh tqyeh [kksrh i/nr ckcklkgsckaP;k 
y<;kauh laiq"Vkr vkyh-   
MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrhfo"k;d fopkj%   ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrhfo"k;d fopkj%   ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrhfo"k;d fopkj%   ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrhfo"k;d fopkj%       

MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'ksrhfo"k;d fopkj gs 'ksrd&;kauk vkfFkZd n`"V;k l{ke dj.kkjs vkgs- 
Hkkjrh; 'ksrhO;oLFkk]R;krhy leL;k ;klaca/kh fopkj ekaMys vkgs- gs 1918 e/;s ‘The Journal of Indian 
Economic Society’  P;k vadkr  ‘Small Holdings in India and their Remidies’  gk ys[k 
izfl/n >kyk- ;k ys[kkr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh Hkkjrh; n`"Vhus 'ksrh gh ,d egku jk"Vh; m|ksx vkgs- 
loZ izkFkfed O;olk;kizek.ks 'ksrhps egRo vf/kd vlys ikfgts- xzkeh.k thoukpk Lrj mapko.;klkBh 'kklu 
ts ts iz;Ru dfjr] R;kpk ik;k lkekftd U;k; gkp vlyk ikfgts] Eg.kwu 'ksrh {ks= o m|ksx {ks= ;kaps 
ijLij laca/k dk;e vlys ikfgts- 'ksrhekykoj izfdz;k dj.kkjs m|ksx fuekZ.k dj.ks gs 
'ksretqjkP;k]'ksrd&;kaP;k n`"Vhus vko';d vlY;kps R;kauh vkiys er O;Dr dsys vkgs-  

Ikkjaikjhd i/nrhus 'ksrd&;kauh 'ksrh u djrk 'ksrd&;kauh vk/kqfud i/nrhus 'ksrh djkoh] R;k fo"k;h 
MkW- vkacsMdj fofo/k egRodka{kh ;kstuk lqpforkr] flapu izdYi] unhtksM izdYi]  nkeks/kj unhpk izdYi 
bR;knh- ;s.kk&;k dkGkps HkforO; y{kkr ?ksmu ckcklkgsc Eg.krkr dh] flapu O;oLFkk o fo|qr iqjoBk 
bR;knhps ekuorkoknh n`"Vhdksukrqu O;oLFkkiu dsys ikfgts- 'ksrhlkBh LoLr njkr fot miyC/k d:u 
ns.;kr ;koh- rjp ,dw.k 'ksrhP;k mRikndrsr ok< gksbZy- rlsp 'ksrekykyk Hkko deh feGkY;kl dye 323 
c uqlkj 'ksrdjh U;k; ekxq 'kdrks v'kh lqpuk dsyh gksrh- ijarq nqnsZokus vkti;Zar dks.kR;kgh 'ksr&;kus ;k 
lanHkkZr nkn ekxhryh ukgh- MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gs Hkkjrljdkjps etqjea=h vlrkauk R;kauh nkeks/kj 
izdYi r;kj dsyk gksrk- nkeks/kj unhP;k iqjkeqGs vusd yksdkaps izk.k tkr gksrs- R;koj [kqi eksB;k izek.kkr 
[kpZ gksr gksrks- R;keqGs nkeks/kj unhP;k iqjkps fu;a=.k Ogkos] gs ik.kh 'ksrh o fo+|qr izdYikP;k dkeh ;s.kkP;k 
n`"Vhus R;kauh nkeks/kj izdYikyk ekU;rk feG.;kph f'kQkjl dsyh- o  uarjP;k dkGkr ;kp unhoj Hkkdzk 
ukaxy izdYi r;kj dj.;kr vkyk- lafo/kku lHksr R;kauh tyekxZ o jsYos ekxZ gs nksUgh ekxZ foHkkxys tkm 
'kdr ukgh vkf.k rs dsanz 'kklukP;k v[kR;kjh vlkos- R;keqGs nksu jkT;krhy okn fuekZ.k gks.kkj ukgh vls 
ckcklkgsckaps er gksrs- ijarq ;k egRoiq.kZ fopkjkaph n[ky u ?ksrY;keqGs vkt c&;kp jkT;kjkT;kr okn 
fuekZ.k >kys vkgs- ty ekxZ gs jkT;kps letys tkrkr] rj jsYos ekxZ gs dsanzkps vkgsr-  
'ksrhP;k /kkj.k {ks=kfo"k;hps fopkj 'ksrhP;k /kkj.k {ks=kfo"k;hps fopkj 'ksrhP;k /kkj.k {ks=kfo"k;hps fopkj 'ksrhP;k /kkj.k {ks=kfo"k;hps fopkj %%%%    

'ksrhP;k mRikndrsoj ifj.kke dj.kkjk lokZr egRokpk ?kVd Eg.kts 'ksrhP;k /kkj.k {ks=kpk vkdkj 
gks;-'ksrtfeuhpk vkdkj ygku vlY;kdkjukus mRikndrsr ok< gksr ukgh- rlsp 'ksrtfeuhsps fo[kqjhdj.k 
eksB;k izek.kkr >kys vlY;keqGs ,dw.kp R;kpk mRikndrsoj izfrdqy ifj.kke gksrks- Eg.kwu izFke 'ksrtfeuhps 
,d=hdj.k djkos R;keqGs 'ksrtfeuhpk vkdkj ok<sy o mRiknukr ok< gks.;kl lksbZps gksbZy- l/;kP;k 
ifjfLFkrhr ,d=hdj.kkP;k izfdz;seqGs 'ksrtfeuhps ,d=hr {ks= ok<sy- mRikndsps ok< gksbZy- ijarq Hkfo";kr 
tfeuhps rqdMhdj.k gks.kkj ukgh- iqUgk fo[kqjhdj.k gks.kkj ukgh ;kph dkGth ?ks.ks vko';d Bjrs- dkj.k 
Hkkjrkr okjlk gDdkpk dk;nk vlY;kus gs dk;nsp 'ksrtfeuhP;k rqdMhdj.kkl vkf.k mifoHkktukl 
tckcnkj Bjrkr- Eg.kwu dk;n;kusp mifoHkktu fdaok fo[kqjhdj.kkyk ijokuxh nsoq u;s- R;k dfjrk 
dk;n;kr lq/kkj.kk djkoh vls ckcklkgsckauh lqpfoys gksrs- jf'k;kP;k /krhZoj vkiY;kyk lkeqnk;hd 
'ksrhi/nr fLodkjk;yk ikfgts- mRre 'ksrh dj.;kpk gkp ,deso ekxZ vlY;kps R;kauh EgVys vkgs-  
lkeqfgd 'ksrhpk fLodkj dsY;kl mRikndrk vkf.k dk;Z{kerk dk;e jkgqu xzkeh.k vFkZO;oLFksps ifjorZu 
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dj.ks 'kD; gksbZy- lkekftd vU;k;]'kks"k.k lkeqnk;fd 'ksrhe/;s gksr ukgh- 'ksrhph izxrh Ogkoh ;klkBh 
Hkqfodkl cWad] 'ksrd&;kaP;k iris<;k][kjsnhfodzh eaMG LFkkiu djkoh vls MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh lkaxhrys 
gksrs-  

1944 e/;s ckcklkgsckauh 'ksrhlkBh ykx.kkjk [kpZ ljdkjus mpyyk ikfgts R;klkBhph jDde 
'ksrd&;kauk n;k;yk ikfgts v'kh lqpuk dsyh gksrh- rCcy 75 o"kkZuarj rsyaxuk ljdkjkus ckcklkgsckapk gk 
fopkj fLodkjyk vkgs- dsanz o jkT; ljdkjs lq/nk 'ksrd&;kauk rqViqath dk gksbZuk enr nsr vkgs- ;k 
ns'kkrhy 80 VDds yksdla[;k mnjfuokZgkP;k ǹ"Vhus 'ksrhoj voyacqu vlsy rj jk"Vh; mRiknukrhy 'ksrhpk 
okVk y{kkr ?ksrk ;k{ks=kps jk"Vh;dj.k d:u 'ksrd&;kauk HkkaMoy iqjokos v'kh ckcklkgsckaph ladYiuk gksrh- 
'ksrhlkBh ykx.kkjh ;a= lkeqxzh]dlnkj fc;k.ks]mRre [krs ns.;kph tckcnkjh vlY;kps MkW-vkacsMdjkauh 
Bkei.ks lkaxhrys gksrs-  
'ksrh fodklkph f=lq=h %'ksrh fodklkph f=lq=h %'ksrh fodklkph f=lq=h %'ksrh fodklkph f=lq=h %    

1- 'ksrhlkBh okij.;kr ;s.kkjs votkj vk/kqfud vlys ikfgts] ikjaikjhd i/nrhus dsysyh 'ksrh d/khp 
le`/n gksm 'kd.kkj ukgh-  

2- vk/kqfudhdj.k dj.;klkBh tfeuhP;k ygku &ygku rqdM;kaps ,d=hdj.k gks.ks vko';d vkgs-  
3- 'ksrhyk ntsZnkj fc;k.;akph xjt vkgs- R;k f'kok; 'ksrhph izxrh gksm 'kdr ukgh-  
ojhy f=lq=hpk okij dsY;kl 'ksrhpk fodkl gksmu 'ksrdjh le`/nh gksm 'kdrks-   

fu"d"kZ% fu"d"kZ% fu"d"kZ% fu"d"kZ%     
Hkkjr gk ,d d`"khiz/kku ns'k vkgs- d`"kh{ks= gs m|ksx {ks=kyk dPpkeky iqjoBk dj.;kP;k n`"Vhus 

egRokps vkgs- vUu]oL=]fuokjk ;k rhugh ekuokP;k xjtk d`"kh{ks=kke/kqup iq.kZ dsY;k tkm 'kdrkr- 'ksrhoj 
vk/kkfjr m|ksx vkf.k iqjd m|ksx 'ksrh O;olk;k cjkscj ok<foys rj vkiksvki 'ksrh O;olk;kps egRo ok<sy- 
'ksrh mRiknukph fdear gh ok<sy- xzkeh.k Hkkxkrhy jkstxkj izkIr gksmu] xzkeh.k yksdkaps 'kgjkdMs gks.kkjs 
LFkykarj.k Fkkacsy- i;kZ;kus 'ksrdjh lq[kh rj ns'k lq[kh o le`/n cusy- MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkaps 'ksrhfo"k;d 
fopkj 'ksrd&;kauk o jkT;dR;kZauk uDdhp fn'kk nk[kfo.kkjs vkgs- vkfFkZdǹ"V;k l{ke dj.kk&;k 
fopkjlj.khpk vki.k fLodkj d:u veyctko.kh xjtsps vkgs-  

egkRek Qqys ;kauk xq:LFkkuh Bsmu R;kaP;k fopkjkapk okjlk iq<s usr vlrkauk MkW-ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh Hkkjrh; 'ksrh o 'ksrdjh ;k fo"k;h lokZf/kd fparu dsys vkgs- gs fopkj vktP;k dkGkyk ykxq 
gks.kkjs vlqu v'kk egRoiw.kZ fopkjkaph izR;{kkr veyctko.kh gks.ks vko';d vkgs- ns'kkrhy 'ksrd&;kauh 
ijkaijkaxr 'ksrhpk R;kx d+:u]ns'kkrhy izR;sdh jkT;kauh 'ksrhyk izeq[k m|ksx letqu] vk/kqfud i/nrhus 'ksrh 
dj.;kl izksRlkgu fnys ikfgts] m|ksx o lsok {ks=kyk T;kizek.ks lqj{kk dop iznku dj.;kr ;srkr] R;kizek.ks 
d+̀"kh {ks=kps lq/nk jk"Vh;dj.k d:u iq.kZ lqj{kk dop iznku djkos-  

v'kk izdkjs la'kks/kdkus MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps d̀"khfo"k;d fopkj izLrqr ys[kkrqu ekaM.;kpk 
iz;Ru dsyk vkgs-  
lanHkZ xzaFk lqph %lanHkZ xzaFk lqph %lanHkZ xzaFk lqph %lanHkZ xzaFk lqph %    

1- izk- jk;[ksMdj] MkW-nketh] ‘vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl’ fo|k cqDl iCyh'klZ] vkSjaxkckn] nq-vk-tqu 2011 
2- MkW-f'kyk mekGs] VARIOUS ASPECTS OF DR.B.R. AMBEDFKAR’S WORKS, lqxe]izdk'ku]vejkorh] fMlsacj 2016  
3- fczts'k flag] ‘yksdjkT;’ ] fMlsacj 2017  
4- vFkZlaokn],fizy tqu 2016]  
5- vFkZfopkj] orZeku vkf.k Hkfo";] 31 os ejkBokMk vFkZ'kkL= ifj"kn]  
6- panz'ks[kj vksd] ‘yksdjkT;’ ,fizy 2016 
7- ldkG nSfud isij] ‘ vWxzksou QyksRiknu’ ] 14 ,fizy 2022 
8- nSfud isij& yksder] yksdlRrk] ldkG 

 

 

 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 222 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक योगदानातील िवचार    
    

ाााा....    जय ी म छ  बगाटे जय ी म छ  बगाटे जय ी म छ  बगाटे जय ी म छ  बगाटे     
अथशा  िवभाग, ी प मिण जैन कला व वािण य महािव ालय, पाबळ ता. िश र, िज. पणुे , ४१२४०३ 

तावना तावना तावना तावना ::::----    
दिलतांचे कैवारी, भारतीय रा यघटनेचे िश पकार, हद ूकोड िबल काय ाचे जनक, शेतक यांच े कैवारी, 

अथत , सामािजक, शै िणक, राजक य िवचारवंत, तमाम दन - दिलतांना आप या लेखणी या मा यमातनू 
यां या ह ाची जाणीव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी क न दली. एवढी ताकद बाबासाहबेां या लेखणीत होती. 
यामुळेच सामािजक परीवतन घडून आले. यांनी िश णाचे मह व ओळखले होत े हणून "िशका संघटीत हा, आिण 

संघष करा". असे ते नेहमी हणत. यांच ेआ थक े ातील योगदान दखेील मह वाचे आह.े 
भारतीय रा यघटनचेे िश पकार आिण दिलतो ारक ही डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंी पे सवप रिचत 

आहते. याच बरोबरीने याचंी अथशा ीय जाणही सखोल होती. उ  ेणीचे 'अथवे े' होते. यांचीच फल तुी 
हणजे  याचंे 'द ॉ लेम ऑफ पी : इ स ओ रजनल अँड इ स सो युशन' ह ेपु तक होय. यात यांचे भारता या 

आ थक व थेसंबंिधच े मुलगामी चतन अंतभतू आह.ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या १२५ ा जयंती िनिम ान े
यां या ' ा' अथिवचारांचे मह व अधोरेिखत करणारा लेख दखेील िस  झाला होता. अथशा  हणून 

आंबेडकरांनी मोठे ापक योगदान दले. आ थक लोकशाहीचे खंद े पुर कत, मानवी अिधकारांचे मूलत व हणून 
यानी लोकशाही रा य व थेचा ताकदीने पुर कार आिण पाठपुरावा केला होता. समता, वातं  आिण बंधूभाव 

यातील लोकशाही वांचा केवळ राजक य ह  असा असकुंिचत अथ लावला जाऊ नय ेअसे यांनी हटले होते. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचा मूळ अ यास िवषय अथशा  हा होता. यांनी अथिवषयक अनेक ंथ व 

लेखांचे िवचार, मांडलेले आहते. डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर ह े े  भारतअथत  होते. अथशा ातील 'नोबेल 
पा रतोषक ' ा  तसेच, डॉ. अम य सेन,े बाबासाहबे साहबेांना अथशा ातील गु  मानत असत. आंबेडकर ह े
अथशा  हणून यां या आ थक योगदानातील िवचारांचा िच क सक अ यास.या संशोधन पर लेखात केला आह.े 
यांना 'युग वतक' असे दखेील हणतात. 

सशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  ेसशंोधनाची उ  े::::----    
१)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या आ थक योगदानातील िवचारांचा िच क क अ यास करणे. 
२)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचंे आ थक काय व यातील यांची भूिमका अ यासणे. 
३) शेती िवकास,भांडवल िन मती, औ ोिगक करण,कामगार चळवळ या घटकांचा अ यास करणे. 
४) आ थक िवकासात अडथळा आणणा या सम यांचा अ यास करणे. 
५) लोकसं येची सम या, िश ण, थलांतर, ापार,चलन िवषयक धोरण या घटकांचा अ यास करणे. 
६) मिवभाजन आिण अथशा  तसेच, भारतातील िगरणी कामगारांचा सखोल अ यास करणे. 

सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके सशंोधनाची गिृहतके ::::----    
१) मंदी या दृ  च ातनू बाहरे ये यासाठी आंबेडकरांनी सांिगतलेले चलन िवषयक धोरणा या िवचारांचा 

अवलंब केला जातो. 
२) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या अथिवषयक िवचारांचा सव  सार , वीकार झा याचे दसून यतेे. 
३) आंबेडकरांचे अथ िवषयक िवचारां या मा यमातून आधुिनक समाजास नवी दशा िमळालेली दसून 

येते. 
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४) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारातंून समाजाला नवीन चालना िमळते. 
सशंोधनाच ेमह व सशंोधनाच ेमह व सशंोधनाच ेमह व सशंोधनाच ेमह व ::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या उ ुग ि म वा या अनेक पैलूंपैक  एक मह वाचा आिण बरीच वष 
दलुि त रािहलेला पैलू हणजे एकिन णांत 'अथत ' होय. त े असं हणतात क , कोण याही आ थक सम यचेा 
िवचार करताना सामा य ग रब माणसाचे िहत यां या मना या क थानी होते. असाच िवचार आ थक िनणय घेत 
असताना, असाच िवचार आधुिनक काळात केला जावा. तसेच यांचे अथशा ाची िवचार समाजासमोर आणणे व 
यांचे अथ िवषयक योगदानाचा  िच क सक अ यास करणे.यासाठी हा संशोधन लेख मह वाचा आह.े 

सशंोधन प ती व साधन ेसशंोधन प ती व साधन ेसशंोधन प ती व साधन ेसशंोधन प ती व साधन े::::----    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक योगदानातील िवचार हा शोध िनबंध िलिहताना, दु यम साधन 

साम ीचा वापर केला आह.े यात संदभ ंथ, पु तके, इंटरनेट, शोधिनबंध, मािसके, वतमानप  या इ. साधनाचंा 
वापर केला. असून, िववेचना मक प तीने प ीकरण केले आह.े 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेआ थक योगदान बाबासाहबे आबंडेकराचं ेआ थक योगदान बाबासाहबे आबंडेकराचं ेआ थक योगदान बाबासाहबे आबंडेकराचं ेआ थक योगदान ::::----    

भारता या एकूण आव यक असले या सवच े ाम ये बाबासाहबेांचे योगदान 'न भूतो ना भिव यत'े अस े
आहते. बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक िवचार ह,े यां या सामािजक, राजक य, धा मक, शै िणक, िवचाराचंा 
प रपाक आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 'मंुबई' िव ापीठातून १९१२ साली. 'अथशा  व रा यशा ' या 
िवषयांची पदवी िमळवली. नंतर, १९१५ साली अमे रके या 'कोलंबी' या िव ापीठातून  अथशा  िवषय घेऊन 
एम. ए. ही पदवी िमळवली यासाठी यांनी 'Acient Indian Commerce' या िवषयावर बंध सादर केला तसेच 
'The Evolution of Provincial Finance in British Indian' या बंधास डायरे ट ची पदवी िमळाली. याचंा 
अथशा ातील 'The Problwm of The Rupee' हा बंध खूप गाजला होता. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी अथशा  िवषयावर अनके ंथ संपादन केलेले आहते. 'Ancient Indian 
Commerce' याम ये' ई ट इंिडया कंपनी या '१७९२ ते १८५८ या काळातील आ थक वहाराबाबत िववेचन 
केलेले आह.े तसेच, िव ीय वहारातील क  आिण रा य यां या संबंधाचा उहापोह केलेला आह.े 'The Problem 
of the Rupee' या बंधाचे पुढे जाऊन 'पी.एस. कग. सन' यांनी पु तकात माडंणी केली.१९२३ साली. या 
काळात या पु तकात आंबेडकरांनी याम ये भारतीय पयाची उ ांती कशी होत गेली?व भारतासार या दशेाला 
कोणती प रमाण प ती अिधक उपयु  कवा, फायदशेीर ठरेल याबाबतचे िववेचन अितशय सखोलपणे केलेले आह.े 
यावेळी चिलत असलेले 'सवुण प रमाण' व 'सुवण िविनमय' या दो हीपैक  भारताला कोणती प त उपयु  पडले 

याचे िववेचन यांनी केले होते. पयाचे मू य ि थर राह यासाठी चलिन मतीवर िनयं ण असायला पािहजे.या अशा 
अनेक िवचारांव न ते "एक आंतररा ीय दजाच े िन णांत अथत  होते". यांच े अथशा ीय िवचार नेहमीच 
समाजशा ीय दिृ कोनावर आधा रत  होते ते एक अथत  होतेच पण याचबरोबर ते, स दयी समाजशा ी, 
आंतररा ीय कत च ेअ यास ू ि म व असलेले दसून यतेे. 
११११) ) ) ) औ ोिगक पायाभरणी औ ोिगक पायाभरणी औ ोिगक पायाभरणी औ ोिगक पायाभरणी ::::----    

कोण याही दशेा या औ ोिगक उभारणीम ये या दशेातील औ ोिगक वातावरण अितशय मह वाचे असते. 
औ ोिगक करणांिशवाय दशेाचा िवकास पूण वास येत नसतो. 'बॉ बे लेिज लेटी ह असे बलीच'े सद य असताना 
१९२६ ामीण भागातील ग रबां या सम या िवषयीचे यांचे सम  आकलन यांनी उभारले या जन आंदोलनाम ये 

ित बिबत होते. शेतीमधील खोत प ती िव  यांनी केलेले यश वी आंदोलनामुळे ामीण भागातील ग रबां या 
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आ थक शोषणातनू मु ता झाली. महार वतन या नावाखाली सु  असले या शु  गुलामिगरी िव  यांनी आवाज 
उठिव यानंतर, ामीण भागातील ग रबांचा मोठा वग शोषणमु  झाला. 

१९३६ म ये ' वतं  मजूर प ाची' थापना केली. याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणा या अ य 
संघटना हो याच ; मा  यांना अ पृ य कामगारां या मानवी अिधका यांशी काही दणेे- घेणे न हते. याच माणे 
' हाइसरॉयज ए झॅ यु ट ह कौि सलचे कामगार सद य या ना याने १९४२ ते १९४६ या काळात. आंबेडकरानंी 
कामगार िवषयक धोरणात अमला  बदल केला. यात, 'सेवा योजना कायालयाची '' थापना केली. ही, मह वपूण 
घटना होय. आिण वतं  भारतातील औ ोिगक संबंधाचीच तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहबेानंी पाठ बंधारे, 
ऊजा आिण इतर सावजिनक बांधकाम ही खाती ही सांिगतली होती. यां या मते लोकशाही हणज ेआधुिनक यं  व 
अिधक औ ोगीकरण यातून अिधक आ थक लाभ या ारे दशेाचा अिधक आ थक िवकास अस,ेबाबासाहबेांचे ठोक 
वा य होते. सन १९४७ साली डॉ. ि टश सरकारला सादर केले या ट पणीतून औ ोिगक धोरणाचा समावेश 
केला. 
२२२२) ) ) ) मिवभाजन आिण अथशा  मिवभाजन आिण अथशा  मिवभाजन आिण अथशा  मिवभाजन आिण अथशा  ::::----    

दशेाचा िवकास करायचा असेल तर औ ोिगक करण मह वाचे आह.े यात पण, मिवभाजनाने कामात 
नावी य पूणता ा  होत ेव होणा या व तचूे उ पादन ह,े सुबक आकषक होते. उ पादन वाढीसाठी मिवभाजन ह े
अितशय मह वपूण ठरत आह.े वेळेचा सदपुयोग होतो पैशाची वेळेची यांसार या अनेक घटकाचंी बचत होत असत.े 

येक दशेाम ये ाधा य म हा िवशेषीकरणाला हणजेच मिवभागणीला दला जातो. जाित व था आिण 
अ पृ यते सार या सामािजक आजारांच े आ थक पैल उलगडून दाखिवणे, ह े डॉ. आंबेडकरांच े आणखी एक 
िव ापूण काय होय. म िवभागणी या त वानसुार महा मा गांधीज नी जाती व थेचे अि त व वीकारलेले 
होते. 

मा  आंबेडकरांनी 'जातीचा उ छेद' या आप या पु तकात यावर कडाडून टीका केली होती, जाती 
व थेमुळे केवळ माचे िवभागणी केली गेली नसून, िमकांचीच िवभागणी केली गेली आह,े ह े यानंी िनदशनास 

आणून दले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या जाती व थेवरील ह ला ह े केवळ उ वण  यां या वच व  वादाला 
दलेले आ हान न ह,े तर आ थक िवकासाची यां या मांडणीचा जवळचा संबंध होता.जाती व थेमुळे माची 

आिण भांडवलाची गितशीलता कमी झाली, असून यांचा दशेाचा अथ व थेवर आिण िवकासावर ितकूल 
प रणाम झाला आह.े असे, यांचे ितपादन होते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणत  शेठ - सावकाराचंे वातं य 
हणजे दशेाचे वातं य न ह,े यावेळेस शेतकरी कवा मजूर ह े वतं  होतील याच वेळेस दशे खराखुरा वतं  

होईल. याकाळी म िवभाजन हणज े भांडवलदार, कामदार, शेठ, सराफ अस े यांचे िवभाजन कर यात आल.े 
रा यांना यां या जबाबदा या पूण कर यासाठी पैसा पुरव याचे काम क  सरकार करत,े पैसा पुरव याची 
जबाबदारी क ीय आह,े ही तारेवरची कसरत आह.े रा यघटने या िवभागात २६१ ते३०० या कलमा वये 'िव  
आयोग' थापने मागील यांचा दिृ कोन पहायला िमळतो. 
३३३३) ) ) ) आ थक लोकशाहीच े खदं ेपरु कत आ थक लोकशाहीच े खदं ेपरु कत आ थक लोकशाहीच े खदं ेपरु कत आ थक लोकशाहीच े खदं ेपरु कत ::::----    

वातं यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पिहले कायदामं ी बनले. १९४८ ते ४९ म ये 'घटना सिमतीच े
'अ य  हणून, भारतीय रा यघटनेला आकार दतेानाही यां यातील 'अथत ' आप याला दसून येतो. मानवी 
अिधकारांचे मूलत व हणून यांनी लोकशाही रा य व थेचा ताकदीने पुर कार आिण पाठपुरावा केला. समता, 
वातं य आिण बंधूभाव यातील लोकशाही त वांचा केवळ राजक य ह  संकुिचत अथ लावला जाऊ नये असे. यांनी 
हटले आह.े सामािजक आिण आ थक लोकशाहीचे  खंद ेपुर कत होत ेआिण सामािजक आ थक लोकशाही कड ेदलु  
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क न राजक य लोकशाही टकू शकणार नाही. असा इशाराही ायला ते िवसरले नाहीत. 'डायरेि ट ह ि ि सपल 
ऑफ द टेट पॉिलसी' हा अनु छेद घटनेत समािव  क न, यांनी आ थक लोकशाहीचा हते ूिवशद केला. भारतीय 
संिवधानात िन मती आिण ध मच  वतन या संबंिध यांचे जीवनकाय काशाने उ लेिखले जाते. यां या जीिवत 
कायापैक  अ यंत उपेि त भाग हणज,े यांनी भारतीय अथ व थेत प रवतना करीता केलेले योगदान होय. 

ह े यांचे ांितकारी आ थक िवचार, ह े थािपतांना पट यासारखे नाहीत. कब ना ते िवचार यांना 
िव थािपत करणारे ठरतील, अशी यांना भीती वाटते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या आ थक िवचारांचा मागवा 
दोन बाब चा अ ययनातनू घतेा येतो. 

१) भारतीय कामगार चळवळीला यांचे योगदान. 
२) आ थक याय, आ थक, लोकशाही व रा य समाजवादी संबंधी िवचार. 

४४४४) ) ) ) चलनिवषयक िवचार चलनिवषयक िवचार चलनिवषयक िवचार चलनिवषयक िवचार ::::----    
१९२२ साली डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 'लंडन कूल ऑफ इकॉनोिमक'' म ये 'डी. एस.सी.' या 

पदवीसाठी "The Problem Of Rupee :Its Origin and Solution" हा बंध सादर केला. यात यांनी 
भारतीय पया या उ ातंीचे मूळ यातील, सम या आिण यावरील उपाय अशा गो ीवर सिव तर िवचार मांडले. 
याच माणे ि टश व थेचे भारतीय चलनािवषयी असलेले ग धळाबाबत यात, िववेचन केलेले आढळते. 
याकाळी भारतात 'िविवध चलन प ती 'अि त वात हो या, परंतु यात एकही प ती भारतीया ंकरीता फायदशेीर 

न हती, या काही भारतासाठी सुवण प रमाण प त यो य ठरेल? असे मत ' ा. के स व काही त ानंी' मांडले होते, 
पण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी या िवचाराला साफ िवरोध दशिवला होता. भारताचे चलन कोण या धातूम य े
असावे. सोन े क , इतर धातू? यास बाबासाहबेांचा िवरोध मुळीच न हता, यांचा िवरोध एवढाच क , सुवण 
प रमान चलन प तीम ये थैय राहत नाही. यात लविचकता असत.े परंतु ही लविचकता व प रवतिनयता 
भिव यात डोकेदखुी ठरेल व यामुळे भारतीय पयाची कमत घस न अिनबध भाव वाढीची सम या  उ ववेल. 
आजचे पयाचे होणारे, अवमू यन तसेच तेजी मंदीच े च , वारंवार होणारी पुनरावृ ी या सव बाबी व डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांची दरूदृ ी ग भता ल ात येते. 

भूमीहीन, मजूर, लहान जिमनी, खोती प ती, महार वतन, सामुदाियक शेती, जमीन महसूल आिण 
जमीनदारशाहीचे उ ाटन या िवषयावर यांनी िनरिनराळे िवचार कट केले होत.े अ पृ य समाजात भूिमहीन 
मजु्रांचाच भरणा अिधक अस याने यांनी या िवषयावर मत दशन केले होते. तसचे, उदयोगांचे रा ीयी करण, 
धा य , समाजवाद, सामािजक, समता या िवषयावरही यानंी ासंिगक िलखाण केले होते. िव ापीठात 
असताना परी ेसाठी यानंी जे बंध िलिहले तेच, तेवढेच यांचे अथशा ावरील ांिथक लेखन. 

 यांचा िशवाय, वतं  मजूर प , अिखल भारतीय 'शे ुल का ट फेडरेशन 'िनवडणुक या वेळेच े
जाहीरनामे, आिण भारतीय घटनेवरील भाषणात, संगानुसार यानंी केलेले िववेचन यातनू यां या अथशा ीय 
िवचारांचा मा गोवा घतेा यतेो. िववेचना या सोयीसाठी यांच ेिलखाण जमीन , चलनिवषयक , सावजिनक 
आय य आिण संक ण  असे िवभागआहते. शेवटी गांधीवादाचे अथशा ावरील यांचे िवचार सांगून, 
अथशा  हणून यांची यो यता आज  मान याचा य  केला आह.े मायनॉ रटीज नावाने ि टश सरकारला 
१९४७ साली सादर केले या टपणाम ये भारता या आ थक िवकासाची यो य धोरणे कोणती ह ेसांिगतले होते. 
अ युत उ पादन मतेचा िवचार क न लोकां या आ थक जीवनाचे िनयोजन करणे, तसेच खाजगी उ पादकानंा 
कोणतेही आडकाठी न करता आिण संप ीचे समान वाटप होईल. 
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५५५५) ) ) ) भारतातील िगरणी कारखान ेभारतातील िगरणी कारखान ेभारतातील िगरणी कारखान ेभारतातील िगरणी कारखान े::::----    
१) नवीन सुधारणांिवषयी धोरण 
२) आ थक धोरण 
  'फॅ टरीज अॅ ट'१९३४ म ये दु ती सुचिवणारे िबल िवचारात घे यात यावे. या ठरावात एकूण ७पोट 

भाग कर यात आलेले आहते. पोट भाग नं. २व ७ ह े ते पोट भाग होत. ह े दोन पोट भाग दोन वेगवेग या 
ांसंबंधीचे आहते. पोट भाग ३ कामा या तासा या कपाती संबंधी आहते आिण पोट भाग ७ यादा वेळे या 

कामा या वेतना या तरतुदी संबंधी आह.े कामगारांच े शोषण रोख यासाठी याच काळात डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांनी िवचार कट केले आहते. 
११११) ) ) ) नवीन सधुारणािंवषयी धोरण नवीन सधुारणािंवषयी धोरण नवीन सधुारणािंवषयी धोरण नवीन सधुारणािंवषयी धोरण ::::----    

नवीन सुधारणात भरपूर दोष व ंग अस यामुळे, या पूण जबाबदारीच े वरा य ा  क न दे यास 
असमथ आहते. ांितक कारभारातील क येक घटना, िवशेषता: सेकंड  चबरची  घटना ही या प ाला आ ेपाह 
वाटतो. तथािप, या नवीन सधुारणा राबिव यात हरकत नाही मा , जबाबदारी या व पाचे िन भ करणे. 
२२२२) ) ) ) आ थक धोरणआ थक धोरणआ थक धोरणआ थक धोरण::::----    

१) लोकांना आपआप याच धं ात ािव यसंपादन कर यात आिण आपली उ पादन श  वाढिव यास 
साधनीभूत धंद ेिश णाचा िव तृत काय म हाती घे याचा हा प  य  करील. 

२) लोकिहता या दृ ीने आव यक अशा ासंिगक दशेातील उ ोगधं ाची मालक  व व था सरकारन े
आप याकड े यावी. 

३) शेतकरी वग व कामगार वग यांना सुधारले या राहणीमाना माणे राहता यावे. 
४) बेकारी िनवारण कर याची जबाबदारी सरकारवर आह.े 

६६६६) ) ) ) भारतीय सिंवधानात आ थक यायाची तरतदू भारतीय सिंवधानात आ थक यायाची तरतदू भारतीय सिंवधानात आ थक यायाची तरतदू भारतीय सिंवधानात आ थक यायाची तरतदू ::::----    
१) संिवधान सभनेे ९ िडसबर १९४६ रोजी वतं  भारता या संिवधान िन मती या कायाला ारंभ केला. 

उ ाटन सभते एकूण २९६ सद यांना सहभागी हो याचा अिधकार होता. 
२) ही संिवधान सभा वतं , सावभौम, गणरा य असले या भारता या भावी रा यकारभारासाठी 

संिवधान िन मती या, संक प दढृिन नेे आिण कठोर िनधारक पूवक घोिषत करते. 
३) वतं , सावभौम भारत, भारताच े घटक रा य आिण शासनाचे िविवध घटक.आपली स ा आिण 

आपली अिधकार लोकांपासनू ा  करतील. 
४) याय :- सामािजक, आ थक आिण राजक य. 
समानता:- दजाची आिण सधंीची; आिण काय ापुढे सवाना समानता. 
वातं य :- िवचार, अिभ , ा, आ था व आराधना, वसाय, संघटन आिण कृतीचे. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::----    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे िवचार आज या काळात अितशय उपयु  आहते. या काळात सािंगतलेल,े 

आ थक िवचार भारतीय संिवधानात असणारे आ थक यायाची तरतुदी या, काळात भारतात िगरणी, 
कारखा यांम ये काम करणारे कामगार व मजूर नवीन सुधारणा िवषयी धोरणे, आ थक धोरणे, चलन िवषयक 
िवचार, आ थक लोकशाहीच ेखंद ेपुर कत, म िवभाजन आिण अथशा , औ ोिगक पायाभरणी डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरां या आ थक िवचार कती ग भ होत ेयाचा अंदाज येतो. या धोरणांचा कवा िवचारांचा औ ोिगक 
िवकासासाठी व रा  िवकासासाठी मह वाचे आहते. ह ेिवचार आ थकदृ ा मह वाचे आहते. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::----    
1. आजची अवमू यनाची तसेच महागाईची सम या िवचारात घेता डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच े

चलनिवषयक िवचार खरे ठरतात. 
2. डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकरांनी सुचवलेली उ ोगाची िवभागणी (सरकारी - खाजगी) आजही दशेा या 

आ थक बांधणीसाठी मह वपूण आह.े 
3. आंबेडकरां या िवचारांचा भाव आज या आधुिनक युगात दखेील मह वपूण आह.े 

सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ––––        
१) संशोधन प ती- या, अंतरंग -  द.ु का संत पि लशस, नागपूर २००६ 

२) कामगार चळवळ- डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची िनवडक भाषणे व लेख, संपादक- दीप गायकवाड, ि ितज पि लकेशन,चतथ 
आवृ ी  2009 

३) संशोधन प तीशा  व तं े – दीप आगलावे , िव ा काशन, नागपूर – २००० 
४) बाबासाहबे आंबेडकर - ाचाय.व.न.इंगळे,2013, काशक - साकेत बाबा भांड, साकेत ा. िल,115, म. गांधीनगर  

५) महाकवी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर - वामन नबाळकर,2005 बोधन काशन, नागपूर 440003 
६) संशोधन प ती या मूलभूत संक पना, डॉ. ढमढेरे एस ही, डॉ. संभाजी काळे, डायमंड पि लकेश स, थम आवृ ी 2020 
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“vLi`”;rs ckcr MkWvLi`”;rs ckcr MkWvLi`”;rs ckcr MkWvLi`”;rs ckcr MkW----    vkacsMdjkaps fopkjvkacsMdjkaps fopkjvkacsMdjkaps fopkjvkacsMdjkaps fopkj” 
 

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    pOgk.k lpOgk.k lpOgk.k lpOgk.k lqqqq[knso xksfoanjko[knso xksfoanjko[knso xksfoanjko[knso xksfoanjko    
lnL;]lekt”kkL= vH;kl eaMG]Lok-jk-rh-e fo|kfiB] ukansM 

ek/kojko ikVhy dyk]okf.kT; vkf.k foKku egkfo|ky;]ikye rk-ikye ft-ijHk.kh eks-ua-9421795534 
 

izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %&izLrkouk %& 
MkW ckcklkgsc vkasMdjkaP;k fofo/k v”kk fopkjkapk ekxksok ?ksr vlrkauk R;kauh vLi`”;rs ckcr 

ekaMysyk fopkj vR;ar egRokps vkgsr- fo”ks’kr% rRdkyhu lektO;oLFksr vLi`”;rk vfLrRokr gksrh- vkf.k 
Eg.kwup ek.klkek.klkr nqjkok fuekZ.k dj.kkjh vLi`”;rk u’V dsY;kf”kok; lekftd lerk fuekZ.k gks.kkj 
ukgh- vkf.k lekthd U;k; izLFkkfir gks.kkj ukgh-MkW-ckclkgsc vkacsMdjkauh vLi`”;rk d”kkeqGs fuekZ.k gksrs- 
vkf.k vLi`”;rsps Lo:i dks.krs vkgsr- ;kccr l[kksy vls fo”ys’k.k dsys vkgs- vLi`”;rk Eg.kts T;kosGh  
fof”k’V dqVqackr tUe >kysY;k O;DrhP;k lektkrhy nqlÚ;k ,[kkn;k tkrhe/;s fdaok dqVqacke/;s tUe ?ksrsY;k 
O;Drhyk Li”kZ >kyk rj R;kl vLi`’;rk vls Eg.krkr- vLi`’;rk gh d`f=e Lo:ikph vkgs- Eg.ktsp 
vLi`”;rk gh ekl.kkus fuekZ.k dsysyh vkgs- fo”ks’kr% fganq lektkr vLi”;rk vxnh fi<;kufi<;k vfLrRokr 
vkgs- fdacgquk fganq lektkps rs ,d egRoiw.kZ oSf”k’V;s vkgs- v”kk izdkjs lektkr ,d izdkjkaph lkekftd 
fo’kerk fuekZ.k gks.;kl fganw lektkrhy fopkjlj.kh tckcnkj vkgs- lekftd lerk fuekZ.k dj.;klkBh 
vLi`”prk gh Qkj eksBh vMp.k vkgs- ;kph tk.kho vkacsMdjkauk gksrh- Eg.kqu R;kauh lektkrhy vLi`”;rk 
u’V >kyh ikghts ;k fn”ksus vkrd iz;Ru dsys- 
izLrqr “kks/kfuca/kkps m|s”k %&izLrqr “kks/kfuca/kkps m|s”k %&izLrqr “kks/kfuca/kkps m|s”k %&izLrqr “kks/kfuca/kkps m|s”k %& 

1½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k vLi`”;rs ckcrP;k fopkjkaps v/;;u dj.ks- 
2½ MkW-vkacsMdj ;kaP;k vLi`”;rs ckcrP;k fopkjkaph lkFkZdrk y{kkr ?ks.ks- 
3½ l|%fLFkrhr vLi`”;rs ckcrpk fopkj y{kkr ?ks.ks- 

izLrqr “kks/kfuca/kkps x`fgrds %&izLrqr “kks/kfuca/kkps x`fgrds %&izLrqr “kks/kfuca/kkps x`fgrds %&izLrqr “kks/kfuca/kkps x`fgrds %& 
1½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k vLi`”;rs ckcrps fopkj lekt ifjorZukP;k n`’Vhdsrwu mi;qDr vkgsr- 
2½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k vLi`”;rs ckcrP;k fopkjkeqGs vLi`”;kP;k thoukrhy va/kkj nqj gks.;kl 
enr gksbZy- 
la”kks/ku i/nrh %&la”kks/ku i/nrh %&la”kks/ku i/nrh %&la”kks/ku i/nrh %& 

izLrqr “kks/kfuca/kkr fo”ys’k.kkRed la”kks/ku i/nrhpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- rF; ladyuklkBh 
fOnrh; L=ksrkapk okij dsyk vlwu R;kr izkeq[;kus lanHkZ xzaFk]fofo/k] rKkps “kks/kfuca/k]ekflds]ikf{kds v”kk 
fofo/k ek/;ekpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs- 

izLrqr “kks/kfuca/k lkjka”k :ikus [kkyhy izek.ks vkgs- 
MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdj ;kaPks vLi`”;rs ckcrps fopkj %&ckcklkgsc vkacsMdj ;kaPks vLi`”;rs ckcrps fopkj %&ckcklkgsc vkacsMdj ;kaPks vLi`”;rs ckcrps fopkj %&ckcklkgsc vkacsMdj ;kaPks vLi`”;rs ckcrps fopkj %& 
1½ vLi`”;rspk vFkZ %&1½ vLi`”;rspk vFkZ %&1½ vLi`”;rspk vFkZ %&1½ vLi`”;rspk vFkZ %& 

MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh vLi`”;rk Eg.kts dk; \ vLi`”; gs dks.k vkgsr ;k ckcr O;oLFkhr 
fo”ys’k.k dsys vkgs- loZlk/kkji.ks xkokP;k ckgsj jkg.kkjs vLi`”; vlrkr- lektkP;k o.kZO;oLFksrhy vLi`”; 
gs ,d ?kVd vkgsr- xzkeh.k Hkkxkr vLi`”;rk [kksyoj :tyh vkgs- T;k osGh ,[kkn;k  dqVqackr tUe 
?ksrysY;k O;Drhpk nql&;k  O;Drhyk Li”kZ >kyk vlsy R;keqGs O;DRkhyk Hk`’B >kyks vls okVr vlsy rj 
R;kyk vLi`”;rk Eg.krkr okLrfod ikgrk dsoG Li”kkZus dks.krhgh O;Drh Hk`’B gksm “kdr ukgh-ijarw fganq 
/kekZP;k izHkkokeqGs v”khp fofp= lektjpuk r;kj >kyh gksrh dh T;k lektjpusus ekulkekulkr HksnHkko 
fuekZ.k >kyk ;kadMs vkacsMdjkauh fganq lektkP;k v”kk izdkjP;k izòRrhoj fVdk dsyh vkf.k v”kk izdkjs 
vLi`”;rk lkekftd ,D;kP;k n`’Vhus ?kkrd vkgs- vls foospu dsys FkksMD;kr Eg.kts [ksM;krhy lekt 
jpusps ,d oSf”k’Vs; Eg.kqu vLi`”;rsdMs ikfgys tkrs Eg.kquup xzkeh.k lektkr /kekZpk vf/kd izHkko 
vk<Grks- o R;krwup vLi`”;rk eku.;kph  vkf.k ikyu dj.;kph ,d izdkjph izfdz;k cÚ;kp dkGkiklwu 
lq: gksrh- 
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2½ lektkrhy pkrqZo.kZ O;oLFkk %&2½ lektkrhy pkrqZo.kZ O;oLFkk %&2½ lektkrhy pkrqZo.kZ O;oLFkk %&2½ lektkrhy pkrqZo.kZ O;oLFkk %& 
fganw lektkr pkrqZo.kZ O;oLFkk gh izkphu dkGkiklwu vLrRokr vkgs- lektkr czkEg.k] {kf=;] oS”;] 

”kqnz v”kk izdkjs pkj o.kZ fuekZ.k dj.;kr vkys gksrs- ;k pkj o.kkZrhy dkgh o.kZ vf/kd Js’B o dkgh dfu”B 
eku.;kr vkys gksrs- fo”ks’kr% lektkrhy dfu’B oxkZl ¼”kqnzkauk½ vR;ar fgUk okx.kwd ns.;kr ;sbZ- ”kqnzkauk 
dks.kR;kgh izdkjps vf/kdkj UkOgrs vkf.k R;kauk ,d izdkjP;k ekulhd xqykefxjhr thou txkps ykxr vls 
vLi`”;rsP;k ǹ’Vhus tk.khoiwoZd r;kj dsyh gksrh-Eg.kwu MkW- vkacsMdjkauh pkrqZo.kZ O;oLFksoj dMkMwu fVdk 
dsyh-vkf.k vLi`”;rk u’B dj.;klkBh iz;Ru dsys- 
3½ vLi`”;rsP;k mxeklca/khps fl/nkar %&3½ vLi`”;rsP;k mxeklca/khps fl/nkar %&3½ vLi`”;rsP;k mxeklca/khps fl/nkar %&3½ vLi`”;rsP;k mxeklca/khps fl/nkar %& 

MkW- vkacsMdjkauh vLi`”;rsP;k mxeklaca/kh ts osxosXGs fl/nkar vfLrRokr vkgsr- R;k fl/nkarkpk 
vH;kl dsyk- ;kiSdh oka”khd Hksn fl/nkar vR;ar egRokpk ekuyk tkrks- ;k fl/nkarkP;k vk/kkjs vls Eg.krk 
;srs dh]nzfoM gs vkfnok”kh gksrs vkf.k  vLi`”; gs vk;Z gksrs okLrfod ikgrk nzfoM gs vk;kZuh ftadysY;k 
oa”kkiSdh UkOgrs vk;kZuh nzfoMkauk ftadys vls MkW-vkacsMdjkaps er gksrs- Eg.kwup R;kaP;k ers vk;Z vkf.k 
vLi`”; ;k nksUghe/;s Qjd djrk ;s.kkj ukgh dkj.k vLi`”; vkf.k vk;Z ;k nksUghe/;s osxGs i.kk uOgrk rj 
nksUghe/;s lkE;p gksrs-Eg.kwu vLi`”; vkf.k vk;Z gs ,dp vkgsr- 
4½ lektkrhy O;olk; Js.kh %&4½ lektkrhy O;olk; Js.kh %&4½ lektkrhy O;olk; Js.kh %&4½ lektkrhy O;olk; Js.kh %& 

lektke/;s O;olk;koj vk/kkjhr Js.kh Bjfo.ks gs vR;ar dBh.k v”kk izdkjps dk;Z vkgs-dks.kR;kgh 
lektkr O;olk;kP;k vk/kkjs Js.kh jpuk dj.ks gh ckc v”kD; vlrs-Hkkjrh; lekt O;oLFksr O;o;koj 
vk/kkjysyh  th Js.khjpuk vkgs- rh pqdhph vkgs Eg.kqup fganw lektkrhy vLi`”;rk ;ksX; v”kh ckc ukgh- 
ekulkusp fdacgwuk ijaijsusp O;Drh vkf.k O;olk; ;kph d`f=e i.ks lkaxM ?kkryh Eg.kqup “kqnz tkrhr tUe 
ysY;k O;DRkhauh gkYkD;k izrhps dkes djkohr tks O;olk; lektkus nqyZ{khysyk vlrks rks O;olk; R;kauk 
djkok ykxrks Eg.kqup v”kk izdkjs dfu’B tkrhrhy yksdkauh gkyD;k izrhps dkes dj.ks pqdhph vkgsr-vls 
vkacsMdjkauh er ekaMys- 
5½ O;DrhP;k dr̀ZRokyk egRo ukgh  %&5½ O;DrhP;k dr̀ZRokyk egRo ukgh  %&5½ O;DrhP;k dr̀ZRokyk egRo ukgh  %&5½ O;DrhP;k dr̀ZRokyk egRo ukgh  %& 

O;DrhP;k d̀rZRokl dks.kR;kgh izdkjpk oko fganw lekt jpusr Ugork dkj.k O;olk;kps okVi 
ijaijsus dj.;kr vkys gksrs- Eg.kqu T;kP;kdMs pkaxys d`RkZRo gksrs- R;k O;Drhykgh gkyD;k izfrps dkes djkoh 
ykxr vlr- lektkr d̀f=e i.ks vLi`”;rk yknysyh vkgs- vls vkacsMdjkaps er gksrs- Eg.kwup tksi;Zar 
lektkrhy O;olk;kph ijaijsuqlkj yknysyh jpuk cnyukj ukgh rks i;Zar O;Drhpk vkf.k lektkpk fodkl 
gksm “kd.kkj ukgh lektkrhy dkgh ?kVdkauk dsoG R;kaP;k O;olk;keqGs deh ys[kkos fg ckc eukyk iVr 
ukg 
6½ vLi`”;rsph tk.khoiqoZd fufeZrh  %&6½ vLi`”;rsph tk.khoiqoZd fufeZrh  %&6½ vLi`”;rsph tk.khoiqoZd fufeZrh  %&6½ vLi`”;rsph tk.khoiqoZd fufeZrh  %& 

lektke/;s vLi`”;rkgh tk.khoiqoZd fuekZ.k dj.;kr vkysyh vkgs- vls MkW-vkacsMdjkauk okVr gksrs-
Eg.kqup R;kauh th vLi`”;rk lektkr ykn.;kr vkysyh vkgs- R;k eqGs lektkr oSeU;L;kph o QqfVjrsph  
Hkkouk fuekZ.k gksrs- v”kk ifjfLFkrhr tk.khoiwoZd fuekZ.k dj.;kr vkysyh lektO;oLFkk cnYkY;kf”kok; 
lektkrhy QqfVjrk u’V gks.kkj ukgh fulxkZus vLi`”;rk fuekZ.k dsysyh ulqu lektkr dkgh ?kVdkauh 
vLi`”;rk Lor%P;k fgrlca/kklkBh tkf.koiqoZd fuekZ.k dsysyh vkgs- 
7½ yksd”kkgh lektO;oLFksyk ?kkrd  %&7½ yksd”kkgh lektO;oLFksyk ?kkrd  %&7½ yksd”kkgh lektO;oLFksyk ?kkrd  %&7½ yksd”kkgh lektO;oLFksyk ?kkrd  %& 

MkW- vkacsMdjkaP;k ers dks.kR;kgh ns”kkr tursP;k fgrklkBh yksd”kkgh lektokn  fg ,d pkaxyh 
O;oLFkk vkgs- yksd”kkghlkBh lektkr ,D;kph Hkkouk vlkoh ykxrs lektkrhy osxosxG;k ?kVdkr T;k 
osGh ,D;kph Hkkouk vlrs R;k osGh R;kaps pkaxys ifj.kke gksÅ “kdrkrk Hkkjrh; lektkr vLi`”;rk gh 
tkf.koiqoZd ykn.;kr vkysyh vlY;keqGs lektkr QqfVjrsph Hkkouk fuekZ.k gksrs-lektkrhy osxosxG;k 
?kVdke/;s ,D;kph Hkkouk ulsy rj R;keqGs yksd”kkgh lekt O;oLFksph HkforO; pkaxys jkgw “kdr ukgh 
Eg.kqu vkacsMdjkauh Hkkjrh; yksd”kkghP;k n`f’Vus vLi`”;rk gh ?kkrd vkgs vls er O;Dr dsys- 
8½ tkrhtkrhy la?k’kZ  %&8½ tkrhtkrhy la?k’kZ  %&8½ tkrhtkrhy la?k’kZ  %&8½ tkrhtkrhy la?k’kZ  %& 

lekt O;oLFksr dkgh tkrhuk osxGk lkekftd ntkZ vkf.k dkgh tkrhauk osxG;k Lo:ikph okx.kqd 
ns.;kr vkyh R;keqGs lektkr tkrhtkrhe/;s la?k’kZ m/nHkorks Hkkjrh; lektkr mPPk o.kZ vkf.k dfu’B o.kZ 
;k nksUgh e/;s oSeU;L;kph Hkkouk fuekZ.k >kyh v”kk izdkjs dkgh /kkfeZd fof/kauk vP;o.khZ; vf/kd egRo 
nsrkr vkf.k dfu’B o.kkZps yksd egRo nsr ukghr- Eg.kqu R;kauk  vLi`”; ekuU;kr ;srs- 
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9½ vYila[;kadkP;k leL;k %&9½ vYila[;kadkP;k leL;k %&9½ vYila[;kadkP;k leL;k %&9½ vYila[;kadkP;k leL;k %& 
lektkrhy vYila[;kadkaP;k dks.kR;k leL;k vkgsr- ;kph xaHkhj n[ky vkacsMdjkauh ?ksryh vkgs- 

vkf.k vls er O;Dr dssys dh] vYila[;kdkauk R;kaP;k fgrkph tio.kqd dj.;klkBh vusd ckchaph derjrk 
vkgs-vYila[;kadkapk oxZ ,d izdkjph Loj{k.kkph gkeh ns.;kr vkyh ikfgts vYila[;kdkadMs lekursP;k 
Hkqfedsrqu ikfgys ikfgts R;kp izek.ks vYila[;kdkaP;k fgrkps j{k.k dsys ikfgts R;kaP;k eukr ,d izdkjph 
vkRefo”oklkph Hkkouk fuekZ.k dj.;klkBh iz;Ru dsys ikfgts dkj.k R;k f”kok; R;kauk lektkr ifjorZukP;k 
izfdz;siklwu vki.k nwj vkgksr v”kh Hkkouk fuekZ.k gksbZy- vYila[;kadkP;k ckcrhr jkT;?kVusr dkgh rjrqnh 
dsY;k ikghtsr dkj.k R;k f”kok; vYila[;kadkph izxrh gks.kkj ukgh- vYila[;kadkauk O;kid izek.kkr gDd 
vkf.k loyrh ns.;kr vkY;k ikghts- 
10½ vLi`”;rsP;k fofo/k iSyqapk vH;kl  %&10½ vLi`”;rsP;k fofo/k iSyqapk vH;kl  %&10½ vLi`”;rsP;k fofo/k iSyqapk vH;kl  %&10½ vLi`”;rsP;k fofo/k iSyqapk vH;kl  %& 

MkW- vkacsMdjkauh vLi`”;rsP;k fofo/k iSyaqapk vH;kl dsyk vLi`rsps R;kauh dsoG eqG “kks/kys vls ukgh- 
rj vLi`”;rsps Lo:i d”kk izdkjps vkgs- gk ,d egRokpk fopkj R;kauh O;Dr dsyk gksrk- lektkr fnlwu 
;s.kkjh vLi`”;rk gh lektkrhy v”kq/nrsph fufeZrh lektkrhy vLir̀siklwu >kyh vlkoh vls R;kauk okVr 
gksrs-lektkr izkphu dkGkiklwu v”kq/nrk vfLrRokr gksrh ijarw vLi`”;rk ek= vfLrRokr UkOgrh ;kpk vFkZ 
vlk dh] vLi`”;rk gh dsoG dkgh yksdkaPks fgrlca/k tksikl.;klkBh dkykarjk.ks lektkr vkyh-FkksMD;kr 
Eg.kts MkW- vkacsMdjkauh vLi`”;rsckcr osxosxGs iSyw Li’V dsys- 
11½ ca/kukRed Lo:ikph lkekthd pkSdV  %&11½ ca/kukRed Lo:ikph lkekthd pkSdV  %&11½ ca/kukRed Lo:ikph lkekthd pkSdV  %&11½ ca/kukRed Lo:ikph lkekthd pkSdV  %& 

Hkkjrh; lekt O;oLFksr ca/kukRed Lo:ikph pkSdV vkgs- rh vlw u;s vls R;kauk okVr gksrs dkj.k 
v”kk izdkjP;k lkekftd ca/kukeqGs lektkr oSeU;L;kph vkf.k QqfVjrsph fcts isjyh tkrkr- Hkkjrk lkj[;k 
ns”kkr th ikjaikjhd Lo:ikph lkekftd ca/kus vkgsr rh u’V dsyh ikfgtsr- rksi;Zar lekt ca/kus u’V 
gks.kkj ukgh rksi;Zar lektkrhy loZ ?kVdkr ijLijk fo’k;h vkiqydhph Hkkouk d/khgh fuekZ.k gks.kkj ukgh- 
vkacsMdjkauk lkekftd lerk vfHkizsr gksrh- ijarw lkekftd ca/kukph pkSdV v”kk izdkjP;k lkekthd 
lersP;k vkM ;sr gksrh- 
12½ lkekftd ifjorZukpk fopkj  %&12½ lkekftd ifjorZukpk fopkj  %&12½ lkekftd ifjorZukpk fopkj  %&12½ lkekftd ifjorZukpk fopkj  %& 

lkekftd ifjorZukpk fopkj ckcklkgsckauh ekaMyk dkj.k vLi`”;rk ukgh”kh dj.;klkBh lektkr 
osxosxG;k ?kVdkaoj lerspk fopkj :fto.;klkBh R;kauh lekt ifjorZukf”kok; i;kZ; ukgh vls er O;Dr 
dsys FkksMD;kr Eg.kts lektkrhy oxkZoxkZrhy la?k’kZ u’V dj.;klkBh vkf.k lkekftd r.kko deh 
dj.;klkBh R;kauh lkekftd ifjorZuklca/kkpk eqnnk ekaMyk dks.kR;kgh lektkr T;k osGh dkgh ?kVdkauk 
vU;k;dkjd v”kh okx.kwd feGr vlsy rj R;keqGs lektkps “kks’k.k gksrs vFkkZr lektkrhy dkgh ?kVd 
brj ?kVdkps “kks’k.k djrkr lektkr jkg.kkÚ;k izR;sd ?kVdkl fdeku xjtk iq.kZ djrk ;srhy ,o<h 
O;oLFkk fuekZ.k dj.;kr vkyh ikfgts- R;k f”kok; lektkr lokZauk lkekftd U;k; feG.kkj ukgh-
ekulkekulkr leku ntkZ vl.ks gh ckc lkekftd U;k;kP;k rRokyk /k:.k vlrs- v”kk izdkjs lektkrhy 
dkgh ?kVdk ckcr gks.kkÚ;k vU;k;kckcr ,d osxGh v”kh Hkqfedk vkacsMdjkauh fygwu ,d egRokpk vlk 
fopkj ekaMyk- 
fu’d’kZ %&fu’d’kZ %&fu’d’kZ %&fu’d’kZ %& 

izLrqr “ksk/kfuca/kkP;k fu’d’kkZarh vls y{kkr ;srs dh] 19 O;k “krdkr vLi`”;rk izrh okbZV izFkkauk nqj 
d:u vLi`”; vl.kkÚ;k tkrhtekrhauk lektkP;k ca/kukrwu eqDr dj.;klkBh MkW-ckacklkgsc vkacsMdjkauh 
lokZsrksijh iz;Ru dsys vkgs- Eg.kqu vkt Hkkjrh; lektkrhy vLi`”;rk u’V gks.;kl enr >kyh vkgs- [kÚ;k 
vkFkZkus lektkrhy vLi`”;rk gh u’V Ogkoh ;klkBh vkacsMdjkauh lkekftd lerspk iqjLdkj dsyk vkf.k 
vLi`”;rsfo:/n eksB;k izek.kkr y<k mHkk:.k R;kauh egkMP;k ponkj rG;kps lR;kx`g rlsp ukf”kdP;k 
jkekP;k eafnjkr vLi`”;kauk izos”k Eg.kqu dsysyk LkR;kx`g R;kpcjkscj euqLe`rh ;k xzaFkkps ngu dsys- v”kk 
izdkjs vkacsMdjkauh vLi`”;rk u’V dj.;klkBh O;kid izek.kkoj eksfge gkrh ?ksryh ;k eksfgesP;k vk/kkjs 
fofo/k ekxkZpk voyac d:u loZ lektkps vkf.k ljdkjps y{k os/kwu lektkrhy lektfo?kkrd o`rhl 
[krik.kh ?kky.;kps dke dsoG tkrh O;oLFkk djr vlrs-vls ukgh rj lektkrhy ladqphr Hkkouk u’V 
>kY;kf”kok; lekt ifjoZu gksÅ “kd.kkj ukgh ;kph tk.kho vkacsMdjkauk gksrh- 
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 [kÚ;k vFkkZus tkrhokn gk dsoG ,[kkn;k xVkP;k fdaok lektkP;k fodklkP;k vkM ;sr ukgh rj 
rks jk’V~fodklkP;k ekxkZrhy ,d eksBk vkMFkGk vkgs- Eg.kqu MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkauh vLi`”;rk 
fueZqyuklkBh  foMk mpyyk gksrk- 

izkeq[;kus vLi`”;rk u’V Ogkoh vkacsMdjkauh ts dk;Z dsys gksr-s vkf.k ts fopkj ekaMys gksrs- R;kpk 
;ksX; ifj.kke >kyk R;kpkp ifjikd Eg.kqu vkt 19 O;k “krdkr vLi`”;rk cgwrka”kh u’V >kyh vkgs vls 
Eg.krk ;sbZy  

 [kÚ;k vFkkZus vkacsMdjkauh lkekthd n`’V;k vli`”;rk u’V dj.;klkBh fi.;kP;k ik.;kpk lR;kx`g 
vkf.k eafnj izos”kklkBhpk lR;kx`g ;k lkj[;k ekxkZapk vkoyac dsyk ijarq izpfyr lekt O;oLFksr 
vkacsMdjkauk vkisf{kr vl.kkjh lkekthd lerk fuekZ.k gks.;kP;k n`f’Vus vuqdwy okrkoj.k fuekZ.k >kys ukgh 
;kps dkj.k vls dh]fganw lektkph /kekZoj vk/kkjhr th pkSdV vkgs- rh vrh”k; osXkG;k Lo:ikph vkgs- 
lkekthd ifjorZukP;k pGoGhr fganw /kekZpk izHkko gk ,d eksBk vkMFkGk vkgs- Eg.kqup vkacsMdjkauk fganq 
/kekZo’k;h dks.krhgh vkiqydh okVyh ukgh-vLi`”; lektkPkk fodkl dj.;klkBh fganw /kekZpk R;kx 
dsY;kf”kok; nqljk ekxZ ukgh ;kph vkacsMdjkauk tk.kho >kyh- vkf.k R;kauh b-l-1935 ;ko’kkhZ /kekZarjkph 
?kks’k.kkdsyh ckS/n /kekZr nfyrkauk ;ksX; LFkku feGsy ;kph vkacsMdjkauk [kk=h >kyh Eg.kqup R;kauh b-l- 
1956 ;ko’khZ ckS/n /kekZpk fLodkj dsyk ;ko:u vls okVrs dh]MkW-ckcklkgsc vkacsMdj gs nfyrkaps m/nkj drZs 
vkgsr- R;kp cjkscj vkacsMdjkaps vLi`”;rs ckcrps fopkj vLi`”;kaP;k ftoukrhy vka/kkj nqjdj.;klkBh vR;ar 
EkgRokps vkgs- 
lanHkZ xzaFk lwph  %&lanHkZ xzaFk lwph  %&lanHkZ xzaFk lwph  %&lanHkZ xzaFk lwph  %&    

1½ iznhi vkxykos  ¼2009½]lekt”kkL=K MkW-ckcklkgsc vkacsMdj]lqxkok izdk”ku iq.ks- 
2½ /kuat; dhj] MkW-ckcklkgsc vkacsMdj] ikIiqyj izdk”ku eqacbZ 
3½ xk;dokM jktoa”k] MkW-Kkujkt dk”khukFk¼2016½]egkekuo MkW-fHkejko vkacsMdj fj;k izdk”ku dksYgkiqj 
4½ iznhi =hikBh]ekuo vf/kdkj vkSj Hkkjrh; lafo/kku]jk/kk ifCyds”ku ubZ fnYyh- 
5½ MkW-iznhi vkxykos]la”kks/ku i/nrh”kkL= o ra=s]fo|k izdk”ku ukxiqj 
6½ Hkkjrh; lafo/kku¼ejkBh vko`RRkh½ egkjk’Vª ”kklu eqacbZ 2003- 
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^^lektlq/kkjd% egkRek T;ksfrck Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjkaps v/;;u**^^lektlq/kkjd% egkRek T;ksfrck Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjkaps v/;;u**^^lektlq/kkjd% egkRek T;ksfrck Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjkaps v/;;u**^^lektlq/kkjd% egkRek T;ksfrck Qqys ;kaps vkfFkZd fopkjkaps v/;;u**    
    

izkizkizkizk----    feyhan ’k=q?ku BksdGsfeyhan ’k=q?ku BksdGsfeyhan ’k=q?ku BksdGsfeyhan ’k=q?ku BksdGs    
ejkBh foHkkx] ,drk f’k{k.k izlkjd eaMG] lapfyr dyk egkfo|ky;] fcMdhu] rk-iSB.k] ft-vkSjaxkckn 

1111----1½ izLrkouk % 1½ izLrkouk % 1½ izLrkouk % 1½ izLrkouk %     
egkRek Qqys gs vk/kqfud HkkjrkP;k egkjk"VzkP;k bfrgklkrhy tss"B lektlq/kkjd vkf.k lekt o /keZfpard gksrs- 

vk/kqfud egkjk"Vzkrhy ewyxkeh letkifjorZukP;k pGoGhps rs ,d vk| izorZd gksr- egkRek Qqys ;kaps fopkj o dk;Z brj 
lektlq/kkjdkaP;k rqyusr osxGs vkgs- Qqys gs ,d d`fr’khy lektlq/kkjd gksrs- vusd vFkkZuh rs d`frdkjh gksrs dkj.k rRdkyhu 
lektkrhy vkfFkZd fo"kerk] ’kks"k.k] iqjksfgr oxkZps opZLo] vLi`’;rk] tkfrHksn] ds’koiu] fo/kok fookg canh] deZdkaM bR;knh 
vusd iz’ukapk fopkj dj.kkjs rs ,d vkfFkZd fopkjoar gksrs-  
 egkRek Qqys gs vk/kqfud egkjk"VzkP;k ewyxkeh lekt ifjorZukP;k pGoGhps vk| izorZd ekuys tkrkr- fganw 
lektkrhy ’kqnzfr’kwnzkaP;k O;Fkk R;kauh cksywu nk[koY;k L=h f’k{k.k] ckyfookg] fo/kok iquZfookg] ckyo`{k fookg] ds’koiu] b- 
L=hnkL; foekspukP;k iz’ukaoj R;akuh vkiys y{k dsafnzr dsys gksrs- eggkRek Qqys ;kauh U;k; o lerk ;koj vk/kjysyh vkn’kZ 
lektjpuk vfLrRokr vk.k.;kP;k /;;sokn lkafxryk-  
 ^ekuokps uSlfxZd vf/kdkj* gk egkRek Qqys ;kaP;k lkekftd fopkjkapk dsanzfcanw vkgs- ekuork /kekZps rs ,dfu"B 
mikld gksrs- rkspn`f"Vdksu R;kauh Qzsap jkT;dkarhyk izsjd o izksRlkgd BjysY;k Lokra«;] lerk o ca/kqHkko ;krRokapk okjaokj 
mn~/kks"k dsyk vkgs- R;kauh Lokra«; o L=h&iq:"k ;kaP;k O;DrheRokpk ewyHkwr gDd vkgs- rks dks.kR;kgh ,dk {ks=kiqjrk e;kZnr 
ukgh- lkekftd thoukP;k loZ {ks=karhy gDdk laca/khps vkiys fopkj o ers izR;sdkyk fuosZ/ki.ks O;Dr djrk vkyh ikfgtsr- 
;klkBh R;kyk Hkk"k.k Lokra«;] ys[ku Lokra«;] izdk’ku ;kaPkk fu%’kadi.ks miHkksx ?ksrk vkyk ikfgts] ek= gs gDd ctkorkuk 
R;keqGs nqlj~;k dks.kkpssgh uqdlku gks.kkj ukgh- fdaok brjkaP;k gDdkaph ik;eYyh gks.kkj ukgh- gsgh izR;sdkus ikfgys ikfgts- 
vlsgh egkRek Qqys Eg.krkr-  
 egkRek Qqys gs ,dksf.klkO;k ’krdkrhy vkiY;k ns’kkrhy egku lqiq= vkf.k vk/kqfud lektdzkarhps tud gksrs- 
egkRek tksfrck Qqys gs dkgh vFkZ’kkL= uOgrs- rj rs ,d d`fr’khy lektlq/kkjd o lektfpard gksrs- rsOgk R;kaP;kdMwu 
vkfFkZd iz’ukaP;k fln~/kkafrd foospukph vis{kk dj.ks pqdhps Bjsy- R;kauh ekaMysys vkfFkZd fopkj R;kaP;k ^’ksrdj~;kapk vlwM* 
;k xzaFkke/;s lkiMrkr- R;akuh ’ksrdjh oxkZps] czkEg.k uksdj’kkgh] lkodkj’kkgh o HkVfHkeq[k ;kaP;kdMwu dls f’k{k.k gksrs- ;kaps 
vR;ar lw{e o okLroknh fp= js[kkVys vkgs- ’ksrh o ’ksrdj~;kaps iz’u ;kaps lexz o ewyHkwr fparu o ekaM.kh Qqys djrkr-‘ 

’ksrh lq/kkj.kslaca/kh Qqys ;kauh dsysY;k ewyHkwr lwpuk ;k vktgh mi;qDr o egRokP;k vkgsr- ’ksrdj~;kps ?kj] ?kjkrhy 
oLrw] nkfxus] vUu] yXukrhy inkFkZ] yXukrhy [kpZ] ’ksrhP;k ekykP;k fodzhO;oLFksrhy mf.kok b- ckchaps vR;ar lw{e o 
okLroknh fp=.k Qqys ;kauh js[kkVys- egkRek Qqys ;kauh ’ksrdj~;kaps rhu ’k=w vkgsr- rs ’ksrdj~;kaps ’kks"k.k djrkr vls EgVys 
gksrs- v½ czkEg.k fHk{kqd’kkgh  c½ yksd’kkgh  d½ lkodkj’kkgh bR;knh-  

lu 1818 e/;s is’kokbZ u"V >kyh vkf.k R;kuarj tks lokZr eksBk cny Eg.kts laiw.kZ egkjk"Vz gk fczfV’kkaP;k rkC;kr 
xsyk- fczVh’k ’kklukus yodj egkjk"Vzkoj opZLo izLFkkfir d:u ,d&,d ?kVdkaoj fu;a=.k feGfoys- ;kp dkGkr fczVh’k 
ljdkjus lq:okrhP;k dkGkr yksdi;ksxh ;kstuk vk.kY;k ek= ;kp cjkscj gs ljdkj Hkkjrh; tursps eksB~;k izek.kkoj vkfFkZd 
’kks"k.k djr gksrs- ;keqGs laiw.kZ ns’kkr vkf.k egkjk"Vzkr gh jk"Vzoknh fopkjkauk o ’kDrhuk cGdVh izkIr >kyh- Hkkjrh;kaP;k 
vkfFkZd ’kks"k.kkfo:n~/k egkjk"Vzkr vusd letklq/kkjdkauh vf/kd fopkjoarkuh o dk;ZdR;kZuh vkfFkZd ’kks"k.kkpk iz’ukdMs yksdkaps 
y{k os/kwr ?ksrys- o lektlq/kkjdkauh fczVh’k lRrsph LFkkiuk >kY;kiklwu ;sFkhy ’ksrhO;olk;] gLrO;olk; o O;kikj ;koj 
fdrh izfrdqy ifj.kke >kyk vkgs- ;kaph yksdkauk ekfgrh d:u fnyh- rlsp fczVh’kkaP;k vkfFkZd furhoj tksjnkj fVdk lq: 
>kyk- ifj.kkeh ;k ns’kkr fczVh’k jktoVh fo:n~/k okrkoj.k r;kj gks.;kl o jk"Vzoknh Hkkousyk pkyuk feG.;kl eksBhp enr 
>kyh- ;ke/;s egkRek Qqys ;kauhgh vkiY;k vf/kd fopkjkarwu izkeq[;kus d`"kh o ’ksrdj~;k fo"k;hph fLFkrh ;k fo"k;h fopkj 
ekaMys o ;ke/kwu ’ksrdj~;kaps izcks/ku d:u R;kaP;kr tutkx`rh ?kMowu vk.k.;kP;k iz;Ru dsyk d`"kh o d"̀khoj vk/kkfjr 
vl.kkP;k m|ksx/ka|koj >kysY;k ifj.kkekph ppkZ vkfFkZd fopkjkrwu fnlwu ;srs-  
1111----2½ la’kks/kukph mfn~n"Vs % 2½ la’kks/kukph mfn~n"Vs % 2½ la’kks/kukph mfn~n"Vs % 2½ la’kks/kukph mfn~n"Vs %     

1½ egkRek Qqys ;kaP;k lekt lq/kkj.ksP;k fopkjkaoj ppkZ dj.ks-  
2½ egkRek Qqys ;kaP;k vkfFkZd fopkjkaoj ppkZ dj.ks-  
3½ egkRek Qqys ;kaps d`"kh o ’ksrdj~;kaph fLFkrh lq/kkj.kslkBh lkafxrysY;k mik;koj ppkZ dj.ks-  
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4½ ’ksrdj~;kaP;k nkfjnz; lanHkkZr ppkZ dj.ks-  
1111----3½ x`fgrds % 3½ x`fgrds % 3½ x`fgrds % 3½ x`fgrds %     

1½ egkRek Qqysuh d`"kh lanHkkZr voyacwu fopkj ekaMysys vkgsr-  
2½ fczVh’k ljdkjP;k fojks/kkr vkfFkZd fopkj ekaMysys vkgsr-  
3½ vkfFkZd fopkjkP;k ek/;ekrwu Qqysuh Hkkjrh; cgqtukP;k izxfrlkBh dsysyk ,d iz;Ru vkgs-  
4½ ’ksrdjh oxkZph nkfjnz;kps [kjs fp= js[kkVysys vkgs-  

1111----4½ egkRek Qqys ;kps vkfFkZd fopkj % 4½ egkRek Qqys ;kps vkfFkZd fopkj % 4½ egkRek Qqys ;kps vkfFkZd fopkj % 4½ egkRek Qqys ;kps vkfFkZd fopkj %     
 egkRek Qqys gs 19 O;k ’krdkrhy vkiY;k jk"Vzkrhy egku lqiq= vkf.k vk/kqfud lektlq/kkjd o lektdzkarhps 
fxtud] o R;kauh ekaMysys vkfFkZd fopkj R;kaP;k ^’ksrdj~;kP;k vklwM* ;k xzaFkke/;s lkiMrkr- ;k xzaFkkr R;kauh ’ksrdj~;kaps 
czkEg.k uksdj’kkgh] lkodkj’kkgh o HkV fHk{kqd ;kaP;kdMwu dls ’kks"k.k gksrs ;kps vR;ar lq{e o okLroknh fp= js[kkVys vkgs- 
’ksrh o ’ksrdj~;kaps iz’u ;kaps lexz o ewyHkwr fparu o ekaM.kh egkRek Qqysuh dsyh- ’ksrh lq/kkj.ks laca/kh Qqys ;kauh dsysY;k 
ewyHkwr lwpuk ;k vktgh mi;qDr o egRokP;k vkgsr ’kssrdj~;kps ?kj] ?kjkrhy oLrw] nkfxus] vUu] yXukrhy inkFkZ] yXukrhy 
[kpZ] ’ksrhP;k ekykP;k fofdzO;oLFksrhy mf.kok] b- xks"Vhps vR;ar lq{e o okLroknh fp= egkRek Qqysuh js[kkVys vkgs- egkRek 
Qqys ;kauh ’kssrdj~;kaps rhu ’k=w vkgsr- rs ’ksrdj~;kaps ’kks"k.k djrkr vls EgVys gksrs-  

1½ czkEg.k fHk{kqd’kkgh 
2½ uksdj’kkgh  
3½ lkodkj’kkgh  

 rlsp egkRek Qqys ;kauh vlsgh izfriknu dsys gksrs dh] dks.kR;kgh jk"Vzkps rhu vk/kkj LraHk vlrkr rs Eg.kts &  
1½ jk"Vzkrhy ’ksrdjh 
2½ lSfud   
3½ iz’kkldh; oxZ  
;k rhu vk/kkj LraHkkojp ns’kkph ifjfLFkrh voyacwu vlrs- Hkkjrh; vFkZO;oLFkse/;s ’ksrhyk Qkj egRokps LFkku vkgs- 

dkj.k Hkkjrh; vFkZO;oLFkspk ^d.kk* letyk tkrks- ’ksrhP;k izxrhojp ns’kkph izxrh voyacwu vkgs- egkRek Qqysuh  vls 
fopkj ekaMys dh] ’ksrdj~;kps thou nkfjnz;krp dtZ QsfMr tkrs- ,o<sp uOgs rj R;kpk vragh nkfjnz~;kr gksr vls-   

egkRek Qqysuh ’kssrdj~;kph fLFkrh gks.;kph dkgh dkj.ks lkafxryh vkgsr rh v’kh iq<hy  izek.ks vkgsr-  
’ksrdj~;kaP;k nkfjnz~;kph dkj.ks %’ksrdj~;kaP;k nkfjnz~;kph dkj.ks %’ksrdj~;kaP;k nkfjnz~;kph dkj.ks %’ksrdj~;kaP;k nkfjnz~;kph dkj.ks %    

1½ ’ksr tfeuhps rqdMhdj.k o foHkktu  
2½ ’kssrdjh oxkZps fofo/k ekxkZuh ’kks"k.k  
3½ djkajke/;s vfrfjDr ok<  
4½ f’k{k.kkpk vHkko fdaok fuj{kjrk  
5½ ’ksrhi;ksxh Ik’kq o tukojkaph gR;k  
6½ fczfV’k iz’kklukpk [kpZ vok<O; gksrk] tkxfrd eanh- 
vk;kr dsY;k tk.kkj~;k oLrw] mRiknu [kpZ tkLr] bR;knh dkj.ks oj fnY;kuarj egkReka Qqysuh ’ksrhph o ’ksrdj~;kaph 

fLFkrh lq/kkj.;klkBh mik;;kstuk Li"V dsY;k gksR;k R;k iq<hy izek.ks& 
egkRek Qqysuh ’ksrdj~;kaph fLFkrh lq/kkj.;klkBh ’ksrdjh oxkZyk f’k{k.k ns.ks Qkj vko’;d vkgs- vls izfriknu dsys- 

dkj.k ’ksrdjh fuj{kj vlY;keqGs R;kaph lkodkj] ljdkjh vf/kdkjh vkf.k lo.kZ ;k frUgh oxkZe/kwu Qlo.kwd gksr gksrh- 
R;keqGs R;kauk izFke f’k{k.k ns.ks Qkj egRokps vkgs- dkj.k fo|sf’kok; cqn~/khpk mi;ksx ?ksr ukgh- Kkukf’kok; ’kDrh ukgh] Kku 
gh Qkj egku ’kDrh vkgs- Eg.kts Kkukf’kok; O;Drh Ik’kw curks- ’ksrdjh vKkuh] vf’kf{kr vlY;keqGsp R;kaps dqVqafc;kps 
fofo/k Lrjkaoj ’kks"k.k gksrs- gs deh dj.;klkBh fL=;kauh vkf.k dfu"B lektkrhy yksdkauh f’k{k.k ?;kos vls Qqysuh lkafxrys-  

Qqysuh ’ksrh lq/kkj.;klkBh ikf.k iqjoBk ;ksX; fjfrus djkok] ’ksrdjh oxkZP;k eqykauk ’ksfrfo"k;d f’k{k.k ns.ks] uohu 
Kkukpk okij] ljdkjps izksRlkgu] xkG o [krs eksQr n;kohr] ik.;kps ;ksX; forj.k] d`"khoj vk/kkfjr m|ksxkph fufeZrh 
bR;knh-  
lkjka’k % lkjka’k % lkjka’k % lkjka’k %     

,danfjr Qqys ;kauh ’ksrdj~;kps iz’u lejlrsus lektkrwu ?ksrys R;kaph fpfdRlk dsyh vkf.k ’ksrh lq/kkj.ks laca/kh 
R;akuh lqpoysys mik; 135 o"kkZuarj vktgh mi;qDr o egRokps vkgrs- ’ksrdj~;kph nqnZ’kk n;uh; voLFkk] dtZcktkjhi.kk o 
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R;kaps gks.kkjs ’kks"k.k ;klaca/khps fparu egkRek Qqys ;kaP;kf’kok; R;kaP;k ledkyhu brj lq/kkjdkauh dks.khp dsys ukgh vls 
fnlrs- ’ksrh o ’ksrdjh ;kapk lexzi.ks o lqlaxri.ks fopkj dj.kkjs Qqys gs ifgys o ,deso vkfFkZd lektlq/kkjd vkgsr-  
lanHkZ xzaFk lwfp % lanHkZ xzaFk lwfp % lanHkZ xzaFk lwfp % lanHkZ xzaFk lwfp %     

1½ ’ksrdj~;kpk vlwM & e- T;ksfrjko Qqys @ [kaM- 6  
2½ Hancy – History of Economics  Thought.  
3½ Hkkjrh; vkfFkZd fopkjoar % MkW- lq[knso [kankjs ( ¼2016½ dSykl ifCyds’ku] vkSjaxkckn-  
4½ egkjk"Vzkrhy letklq/kkjd % MkW- ,l- ,l- xkBkG  
5½ Bhamagar And Bahadur : A History of Economics Thought.  
6½ tkxfrd vkfFkZd fopkjkapk bfrgkl % MkW- ,l- ,l- [kankjs   
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डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार व कायबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार व कायबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार व कायबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेशै िणक िवचार व काय    
 

काश साहबेराव काळवणे    
सहा यक ा यापक समाजशा  िवभाग, मिहला कला महािव ालय औरंगाबाद 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक::::    
िश ण समाज प रवतनाचे, िवकासाच े भावी ह यार आह.े ानािशवाय  आंधळी, पंगु व 

िनराधार आह.े िश ण हणजे समाज गती, सवागीण िवकास व अ याय अ याचाराला वाचा फोडणारे भावी 
ह यार होय. डॉ.बाबासाहबेां या मते, “जगातील येक समाजाचे भिवत  या या समाजातील सुिशि त 
लोकावर अवलंबून असते. आजपयत तुम यात चळवळ झाली नाही याच ेकारण तमु यात कोणी िशकलेले लोकच 
न हत.े िश णामुळे माणसाला व समाजाला डोळसपणा ा  होतो.” वामी िववेकानंदा या मते, “िश ण हणज े
माणसातील पूण वाचा अिव कार होय. संपूण माणसाचा िवकास करणे, इ छाश चा िवकास करणे, ितचे िनयं ण 
क न आ मिवकासा या कामी ितचा िविनयोग कर याच ेसाम य हणजे िश ण होय. 
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े::::    

१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे ाथिमक, मा यिमक व उ िश णिवषयक िवचार प  करणे. 
२) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे ी िश णिवषयी मािहती जाणून घेणे. 
३) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे िश णिवषयक कायाचा आढावा घेणे. 

िनर र जनतेला नवीन जागी, यांनी आपली यो यता िश णातून ा  क न यावी, आप या जीवनाला 
िश णातून नवा अथ ा  क न यावा आिण आपले जीवन साथक  लावावे यासाठी डॉ.बाबासाहबेांनी यांनी 
आ मसहा य, आ मावलंबान आिण आ मस मान या ि वेणी िवचारां या साराची नवी चळवळ सु  केली. 

ाथिमक िश णाथिमक िश णाथिमक िश णाथिमक िश ण::::    
ाथिमक िश ण ह े एक पायाभूत िश ण आह.े ख या िश णाचे बीजारोपण यास कालखंडात होत.े 

स गुण,  समता, सहानूभूती, सहकाय आिण सं कार या वृ ीचे बालपणात िबजारोपण हावे हाच ाथिमक 
िश णाचा खरा हते ू असतो, ह े ओळखून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आपले ाथिमक िश णािवषयी मत कट 
करताना हणतात क , ाथिमक िश णाचे येय असे असले पािहजे क  मुलगा कवा मुलगी एकदा शाळेत घातली 
तर याचंे िश ण िलिह या वाच या या अव थेपयत रा  नाही तर तो संपूणपणे सा र होऊन बाहरे पडावा पुढील 
आयु यात दखेील ान घते राहा. यासाठीच बाबासाहबेांनी ाथिमक िश ण स चे असावे असा आ ह धरला 
होता. िप ानिप ा जे अ ाना या अंध:कारात चाचपडत आहते, यांना िश णाचा गंध नाही, अ रांची ओळख 
नाही आिण ान -िव ानाची गाठ भेट नाही यां या जीवनात थम ाथिमक िश णाची पहाट फूलली पािहजे, 
असे ांजलपणे बाबासाहबेांना वाटत होते. 
मा यिमकमा यिमकमा यिमकमा यिमक    िश णिश णिश णिश ण::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िश णाबाबतचा दिृ कोन अ यंत ापक, िवधायक आिण सावजिनक 
व पाचा होता. समाजातील वंिचत, शोिषत, पददिलत आिण पीिडत लोकानंा िश णाने थम िवशूिषत केले 

पािहजे असे बाबासाहबेाचंे मत होते. हणून ाथिमक िश णाबरोबरच मा यिमक िश णा या सारावर त ेभर दते 
होते. यासाठी मा यिमक िश णाची जबाबदारी सरकार बरोबरच  समाजावरही असली पािहज ेअसे समजत होत.े 
डॉ.बाबासाहबेां या मते "शाळेम ये नुस या बाराख ा अस या असल या तर ती गो  वेगळी पण शाळेत मुलांची 
मने सुसं कृत क न यानंा समाज िहताथ यो य असे वळण लावायचे असते. शाळा हणज ेउ म नाग रक तयार 
कर याचे ठकाण आह.े" अस ेउ म नाग रक तयार कर याचे काय उ म िश कच क  शकेल यावर बाबासाहबेाचंा 
िव ास होता. िश ण दणेारा बदलला तरच िश णाचा चेहरा मोहरा बदलेल अस े डॉ.बाबासाहबेांना वाटत होते. 
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उ िश णउ िश णउ िश णउ िश ण:::: 
जे  समूह बौि कदृ ा उ  िश णाचा मह म लाभ घे यास समथ आहते. पण आ थक ि थती यो य 

नाही हणून कवा अडचणी आहते असे वग या िश णापासून वंिचत आहते. यांना उ  िश णा या सुिवधा 
पुरव यासाठी िव ापीठ ही ाथिमक व पाची यं णा होय. अस ेडॉ. बाबासाहबे यांना वाटते. उपयोगी िश ण 
हणजे िव ान आिण तं ान शाखातील उ  िश ण होय. परंतु हहेी वा तव आह ेक  अनुसूिचत जातीतील ब तांश 

लोक यांची ि थती यां याजवळ उपल ध संसाधन े याचंी काय मता याचंा िवचार करता िव ान आिण तं ान 
शाखातील उ  िश ण यांना खुले होणार नाही आिण याच कारणा तव क ीय सरकारने यांना या शाखेतील उ  
िश णाकरता अथसहा यासाठी पुढे येऊन याय दणेे आव यक आह.े हदु थानात िव ापीठात कवा त सम िव ान 
आिण तं  िश ण सं था अनुसूिचत जातीतील िव ाथ  िव ान आिण तं ान शाखातील उ  िश ण घेत असतील 
तर यां या िश णासाठी िश यवृ ी पाने हदु तान सरकारने वा षक अनुदान ावे. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िव ापीठ िश णाचे येय आिण काय, वतमान िव ापीठ िश ण यं णेतील 
उणीवा, िविवध जाती, जमातीत सां कृितक आदान- दान व सलो याचे संबंध सधुार याबाबत िव ापीठाची 
भूिमका, परी ानुवत   िव ापीठाला िश णानुवत  िव ापीठात कसे प रव तत करता येईल यािवषयी िवचार 
मांडले. 

ी ी ी ी िश णिश णिश णिश ण:::: 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी मुलां या िश णाबरोबरच मुल या िश णाचाही आ ह धरला होता. यांनी 

भारतीय समाज व थेत ीचे मह वपूण थान ओळखले होत.े हणून तर डॉ. बाबासाहबेांनी    ी िश णाचा 
पुर कार केला. २५ िडसबर १९२७ ला महाड येथे बाबासाहबेांनी 'मनु मृित' हा ंथ जाळला. यावेळी ीयांना 
उ शूेन बाबासाहबे हणाले होते क , "मुल ना िश ण ा ान, िव ा या गो ी मुल नाही आव यक आह.े मुली 
िशक या तरच भारताची भावी िपढी चांगली िनमाण होईल." डॉ.बाबासाहबेांच े ी िश णाब लचे िवचार उदार 
आिण उदा  व पाचे होते. यासाठी यांनी ठीक ठकाणी मिहला प रषदा घेत या. याम ये यांनी ी 
िश णावर भर दऊेन तस े पोषक ठराव पास केले. ी यासाठी मोफत आिण स या िश णाबरोबरच 
यां यासाठी वतं  वसितगृह े असावीत असाही यांचा दिृ कोन होता. आप या भारतातील दिलत ि यानंा 

िश णाची िनतातं आव यकता आह ेह े यानंी समाजाला पटवून दे याचा य  केला. िश णािशवाय सामािजक 
प रवतनाची या पूण होणार नस यामुळे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर िश णाला मह वाचे थान दले याव न 
एका समथ समाज सुधारकाबरोबरच एका थोर िश ण त ांची भूिमका यांनी यश वीपणे पार पाडले असेच 
हणावे लागेल. 

औरंगाबाद मधील िम लद महािव ालया या उ ाटन संगी डॉ. बाबासाहबे यांनी काढलेली उ ार मोठे 
माननीय होते. ते हणाले क " िश ण हणजे खाल या समाजाची उ ती कर याचा य  आ थक अस याच े
मान यात येते. पण ते चूक आह.े हदु थानातील दिलत समाजाची उ ती करणे हणजे यांना अ , व , 
िनवा याची सोय क न पूव माणे यांना उ वण यांची  सेवा  कर यास लावणे न ह.े तर यामुळे याचंे जीवन 
िनदयपणे लुबड यात आले आह े यांच ेआिण यां या वतः या तसेच रा ा या िहता या दृ ीन े िश णाचे मह व 
काय आह,े याची यांना जाणीव क न दणेे हणजे खरे िश ण होय. मा या मते, आप या सव सामािजक दखु यावर 
िश ण हचे एक औषध आह.े" त कालीन सामािजक ि थती, िश ण आिण दा र  यािवषयी अ यंत जागृतपणे डॉ. 
बाबासाहबे यांनी चतन केल ेहोते. या चतनाचे सार सागंताना ते हणाले होते क , ही अव था कती य असली 
तरी िवघातक आह.े  वातं याची आव यकता जर मा य असेल तर शू  दरेक एक या ठायी आपले 
वातं य र ण कर याची श  उ प  होणे अ यंत ज री आह े व ती िश णािशवाय होऊ शकत नाही. या 

कारणा तव येक सुधारले या रा ात जेला सुिशि त कर याची जबाबदारी सरकारला आप या अंगावर घेणे 
ा  झाले आह.े डॉ. बाबासाहबेांचे ह ेिवचार आज वातं यो र काळात दखेील अनुकरणीय वाटतात.डॉ.बाबासाहबे  
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आबंेडकर याचं ेशै िणक कायआबंेडकर याचं ेशै िणक कायआबंेडकर याचं ेशै िणक कायआबंेडकर याचं ेशै िणक काय::::    
एक दृ ा समाज िश क हणून डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी ल णीय काय केले यांचे काय पुढील माणे 

सांगता येईल. 
१. ३१ जानेवारी १९२० पासून भारतातील िवषमता दरू कर यासाठी 'मूकनायक' ह े पाि क सु  केल.े 

'मूकनायक' पाि क काढ यासाठी राज ी शा  महाराजानंी अडीच हजार पये दणेगी दली होती. 
२. पद दिलतांना आप या अिधकारांची जाण हावी हणून इ.स. 1924 म ये बिह कृत िहतकारणी सभचेी 

थापना केली. 
३. इ.स.१९२९ म ये 'जनता' या नावाचे एक नवीन पाि क सु  केल.े 
४. इ.स.१९४५ मंुबईला पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना केली. 
५. २० जून १९४६ ला मंुबई यथेे िस ाथ कॉलेजची थापना केली. 
६. इ.स. १९५० म ये औरंगाबाद येथे िम लद महािव ालय सु  केल.े 
७. इ.स.१९५६ म ये िस ाथ िवधी महािव ालयाची थापना केली. 
८. अथशा , अ पृ यता व दिलतो दार, लोकशाही, बौ  धम, हद ूधम आिण राजकारण या िवषयावर इं जी 

भाषेतून िवपुल लेखन केले. 
९. वाचनालय,े समाज क  ेआिण अ यास मंडळे उघडून सं कृतीचा सार केला. 

१०. वसितगृह े उघडून दिलत वगाम ये िश ण सार केला. 
११. प रषदा, मेळावे, सभा घेऊन ी- पु षांना िश ण घे यासाठी वृ  केले. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप:::: 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े अलौ कक बुि म ा लाभलेले एक े  िव ान होते. हजारो वष चालत 

आले या भारतीय समाज व थेिव  लोकिश णा या मा यमातून यांनी बंडाचा झडा उभारला. आप या 
बांधवांना संघ टत क न अ यायािव  संघष कर यास आिण याय ह ासाठी जग यासाठी िश णा या साधनाचा 
उपयोग केला. शै िणक दृ ा उपेि तांना जीवनात अपेि त प रवतन घडवून आण याची यांनी पराका ा केली. 

ाथिमक, मा यिमक व उ  िश णाला मह व दऊेन िश णातून माणसाला माणूस िनमाण करावयाच ेअसेल तर 
िव ा, िवनय आिण शील या ि गुणांची नीट जोपासना केली पािहजे असे यांचे मत होते. ी िश णाला मह व 
दऊेन दिलत वगासाठी अनेक संघटना, पु तके व भाषणा या मा यमातून जनजागृती केली. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::    

१) ाचाय रा. त.ु भगत, (२००१) िश णातील थोर िवचारवंत, चैत य काशन, को हापूर. 
२) फडके भालचं , (१९८५) फुले -आंबेडकर शोध आिण बोध, आनंद काशन, औरंगाबाद. 
३) क र धनंजय, (२०१२) डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकर, पॉपुलर काशन, मंुबई. 
४) दोषी व जैन, (२०१०) सामािजक अनुसंधान, रावत पि लकेशन, जयपुर.    
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समाज सधुारकाचं ेकाय व िवचारसमाज सधुारकाचं ेकाय व िवचारसमाज सधुारकाचं ेकाय व िवचारसमाज सधुारकाचं ेकाय व िवचार    
 

ा. याम येवतीकर    
गो. सी. टो पे कला, वािण य व िव ान महािव ालय, चांदरू बाजार 

 

मिहला स मीकरण म य े पु षांची भूिमका अ यंत मह वाचे आह.े ही भुिमका पाहत असताना अनेक 
समाजसुधारक यांचे िवचार व काय ह े अ यासावे लागेल तरच मिहला स मीकरण याम ये पु षांची भूिमका 
आप या ल ात येईल. ि यांना पु षा माणे ह  व अिधकार िमळावे यांना स मानाने जगता यावे तसेच 
सामािजक वहारात सामील होता यावे हा उ शे समोर ठेवून समाज  व थे िव  बंड पुका न अनेक 
समाजसुधारकांनी ि यां या गतीक रता य  केले. 
वामी िववेकानंद –  

वामी िववेकानंद ह े एक थोर समाजसेवक होते यानंी िश णाचा सार कर यासाठी व ानाचा 
सारासाठी रामकृ ण िमशन ची थापना केली. ी जीवनात सुधारणा कर या या दृ ीने यांनी मह वपूण काय 

केले. वामीज चे भारतीय ि यांब ल चे िवचार आजही मह वपूण ठरतात भारता या सामािजक पुनरचना या 
कायात ी दा य िवमोचन आिण ह रजनांना वर आणणे ही दोन मह वाची याचे मुख मानली.  भारतात 
ि यांना वाटेल तसे पायदळी तुडवणे शोषण करणा या अनेक कु था आहते जर ि यांची उ ती झाली तर याचंी 
मुले चांग या कारे उदा  काय क  शकतील. व दशेाचे नावही उ वल करतील. ि यांना यो य थान दले तरच 
दशेाचा िवकास होईल. या दशेात यांना मह वाचे थान दे यात येणार नाही तो दशे भिव यात कधी मोठा होणार 
नाही.  

भारतात ि यांब ल यो य आदर दशवला जात नाही ि यांकड ेितर कारान ेपािहले जाते तसचे ीयांना 
नरकाच े ार या दृ ीने पािहले जाते. भारतीय ि यानंा धम कला िव ान गृह व थापन आरो य िश ण ह ेसव 
िवषय िशकवले पािहजते. ि यांना िश ण द यामुळे चांगले काय आिण वाईट काय ि यांना चांगल ेसमजू शकेल. 
व या वाईट गो चा याग करतील. िश णामुळे ि यांचे बरच  सुटू शकतील. शहरा माणेच खेळता येईल ी 
िश णाचे क  थापन झाली पािहजे. ि यांना िश ण िमळा यावर यांना कोण या सुधारणा ह ात ह े या वतः 
सांगू शकतील. वतः या सम या वतः सोडवता ये याची मता यां याम ये िनमाण होईल. याग आ म िनयं ण 
आिण अ याि मक सा-यांचे वळण भारतीय ि यानंा लावले गेले तरच आदश ि या समाजात िनमाण होतील. 
पंिडत ई रचं  िव ासागर –   

पंिडत ई रचं  िव ासागर ह े बंगालमधील समाज सधुारक  मधील एक मह वाचे व  अन य साधारण 
ि म व होते. ते िवधवा िववाहाचे क र पुर कत होते. यांनी िवधवां या िववाहाक रता चळवळ चालवली 

होती. तसेच ब प ी वाची था काय ाने बंद कर यासाठीही चालवली होती. तसेच बाल िववाहाची था बंद 
कर यासाठी दखेील आंदोलन केल े होते. ि यां या िश णासाठी यांनी फार मोठे काय केल.े  
राजा राममोहन राय -  

भारता या आधुिनक बोधना या काळातील एक थोर समाज सुधारक व ी दा य िवमोचन आ या 
चळवळीचे पुर कत हणून यांचा आजारान े उ लेख करावा लागतो.  ढी आिण परंपरा यां या दु  च ात 
अडकले या ि यांना बंधन मु  करणे यासाठी यानंी य  केला. सतीची था बंद कर यासाठी यांनी य  केला. 
सती था ि यांना वारसा ह  तसचे ब प ी वाची था बंद कर यासाठी यांनी फार मोठे य  केले व यां या 

य ांना यश येऊन लॉड ब टग ने सतीची दु  चालीला काय ान े बंदी घातली. ि यांना  हणून वतं  
अि त व आह.े पती या अि त वावर ती अवलंबून नाही. पती या मृ यूनतंर ही ती जगू शकत ेसमाजाची ती एक 
घटक आह.े  ितलाही पु षा माणे िजवंत राह याचा अिधकार आह.े ीला चूल आिण मूल या जंजाळात अडकवून 
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ठेव यात आले आह.े ीला िश णापासून वंिचत ठेव यात आले आह.े हणून ी दा य िवमोचन झाल ेपािहजे. असे 
झा यास िशि त पु ष ि यांकड ेसांगू ितने व उदारतने ेपाहतील.  
महा मा योितबा फुल-े  

महा मा योितबा फुले यानंी स यशोधक समाजाची थापना केली व भारतातील सामािजक गुलामिगरी 
िव  बंड पुकारले. यांनी वातं य समता व बंधुभाव या तीन त वावर िन ा ठेवून समाजसुधारणेचे काय केले. 
भारतात या काळात ी िश णाकड ेफार दलु  होते. त े पा न ी िश णाच ेकाय कर याच े यांनी ठरवल ेव 
पु यात 1851 साली मुल साठी पिहली शाळा बुधवार पेठेत सु  केले. या काळात ि या आिण शू  यांना िव चेा 
अिधकार न हता ीला िश ण दले तर ती कु मागाला लागला व घरादाराचे वाटोळे होईल अस ेमानले जात होत.े 
अशा या सव पा भूमीवर योतीबांनी ी िश णासाठी फार मोठे काय केले. आपली प ी सािव ीबाई फुले यानंा 
यांनी िशकिवले. सािव ीबा चा शाळेत येता जाताना फार छळ होत असे. तरीही सािव ीबा नी आपले काम 

नेटाने आिण िन ने ेपूण केले. योतीबांनी सु  केलेली मुल या शाळेत काम कर यासाठी याकाळी िश कही िमळत 
नसत ते हा योतीबांनी आपली प ी सािव ीबाई यानंा िलहायला वाचायला िशकवले ितची िशि का हणून 
नेमणूक केली. महा मा योितबा फुले यां या ी जीवनासाठी केले या कायामुळे ी जीवनात फार मोठे प रवतन 
झाले. तेच काय सािव ीबाईनी अ यंत ितकूल प रि थतीत िन नेे चालू ठेवले. सािव ीबाईनी महा मा फुले यां या 

ांितकायात वताला झोकून दले.  
महष  दयानंद सर वती- 

मुलां माणेच मुल नाही िश ण दणेे आव यक आह.े महष  दयानंद यां या पूव  ि यांना वेद वण 
कर याचे व वेदा ययन अिधकारापासून वंिचत ठेव यात आले होते. पंचय ा,16 सं कार, ह े कोणतेच अिधकार 
ि यांना न हते. वामी दयानंद यांनी ि यानंा वेदशा  िशकव याचा तसेच वेदशा  चे अ ययन क न य याग 
कर याचा अिधकार पु षां माणेच दला. ि या िशक या नाहीत तर मुल या शाळेत िश कांना िमळणार नाही. 
घरातील सव कामांची जबाबदारी ि यांवर असत े या सुिशि त नसतील तर घरची कामे वि थत होऊ शकणार 
नाहीत. ि यांना ाकरण धमशा  वै क गिणत व िश प िव ा यांचे िश ण दले गेले पािहजे. कारण यािशवाय 
स य अस याचा िनणय, अितशय अनुकूल वतन, यथायो य संतान उ प ी मुलांचे कॉलम पासून घरातील सव कामे 
यो य प तीने पार पाडणे वै क शा ा या आधारे समतोल आहार बनिवणे इ यादी गो ी यांना करता येणार 
नाहीत. 
महष  ध डो केशव कव 
  ि यां या जीवनात ख या अथाने प रवतन करणा या े  म ये अ णासाहबे कव अ ग य होत.े ी 
जीवनाचे त ेउ ार करते होते . याकाळी महष  कव यांनी ि यांची ि थती व हद ूबाल िवधवां ची ि थती वतः 

य  पािहली व याचंे अंतकरण िथत झाल.े अ णा साहबेांनी िवधवांची ि थती सुधार याचा य  केला यांनी 
वतः पुन ववाह केला. याकाळी मुल चे बाल िववाह होत असत बाल िववाह मुळे मुली लवकर िवधवा होत असत. 

वैध  मुळे यांना ज म भर माहरेी कवा सासरी राहावे लागे.  च रताथासाठी  मोलकरणीचे काम यांना करावे 
लागे अशा ददुवी बािलका यां यासाठी आ म काढून अ णा साहबेांनी यांना आ थक वातं याचा माग खुला केला.  
सारांश                

पूव या काळी ि यांच ेि थतीही पशुतु य होती. ि यानंा जग याचा अिधकार नाकार यात आला होता. 
अनेक वाईट था याकाळी अि त वात हो या उदाहरण- सती था ि यांचे केशवपन दवेदासी बालिववाह. वेद 
शा  िशक याचा ऐक याचा, िश ण घे याचा संप ीम ये वाटा नसणे इ यादी अिधकारांपासून ि या वंिचत 
हो या. ि यांना सदवै घरगुती काम याम ये जखडून ठेवलं जाई. पु षी वच व मुळे यांना कोण याही 
िनणय येम ये थान न हते.  यामुळे यांचे वातं य िहरावून घेतले गेले होते. ढी आिण परंपरा यां या ढ ग 
खाली अडकले या ि यांना तसचे यां यावरील अ याय व दली जाणारी असमानतेची वागणूक या िव  बंड 
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पुका न समाज व थेिव  जाऊन वरील समाज सुधारकांनी ि यां या जीवनात अमूला  बदल घडिव याचा 
य  केला. 
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MkWMkWMkWMkW----    eqDrk fuo`Rrh fcjknkjeqDrk fuo`Rrh fcjknkjeqDrk fuo`Rrh fcjknkjeqDrk fuo`Rrh fcjknkj    
ejkBh foHkkx izeq[k] Jh- nRr egkfo|ky; gnxkao rk- gnxkao ft-ukansM eks-ua-9970463355 

Email-biradarmukta@gmail.com 
 

egkRek clos”ojkapk tUe ckjkO;k “krdkr >kyk ijarq ckjkO;k “krdkrhy ifjfLFkrh gh HkkjrkP;k 
n`’Vhus fparktud gksrh- lektjpusph ewyrosp lekt foljyk gksrk-pkj o.kZ O;oLFkk R;krp L=h;kauk 
“kqnzkis{kkgh uhp fnyk tk.kkjk ntkZ vkf.k eksxykaph vkØe.ks ;kauh lekt HkjMyk xsyk gksrk- lxGk lekt 
tkrh;rk o mpuhprsP;k xrsZr dkslGyk gksrk-R;kpkp Qk;nk ?ksÅu rRdkyhu lRrk/kkÚ;kauh lxG;kukp 
xqyke cufoys ckjkO;k “krdkP;k toGtoG vlysyk laiw.kZ dky[kaM gk lkekftd] lkaLd`frd ]jktdh;] 
/kkfeZd xqykefxjhPkkp dky[kaM gksrk- lerk] Lokra«; lkj[;k Fkksj rRokdMs nqyZ{k >kys gksrs-vkf.k 
lektke/;s tkrhHksn] fo’kerk] nqtkHkko ok<hl ykxyk gksrk- ;kpk Qk;nk vjckuh ?ksryk o eq?ky cuwu 
rRdkyhu ifjfLFkrh gkrkr ?ksÅu lokZukp xqyke cufoys- gtkjks o’kkZP;k lRrkLFkkukeqGs ckgs#u ;sÅu 
ns[khy eks?ky vR;kpkjkpk vfrjsd d# ykxys vkf.k R;kP;k izfrfØ;k Eg.kwu jktdh;] lkekftd] {ks=kr 
vlarks’k fuekZ.k >kyk- Hkkjrh; lekt nksUgh cktwuh HkjMyk tkr gksrk- ,dk cktwus pkrqoZ.;Z O;oLFkk rj 
nqlÚ;k cktwus eks?kaykph xqykefxjh] vR;kpkj Hkkjrh; lekt gk ǹ’VpØkr vMdyk gksrk- gtkjks o’ksZ 
xqykefxjh lgu dsY;kuarj lektkr osxosxGs lar o fopkjoar fuekZ.k >kys- R;kaP;k tkf.kosrwu] tkx`rhrwu 
Hkkjrh; lekt tkxr̀ >kyk- vkf.k R;kauk xqykehph tk.kho >kyh- ckjkO;k “krdkP;k iwqohZgh dkgh izek.kkr gk 
iz;Ru >kyk gksrk- dkgh la?kVuk LFkkfir d#u lekt tkxr̀ dj.;kPkk iz;Ru >kyk gksrk- i.k ckjkO;k 
“krdkiklwu lkekftd fo’kerk u’V dj.;klkBh osxosxG;k larkuh o laiznk;kauh vkrksukr iz;Ru dsys- 

egkRek clos”oj gs txkrhy ifgys O;Drh vkgsr- R;kauh lalnh; yksd”kkghPkk iqjLdkj dssyk -
lektkrhy vfu’B pkyh&fjrh ] vfu’B izFkk ;kapk Lor%P;k fgerhoj fojks/k dj.kkjs lkekftd lq/kkj.ksps 
iz.ksrs Eg.kts egkRek clos”oj vkgsr- tkrh;rk u’B dj.;klkBh Lor%iklwu lq#okr dj.kkjs lar vkgsr- 
clos”ojkaP;k tUekP;k osGph lkekftd fLFkrh gh cqjlVysY;k fopkjkaph ] /kkfeZd vfLFkjrsph] va/kJ/nsus 
cjcVysyh gksrh- va/kJ/nsP;k vkgkjh tkÅu vfu’BkalkBhuk c<kok ns.kkjh lkekftd fLFkrh gksrh- loZ 
lektkP;k O;ogkjkr gk pkrqo.kZHkko rarksrar ikGyk tkr gksrk- pkrqo.kZ O;oLFkseqGs czkEg.k oxZ ojp< >kyk 
gksrk- tkrhtkrhr Hksn ok<ys gksrs- tkrhe/;sgh mitkrh fuekZ.k >kY;k gksR;k f”kokf”ko Li`”;vLi`”;kP;k 
HksnHkkokus “kqnz oxkZps tx.ks vlg; >kys gksrs- ikghY;kank tkrhizFkk uOgrh O;olk;kus JefoHkkxkus tkrhizFkk 
fuekZ.k >kyh vkf.k dkykarjkus R;k izFksl fod`r #i fuekZ.k >kys o.kkZrwu tkrh >kY;k ,[kk|k vLi`”;kP;k 
iksVh fon~oku tUeyk rjhgh rks vLi`”; Bjk;pk dkj.k rks osniBu d# “kdr uOgrk- fL«k;kaP;k ckcrhrgh 
gh izFkk gksrh- rRdkyhu ifjfLFkrh gh fL=;kauk uhp ekuwu pwqy vkf.k ewy ;k dr̀hr Mkacwu Bso.kkjhp gksrh- 
clos”oj dkyhu lektkr O;olk;ku#i  tkrh cuY;k gksR;k- ckjk cyqrsnkj i/nr voyac gksrh vkf.k R;k 
loZkoj czkEg.kkaps opZLo gksrs- vusd tkrhe/;s dekyhpk HksnHkko gksrk czEg.kkauk mPpHkzw vls vf/kdkj feGkysys 
gksrs vkf.k v”kkp ,dk mPpHkzq czkEg.k dqVqackr egkRek clos”ojkaPkk tUe >kyk gksrk- 
egkRek clos”ojkapk tUe %&egkRek clos”ojkapk tUe %&egkRek clos”ojkapk tUe %&egkRek clos”ojkapk tUe %&  

egkRek clos”ojkpk tUe dukZVdke/;s ckxsokMh ;k xkoh >kyk- v{k;rr̀h;P;k fno”kh b-l-1131 yk 
egkRek clos”ojkapk tUe >kyk - R;kaP;k vkbZps ukao eknykafcdk o oMhykaps ukao efnjkt gksrs- rRdkyhu 
ifjfLFkrhr “kSo&oS’.ko /kekZpk cksyckyk gksrk- egkRek clos”ojkaps oMhy ek= czkEg.k vlwugh “kSo laiznk;kps 
dÍj leFkZd gksrs vkf.k tUekus czkEg.k vlY;keqGs jhrh&ijaijkgh eku.kkjs gksrs- R;kauk ukxykafcdk gh eksBh 
cgh.k gksrh- clos”oj “kSo czkEg.k dqVqackr tUeY;keqGsa o;kP;k vkBO;k o’khZp R;kapk miu;u dj.;kpk ?kkV 
R;kaP;k vkbZ oMhykauh ?kkryk ijarq clos”ojkauh miu;ukpk fojks/k d#u ?kjkpk R;kx dsyk- 

ygkui.khiklwup clos”oj cq/nhoknh vlY;keqGs R;kauk ?kjkrhy lektkrhy HksnkHksn dGr gksrk ek>k 
miu;u LkaLdkj dj.kkj ex cfg.khpk dk ukgh- eyk f”kdfo.;kl xq# ?kjh ;srkr ex cfg.khyk dk ukgh 
vls iz”u R;kaP;k ckyeukrp fuekZ.k gksr vlr R;kauk okVk;ps dh HkkaMs ckgs#u LoPN dj.;kr vFkZ ukgh 
rj rs vkrwu LoPN >kys ikfgts clos”ojkaP;k vkbZoMhyakuk R;kapk gk /keZfonzksg vkoMyk ukgh-Eg.kwu 
clos”ojkauh vkBO;k o’khZ x̀gR;kx d#u d̀’.kkdkBP;k dqMy laxe ;k “kSo {ks=kr tkrosn equhP;kdMwu fyax 
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fn{kk ?ksryh o vkiY;k vaxkoj f”kofyax /kkj.k dsys frFksp jkgwu R;kauh osn&iqjk.k ] bfrgkl o /keZ”kkL«kkps 
/kMs ?ksrys vusd Hkk’ksrhy xzaFkkps okpu dsys- 
egkRek clos”ojkaps vLi`”krk fuokj.kegkRek clos”ojkaps vLi`”krk fuokj.kegkRek clos”ojkaps vLi`”krk fuokj.kegkRek clos”ojkaps vLi`”krk fuokj.kkkkkps dk;Z %&ps dk;Z %&ps dk;Z %&ps dk;Z %&   

egkRek clos”ojkauh loZp {ks=kr dsysyh dkefxjh vrwyuh; vkgs- rRdkyhu ifjfLFkrhyk Nsn nsÅu 
ekuo tkr ,d vkgs- gk fopkj clos”ojkauh #tfoyk ckjkO;k “krdke/;s vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk 
feGowu fnyh-vKku o va/kJ/nsus Hk;Hkhr >kysY;k o lkekftd eqY;kauk foljysY;k lektkyk  egkRek 
clos”ojkauh vkiY;k opu lkfgR;kP;k ek/;ekrwu tkxs dsys- egkRek clos”ojkauh jktdkj.kkP;k ek/;ekrwu 
lekt lq/kkj.kk dsyh- ekuo ghp tkr vkgs- vkf.k ekuork gkp /keZ vkgs-;kpk lektkr izpkj o izlkj dsyk 
/kkfeZd rRoKku o HkDrh ;kpk leUo; d#u /kkfeZd ,dkRerspk fl/nkar ekaMyk- 

ckjkO;k “krdke/;s Kkus”oj egkjktkuh vksoh o vHkaxkP;k ek/;ekrwu ekr`Hkk’kspk Lohdkj d#u 
loZlkekU; ek.klkauk tkxr̀ dsys R;kp izek.ks egkRek clos”ojkauh vkiY;k opu lkfgR;kP;k ek/;ekrwu 
tutkxr̀h dj.;kps dk;Z dsys HkDrhpk ekxZ L«kh&iq#’kkauk [kqyk dsyk- laLdr̀e/khy rRoKku dUuM Hkk’ksr 
vkuwwu loZlkekU; ek.klkyk [kqys d#u fnys “opukpk [kjk vFkZ cksYkY;kizek.ks okx.kkjk” vlk gksrks ohj”kSo 
lkfgR;kr lk/;k lksI;k rlsp ljG “kSyhrwu dkO;e; Hkk’ksr r;kj dsysys v/;kRe cks/k Eg.kts opu gks;] 
egkRek clos”ojkauh ;k opukP;k ek/;ekrwu vuqHko eaMikr lHkk ?ksÅu lektkrhy tkrh;rk u’B dj.;kpk 
iz;Ru dsyk rRdkyhu izfrdwy ifjfLFkrhr egkRek clos”ojkauh vLi`”;rk fuokj.kkps egku dk;Z dsys- egkRek 
clos”ojkauh loZ tkrho.kkZrhy L=h iq#’kkalkBh ] oSpkfjd vnkuiznkuklkBh vuqHkoeaMi ukokps lkaLd`frd 
O;klihB r;kj dsy-s rs vkiY;k rRoKkukr Eg.kr dh “okGwr ikÅys meVyh rj ikÅys meVrkr i.k rh 
ikÅys tkr n”kZor ukghr-” izR;sdtu ek.kwlp vkgs gs lkaxrkuk clos”oj ǹ’Vkr nsrkr-  

“egkjokM;kaph ok f”koky;kph tehu vlrs dk osxGh ]”kkSpkps ik.kh ok vkpeukps ik.kh vls dk 
“kqfp v”kqph” iz-Ø-100 psruk fparke.kh  

tehu vkf.k ik.;kps mnk- nsÅu clos”oj lkaxrkr tehu eanhj vkf.k tkr ikgr ukgh- rlsp ik.kh 
lq/nk osxGk fopkj djr ukgh- ex ek.klk ek.klkr Hksn dk ? tkrh;rk u’B >kyh ikfgts lkÚ;k 
vlekursps ewG pkrwoZ.;Z vkgs- rh u’B >kyh ikfgts vLi`”;rsps ykaPNu nqj >kys ikfgts clos”ojkauh 
lukru izòRrh fo#/n caM iqdkjys f”koHkDr leku vkgsr- ex rs dks.kR;kgh tkrhps vlksr- vlk fu;e dsyk 
tkrh;rk mpuhprk d”kh fuekZ.k >kyh- R;kps dkj.k clOks”oj fo’kn djrkr- 

yks[kaM rkiowuh >kyk yksgkj A /kquh /kqÅfu >kyk ifjV 
oL«k fo.kwuh >kyk fo.kdj A osn okpwuh >kyk czkEg.k ¼clo opuker̀ 91½ 

ekuo gk tUerkp tkr ?ksÅu tUeysyk uOgrk- T;kP;k R;kP;k O;olk;krwu tkr fuekZ.k >kyh- i.k 
lektkrhy dkgh mPpof.kZ;kauh /kekZyk vkiyh eDrsnkjh ekuwu lektkph fiGo.kwd dj.;kl lq#Okkr dsyh - 
rRdkyhu ifjfLFkrhr  lektkr vusd nq’B pkyhjhrh o #<h iajiajk gksR;k nhu nfyr vfu’B #<h izFkkeqGs 
HkjMys tkr gksrs- tkr o.kZ v”kk [kqGpV fopkjkeqGs lektkr ghursph Hkkouk ijkdksVhyk iksgpyh gksrh- gk 
HksnHkko ghu Hkkouk nwj d#u clos”ojkauh uSfrd ewY;kph izfr’Bkiuk dj.kkjk lekt fuekZ.k dsyk- ohj”kSo 
/kekZph LFkkiuk d#u lektkrhy loZ tkrh/kekZP;k yksdkauk vuq;k;h cuoys o nhu nfyrkaP;k eukrhy 
vkRefo”okl tkxk dsyk- 

e- clos”ojkauh ifgyk vkarjtkrh; fookgkl ekU;rk feGowu nsÅu lekt ,d vkgs gs fl/n dsys-  
“nsgk”kh f”k.kowfu] euklh dGoGwuh 

lk/kkos Eg.krh ropj.k gs mfpr dk ?” 
nsgkyk vkkf.k eukyk ;kruk nsÅu dsysyh HkDrh ;ksX; vkgs dk ? HkDrkpk gs nsgp f”kokpk nsg 

vlrks tho vkf.k f”ko osxGk ukgh HkDrkP;k eukyk vkf.k nsgkyk gks.kkÚ;k osnuk g;k nsokP;kgh eukyk 
gksrkr- nsop tkrikr fopkjr ukgh ex ek.klkauh fuekZ.k dsysyh fo’kerk dk ekU; djkoh? vlkgh iz”u 
egkRek clos”oj ekaMrkr- 

FkksMD;kr egkRek clos”ojkauh rRdkyhu ifjfLFkrhr caM d#Uk lektkrhy vKku va/kJ/nk eksMhr 
dk<yh- pkj o.kZO;oLFksr foHkkxysyk lekt f”koHkDrhr yhu dsyk L«kh;kauk U;k; feGowu fnyk- lekursP;k 
RkRokoj lekt mHkkj.kh dsyh pkjo.;ZO;oLFksoj vk/kkjysyk lekt pkj tkrhr foHkkxyk xsyk o “kqnz R;kr 
uhp oxZ BjYkk “kqnzkauk Kku laiknu dj.;kpk vf/kdkj ukgh- “kqnzkauk lkoZtfud ik.koB;koj ik.kh Hkj.;kpk 
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vf/kdkj ukgh- “kqnzkauk HkDrh dj.;kPkk vf/kdkj ukgh “kqnzkauh QDr uhp dkes djko;kph] czkEg.k ek= osn 
v/;;u dj.kkj v”kk vusd dqizFkkuk egkRek clos”ojkauh lektkrwu gíikj dsys- ts “kqnz xqykehps thou 
txys] vkiY;k iwoZlafprkyk nks’k nsÅu nSooknh >kys- R;kaP;k MksD;krwu nSookn gh ladYiukp dk<wu Vkdyh 
“kqnzkauk lar cufoys lokZP;k ?kjh tkÅu tso.k d#u loZ ca/kqRokph Hkkouk fuekZ.k dsyh- lekt ,dla?k 
dj.;klkBh R;kauh ohj”kSo /kekZph LFkkiuk dsyh iqjksghr o czkEg.k”kkgh u’B dj.;klkBh pGoG mHkh dsyh- 
Lor% tkrhus czkEg.k vlwugh lekursP;k pGoGhps usr`Rogh dsys egkRek clos”ojkauh ckjkO;k “krdkr 
lektkrhy fo’kerk u’V dj.;kPkk iz;Ru dsyk rs d`frf”ky lektksn~/kkjd] nfyrkaps dSokjh gksÅu lekt 
,dla/k dj.;kpk iz;Ru dsyk lektkrhy oxZokn o lkekftd fo’kerk u’V dj.;klkBh v[kaM la?k’kZ dsyk- 
lkekU;krhy lkekU; L«kh iq#’kke/;s tkx`rh dj.kkjs lektksn~/kkjd Eg.kwu egkRek clos”ojkdMs ikfgys tkrs- 

egkRek clos”oj Fkksj lektlq/kkjd ] egkekuo] yksdf”k{kd] vuqHkoeaMi mHkkj.kkjk lRiq#’k] ifgys 
Lora= cqf/noknh] Lokra«; ] lerk] ca/kwRokps iqjLdrsZ ] L=h mn~/kkjd uO;k ;qxkps iz.ksrs] Fkksj lar miu;u 
laLdkjkl fojks/k dj.kkjk ifgyk czkEg.k egkekuo]vkarjtkrh; fookgkpk iqjLdrkZ Fkksj vFkZ”kkL=K Eg.kwugh 
egkRek clos”ojkaph x.kuk dsyh tkrs- 
lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk lanHkZ xzaFk     

1- Pksruk fparke.kh Jhclos”oj & MkW-izHkkdj ikBd 
2- lR;”kks/kd egkRek clos”oj & izk-fdlujko dqjkMs 
3- ckjkO;k “krdkrhy vk| lektlq/kkjd egkRek clos”oj & MkW-vk”kksd esudqnGs 
4- txrT;ksrh clos”oj & MkW-lq;Zdkar ?kqxjs  
5- opuke`r clos”oj Hkkx ,d & jktsanz ftjkscs 
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ाााा....    डॉडॉडॉडॉ....    सिचनसिचनसिचनसिचन    रामराव काळबाडंेरामराव काळबाडंेरामराव काळबाडंेरामराव काळबाडंे    
रा यशारा यशारा यशारा यशा     िवभागिवभागिवभागिवभाग    

य ूमॉडेल डी ी कॉय ूमॉडेल डी ी कॉय ूमॉडेल डी ी कॉय ूमॉडेल डी ी कॉलेललेेलेजजजज,,,,    हगोलीहगोलीहगोलीहगोली.... Email- sachinkalbande123@gmail.com 
तावना तावना तावना तावना –  

आज आपण भारतीय वां याचा “७५ वा वातं य दन अमृत महो सव” हणून साजरा करीत आहोत. 
भारतीय समाज हा अनादी काळापासुन या भतुलावर सतत गतीने जडणघडण घेत आह.े भारतीय समाज हा 
काळा या ओघात नेहमी बदलत गेला. ाचीन त ेआधुिनक कालखंडात भारतीय समाज अ ेसर होत गेला. भारतीय 
समाज व था ही ईसवी सन पुव कालखंडात िवखुरले या अव थेत अि त वात होती.कारण आज या माणात 
लोकसं या जगात वाढलेली आह.े या माणात त कालीन कालखंडात वाढलेली न हती. यामूळे  हा समुह 
क न जीवन जगत अस.े कालांतराने लोकसं या वाढीस लागुन हळूहळू भारतीय समाज िनमाण होऊ 
लागला.भारतीय भु दशे हा नैसिगक री या िविवधतेन ेनटलेला आह.े या भु दशेावर  राहणा या लोकां या रंग, 
प, बोली भाषा, खानपान, राहणीमान याम ये िविवधता दसून येते. या िविवधतनेे नटले या भारतात वेगवेगळे 

लोक वंश, ढी, था, पंरपरा, जाती, धम, भाषा, लग, आ था नुसार समाज व थेत जीवन जगत असतात. 
मानवी जीवाला मु यू हा अटळ अस याने समाजात जीवन जगत असताना  एका वंशाकडून दसु या वंशाकड े
ढी, था, परंपरा ह तातंरीत करीत असतो.या ह तांतरणामुळे भारतीय समाज दवस दवस आकार घेऊ लागला. 

भारतीय समाज हा ाचीन काळापासुन वेगवेगळया जाती, पंथ, धमात िवभागलेला आह.े येक जाती, 
पंथ, धमाचे लोक यां या ढी, पंरपरा, आ थानुसार जीवन जगत असतात. वंश परंपरागत  चालत आले या था, 
परंपरा, आ थाचे पालन एका िपढीकडून पूढ या िपढीकड ेआपोआप ह तांतरीत होत असते. समाजात आि त वात 
असले या स याकड ेडोळेझाक केली जात होती. यातनु अंध दा, अिन  ढी, था, परंपराना खतपाणी घातले 
जाऊन अनेक िपढया अ ाना या अंधकारात भरड या जात हो या. यामूळे अनके ी, पु षांवर अ याय, अ याचार 
होत होते. समाजात राहणा या लोकां या मनात असले या दांचा उपयोग अंध दते पांतरीत करणा या व 
दशाभुल करणा या असं य  समाजात वावर क रत असतात. अशा  सतत समाजात अंध दा व 

िभतीयु  वातावरण िनमाण क न लोकांचे मन आणी बु दी अंध दकेड े वळवीत असतात. गरीब, अ ानी, 
अंध दाळु, लोक या कु थांना बळी पडतात आणी वअि त व गमावुन टाकतात. यामुळे समाजात अंध दा 
वाढीस लागुन समाजाचा िवकास खंुटत जातो. 

भारतात शतकानु शतके अनके राजक य शि  क  िनमाण झाली. याम ये भारतीय समाज सतत भरकटला 
व भरडला जात होता. समाजातील लोकानंा िभतीयु  वातावरणात अ यायी लोकांचा अ याय सहन कर यािशवाय 
पयाय न हता. यामुळे समाज सुधारणा होऊ  शकली नाही. १९ ा शतकात भारतात शेकडो राजवटी अि तवात 
हो या. पंरतु यानंी समाजा या िवरोधात समाज सुधारणाचे काय केले नाही. अशा किल , गंुतागंूत, 
अपरीवतनीय, ताठर, कमठ, समाजात ि टीश ई ट इंडीया कंपनीन ेखंड, खंड, झाले या भारतात १९ ा शतकात 
घ  पाय रोवले.सन १८५७ चा रा ीय उठाव ि टीश शासनाने मोडून काढ यानतंर संपुण भारतात ि टीश स ा 
थापन झाली. ि टीश शासनाने बुरसटले या, अ ानी, था, परंपरांना िचकटले या भारतीय समाजात सुधारणा 

घडवुन आण यास सु वात केली.यासाठी भारतातील अनेक राजक य िवचारवंतानी सामाजीक, धा मक, आ थक, 
राजक य े ात सुधारणा घडिव यासाठी सतत ि टीश शासनाकड ेपाठपुरावा केला.याम ये सामाजीक सुधारणा 
घडवुन आण यात राजा राममोहन रॉय, म. योतीबा फुले, छ पती शा  महाराज, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 
ई यादी सार या भारतीय िवचारवंताच े िवचार आिण भारतीय सामाजीक सुधारणा म ये अमु य अस े योगदान 
लाभले आह.े यानंी त कालीन काळात घेतलेली भुिमका आज या वतमानकाळात सव भारतीयानंा वंदनीय अशीच 
आह.े 
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१) राजा राममोहन रॉय राजा राममोहन रॉय राजा राममोहन रॉय राजा राममोहन रॉय –––– 
राजा राममोहन रॉय याचंा ज म बंगाल मधील राधानगर येथ े२२ मे १७७२ रोजी झाला. रॉय ह ेकुशा  

बु दीवान िवचारवंत होत.े यांना पारशी, अरबी, सं कृत भाषा अवगत हो या. सन १८१५ म ये कोलकाता यथेे 
“आ मीय सभा” थापन केली. या मा यमातुन सामाजीक िवचार व सामाजीक सुधारणाचा यास तडीस 
ने यासाठी सतत काय केल.े रॉय यां या ज मा आधीच अनेक शतकां पासनु भारतात सामाजीक अव था अतीशय 
वाईट होती. अनके वाईट ढी, था, परंपरा, चालुच हो या. अशा वाईट, अ यायकारी, था, परंपरांची यांना चीड 
येत असे. 

   राजा राममोहन रॉय यानंी सव थम भारतीय समाज सुधारणे या दशेने सन १८१८ म ये ‘सती था’ 
बंदीची चळवळ सु  केली. रॉयना अनेक शतकांपासुन भारतात सतीची अमानुष आिण ू र था चालू अस याचे 
दसुन आले. या काळात पु ष अनेक ि यांशी िववाह करीत असत. तसचे बालिववाह था अस याने वय क पु ष 

लहान ि शी िववाह करीत. यामुळे पती या मु यू नंतर प ीला “सती था” या नावाखाली िवधवा ि यांना 
आ मदहन क न यावे लागे. पु ष धान सं कृतीन ेसती या प दतीला िवरोध न करता मा यताच दली होती. रॉय 
यांनी अशा “सती थेला” कडाडून िवरोध केला. सतीची चाल बंद कर यासाठी लोक जनजागृती कर याचे काय 
रॉयनी अिवरतपणे केल.े यामुळे सती या अमानषू थिेव द लोकमत तयार होत गेले. प रणामी सन १८२९ 
साली ि टीश ग हनर जनरल लॉड िव यम बट ग यांनी सती चाल था बंद करणारा कडक कायदा केला. हा कायदा 
भारतीय समाज सुधारणा या दशेने टाकलेल ेपिहले यश वी पाऊल ठरले. सामाजीक सुधारणा या बाबतीत राजा 
राममोहन रॉय यांना आधुिनक भारताचे जनक मानल ेगेले. यांची ही सुधारणा इितहासात अजरामर झाली आह.े 
यांचे योगदान अनमोल असेच होते. शेवटी समाज सधुारक राजा राममोहन रॉय यांचा मु यू इं लंड म ये सन 

१८३३ साली झाला. 
२) मममम.... योतीबा फुल ेयोतीबा फुल ेयोतीबा फुल ेयोतीबा फुल े––––     

म. योतीबा फुल ेयांचा ज म १८२७ साली पुणे येथे झाला. वया या ७ ा वषात मराठी शाळेत आिण 
वया या १४ ा वष  इं जी शाळेत िश ण झाले. त लख बु दी,अ यासु वृ ी, वाचन, वहारवादी,िव ानवादी 
दृ ीकोनमुळे यांचा वैचारीक दृ ीकोन ग भीत झाला. सन १८७३ साली “स यशोधक समाज”ची थापना केली. 
यातुन समाज सुधारणेवर भर दला. 
१) समाजातील लोकांची ा ण पुरोहीतांकडुन होणारी िपळवणूक थांबिव यासाठी सामाजीक चळवळ 

उभारली. 
२) मानवी ह ांची िशकवण दऊेन जनजागृती घडवून आणली. 
३) ा ण, ि य, वै य, शु  अशी वण व था झुगा न गुणकमािधि त समाजरचना ि वकारली. 
४) समाजातील ि  आिण शु ांचा जातीभेद न  क न िश णाचा अिधकार दान केला. 
५) समाजातील जातीभेद, दवेदासी, सती, बालिववाह, अंध दा, अ ान, कु थांना िवरोध क न समाज 

सुधारणा घडवुन आणली. 
६) िवधवा ि यांचे पुनिववाह, ि  िश ण, बालह या तीबंधक गृह, अनाथा म, मुली या शाळा, 

अ पु यांसाठी शाळा, जातीभेद नमुलन, अशी सुधारणांची भुिमका घतेली. 
७) शेतकरी आिण कामगाराचंी था मांडुन सामाजीक प रि थतीत सुधारणा घडवुन आणली. 
८) समाजातील पृ य-अ पृ य, े -किन , असा भेदभाव न  क न अ पृ यासाठी आप या घरातील पा याचा 

हौद खुला क न दला. 
म. योतीबा फुले यांनी आयु य भर समाज सुधारणा घडवुन आण यात अनमोल अस ेयोगदान दले. अशा 

महान िवचारवंताचा मु यू २८ नो हबर १८९० रोजी झाला. यांच े भारतीय समाज सुधारणेतील योगदान 
इितहासात अजरामर होऊन सुवण अ रांने िलहीले गेले. 
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३) राजषराजषराजषराजष     छ पती शा  छ पती शा  छ पती शा  छ पती शा  महाराज महाराज महाराज महाराज –––– 
छ पती शा चा ज म २६ जुन १८७४ रोजी कागल, को हापुर येथे झाला. छ.शा ना २ एि ल १८९४ 

रोजी मंुबईचे ग हनर लॉड हॅ रस यांनी को हापुर गादीवर िवराजमान केले. छ.शा नी स ेत आ यानंतर संपुण 
रा यात फ न लोकां या गरजा, द:ुखे, ा र ी जीवन जवळुन पािहले. तसेच म.फुल या कायाने भािवत होऊन 
समाज सुधारणा घडवुन आण याचा चंग बांधला. राजवाडयांतुन महारवाडयात जाणारा पिहला राजा हणून 
सामाजीक चळवळी या इितहासाला यांची न द यावी लागली.छ. शा नी २० ा शतकां या ारंभापासनु 
लोकहीताचे काय कर यास सु वात क न दली. 

१) सन १८९४ साली वेठिबगार प दती बंदीचा वट कूम काढून वेठिबगारी कायमची बंद केली. 
२) सन १९०२ साली छ.शा नी नौकरीत मागासवग यांना ५० ट े  जागा राखीव ठेव या. 
३) सन १९१८ साली अ पृ य िनवारण कायदा, महारवतन, कुलकण  वतन, बलुतेदारी प दती कायदा क न 

बंद के या. 
४) वणा म सार या बळ श ूशी आयु यभर गिनमी का ाने लढा दला. 
५) म. योतीबा फुले यां या स यशोधक समाज चळवळीचा चार, सार क न समाजात  स याची योत 

पेटती ठेवली. 
६) छ.शा या आ याने डे न ए यूकेशन सोसायटी बलदडं झाली. सवासाठी िश णाचे दालने खुली केली. 
७) छ.शा नी ि ह टो रया बो डग, उदाजी मराठा व तीगृह, दगबर जैन बो डग, वीरशैव लगायत िवदयाथ  

व तीगृह, मुि लम बो डग, िमस लाक हो टेल, ीनामदवे बो डग, ढोर-चांभार बो डग, सुतार बो डग, 
िशवाजी वै दक िवदयालय व तीगृह,िनमाण क न सव जाती,धमा या िवदया याना िश णासह जेवण व 
राह याची सोय उपल ध क न दली. छ.शा  महाराज हचे व तीगृह िन मतीचे “जनक” आहते. 

८) ि  समानता, कलाकारानंा राजा य, कामगारांना काम व मोबदला, िवधवा पूनिववाहाला चालना, 
समतेचा िवचार मांडून सामाजीक सुधारणेत मौ यवान योगदान दले. 

      अशा महान छ पती शा  महाराजाचा मु यू ६ मे १९२२ रोजी मंुबईतील प हाळा लॉज झाला. 
४) डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर ––––     

डॉ. बाबासाहबेाचा ज म १४ एि ल १८९१ रोजी म य दशेातील म  या गावी झाला. डॉ.बाबासाहबेांनी 
िश णाला खुप मह व दऊेन उ  िश ण घेतले. आप या िश णाचा फायदा तळागाळातील लोकांपयत 
पोहचिव यासाठी सतत य  केले. रॉय, म.फुले, छ.शा नी आप या कालखंडात केले या समाज सुधारणाचा 
वारसा डॉ. बाबासाहबानी पुढे चालिवला.भारतीय समाजातील वण व था, जाती व थाची चौकट अितशय 
मजबुत होती. याम ये शु ांची दशा अतीशय वाईट होती. या शु ांना, अ पृ याना, दिलतांना, मागासवग यानंा 
समाजा या मु य वाहात आण यासाठी डॉ.आंबेडकरानंी आज म खच केला. यांनी केले या सामाजीक सुधारणा 
आधुिनक भारतीय समाज व भारतीय संिवधानाला निवन आकार दणेारे ठरले. डॉ.बाबासाहबानी भारतीय 
रा यघटने या मा यमातुन वातं य, समता, बंधतुा, याय, थािपत केला. महाडचा पा याचा स या ह,काळाराम 
मं दर स या ह, धमातरण, याला समाजातील िव थािपत, अ पृ य, मागासवग य, अ ानी, गरीब, लोकांचा भ म 
पां ठबा िमळाला. यातनु डॉ. आंबेडकरानंी भारतीय समाजाला निवन दशा ा  क न दली आह.े याचंी भुिमका 
व योगदान भारतीय समाजाला मागदशक ठरले आह.े 

१) डॉ आंबेडकरांनी अ पृ यांवर होणारे अ याचार व अ यया िव द आवाज उठवुन अ पृ य ही जनावरे नसनू 
माणसेच आहते. यानंा ही सवणा माणे समानतेने जीवन जग याचा अिधकार असुन तो भारतीय 
संिवधाना दारे ा  क न दला. 

२) वण व था, जातीभेद, धा मक अंध दा यातुन होणारे शोषन थांबिव यासाठी अ पृ यांना िश ण 
घे यास बा य केले. 
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३) सावजिनक पाणवठयावर अ पृ यांना पाणी िपणे कवा भर यास म ाव होता. यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी 
महाडचा चवदार तळयाचंा स या ह केला. यातनु पा यावर सवाचा समान अिधकार अस याचे िस द 
केले. 

४) सन २५ डसेबर १९२७ रोजी ताठर जाती भेदभाव आिण अ पृ यतेचे समथन करणा या मनु मृती ंथाच े
सावजिनक र या दहन केल.े यामधुन मानवी समता थािपत केली. 

५) सन २ माच १९३० रोजी नािशक या काळाराम मं दर वेश स या ह केला.हा स या ह पुढे सन १९३५ 
पयत चाल ु होता. सन १९३५ म ये येवला येथ े अ पृ य प रषदते या अ य  पदाव न बोलताना 
धमातरांची घोषणा केली. शेवटी १४ ऑ टोबर १९५६ रोजी नागपुर येथ े लाखो अनुयाया सह बौ द 
धमाची दी ा घेऊन ‘बौ द धम ि वकारला. 

६) भारतीय समाजात दिलतांची संघटना उभी क न यांचा सामाजीक, आ थक, राज कय, शै िणक िवकास 
घडवुन आणला. 

७) डॉ. आंबेडकरां या निवन िवचारांनी दिलतां या मनात फूत  संचा न जु या परंपरा व जुनाट िवचारांना 
पायदळी तुडवून वातं य, समता, याय िवचारांची श  संचारली. 

८) डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय रा यघटनेचे िनमाण काय क न सव भारतीयांना समान अिधकार ा  क न 
दले आहते. 

भारतीय समाजा या जडणघडणीत अनेक समाज सुधारकांची भुिमका अितशय मौ यवान आह.े याम य े
राजा राममोहन रॉय, म. योतीबा फुले, राजष  शा  महाराज,डॉ बाबासाहबे आंबेडकर यांची भुिमका अ णी 
व पाची आह.े या महान िवचारवंतानी भारतीय समाज सुधारणासाठी वत: ला अपण केले. आयु य भर सवणाच े

बुरसटलेले, घाणरड,े अ यायकारी, भेदभाव करणारे िवचार झुगा न नविवचाराचंी संजीवनी करोडो भारतीय 
लोकांना दऊेन समाजात नव चैत य िनमाण केल.े अशा थोर िवचारवंतानी भारतीय समाजा या जडणघडण 
करताना समाज सुधारणाची यो य भुिमका वठवुन आपले “न भूतो न भिव यती” असे योगदान दले आह.े 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं : : : : ----    

१) आधुिनक    भारतीय राजक य िवचारवंत, ाचाय डॉ.पी.डी.देवरे,डॉ.डी.एस.िनकंुभ,अमोल काशन,पुणे.पृ.१३-३२. 
२२२२) महारा  शासन आिण राजकारण, ा.िभवसनकर के.एस.,कैलास पि लकेशन औरंगाबाद,पृ.६-२७.    
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ßvk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps izorZd MkWßvk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps izorZd MkWßvk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps izorZd MkWßvk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps izorZd MkW----    Ckkcklkgsc vkacsMdjÞCkkcklkgsc vkacsMdjÞCkkcklkgsc vkacsMdjÞCkkcklkgsc vkacsMdjÞ    
    
                                                    ekxZn’kZd  ekxZn’kZd  ekxZn’kZd  ekxZn’kZd      

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    fnid lq/kkdj /kkjokMdjfnid lq/kkdj /kkjokMdjfnid lq/kkdj /kkjokMdjfnid lq/kkdj /kkjokMdj                    fot; jkeHkkÅ dkacGs fot; jkeHkkÅ dkacGs fot; jkeHkkÅ dkacGs fot; jkeHkkÅ dkacGs     
                                            lekt’kkL= foHkkx izeq[k       U;q ekWMsy fMxzh dkWyst] fgaxksyh  
       rks”.khoky egkfo|ky;] lsuxko             la'kk/ksd fo|kFkhZ 
          eks ua- 9130007444          eks ua- 9702972692  

 
izLrkouk%& izLrkouk%& izLrkouk%& izLrkouk%&     
    MkW- ckcklkgsc vkacsMdj [kÚ;k vFkkZus nhunqcGîkkaps] misf{kr] oafprkaps fifMrkaaps m/nkjdrsZ Eg.kwu lefiZr >kys vkgsr- 
R;kpcjkscj R;kauh lekt] dk;nk] /keZ] vFkZ’kkL= vkf.k tylalk/ku {ks=kr cgqeksy ;ksxnku fnys- R;kaps fopkj ns’kHkj O;Drh 
eukr o lekteukr vkf.k loZ ?kVdkai;Zar loZnwj iksgpkosr vkfnoklh nfyr o lektkrhy vkfFkZd n`”Vîkk nqcZy ?kVdkauk 
vkfFkZd o lkekftd o jktdh; U;k; feGowu ns.;kP;k dk;kZr fuf’pri.ks izsj.kknk;h Bjsy- izLrqr ys[kkr MkW- ckcklkgscka 
vkacsMdj vk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps] tylalk/ku fodklkps vk|izoRkZd vkgsr- ;kdjhrk tyfo”k;d Hkwfedscn~ny MkW- 
ckcklkgsckaps fopkj vktP;k vk/kqfud dkGke/;s lq/nk rarksrar ykxw gksrkr-  
 Ikk.kh gs thou vkgs- ijarq ik.kh nqyZHk >kY;kus ns’kkyk miyC/k vlysY;k ik.;kps fu;kstu uhVi.ks dsys ikfgts- 
tyflapu] dkyos] ukSdku;u] iwjfu;a=.k] tyekxZ] tyfo|qr fufeZrh] ouhdj.k] ekuokiklwu ik.;kps iznw”k.k VkG.ks] m|ksxkps 
lkaMik.kh] itZU;eku] dje.kqdhlkBh ik.kh bR;knh ckcrhr ty /kksj.kkph xjt vkgs- ;kps iqokZuqeku MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
dsys- ty/kksj.kkph ekxZn’kZd lw=s lkaxwu Bsoyh- Hkkjrh; lafo/kkukrgh ik.;kyk LFkku fnys- R;keqGs rs vk/kqfud HkkjrkP;k 
tyuhrhps izorZd Bjrkr-  
 l/;k ik.kh jk”Vªh; laiRrh Eg.kwu jk”Vªh; tyuhrh voyafcyh tkr vkgs- ‘kk’or fodklkr ik.kh] ra=Kku vkf.k 
fodkl gh lq/kkj.ksph lw=s vkgsr- ijarq ik.;kyk tkr ulrs- ra=Kkukyk /keZ ulrks- fodklkyk o.kkZpk okl ulrks- ik.;kyk 
xjhc] Jhear dkghp dGr ukgh- ik.;kph ekydh lkax.kkjk ek.kwl nfyr oLrhyk vkysyk ik.;kpk VWadj oGorks- nfyr 
oLrhpkgh fodkl fu/kh nqljhdMs oGorks- ik.;ko:u tkrhHksnkps jktdkj.k dsys tkrs- T;kP;kdMs ik.kh rks iq<kjh] T;kP;kdMs 
ik.kh vkgs R;kaP;kp eqyhps yXu gksbZy] T;kP;kdMs ik.kh vkgs rks izfrf”Br letyk tkrks- ns’kkpk ‘kk’or fodkl ik.;koj 
vkgs- ik.;koj ekydh lkax.kkjs ewyrRooknh r;kj gksr vkgsr- iznwf”kr ik.kh ckVyhr can d:u okVj cWad rsp pkyor vkgs- 
izokl djrkauk vki.k ik.;kph ckVyh fodr ?ksrks- bekjrhr ik.kh ulsy vki.k okVj VWadj cksykorks- iSls ekstrks Eg.kts 
ik.khlq/nk vkfFkZd oLrq >kyh vkgs-  
la’kks/ku i/nrh%&    la’kks/ku i/nrh%&    la’kks/ku i/nrh%&    la’kks/ku i/nrh%&        

izLrqr ‘kks/kfuca/k izkeq[;kus nqî;e lkeqxzhoj vk/kkjysyk vlwu rF; ladyuklkBh fofo/k lanHkZxzaFk] orZekui=] ekflds] 
ladsrLFkGs b- vk/kkj ?ks.;kr vkyk vkgs- 
la’kks/ku fo”k;kps mla’kks/ku fo”k;kps mla’kks/ku fo”k;kps mla’kks/ku fo”k;kps mn~ns’kn~ns’kn~ns’kn~ns’k    

1½ ik.;kps egRo vH;kl.ks o mik;;kstuk lqpfo.ks-  
2½ ik.kh gk ‘kk’or fodklkpk eqyHkwr ?kVd vkgs vkf.k R;k d’kk jkcfoY;k tkrhy ;koj mik;;kstuk lqpfo.ks-  

ik.;kps egRo%&ik.;kps egRo%&ik.;kps egRo%&ik.;kps egRo%&    
    ok<R;k yksdla[;seqGs ik.;kph ekx.kh lrr ?kjxqrh okijklkBh ik.kh ‘ksrhlkBh ik.kh] m|ksx /ka|klkBh oht 
fufeZrhlkBh ik.kh] ,o<sp uOgs rj dje.kqdhlkBh lq/nk ik.;kph ekx.kh ok<r vkgs- ik.kh gs thou vkgs gs letwu ?ks.ks 
vko’;d vkgs- R;keqGs ik.kh iz’u fnolsafnol fcdV cur tk.kkj vkgs gs ek= fuf’pr- ns’kkph vFkZO;oLFkk ‘ksrhoj mHkh vkgs- 
ik.;koj vkf.k ik.kh eqBhr tk.kkj vkgs- /kunkaMX;kpk dke djrhy etwj] ‘ksrdjh vkf.k nfyr- rls ikfgys rj ik.kh ?kj] 
f’k{k.k] oht] /kkU; ns.;kph tckcnkjh lektkph vkgs-  
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdjakuh cq/nhizkek.;okn yksd’kkgh] yksd’kkgh izek.kokn] jkT;?kVuk] foKkuokn] bgokn] /kEeokn] 
lekurk o Lokra«îk lgkuqHkqrh v’kk fpjaru ekuoh thouewY;kpk okjlk tiyk- ,o<sp dk; R;kaph xzaFklaink] Hkk”k.ks ?kVusrhy 
ppkZ fuosnus o eqyk[krh ;ko:u vls fnlwu ;srs dh lekt cfg”d`r oafpr ek.kwl R;kP;k rRoKkukpk egkuk;d gksrk- 
ek.klkP;k thoukrhy vU;k;] vlR;] vKku] va/kJ/nk vkf.k fo”kerk xGwu iMY;kf’kok; rks MksGl gksr ukgh- izcq/n cur 
ukgh- tkx`r ek.kwl fuekZ.k gksr ukgh- ;kdjhrk MkW- ckcklkgsckauh vk;q”;Hkj R;kfo:/n caM dsys- rlsp R;kauh lekurk] 
lektokn] Lokra«îk] ca/kqrk o d:.kk ;k ekuoh ewY;kapk iqjLdkj dsyk- laiw.kZ lkfgR;kph fufeZrh dsyh- MkW- ckcklkgsc 
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vkacsMdjkaps loZ lkfgR; fof’k”V fo”k;kr xk<s la’kks/ku] eqyHkwr rdZ’kq/n ekaM.kh] vlR;koj iz[kj fVdk] ‘kkL=’kq/n ;qfDrokn] 
ekuoh thoukpk ‘kks/k] cks/k vkf.k os/k ?ksrysY;k vkgs- [kjs rj vkiY;k cq/nhP;k izpaM lkeF;kZus fo”k;kpk ewG xkH;kyk gkr 
?kky.ks gk R;kapk fiaM gksrk- ;kdjhrk bfrgkl] lekt’kkL=] jkT;’kkL=] ekuooa’k’kkL=] vFkZ’kkL=] ?kVuk’kkL= vkf.k /kEe 
ladYiuk vknh fo”k;krhy fparu mYYks[kfu; o egRokps vkgs- 
 cgqmn~ns’kh; unh[kksjs fodkl gk l/;k ns’kkP;k ‘kk’or fodkl vfoHkkT; ekuyk tkr vkgs- ik.kh gk ‘kk’or 
fodklkpk eqyHkwr ?kVd ekuyk tkrks- ;kf’kok; fodklkps fu;kstu] O;oLFkkiu o vaeyctko.kh djrk ;sr ukgh- rsOgk ik.kh 
O;oLFkkiukyk ^u Hkqrks u Hkfo”;rh* vls egRo vkgs- useds ik.kh vkf.k lekt thoukoj MkW- ckcklkgsckauh izdk’k Vkdyk 
vkgs- ;kdjhrk ns’kkyk jkT; lektoknkph o R;kP;k vaeyctko.khph xjt vkgs- rlsp vktP;k dkGkr tylektokn letwu 
?ksowu R;kph ns[khy vaeyctko.kh egRokph vkgs- O;ogkjkr tylektokn lkaLd`frd pGoG mHkh jkgk;yk goh- 
1½ MkW1½ MkW1½ MkW1½ MkW----    ckcckcckcckcklkgsc vkf.k tylektokn%&   klkgsc vkf.k tylektokn%&   klkgsc vkf.k tylektokn%&   klkgsc vkf.k tylektokn%&       
    MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkapk ty lektokn gh ladYiuk vkacsMdjh pGoGhrhy Fkksj fopkjoar o lkfgfR;d MkW- 
;’koar euksgj ;kauh fodflr dsyh- ik.kh gs ek.klkps thou vkgs- uOgs rj tehu] taxy vkf.k uSlfxZd laiRrh ;koj ek.klkpk 
eqyHkwr vf/kdkj vkgs- Eg.kwu vfydMP;k dkGkr ik.kh gk ns[khy ekuokf/kdkj ladYiuk Eg.kwu la;qDr jk”Vªla?kkus ekU;rk 
fnyh- ik.;kps lkBs] leku okVi] forj.k O;oLFkk fu;kstu] rjrwnh egRokps ekSfyd ekuqu ik.kh gk ns’kkpk ‘kk’or fodklkpk 
vfoHkkT; ?kVd ekuyk tkr vkgs- Eg.kwu jk”Vªh; ikrGhoj ty/kksj.kkph lq:okr d:u MkW- ckcklkgsckauh uO;k fparukpk ik;k 
?kkryk- mRiknukph lk/kus lektkP;k ekydhph vlkohr vkf.k lektkr lerk vlkoh v’kk vk’k;kps rRoKku MkW- 
ckcklkgscauh R;kaP;k jkT; lektkoknkr ekaMys- R;kpizek.ks tylektoknh O;oLFksr ik.;kP;k L=ksrkoj ljdkjpk ekydh gDd] 
lkBo.k] forj.k iz.kkyh] fu;a=.k ik.;kps okn feVfo.;klkBh yokn use.ks- unh[kksjs fodkl izk/khdj.k] u|kapk cgqmn~ns’kh; 
fodkl tyfo|qr fufeZrh o forj.k vknh ladYiukph okjaokj ekaM.kh djrkauk vk<Gwu ;srs- laca/k lektkr tkx`rh fuekZ.k d:u 
ik.;kP;k okijkfo”k;hP;k cgqla[;kauk Kkuh dj.ks o R;kosGps laLFkkfud jkT; ;kP;k fopkjkr u|kP;k ik.;kfo”k;h ifjorZu 
dj.ks gh R;kaph tyizcks/kukph pGoG pkyw gksrh- rks dkG gksrk 1942 rs 1946 njE;ku rs OgkWbZljkW;P;k eaf=eaMGkr eatwj 
ea=h Eg.kwu Hkqfedk fuHkkor gksrs- R;kosGh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh tylektoknkpk ik;k jpyk vkf.k ns’kkph tyuhrh 
fodflr dsyh- vkacsMdjakps ik.kh iz’ukckcrps ;ksxnku ekSfyd o ekfeZd vkgs- ns’kkP;k yksd’kkgh lektoknh lektjpusr 
vkfFkZd lerk ;sbZy  leqn’khZ gksbZy- izR;sd ek.klkP;k izxrhph lkjh nkjs m?kMrhy ;klkBh R;kauh lerk] Lokra«;] ca/kqrk 
vkf.k U;k; ;k rRokpk tlk vafxdkj dsyk R;kpizek.ks ,dk jkT;krwu nqlÚ;k jkT;kr unh izokgkoj dsanz’kklukph ekydh jkghy 
izR;sd jkT;krhy ek.klkyk leku tyforj.kklkBh unh [kksjs izkf/kdj.kkph ladYiuk iz’kkldh; ;a=.kk izLFkkfir dj.;klkBh dsanz 
ikrGhoj laLFkk fuekZ.k dsY;k- tyfookn dk;nk d:u yoknkph rjrqn dsyh o ty laLd`rhph mHkkj.kh dsyh- 
2½ etwjea=hP;k Hkwfedsr MkW2½ etwjea=hP;k Hkwfedsr MkW2½ etwjea=hP;k Hkwfedsr MkW2½ etwjea=hP;k Hkwfedsr MkW----    ckcklkgsc vkacsMdj%&ckcklkgsc vkacsMdj%&ckcklkgsc vkacsMdj%&ckcklkgsc vkacsMdj%&    
    fn- 2 tqyS 1942 jksth OgkbZljkW;P;k eaf=eaMG ?kksf”kr dj.;kr vkys- R;kr 14 fganh ea=h o ikp ;qjksfi;u ea=h 
lekfo”V gksrs- dk;Zdkjh eaMGkr MkW- ckcklkgsc vkacsMdj] lj lh-ih- jkeLokeh vî;j ] lj egen mLeku] lj ts-ih- 
JhokLro] lj tksxsanzflax ;kaph ukos gksrh- ,dk vNwr fganwph Hkkjrh; ljdkjP;k dk;Zdkjh eaMGkr use.kwd >kyh- gs ns’kkP;k 
bfrgklkrys ifgys mnkgj.k gks;- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k Bk;h vlysys ‘kq/n pkfj«;] v[kaM m|ksx’khyrk] lsokHkkoh 
o`Rrh] R;kx] uSfrd dk;Z gîkk vykSdhd xq.kkeqGs rs ;’kkps f’k[kj xkBw ‘kdys- fczVh’k eaf=eaMGkr vlrkuk 1942&46 P;k 
njE;ku MkW- ckcklkgsckauh 25 dkexkj fo”k;d dk;ns laer d:u ?ksrys- vkS|ksfxd {ks=kr dkexkj fo”k;d iz’ukph ppkZ lq: 
>kyh- phQ yscj dfe’ujizek.ks rhu yscj dfe’uj vkS|ksfxd oknfooknkr Hkkx ?ksÅ ‘kd.kkjs vf/kdkjh o 33 yscj bULisDVj 
;kloZ vf/kdkÚ;kP;k use.kqdk >kY;k- dkj.k ns’kkrhy dkexkjkph fLFkrh ‘ksrdjh dkexkjkps iz’u gs MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkaP;k vR;ar ftOgkGîkkps iz’u gksrs- ;kp dkGkr MkW- ckcklkgsckaP;kdMs oht] tyflapu vkf.k Je foHkkxkpk Hkkj 
gksrk- ;k dkGkr oht vkf.k Je ;kpcjkscjp ik.;klaca/kh vR;ar eqyHkwr v’kh /kksj.ks vk[kyh o ns’kkrhy ty/kksj.kkph 
ik;kHkj.kh >kyh- laiw.kZ ns’kHkj okg.kkÚ;k u|k o unh[kksÚ;kpk izkarfugk; fodkl dj.;klkBh dsanzh; tyekxZ flapu] ukSdku;u 
vk;ksx use.;kr vkyk- dsanzh; ty vk;ksxt oht fuehZrh o izlkj.k dj.;klkBh dsanzh; rkaf=d oht eaMG ¼vkrkps dsanhz; 
oht izk/khdj.k½ v’kk nksu ty laLFkkaph fufeZrh dj.;kr ;sowu iz’kkldh; o rkaf=d ikrGhoj dk;Z dj.kkÚ;k laLFkkauk izksRlkgu 
ns.;kr vkys- unh [kksjs izkf/kdj.k   fodflr d:u u|kpk dk;eLo:ih lkBo.k dsyh ikfgtsr- ik.;kpk flapu] ukSdk;u 
vkf.k tyfo|qr fufeZrhlkBh mi;ksx gksÅ ‘kdrks- vlk rksMxk R;kauh lqpfoyk- 8 uksOgsacj 1945 ;k lkyh vesfjdsrhy Vsuslh 
unh[kksjs izk/khdj.kkP;k /kjrhoj nkeksnj o egkunhlkBh izkf/kdj.kkph fufeZrh d:u cgqmn~ns’kh; fodklkps fu;kstu Ogk;yk gos 
vls er O;Dr dsys-  
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 nksu ifj”knk oht fodklkoj o lalk/kukoj ikj ikMY;k= ,d fn- 25 vkWDVkscj 1953 vkf.k nqljh 2 Qsczqokjh 1945 
jksth uoh fnYyh ;sFks MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k v/;{krs[kkyh ikj ikMY;k- ;k nksUghgh ifj”knsr MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 
ifgY;kank fu.kZ; ?ksryk dh] ns’kkr mtkZ’kDrh fo”k;d uhrh Bjfo.;klkBh dsanzkr ns’kikrGhoj ,d rkaf=d laLFkk vlkoh rh 
laLFkk ns’kHkj ohtfo”k;h fu;kstu vkf.k izksRlkgu nsowu ns’kkpk fodkl lk/ksy- fn- 8 tkusokjh 1944 jksth iquZjpuk lehrhph 
cSBd egRokph Bjyh- ;kp cSBdhr fodkl vf/kdkjh use.;kpk egRoiw.kZ fu.kZ; ?ksryk- ;k fodkl vf/kdkÚ;kdMs ;q/nkuarj 
mtkZfo”k;d fodkl dlk djk;pk ;kpk fopkj djsy- ;kdjhrk MkW- ckcklkgsckauh ty fo|qr rK ;kaph use.kwd d:u 
ns’kikrGhoj tyfo|qr leL;k lksMfoyh fn- 8 uksOgsacj 1944 jksth LFkkiuk dj.;kr vkyh- lnj laLFkk laLFkkfud o dsanz 
ljdkj dks.kR;k le>ksR;kizek.ks ohtfo”k;d uhrh ikrGh ,d /kksj.k fuf’pr dj.;kr vkys- u|kpk ,dkfRed fodkl dk;Zdze 
jkcfo.;klkBh vtsaMk r;kj dj.;kr ;sow ykxyk- cgqmn~ns’kh; unh[kksÚ;kpk fodkl Eg.kwu nkeksnj unh ;kstuk egkunh ;kstuk 
o lksuunh ;kstuk gkrh ?ks.;kr vkY;k- R;keqGs cgqmn~ns’kh; unh [kksjs fodkl gk jk”Vªh; tyuhrhpk izeq[k iSyw cuyk- 
3½ ikp tyifj”knk tyfurhps eqG%&3½ ikp tyifj”knk tyfurhps eqG%&3½ ikp tyifj”knk tyfurhps eqG%&3½ ikp tyifj”knk tyfurhps eqG%&    
    Tky lektoknkpk dk;Zdze jkcfo.;klkBh MkW- ckcklkgsckauh R;kaP;k etwjea=hP;k dk;ZdkGkr ikp tyifj”knke/;s 
ik.khfo”k;d fopkj ekaMys rsp vk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps ewG vkgs- rksp vtsaMk ‘kk’or fodklkpk izeq[k dk;Zdze cuyk 
vkgs- ns’kkrhy jLRks okgrwd] oht nG.koG.k ;k ik;kHkwr lqfo/kk vR;ko’;d vkgsr- ;kph ekaM.kh MkW- ckcklkgsc okjaokj 
djr vlr- ns’kkrhy u|kps O;oLFkkiu ik.;kps fu;kstu] iqj fu;a=.kklkBh /kj.kkph fuehZrh ;k xks”Vhrwu tylektoknkpk 
dk;Zdze fnyk o ty izcks/kukph pGoG xrheku dsyh-  
 etwjea=h inkP;k dk;ZdkGkr ,dw.k ikp tyifj”knkauk MkW- ckcklkgsc iqujZpuk lehrhps v/;{k Eg.kwu vkotqZu 
mifLFkr gksrs- tyuhrhpk dk;Zdze ikj ikM.;klkBh R;kauh vkiys ik.kh fo”k;d fopkj ;k ifj”knkrwu ekaMys- ighyh tyifj”kn 
3 tkusokjh 1944 jksth dydRrk ;sFks nkeksnj unh [kksjs ;kstusoj ikj iMyh- 1944 lkYkP;k nkeksnj unhiwj pkSd’kh 
lehrhP;k f’kQkjlhizek.ks nkeksnj unhojpk egkiwj fu;a=.kkr vk.kwu R;koj /kj.sk ck/kaqu ik.;kpk cgqmn~ns’kh; okij Ogkok- 
;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdj vkxzgh gksrs- tyk’k;krhy ik.;kiklwu tyfo|qr fufeZrh] flpu o ukSdk;uklkBh Ogkok 
;klkBh tyfurhpk izkjaHk >kyk- lnj tyifj”knsr caxky vkf.k fcgkj jkT;kps izfrfu/kh gtj gksrs- R;kosGh jsYos vkf.k tyekxZ 
;ke/;s Qjd Bsoyk gksrk- jsYos dsanzkP;k v[kR;kjhr rj tyekxZ gs jkT;kP;k fua;=.kkr Bsoys gkssrs- flapu {ks=krhy fodkl gk 
tyuhrhpk izeq[k iSyw gksrk-  
 nqljh tyifj”kn fn- 23 vkWxLV 1944 jksth dydRrk ;sFks Hkjyh gksrh- nkeksnj unh cgqmn~ns’kh; fodkl izdYi o 
R;kfo”k;hpk izkFkfed vgokykoj ppkZ dj.;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k v/;{krs[kkyh ;’kLoh dj.;kr vkyh- ;k 
ifj”knsr dsanz ljdkjps etwj fodklkps lfpo] milfpo] dsanhz; rakf=d oht eaMGkps v/;{k] gk;Mªks&bysfDVªdps lnL; iqjoBk 
foHkkxkps lfpo mifLFk gksrs- R;kpizek.ks caxky jkT; ljdkjps xOguZjps lYykxkj oth [kkR;kps lfpo] etwj vkf.k m|ksx 
foHkkxkps izeq[k eq[; vfHk;ark flapu foHkkxkps vf/k{kd] vfHk;ark ;q/nkuarjgh iqjZjpuk lferhps lglfpo gtj gksrs- fcgkj 
jkT;kps fodkl vk;qDr flapu o oht foHkkxkps eq[; vfHk;ark gtj gksrs-  
 frljh tyifj”K fn- 8 uksOgsacj 1945 jksth dVd ;sFks Hkjyh gksrh- vksfjlkrhy u|kpk cgqmn~ns’kh; fodkl ;k 
fo”k;koj tyifj”kn ikj iMyh- ;k ifj”knsps v/;{k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj gksrs- iqosZdMhy jkT;krhy izfrfu/kh] vksfjlk 
jkT;kps ‘kklukps vf/kdkjh vkf.k dsanz ‘kklukps vf/kdkjh lnj ifj”knsr gtj gksrs-  
 ik.;kP;k izR;sd Fksackps fu;kstu ik.kh gh laiRrh vkgs Eg.kwu Ogk;yk gos v’kh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaph /kkj.kk 
gksrh- rs Eg.krkr] vfrfjDr ik.;keqGs ek.klkP;k gkyvis”Vk gksr ukghr ts ik.kh deh vlY;keqGs gksrkr- ik.kh gh jk”Vªh; 
laiRrh vkgs- rh vki.k lkaHkkGyh ikghtsr- ik.;kph foYgsokV ;ksX; rÚgsus yko.;klkBh vkiY;kdMs dk;eLo:ih /kksj.k vlys 
ikfgts- ok<R;k egkiqjkeqGs fulxkZfo”k;h rdzkj u djrk vfrfjDr ik.;kph lkBo.k vki.k uhV dsyh ikfgts- ;ko:u ok<R;k 
ik.;kfo”k;h R;kpk fo/kk;d n`f”Vdksu fnlwu ;srks- egkiwj vkY;kl QDr R;kps iqjfu;a=.k brdkp ,d dyeh dk;Zdze u djrk 
R;kpk brj fodflr jk”Vªkizek.ks dkyos dk<wu ik.;klkBh  
4½ xzhM i/nr4½ xzhM i/nr4½ xzhM i/nr4½ xzhM i/nr    
    eqacbZ izkarkps dksfyu ;kuh izFke ohtfo”k;d xzhM i/nr lq: dsyh- izR;sd xzkeh.k izkarkr v’kk izdkjP;k i/nrh 
voyac.;kus Lor% oht miyC/k gksbZYk- fuekZkr miHkksDrki;Zar vki.kkl iksgprk ;sbZy- 1926 ikwlu ;quk;VsM fdaxMee/;s gh 
i/nr izpfyr gksrh- izR;sd ?kjk?kjkrwu Lor% lsok] izkarfugk; rjrqnhuqlkj nsrk ;sbZy v’kk i/nr fLodkj.;kr vkyh-  
lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&lkjka’k%&    
    vk/kqfud HkkjrkP;k tyuhrhps izorZd MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh 19 O;k dkGkr ik.;kfo”k;d fopkj ekaMysys 
vkgsr- rs vktP;k vk/kqfud dkGke/;s tls rls rarksrar ykxw iMrkr-  
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 tj R;kps fopkj vki.k vaeykr vk.kys vlrs rj vktP;k ifjfLFkrhe/;s T;k ‘ksrdÚ;kP;k vkRegR;k gksr gksR;k- 
R;k gksr uOgR;k o ‘ksrhph ifjfLFkrh vfr’k; pkaxY;k lq/kkjyh= o Hkkjrkryk ‘ksrdjh le`/ni.ks jkgw ‘kdyk vlrk- 
fu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZfu”d”kZ    

1½ R;kosGsl tj MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh ik.;kfo”k;h ts fopkj ekaMys rs veykr vk.kys vlrs rj vkrkph 
ifjfLFkrh osxGh vlrh-  

2½ vkt th egkjk”Vªkr ik.;kfo”k;h Hkh”k.k ifjfLFkrh fuekZ.k >kyh rh vkt >kyh ulrh-  
3½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh R;kosGsl fopkj ekaMys vkgs- vktP;k ifjfLFkrhr t’kkl rls rarksrar ykxw iMrkr-  
4½ MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh fczVue/;s nq”dkG iMyk gksrk- R;kosGsP;k ifjfLFkrhpk fopkj d:u fopkj ekMys 

vkgsr-  vkiys nqnsZO; vkgs vki.k R;kaps fopkj t’kkl rls vaeykr vk.kw ‘kdyks ukgh- ;kph vktgh lkekU; O;Drhyk [kar 
okVrs- 
lanHkZxzaFklwph lanHkZxzaFklwph lanHkZxzaFklwph lanHkZxzaFklwph     
   1½ Fkksjkr lq[knso] nkaMxs] dkdMs] Hkkuqirs] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj fu;kstu ty o fo|qr fodkl % Hkqfedk o ;ksxnku] lqxkok izdk’ku] iq.ks  
   2½ ‘ks”kjko eksjs] 1998] MkW- ckcklkgsckps lkekftd /kksj.k ,d vH;kl] jktgal izdk’ku] iq.ks- 
   3½ MkW- jkolkgsc dlcs] Hkkjrh; jkT;?kVuk vkf.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj  
   4½ nSfud lezkV 
   5½ nSfud yksdlRrk  
   6½ yksdjkT;  
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राज ी शा  राज ी शा  राज ी शा  राज ी शा  महाराजाचं ेसामािजक योगदानमहाराजाचं ेसामािजक योगदानमहाराजाचं ेसामािजक योगदानमहाराजाचं ेसामािजक योगदान    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . साधना बीसाधना बीसाधना बीसाधना बी. . . . जावळेजावळेजावळेजावळे    
समाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखुसमाजशा  िवभाग मखु 

कला वािण य व गहृ िव ान मिहला महािव ालयकला वािण य व गहृ िव ान मिहला महािव ालयकला वािण य व गहृ िव ान मिहला महािव ालयकला वािण य व गहृ िव ान मिहला महािव ालय, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव 
 
राज ी शा  महाराज ह ेएक थोर समाज सुधारक होत.े यांनी ब जन समाजा या क याणाचे काय केल े

शा  महाराजांचा ज म कागल सं थानातील घाटगे घरा यात झाला. घाडगे घराणे पु षां या गौरवशाली 
कामिगरीसाठी िस  होत.े जहांगीरदार ीमंत जय सगराव उफ आबासाहबे घाडगे आिण मातो ी राधाबाई 
साहबे यां या पोटी यशवंतराव 26 जुलै 1847 रोजी ज माला आले. त े तीन वषाचे असतानाच यांच े मातृछ  
हरपले. आप या कतु ववान जािहतद  आिण काय म िप या या सहवासात यांचे बालपण तीत झाले. 
आबासाहबेांनी आप या मुलां या िश णािवषयी दरूगामी सखोल आिण सा ेपी िवचार केला होता. घरीच उ म 
गु जी नेमून िश णाची व था केली. 

आबासाहबे घाडगे कागलकर ह े या काळात को हापूरचे रा य ितिनधी होते. को हापूर या गादीला 
वारस िमळावा हणून आपले जे  पु  यशवंतराव यांना िशवाजी महाराजां या िवधवा राणीला द क ावे असा 
िवचार आबासाहबेांनी केला. मुलाला द क दे याची परवानगी आबासाहबेानंी इं जी सरकारकडून िमळवली 
यानुसार 18 माच 1884 रोजी द क िवधी पार पडला आिण यशवंतराव घाडगे यांचे नामकरण शा  महाराज अस े

झाले. 
 शा  महाराज सहासनाधीश हो यापूव  पं याह र वष को हापूर गादीची दरुाव था होती. शासनात 

दरंगाई, ाचार, यासार या अप वृ ी बरोबरच ाथिमक िश णाची हळेसांड अथ व था डबघाईला जाऊन 
शेती व उ ोगधं ाचा िवकास ठ प झाला होता. अशा प रि थतीत शा  महाराजांनी व रत आिण वतं पणे 
िनणय घे याचे धोरण वीकारले. रा याची सू े हाती घेत यावर कतृ ववान शासकांचा संघ तयार केला. 

ा णतेर चळवळा णतेर चळवळा णतेर चळवळा णतेर चळवळ----        
वेदाअ ययन करणे, वेद वण करणे, वै दक मं ांनी कौटंुिबक सं कारादी धमकृ य पार पाडणे इ यादी ह  

परंपरेने ा ण, ि य आिण वै य ेव णकानांच होता. ेव णकातील ि यानंा तसचे सम त ु ांना तो अिधकार 
नाकार यात आला. यांनी पुराणो  प तीने आपले धा मक िवधी करावेत असे मानले जात होत.े किलयुगात 

ि य आिण वै य या मध या दोन वणाचा लोप झा याने वेदो  प तीन ेधम कृ य कर याचा ह  ा णांसाठी 
होता. 

जैन, बौ , लगायत, शेणवी, भू दवै  इ यादी समाज जस े आपाप या पुरोिहतांकडून धम कृ य े क न 
घेतात, तसेच मराठा ि यानंीही वणवच ववादी ा ण पुरोिहतांना न बोलावता वजातीय पुरोिहतां या हातनू 
ती क न यावीत असा िवचार शा  महाराजां या मनात आला. कारण वजातीय पुरोिहत लोकांशी अरेरािवणे 
वागणार नाही. व यां यावर स ा गाजवणार नाही 1920 साली महाराजांनी ि य वै दक पाठशाळेची थापना 
केली. वेगवेग या जातीसाठी पुरोिहतांचे काम कर यासाठी यांनी पुरोिहत िन मतीस चालना दली. आपणास शू  
मानून पुराणो  िवधी करणा या पुरोिहतांना पा ठबा दणेा या ा ण वृ ीशी यांनी वैचा रक लढा दला. 
आडमुठेपणामुळे व परंपरागत िहतसंबंध जोपास यासाठी केवळ आप या मताला िचकटून राहणा या रा योपा याय  
राजपुरोिहतांची, दरबारा या धमपंिडतांची, जोश ची, पुरोिहताचंी इनामी गावे जिमनी महाराजांनी ज  के या. 
अ पृ यता िनवारणअ पृ यता िनवारणअ पृ यता िनवारणअ पृ यता िनवारण----  
 किन  जाती या उ तीसाठी य  केले. 1919 रोजी यांनी मंुबई या ग हनरला िलिहले क  
मागासवग यांना दा र ा या आिण दःुखा या िचखलातनू बाहरे काढणे ह ेमाझे पिव  काय आह.े ह ेमाझे पिव  
कत  कर यात मी मागासवग यांची सेवा करतो असे नाही तर ती मानव जातीची करतो, अशी माझी पिव  
भावना आह.े अशा मानवतावादी िवचारातूनच महाराजांनी अ पृ यां या पाटलाकड ेदररोज लाव या या ‘हजेरीची 
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प त’ व महार समाजा या मा यावरील ‘वेठवरळा प त’ अशा दोन अमानुष प ती बंद के या. अ पृ यांसह सव 
ब जन समाजाचा यानंी उ ार केला. 
 किन  जात ना ासदायक ठरणारी बलुता प ती महाराजांनी 1918 म ये न  केली. 1919 म ये यांनी 
आप या सं थानात अ पृ यता पालनास बंदी घातली आिण नळ, िविहरी, धमशाळा, दवाखान ेव इतर सावजिनक 
ठकाणेही अ पृ यांसाठी खुली केली. यांनी दवाखाने व इतर सावजिनक ठकाणेही अ पृ यांसाठी खुली केली. 
यांनी आंतरजातीय िववाहस पा ठबा दऊेन अशा िववाहना वैधता िमळवून दे यासाठी कायदा संमत केला.  

 मागासवग य आिण दिलत शोिषत समाज घटकांम ये िश ण सारण करणे ही बाब शा  महाराजांनी 
मह वाची मानली. मागासवग यां या मुलांसाठी मोफत िश णाची व था केली. मागासवग यांम ये अ मान े
िश णाचा सार करणे आप या ह ांची जाणीव तसेच त ेपदरात पाडून घे याची मता ा  होणे, िश णािशवाय 
अश य होते. सं थानात िविवध मागासवग य जात या िव ा यासाठी वसितगृहाची सोय करणे आिण िश ण व 

शासनात यांची गुणव ा वाढव या या दृ ीने नवीन अ यास म व न ा िश ण सं था थापन करणे ही शा  
महाराजां या शै िणक धोरणाची ि सू ी सांगता येईल. मागासवग यांना रा य शासनात यो य तो याय िमळवून 
दणेे, िविवध सामािजक सं थांम ये यांचा आवाज बुलंद करणे. 
मोफत व स च े ाथिमक िश णमोफत व स च े ाथिमक िश णमोफत व स च े ाथिमक िश णमोफत व स च े ाथिमक िश ण- 
 कायम व पाचे सामािजक प रवतन घडवून आण याचा िश ण हा एकमेव माग आह.े िश णाखेरीज 
समाजाचा सवागीण िवकास संभव नाही कारण िश ण हा सव िवकासाचा पाया आह.े समाज सुदढृ व बलवान 
हायचा तर यासाठी यात उ म शेतकरी, उ म िश क, उ म ापारी, उ म उ ोगपती, उ म सैिनक िनमाण 
हावे लागतील. आिण यासाठी िश ण हा एकमेव माग आह ेअसे शा  महाराजानंा वाटत असे. 

 1918 या ारंभीच आप या सं थानात ाथिमक िश ण स या आिण मोफत कर यासाठी एक वतं  
खाते शा  महाराजांनी सु  केले. सव ाथिमक शाळामंधील फ  माफ करणारे आिण यो य वयाची मुले शाळेत 
पाठव याची मायबापांवर स  करणारे फमान दरबारातफ काढ यात आल े होत.े गावातील गाव कामगार व 
पालकांवर िश ण यो य वयाची मुले शाळेत पाठव याची जबाबदारी टाक यात आली. शाळांची िन मती यांचे 

व थापन यासाठी लागणारा खच व गुणव ावान िश कांची नेमणूक यांची एक सू ब  व था िनमाण केली. 
गुणव ावान िव ा याना िश यवृ ी दे यास ारंभ के या यात शेतकरी आिण अ पृ य मुलांना अिधक ाधा य 
दले. व लोकांकडून िश णकर गोळा कर यास सु वात केली. यामुळे एक कड े िश णाची गोडी वाढली आिण 

दसुरीकड े िश ण घेणे हा ह  आह ेया िवचाराला चालना दली. सं थानातील सव लोकांना िश ण िमळत नाही 
तोपयत या लोकांना वावलंबनाने आिण समथपणे जीवन कसे जगावे ह ेकळणार नाही. असे शा  महाराजांना 
वाटत असे. ाथिमक िश ण मोफत व स चे झा यास एक दोन िप ांपयत आपली उ ती होणार आह.े 
सवसाधारण माणसाला िश ण दऊेन समान संधीचे त व ान लोकां या मनाम ये जिव याचे काम शा  
महाराजांनी केले. ि यांच े ह  या दृ ीने आप या सं थानात शा  महाराजांनी काही अिभनव कायद े केल.े 
िववाहसंबंधी या काय ानसुार िववाह न दणी स ची केली घट फो ट या या मालम ेतील ह  आिण ि यानंा 
ू रपणे वाग यास ितबंध करावा हणून कायद ेकेल.े 
ीीीी    िश णात चालनािश णात चालनािश णात चालनािश णात चालना----    

  ीने िश ण घतेले तर ितला अकाली वैधवे येईल. ती कुमागास लागेल. पापचारनाची वृ ी बडावेल 
अशी यावेळी धारणा होती या काळात बालिववाहाची प ती होती पधा प ती दखेील ढ होती यामुळे ी 
िश णात अनेक अडचणी िनमाण झा या हो या अशा वेळी शा  महाराजांनी ी िश ण े ात एक नवा श त 
माग िनमाण केला. 
 भुदरगड या मागास भागात मुल साठी शाळा काढली. मुल नी शाळेत येऊन मुलां या बरोबरीन े िशकावे 
अशी शा  महाराजांची इ छा अस याने राजाराम महािव ालयात िश ण घे यात या मुल ना फ  माफ  दली. 
मुल या िश णाकड ेिश कांनी अिधक आ थेवाईकपणे ल  घालावे या हतेून ेमहाराजांनी पास होणा या मुल या 
सं ये या माणात िश कानंा इनाम दे याची तरतूद केली होती. ौढ ि यांनीही िशकावे हणून मागास वगातील 
िश ण घेऊ इि छणा या ि यांची राह या जेवणाची सोय दरबाराकडून मोफत केली. शार व होतक  मुल साठी 
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िश यवृ ी ठेव यात आ या. वतः महाराजां या सनुवाईत इंदमुती राणीसाहबे यानंा ल ानतंर वषभरात वैध  
आले ते हा महाराजानंी यां या िश णाची सोय केली. आिण या बळावर या िति त जीवन तीत क  
लाग या.  
वसतीगहृाची िन मतीवसतीगहृाची िन मतीवसतीगहृाची िन मतीवसतीगहृाची िन मती----    
 को हापुरात जनै, मराठा, लगायत, मुि लम, ि न, शपी, सुतार, नािभक, वै य, ढोर, चांभार सार वत, 
पांचाल, ा ण इ याद साठी वसतीगृह थापन केली. मराठा समाजाची सवसमावेशकता सुिचत करणे, 

ा णेतरांम येही चालत आलेली उ नीचतेची भावना सहवासान े कमी करणे, आिण समाजातील गरीब 
िव ा यासाठी वसितगृह काढणा या कायक याची पिहली िपढी तयार होणे असा हतेू शा  महाराजांचा होता. 
यासाठी वसितगृहाला भरपूर अनुदान ेइमारती आिण जमीन जुमला दे याची तरतूद केली. वसतीगृहांमुळे मुलां या 

राह या-खा या या सोयीबरोबर अ यासाला अनुकूल प रि थती व एका ता लाभणे, इतरां या अडीअडचणी कडून 
वावलंबन, िश त, सिह णुता आिण ससुं कृतपणा असे गुण जोपासले जातात. यामुळेच ही चळवळ सं थानापूत  

मया दत न राहता महारा ात इतर  ितचा सार झाला. पुणे, अहमदनगर, नािशक, नागपूर इ यादी ठकाण या 
वसितगृहांना महाराजांनी सढळ हातान ेमदत केली. 
  वेगवेग या जात ची वसतीगृह ेकाढून यांना जातीवाद जोपासायचा न हता तर पूव  एकाच उ वण य 
जातीतील मुलांना मो ा माणात वसितगृहात वेश िमळवून इतरानंा संधी िमळत न हती ही उणीव दु त 
करायची होती. सामािजक याया या त वावर सवच जाती धमा या मुलांना आपाप या वसितगृहात वेश 
िमळावा तसेच िनकोप पधला वाव िमळवून यां यात गती हावी हा या पाठीमागचा दिृ कोन होता. या 
वसितगृहात समाज प रवतन, समाज सेवेचे िवचार घऊेन तयार झाले या िव ा यानी पुढील काळात सामािजक 
धा मक व राजक य चळवळीत योगदान दले. 
स यशोधक व स यशोधक व स यशोधक व स यशोधक व आय समाजाला सहकायआय समाजाला सहकायआय समाजाला सहकायआय समाजाला सहकाय----    
 महा मा योितराव फुले यां या स यशोधक समाजाचा महाराजांवर मोठा भाव अस याने थंडावले या 
स यशोधक समाजा या चळवळीचे 1911 म ये को हापुरात पुन ीवन झाले. स यशोधक समाजाला ब जन 
समाजातील पुरोिहतांची िन मती कर यास पुरोिहताचंी शाळा ही संक पना राबिव यासाठी यांनी आ थक मदत 
दली. ब जन समाजाची आ थक व मानिसक गुलामिगरी दरू कर याच ेज ेकाय महाराजांनी अंगीकारल े यामुळेच 

महा मा फुले यां या मृ यूनतंर स यशोधक समाजाला आलेली मरगळ दरू झाली. शा  महाराज आय समाजा या 
कायाने भािवत झाले होत.े जातीभेद, पृ य अ पृ यता, कमकांड ेइ यादीला िवरोध असून समाजा या उ ारावर 
भर दणेारा आय समाज शा  महाराजांना भािवत करणारा होता. को हापुरात याचंे काय चालावे हणून 1918 
साली आय समाजाची शाखा काढली. राजाराम महािव ालय व िव ालय े नग कॉलेज यासार या िश ण 
सं थांची जबाबदारी आय समाजावर सोपवली. शा  महाराजां या मदतीने आय समाजाने िविवध सामािजक व 
शै िणक सुधारणा घडवून आण या. 
किन  जात ना आर णकिन  जात ना आर णकिन  जात ना आर णकिन  जात ना आर ण----    
  उ  जात ना िश णामुळे शासक य सेवेत नोक या िमळत असत. तर किन  जात ना िश णा या 
अभावाने अशा नोक या िमळत नसत. हणून मागासवग यांसाठी सं थां या नोक यांम ये जागा राखवून ठेव याचा 
िन य महाराजांनी केला. मागासवग यांसाठी सं थां या शासनात 50% जागा आरि त ठेव याचा जाहीरनामा 
काढला. यात मागासवग य कोणाला हणावे याचहेी प ीकरण आह.े जे हा जागा र  होते ते हा यावर 
सुिशि त ा णेतर ची नेमणूक केली जाईल आप या रा यात यांनी नागरी व ल करी सेवेत अ पृ यांना 
दखेील नेमले.  
 अ पकालावधीतच राज ी शा  महाराजानंी आप या सं थानाचा सवागीण व कायम व पी िवकास 
घडवून आणला यांनी दरूदृ ीने अनेक क याणकारी उपाययोजना राबिव या. समाजात समता थािपत 
कर यासाठी अनेक कायद े अमलात आणून वातं , समता, बंधु व, याय यासारखी लोकशाही मू य थािपत 
केली. ते एक बंडखोर समाज सुधारक, जाणता समाजसेवक, आिण ा णेतर समाजाचा भावी नतेा होता. 
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 24 मे 1900 रोजी सा ा ी िव टो रया या वाढ दवसा या िनिम ाने को हापूर या छ पत ना 
‘महाराजा’ हा िखताब बहाल कर यात आला. शा  महाराजां या ठकाणी असले या सचोटी, एकिन ता 
धैयशीलता आिण यायि यता या गुणसंपदचेी ही एक पोचपावती होती. रा यरोहणानंतर पाच सात वषातच 
महाराजांनी आप या कतबगारी या जोरावर सं थानाला ित ा ा  क न दली.  
सदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूीसदंभ थं सचूी----        

१.  ाचाय रा. तु. भगत – ‘राजष  शा  छ पती’, रया पि लकेशन को हापूर ऑग ट 2013  
२.  भा. ल. भोळे – ‘छ पती शा  महाराज’ महारा  च र  ंथमाला संच पुणे नोवबर 2010 

३.  पानसरे, गो वद – ‘राज ी शा  वसा आिण वारसा’ मुंबई लोक वाड:मय गृह 2007 
४. कर धनंजय -  ‘राज ी शा  छ पती’ मुंबई पा युलर काशन 2008  
५. ठाकरे बोधनकार - बोधनकार ठाकरे सम  वाड:मय, खंड पिहला मुंबई, महारा  सािह य आिण सं कृती मंडळ 1997 
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कमवीर भाऊराव पाटील यांकमवीर भाऊराव पाटील यांकमवीर भाऊराव पाटील यांकमवीर भाऊराव पाटील यां यायायाया    िश णिवषयक िवचाराची िश णिवषयक िवचाराची िश णिवषयक िवचाराची िश णिवषयक िवचाराची 
स ि थतीत गरज स ि थतीत गरज स ि थतीत गरज स ि थतीत गरज     

    

ाााा....    गजाननगजाननगजाननगजानन    िभकाजीिभकाजीिभकाजीिभकाजी    फुलसावगंेफुलसावगंेफुलसावगंेफुलसावगंे    
सहा. ा यापक समाजशा , मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

तावनातावनातावनातावना: : : :     
वावलंबी िश ण हचे आमचे ीद वा य- कमवीर भाऊराव पाटील हातात काठी खां ावर घ गडी अशी 

िव ला माणे रंगात शामल पण िवचारात उ वल अस े  भाऊरावाचे ि म व समाजा या उ तीचे अखंड या 
ावंत िवचारां या मा यमातून महारा ा या मातृभमूीला लाभलेले महष  ध डो केशव कव, कमवीर भाऊराव 

पाटील, कमवीर िव ल रामजी शद ेयांचे िश ण िवषयक िवचार दशेा या जडणघडणीत मह वपूण असून ब जन 
समाजाला ानाची दारे उघड े क न दणेारे समतेवर आधा रत न ा ानी व सजृनशील समाजाची िन मती 
कर यासाठी यानंी आपले सव व अपण केले. “स याची चाड व अ यायाची चीड व िश णावर िनतातं ेम करणारे” 

ि म व स य व क णा या िवचाराचंी छाप असलेल ेकमवीर भाऊराव पाटील याचंा ज म २२ स टबर १८८७ 
रोजी कंुभोज, तालुका हातकणंगले, िज हा, को हापूर या गावी झाला.१  
उ द  ेउ द  ेउ द  ेउ द  े::::    

१.कमवीर भाऊराव पाटील यां या िश णिवषयक कायाचा अ यास करणे. 
२.कमवीर भाऊराव पाटील यां या िश णिवषयक कायाची स ि थतीत गरजेचा शोध घेणे . 
उपरो  उ शे समोर ठेवून तुत संशोधन लेख िलिहला आह.े 

१ १ १ १ नविवचाराच ेबीजारोपणनविवचाराच ेबीजारोपणनविवचाराच ेबीजारोपणनविवचाराच ेबीजारोपण: : : :     
स य तेच बोलावे ह े ीदवा य वा य घेऊन भांडवलदारांनी आप या उ प ातील काही भाग िश णावर 

खच केला पािहजे आिण यामधूनच ख या अथान े िश णाची गंगा घराघरापयत पोहोचली पािहज े अस े
नविवचारांच े िबजारोपण क न कलो कर कंपनीची नोकरी सोड यानंतर भाऊराव पाटलांनी रयत िश ण सं थचे े
जाळे िवण यास सु वात केली. ते हा काढलेल ेउदगार आज पासून मी सव व रयत िश ण सं थेसाठी वा न घते 
आह.े व “मा या दाढीचे केस, िजतके असतील यापे ा अिधक रयतेचे मुले मी िशकून तयार करणार समाज 
शोिषतां या छाताडावर थया-थया  नाचायला लावणारी अशी रोखठोक उ र दनेारी मुले तयार करणे. यां या या 
िवचारांची  आज या िश ण व थान ेआदश घेणे गरजचेे आह.े समाजाची ातंी घडवून आनावयाची  असेल तर 
िश ण हाच एकमेव माग आह.े अडाणी जनतेने जर आपले चांगले दवस यायचे असतील तर िश ण हाच एकमेव 
उपाय आह.े ह े  िवचार प े  जवले पािहजे. शेतकरी व कामकरी यां या दःुखांचे िनराकरण करायची चळवळ 
उभारणारे चातुवण व जाितभेद यावर ह ला चढवणारे महा मा योितराव फुले यां या िश ण कायाचा वारसा 
घेऊन ब जन समाजा या दारापयत िव ा नेऊन ठेवली. य  ानदान करणे हा िश ण कलेचा भाग आह.े अशा 
िश ण कलेची उभारणी कोण या येयावर त वावर करायची यांचे िवचार त व ान सांगीतले.    
२२२२.... वावलबंी िश णवावलबंी िश णवावलबंी िश णवावलबंी िश ण: : : :     

कमवीर भाऊराव पाटील एका ठकाणी हणतात-“मला वाळवंट जमीन ा, यावर मी नंदनवन क न 
दाखवील” अशी आप या कायावर याचा िव ास  होता. पु तक  व पोशाखी िश ण बदलून “ वावलंबी िश ण 
”(कमवा व िशका) यावर आधारलेले िश ण मुलांना ायचे होते.२ घाम गाळ यािशवाय दाम िमळत नाही. तसचे 
वालंबन झा यािशवाय िश ण जीवनात आनंद िमळत नाही ह े िवचार यां या मनात जले होते. तचे िवचारच े

बीजे रोव यासाठी मुलांवर िश णाबरोबरच शारी रक माची ित ा मुलांम ये जवणे गरजेचे आह.े िश ण 
हणजे जीवन व जीवन हणजे िश ण असे समजून िश णाचा चार केला पािहजे. अ यायािव द चीड यायाची 

चाड िनमाण कर यासाठी मोडले पण वाकणार नाही अस ेिव ाथ  िनमाण होणारे िश ण दले गेले पािहजे.३     
३. म हीच पजूाम हीच पजूाम हीच पजूाम हीच पजूा: : : :     

मा या बद यात मोफत िश ण दणेे रयत िश ण सं थेची धेय  होते. िश ण ही सामािजक गितशीलतेची 
या असून िश ण हा सुसं कार आह.े अशा सं कारात ससुं कारीत माणूस घडत असतो. समाजाची गती 
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हो यासाठी कतबगार माणसे तयार करणे गरजेच े आहते. ती उ प  हो यासाठी ानाचा सव  फेलाव करावा 
लागेल. समाजात िश णाचा सार झा यािशवाय लोकांना आपले ह  कळणार नाहीत. िश ण हा समाज 
सुधारणारनचेा  पाया असे मत मांडताना “िशका, िशकवा आिण शहाणे हा... हचे िवचार ख या अथाने समाज 
उ तीसाठी भावी साधन आह ेआिण जनतेला  जर चागंले दवस यायचे असतील तर िश ण एकच उपाय आह.े  
केवळ पोपटपंची करणारे िव ाथ  मला नकोत अ याया िव  दडं  ठोकणारा एक तरी िव ाथ  सं थेत रािहला 
तरी मा या जीवनाचे साथक झाले. असे मी मानील िश काब ल िवचार मांडताना कमवीर भाऊराव पाटील 
हणतात. क  िश णा या मंडपा या आधारावर करायचा तो िश क स यशील, सि चार कामावर िन ा ठेवणारा 

पािहजे. या गो ीवर भाऊरावांना मोठा िव ास होता.     
४४४४.... आदश िश कआदश िश कआदश िश कआदश िश क    ::::        

िश क हा या खे ांचा आदश ामसेवक व आदश ामनायक असला पािहजे “िश क हणजे िववेक होय” 
भारताचा चहेरा-मोहरा बदल यासाठी िश काची मह वाची भूिमका आह.े४ असा भाऊरावांचा िव ास होता. 
खे ा-पा ात काम क  इि छणा या िश कांना केवळ िड ीचे ओझे सांभाळायला नको, तसेच पोपटपंची करणारे 
पदवीधर नको तर कत िन  असलेला मन आिण मनगटात मजबूत असलेला ब जन समाजाचा ान दे या या 
येयाने े रत झालेला िश क मला हवा आह.े शाळा हणजे िश णाची पोट भर याची जागा नसनू असं य अ ान 

मुलांना नविवचार दे याची ती एक मह वपूण जागा आह.े हणून तेथ ेिश णाचे जल सचन क न ाना या छायेत 
वावलंबाचा पाठ िशकवा. िश क हा मला या ठकाणी हवा आह.े हीच मी अपे ा करतो भावना मक ऐ य िनमाण 

क न समाजातील िवषमतेच ेउ के न  करायचा होता. यासाठी भाऊरावांनी स ा ी या द याखो यात ानगंगेचा 
य ाचा आरंभ केला. दिैनका या बागेत ाने गंगेचा उगम क न सातारा सार या शहरात यवते र या पाय याशी 
धिनका या बागेत सव थम व तीगृह सु  केले. शै िणक कायाची मु तमेढ रोवून शै िणक े ाम ये आमुला  
बदल घडवून आण यासाठी आ थक, सामािजक, राजक य, शै िणक, व  साकार कर यासाठी व सामािजक 

ांतीचे बीज पेर याच ेकाय भाऊरावांनी या ठकाणी केले. या िश ण सं थे या मा यमातून व तीगृह शाळे या 
मा यमातून जातीभेदाचे िनमूलन क न समाजाला मसं कार िवचारांची दवेान-घेवान िनमाण करणारे एकिजनसी 
िव ाथ  िनमाण कर याचे काय या मा यमातनू केलेले आह.े आज या ि थतीत ेरणादायी असून आज वेगवेग या 
शाळे या मा यमातून समाजाम ये िश णातील भेदभाव आिण या मा यमातून िनमाण होणारे वग ह ेआज कुठेतरी 
न  करणे गरजेच े आह.े या िश णा या सारासाठी समाजउ ती िश ण वावलबंन योग महारा ात यश वी 
क न दाखवले. अमृत िपऊन गरीब िव ा याचे तेज दसू लागले. व वािभमानी िश णाची दी ा घेऊन आज 
हजारो िव ाथ  या िश ण सं थे या मा यमातून बाहरे पडू लागले. संत तुकोबाची यु  नुसार  िश ण हा समाज 
उ तीचा र ता असून यांनी िस  क न दाखवले. काय कत  तंभ असून काय के यािशवाय कोण याही व पाची 
आप या क त चा उजाळा िनमाण होऊ शकत नाही.     
५५५५. . . . काय हा क त तभकाय हा क त तभकाय हा क त तभकाय हा क त तभ: : : :     

पाषाणा या मूत साठी मं दरे बांध यापे ा िजवंत दवेासाठी मुलांसाठी ानमं दर बांधा रंज या-गांज या 
समाजाला िव ा याना ान अमृताचे पाजव यासाठी अशा व पा या शाळा िनमाण करा “जे का रंजले गांजल,े 
यासी हणे जो आपुले, तोिच साधु ओळखावा, दवे तेथेची जाणावा” या उ माणे ब जन समाजाला भाऊरावांनी 

परमे रात सारखी  िश णाची न ा दशा दे याचे रा ीय िनमाण करणारे िश ण वावलंबी िश ण िनमाण 
कर यासाठी अशा व पा या िश ण सं थे या मा यमातून समाजाला खूप मोठा आदश घालून दला भाऊराव 
आिण िश ण सं थेचे म आिण वावलंबन व समता अिध ान आिण थािपत कर याचे मह वपूण काय केले रयत 
िश ण सं थे या मा यमातनू समाजाला सवागीण उ तीसाठी सजंीवनी िमळवून दली. आज एकिवसा ा 
शतका या आरंभी शै िणक काय यां या शाखा मधून िव ा याची आज ख या अथाने बाहरे पडत असून याचीच 
िवचारांची वारसा घेऊन समाजातील इतर सं थेने इतर घटकानंी अनुकरण क न यां या िवचारांची आज 

ासंिगकता िनमाण य  करणे ितत याच व पाची गरजेचे आह.े जे हा िश णाची सोय सवलती न ह या ते हा 
जे स र ते शी वषापूव  बुकर टी वॉ श टनने आप या दशेबांधवांनासाठी जे काय केले तेच कमवीर भाऊराव 
पाटलांनी भारतातील शै िणक कामिगरीची जनततेील िव ा यानासाठी केले. हणून महारा ाच े बुकर टी 
वॉ श टन हणून भाऊराव पाटील यांना गौरिवले जाते. “महा मा योितराव फुलेनी “शेतीला पाणी ा व मुलाला 
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िश ण ा””५  असा आ ोश करणारे िश णाची िन त समाजातुन जागी करणा या िवचारांचा भाव 
भाऊरावा या मनावर बबला होता. या मा यमातनूच िश णाचे समानतचेा पाया नवसमाजाची उभारणी 
रोव यासाठी महा मा योितराव फुले यांचे िवचार  वातं य, समता, बंधतुा या तावावर िन  ठेवले होत.े    
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं:::: 
 आज ि थतीत भाऊरावा या िवचारची गरज असून सु ा अशा व पाची िश णाची ानगंगा समाजातील 
सव तरापयत ने यासाठी बळ व था व  आदश िव ाथ ची आह.े िश णा या मा यमातून पोपटपंची करणारे 
िव ाथ  िनमाण न करता मनगटात बळ असलेला िव ाथ  तयार कर याची जबाबदारी आज िश कावर आह.े जो 
क उ ाचा उ वल भारताचा डोलारा या यावर आह.े यासाठी मु याधी ीत िश णावर भर दणेेही िततकेच 

गरजेचे आह.े यासाठी  भाऊरावा या िवचारतील कमवा आिण िशका िह योजना येक शाळा, महािव ायात 
राबवणे गरजेचे आह.े या मा यामातून क  क न िश ण घेणा या िव ाथ  िनमाण होतील. कमवीर भाऊराव 
पाटील याचे ि म व महारा ा या मातीला लाभले असून आज यां या िवचाराचंी ासंिगकता ख या अथान े
िव ा या या मनावर बबवणे खूप गरजेची असलेली आप याला दसून यतेे. भाऊराव पाटील एका ठकाणी 
हणतात  “िश ण हचे, माझे िजवंत काय आह”े. मा या दाढी म ये जेवढे केस आहते यापे ा अिधक मुले मी िशकून 

तयार करीन व समाज शोषण करणा या लोकांना नाचवतील”. अशा याचे भावी िवचार असलेले दसून येतात. 
“पैसा नाही हणून शाळा बंद ठेवणे हणजे पोटाला मारणे होय” पैसा नाही हणून मी माझे काय कधीच बंद पडू 
दणेार नाही. जर वेळ आली तर मी वतः िवकून घेईन पण शाळा बंद पडू दणेार नाही अशा िवचारातनू कमवीर 
भाऊराव पाटील समाजाला सांगत होते. सं थेिवषयी बोलताना सांगा पा  कोण लकेरांना पान तंबाखू खाते माझी 
सं था हणज ेकाही सावजिनक खानावळ नाही तर त े ानाच ेदऊेळ आह.े तु ही या कारचे ान मं दरात राहणार 
असाल तर मला आप या लोकांचा वहार करावा लागेल मनगटातील बळ हीच माझी शै िणक योगशाळा आह.े 
मला पैशांसाठी धडपड नारे माणसे नकोत. समाजा या उ तीसाठी तळमळीची िन वाथ  व एक िवचारांची यागी 
माणसे मला हवे आहते. अशी माणसे िमळाली क  मा या कायात कधीच खंड पडणार नाही. माझी मनगटावरील 
बळावर सारी भ  आह.े हीच माझी शै िणक योगशाळा आह.े “सकाळी झोपाल तर तुमचे नशीब ही झोपेल, 
िव ा याना जागृत ठेव याच ेकाय या मा यमातून केले या आप याला दसनू यतेे. घामाने डबडबले या िव ाथ  हा 
सव  अलंकार आह.े मा या िव ाथ  वावलंबी असल ेपािहजे. “जिमनीवर शेण जरी पडले तर ते माती घेऊनच 
येते, आपण तर मा या सं थतेील हाडामासाचे िव ाथ  आहते.  आपण तर सुसं कार सार व अ यायाची िनमूलन 
कर याची िज  घेऊनच उठले पािहजे” अशा िवचारांची दे याचे मह वपूण काय या मा यमातून केले या आप याला 
दसून येते. आप या भावी िपढीसाठी िश णाची सव जबाबदारी ीवर अस यान ेआपण ि यांना िश ण दल े

पािहजे िश ण सं थतेून बाहरे पडणारा िव ाथ  हा सुसं कार पूण च र वान व जबाबदार नाग रक बनला पािहजे. 
घामा या धारा बरोबर भेदभाव धूवून  गेला पािहजे काम करीत असताना हा ीमंत हा गरीब असा गाव आमचा 
धारा बाहरे बरोबरच गळून जातो व चेह यावर वािभमानाचे तेच यां याम ये िनमाण होत े अशा व पा या 
स य, समता, वातं य याचा िमलाफ िनमाण करणारे िवचार आचार उ ार यांच ेउगम थान हणज ेिश ण होय 
अशा व पा या ेरणादायी ब आयामी ि म व कमवीर भाऊराव पाटील यांचे आप या महारा ा या मातीला 
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U;kU;kU;kU;k----    egknso xksfoan jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;egknso xksfoan jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;egknso xksfoan jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;egknso xksfoan jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;ZZZZ    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    pkaxq.kk fopkaxq.kk fopkaxq.kk fopkaxq.kk fo÷üy dney dney dney dne    
bfrgkl foHkkx]bfrgkl foHkkx]bfrgkl foHkkx]bfrgkl foHkkx]    

chchchch----    MhMhMhMh----    dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko]dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko]dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko]dkGs egkfo|ky; ?kksMsxko]    rkrkrkrk----    vkacsxko] ftvkacsxko] ftvkacsxko] ftvkacsxko] ft----    iq.ksiq.ksiq.ksiq.ks----    eksckbZy uaeksckbZy uaeksckbZy uaeksckbZy ua----    9527797686952779768695277976869527797686    
                                                                                                                                                                        

izkLrkfod &izkLrkfod &izkLrkfod &izkLrkfod &    
,dksf.klkO;k ‘krdkr egkjk"Vªkrhy lektthoukr /kekZyk Qkj egRokps LFkku gksrs- lekt thoukoj /keZlaLFkspk ixMk 

gksrk- fganw /kekZr deZdkaM] nku/keZ] vuq"Bku] ozroSdY;s b- uk egRo gksrs- lkekftd thoukoj va/kJ/nk] :<h ijaijkaps izkcY; 
eksB;k izek.kkoj gksrs- o.kZO;oLFkk] Js"B dfu"Brk] Li`’;kLi`’;rk] tkrhO;oLFkk b- ckcrhr dMd fucZa/k gksrs- fL=;kauk 
f’k{k.kkpk vf/kdkj Mkoyyk xsyk vlY;keqGs rlsp L=h thoufo"k;d :<h] izFkk] ijaijkaP;k ikyukeqGs L=h thou vR;ar 
gyk[khps gksrs-  

Okjhy ik’oZHkwehoj ,dksf.klkO;k ‘krdkP;k izkjaHkh egkjk"Vªkr fczfV’kkaph lRrk LFkkiu >kyh- ;k fczfV’k jktoVheqGs 
egkjk"Vªkr izcks/kukl lq:okr >kyh- R;kpkp ifj.kke Eg.kts fczfV’kkauh Hkkjrh; yksdkauk nsÅ dsysY;k bzxzth f’k{k.kkeqGs Hkkjrkr 
i;kZ;kus egkjk"Vªkr ik’pkR; f’k{k.k laiknu dsysyk cqf/nthoh oxZ mn;kl vkyk- ;k cqf/nthoh oxkZrwup ckG’kkL=h 
tkaHksdjkaiklwu rs eg"khZ dosZai;Zar lektlq/kkjdkaph ,d fi<h mn;kl vkyh- ;k lektlq/kkjdkae/;s U;k- jkuMs ;kauh lektlq/kkj.kk 
pGoGhe/;s eksykps ;ksxnku fnysys vkgs-  

izLrqr ‘kks/kfuca/kkP;k ek/;ekrwu U;k- jkuMs ;kaP;k lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;kZph foLr`ri.ks ekaM.kh dsysyh vkgs-  
U;kU;kU;kU;k----    egknso xksfoan jkuMs ;kapk vYiifjp; & egknso xksfoan jkuMs ;kapk vYiifjp; & egknso xksfoan jkuMs ;kapk vYiifjp; & egknso xksfoan jkuMs ;kapk vYiifjp; &     

egknso xksfoan jkuMs ;kapk tUe 18 tkusokjh 1842 jksth ukf’kde/khy fuQkM ;k xkoh >kyk- R;kaps izkFkfed f’k{k.k 
dksYgkiwjkr >kys- 1856 uarj egknso xksfoan jkuMs o R;kaps fe= fouk;d tuknZu dhrZus eqacbZr f’k{k.kklkBh ,fYQULVu 
gk;Ldwye/;s nk[ky >kys- bfrgkl vkf.k vFkZ’kkL= gs R;kaps vkoMhps fo"k; gksrs- eWfVªd] ,e- ,-] uarj 1866 lkyh rs 
dk;|kph ijh{kk mRRkh.kZ >kys- eqacbZ fo|kihBkps ifgys Hkkjrh; Qsyks Eg.kwu R;kaph fuoM >kyh- U;k- jkuMs ;kauk vk/kqfud 
HkkjrkP;k bfrgklkr egkjk"Vªkrhy lektlq/kkj.kk pGoGhe/;s egRokps LFkku vkgs-  

U;k- egknso xksfoan jkuMs gs ,d Fkksj lektlq/kkjd] fu%fLLke ns’kHkDr] /keZlq/kkjd] bfrgkldkj] mRre oDrs] [kans 
vFkZ’kkL=K Eg.kwu izfl/n gksrs- ljdkjh uksdjh djhr vlrkuk R;kauh lektlq/kkjd ;k ukR;kus Hkkjrh; tursP;k thoukr 
ewyxkeh o O;kid lq/kkj.kk dj.;kps iz;Ru dsys- Hkkjrh; lektkrhy nks"k dk<wu Vkdwu R;kph uSfrd ikrGh ok<fo.;kps mnkRr 
/;ş ; mjk’kh ckGxwu eksB;k /kS;kZus R;kauh lektlq/kkjdkph Hkwfedk ikj ikMyh- U;k- jkuMs ;kaP;k dk;kZps eksBsi.k R;kaP;k 
lektlq/kkjdkP;k Hkwfedsr vk<Gwu ;srs- jktdh; fopkjoar fdaok vFkZ’kkL=K Eg.kwu U;k- jkuMs ;kauh dsysY;k dk;kZis{kk R;kaps 
lektlq/kkjd ;k ukR;kus >kysys dk;Z vR;ar nwjxkeh o fo/kk;d Lo:ikps gksrs-  
U;kU;kU;kU;k----    jkuMs ;kaps oSpkfjd vf/k"Bku & jkuMs ;kaps oSpkfjd vf/k"Bku & jkuMs ;kaps oSpkfjd vf/k"Bku & jkuMs ;kaps oSpkfjd vf/k"Bku &     

Lkektke/;s T;k O;Drh fopkjoar Eg.kwu vksG[kY;k tkrkr R;k izR;{k dk;Z dj.;ke/;s ekxs vlrkr- T;k O;Drh 
dk;Z dj.;ke/;s eXu vlrkr R;kauk l[kksy fparu dj.;kl osG feGr ukgh- U;k- egknso xksfoan jkuMs ;kaP;k thoukpk 
vH;kl dsY;kuarj vls y{kkr ;srs dh] U;k- jkuMs ;kauh ,dksf.klkO;k ‘krdkrhy fganqLFkkukrhy lektkfo"k;h ,d fuf’pr 
oSpkfjd vkd`frca/k ekaMyk gksrk-  

U;k- jkuMs ;kaP;k fopkjkaps vf/k"Bku Eg.kts O;fDrLokra«;kpk R;kapk fl/nkar gks;- vkiys orZu :<haP;k ca/kukrwu eqDr 
dsys ikfgts- :<haP;k izkcY;keqGs ekuo Lor%P;k LokHkkfod HkkoukadMs nqyZ{k djrks- v’kh R;kaph fopkjlj.kh gksrh- U;k- jkuMs 
;kaP;kiwohZ lektlq/kkj.kk pGoGhe/;s oSpkfjd vkd`frca/k uOgrk- fczfV’k lkezkT;kl dlk izfrlkn n;kok] fganqLFkkukrhy 
lektkus dks.kR;k ekxkZus tkos] vkiY;k ijaijsckcr dks.krk n`f"Vdksu Lohdkjkok] ;kckcr jkuM;kaP;k dkGkrhy lekt/kqfj.k 
laHkzekr iMys gksrs- R;k lokZauk U;k- jkuM;kauh fuf’pr ekxZn’kZu dsys o mnkjeroknkps lE;d rRoKku nk[kfoys- U;k- jkuMs 
;kaP;koj fczVue/khy mnkjeroknkpk izHkko vlyk rjh R;kauh Hkkjrh; ifjfLFkrhpk fopkj d:u R;k mnkjeroknkpk vafxdkj 
dsyk gksrk- R;kyk iks"kd vkf.k izsjd Bjsy v’kkp rRoKkukph cSBd R;kauh vkiY;k lkekftd lq/kkj.ksP;k dk;kZlkBh dsyh 
gksrh-  
U;kU;kU;kU;k----    jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj & jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj & jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj & jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj &     

lektlq/kkj.kk gk jkuMs ;kaP;k fopkjkrhy vfr’k; egRokpk ?kVd ekukok ykxsy- U;k- jkuMs lektkdMs ikgr 
vlrkuk ,d vyx vyx O;Drhapk teysyk tuleqnk; vls u ikgrk rh ,d xqarkxqarhph ltho jpukp vkgs vls letrkr- 
dkj.k R;kaP;k fopkjkoj gsxsy] vkWxLV dkWEr] LisaXyj v’kk ikf’pekR; fopkjoarkaP;k fopkjkapk izHkko gksrk- R;keqGs 
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lektthoukpk fopkj djrkuk rh izR;sd vaxs osxosxGh vkgsr vls letwu dj.ks R;kauk vekU; gksrs- lkekftd lq/kkj.kkackcrhr 
ts nksu fopkjizokg rRdkfyu ifjfLFkrhr ekaMys tkr gksrs R;kps foospu jkuMs ;kaP;k ys[kukr vk<Grs- ifgyk fopkjizokg vlk 
gksrk dh] Hkkjrh; lektkrhy nks"kkaps [kjs dkj.k ikjra«; gs vlwu rs nwj >kys dh] lkekftd nks"k vkiksvkip ukghls gksrhy- 
nqljk izokg vlk dh] vktps lkekftd nks"k nq"V :<haeqGs fuekZ.k >kysys vlwu rs nwj dj.;klkBh fganw /kekZr vkewykxz ifjorZu 
vko‘;d vkgs- ;k nqlÚ;k izokgk’kh jkuMs ;kaP;k fopkjkaps lkE; vk<Grs- vk/kh jktdh; lq/kkj.kk dh lkekftd lq/kkj.kk gk 
okn jkuMs ;kauk ekU; uOgrk- dkj.k O;kid Lo:ikr lkekftd lw/kkj.kk >kY;kf’kok; jktdh; fdaok vkfFkZd lq/kkj.kk ;’kLoh 
gks.kkj ukghr vls R;kaps er gksrs-  

,dksf.klkO;k ‘krdkP;k lq:okrhl HkkjrkP;k lkekftd o /kkfeZd ifjfLFkrhoj –f"V{ksi Vkdyk vlrk] ykWMZ ikeZLVuus 
fczfV’k lalnse/;s Hkkjrkrhy rRdkfyu  lkekftd o /kkfeZd ifjfLFkrhps ts ospd ‘kCnkr o.kZu dsys vkgs rs vls vkgs dh] 
ß[kjks[kjp gh ckc y{k.kh; vkgs- vls ekurkr dh] T;k izns’kkr ifgY;kank ‘kkL= o dyk ;kapk mn; >kyk] rks izns’k ,dk 
csVkoj jkg.kkÚ;k yksdkaP;k rkC;kr vkyk vkgs- iwosZdMhy gh laLd`rh ,dsdkGh [kwi HkjHkjkVhl vkyh gksrh- o rhp  laLdr̀h 
vkt jkuVh voLFksl iksgkspyh vkgs-Þ1-  

v’kk izdkjs Hkkjrh; lektkr ladqfpr o`Rrh] tkfrHksnkaps ikyu] HkkSfrd lq[ks] O;kolkf;drk o O;kogkfjdrk 
;kfo"k;kaps xSjlet ;kalkj[ks nks"k fuekZ.k >kY;keqGs lektkph eksB;k izek.kkr gkuh >kyh vkgs- gs nks"k nwj d:up vkiY;k 
lektkph izxrh lk/krk ;sbZy vls R;kaps Bke er gksrs- lektkph jktdh; fdaok vkfFkZd mUurh vk.kk;ph vlsy rj lkekftd 
lw/kkj.ksdMs y{k iqjfoys ikfgts- vkiY;k fo}RrsP;k cGkoj R;kauh rRdkfyu :<h ijaijk eku.kkÚ;k lektkP;k fojks/kkr tkÅu 
vusd pqdhP;k pkyhjhrhafo:/n vkokt mBfoyk-     

U;k- jkuMs ;kaps pqdhP;k pkyhjhrhafo:/n izfriknu vls gksrs dh] ßT;kaps nQu ok ngu >kys vkgs] v’kk pkyhjhrh] 
:<h oxSjs ckch xrizk.k >kY;k vkgsr- R;kaps dk;eps nQu fdaok ngu >kY;klkj[ks vkgs- xrizk.k HkwrdkGkps iqu:Tthou gks.ks 
‘kD; ukgh- tqU;k ckchaph uO;kus iqujZpuk dsyh rjp rs ‘kD; vkgs- tj iqu:Tthou gks.ks ‘kD; ulsy rj lqK eaMGhalkBh 
iqujZpuk dj.ks gkp ,deso i;kZ; miyC/k vkgs-Þ2- ;krwu U;k- jkuMs ;kauh lkekftd thoukP;k fu;euklkBh ijLijkoyach nksu 
xks"Vh lqpfoY;k vkgsr- lkekftd izxrhlkBh vkf.k mUurhlkBh lq/kkj.kspk lkrR;kus Lohdkj dj.ks gh ,d vkf.k ijaijkfu"Bk 
Eg.kts uSfrdrk uOgs gs ekU; dj.ks- :<h Eg.kts ijes’oj uOgs ;k lR;kph vuqHkwrh iV.ks gh nqljh xks"V- U;k- jkuMs dks.kR;kgh 
ijaijsps iqu:Tthou dj.;kP;k laiw.kZ fojks/kkr uOgrs- lq/kkj.kk gh ,[kk|k viw.kZ okD;klkj[kh vlrs- ;k oSf’od lR;kps jkuMs 
;kauk ;Fkk;ksX; Hkku gksrs- ifjfLFkrhtU; leL;kackcr vkiY;k lHkksorkyP;k tursps R;kauh izcks/ku dsys- useLro`Rrh] pkSQsj 
fopkj] vkf.k Bkei.kk gh f=lw=h R;kauh lq: dsysY;k izR;sd dk;kZr fnlwu ;srs- lq/kkj.kkoknh pGoGhps mfÌ"V lkekftd 
thoukpk ntkZ mapko.ks gs vkgs] vls rs vkiY;k ns’kcka/kokauk lkaxr vlr- U;k- jkuMs ;kapk lokZaxh.k lq/kkj.kkoknh fopkj 
dIiscan i)rhus letwu ?ksrk ;sr ukgh-  

Lkektlq/kkj.kkapk dks.krkgh fopkj lekteukr fHkuyk rjp rks nh?kZdkG fVdrks vkf.k lektkP;k ekufldrsr >kysY;k 
cnykaeqGsp rh lq/kkj.kk dk;eLo:ih gks.;kph ‘kD;rk fuekZ.k gksrs- ßizkphu ijaijk vkf.k lektthou ;krhy lkrR;’khyrk 
[kafMr u djrk vkf.k lq/kkj.kkoknh la?k"kkZr vfrjsdh fopkjkauk Fkkjk u nsrk lkekftd lq/kkj.kk izR;{kkr vk.krk ;srkr-Þ3- vls 
izfriknu U;k- jkuMs ;kauh dsys vkgs- laFk xrhus i.k fu/kkZjd o`Rrhus lektkP;k lkÚ;k Fkjkauk ,dkRe dj.ks R;kauk egRokps okVr 
gksrs- Eg.kwup R;kauh lq/kkj.ksP;k lsafnz; Lo:ikpk] lajpukRed ok<hpk izkeq[;kus vkxzg /kjyk gksrk- ekuoh thou O;ogkjkP;k 
loZ cktwapk lkdY;kus vkf.k lkeatL;kus fopkj vafxdk:u dsysyh O;kid d̀rh Eg.kts lq/kkj.kk gks;-  

vkfFkZd lq/kkj.kkaP;k cjkscjhus lektthoukrhy viizo`Rrhaph ppkZ U;k- jkuMs ;kauh osGksosGh lkekftd lq/kkj.kkaP;k 
lanHkkZr dsyh- lkekftd vkf.k /kkfeZd ca/kukae/kwu mn~HkoysY;k fo/kokfookg] ckyktjBfookg] ckfydk gR;sph pky] v’kk 
leL;kaoj lqLi"V Hkwfedk ?ks.kkÚ;k jkuMs ;kauh leqnzizoklkoj vl.kkjh canh vkf.k R;klkBh vl.kkjh f’k{kk] vkarjtkrh; fookgkauk 
vl.kkjk fojks/k] iksV’kk[kkarhy fookgkaoj vl.kkjh canh] L=hf’k{k.kklanHkkZr vl.kkjh lektkph mnklhurk v’kk vusd fo"k;kaoj 
osGksosGh tkghj erizn’kZu d:u lekt?kVdkaps izcks/ku dsys- lkekftd ifj"knsP;k okf"kZd O;k[;kukae/kwu jkuMs ;kauh lektkyk 
f’kf{kr dj.;kpk iz;Ru dsyk- fo"k;kph vR;ar rdZ’kq/n ekaM.kh d:u uO;k fi<hyk lektlq/kkj.ksph fudM iVowu ns.;kpk 
iz;Ru dj.ks gs jkuMs ;kaps mfÌ"V gksrs- dekyhps vKku] fL=;kaph nqjkoLFkk] ckyfookg v’kk vusd nq"V izo`Rrhafo:/n ^banwizdk’k* 
;k lkIrkfgdkrwu vkiY;k lq/kkj.kkoknh fopkjkapk izpkj izlkj dsyk- Lor% xkoksxko fgaMwu R;kauh lokZxh.k lq/kkj.kspk iqjLdkj 
dsyk-  

lokZxh.k lq/kkj.ksph xjt lksnkgj.k iVowu ns.;klkBhp jkuMs ejkB;kaP;k bfrgklkdMs oGysys fnlrkr- gs ^ejkB;kaP;k 
lRrspk mRd"kZ* ;k R;kaP;k xzaFkko:u Li"V gksrs- jkuM;kaP;k ;k xzaFkkr /keZ] lekt o jktdkj.k gs rhugh fo"k; fopkjkr ?ksÅu 
lrjkO;k ‘krdkr ,dVk ejkBk lektp dk mn;kl vkyk ;kph th rkfRod n`"Vhus ‘kgkfu’kk dsysyh vkgs- r’kh R;kaP;k vxksnj 
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o R;kaP;kuarjgh dks.kh dsY;kps vk<Gwu ;sr ukgh- jkuMs ;kaP;k ers] ß lksGkO;k ‘krdkP;k ‘ksoVh vkf.k lrjkO;k ‘krdkP;k 
izkjaHkh egkjk"Vªkyk gyowu lksM.kkjh dzkarh gh dsoG jktdh; Lo:ikph uOgrh- jktdh; dzkarhP;k vk/kh lkekftd vkf.k /kkfeZd 
mBkokus ;k izns’kkrhy turk gyowu lksMyh gksrh- fdacgquk ;k lkekftd] /kkfeZd mBkokauhp jktdh; dzkarhyk tUe fnyk gksrk-
Þ4-  

jk"Vlq/kkjdkus fo/kk;d lq/kkj.ksP;k loZ ‘kk[kkaoj y{k Bso.ks dls vko’;d vkgs] ;kfo"k;h ekaM.kh djrkuk rs Eg.krkr 
dh] ßrqeph lekti/nrh foosd o U;k; ;koj vk/kkjysyh vlY;kf’kok; rqEgh jktdh; vf/kdkj o gDd ;kapk miHkksx ?ks.;kl 
yk;d Bj.kkj ukgh- rqeph /keZfo"k;d /;s;ss tj ghu o fud`"V vlrhy rj lkekftd] vkfFkZd fdaok jktdh; {ks=kr rqEgkyk 
;’k feG.ks ‘kD; ukgh- gs ijLijkoyacu ;ksxk;ksxkus vkys ulwu gk fulxZfu;ep vkgs-Þ5- R;kauh lkekftd lq/kkj.kspk iqjLdkj 
djrkuk ejkB;kaP;k bfrgklkpk nk[kyk fnyk- lar Kkus’oj] leFkZ jkenkl] lar rqdkjke b- larkauh egkjk"Vªkr lektifjorZukps 
dk;Z dsY;keqGs iq<s jktdh; ifjorZu ?kMwu vkys- lkekftd lq/kkj.ksfo"k;hph U;k- jkuMs ;kaph Hkwfedk O;kid gksrh- R;kaP;k 
lkekftd lq/kkj.ksr jktdh;] vkfFkZd] lkaLd`frd] vkS|ksfxd] ‘kS{kf.kd] /kkfeZd v’kk loZ lq/kkj.kkapk lekos’k gksrk- lkekftd 
ifj"knsP;k mn?kkVuizlaxh R;kauh dsysY;k Hkk"k.kkarwu R;kaph lkekftd lq/kkj.ksph Hkwfedk letwu ;srs-  

lrr ohl o"ksZ R;kauh lkekftd ifj"knkae/kwu vkiys lkekftd lq/kkj.ksfo"k;hps fopkj Hkkjrh; tursiq<s Bsoys gksrs- 
lkekftd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;klkBh lkekftd iz’u letwu ?ks.ks xjtsps vlrs- R;klkBh U;k- jkuMs ;kauh ,d iz’ukoyh 
r;kj dsyh gksrh- ;k iz’ukoyhr fofo/k Lo:ikps cRrhl iz’u lekfo"V dsys gksrs- L=hf’k{k.k] e|ikukps O;lu vkf.k R;kojhy 
mik;] fganw eqfLye la?k"kZ o R;kojhy mik;;kstuk] lgHkkstus o feJfookg] ckyfo/kokaps iqufoZokg] ds’koiukP;k i/nrhojhy 
canh] tyi;ZVukojhy canh mBfo.ks] ckyfookgkl cznh] izkS<f’k{k.k] eksgje] f’kexk gs l.k lktjs dj.;kph i/nrh cny.ks] 
xzkeiapk;rh] ftYgkifj"knk ;kaph LFkkiuk b- fo"k;kapk ;k iz’ukoyhr lekos’k dsysyk gksrk- fofo/k izkarkadMwu] laLFkkadMwu vkf.k 
O;DrhadMwu ;k lkekftd iz’ukalaca/khph ers rs ekxowu ?ksr vlr- R;keqGs dkyekukuqlkj] ifjfLFkrhuqlkj vkf.k yksderkuqlkj 
lkekftd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.ks vf/kd lks;hps gksrs- vls U;k- jkuMs ;kaps er gksrs- fofo/k izkarkae/;s lkekftd ifj"knsP;k 
‘kk[kka}kjs ;k iz’ukoyhP;k ek/;ekrwu ekfgrh xksGk dj.;kr ;sr vls- v’kk izdkjs jk"VªdqVqackpk izeq[k ;k ukR;kus U;k- jkuMs 
;kauh lkekftd lq/kkj.ksph /kqjk lkaHkkGysyh gksrh-  

lkekftd lq/kkj.kk egRokP;k vl.;kph dkj.kehekalk djrkuk U;k- jkuMs vls izfriknu djrkr dh] lkekftd 
Lokra«;kph fufeZrh] lkekftd ifjorZu] :<h] ijaijk] va/kJ/nk] ;kapk lektkoj gks.kkjk vfu"V ifj.kke nwj dj.;klkBh 
lkekftd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.ks dzeizkIr vkgs- Hkkjrkph lokZaxh.k mUurh ?kMowu vk.kko;kph vlsy rj] HkkjrkP;k lektkps 
fLFkrhfiz; Lo:i cnyys ikfgts vls jkuMs ;kauk okVs- Hkkjrh; lektkr cny dls ?kMowu vk.kkosr gs Li"V djrkuk U;k- jkuMs 
ekaM.kh djrkr dh] ßlektlq/kkj.kk djko;kph vlsy rj] rh lektkrhy loZ oxkZauk cjkscj ?ksÅu dsyh ikfgts- rh fof’k"V 
oxkZiqjrh Bsowu pkyr ukgh- ;k lektkoj /kekZps udks rso<s izkcY; vkgs- R;keqGs ,dne /kekZyk lksMwu lektlq/kkj.kk djrk 
;s.kkj ukgh- T;k lkekftd lq/kkj.kk dj.ks R;k t:jh vkgsr- rs ek.klkyk iVys ikfgts vkf.k R;klkBh izR;sd ?kVuk R;kus 
cqf/nizkek.;kP;k dlksVhoj ?kklwu ?ks.;kpk iz;Ru dsyk ikfgts- lkekftd lq/kkj.kk ?kMwu ;s.;kpk gk ,dp ekxZ vkgs-Þ6-  

U;k- jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;kP;k pkj i/nrhaps fo’ys"k.k dsysys vkgs- R;krhy ikjaifjd i/nrh 
Eg.kts] tqus /keZxzaFk ?ksÅu R;kaP;k cnyysY;k ifjfLFkrhl vuq:i Bjsy vlk vUo;kFkZ yko.ks vkf.k tulkekU;kauk vls iVowu 
ns.ks dh] lq/kkj.kk Eg.kts uohup dkghrjh ulwu R;kaP;k izkphu xzaFkka’kh o ijaijka’kh R;k lqlaxrp vkgsr- rj nqljh i/nrh 
Eg.kts] lektkph lnlnfoosdcq/nh vkiY;k :<hP;k ok lkekftd nw"k.kkP;k fo:/n tkxs dj.;kph gksrh- ;k dkGkr 
dk;|kuqlkj lq/kkj.kk dj.;kph i/nr vR;ar fook| Bjyh gksrh- U;k- jkuMs ;kaph Hkwfedk ;kckcr v’kh gksrh dh] tsOgk 
lq:okrhP;k nksu i/nrh visf{kr lq/kkj.kk ?kMowu vk.k.;kr vi;’kh Bjrhy rsOgkp ;k i/nrhpk voyac Ogkok- ;kf’kok; dzkarh 
i/nrh ckcrgh R;kauh fopkj ekaMys gksrs-  
U;kU;kU;kU;k----    jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kk dk;Z & jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kk dk;Z & jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kk dk;Z & jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kk dk;Z &     

b- l- 1870 iklwu U;k- jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.ksps dk;Z gkrh ?ksrys gksrs- R;kauh lq/kkj.kkoknkps Lo:i fo’kn 
djrkuk vkiyk n`f"Vdksu loZlekos’kd o vukxzgh Bsoysyk gksrk- jkuM;kauh Hkkjrkrhy baxzth jkT;kpk iqjLdkj dsyk vlyk 
rjh] R;kaP;ke/;s jk"Vªh; Hkkouk vksrizksr Hkjysyh gksrh- xksikG d`".k xks[kys ;kauh EgVY;kizek.ks ßns’klsok] lektdk;Z] gkp 
R;kauh vkiyk /keZ ekuysyk gksrk- vkiY;k ns’kkph nqnZ’kk laiwu R;kyk iqUgk iwohZps oSHko dls izkIr gksbZy ghp fpark R;kaP;k 
thokyk jk=afnol ykxwu jkfgyh gksrh-Þ7- U;k- jkuMs ;kauh vusd {ks=krhy laLFkk LFkkiu d:u Hkkjrkr laLFkkRed thoukpk 
ik;k ?kkryk- jkuMs ;kauh lkekftd lq/kkj.kkalkBh dk;e ?kVukRed o lun’khj ekxkZpk iqjLdkj dsyk- U;k- jkuMs ;kaP;k 
lektlq/kkj.kk dk;kZpk vk<kok iq<hyizek.ks & 
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1111---- izkFkZuk lektkph LFkkiuk & izkFkZuk lektkph LFkkiuk & izkFkZuk lektkph LFkkiuk & izkFkZuk lektkph LFkkiuk &     
U;k- jkuMs ;kauh izkFkZuk lektkP;k LFkkiusr lgHkkx ?ksryk gksrk- ;k lq/kkj.kkoknh laLFksP;k ek/;ekrwu R;kauh 

tkfrHksnkyk iz[kj fojka/k dsyk- Js"B dfu"BRokP;k dYiusykgh R;kauh fojks/k dsyk-  
2- lkekftd ifj"knsph LFkkiuklkekftd ifj"knsph LFkkiuklkekftd ifj"knsph LFkkiuklkekftd ifj"knsph LFkkiuk &  

lkekftd lq/kkj.kkauk xrh izkIr Ogkoh rlsp lkekftd lq/kkj.kkauk eksBs O;klihB izkIr Ogkos Eg.kwu U;k- jkuMs ;kauh 
lkekftd ifj"knsph LFkkiuk dsyh- ;k ifj"knsr lektkyk HksMlko.kkjs iz’u o leL;k ;kaP;koj l[kksy fopkj dj.;kl R;kauh 
lq:okr dsyh-  
3333---- o`RRki=h; izcks/ku & o`RRki=h; izcks/ku & o`RRki=h; izcks/ku & o`RRki=h; izcks/ku &     

o`RRki= gs lektizcks/kukps izHkkoh ek/;e gksrs- U;k- jkuMs ;kauh o`RRki=krwu lkrR;kus fL=;kaph ifjfLFkrh] vf’kf{kri.kk 
;koj Vhdk dsyh- ckyfookg i/nrhoj Vhdk d:u R;kauh fo/kokfookgkl mRrstu ns.;kP;k n"̀Vhus lkrR;kus fy[kk.k dsys- vusd 
fBdk.kh dsysY;k Hkk"k.kkarwu R;kauh lkekftd lq/kkj.kkapk vkxzg /kjyk-  
4444---- L=h f’k{k.k & L=h f’k{k.k & L=h f’k{k.k & L=h f’k{k.k &     

fL=;kaph vour fLFkrh u"V d:u R;kauk lektkr ekukps LFkku feGowu ns.;klkBh jkuMs ;kauh iz;Ru dsyk- L=h 
lq/kkj.kk djko;kph vlsy rj fL=;kaP;k f’k{k.kkoj Hkj fnyk ikfgts- gh ckc R;kauh izR;{kkr vk.kyh- R;kauh vusdkaP;k 
lgdk;kZus iq.;ke/;s eqyhaph ‘kkGk lq: d:u ,d dzkafrdkjh ikÅy lq/kkj.ksP;k {ks=kr Vkdys-  
5555---- brj laLFkkRed dk;kZrhy lgHkkx &brj laLFkkRed dk;kZrhy lgHkkx &brj laLFkkRed dk;kZrhy lgHkkx &brj laLFkkRed dk;kZrhy lgHkkx &    

e`rizk; cuysY;k fganw lektkP;k lnlnfoosdcq/nhyk tkx`r dj.;klkBh R;kauh vusd pGoGh] la?kVuk mHkkjY;k- 
lkoZtfud lHkk] vkS|ksfxd ifj"kn] MsDdu lHkk] oDr`Rostd lHkk] xzaFkksRrstd eaMG v’kk vusd laLFkkP;k dk;kZyk R;kauh 
izokfgr dsys- egkjk"Vªke/;s fuLokFkZ cq/nhus R;kxh o`Rrhus dk;Z dj.kkÚ;k laLFkkaph ijaijk jkuMs ;kauh fuekZ.k dsyh-  

[kÚ;k lq/kkjdkph O;k[;k djrkuk rs fyfgrkr dh] ß The true reformer has not to write upon a clean 
slate. His work is more often to complete the half- written sentence. He has to produce the ideal 
out of the actual, and by the help of the actual. The process of the growth is always slow,where it has to be 
sure growth. Þ8-  
Lkkjka’k & Lkkjka’k & Lkkjka’k & Lkkjka’k &     

v’kk izdkjs ewyr% lektlq/kkjdkpk fiaM vlysY;k U;k- jkuMs ;kaps lektlq/kkj.kkoknh fopkj o dk;Z nwjxkeh Lo:ikps 
vkgs- vkiY;k vk;q";krhy rhl o"ksZ lkekftd lq/kkj.kslkBh ,dk e;kZnsr jkgwu lrr dk;Z dsys- oSpkfjd {ks=kr egku dkefxjh 
vkf.k lektkr lkrR;kus dk;Z dj.kkjs jkuMs gs izcks/ku iokZrhy mnkjeroknh U;k;ewrhZ gksrs- lektkP;k fofo/k vaxkae/;s ,dkp 
osGh izxrh gksr vlrs- gs rRo Lohdk:u R;kauh vkiY;k thouke/;s ‘D; frrD;k fofo/k {ks=kae/;s lq/kkj.sklkBh iz;Ru dsyk-  

vk/kqfud egkjk"Vªkps tudRo T;kaP;kdMs nsÅu vjfoankauh T;kauk fganqLFkkuP;k vk/kqfud jktdh; bfrgklkps izorZd 
Bjfoys vkgs- R;ke/;s U;k- jkuMsaps uko ?ksrys tkrs- R;kaP;k dk;kZph egrh o.kZu djrkuk yks- fVGd vls fyfgrkr dh] 
^dnkfpr laiw.kZ Hkkjrkr jkuMsaizek.ks jk"Vªfgrkps ckjdkbZus fparu dj.kkjh ,dgh O;Drh ‘kks/kwu lkiM.kkj ukgh-* 
lanHkZ  lanHkZ  lanHkZ  lanHkZ      

1- ch- ,u- ljnslkbZ] vk/kqfud egkjk"Vª] QMds izdk’ku] f}rh;ko`Rrh] 2000] i`- 101- 
2- v:.k fVdsdj] U;k;ewrhZ egknso xksfoan jkuMs] xa/koZosn izdk’ku] 2010] i`- 82- 
3- fdRrk] ì- 90- 
4- Hkk- y- HkksGs] vk/kqfud Hkkjrkrhy jktdh; fopkj] fiaiGkiqjs izdk’ku] i`- 137- 
5- Ckh- ch- ikVhy] Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] QMds izdk’ku] f}rh;ko`Rrh] 2002] i`- 54- 
6- Okk- Hkk- ikVhy] izkphu o vk/kqfud Hkkjrh; jktdh; fopkjoar] iz’kkar ifCyds’kUl] izFkeko`Rrh] 2009] i`- 166- 
7- iwoksZDr] ch- ,u- ljnslkbZ] ì- 166- 
8- vknekus uank fd’kksj] U;k;ewrhZ e- xks- jkuMs vkf.k izkpk;Z xks- x- vkxjdj] ;kapk rkSyfud vH;kl] ih,p- Mh- ‘kks/kizca/k] iq.ks fo|kihB] iq.ks- 

1995] 50- 
9- jekckbZ jkuMs] vkeP;k vk;q";krhy dkgh vkBo.kh] vuqHko ifCyds’kUl] izFkeko`Rrh] 1990- 
10- jk- ‘ka- okfGacs] ,dksf.klkO;k ‘krdkrhy egkjk"Vªkph lkekftd iqu?kZVuk] izfrHkk eqnz.kky;] izFkeko`Rrh] 1962- 
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    ““““समाज समाज समाज समाज सधुारणािवषयीसधुारणािवषयीसधुारणािवषयीसधुारणािवषयी    वामी िववकेानदं याचं ेयोगदानवामी िववकेानदं याचं ेयोगदानवामी िववकेानदं याचं ेयोगदानवामी िववकेानदं याचं ेयोगदान””””    
    

ीीीी....    ा यापक सतंोष खडंोजी माळवटकरा यापक सतंोष खडंोजी माळवटकरा यापक सतंोष खडंोजी माळवटकरा यापक सतंोष खडंोजी माळवटकर    
कै.बापुराव देशमुख मा यिमक व उ  मा यिमक िव ालय, ड गरकडा. ता.कळमनरुी िज. हगोली. 

सार सार सार सार     
आज या आधुिनक युगातनू उ रआधुनीक युगाकड ेजात असतांना इितहासाकड ेसामािजक दृ ीकोणातून 

पाहणे आव यक ठरत आह.े भूतकाळात घडुन गेले या घटनांना इितहासा या िखडक तून डोकावून पा न निव मते, 
घटनांची निवन प दतीने मांडणी क न सामािजक दिृ कोणातून व ऐितहासीक दिृ कोणातून तपासणे मह वाचे 
झाले आह.े मुळातच संशोधनाची आवड अस यामुळे व उ सुकतेमुळे तसचे िवषयाची गरज पा न व रा ा या 
जडणघडण ल ात घेवून मा या संशोधनाचा िवषय “समाज सुधारणािवषयी वामी िववेकानंद यांच ेयोगदान” हा 
िनवडलेला आह.े 

कोण याही दशेा या सवागीन िवकासात िविवध महापु यां या िवचाराचंे योगदान मह वपूण असते. 
एखा ा दशेाची गती ओळखावयाची असेल तर तथेील सामाजीक, आ थक, राजक य प रि थती अ यासन े
मह वाचे असते. तसचे समाज सुधारकांचे सामाजीक योगदान व सामाजीक आदशमु ये ही अ यासन े म ा  
ठरतात. केवळ आदशमु येच अ यासने एवढयापयत िच क सक थांबत नाहीत. तर समाजाच े आदश 
कोणते,शोधिनबंध िलहीतानंा अनेक ंथाचा, लेखाचा, मािसकांचा, िविवध कोष वांड:मयांचा, िवक िपडीया, याचा 
आधार घेउन शोध िनबंध िलिह याचा हा छोटासा य  केला गेला. 
मह वाच ेश द मह वाच ेश द मह वाच ेश द मह वाच ेश द ----    वैि क, िशकागो धमप रषद, मानवतावाद, िव बंधु व, आदशमु ये, रामकृ ण िमशन 

तावना तावना तावना तावना ::::----        
भारत दशे हा नवर ांची खान आह.े या दशेात होऊन गेले या थोर पु षांनी िवचारवंतानी आप या 

ितभेने भारतासमोर जगाला नतम तक केले आह.े अशा थोर िवचारवंतापैक  एक महान िवचारवंत, त व ानी, 
समाजसुधारक हणजे वामी िववेकानंद आहते.कोण याही दशेा या सवागीन िवकासात िववीध महापु षां या 
िवचाराच ेयोगदान, मह वपूण असते.एखा ा दशेाची गती ओळखावयाची असेल तर तेथील सामािजक, राज कय, 
आ थक प रि थती अ यासणे मह वाचे असते. 19 ा शतकात बंगालम ये होऊण गेलेले ते एक जगिव यात 
स याशी होत. यांनी आप या वैि क एकते या सागरातुन सव मानवजातीला बंधतूेचा, मानवतेचा संदशे दऊेन 
जगात सुख, शांती नांद यासाठी महान काय केल.े वामीजीनी भारतात संपूण सधुारणा कर यासाठी कोण या 
एकािविश  वग अथवा समुदाय याला ाधा य दलेले न हत.े यां यामते जो पयत येक दशेला त परता येत 
नाही, तोपयत प रवतन ह े अपूण राहते. यामुळे वामी िववेकानंदानी युवक, ीयां, िनधण , 
कामगार( मीक), शेतकरी, बेरोजगार या सवाना जागे कर याचा य  यांनी केला. येक ला वैचारीक 
स म कर याचा य  िववेकानंदानी केला.  

या सव येत यांनी “आचरण शु दता” या िवषयावर अिधक भर दलेला दसुन येतो. ि यां या 
िश णावर िवशेष भर दललेा दसुन यतेो. ते हाच ि या वत: या िजवना या िश पकार वत:च होतील अस े
यांना वाटते. युवकांम ये सामािजक प रवतन घडवून आण यासाठी वामी िववेकानंद त पर हो याचा आ ह 

करतानंा दसतात. वामी िववेकानंद त णांना एकजुट व ेरीत कर यासाठी “उठा जागे हा, भारतमातेला 
युवकां या श ची व एकजुटीची िनतांत गरज आह.े” असे त े हणतात. आप या िवचार व कायातनु दशेाला 
घडिव यासाठी युवकांना दलेली ेरणा अि दतीय आह.े हणूनच ते युवकाचंे ेरणा थान ठरतात. 

त णांम ये आंत रक प रवतन व बा  प रवतन िववेकानंदानी अपेि त आह.े िववेकानंदाना अपेि त 
असलेला िवशाल व पाचा भारत बनिव याचा वेडा उचललेला सम  संदभ य ंथातून दसनु येतो. िववेकानंदानी 
कधीच राज कय व पाचा संदशे भारतीयानंा कवा युवकांना दला नाही, तर दशेातील युवािपढ ना आ हान केले 
क , भारता या ाचीन स यतेचा अिभमान ठेवावा. येकाने आपले जीवन भारतीय सं कृती व मानव क याण या 
िवषयासाठी खच करावे. यातुन यांचा रा िन ा, दशे म, मानवतावाद, सेवाभाव, वैि कता, समाजवादी दृ ीकोण 
दसुन येतो. 
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वामी िववेकांनद ह ेिन ावान भारतीय सैिनक होते, स े दशेभ  होते. िववेकानंदाना पा ा य दशेा या 
तुलनेत भारत दशे कोण याही े ात मागे रहावा हा िवचार अमा य होता. यां या मते “ भारताला जगातील 
सव  ठकाणी पोहचवायच ेअसेल तर पा ा य दशेाकडून बरेच काही िशकावे लागेल.” यां या मते भारतीयानंा 
आधुिनक िश प, िव ान, भौितक िव ान ा िवषयी ान पाि मा याकडुन यावे लागणार आह.े तर पा ा य 
दशेांना भारत दशेाकडून भारतीय धम व अ याि मक त व ान यावे लागणार आह.े वामीजीनी सदवै भारतीय 
त णाईला सामािजक अंधकारातनु बाहरे काढुन नवरा  िनम तीसाठी सदवै जागे हा, तयार हा, उठा असा 
मौिलक िहतोपदशे संदभ य ऐितहासीक द तऐवजात दसुन येतो. 

संयु  रा संघा या अहवालानुसार भारत दशे हा जगातील सवात जा त युवाश  असलेला दशे आह.े 
सुमारे 60 कोटी लोकसं या भारतात वयोगट 25 त े 30 दर यानची आह.े ही लोकसं या 2045 पयत सारखी 
असणार आह.े युवाश  ही भारताला अथ व थे या न ा उंचीवर घेऊन जाणारी आह.े पण याच बरोबर याही 
गो ीवर ल  क ीत करावे लागेल क , आज दशेातील ब तांशी लोकसं या बेरोजगारी व बेकारी या सम येत जीवन 
जगत आह.े क ीय सरकार या रोजगार नविनम ती या रोजगार िनम ती या नंतरही दशेात बेरोजगारी व बेकारी 
वाढत चाललेली आह.े म युरो या अहवालानुसार, दशेातील बेरोजगारी व बेकारी दर 2015-16 म ये पु षांचा 
5% वर पोहचला होता तर ीयांम ये हा दर 8.7 % वर होता. याही ाकड े दलु  क न चालणार नाही. 

ाधा यांनी युवकांची बेकारी व बेरोजगारी हा ही जटील  सोडवणे दशेापूढे आ हाण आह.े  
त ण ही दशेाची खरी ओळख आहते. त णांनी आप यातली श , उजा, ेरणा,मह वकां ा, जी , 

िचकाटी, रा िन ा, रा ेम, व  पूण कर याची मह वकां ा ांना कशा प दतीने सकारा मक भुमीकेतुन तीत 
करतात, ह ेही िततकेच मह वाचे आह.े वामी िववेकानदं यां या आठवणी या व मृती दना या िनिम ाने येक 
वष  12 जानेवारी हा दवस “ रा ीय युवा दन” हणून साजरा कर यात यते आह.े परंतु भारताची त णाईची 
श  ही इत या त परतेने दशेसेवेसाठी समपण दतेांना दसत नाही. माजी दवंगत रा पती डॉ.एपीजे अ दलु 
कलाम यां या “इंडीया 2020” नावा या ंथात भारताला महान रा  बनव यासाठी त णांची भुमीका सवात 
मह वाची आह.े असे मत  केले आह.े वामीजीनी यानधारणेचे मह व भारतीय त णांना सांगीतले. 
यानधारणा के याने एका ता िवकिसत होत जाते व एका तेतुन वंयपूण व ा  होते. वैि क क यानाचे िवचार 

तसेच रा  िनम ती या येत एक िशरपेच ठेव याची िवचारधारा िनमाण होत जाते.  
वामी िववेकानंद यांनी युवाश ची ताकद ओळखलेली होती. आजही भारतीयासंाठी यांचे िवचार ेरक 

आहते. असे नाही तर यांचे िवचार वेगवेगळया भाषेत अनुवादीत झालेले आहते. संपूण आयू यात िववेकानंद वैि क 
संदशे दे यासाठी, एक आदश भारतीय  घडावा यासाठी यांनी भटकंती केली. िववेकांनंदाचे िवचार 

ेरणादायी ठरतात.  ऐितहासीक दृ ीकोणातून व सामािजक दृ ीकोणातून वामी िववेकानंद अ यासणे अ यंत 
मह वाचे आह.े वामी िववेकानंद यांचे वैय क जीवन अ यंत संघषमय होते. िववेकानंदांची रा ी झोप फ  दड 
तासाची असायची याचाच अथ वाचकांनी, अ यासकांनी, संशोधकांनी असा यायला हरकत नाही. संपूण जीवनभर 
वामीजीनी दशेा या भिवत ासाठी केलेला याग व संघष अ यास या जोगा आह.े िववेकानंद यां या येक 

पैलुवर संशोधन पर शोधिनबंध िलह यासारखे आह.े आज युवा श स सवाथान ेऐितहासीक, सामािजक, बाबतीत 
बलशाली सश  भारत बनवायचा असेल तर ह ेकाय अ यतं मह वाचे आह.े  

त णाईत व महािव ालयीन िश ण घेत असतांना वामीज नी जगाचा इितहास व पा ा य त व ान 
यांचा िवशेष अ यास केलेला होता. िमल व पे सर या िवचारवंतां या ंथांचा यां या मनावर खोलवर प रणाम 
झालेला होता. तसचे बक मचं  चटज  यां या “आनंदमठ” ा कादबंरीमुळे दशेभ ची भावना यां या मनात 
िनमाण झाली होती.  

वामी िववेकानंद ह े1891 या ारंभी िनघुन राज थान, काठेवाड, सौरा , गुजरात,महारा , कनाटक, 
तािमळनाडू असा वास करीत 24िडसबर 1892 या दवशी क याकुमारीला पोहचले या प र मणामुळे 
वतमानकालीन भारताचे िवराट दशन यांना घडले. शतकानुशतके हा समाज िन त अव थेत आह.े आपला उ वल 
वारसा िवसरला आह.े आिण ढी व परंपरा यांचा दास झाला आह.े असे िभषणिच  िववेकानंदा या डोळयासमोर 
होते. क याकुमारी जवळ या समु ात असले या एका िशलाखंडावर यानम  अव थेत बसलेले असतांना या 
समाजाला जाग आण याचा संक प यांनी केला.  
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िववेकानंद यां या युरोप अमेरीके या वासातील अनभुव श दब द करणारा “प र ाजक” हा लेख सं ह, 
भारतीय व पा ीमा य सं कृतीचे तौलनीक दशन घडिवणारी  “पूव आिण पि म” ही लेखमाला, राजयोगावरील 
इं जी ंथात समािव  केलेले पतंजली या योगसू ाचे प ीकरण, 7-8 फुटलेख िववेकानंदा या नावावर आहते. 
धम, अ या म, त व ान, भारतीय सं कृती, आिण भारतापूढील आजचे  यावर यांनी दलेली ा याने व 
वेळोवेळी िलहीलेली प े या सवाचा सं ह िववेकानंदा या ंथावली या 10 खंडातील सुमारे 3 हजार पृ ाम ये 
आह.े 
मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे मानवतसेाठी सदंशे ::::----        

धम हा ई र वाकड ेपोहोचव यासाठी मानवाने केलेला एक य  असतो. अ य धमातील वीकाराह असले 
ते आ मसात करणे आिण आप या वृ ीला अनुस न यांनी यांनी आपला आ मीक िवकास साधणे हा खरा माग 
आह.े यासाठी कम, भ , योग व ान यापैक  कोण याही एकाचा, एका न अिधकाचा, वा सवाचा एक ीत 
अवलंब ने आप या चीनुसार करावा व मु  हावे. धम ंथ व कमकांड, दवे-दवेता, उपासणामाग, त व ान 
िवचार आिण चच, मिशदी वा मंदीरे या सा या गो ी केवळ दु यम आिण साधन प आहते. धम संकुिचत असता 
कामा नाही.  

युवाअव था ही एक अ हाणा मक वयोगट आह.ेसमु ातील उंच उडणा या लाटा पार पाडुन अपे ीत उ  
पार पाड यासाठी केलेली धडपड इितहास घडवत असत.े वा या या वेग िजकड ेजाईल याचे आगमण होईल तसा 
लाटांचा वास होतो. युवकां या बाबतीत ही तेच घडते जसी धडपड तसा इितहास िनमाण होत असतो. आ हा सव 
त णांना पृ वीतलावरील अंधकार न  क न “अत: दप भव” या उ  माणे एकमेकास सा  क न नवरा  
िनम ती या येत द ासारखे लख काश सव  करावयास युवा श स पूढे यायला हवेच. युवकांची उजा 
नकारा मक दिृ न ेसंचलीत झाली तर रा ाचे अध:पतन ही होऊ शकत े ा युवकांमधील उज या ोताच ेिविवध 
िवशेष आहते. याचंे संयमण यो य दशेने होणे अपे ीत आह.े  
झुमरीतीलयैाझुमरीतीलयैाझुमरीतीलयैाझुमरीतीलयैा :-  

“भारताचा रा ीय आदश याग व समपण आह ेअसे मत  केले आह.े ा दो ही िवचारधारेत ित ता 
उ पन क न यात वाढ केली तर भारत दशे वयंक त व महान दशे हायला वेळ लागणार नाही असे मत  केल े
आह.े 

वामी िववेकानंदानी आप या गु नी ( वामी रामकृ ण परमहसं) दलेली िशकवण व ान संपूण िव ात 
सार करणे हा हतेु होता. िववेकानंद यांची बु दीम ा िवल ण होती. संशोधनाचा भाग हणून या िवषयाकड े

पाहीले तर यांची यानधारणा व एका ता हा कायकारणभाव सापडतो. भगवान ी.रामकृ ण परमहसं यानंी 
िववेकानंद यांचा “ यानिस द” हणून उ लेख करीत असत. वामी िववेकानंद भारतातील ािचन वण व थे या 
दृ ीने पािहले तर वण व थेचा कडाडुन िवरोध यांनी केला. तसेच ी िश ण व जागृती याचा ही आ ह यानंी 
धरला.  

कोणतेही संशोधन कवा शोध िनबंध िवषयक काय करतांना संशोधन प दतीची गरज भासते.शोध िनबंध 
“समाज सुधारणािवषयी वामी िववेकानंदानचे योगदान” तयार करतानंा िविवध संदभ य ंथांचा आधार घऊेन 

सार मा यमावर वामीज या बाबतीत िलही यात आलेली ऐितहासीक द तऐवज, कोष, मािसके, लेख, ाचा 
बारकाईने अ यास क न शोध िनबंध िलही याचा य  केलेला आह.े इितहास संशोधन येसाठी या मािहती 
संकलीत कर या या खालील प दती चिलत आहते. 

1) सव णा मक प दती  
2) ावली प दती 
3) य  मुलाखत प दती 

4) संदभ प दती :- या प दतीत ात अशा ऐितहािसक िस दांताचे िववेचण, न ा संदभात पुनमू यांकन व 
पुनपरी ण कवा पुन व ेषन अिभ ेत असते. संशोधनासाठी आव यकती मािहती अशा संदभ वाचनातुन जमा होत 
जाते. संबंधीत िवषयासंबंधीची िविवध मते, िनरिनराळया कारचे िववेचन, याची िव सनीयता तपासली जात.े 
या अनुषंगान ेनवीन िवचार करता यतेो.वरील शोध िनबंध िलहीतांना “वणना मक प दत” वाप न संदभ प दतीचा 

अवलंब केला आह.े  
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वामी िववेकानंद यां या मते धम या संक पनते नैितक व पाचे बळ आह.े बु दी व दा, िवचार आिण 
भावना, सामाथ आिण क णा, ऐिहक व आ याि मक यांचा वामी िववेकानंद यां या इतका उ कृ  सम वय 
कोण याही दसु या नी घडवून आणलेला नाही. भारताचा आधुिनक युगाशी मेळ घालणारा व भिव यातील 
मानव सं कृतीची दशा दाखवणारा े  महापू ष दसुरा दाखवता येत नाही.  

हदी सािह यात िववेकानंदाना यां या िवल ण बु दीमतेमुळे “ ृतीधारा”(एक िवल ण मृती असणारी 
) असा केलेला आह.े 1 मे 1897 म ये रामकृ ण िमशन ही स याशांची सं था यांनी थापन केली. भारतात 

सुमारे 100 तर परदशेात 30 या वर शाखा कायरत आहते.  
भिव यातही ही सं या वाढ याची श यता नाकाराता यते नाही. याच बरोबर दशेात वाढता दहशतवाद, 

वाढती धमाधता, हा ही त णांपूढे  उभा आह.े दहशतवाद संपव यासाठी रा ीय एका मता िनम ती करावी, 
धमाधता संपव यासाठी धमिनरपे ता वाढीसाठी य  करावेत व सनाधीनता संपव यासाठी सव समावेशक 
िश ण दऊेन सनाधीनता समुळ संपवता येते. सुिश ीत बेकारी व बेरोजगारी संपव यासाठी रोजगारा या सधंी 
िनमाण क न यांना आ मिनभर बनवणे गरजेच ेआह.े एक कड ेभारत दशे वातं याचा अमृत महो सव साजरा करत 
आह.े युवा श  आ मिनभर होईल व दशेा या रा  बांधणीत यांचा मह वपूण वाटा असेल सव मुला-ंमुल नाही 
समान िश ण दले पाहीजे. तसेच ितभासंपन िश ति य, जबाबदार नागरीक घडिव याचे काय होईल व यातनु 
वैि क पातळीवर िश णाचा संबंध जोडला जाईल.  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::---- 

1) आचाय जावडेकर - आधुिनक भारत 
2) ए.वाय.क डेकर - आधुिनक भारताचा इितहास  
3) डॉ.एच.आर.नाग  - योग अनुसंधान िवषयक िवचार 
4) डॉ.सुमन वै , डॉ.शांता कौठेकर - आधुिनक भारताचा इितहास 
5) मराठी िव कोश 
6) जय सगराव पवार - आधुिनक भारताचा इितहास 
7) लेखीका ृ ी बाबुराव पवार - िश ण सं मण  
8) डॉ.कोलारकर श.गो. - आधुिनक भारताचा इितहास 
9) अनघा काशन - संशोधन प दती  
10)  शांत दशेमुख - इितहासाचे त व ान 
11)  िविवध वृ प ातील लेख 
12)  िवक िपडीया :- इंटरनेटवरील मािहती 
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अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीतीलजातीतीलजातीतीलजातीतील    ीीीी    िश णिवषयकिश णिवषयकिश णिवषयकिश णिवषयक    समाजसमाजसमाजसमाज    सधुारकाचंेसधुारकाचंेसधुारकाचंेसधुारकाचंे        
िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    

((((डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    वववव    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले))))    
                                                                    

                                                                सशंोिधकसशंोिधकसशंोिधकसशंोिधक                                    मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    
                                        छायाछायाछायाछाया    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    स दरमलस दरमलस दरमलस दरमल                                        डॉडॉडॉडॉ. . . . एमएमएमएम. . . . केकेकेके. . . . सवईसवईसवईसवई    
                                                पीएच. डी समाजशा     सहा यक ा यापक  िवभाग मुख,  समाजशा  िवभाग 
दगडोजीराव देशमुख कला, वािण य व िव ान महािव ालय, वाळूज, ता. गंगापूर, िज. औरंगाबाद 
    

तावनातावनातावनातावना    ::::   
भारतात ाचीन काळापासून ि यां या दजात प रवतन हावे, यासाठी भारतातील सुधारकानंी अनके 

य  केले व ी वातं यासाठी, ी िश णासाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला.भारतीय  समाजाम य े अनेक 
ांितकारांनी प रवतन झाले व होत आह.े पूव  “चूल आिण मुलं’ एवढचं काय े  असले या मिहला आज पु षा या 

खा ांला खादा लावून काम करीत आहते. सािव ीबाई फुलचा आदश पुढे ठेवून आिण यांची ेरणा घेवून अनेक 
मिहला आज यशाची  िशखरे गाठत आहते. ामीण भागातील मिहला सु ा याला अपवाद नाहीत. अनेक े ात 

ामीण मिहलांनी आप या कतु वाचा ठसा उमटिवला आह.े आज मिहलांची  सं या येक े ात खुप मोठी आह.े ते 
फ  श य झाले ते भारतीय समाज सुधारकां या य ामुळे, कायामुळे. आज २१ ा शतकात या ि यांना 
राजमागाव न चालता येत आह.े यांचे धैय, यांचे शहाणपण, यांचा िन य, यांचे कतु व आिण यांची तळमळ 
या सव गो ीचे ‘ ीधन’ अ◌ाधुिनक ि ला िमळाले आह.े ि यांचे योगदार फार मोठे ठरले आह.े 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    वववव    ीीीी    िश णाचीिश णाचीिश णाचीिश णाची    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी    ::::    

भारतीय सं कृती ही जगातील इतर सं कृतीपे ा वेगळी आह.े जगात या वेगवेग या दशेाम ये सामािजक 
सम यांचे थान िभ  असलेले दसते. तर काही सम या समान व पा या असले या दसतात. तर काही सम या 
या भारतीय समाजाची वैिश े हणून ओळख या जातात. उदा. धा मक अ पसं याकांची सम या, जातीयता 
इ यादी. 
  हद ूधमात या खुप सा या वेगवेग या जाती आहते, यांचा दजा समान नाही. हद ूधमाने येकां या 
गुण वैिश ावर आधारलेली वण व था थमत: ि वकारली. अशा या समाज व थेत जीवन जगत असताना 

येक  आप या अंगभूत गुण धमानुसार िभ  भूिमका पार पाडत असे व सामािजक दजाही ा  क न घेत 
असे. ज म, वसाय, कम, पुनज माचा आधार ा  झाला. तसेच जखडलेली व समाज मा यता असलेली नवी 
समाज रचना यातूनच िनमाण झाली. जाती सं था हा या समाजरचनचेा आधारभूत पाया मानला  गेला. भारता या 
धा मक इितहासात वेदकाळ ाचीन मानला जातो. या काळात िवशेषत: ि यांना पारतं यता, शोषण आिण ज टल 
बंधनात जगावे लागले. वै दक धम ंथानी ि यांना ान वंिचत ठेवले, याचे एक मह वाचे कारण यांनी मह वकां ी 
होता कामा नये ह ेअसावे. 
 बु काळात मा  ि या गौरवां कता झा या. बु काळाकडून आंबेडकर युगाकडे ी-अि त वाचे आिण  ी 
साम याच ेअनेक पैलू तीत होतात. दिलत ी िशि त, गुणसंप , बुि मती आिण काय वण असावी. जीवना या 
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िविवध े ात ितत याच समथपणे ितन े उभे रािहल े पािहज,े यावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा कटा  होता. 
वै दक काळा या पूवाधापासून पुराण काळातसु ा ि या  बु ीमान हो या. पु षां या बरोबरीन े येक े ात 
यांचा सहभाग होता.भारताम ये िश ण परंपरा वै दक कालखंडापासून तर आतापयत आह.े ती पुढे अशीच चाल ू

राहणार आह.े परंत ुवै दक काळापासून तर आतापयत या परंपरेत अनेक बदलही झालेले आहते. यासाठी भारतीय 
िश ण प तीचा आढावा व एकदरंीत ि यांसाठीच े िश ण यांचा आढावा िविवध कालखंड, बौ  कालखंड, 
म ययुगीन कालखंड, ि टश कालखंड आिण वातं यो र कालखंड या कालखंडाचा आढावा घेत यास ी 
िश णाची संपूण वाटचाल कळून येते.  
अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीतीलजातीतीलजातीतीलजातीतील    ीीीी    जीवनजीवनजीवनजीवन    वववव    ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    : : : :     

१९ ा शतकातील शू ाितशू  ीचे जीवन दयनीय होते. शू  ी हणजे जणू एक क ाळू जनावरच असे. 
बालपणी आई-विडलांचे अठरािव  दा र य अस याने न कळ या वयातच ितला दसु या या शेतावर मजुरीस जावे 
लागे. अंगभर कपडा नस.े ऊन, वारा, पाऊस, थंडीत काम करावे लागे. दररोज या िमळकतीत दोन वेळ या 
जेवणासाठी पालकांचीच कायम व पी ांत असे. ितथे पा य आपसुखच उपासमारीत राही. अ मानी साथी या 
रोगान े अनेक बालके, यांचे पो शद े दगावत. अशातच अ मानी वरचढ जात या अनुकरणान े मागास जातीतही 
बालिववाह होत. बालवयातच सासर या छळ छावणीला तयार हावे लागे.  जी प रि थती आई-विडलांची तीच 
सास-ूसास यांची असे, अशा दा र यात या नववधूला नांदावे लागे. सायंकाळी उिशरापयत ीमंत शेतक या या 
घरी काम करावे लागे. वत: या संसारातील सव कामे ितला करावी लागतच. याचबरोबर मोलमजुरीसाठी 
दसु या या घरी शेतावर पडेल ती कामेही करावी लागत. ह े ाचीन म ययुगीन आिण वासाहितक काळातील समान 
वा तव होत.े 

मातृस ेत वधूला वराकडून धन िमळे. पुढे मातृस े या अ तानंतर या ीधनाच े पांतर िव त झाले. 
ितच े आ संबंधी ितला िवकून वरांकडून शु क (धन) घेऊ लागले हणून तर “बायको’ िवकत घेतली ही हण 
शू ाितशू  समाजात पडली. वधू हणून ितची िव  होई. शू ाघरी ज म घेतले या ीची शू ा माणे अहवेलना तर 
होईच, पण पु षस े या जाचक िनयमांनाही ितला बळी पडावे लागे. शू ां माणेच ि यांचीही प रि थती होती, 
असे वणन महा मा फुले यांनी  एका खंडात केल ेआह.े फुले कालीन शू ाितशू  ि यांचे जीवन क पद होत.े वणभेद, 
जातीभेद, पराकोटीचा होता. िजथ े ा हणो र ि यांनाच िश णाची बंदी होती, ितथ ेअ पृ य ि यांची प रि थती 
वेगळी न हती. ती फार शोि◌षत होती.महा मा फुलनी स यशोधक चळवळी या माफत महारा ात ब जन 
समाजात बोधनाची विहवाट सु  केली. ब जन ी शू ाितशू ांना िश णाची ारे खुली क न आ मभान 
दे याचा य  केला.  छ पती शा  महाराज आिण यां या चळवळीन ेमहारा भर ी िश ण राबिवले.  
अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीजातीजातीजाती    : : : :     

भारतीय रा यघटने या कलम ३४१ नुसार रा पती या आदशेानुसार भारतातील काही जाती गटांना 
‘‘‘‘अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीजातीजातीजाती’ ’ ’ ’ असे हटले जात.े 
िश णिश णिश णिश ण    ::::  “िश ण या श दाचा अथ उपदशेाने बदल घडवून आणणे.” 
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अनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचतअनसुिूचत    जातीतीलजातीतीलजातीतीलजातीतील    ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    समाजसमाजसमाजसमाज    सधुारकाचंेसधुारकाचंेसधुारकाचंेसधुारकाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    आिणआिणआिणआिण    कायकायकायकाय    : : : :     
महा मामहा मामहा मामहा मा    जोितबाजोितबाजोितबाजोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    : : : :     

 उ या भारतात ी उ ारकायाची सु वात योतीराव फुले यांनी केली. आधुिनक महारा ा या 
जडणघडणीत व ी िश णा या वाटचालीत यांनी मोलाची आिण मह वाची भर घातली यात  महा मा 
योितबा फुले आिण याचबरोबर यां या प ी सािव ीबाई फुले यांचे काय अनुपमेय आह.े 

महा मा फुलनी स यशोधक चळवळी यामाफत महारा ात  ब जन समाजात बोधनाची “विहवाट’ सु  
केली. ब जन ी शू ाितशू ांना िश णाची ारे  खुली क न आ मभान दे याचा य  केला. “ िश ण वर या 
जाती वगातून िझरपत-िझरपत खाल या जाती वगापयत जावे” हा मॅकोले िणत िस ांत यांनी याकाळी पूणपणे 
फेटाळला. िश णचा सार खाल या जाती वगात केला तरच ख या अथाने सावि क ांती होईल, असे प  केल.े 

महा मा योितबा फुले फ  िश णाचे िवचार सांगून वा मांडून व थ रािहलेल ेनाहीत, तर या दृ ीने तस े
कायही केलेले आह.े ब जन समाजास िश ण दे या या  उ शेाने सन १८४८ साली पु यातील बुधवार पेठेत 
मुल ची पिहली ाथिमक शाळा सु  केली. आ िशि का ांित योती सािव ीबाई फुले यांनी ितकुल प रि थतीत 
पिहली भारतीय िशि का हणून मान िमळवत जोमान ेकाय क न महा मा फुलना ितत याच साथपणे साथ दली. 
अ पृ य मुल ना िश ण दणेे हणज े कहरच. हणून योितराव फुलनी आप या प ीला िश ण दले व मुल ना 
िशि का िमळाली. 

१९८२ साली हटंर किमशनपुढे  पु यातून आठ िनवेदने सादर कर यात आली. यात ी िश णावर भर 
दणेारे एकटे महा मा फुले होत,े यां या बरोबर या इतर शा ी पंिडतांनी सं कृत िव ा आिण जु या शाळा 
यां याच पुन ीवनाची मागणी के याचे आढळून येते. योतीबांनी ी िश णा या बाबतीत युग वतक काय 
केले. महारा ात छ पती शा  महाराज, गोपाळ गणेश आगरकर, महष  िव ल रामजी शद,े  कमवीर भाऊराव 
पाटील, डॉ. पंजाबराव दशेमुख, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, रा संत तुकडोजी महाराज आिण रा संत गाडगे 
महाराज यासार या अनेक थोर समाजसुधारकांनी तळा-गळातील जनतेला िश ण उपल ध क न दे यासाठी 
अहोरा  अप रिमत प र म केले आहते. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    : : : :     

भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर एक मोठे  ेपु ष होत.े अिखल भारतीयां या आिण िवशेषत: दिलत 
वगातील तसेच वग कृत जातीतील पु षां या आिण सम या वगातील ी जाती या सुधारणेिवषयी व 
उ थानािवषयी यांचे येयवादी मन सतत जाग क होते. या दशेातील अ पृ यांना ‘माणूस’ हणून जग याचा ह  
िमळायलाच हवा, जीवना या येक े ात यांना समता, वातं य व बंधुता हवी, यासाठी ११२७ त े१९५६ या 
अडीच तपां या कालखंडात  आपला  दिलत मु  लढा, पयायाने मानवतेचा लढा सु  ठेवला, या दिलत मु या 
ल ाचा अिवभा य घटक हणजेच “दिलत ी मु  लढा’ होय. 

ी वातं याच े  कैवारी असणा या या कांड पंिडतला कळून चुकल े क , कोण याही समाजाची उ ती 
करायची असेल तर या समाजात िश णाचा सावि क सार होणे आव यक आह.े अथात िश णाचा हा सार 
केवळ पु षातच होवून चालणार नाही तर तो ि यांतही होण आव यक आह.े ी िश णावर य  अ य  भर 
दला आिण मंुबई, औरंगाबाद, पंढरपूर येथ े िश ण सं था व वसितगृहाची थापना क न आपले ी िश ण  
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िवषयक व  सा य कर याचा य  केला. यां या उ तून आिण कृतीतनू दिलत समाजा या उ तीचा आिण ी 
िश णचा अ यो यसंबंध यांना अिभ ेत होता, ही गो  प  होत.े 

थम थान िवदयेचे होते. िव ेिशवाय मानवाला शांतता आिण माणुसक ही नाही. िव ा ही 
महासागरासारखी आह.े िव ेची आव यकता आह.े रा यघटने या १५ ा कलमानसुार ी-पु ष समानता आह,े 
हणून िश ण हा पु षा माणेच ि चाही ह  आह ेआिण तो ितला िमळायलाच  हवा. मग, ती ी दिलत, अ पृ य 

असली तरीसु ा ! ही यांची सामािजक यायाची भूिमका दिलत ी िश णाबाबत दसून येते. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी महाड समता सं ाम या वेळी १९२७ रोजी ि यांना उ शूेन जे भाषण केल,े 

यात ी िश णाचे मह व िवशद करतांना, तु ही आप या मुलांनाही िश ण दले पािहजे. ान आिण िव ा या 
गो ी काही पु षांसाठीच नाहीत. या ि यांनाही आव यक आहते. अ पृ य समाजा या गतीसाठी अ पृ य 
ि यांची गती होणे अ◌ाव यक आह.े या गतीसाठी िश ण कसे मह वाचे आह,े हणून ी –िश णाकड ेपाठ 
क न चालणार नाही, हा मह वाचा िवचार बाबासाहबे आंबेडकरांना आप या भिगनीसमारे मांडायचा होता. 
कारण याच सभेत ‘खाण तशी माती’ हा िनसग िनयमाचा संकेत दऊेन या भिगन ना ‘आपली पुढील िपढी जर 
तु हास सुधारावयाच े असेल तर तु ही मुल ना िश ण द यािशवाय रा  नका’ हा ी िश णाचा स ला यांनी 
दला.ि यांम ये िवशेषत: अ पृ य समज या जाणा या उपेि त व असहा य ि यांना आ मिव ास िनमाण 

झा याखेरीज यांची वत:ची व समाजाची उ ती होणार नाही. अशा कारे आ मिव ास िनमाण कर याच ेह ेएक 
मा यम आह.े या भूिमकेतून बाबासाहबे आंबेडकर ी िश णाकड ेपहात होत.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    : : : :     

आज योितबान ेलावले या ी िश णा या आिण एकूणच ी िवषयक काया या रोप ाचा महान वृ  
फोफावताना आज आपण पहात आहोत, योितबांची सािव ी आज आमचे ा थान अन्◌् ेरणा थान आह.े ी 
वातं याचे कैवारी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यं◌ा या ी िश णा या कायामुळे जािणव, जागृती ारे आज 

जीवना या येक े ात भारतीय ी पु षा माणेच गाजत आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    : : : :     

1. Harry M.John Spm (1973) ‘Society and Systematic Intradocution Culture and socialization,” Altied 
Publishers Private Limited, New Delhi. Page No. 99 

२. चौधरी, . का (२००२), “ ाचीन भारताचा इितहास व सं कृती’, िव ा बु स पि लशस, औरंगाबाद. 
३. कायंद ेपाटील, गंगाधर (२००६), “ भारतीय िश ण इितहास आिण सम या’, चैत य पि लकेशन, नािशक. 
४. सुमंत, यशवंत, पुंडे द ा य (संपा) (१९९८) “महारा ातील जाती सं थािवषयी िवचार,” ितमा काशन, पुणे. 

५. सदावत, उ वला (२००६), “ मराठवाडा आिण ी िश ण’, आ द य पि लकेशन, नांदडे 
६. पवार,जय सगराव (२००१), “ राजष  शा  मारक ंथ ’, को हापूर. 
७. फुले, जो.गो (२००४), “ शेतक यांचा आसूड’, समता काशन, नागपूर 
८. ा. मुलजाधव, सुशील (२००६), “ भगवान बु , डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आिण भारतीय ी’, कौश य काशन, 

औरंगाबाद 
 

 

   



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 271 

पे रयारपे रयारपे रयारपे रयार    राम वामी याचं ेभारतीय समाज सधुारणतेील योगदानराम वामी याचं ेभारतीय समाज सधुारणतेील योगदानराम वामी याचं ेभारतीय समाज सधुारणतेील योगदानराम वामी याचं ेभारतीय समाज सधुारणतेील योगदान    
    

ाााा. . . . डीडीडीडी....    एनएनएनएन. . . . रठेरठेरठेरठे    
इितहास िवभाग, र.भ.अ ल महािव ालय,गेवराई जी. बीड मो.न. ९४२०१८५१३६ 

तावनातावनातावनातावना    
भारतीय समाज व थेची रचना अ यंत गंुतागंुतीची आह ेकारण भारतीय समाज हा जाती व थेम य े

िवभागलेला आह.े आिण या जाती व थेमुळे भारतीय समाजात मो ा माणात सम या िनमाण झा या आहते. 
जाती व थेमुळे समाजात उ -िन छतेची भावना िनमाण झाली  उ  वगाने  वतःचे े व टकव यासाठी जाती 

व थेचे बंधन अिधकच कडक केले गेले. यामुळे समाजात अंध ा, कमकांड यांना मह व ा  झाले. यामुळे  
ब जन समाजाच े चंड नुकसान झाले. 19 ा शतकात ि टशाची  स ा भारतात जे हा ि थर झाली.  यानंी 
आधुिनक पा ा य िश ण प ती भारतात सु  केली ते हापासून भारता या सामािजक जीवनात असलेल ेदोष दरू 
कर याचा य  नविशि त त णांनी केला महारा ाम य ेह ेकाम महा मा योितराव फुले यांनी केल ेतर हचे काम 
दि णेम ये पी रयार राम वामी यांनी केले यांनी सामािजक सुधारणेला अिधक मह व दऊेन भारतीय समाज 

व थेत असले या  वाईट चालीरीती, ढी,परंपरा ि यां ित असले या  वाईट चाली रती, अ पृ या ती 
असलेला वाईट दृ ीकोन  यांना िवरोध कर यास सु वात केली. व समाजात समता थािपत कर याचा य  
केला. 
शोध िनबधंाची उ ेशोध िनबधंाची उ ेशोध िनबधंाची उ ेशोध िनबधंाची उ े    

१) पी रया राम वामी यां या च र ाचा अ यास करणे 
२) पे रया राम वामी यां या समाज सुधारणे या कायाचा मागवा घेने 

शोध िनबधंाची गिृहतकेशोध िनबधंाची गिृहतकेशोध िनबधंाची गिृहतकेशोध िनबधंाची गिृहतके 
१) भारतीय समाजात असले या जाती व थेमुळे िनमाण झालेली धा मक व सामािजक िवषमता मु  

कर यासाठी पे रयार राम वामी यांनी य  केल े
२) पी रयार राम वामी यांना सामािजक सुधारणा करताना संघषमय जीवन जगावे लागले 

सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    
या शोध िनबंधासाठी  ऐितहािसक व वणना मक संशोधन प तीचा वापर कर यात आला आह.े 

संशोधनासाठी संशोधन सािह य साधनांचे संकलन क न यांचे यथाथ वणन केल ेआह ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी 
जी संशोधन प तीची दशा दली आह े ितचा वापर शोधिनबंध िलिह यासाठी कर यात आला आह.ेइ. ही. 
राम वामी नायकर ह ेदि ण भारतातील िस  सामािजक व धा मक सुधारक आिण राजक य नेते होते. यानंी 
सनातनी िहदु वाला िवरोध केला,समाजातील शोिषत वगासाठी आयु यभर काम केले तसचे ि यां या ह ासाठी 
यांनी संघष केला. दि णेत आदराने यांना पे रयार राम वामी असे हट या जात होते. यांची िवचारश  आफाट 

होती, येक गो ीकड ेते िच क सक दृ ीने पाहत असत.  
ा हण वच ववादा या िव  ा हण वच ववादा या िव  ा हण वच ववादा या िव  ा हण वच ववादा या िव      

राम वामी ा हणां वच वा या िव  होते. मूठभर ा हणांच सव समाजावर असणारे वच व यांना 
मा य न हते. धम ंथा ारे ा हणे रांनी ा हणाची गुलामिगरी कर याच े वातावरण ा हणांनी िनमाण केले. 
हणून राम वामी धम ंथावर टका केली. ा हण ह े भारताचे मुळ रिहवाशी नाहीत तर टोळीटोळीने भटकत 

भारतात आले आहते. ा हणे रां या अधोगतीस ा हणच जबाबदार आहते. कालपर वे ा हणां या कमठपणाच े
व प बदलले आह े पण ा हणांचे िवशेषािधकार, िचवटपणा, श , प रि थतीपे ता यामुळे ह े वच व टकून 

रािहले आह.े ा हण पूरोिहत भािवकानंा सणां या नावाखाली फसिवतात अस े ा हणवादा या िवरोधी िवचार 
पे रयार राम वामीचे होते.  
मुममुुमुत पजूसे िवरोधत पजूसे िवरोधत पजूसे िवरोधत पजूसे िवरोध    

राम वामीनी १९५३ म य ेगणपतीची मूत  फोडून मूत म ये दवे नसतो ह ेजनतेस दाखवून दले. रामाची 
ितमा दहन के यामुळे यानंा अटक दखेील कर यात आली होती. ते हणतात क , “दवेाना याने ज माला घातल े
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तो मुख होता. जो दवेाचा चार करतो तो बदमाश आह ेआिण जो दवेाची पूजा करतो तो रानटी आह.े" वायकोम 
दवेमूत ने वणन यांनी  'कपड ेधु याचा दगड' असे केल ेहोते. ा हणे र, शु , दिलत या वगाना आ मस मान परत 
िमळवून दे यासाठी राम वामीनी मूत भंजनाचा माग अवलंबवला.  

ायकोमचा मं दर वेश स या ह: 
वायकोमचा मं दर वशे स या ह वायकोमचा मं दर वशे स या ह वायकोमचा मं दर वशे स या ह वायकोमचा मं दर वशे स या ह     

केरळमधील वायकोम यथेील एका मं दराकड ेजाणा या र या या दतुफा ा हणाचंी व ती होती हणून 
या र याव न अ पृ यांना चाल यास स  मनाई होती. या मं दरा या कंुपनाम यचे काही शासक य कायालय व 
यायालयसु ा होते. 

एकदा अ पृ य समज या जाणा या जातीचे बॅ र टर ी. माधवन याचंे या कोटात काम होते. परंतु त े
अ पृ य अस यामुळे यांना येथे जा यास म ाव कर यात आला. आिण यामळे आंदोलनाची ठणगी पडली. 
सु वातीस वक ल जाज जोसेफ यांनी या आंदोलनाचे नतेृ व केल े यांना अटक झा यानंतर यांनी राम वामी यांना 
प  पाठवून वायकोम स या हाचे नतेृ व कर याची िवनंती केली. 
व राम वामीनी वायकोम स या हाचे नतेृ व वीकारले. यासाठी यांना तु ंगात ही जावे लागले  तरी यांनी 
सामािजक समतेसाठी  स या हाचा माग सोडला नाही. यां या मं दर स या हाला चंड ितसाद िमळाला.   
शेवटी ावणकोर या महाराणीने अ पृ यांसाठी मं दराकड े जाणारा  र ता खुला केला. परंतु अनके लेखकानंी 
वायकोम स या हाचे अवा तव िच  रंगवून राम वामीचा साधा उ लेखही न करता सव ेय महा मा गांधीला दल े
आह.े 
आर ण ठेव यासाठी चळवळआर ण ठेव यासाठी चळवळआर ण ठेव यासाठी चळवळआर ण ठेव यासाठी चळवळ    

१९२० ते १९२५ साली झाले या काँ ेस या वा षक अिधवेशनात राम वामीनी मागासवग यां या 
आर ण िवषयक ठराव मांडले. परंतु येक वेळेस काँ ेस या काही मंडळ नी या ठरावास िवरोध केला. त हा 
काँ ेस ही संघटना लागून चालून ा हणांच े िहत बघणारी संघटना आह ेअशी खा ी राम वाम ना पटली यांनी 
काँ ेस पाट  सोडून ज टीस पाट त वेश केला व आर णासाठी  जनजागृती कर याचे मोठे आ हाना मक काय केले, 
म ास उ  यायालयाने ही  आर ण िवरोधी धोरण वीकार यानंतर राम वाम नी यायालया या िव  
सहगजना केली. १३ ऑग ट १९३० रोजी चंड मोचा काढला व दसु या दवशी या संपूण बंदचे आ हान केल.े 

शेवटी या  आंदोलनाला यश ा  झाले व संिवधानात पिहली घटना दु ती होऊन मागासवग यांना राखीव 
जागावर अिधकार दे यात आला.  
िववकेिन  चळवळिववकेिन  चळवळिववकेिन  चळवळिववकेिन  चळवळ    

धम, इ री क पना, धम ंथ, सामािजक उ -नीचता इ. िवषयाचा बु ीने िवचार कर याची सवय लोकानंा 
लागावी हणून राम वामी यांनी िववेकिन  चळवळीची थापना केली. या चळवळी या मा यमातून लोकानंा धम, 
धम ंथ, दवे, उ -िनचता ह े सव िवषय अ यतं सा या व सो या भाषते सािंगतले. लोकांनी िववेकिन  हावे, 
वैयि क दिृ कोन समोर ठेवून िवचार करावा कोणावरही आंधळेपणान े िव ास टाकू नये अशी िशकवण या 
चळवळीची होता. या चळवळीिवषयी  राम वामी हणतात मी जे काही सांगेन यावर िवचार करा. मी जे काही 
सांगेन ते यो य क  अयो य आह ेयाचा सारासार िवचार करा. मी जे काही सांगेन ते यो य वाटत असेल तरच या. ज े
यो य वाटेल तेच करा. मी कवा आ ही सांगतो आहोत हणून तु ही ते वीका  नका. या चळवळीतनू लोकानंा 
उघ ा डो याने वा तवाकड ेबघ याची दृ ी राम वामी यांनी दली.  
धम धम धम धम िच क सािच क सािच क सािच क सा    

हद ूधमात असलेली धमाधता, अंध ा, कमकांड याला राम वािमनी िवरोध केला. धमामुळे माणसा या 
नैस गक िवचारश चे ख ीकरण होऊन या या गतीत  अडथळे  िनमाण होतात. अशी राम वामीची भूिमका 
होती. धमाचा िनमाता ही दवैी श  आह.े ही धारणा राम वामीनी खोडून काढली. ते हणतात क  दवे व धमाची 
िन मती ीमंत व उ  जाती या लोकांच ेिहत जप यासाठी केलेली आह.े माणूस आिण धम या सं ा या जागी बु ी 
आिण मूखपणा या सं ा वापरणे यो य होईल असे राम वाम नी हटले. यांनी हद ुधमावर खरपणे टका केली. 
हद ू धमाचे रती रवाज, ढी, परंपरा, पुजापाठ यांचा भरपूर समाचार घेतला. िववेकवादी धमिच क सा 

राम वाम नी केली आह.े  
ी मु साठी चळवळी मु साठी चळवळी मु साठी चळवळी मु साठी चळवळ    

ि मु या े ातही राम वामीनी मौिलक काय केले. ीचा वाभीमान जागृत कर यासाठी यानंी 
आ मस मान चळवळीचा उपयोग केला. दवेदासी था यांना अमा य होती. ि यांसाठी शाळा, िश ण क ,े 
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महािव ालय काढावीत यावर भर दला. ि यानंा संप ीचा अधा िह सा द यािशवाय ी  वातं याची संक पना 
थ आह ेअसे ते हणत. मंगळसू  ह ेि यां या गुलामीचे ितक आह ेअसे ते हणत. ि यांनी वतःला ितळमा  

कमी समजू नये. वतःला भोगव तू समजू असे राम वामीनी हटले. ि यांिवषयी असले या ढी, परंपरेवर यांनी  
घणाघाती ह ला चढिवला. याबरोबरच  ि याचंे सु ा दोष राम वामीनी दाखवून दले. ि यानंी भरपूर दागीन े
घालणे, तलम कपड े घालणे ृंगार करणे, पु षांना आकष त करणे हणजे वाभीमानाच तु य ल ण आह.े 
ि यांनी  आप या बु ीम ा, मता, पा ता, दजा इ. गुणांकड ेजा त ल  ावे हचे ि यांचे खरे अलंकार आहते. 
राम वाम नी ि यांसाठी जे काय केले यासाठी  दि णेतील ि यांनी  यांना पे रयार हणजे महामानव, महा मा 
अशी उपाधी दली.  
आ मस मान िववाह प तीआ मस मान िववाह प तीआ मस मान िववाह प तीआ मस मान िववाह प ती    

म. योितबा फुल या स यशोधक समाजा माणेच राम वाम नी आ मस मान चळवळी दारे पारंपा रक 
िववाह प तीस आ हान दले. राम वामीनी आ मस मान िववाह प तीचा ि वकार केला. िववाहाची प त अ यतं 
साधी सोपी समतेवर आधारीत असावी असा  यानंी िवचार मांडला. पारंपा रक धा मक िवधीवर राम वामीनी 

खर टका केली.   
िवधवा पनु ववाहाचा परु कार िवधवा पनु ववाहाचा परु कार िवधवा पनु ववाहाचा परु कार िवधवा पनु ववाहाचा परु कार     

राम वामी ी मु  व  ि यां या ित सेाठी सतत झगडत असत. यांनी िवधवा पुन ववाहाचे समथन 
केले. िवधवां या पुन ववाहाचे समथन करतांना राम वामी महणतात क  िवधवानंा पुन ववाहापासून अडिवणे 
हणजे प पाती ू रता आह े एखादा वृ  स याची प ी  मृ यू पाव यास यांना पुन ववाहास आपण मा यता 

दतेो  पण एखा ा कोव या िवधवेस पुिनववाहापासून अडिवणे हणजे  प पात होय असे ते  हणत. यानंी 
आप या िवचाराला य  जोड दली. इ.स. १९०९ म ये िवधवा िववाहास खर िवरोध असूनही यांनी आप या 
िवधवा पूतणीचा िववाह लावला.  
कुटंुब िनयोजनाच ेमह वकुटंुब िनयोजनाच ेमह वकुटंुब िनयोजनाच ेमह वकुटंुब िनयोजनाच ेमह व    

कपा आ छी हणजे गभधरणावर िनयं ण या िवषयावर पु तक िल न राम वामी यांनी कुटंुब िनयोजनाची 
संक पना लोकभाषेतनू लोकांपयत पोहोचवली. आप या दशेातील लोक सुदढृ, दणकट बुि मान पािहजते. यासाठी 
यांनी कुटंुब िनयोजना या संक पनेचा वीकार करणे आव यक आह,े अशा कारचे मत आप या पु तकात  मांडले. 

याबरोबरच असहेी सांिगतल ेक , लहान वयात ल  व खूप  मुले झाले क , ए व मुलां या आईचे  वा य खालावत.े 
लोकांनी जर बेिहशोबी  संतती वाढवली तर ते वतःला सुखचैनीत रा  शकत नाहीत. याच माणे दशेातील 
लोकसं या माणबा  झा यास दशेाला दु काळ, महागाई, दा र  या संकटांना त ड लागेल, असा इशाराही यानंी 
दला.  अशा कारे  कुटंुब िनयोजनाचा संदशे राम वािमनी आप या सा या-सो या भाषेत पु तका या मा यमातनू 

लोकांपयत पोहोचिव याचे रा ीय काय केले आह.े 
िन कष िन कष िन कष िन कष     

पे रयार राम वामीनी दि ण भारतात असले या वाईट ढी, परंपरेला िवरोध केला यांनी समाजात 
सामािजक समता थािपत हावी यासाठी य  केले. समाजातील ा हणांचे असललेे वच व, अंध ा, ीयां ती 
असलेली पूव हदिुषत मानिसकतेिव  आवाज उठिवला यमुळे दि ण भारतातील समाज आला जागृत झाला 
परंतु आज दशेात या प तीचे वातावरण आह े यासाठी पे रयार राम वामी या िवचाराची भारतीय समाजाला 
िनतांत गरज असलेली दसून येते.     
सदंभ थ सदंभ थ सदंभ थ सदंभ थ     

१) एक नाि तक का भिव यलोक, अनुवादक ओम काश क यप,अगोरा काशन, वाराणसी 
२) वी.गीता, ई.वी.पे रयार दशन-िचतन और स ी रामायण,फॉरवड ेस 
३)  अिनल कठारे, भारतातील सामािजक व धा मक चळवळीचा इितहास, शांत पि लकेशन,जळगाव, २०१५ 
४) इंटरनेट 
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सािव ीबाई फुल ेयाचं ेिवचार व कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेिवचार व कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेिवचार व कायसािव ीबाई फुल ेयाचं ेिवचार व काय    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . विनता साबळेविनता साबळेविनता साबळेविनता साबळे 
सहा यक ा यापक, इितहास िवभाग, मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद. 

तावनातावनातावनातावना::::    
एकोिणसा ा शतका या म यात भारतासार या ढवादी परंपरा असणा  या दशेात ीला समाजात ‘चूल 

आिण मूल’ एवढेच थान होते.ि या आिण शू  यांना सव कारचे अिधकार सवच धमात थो ाफार फरकान े
नाकारले गेले होते. एकूण समाजाचा िन मा भाग हा ी वगअसुन सु ा ी हणज ेपापाचे माहरेघर, नरक ार, 
मोहाचे मूळ असे माननू ितला गुलामिगरीत ठेव यात यते होते. मनून ेतर आप या मृतीवचनाने ीला थम दासी 
क न ितला दु यम थान दले,आिण यानंतर मनू या वारसदारांनी पुराणाचा आधार दऊेन ीला कायमचे बं द त 
क न टाकले. याकाळात सािव ीबाई या महा मा योितबा फुलेयां या खां ाला खांदा लावून समाज ांती या 
चळवळीत अ ेसर हो या. हणूनच या भारता या समाज- ांितकायातील आ  ािंतदवेता ठरतात. यांचे िवचार 
या काळात ांितकारी होते व आजही आह.े  याकाळी सािव ीबाईनी दले या लढामूळे, यांनी केले या संघषामुळे 

आजची ी हीिशि त होऊन येक े ात पुढे आलेली आह.े सािव ीबा  या समाजसुधारक आिण मराठी 
कवीय ी हो या. िवधवांच ेपुन ववाह, अ पृ यता िनमूलन, मिहलांना शोषणातून मु  करणे तसेच दिलत मिहलांना 
िशि त करणे यासार या मह वा या काय यांनी केले. 

सदरील संशोधन लेखाम ये सािव ीबा नी मिहलांसाठी केलेले शै िणक काय, केशवपन था, बालह या 
ितबंधक गृह, दु काळ तानंा मदत व स यशोधक समाज इ या द बाब चा आढावा घे यात आलेला आह.े     

जीवन प रचय जीवन प रचय जीवन प रचय जीवन प रचय :::: 
3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा िज ातील खंडाळा तालु यातील नायगाव येथे सािव ीबाई फुले यांचा 

ज म झाला.सािव ीबा या आईचे नाव ल मीबाई तर विडलांचे नाव खंडोजी नेवस ेपाटीलहोते. सन 1840 म य े
यांचा िववाह योितराव फुले यां याशी झाला ते हा यांचे वय 9 वष तर योितरावांचे वय 13 वषाचे होते. 

जोितबांनी सािव ीबा ना िश णासाठी ो साहन दले. म याम ये काम करत असताना मातीवर काडीने अ र 
िगरवून सािव ीबाई िशक या. आिण येथूनच फुलेदपंती या या युग वतक ातंी कायाचा शुभारंभ झाला.  
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::::    

ीिश णाची िनकडीची गरज जाणले या महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यानंी१ जानेवारी १८४८ 
साली पु यात िभड ेवा ात पिहली मुल ची शाळा सु  केली. समाजा याघडीव मानिसकते िव  फुले दांप यानंी 
उचललेले ह ेपिहलं पाऊल होतं आिण यासाठी योितबा आिण सािव ीबा नी घरोघरी जाऊन ी िश णाच ेमह व 
पटवून दले होते. यां या या य ांनीसु वातीला या शाळेम ये सहा मुली हो या. या सहा मुल पैक  चार ा ण 
हो या, एक मराठा होती, एक धनगर होती, या शाळेत सवधम य मुली हो या.  सािव ीबा च या शाळे या 
िशि का आिण मु या यािपका ही हो या.  

एक ी या शाळेत िशकवत ेह ेऐकून आिण पा न जो तो ‘धम बुडाला’ शू  घरी िव ा गेलीमहापातक घडल ं
हणून सनातनीडांगोरा पेटू लागले. या काळी ि यानंी िश ण घेणे पाप समजलं जात होतं.  ि यानंी िश ण 

घेतलं तर यानंा लवकर वैध  ा  होतं, यां या अ ात आ या पडतात अशी अंध ा पसरवली जात होती.या 
सग या संकटानंा सािव ीबा नी मो ा धैयान े त ड दलं आिण आपलं काय सु च ठेवलं. ह े सहन न होऊन 
सनात यांनी आिण धममातडांनी मुल ना िशकिव यासाठी र याव न जाणा या सािव ीबा नादगड मारायला 
सुरवात केली, यां या अंगावर िचखल फेकायला सु वात केली, तरीहीआपलं काय सोडून न दतेा आप याला ास 
दणेा  यांना या हणत मा या लहान-मो ा भावांनो मी तुम या मुल ना बिहण ना िशकिव याचे काय करत आहते 
तु ही मला दगड मारतात घाण फेकतात पण याला मी फुलेच समजते. यानंा या कायापासून परावृ  कर याचा 
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य  जोतीरावां या विडलांनी केला तरी या डगमग या नाहीत,यासाठी यांना योतीरावांसोबत वतःचे घर 
सोडावे लागले. व:जाती यांनीही यां यावर बिह कार टाकला. आपण वीकारले या कामावर 
सािव ीबा चीअढळ िन ा होती. या कामापासून सािव ीबा ना परावृ  करणा या यां या भावाचीही यानंी भीड 
राखली नाही. भाऊ सािव ीबा ना एका प ात हणाला,तू व तुझा नवरा वाळीत असनू तु ही उभयता 
महारमांगादी अं यजाकरता जी कम करता ती पितत असून आप या कुळास ब ा लावणारी आहते. या तव सांगतो 
क ; तु ही नवराबायकोने जाित ढीस अनुस न व भट सांगेल या माणे आचरण करावे. सािव ीबा नी वतः या 
भावाने िलिहले या या प ाला अगदी सडतेोड उ र दले यांनी िलिहले होते भाऊ, तुझी बु ी कोती असनू भट 
लोकां या िशकवणीने दबुल झाली आह.े माझा नवरा तु यासार या वारक या माणे नुसते ह रनाम घेत वा या 
करीत नसून य  हरीचे काम करीत आह.े 1848 ते 1852 या कालखंडात योतीबानंी पुणे व पुणे प रसरातएकूण 
20 शाळा काढ या. 
बाल ह या ितबधंक गहृबाल ह या ितबधंक गहृबाल ह या ितबधंक गहृबाल ह या ितबधंक गहृ::::    

सािव ीबाई फुले यांनी महा मा योतीबा सोबत िश णाबरोबरच समाजातील ू र ढी परंपरांनाही 
यांनी आळा घातला. लहानपणीच ल  झाले या अनेक मुलीबारा-तेरा ा वष  िवधवा हाय या,धमा या 

नावाखाली अनेक बाल िवधवा कधीकधी आड मागाला लागून अ याचारा या खाईत सापडत. कोणीतरी 
नराधमा या िशकार बनत गरोदर िवधवा हणून समाज काय करणार, ज माला येणा या मुलाला यातनािंशवाय 
काहीच िमळणार नाही, अशा िवचारांनी या िवधवा आ मह या करत कवा आप या पोटी ज मले या बालकाची 
ह या करत.  या सम येवर उपाय हणून योतीबानंी 28 जानेवारी 1853 रोजी महारा ातील पिहले बाल ह या 

ितबंधक गृह सु  केल.े  सािव ीबा नी ते समथपणे चालवले. कोणा िवधवेचे अ ानपणाने  वाकड ेपाऊल पडून ती 
गरोदर रािहली तर ितने या हात गुपचूपपणे येऊन बाळंत होऊन जावे.  या उ शेाने बालह या ितबंधक गृहाची 
थापना कर यात आली होती. या गृहात 2-4 वषात शंभर एक िवधवांचे बाळंतपण झाले.  यात बाळंत झाले या 

ि यांम ये ा ण ि यांची सं या ल णीय होती.  यातील काशीबाई या वाट चुकले या ा ण िवधवा बाई या 
पोटी जो यशवंत नावाचा मुलगा झाला यास सािव ीबा नी द क घेतले. याव न जोितबा आिण सािव ीबाई या 
दोघांचीही मने कती िवशाल होते ह े प  होते.  
हा ाचंा सपं घडवनू आणलाहा ाचंा सपं घडवनू आणलाहा ाचंा सपं घडवनू आणलाहा ाचंा सपं घडवनू आणला::::    

एखा ा मुलीचा पती बालपणीच मेला तर या िवधवा बािलकेला एक कारचा सं यास यावा लागे. ितच े
केशवपन के या जाई. अशा या दृ  चालीिव  काहीतरी केले पािहज ेअसा सािव ीबा नी िवचार केला. मंुबई व 
पुणे येथील हा ांची एक सभा घेऊन आपण आप या भिगन या वर व तरा चालिवणे कती पाप आह ेह े यांना 
सांिगतले. हा ानंा ह े सव हणणे पटले. भटिभ ूकां या या कृ याचा िनषेध हणून यांनी संप केला.  यामुळे 
केशवपना या चालीस पायबंद बस यास मदत झाली. ा णां याही हजामती कर याचे हा ांनी नाकारले. 
यामुळे यां यावर दाढया वाढवून फर याची वेळ आली. शेवटी ा णांनी माघार घेतली. सव हा ांनी िवधवा 

ि याचे केसाला व तारा न लाव याची ित ा केली.अशा प तीने हा ांचा संप घडवून आण यात सािव ीबाई व 
जोतीराव यश वी झाले.सािव ीबाई यां या ेरणेने घडून आलेला हा ाचंा संप हणजे भारतातील पिहला सपं 
होता. यामूळे िवधवानंा स मानाने जग याची संधी सािव ीबा नी िमळवून दली.  
लखेक आिण कवी लखेक आिण कवी लखेक आिण कवी लखेक आिण कवी     

सािव ीबा  केवळ आ िश ीका समाजसेिवका न ह या तर या कविय ी हो या यांनी आप या सािह य 
लेखनात त कालीन प रि थतीचे िवदारक वणन केलेलं होतं.  आप या िवचारांचा सार यानंी आप या 
सािह या या मा यमातून केला. ‘का फुल’े (1854),‘बावनकशी सुबोध र ाकर’(1891) ह े ंथ ह ेका सं ह यानंी 
िलिहल.े पुढील काळात याचंी भाषणेही कािशत कर यात आली. 
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दु काळ तानंा मदतदु काळ तानंा मदतदु काळ तानंा मदतदु काळ तानंा मदत::::    
इ.स. 1876 साली पडले या दु काळाम ये महा मा फुले आिण सािव ीबाई यांनीदु काळ तांना मदत 

कर यासाठी, यानंा काम िमळवून दे याचा य  करत.  एवढेच क न ते थांबले नाहीत तर यांनी भकेुले यानंा 
अ  दे यासाठी यांनी अनेक अ छ े चालवली. धनकवडी या ठकाणी चालवले या अ छ ांची संपूण जबाबदारी 
सािव ीबाई फुल वर होती. या अ छ ाम ये 10 ते 12 वषापयतची दीड-दोन हजार मुले रोज जेवत असत. या 
काळाम ये फुले दांप यांनी 52 अ छ े उघडली होती. 
धयैवान सािव ीबाई फुलेधयैवान सािव ीबाई फुलेधयैवान सािव ीबाई फुलेधयैवान सािव ीबाई फुले    

महा मा जोतीराव फुल ेअंथ णात पडलेले होते.ते हा सािव ीबाईवर संकटावर संकटे आली, तरी यांनी न 
घाबरता या सव सकंटाला त ड दल. महा मा जोतीरावांना प ाघाताचा झटका आलेला. या पाठोपाठ घरात 
कमावता कोणी नस यामुळे आ थक मंदी आली. ‘बालह या ितबंधक गृह, शाळा, वसितगृह,िवधवा म आिण 
स यशोधक समाज या कायासाठी पैसा लागत होताच. या सव संकटावर मात क नसािव ीबाईनी आप या कायात 
कधीही खंड पडू दला नाही. अशा प रि थतीत महा मा जोतीराव फुले २८ नो हबर १८९० रोजी िनधन झाल 
आिण सािव ीबाई वर दःुखाचा ड गर कोसळला होता.तरी पण हमत न हरता जोितबांचे अपूण रािहलेले काय पूण 
कर यासाठी कामालालाग या. यानंतर स यशोधक प रषदे या अ य ा हणून यांनी  अनेक ठकाणी  भाषणे 
दली होती.  

सािव ीबाई फुल ेयाचंा मृ यूसािव ीबाई फुल ेयाचंा मृ यूसािव ीबाई फुल ेयाचंा मृ यूसािव ीबाई फुल ेयाचंा मृ यू    ::::    
1897 म ये पु यात लेगची साथ पसरली. यामुळे अनकेांना आपला जीव गमवावा लागला. हा जीवघेणा आजार 
अनेकांचे जीव घेऊ लागला.सािव ीबा नी लेग पीिडतांसाठी पु याजवळ वसले या ससाणे यां या माळावर 
दवाखाना सु  केला. लेग या गंभीर प रि थतीत या आजारी लोकांना व यां या कुटंुबीयांना आधार दते हो या. 
सािव ीबाई वतः या ाणांची पवा न करता णांची सु ृषा करीत रािह या. असं करत असताना या वत: 
दखेील लेग या बळी पड या आिण 10 माच 1897 रोजी यांचे िनधन झाले. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    
सािव ीबाई यांचे िवचार व काय पाहता अस े ल ात येत े क ,मिहलांना िश णा या वाहात आणतांना 
सािव ीबा ना अनेक संघषाना सामोरे जावे लागले. परंतु यांनी हार मानली नाही आिण धैय खचु न दतेा संपुण 
आ मिव ासाने सघंषाला सामोरे गे या आिण यश िमळवलेच. सािव ीबाईनी जे काय केले ते भारता या 
इितहासातील अजोड काय होय. ी-शू ांची सेवा हीच ई रसेवा माननू ि यांना ानाची कवाड ेखुली करणारी 
ही पिहली भारतीय ी होय. हणून भारतातील ीमु  आंदोलनाचे मूळ सािव ीबा या कायातच शोधावे 
लागेल. ी-श  जागृत के यािशवाय ीमु  श य नाही, ह े यानंी कृतीतून दाखवून दले आिण हणूनच 
सािव ीबाई ा भारतातील ीमु  आंदोलना या पिह या ेिषत व णे या होत. आज या ीने सािव ीबा चा 
आदश घेतला तर दशेाचा सवागीण िवकास हायला वेळ लागणार नाही. 
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भारताम ये एकोिणसा ा शतकाम ये समाज सुधारणेचे वारे वा  लाग यावर, िविवध ठकाणी सामािजक 
चळवळीघडून आ या. ि टश भारतात आ यावर पाि मा य िवचारांसोबत भारतीय युवकांचा संबंध आला आिण 
आिण भारतात समाजसुधारणेचे वारे वा  लागले. कोण याही दशेा या िवकासाला या दशेातील सामािजक, 
आ थक, राजक य जीवनातील नवीन व गत िवचार सा भूत ठ  शकतील, याची जाणीव समाजातील िशि त 
समाजसुधारकांना झाली. याकाळात बुि ामा यवाद आिण भौितक िव ापे ा ढी-परंपरा, ंथ ामा य, 
अ याि मक आिण धा मक आचारांना अिधक मह व होते.  

जातीसं थेचे ाब य अस यामुळे े -किन वाची भावना िवकिसत झाली. ा णांना िवशेषािधकार 
िमळा यामुळे, िश णाचा अिधकार केवळ यानंाच िमळाले. किन  जातीवर अनेक िनबध लाद यात आले. यांची 
अितशय दयनीय अव था होती. िश णाचा अिधकार नाही, ज माव न वसाय ठरत अस यामुळे  िवकासा या 
संधी िमळत नसत. याच माणे ि यांची ि थती अितशय हलाखीची व क णाजनक होती. ि यानंा िश णाचा 
अिधकार न हता. समाजात बालिववाह प त ढ होती. वया या ८-९ ा वषा या आतच ीचा िववाह केला 
जात. बालिववाहमुळे अनेक ि या कमी वयात िवधवा होत.िवधवांना केशवपण कर याची प त चिलत होती. 
तसेच त कालीन समाजात माणुसक ला काळीमा फासणारी 'सतीची था' चिलत होती. कमी वयात ीला सती 
जावे लागत असत. ीकड ेउपभोगाची कवा ह ाचे व तू हणून पाहीले जात. ितला समाजात कोणतेही थान 
न हत.े अशा कारे जाती व था,अ पृ यता, बालिववाह, िवधवा केशवपन, सती था, ब प ी व था समाजात 
अि त वात हो या. 

एकोिणसा ा शतकात बोधनास सु वात झाली. पा  चा य िश णा या सारामुळे नविशि ताचंी िपढी 
िनमाण झाली. यांनी परंपरागत ढी, परंपरा, अंध ा, कमकांड इ याद ना कडाडून िवरोध केला. समाजाम य े
निवन िवचार जिव याचा य  केला. यथेूनच सामािजक चळवळीची वाटचाल सु  झाली. समाज सुधारकानंी 
िविवध मा यमातून ढी-परंपरा अंध ते अडकले या समाजाला वातं य, समतावादी, मानवतादी आिण 
उदारमतवादी नविवचार समाजात जिव यास सु वात केली. यामुळे हा कालखंड सामािजक सुधारणे या 
दिृ कोनातून अन यसाधारण असा आह.े या समाजसधुारकांम ये राजाराम मोहन राय, पंिडता रमाबाई, महष  
ध डो केशव कव आिण महा मा योितबा फुले यासारखे समाजसुधारक होऊन गेले. तुत शोधिनबंधात सामािजक 
चळवळीतील या समाजसुधारकां या योगदानाचा िवचार  करणार आह.े 
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े::::----    

१) भारतीय समाजात समाजसुधारकानंी केले या कायाचा आढावा घेणे. 
२) भारतीय समाज सुधारकांनी ी-िश ण, बालिववाह, िवधवा िववाह, केशवपन, सती था 

इ याद संबंधी केले या कायाचा िच क सक आढावा घेणे. 
११११) ) ) ) राजाराम मोहनरॉय राजाराम मोहनरॉय राजाराम मोहनरॉय राजाराम मोहनरॉय ::::----    ((((इइइइ....सससस....१७७२१७७२१७७२१७७२----१८३३१८३३१८३३१८३३))))    

 भारतीय समाजाचे सव थम ि यां या उ ारासाठी काय करणारे, ी या दःुखाला वाचा फोडणारे, 
पिहली सुधारणा चळवळ घडून आणणारे थोर समाजसुधारक राजाराम मोहनरॉय होय.  यांनी इ.स. १८२८ म य े
" ा ो समाज" नावाची सं था थापन केली. याचंा ज म २२ मे १७७२ म ये बंगालमधील राधानगरी येथे झाला. 
राजाराम मोहन राँय समाजसुधारणेचे काय करत असतानंा, यां या भावाचे िनधन झाले आिण यांची विहनी सती 
गेली. ही गो  यां या जीवनाला कलाटणी दणेारी ठरली. यांनी सव थम सती थेिव  आवाज उठिवला. तसेच 
हद ूधमामधील ढी, परंपरा था, चालीरीती, सतीची चाल,  ब प ी व , ीला िमळणारी ू र वागणूक इ यादी 
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िव  आवाज उठवला. ि टश सरकारचे सहा य िमळवून यांनी काही कायद ेक न घेतले. याम ये इ.स.१८२९ 
म ये सती था बंदीचा कायदा केला. यामुळे समाज सुधारणे या या चळवळीत राजा मह वपूण ठरते. 
२२२२) ) ) ) पिंडता रमाबाई पिंडता रमाबाई पिंडता रमाबाई पिंडता रमाबाई ::::----    ((((इइइइ....सससस....१८५८१८५८१८५८१८५८----१९२२१९२२१९२२१९२२))))    

पंिडता रमाबाई यांचा ज म २२ एि ल १८५८ म ये एका ा ण कुटंुबात झाला. या या विडलांच ेनाव 
आनंतशा ी ड गरे तर आईचे नाव ल मीबाई होते. आई-विडलां या िनधनानंतर, यांचा भाऊ ीिनवास शा ी व 
रमाबाई ६ ऑग ट १८७८ म ये कलक यास गे या. बंगालला गे यावर यां या िव ेमुळे, कलक ा िव ापीठान े
यांना "पंिडत" व "सर वती" या पद ा द या. बंगाली ि यांनी यांना "भारतवष य ि यांचे भषूण" हणून 

मानप  दले.  
पंिडता रमाबा नी ीउ ारासाठी जीवनभर काय केले. याम ये पुणे येथे १ मे १८८२ म ये 'आय 

समाजाची' थापना केली. िश णिवषयक हटंर किमशन समोर ी िश णाब ल यांनी सा  दली. याच माणे 
११ माच १८८९ ला बालिवधवांसाठी मंुबईम ये 'शारदासदन' ची थापना केली. याम ये िनराि त िवधवा व 
अनाथ ि या यांची िश ण, राह या-खा याची व था कर यात आली होती. यात 'शारदासदन' सं थेमधील 
िवधवा गोदबूाई सोबत इ.स.१८९३ म ये महष  ध डो केशव कव यांनी िववाह केला.इ.स.१८९८ म ये केडगाव  
(पुणे) येथे 'मु सदन' ची थापना गेली. याम ये आ थकदृ ा ीला सधन कर यावर  भर दे यात आला होता. 
मु  सदन अंतगत, कृपासदन आिण ीतीसदनची थापना केली. 'कृपासदन' म य ेसमाजाने टाकून दले या ीला 
या सदनात जागा दऊेन, स मानाचे जीवन दले. हाता या व दबु या ि यांसाठी ' ीतीसदन' सु  केल.े 
याच माणे अंधमुलांसाठी 'बातमी सदन', अनाथमुलांसाठी 'सदानंद सदन' सु  केले. पंिडता रमाबा नी The 

highcastehindu women, ी धमनीती, कती मी सोसू इ यादी ंथ िल न समाजजागृती केली. 
अशा कारे िनराधार व अनाथ ि यांक रता अिवरत क  क न, िविवध मागानी समाज काय करणा या 

पंिडता रमाबा नी इ.स. १९१९ साली "कैसर-ए- हद" ही पदवी दे यात आली.  ि यां या जीवनात सुधारणा 
हो यासाठी, आपले संपूण आयु य वा न घेणा या पंिडता रमाबा च े इ.स. १९२२ म ये िनधन झाल.े अशा या 
समाजसुधारक पंिडता रमाबा चे काय समाज सुधारणे या दृ ीने मह वपूण आह.े 
३३३३) ) ) ) महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव महष  ध डो केशव कव ::::----    ((((इइइइ....सससस. . . . १८५८१८५८१८५८१८५८----१९१९१९१९६२६२६२६२))))    

 ी िश णाच ेव यां या उ ाराचे िश पकार हणून महष  ध डो केशव कव यांना ओळखले जाते. महष  
कवचा ज म १८ एि ल १८५८ म ये शेरवली, र ािगरी िज ात झाला. यां या कायाचा ारंभ 
िवधवािववाहापासून झाला. व याची प रणती ि यां या िश णासाठी वतं  िव ापीठ काढ यात झाली. याचंी 
घरची प रि थती गरीब होती. यांनी सातवीपयत मु ड येथे िश ण घेऊन, पुढील िश ण मंुबईला केले. िव सन 
कॉलेजमधून गिणत िवषयात बी.ए. केले. एि फ टन हाय कूलम ये काही काळ नोकरी के यानंतर, फ युसन 
कॉलेजम ये गिणताचे ा यापक मधून जू झाले.  

यांनी डे न ए युकेशन सोसायटीचे आजीवन सद य व प करले आिण लोकसेवेचा माग िनवडला. 
इ.स. १८९३ म ये 'शारदा सदन' मधील िवधवा गोदबूाईशी यांनी िववाह केला. यावेळी मु ड मधील 

लोकांनी यां यावर सामािजक बिह कार टाकला. ही घटना यां या जीवनात ांितकारक ठरली. यांनी ी 
मु साठी अिवरत काय कर याचा िनणय घेतला. इ.स.१९८३ म ये "िवधवा िववाहो ेजक मंडळी" नावाची  
सं था थापन केली. आिण िवधवा िववाहास ो साहन दणेे, हा या सं थे या थापनेमागील उ शे होता. १ 
जाने.१८९९ म ये पु या या सदािशव पेठेत "अनाथ बािलका माची" थापना केली. या सं थेअंतगत िवधवांना 
िश ण दऊेन वावलंबी करणे, यां या िवचारात व मनोवृ ीत  बदल कर याचा य  केला गेला. इ.स.१९०७ 
म ये हगणे येथे मिहला िव ालयाची थापना केली. या िव ालयातील िश णातून ी चांगली माता व प ी 
हावी, यांचा िवकास हावा असे िश ण दले. इ.स.१९१० म ये "िन काम कममठाची" थापना केली. िन वाथ 

भावनेने, लोकसेवेसाठी काम करणा या लोकांचा संघ तयार करणे हा उ शे यामागे होता. इ.स. १९१६ म ये 
"मिहला िव ापीठाची' थापना केली. ि यांसाठी वतं  िव ापीठ थापून, यांना उ  िश ण दऊेन, वावलंबी व 
कतृ ववान बनिव याचा उ शे होता. याच िव ापीठाला िव लदास ठाकरसी यांनी यां या मातो ी नाथीबाई 
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दामोदर ठाकरसी यां या मृित ी यथ १५ लाख पये दणेगी दली. यामुळे पुढे या िव ापीठाचे नाव इ स.१९५० 
म ये ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एस. एन. डी. टी. ) कर यात आले. 

यानंतर १ जान.े१९४४ म ये "समता संघाची" थापना केली आिण "मानवी समता" ह े समता संघाच े
मािसक सु  केल.े इ.स. १९१५ ला पुणे येथे सामािजक प रषदचेे अ य पद भूषवले. इ.स.१९२८ साली "आ मवृ " 
या नावाचे आ मच र  िलिहले. महष  ध डो केशव कव यां या या महान कायाचा वेगवेग या पद ा दऊेन गौरव 
कर यात आला.  इ.स.१९५१ म ये पुणे िव ापीठाने,इ.स.१९५२ म ये बनारस िव ापीठाने व इ.स.१९५४ म ये 
एस.एन.डी.टी. िव ापीठान े"िड.लीट" पदवी दली.इ.स. १९५७ म य ेमंुबई िव ापीठाने एल. एल. डी. पदवी  तर 
भारत सरकारने इ.स.१९५५ म ये "प भूषण" व इ.स.१९५८ म ये "भारतर " पुर कार दऊेन गौरव कर यात 
आला. महष  कवना "महष " ही पदवी जनतनेी दली. अशा या ीउ ारासाठी अपार, अिवरत प र म करणा या 
समाजसुधारकाचे थान अ माने येते. व यां या कायाचा अ यास करणे अ याव यक ठरते. 
४४४४) ) ) ) महा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल ेमहा मा योितबा फुल े::::----        

आधुिनक भारतातील पिहल े समाजसुधारक हणून महा मा योितबा फुल े यांना ओळखले जाते. यांनी 
सामािजक िवषमतेिव  बंद केले. ते येक बाबी या मुळाशी जाऊन, िवचार करीत हणून यांना 'महारा ाच े
मा टन युथर' हणत. महा मा योितबा गो वदराव फुले यांचा ज म ११ मे १८२७ म ये कटगुन, पुणे िज ात 
झाला. यांचे मुळ आडनाव गोह होते. महा मा योितबा फुले यांनी ी िश णासाठी अपार प र म केले. यांनी ३ 
ऑग ट १८४८ म ये िभड या वा ात मुल ची पिहली शाळा सु  केली. ४ माच१८५१ म ये बुधवार पेठेत मुल ची 
दसुरी तर याचवष  रा तपेठेत मुल ची ितसरी शाळा सु  केली. इ.स.१८५२ म ये फुलनी अ पृ यांसाठी शाळा सु  
केली. १० स ट.१८५३ म ये महार, मांग इ यादी लोकास िव ा िशकिवणारी "मंडळी" नावाची सं था थापन 
केली. इ.स.१८५५ म ये ौढांसाठी रा  शाळा सु  के या. बालह येला ितबंधक बसावा हणून, इ.स.१८६३ 
वतः या घरात "बालह या ितबंधक गृहाची" थापना केली. याच माणे इ.स.१८६८ अ पृ यांसाठी वतः या 

घरातील िप या या पा याचा हौद खुला केला. २४ स ट.१८७३ ला स यशोधक समाजाची थापना केली. या 
समाजाचे ीदवा य - सव सा ी जग पती! याला नको म य थी! ह ेहोत.े २ माच१८८२ ला िश णिवषयक हटंर 
किमशनसमोर सा  दली. महा मा योितबा फुले यानंी समाजातील अिन  ढी केशवपण िव  लढा दला व 
हा ांचा संप घडवून आणला. याच माणे इ.स.१८७७  ला िनस गक आप ीत सहकायासाठी 'धनकवडी' यथे े

दु काळ पीिडतांसाठी कॅ प उभारला. रा ीय सभा शेतक यां या, महार, मांग इ यादी लोकां या सम येत रस घेत 
नस यामुळे, रा ीय सभेवर टीका गेली. यां यावर 'थॉमस पेन' आिण 'राइ स ऑफ मेन' या ंथाचा भाव होता. 

महा मा फुले यानंी अनेक ंथ िल न समाज जागृती केली. याम ये तृतीय र  नाटक, ा णांचे कसब, 
गुलामिगरी, शेतक यांचा आसूड इ यादी ंथांचा समावेश होतो. 'गुलामिगरी' हा थं अमे रकेतील िन ची मु  
करणा या स न लोकानंा अपण केला. तसेच  'सावजिनक स यधम' हा ंथ यां या मृ यूनंतर कािशत झाला. या 

ंथास 'िव कुटंुबाचा जाहीरनामा' हणतात. यांनी वतःला 'कुळवाडीभूषण' ही उपाधी लावली होती तसेच त े
िशवाजी महाराजांवर पोवाडा रचून हणत. याचंा सयाजीराव गायकवाड यानंी " हदु तानच ेबुकर टी वॉ श टन" 
या श दात गौरव केला. अशा कारे अ पृ यांसाठी व  ि यां या उ ारासाठी अिवरत झटणा या सुधारकाला 
इितहासाम ये िवशेष थान ा  झाले आह.े 
िन कष :- 

1. भारतीय समाजसुधारणे म ये समाजसुधारकांनी आप या कायाने भारतीय समाजात बोधन घडवून आणले. 
2. समाजसुधारकांनी ि यां या ांना वाचा फोडली. 
3. समाजसुधारकां या कायामुळे ि यां या दयनीय ि थतीम ये बदल घडून आला. बालिववाह, केशवपण, सती 

था, िवधवा िववाह, अशा अिन  थांिव  उठवले या आवाजामुळे कायद ेबनिवले गेले. 
4. समाजसुधारकांनी अ पृ यांना समानतचेी वागणूक िमळावी हणून यश वी य  केल.े 

संदभ ंथ :- 
१) िभडे जी. एल., पाटील एन.डी., महारा ातील समाजसुधारणेचा इितहास,  फडके काशन, को हापूर. 
२) दशेपांडे सुषमा( डॉ.),  भारतीय इितहासातील ी आिण कतु व,  िव ा बु स पि लशस, जानेवारी २०१९, औरंगाबाद 
३) बोड- खडसे सुनीता, खडसे संतोष,  ऐितहािसक प र े ातील ि या, शुभम पि लकेश स,१जाने २०१०,  पुणे. 
४) गग स.मा. भारतीय समाज व समाजिव ान कोश खंड १ २ ३ ४  आिण ६ मेहता पि लकेशन, पुणे. 
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छ पती राज ी शा  महाराज एक अ यंत  े राज े होत े अ य सं थाना या तुलनेत छोटे असणा या 
सं थानाला केवळ राज ी शा  महाराजां या कायामुळे दशे पातळीवर नावलौ कक ा  झाला. रयते या 
क याणा या िहताचा सदोतीत िवचार करणारा आिण यासाठी िविवध योजना आखून  य ात आण यासाठी 
झटणारा एक आधुिनक लोक क याणकारी राजा  हणून यां याकड े पाहावे लागते ि टश कालखंडात 
सं थािनकावर अनेक बंधने अटी अनेक मयादा यां या काय व हालचालीवर मयादा घाल यात आले या हो या 
अशा प रि थतीम ये अनेक सं थािनक केवळ आपलं दखेावा डामडोल थाटमाट सांभाळ यात त असताना 
राजष  शा  महाराज मा  आप या सं थानांम य े सम  िवकासावर भर दते होत े स ेचा वापर जािहत 
लोकक याणासाठी कसा वापर करता येईल यासाठी य शील होत े यां या हातून लोक क याण लोक 
िवकासाबरोबर सामािजक याय थापनेचे अनेक मह वाची कामे पार पाडली जात.सन 1894 त े 1922 अशा 
अव या 28 वषा या कारक द म ये शा  महाराजांनी यां या दरूदृ ीनेची िविवध  कामे उभी केली या कायास 
आजही तोड नाही काळा या पुढे जाऊन यांनी शंभर वषापूव  जे काय केले याचे मह व आजशतकांचा काल 
ओलांडला तरी कमी झालेला  नाही या उलट यां या िवकासाबरोबर कायाची तुता अनेक िवकासा मक क प 
उभारताना ेरणादायी मागदशन ठरताना दसत ेएक शतकापूव  शा  महाराजांनी आप या सं थानांम य ेमोफत व 
स या िश णाचा कायदा क न याची भावी अंमलबजावणी क न दऊेन दबु या ब जनासाठी िश णाची 
दारे खुली केली यां यामुळे रा यात न ह ेदशेात िश णाची गंगा वािहत झाली सामािजक, राजक य, शै िणक, 
आ थक, कृषी, अशा अनेक िविवध े ात चौफेर िवकास शा  महाराजानंी साधला आह ेपरंत ु तुतशोध िनबंध 
लेखा या अनुषंगाने यां या केवळ शै िणक दिृ कोनाचा आढावा घेतला जाणार आह े. 
राज ी    शा     महाराजांचे    शै िणक    िवचार::::----        

राज ी शा  महाराजानंी ब जन समाजाम ये िश णा अभावी माजलेले दरुाव था पािहली यामुळे 
यां यासाठी स चे व मोफत िश ण दे याचे अनुषंगान े य  सु  होता िश णाचे मह व महाराजांनी जाणले 

होत ेते अधोरेिखत  करताना महाराज खामगाव िवदभ येथे 27 िडसबर 1917 रोजी केले या भाषणात म हणतात" 
िश णानेच आमचा  तरणोपाय आह ेअसे माझे ठाम मत आह ेिश णािशवाय कोण याही दशेाची गती झाली नाही 
असे इितहास सांगतो अ ानात अंध ते बुडून गेले या दशेात उ म मु स द व लढव ये वीर कधीही तयार होणार 
नाहीत हणून स या व मोफत िश णाचे अ यंत आव यकता आह े समाजातील उ कुळ न वग ब जनां या 
अ ानाअभावी शोषण करतो फ  एकाच जातीन े िव चेा म ा घेतलेला नाही मनू आिण या मागून आले या 
शा कारांनी या वेळे या येयाला अनुस न िनरिनरा या  जात या वहारास बंधनकारक असे िनबध रिचल े
आिण आ ही कमी जात या लोकांना िव च ेदरवाजे बंद कर यात आले आह े यांचे वतःचे धम ंथ वाच याचहेी 
यांना मनाई होत ेनािशक येथील भाषणात ही शा  महाराजांनी आपले िश ण िवषयक भूिमका प  केली जेतील 

थोडा भाग पूण सुिशि त हो यापे ा सव जेला ाथिमक िश णाचा थोडा तरी अंश िमळाला पािहजे अस ेमाझे 
मत आह ेरयततेील मोठा भाग अडाणी रािहला थोड ेलोक िव ासंप  झाले व वेश अिधकार दले तर या थो ा 
लोकां या पदरी पडणार व सुिशि त नोकरशाही तयार होणार हणून खाल या वगा या लोकां या बु ीवर व 

ानावर ह े जे जड जुलमी ओझे लादले गेले आह े ते जुगा न दे याची श  ब जन समाजा या अंगी ये यास 
स या व मोफत िश णाची फार गरज आह ेअसे ते हणतात याच भाषणात शा  महाराज पुढे हणतात क  
ब जन समाजाचा िश णा या बाबतीतील दजा वाढवून व र  वगा या बरोबरीन े अंशतः तरी ते आ यािशवाय 
सुधार या या दृ ीने मा या सं थाना या कारभारात लोकांस ह  दे यािवषयीचा बदल करावयास मी मागेपुढे 
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होणार नाही पुढे एका भाषणात त े हणतात क  माझे सव नाग रक िनदान ितसरी पास आहते असे झाले हणज ेमी 
आनंदान ेिनवृ  होईल शा  महाराजां या अनेक भाषणांमधून यांची िश ण िवषयीची तळमळ आिण ती  इ छा 
दसून येत ेसमाजा या सव तरात कमान ाथिमक िश णाची थापना झा यािशवाय नवर  हो याची ित ा 

करणे कवा या खरी सं थाना या कारभार लोकां या ह ांना ह  न दे याचे वचन करणे यातून राज ी शा  
महाराजांचा िश ण िवषयक धोरणाबाबत कमालीची असता होत े हातमे िव ास दसून येतो शा  महाराजाचं े
शै िणक काय उपरो  शै िणक िवषयक िवचाराबरोबर पाहता नुसत ेबोलून दाखवणे ते य ात क यात उतरणे 
ह ेिवचारवंतांच ेसमाज सुधारकांच ेकाम मोठे वैिश  असत ेशा  महाराजानंी सन १९१२-१३ पासूनच आप या 
रा याम य े ाथिमक िश ण मोफत व स च ेकरावे याबाबत गांभीयाने िवचार करत होत ेिश णा या सावि क 

सारासाठी यांनी वाचली िश क नेम याचा पयाय केला मा  यांना यात फारसे यश आलेले नाही 24 जुल ै
1917 रोजी मा  यांनी घोिषत केले क  ये या गणेश चतुथ  पासून करवीर सं थान म ये ाथिमक िश ण स च े
व मोफत केले जात आह ेस या असले या सव ाथिमक शाळा मधील ही सदर दवसापासून मोफत कर यात येत 
आह ेया स या ाथिमक िश णाचे िनयमावली तयार कर यासाठी करमरकर, मराठे, व ो. पंिडतराव अशा 
तीन ा ण िश ण त ाची सिमती नेमली गेली. शै िणक इ पे टर हणून ड गरे यां याकड ेिश ण अ यास म 
तयार कर याची जबाबदारी सोपवली गेली. या योजनवेर एक लाख पये खच कर याची जबाबदारी सोपवली 
गेली यापैक  80 हजार पये दरबार खिज यामधून वीस हजार पये फंडातून खच होणार होत ेखच झा यावर 
िश लक उभारणे र म े नग कॉलेज शाळा इमारती व िश ण उपयोगी सािह य यावर खच कर याच े ठरवले 
यानंतर 21 स टबर 1917 रोजी को हापूर सं थानात स या िश णाचा कायदा खास जाहीरनामा काढून िस  
कर यात आला यां या उ ेशात करवीर इला यातील आम या सव जाजनांना िलिहता वाचता येऊन आपली 
ि थती ओळखून सुधार यास समथ हा हणून कायदा के या या हटल ेहोत ेया काय ा वये शाळेत यो य वयाची 
मुले मुले पाठव याची स  पालकावर कर यात आली नाहीतर पालकांना येक  एक पया दडं लाव यात येईल 
अशी तरतूद दखेील केली गेली ये  शा  डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांनी 2017 म ये को हापूर या राज ी शा  
मेमो रयल यांचा पुर कार दान कर यात आला यावेळी त े आप या भाषणात िव  आयोगाच े माजी अ य  
अथत  िवजय केळकर यां या अहवालाने सांिगतल ेक  सन 1917 चा एक पया हणजे आजच े16,392 पये होत ं
अथात शा  महाराजानंी िश णापासून आप या पा याला जर वंिचत ठेवत असाल तर एवढा मोठा दडं ठेवणारा हा 
पिहला िश ण ेमी राजा होता वषभरात संपूण सं थानांम ये खे ापा ात सु  झा या यातील पिह या न ा 
स या शाळांचा उ ाटन सोहळा िचखली येथे 4 माच 1918रोजी शा  महाराजां या ह त ेझाला या योजनेमुळे 
सुमारे पाऊन लाख खे ाम ये ाथिमक िश ण थमता आले आिण जवळजवळ साडचेार हजारावर मुले िश ण 
होऊ लागली असे शा  च र कार ल े , हणतात याच काळात को हापूर सार या छो ा सं थानांम य े शा  
महाराज िश णावर एक लाख पये खच करत होत ेमह वाचे हणज े या काळात महारा  गुजरात आिण सध 
इत या अफाट दशेावर पसरले या अ या मंुबई इला याची ही िश णावरील तरतूद एक लाख पये न हती आिण 
हा पैसा महाराजांनी सं थानातील येक घरावर एक पया अशा नाममा  िश ण करा या पाने उभारला होता 
आिण ीमंत वर दहा ते वीस ट े  िश णप ी बसवली आप या गावातील मुलां या िश णासाठी एवढे आ थक 
तरतूद आनंदान े सहन करतील अशी खा ी आमची आह े महाराजांनी आप या आदशेात हटल े आह े जे या 
उ ाराची खरी तळमळ असेल तर पैशाची कमी पडणार नाही इ छाश  बळ असेल तर काही अश य नाही ह े
शा  महाराजां या शै िणक कायाव न प  शा  महाराजांनी िश णाचा कायदा केला यावेळी समकालीन 
प रि थतीत 1923 मधील मंुबई ांतां या कायदमंेडळातील िश ण िवषयक अव था पािहली तरी शा  
महाराजां या या काय ाच ेमह व अधोरेिखत होत ेमंुबई ांितक कायदमंेडळाचे िश ण मं ी त कालीन ा यापक 
र.पु.परांजपे यांनी स या व मोफत िश णाची संक पना वहा रक दृ ा अश य अस याचे हटले होत ेव र  
वगातील िवचारवंतानंी महाराजां या या ाथिमक िश ण योजनेच े फारस े वागत केले न हत े तर केसरीकारान े
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सु ा स या व मोफत ाथिमक िश णावर खच कर यापे ा अि त वात असलेली शाळा व तीगृह े िव तृत व 
हवेशीर कर याचा स ला सरकारन े दला होता शा  महाराजांनी आप या सं थानात स या व मोफत ाथिमक 
िश णासाठी वतं  खात ेकाढले याला वतं  डायरे टर ए युकेशन डायरे टर यांची िनयु  केली आिण ह ेखात े
खु  स थाना या दखेरेखी खाली रािहल अशे जाहीर केल ेसं थानातील मामलेदार महालकरी वगापासून ते गाव या 
पाटलापयत सवाना या चळवळीम ये सामील क न घे यासाठी येकाची जबाबदारी िनि त कर यात आली 
यामागे ही योजना कागदप े न राहता ितची अंमलबजावणी पूण काय मतेन े हावी हा यामागील उ शे होता 

शेतक यां या मुलांना शेतीची कामे करता करता िशकता यावे सकाळी कवा सं याकाळी दोन तास शाळेत ये याची 
सवलत महाराजानंी दली 1919 याव न िश णाची कठोर अंमलबजावणी करत असतानाही रयतेच े  समजून 

संगी लविचक धोरण वीका न यात सवसमावेशकता आण या या महाराजाचंा शै िणक दिृ कोन कती 
वा तवदश  होता ह े दसून येत े प रणामी सन १९१७-१८ म ये जे हा ाथिमक िश णाचा कायदा अमलात 
आणला यानंतर या पाच वषा या कालावधीम ये सन 1921 22 पयत यात वाढ होऊन शाळांची सं या 420 
आिण मुलांची सं या 2207 इतक  झाली तर योजनेवर होणारा खच तीन लाखापयत होता  
अ पृ यां या    िश णासाठी    य ::::----    
  शा  महाराजां या काळात पश अ पशतेची भावना ती  होती यामुळे सव  अ पशते या शाळा वतं  
हो या काय ान े ही भावना लगेच बंद करणे श य न हत े यासाठी अनुकूल प रि थती िनमाण कर यासाठी 

बोधनाची गरज होती. मा  तोपयत अ पशाना मूलभूत ह ापासून वंिचत ठेवणे यो य न हत े यामुळे शा  
महाराजांनी या संदभात थोड े सो य धोरण वीकारले अ पश यांत िश ण िवषयक जागृती िनमाण करणे आिण 
यां या शाळांची िव ा याची सं या वाढवणे या गो ीला ाधा य दले यामुळे यां या रा यरोहण संगी 1894 

सं थानम य ेअव या पाच शाळा अ पशासाठी हो या आिण यात 168 िव ाथ  होत े 1907 -8साली ही सं या 
अनु मे 16 व 116 इतक  झाली आिण 1912 म ये शाळा 27 िव ाथ  सं या 636 इतके झाली पश अ पशा या 
िश णाचा दजा समान पातळीवर आण यासाठी व पश हाय कूलला जा याची पा ता िनमाण कर यासाठी शा  
महाराजांनी सेवाभावी वृ ी या ीपतराव शद ेयां या मागदशनाखाली अ पश िव ा यासाठी िवशेष वग सु  
केले इं जी िश ण दे या या बाबतीतही शद े यांना महाराजानंी मोठे ो साहन दले महाराजानंी या काळात 
अ पशा या िश णासाठी काही खास दले 1906 साली को हापुरात चांभार महार वगैरे लोकांसाठी एक रा ीची 
शाळा होती 28 नो हबर 1906 या आदशेाने महाराजानंी ती शाळा कायम केली 4 ऑ ट बर 1907 या आदशेान े
को हापुरातील चांभार ढोर या पश वगातील मुल या शाळेसाठी मंजुरी दली यासाठी दर सहा हजार पये 96 
इत या खचाची तरतूद सं थाना या ी िवषयक िश णा या अंदाजप कात केली तर 1909 साली भा करराव 
जाधव व यां या सहकायाने थापन केले या अ पशा या व तीगृहास इमारतीसाठी जागा उपल ध क न दली 
दनांक 24 नो हबर 1911 रोजी महाराजानंी अ यंत मह वाचा आदशे काढला तो हणज े सं थानातील सव 

अ पशवगास सव कारचे िश ण मोफत कर यात आले यािशवाय शार अ पश िव ा याना सं थानकडून 
वेळोवेळी िवशेष िश यवत  दे याचे धोरण वीकारले दनांक 7 एि ल 1919 या आदशेा वये  यांना पा ा, 
पेि सली, पु तके मोफत दे यासाठी अडीच हजार पये मंजूर केले याच मिह यात तलाठी वगातील पश वगासाठी 
दरमहा 60 पये माणे हा िश यवृ ी या जाहीर के या यानंतर 28 स टबर 1919 रोजी महाराजांनी आणखी 
एक मह वाचा आदशे काढला यानुसार सं थानातील अ पशा या वतं  शाळा बंद कर यात या ात व पशा या 
मुलांना सरकारी शाळातून इतर लोकां या मुला माणे दाखल क न यावे सरकारी शाळातून पश अ पशता न 
पाळने तसेच सव जात या मुलांना एक  बसव यात यावे हा आदशे काढला यापुढील काळातही महाराजानंी 
अ पशाला िश णासाठी सढळ ह त े मदतीच े धोरण सु  ठेवले 1920 सालीअ पश लोकां या िव े या उ ेजना 
करता दहा हजार पयां या ॉिमसरी नो स तयार क न यां या ाजातनू दरमहा पाचशे पये माणे आठ 
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िश यवत  सु  के या िवशेष हणज ेयापैक  तीन िश यवत  अ पश मुलीसाठी ठेव या आिण सं थानात जर अशा 
मुली िमळा या नाहीत तर सं थांना बाहरेील मुल ना या दे यात या ात असा आदशे दला महाराजांनी केवळ 
आप या सं थानातीलच अ पशासाठी काळजी घेतली असे नाही तर सं थांना बाहरेील अनेक पश मुला-मुल ना 
व तीगृहाना सढरळ हातान े मदत केली अ पशाचे पुढारी कालीचरण नंदा गवळी यांना 20 जुलै 1920 रोजी 
पाठवले या प ानुसार अ पश वगासाठी मदत पाठिव याचे शा  मारक च र ाम य े दसून येते. 
    ी    िश णाचा    उदगाता::::----    

शा  महाराजांनी करवीर सं थानांम ये ीिवषयक अ यंत पुरोगामी धोरण वीकारले सं थानातील ी 
िश णाची व था पाह यासाठी याने ी िश ण अिधका यांच ेिवशेष पद िनमाण केल ेही जबाबदारी ि मणी 
बाईक केळकर यां याकड ेहोती सं थानांम य ेमुल साठी वतं  शाळा हो या पण मुल साठी वतं  शाळा िनमाण 
के या मुल चे उ ीणतेच े माण वाढावे हणून यां या पास हो या या माणात िश कांना िवशेष पा रतोिषके 
ठेवली ौढ आिण मागास वगातील ि यांसाठी सर 1919 म ये िवशेष गॅझेट कूम जाहीर क न या ारे अशा 
िश नो सूक ि यां या राह या जेवणाची सं थानाकडून मोफत सुिवधा िनमाण केली. िवशेष िश यवृ ी दखेील सु  
के या राजक या अ ासाहबे महाराज यां या िववाह ि यथ येक  40 पया या एकूण पाच िश यवत  इय ा 
चौथी या वा षक परी ेत सवािधक गुण िमळवणा या िव ा याना दे यात येत मुल या उ  िश णा या 
बाबतीतही शा  महाराजानंी उदार दिृ कोन ठेवला राजाराम कॉलेजम ये िशकणा या सव मुल ना यांनी मोफत 
िश ण केल े ि मणीबाई यां या मुलीला कृ णाबाई वै क य िश णासाठी मंुबईला ँड मेिडकल कॉलेजम य े
पाठवले व डॉ टर बनवल े आिण परत यावर को हापूर या एडवड मेमो रयल हॉि पटलम ये व र  वै क य 
अिधकारी हणून िनयु  केले. पुढे यांना उ  िश णासाठी इं लंडला दखेील पाठवले वै क य उ  िश ण घेऊन 
मायदशेी परतणा या कृ णाबाई या महारा  क या होत पिह या आनंदीबाई जोशी होत. ुषा इंदमूतीदवेी यांना 
आले या अकाली वैिव यानंतर यां या भावी िश णाची व था केली संपूण राजघरा याचा िवरोध प क न 
याला उ िशि त केल ेयाव न महाराजांचा ी िश णाबाबतचे पुरोगािम व प  होत.े  

व तीगृह    चळवळीतील    योगदान::::----    
महारा ातील खे ापा ातील ब जन समाजातील िव ा याना िश ण िमळावे यासाठी यांना 

राह याची जेवणाची मोफत सोय हावी या उ शेाने व ती ह िनमाण कर यावर भर महाराजांनी दला सन 1896 
म ये राजाराम कॉलेजम ये उ  िश णासाठी येणा या िव ा यासाठी महाराजांनी कॉलेजला जोडून एक व ती ह 
थापन केल.े मा  1899 साली सं थानातील वडगाव येथील िचमणाजी पाटील यांचा मुलगा पांडुरंग हा मॅ क 

पास झा या या समजतात यांची भेट घेऊन आ थेने महाराजांनी चौकशी केली िश ण घेत असताना व तीगृह ेव 
खानावळी येथील ा ण वच वांची यांना जाणीव झाली ते हा यायमूत  रानड ेनामदार गोखले यां याशी चचा 
मंुबई इला यांचे िश ण संचालक गोइ स यां याशी स लामसलत क न वेगळी व तीगृह े िनमाण कर याचा 
अभूतपूव िनणय घेतला 18 एि ल 1901 मामासाहबे खानिवलकर, आ पासाहबे हसैाळकर, भा करराव जाधव, 
दाजीराव िवचारे, िजवाजीराव सावंत, इ यादी मुख मराठा या सहकायान े महाराजांनी मराठा बोडाची 
थापना केली पी. सी. पाटील या बो डग या पिह या िव ाथ  ठरले व तीगृहा या नावात मराठा असले तरी 

िविवध जाती-धमा या िव ा याना वेश दला जात असे तसेच पुढे याच वषात लगायत,मुि लम, अ पश, 
सोनार, शपी, पांचाळ, ढोर ,सार वत, ि न, वै य लोहार चाभार, सुतार, नािभक, सोमवंशीय, आयवंिशय, 

ि य,अशा िविवध समाजासाठी व ती ह िनमाण केले गेले त कालीन समाज व थेम ये जात वा तव भयान 
व पाचे होत ेजातीची उतरंड मनी-मानसी खोलवर जवलेली होती या पा भूमीवर शा  महाराजानंी जातवार 

व ती ह थापन कर याचा िनणय त कालीन सामािजक प रि थतीचा आढावा घेऊन घेतला काही क न 
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ब जनातील मुले िशकली पािहजेत आिण पुढे यां या मनातील उ  िनि तेची भावना न  होईल यांची यानंा 
खा ी होती यांची प रणीती कमवीर भाऊराव पाटील यां या उदाहरणाव न येते महाराजां या ेरणेतूनच 
वाि तगृहात रा न िश ण घेतले या भाऊराव पाटील यानी रयत िश ण सं थेची मेढ रोवली मा  कमवीरां या 
व ती ह म ये सव जातीधमातील मुले एक  िनवास व भोजन करत असतात आिण असा दडंक कमवीरांनी िनमाण 
केला होता शा  महाराजानंा अिभ ेत असले या समतािधि त िश णाचा ारंभ ब जनाम य े मो ा माणात 
झाला याला महाराजांनी उभारलेली व ती ह चळवळ कारणीभूत होती  
भारतीय    रा यघटना    आिण    िश णाचा    अिधकार::::----    

महा मा योितबा फुलनी आरंभले या आिण राज ी शा  महाराजानंी चालवले या शै िणक कायाची 
प रपूत  भारतीय रा यघटने या मा यमातून पुढे कर याचे काय महान काय भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
केले बाबासाहबेांनी घटने या 45 ा कलमात या दशेातील सव मुला मुल ना स या व मोफत िश णाची तरतूद 
क न ठेवली याच माणे कलम 46 अनुसूिचत जाती जमाती या शै िणक सामािजक आ थक िवकासासाठी समान 
संधी दे याची तरतूद क न ठेवली. तथािप मोफत व स या िश णाचा कायदा अि त वात ये यासाठी भारतात 
सन 2010 यावे लागले 86 ा घटनादु तीन ेरा यघटनेत 21 अ या कलमाचा अंतभाव कर यात आला यामुळे 
भारतात 6 त े14 वयोगटातील सव मुला मुल ना मोफत व स या ाथिमक िश णाचा मूलभूत अिधकार दे यात 
आला. 1 एि ल 2010 रोजी दशेात िश णाचा अिधकार काय ा वय े थािपत झाला या योगे क  व रा य 
सरकारवर याची काटेकोर अमलबजावणी करणे बंधनकारक झाले पुढे या अनुषंगान े अंमलबजावणीची 
िनयमावली िनधा रत कर यात आली आिण अखेरीस महा मा फुले राज ी शा  महाराज आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी या दशेातील येक बालकापयत िश ण पोहच याचा जो यास घेऊन काय केले होत े याची 

थापना झाली. 
सारांश:-  

महा मा फुले यांनी एकूण सहा ा शतका या उ राधात भारतात आले या इं लंड या राजपु ात सुनावल े
होत े क  "माझा दशे िश णािशवाय सुखी होऊ शकणार नाही राणीला माझा हा संदशे ा "भारतात शै िणक 

े ात पायाभरणी कर याचे काय महा मा फुले यांनी केल े या म.फुले या व ातील िश ण व था य ात 
उतर याची ेय राज ी शा  महाराजांना जात े महाराजां या या कायाला वतं  भारताम य े सावि क व प 
दे याचे महान काय डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केले सामािजक शै िणक कारक द त रा यघटने या मा यमातून 
केले. अखेरीस सन 2010 म ये िश णाचा अिधकारा या पान े यास मु त व प ा  झाले तथािप सुमारे शंभर 
वषापूव  आप या सं थानात या काय ाच े भावी अंमलबजावणी करणा या या लोकराजाच ेदृ पेण आिण शै िणक 
काय या दोहोचे मह व या ठकाणी कषान ेअधोरेिखत होत.े 
संदभसूची:- 

1) पवार जय सगराव राज ी शा  मारक ंथ(ि तीया वृ ी) 
2)राज ी शा  गौरव ंथ राज ी शा  च र े साधने काशन सिमती महारा  शासन मुंबई. 
3) राज ी शा राजा व माणूस- सूयवंशी कृ.गो.पुणे 1984 
4) राज ी शा महाराज- त.ू बा. नाईक 
5) लोकराजा शा  महाराज ि व आिण िवचार - धनंजय क र 

6) भारतीय रा य व था- रंजन कोळंबे 
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सहयोगी �ा�यापक, मराठ� �वभाग, 

लोकसेवा महा�व#ालय, औरंगाबाद मो. नं.९८२३८०९८३६ Email-ssdeshmukh98@gmail.com 
 

महारा  ही ांितकारकांची आिण समाजसुधारकांची भूमी हणून ओळखली जाते. एकोिणसा ा 
शतका या ारंभा या काळात मागास असले या समाजाची गती हावी, यां या जीवनात सुखाच,े समृ ीच,े 
समाधानाच े दवस यावेत यासाठी गितशील िवचार करणारे समाजसुधारक ज मास आले. या समाज सुधारकां या 

ांितकारी िवचारान ेआिण अथक प र मांने सामािजक सुधारणा आिण प रवतन गतीने हो यास मदत झाली. यात 
महा मा जोतीराव फुले यांचा आवजून उ लेख करावा लागतो. सािह य आिण समाज यांचा पर पर संबंध असतो. 
सािह य हणजे तरी काय तर ज ेमानविन मत असत ेते सािह य. सािह य ह ेकाही अचानकच आकाशातनू पडत 
नाही तर याचा कुणीतरी िनमाता असतो. लेखक या समाजात राहतो, जे पाहतो, जे अनुभवतो यानुसार याचा 
जीवनिवषयक दिृ कोन तयार झालेला असतो व सािह या या मा यमातून ते श दातून आिव कृत करत असतो. 

आपले मराठी सािह य अगदी ाचीन काळापासून आजपयत काळानसुार आशय व अिभ या दृ ीने 
बदलत गेले आह.े सािह य हणजे जीवनभा य. अव या भारतात ि टशांची स ा आ यानंतर येथील जनतेत 
जागृती िनमाण कर यासाठी त कालीन समाजसुधारकांनी लेखणीला ह यार बनवले होते. िनयतकािलके, सा ािहके, 
मािसके, वृ प े इ यादी या मा यमातून समाज सुधारकांनी आपले िवचार सामा य तळागाळातील माणसांपयत 
पोहोचिवले. भारतात इं जी स ा आ यानंतर पा ा य िव े या प रचयामुळे न ा िवचाराच ेवारे वा  लागल.े 
उ नीचता, े  किन , पृ य अ पृ य हा भेदभाव कमी हो यास मदत होऊ लागली. १८१८ ते १९६० या 
कालखंडाला मराठी वा या या पूवतयारीचे युग अस े हणावे लागते. आधुिनक मराठी वा याचा पाया याच 
काळात घातला गेला. इं जी राजवटीचा, नविश णाचा आिण िमशनरी चळवळीचा चांगला प रणाम होऊन 
आधुिनक सुिशि तात वैचा रक बैठक िनमाण झाली. यातूनच समाजात सुधारणा घडवून आणणारे समाज सुधारक 
िनमाण झाल,ेउदयास आले. तुत लेखात महारा ाच ेआ  सुधारक महा मा जोतीबा फुले याचंे जीवन काय व 
यांचे  मराठी सािह यातील  योगदान काय आह ेयाचा िवचार केला आह.े 
सामािजक िवचाराचंा पाया सामािजक िवचाराचंा पाया सामािजक िवचाराचंा पाया सामािजक िवचाराचंा पाया     

महा मा फुले ह ेसािहि यक नाहीतर एक समाज सुधारक आहते. समाज सुधारावा, याची गती हावी 
अशी यांची मनापासनू तळमळ होती. यासाठीच यांनी आपले आयु य पणाला लावले. "महा मा फुल े ह े
भारतातील सामािजक गुलामिगरी या िवरोधात बंड पुकारणारे पिहले महापु ष होते. ा णी राजस े या 
दडपणाखाली अ पृ यां या वा ाला आलेले हीन जीवन, भारतीय ीची अ ित ा आिण शेतक याची दा ण 
ि थती यातून याचंी मु ता कर यासाठी िवचाराला य  कृतीची जोड दऊेन ते जीवनभर झगडत रािहले" १ 
महा मा फुले यां या  ेरणेतून िनमाण झालेले समकालीन सािह य ह ेप रवतनवादी सािह य होते. ढी, परंपरा, 
पु ष धान समाज व था, जाती व था यामुळे शू , दिलत ि या यांचे जगणे मातीमोल झाले होते. 
समाजसुधारकांनी वतमानप ा या मा यमातून ी ावर, अ पृ या या ावर, ढी परंपरांवर टीका करायला 
या काळात सु वात केली आिण याच कालखंडात शै िणक ांतीचे अधयु  महा मा फुले यां या शै िणक, 

सामािजक आिण धा मक कायाला सु वात झाली. योितबा फुले यां या कायाब ल ा. कुसुम कुलकण  हणतात 
क  " ी िश ण, अ पृ यता िनवारण, अ पृ यांसाठी शाळा, बालह या ितबंध गृह, शेतक याची संघटना अशा 
राजक य, सामािजक, शै िणक व ीदा यमु या  िविवध चळवळी करणारा हा महारा ाचा आ  ांितकारक 
महा मा योतीबा फुल े ही िमशण यांनी महारा ाला दलेली दणेगी आह.े या शाळेत िमळाले या िश णामुळेच 
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यां या संवेदन म मनात वण वच व, सामािजक िवषमता, जातीभेद, धा मक गुलामिगरी यासंबंधीचे िवचारमंथन 
सु  झाले. यातनू या त णाने महारा ात सामािजक ातंीचा झडा फडकिवला. आप या िवचारान,े आचाराने व 

चाराने खालपासून वरपयत सारा समाज ढवळून िनघाला" २ 
महा मा फुले यांनी सािह यातून समाज जागृती केली. अ ानी समाजाला ाना या न ा वाटा दाखव या. 

यांना बालपणापासूनच सामािजक, शै िणक वाईट अशा कारचे अनुभव आल े होते. समाजिवघातक कृ याचंा 
यांना नायनाट करायचा होता. यासाठी यानंी िश णाला मह व दले. समाजाला सुखी करायचे असेल तर याला 

िश ण द यािशवाय पयाय नाही हणून यानंी िश ण व सेवा या ारे समाजातील तळागाळातील घटकाचंा 
िवकास साधला. ब जन समाजाचा पिहला िलिखत कंार हणज े महा मा जोतीबा फुले यांच े सािह य होय. 
"महा मा फुले यांच ेसवच वा य ामीण, दिलत, ी आिण ज ेज ेशोिषत आहते यां या था मांडणारे आिण 
शोषण व थेचा शोध घेणारे आह.े एक िनि त अशी दृ ी आिण परखड वाणी यामुळे यांचे लेखन या काळातच 
नाही तर आजही मागदशक ठरावे असे आह.े" ३ महा मा फुले यांनी अनके सुधारणांना ज म दला. शू ाती शू  व 
ि यांचे िश ण, अ पृ य िनवारण, शेतकरी मजरुां या दःुखाचे प रमाजन यासाठी यांनी आपले सव व पणाला 
लावले. ौढ िववाह, िवधवा िववाह यासार या समाज उपयोगी था न ान े सु  के या. ब जन समाजा या 
उ ारासाठी यानंी काम केले. महा मा फुल े यांच े एकूणच काय समाज प रवतनाला दशा दणेारे होते. याचंा 
‘सावजिनक स य धम पु तक’ हा ंथ हणजे मानवी वातं याचा जाहीरनामा ठरावा असा आह.े महा मा फुले यानंी 
सवच े ात आप या ांितकारक िवचाराने व लेखणीने अमुला  बदल घडवून आण याचा य  केला. यां या 
वाणी आिण लेखणी या एकाच ना या या दोन बाजू हो या. ‘ततृीय र ’ या नाटकापासून त े‘सावजिनक स य धम 
पु तक’ या ंथापयत यां या लेखनातनू सामािजक बोधनाची िविवध अंगे कट झाली आहते. येक ंथ यानंी 
समाजा या क याणासाठी िलिहलेला आह.े 

महा मा फुले यानंी ि यां या उ ारावर जा त भर दला. ‘िज या हाती पाळ याची दोरी, ती जगात े 
उ ारी’ या िवचारा माणे यांनी आप या सामािजक कायाला सु वात केली. डॉ. कृ णा करवले हणतात क  
"महा मा फुले ह ेभारतातील सामािजक गुलामिगरी या िवरोधात बंड पुकारणारे पिहले महापु ष होते. महा मा 
जोतीराव फुले यानंी ी िश णाबरोबरच अ पृ यांना िश ण िमळावे यासाठी असामा य धैय दाखवले. ाथिमक 
िश णासंदभात ते हणतात क , ामीण व किन  वगा या िश णाकड े िवशेष ल  पुरवावे. येक िव ा याला 
या या िश णामधून गतीपर िवचाराच े बाळकडू िमळाले पािहजे. यां या मनावर नैितकतेचे सं कार झाल े

पािहजे. अशा कारची िश ण प ती यानंा अपेि त होती. ाथिमक शाळांची सं या वाढवावी. नगरपािलकांनी 
वखचाने शाळा चालवावी. शाळांची तपासणी िश ण खा याकडून हावी. ामीण भागात मोडी, बालबोध वाचन, 

िहशोब, इितहास इ यादीच े सवसाधारण ान यां या जोडीला शेतीचे ान ावे." ४ ब जन समाजातील मुले 
मुली िशक या तरच याचंा ख या अथान ेिवकास होईल ह े यांनी ओळखले होते. महा मा फुले यांनी सािंगतले या 
नैितक िश णाची आज ख या अथाने गरज आह.े महा मा फुले ह ेई राला िन मत समजत असत. ई राचे अि त व 
जोतीरावानंा मा य होते. ई र हा सव , सवसमथ, परम यायी व दयाळू अस याची यांची धारणा होती. मा  
यांना मूत पूजा मा य न हती. कोण याही धमाचे िनयम मानवी समाजा या िवकासासाठी असावे लागतात. 

परमे राला भेट यासाठी म य थ नसावा. धमा या नावावर म य ती करणारे व सामा य माणसाला लुबाडणारे 
यांनी समाजात पािहले होते. अंध ा िवषयी यां या मनात चंड चीड होती. "कोणताही धम हा माणसां या 

नैितक उ तीला ेरक व पोषक असायला पािहजे तरच समाज गती क  शकेल. धम कृ यातील िम याचार व 
आंधळी ढीि यता यांना अिजबात मा य न हती. हणून यांनी यावर सडकून टीका केली आह"े ५ समाजातील 
िवषमता न  झा यािशवाय समाज धा मक गुलामिगरीतनू मु  होणार नाही असे याचंे मत होते. 
महा मा फुल ेआिण मराठी सािह यमहा मा फुल ेआिण मराठी सािह यमहा मा फुल ेआिण मराठी सािह यमहा मा फुल ेआिण मराठी सािह य    

महा मा फुले यां या ग  व प  लेखनाने मराठी सािह य समृ  केले आह.े महा मा फुले यां या 
सािह यािवषयी गं. बा. सरदार हणतात क , जोतीरावांनी आपली नजर शहराकडून खे ाकड ेआिण बुि जीवी 
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वगाकडून मजीवी वगाकड ेवळवली होती. शेतकरी व इतर क करी समाज हा यां या िवचारांचा व कायाचा 
क बद ू होता. या वगाचे गा हाणे वेशीवर टांग यासाठीच तर यांनी आप या हातात लेखणी घेतली होती. 
सहािजकच शू  आिण अितशू  समाजातील न ाने अ र ओळख झालेले आिण आपले िज हा याचे  समजनू 
घे यास उ सुक असलेले त ण जोतीरावां या लेखनाचे वाचक होते. महा मा फुले यां या लेखनशैली िवषयी 
सांगताना असे हणता येईल क , "महा मा फुल े यांची लेखन शैली त कालीन शैलीपे ा वेगळी आह.े ब जन 
समाजाला आपले िवचार कळ यासाठी यांनी सतत बोली भाषेचा वापर केला आह.े यामुळे ती कधी सं कृत चरू 
झाली नाही क  कधी अलंकार बोजड होऊन कृि म झाली नाही. अ यतं वाही अथपूण आिण िचत आवेशी अशी 
महा मा फुले यांची भाषा आह"े ६  

महा मा फुले यांची सािह य िन मती ही जीवनासाठी होती. यानंी सािह य ह े समाज बोधन आिण 
प रवतनासाठी वापरले होत.े ि या, शू , कजबाजारी शेतकरी, उपेि त, वंिचत असे सारे समाज घटक ह े याचंे क  
होते. आ थक िवषमता यातनू दा र ात िखतपत पडलेले समाज घटक तसचे सामािजक दृ ा आिण धमा या 
नावाखाली पुरोिहतशाहीकडून छळले गेलेले ह ेसारे घटक महा मा फुल या समोर होते. यासाठी यांनी िश णाचा 

सार केला. िश णाबरोबर समता, यायाची भूिमका सामा या या िवकासासाठी यां यात आ मिव ास िनमाण 
हावा यासाठी य  करणे यासाठी िश ण आिण याचे साधन सािह य यासाठी यानंी य  केला. 

जोतीरावां या मराठी सािह यािवषयी बोलताना थम यां या 'तृतीय र ' या नाटकाचा उ लेख करावा 
लागतो. भट जोशी आप या मतलबी थापा दऊेन अ ानी शू ास  कसे फसवून खातात व ि ती उपदशेक आप या 
िनप पाती धमा या आधाराने अ ानी समाजास खरे ान सांगून यास  कस ेस व मागावर आणतात त ेदाखवून 
याचे मम लोकां या ल ात आणून दे यासाठी जोतीरावांनी ‘तृतीय र ’ ह े नाटक िलिहले आह.े या नाटका या 

िवशेषांचा िवचार करताना असे हणता येईल क , लहान वा य, िजवंत संवाद, िवनोदाची समपक पेरणी, सामा य 
शेतकरी कुटंुबा या सामािजक व मानिसक अव थेचे यथोिचत िच ण, सुटसुटीत व नैस गक संवाद, उपदशे अशी 
वैिश े आहते. िश णापासून वंिचत शेतकरी वगाला, समाजाला समजतील असे  संवाद जोतीरावांनी आप या 
सािह यातनू लोकि य केल.े ‘तृतीय र ’ या नाटकाबरोबरच ‘गुलामिगरी’ ‘सावजिनक स य धम पु तक’ इ यादी 
मधून दखेील हीच लेखनाची प त वापरलेली दसते. 

महा मा जोतीराव फुल ेयाचंे दसुरे पु तक हणज े ‘गुलामिगरी’ होय. कोण याही व पा या गुलामिगरी 
िवषयीची पौरािणक कथांची िच क सा आिण शू  ह ेमूळ कसे आहते याचा मागोवा ‘गुलामिगरी’ म ये घेतला आह.े 
रा यस ा बदल या परंतु अगदी इं जी राजवटीतही शू ाितशू  मानिसक दा य न  झाले नाही. ‘गुलामिगरी’ या 

ंथाचे िवशेष सांगताना अस े हणता येईल क , रसाळ भाषेचा व थेट मनाला िभडणा या भाषेचा वापर या ठकाणी 
कर यात आलेला आह.े अथ वाही संवाद, छो ा छो ा वा यरचना, संवादामधून सवसामा य माणसाला 
सामािजक धा मक प रि थती िवषयी पडलेले  अशा कारची वैिश े आप याला सांगता यतेील. याच माणे 
जोतीरावानंी ‘स सार’  नावाचे एक िनयतकािलक सु  केले होते. ा  समाज आिण  ाथना समाज याचंी भूिमका, 
िभ  जातीतील ी-पु षां या संबंधातून ज मले या संततीचे सामािजक थान इ यादी ांवर या िनयतकािलकात 
चचा कर यात आली आह.े ‘स सार’ या िनयतकािलकात समाजाला जाणवणा या वलंत ांवर रोखठोक िवचार, 
पुरोगामी िवचार, वाग यातील वाथ पणा दखाऊपणा इ यादी बाब ना अ माने थान दे यात आले होत.े 

यानंतरचा महा मा फुले याचंा मह वाचा ंथ हणजे ‘शेतक यांचा आसूड’ होय. या ंथात अगदी नाजूक 
हलाखीची प रि थती असले या आिण सव बाजूंनी नाड या गेले या शेतक या या प रि थतीचा आढावा घेऊन 
यांची मानवतावादी प तीने िच क साही केलेली आह.े शेतक यांची धा मक,राजक य,आ थक लुबाडणूक सांगताना 

या प रि थतीच े मूळ अ ानात अस याचे जोतीरावांनी ओळखले होते. जोतीराव या पु तकाची सु वात एका 
वेग या प तीने करतात.  

‘िव ािवना मती गेली, मतीिवना नीती गेली, िनतीिवना गती गेली,    
गतीिवना  केले, िव िवना शू  खचले, इतके अनथ एका अिव ेने केले’ ७ 
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महा मा फुले यांनी आप या लेखनातून फ  शू  अितशू  आिण उ वण य यां यातील तणाव गट केला 
असे नाही तर, जाती व थे या अडून उ  वण य ज ेआ थक शोषण करतात याचेही िच ण यांनी केल ेआह,े हचे 
‘शेतक याचा आसूड’ या ंथाचे िवशेष आप याला सांगता येईल. 

‘सावजिनक स यधम पु तक’ हा महा मा फुले यांचा शेवटचा ंथ यां या मृ यूनंतर कािशत झाला. 
अितशय िबकट शारी रक प रि थतीत यांनी हा ंथ िलिहला. सवसामा य माणूस, माणसाला गुलाम बनिवणा या 
हद ूधमशा ावर सतत ह ला करणारे जोतीराव ह ेमाणसाला जीवनासाठी िनकोप धमाची  आव यकता आह ेअस े

सांगतात. हद ूधमातील दटु पीपणा, फसवणूक, शोषण ह ेजोतीरावानंी अिजबात मा य केले नाही. अित शू ांना 
हद ू धमाने िवधी, पूजाअचा इ यादीपासून खूप दरू ठेवले होते. यातील अित कमकांडांना फाटा दऊेन स य, 

नैितकता, मानवता, समता इ याद चा अंतभाव असले या िवध चा समावेश यांनी सावजिनक स य धमात केला 
आह.े ज म, नामकरण, ल , मृ यू इ यादी संगीचे साधे सोपे सवाना समजणारे माणुसक वर आधा रत िवधी 
महा मा फुले यांनी सुचवले. 

ग ा इतकाच प ात दखेील जोतीरावानंी लेखन पंच केला आह.े जोतीरावांना अिभ ेत  असलेले वातं य, 
समता, बंधुता ही मू य, जाती व थे या वैगु यावर यांनी केलेले हार, मानवता, सामा यांचे े व ह े सारे 
यां या लेखनात आढळतात. जोतीरावांनी ‘छ पती िशवाजी राजे भोसले यांचा पोवाडा’ दखेील िलिहला आह.े 
याच माणे ‘ ा णाचे कसब’  ह ेपु तक जोतीराव महारा ातील कुणबी, माळी, मांग, महार या अितशु ांना अपण 

करताना समतेचा िस ांत मांडतात. धमा या नावाखाली ा णांनी केलेले सामा याचे शोषण हा या पु तकाचा 
िवषय आह.े 

थोड यात महा मा जोतीराव फुले यांनी मराठी सािह याला फार मोठे योगदान दलेले आह.े सािह याला 
यांनी सामािजक ल ाचे भावी श  हणून वापरले. आ मक िवचार, भाषेचा साधेपणा यातून जोतीराव आपल े

समतेचे, मानवतेचे िवचार सवसामा यांपयत सहजतनेे पोहोचिवतात. सवानी िमळून दा यमु साठी आिण िनरोगी 
िनकोप समाज िन मतीसाठी लढले पािहज ेह ेजोतीबांच े व  होते. त े यांनी सािह य लेखना या मा यमातनू पूण 
के याचे दसून येते. 
संससंंसंदभदभदभदभ    
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समाजसुधारकांचे िश णिवषयक िवचार 
ाााा....    सौसौसौसौ....    काबंळे काबंळे काबंळे काबंळे सिुनता शकंररावसिुनता शकंररावसिुनता शकंररावसिुनता शकंरराव    

मराठी िवभाग, कै.बापूसाहबे पाटील एकंबेकर, ामीण महािव ालय, हणेगाव, ता. दगेलरू. िज. नांदडे. 
म .नः 8971509080  Sunitakharat73@gmail.com 

�'तावना�'तावना�'तावना�'तावना    ::::                            
फुल,े शा , आंबेडकर या सामािजक काय करणा या िवचारवंताचा भारतीय इितहासात, राजकारणात, 

सािह य, समाजकारण व िश ण अशा िविवध अंगानी या समाजसुधारकाचंे नाव लौ कक आह.े आज या काळात 

फुल,े शा , आंबेडकर या समाजसुधारकांची समाजाला िनतांत  गरज आह.े कारण आज या समाज व थचेे 
बदललेले व प याचे होणारे प रणाम चतन व मंथन तीन समाजसुधारका या ेरणेने झाले आह.े महारा ातील 
सामािजक, सुधारणा कांतीच ेअ णी हणून फुल,े शा , आंबेडकराना ओळखले जाते. भारतीयांच ेअ ान, अंध ा, 
दा र , िवषमता जोपयत दरू होत नाही. तोपयत भारतीय समाजाची उ ती होणार नाही. अशी यांची क पना 

होती. यासाठी यांनी सव जाती ध मयांसाठी समाज सधुारणेची चळवळे सू  केली. महा मा फुल,े छ पती शा  

महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानी समता, मानवता, एकता, बंधुभाव, ब जन समाजात िनमाण 

कर यासाठी यांनी आपले आयु य िझजिवले. फुले, शा , आंबेडकरा या सामािजक सुधारणेने ब जना या जीवनात 

काश पडला. कोण याही समाजाची गती तेथील िश णाव न ठरत असते. सामािजक, आ थक िवकासाचे साधन 
हणून िश णाचा उ लेख होतो. सामािजक प रवतनात मह वाची भूिमका िश णाची आह.े दशेा या सवािगण 

िवकासाची गु क ली हणून िश णाचा उ लेख होतो. अशा िश ण े ात थोर मो ांनी आप या िवचार व 
कायाने मह वाचे योगदान दले आह.े िश णातील आशयाला आकार दे यात यां या िवचारामुळे नवी दशा ा  
झाली आह.े या ितनही ने यानंी समाजसुधारणे या कायात िश णाला अितशय मह व दले आह.े  
उ  ेउ  ेउ  ेउ  े::::    

1. फुल,े शा , आंबेडकर या समाजसुधारकाचे िश णिवषयक िवचाराच ेिव ेषणा मक अ ययन करणे.  
2. फूल,े शा  आंबेडकरामुळे समाजात झालेला बदल कवा झालेला भाव अ यासणे. 
3. फुल,े शा , आंबेडकरी समाजसुधारणेतील सामाजाचा सामािजक सबंध अ यासणे. 

गृिहतके गृिहतके गृिहतके गृिहतके ::::    
1. फुल,े शा , आंबेडकर समाजसुधारकांच ेिश ण व थेवर पडले या भावाचे मह व सांिगतले आह.े  
2. फुले या िश णासंबधीचे िवचार प   केले आह.े  
3. राजष  शा  महाराजा या िश णिवषयक धोरणाचा िवचार तीत केला आह.े 
4. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िश णासंबंधीचा  असललेा पक दृ ीकोन कट केला आह.े  

सशंोधन सशंोधन सशंोधन सशंोधन प ती प ती प ती प ती : : : :     
उपल ध मािहती या आधारे िवषयाची मांडणी कर यासाठी तुतीकरण क न िव ेषण प तीचा वापर 

कर यात आला आह.े फुल,े शा , आंबेडकर या समाजसुधारकाच े िश णासंबंधीचे िवचार अ ययन कर यासाठी 
तुत लघुशोध िनबंधासाठी ि तीयक त य सामु ीचा आधार घे यात आला आह.े ामु याने िविवध संदभ ंथाचा 

आधार घेऊन िन कषापयत पोह याचा य  केला आह.े   
कोण याही समाजाची गती तेथील िश णाव न ठरत असते. सामािजक व आ थक िवकासाच े साधन 

हणून िश णाचा उ लेख केला जातो. अशा िश ण े ात थ र मो ानंी आप या िवचार व कायाने मह वाच े
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योगदान दले आह.े ‘ वत:’ अनेक योग य  राबवून अनुभव िस  िवचार मांडले आहते. िश णातील आशयाला 

आकार दे यात निवन दशा ा  झाली आह.े या ितनही ने यानी' समाज बोधना या कायात िश णाला एक 
मह वाचे साधन हणून वाटले. या िवचारात यांनी ी िश णाला अितशय मह वाचे थान दले आह.े कारण 
समाजात केवळ एकच वग िशि त  होऊन समाजाचा उ दार होणार नाही तर यासाठी दसुरा वग दशेाची अथ 

व था ी हणून ओळखली जाते. या ी वगाला दखेील पु षां या बरोबरीने िश ण' दणेे आव यक आह.े 
िश णात बदल घडवून आण या या श वरचा िव ास समाजसुधारकानंी आप या िवचार व कायातनू समाजात 
िवधायक व सकारा मक बदल बनून आण याचे काम िश णातून केले. समता बंधुता व याय या त वाचा पुर कार 
फुल,े शा  आंबेडकरी िवचारधारकाने पुढे आली आह.े यानी अ पृ यासाठी िश णाची दारे खुली केली. 1848 ला 
बुधवार पेठेत िभडयां या वाडयात मुलांची पिहली शाळा काढली ी उ दाराचा ीगणेशा चालवून शा  
महाराजानी याचाच वारसा पुढे चालवला तर आंबेडकरानी द. 27 िडसबर 1926 या महाड या स यागृहा या 
वेळेस पाच हजार ीयांची सभा भरवली. यावेळी यांनी मुल या, दिलत ीयां या, िश णावर भर दली 

पािहजे असे घोिषत केले. व तसेच ीयासाठी समान काम, समान वेतन सूतीसाठी रजा दे यात आ या. म. 

फुले या संदभात डॉ. गंगाधर पानतावणे हणतात, “महा मा फु यानी अ पृ यासाठी केलेले काय भारता या 
इितहासात अभूतपूव आिण मूलभूत व पाचे आह े व या या संदभात िवचार  करताना डॉ. यादवराव 
बड कर हणतात, “म. फुले केवळ चताजनक त  न हते तर ते समतािधि त समाजरचना उभार यासाठी 

झगडणार ांतीकारी त व  होते."1 आिण सरतेशेवटी यां या कायाचा गौरव करताना सांगावेसे वाटते क , महान 

घटनात  व मानवी ह ाच े ांितकारक, कृितशील त व  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी  यानंा आपले गु  मानल े
आह.े यातच यां या कायाच ेमह व व मू यमापन सामावलेले आह.े  
महा मा फुलच ेिश ण िवषयक िवचार महा मा फुलच ेिश ण िवषयक िवचार महा मा फुलच ेिश ण िवषयक िवचार महा मा फुलच ेिश ण िवषयक िवचार ::::    

म. फुले यांनी समाज प रवतनाच े मु य साधन दधुारी तलवार हणून िश णावरील िवचारानंा ाधा य 
दले होते. िश णातून समाज जागृत होऊन ढी परंपरे या जोखडातून मु  होऊ शकेल, असा पूण आ मिव ास या 

ितनही समाजसुधारकांचा होता. यामुळे िश णाब लची अफाट तळमळ यां या कायातून वेळोवेळी जाणवत 
होती. समाज सुधारणेतील पिहले मह वपूण काय हणजे िनर र जनतसे सा र क न सोडावे ह ेहोते. हणून म. 
फुलनी हटले होते क , 

                “ िव ेिवना मती गेली। मितिवना िनती गेली. 
                 िनितिवना गती गेली। गितिवना िव  गेल,े 
                 िव िवना शु  खचले। इतके अनथ एका अिव ेने केले.”2 
ह ेया योितराव फु यां या अखंडातून सहज समजत,े िश ण हा समतेचा पाया असून सव सुधारणांचे मूळ 

आह.े असे फु यांनी नमूद केले आह.े ह ेिवचार  करताना ते भारतीय ी िश णाचे अ  वतक व िश पकार 
हणून ओळखले आतात. कवा सावली माणे असणारे यां या धमप ी सािव ीबाई फुले यांचा ी िश णासंबंधी 
चार कायात सहाचा वाटा आह.े िश ण े ात अ पृ य ि या व ब जन समाजासाठी िश ण सारा या दृ ीन े
यानी जे काय केले आह े याचंी वैचा रक पा भूमी खूप महान आह.े 

ि यांना िश ण िमळावे हणून मुल ची शाळा काढली. ा हणापासून शु ापयत पु षापासून ग रबापयत 
सवाना ाना या े ात आण यासाठी धडपडकेली. िश ण हा मानवी िवकासाचा घटक आह,े ाथिमक िश ण 

स चे असावे शेतीशाळा असा ात, वसायीक िश णाला मह व यावे िश कानंा ो साहनपर पगार यावेत 
इ यादी िवचार हटंर आयोगाकड े सादर केलेला होता. िश ण ह े सामािजक बोधनाचे सव म साधन आह.े ह े
महा मा फुलेनी सांिगतले. शु  व अितशू ाना िप ांनिप ा या िनस व व ेरणाशू य जीवना या ठरािवक 
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चाकोरीतून बाहरे काढावयाचे असेल तर  िश णािशवाय दसुरा पयाय नाही. ह ेमहा मा फुल यानी राजक याना व 
ब जन समाजातील नविशि तांना पु हापु हा सांिगतले होते. ि टीश सरकारचे िश णिवषयक धोरण म. फूले यानंा 
मा य न हते. ह ेधोरण केवळ वहारवादी आह ेअशी यांची खा ी होती. सरकार उ व णयां या, िश णावर खच  
करते पण खेडयातील क करी जनते या िश णाचा  मा  पुरेशा गांभीयाने िवचारात घते नाहीत. असा यांचा 
मु य आ ेप होता. म. फुले यांनी य  शै िणक कायही केले आहते. 
राजष  शा  महाराजाचं ेशै िणक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेशै िणक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेशै िणक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेशै िणक िवचार    

ी छ पती शा  महाराजां या समाज सुधारणेचे एक मुख वैिश ये हणजे तळागाळातील अ पृ य 
ब जन समाजाला िश ण व याचा चार घडवून आण यासाठी अथक य  केले. ब जन लोकां या ग रबीमागील 
मह वाचे कारण हणज ेिश णाचा अभाव. यासाठी यानंी िश णाला क थानी मानले. आजपयत िश ण हणज े
िविश  एका घटकाची म े दारी होती. ब सं य लोक िश णापासून वंिचत होत.े हणूनच यां या वा ाला दःुख, 
दै य, दा र , अंध ा आले. यांचे जीवन यामुळे अंधारमय बनल,े यासाठी यानी ाथिमक िश ण स चे केले. 
इ.स 1901 म ये यांनी मराठा िव ा यासाठी ही टो रया मराठा बो डगची  थापना केली. को हापूरात  
वेगवेग या जाितधमातील िव ा यासाठी व तीगृहाची सोय केली. 1902 म ये सरकारी नोक  यात 
मागासव गयासाठी प ास ट े  जागा राखून ठेव याचा ांतीकारी िनणय घेतला. अ पृ य िव य याना समान 
िश णाची सोय उपल ध हावी हणून 1907 म ये को हापुरात ‘िमस लाक बा डग' या नावाचे वसितगृह उघडले. 

ब जन समाजाला राजक य ह  िमळवून दे यासाठी 1916 म य े‘िन पाणी' येथे डे न रयतसं थेची थापना केली. 
1894 ते 1922 या काळात महारा ात दिलतो दार व अ पृ यता िनवारणासाठी यांनी भावीपणे काय केल े
िश णाची म े दारी केवळ ा  णापुरती मया दत न ठेवता िश णाची  फळे इतर जाती या मुलामुल ना  िमळाली 
पािहजेत यासाठी यानी िनरिनरा या जाती या िव ा यासाठी िश यवृ ी सू  केली. िश ण हाच आमचा 
तरणोपाय आह े असे आमच े ठाम मत आह.े िश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती होऊ शकत नाही. मणून 
स या मोफत िश णाची हदु थानला अ यंत गरज आह.े अशी यांची िवचारसरणी होती ब जन समाजा माणे 

ी जीवना या या मागासलेपणाची शा  महाराजांना जाणीव होती. राजाराम महािव ालयात िश ण घेणा  या 
ीयाना फ  माफ ची सवलत शा  महाराजानी जाहीर केली होती. आप या सूनबाई इंदमूती राणीसाहबे यानंा 

वैध  ा  झा यानंतर यानंी िश ण दऊेन को हापूर सं थानाच ेिश ण खाते या या कड ेसोपवले होते. याव न 
याचा ी िश णिवषयक दृ ीकोन प  होतो. ी िश णामुळे कुटंूबाचा, समाजाचा य  व अ य  पणे 

िवकास घडून येतो. ीला कुटंुबात व समाजात आदराचे व मानाच े थान िमळणे श य होते असा यांचा 'िव ास 
होता. महाराजां या उदारपणामुळे को हापूर ह े कलावंतांचे माहरेघर बनल े ि या या व िवधवा ि यां या 
िश णाची सोय केली. मुल नी मुलाबरोबर  शाळेत येऊन िश ण यावे.  उ िश ण घेणा या ि यांना फ  माफ ची 
सवलत जाहीर केली. अंतर जातीय िववाह कायदा क न राजघरा यात घडवून आणला िवधवा पुन ववाहास 
मा यता दली. ौढ ि यानंा ि ण घतेा यावे हणून राजदरबारात याची राह याची, जेवणाची सोय मोफत 
केली. शार व होतक  मुलीसाठी िश यवृ ी ठेव यात आली. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर ::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराचे िश ण िवषयक ांतीच े त व ान समजून घेताना यां या िश णिवषयक 
सवागीण मताचा परामश घणेे आव यक आह.े डॉ. बाबासाहबे आबेडकराची िश णिवषयक धारणा अशी होती क , 

ि या िवकासासाठी िश णाची िनतांत गरज आह.े िश णामुळेच मागासवगाची गती होऊ शकेल यानंा 
शासन शासनात काम कर याची संधी िमळाली तर शासनाचे धोरणा मक िनणय भािवत कर यासाठी बळ 
िमळेल व यामुळे मागासवग य िवकासाला चालना िमळू शकेल. यामुळेच डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी िश ण 
सवाना िमळावे असा आ ह नेहमीच धरलेला होता. िश णा या िनिम ान ेजे हा त ेपरदशेाम य गेले ते हा यानंी 
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तेथील शासन शासन व था व बौि क जीवन जवळून पिहले. बाबासाहबेानंी आपली संपूण हयात अ पृ यता, 
जातीयता, िनमूलन यां या संघषासाठी घालवली. वग-जात आिण ि म व यां या संदभात सव िहतसंबंधाना भेद 

दऊेन त े ब सं या या क याणासाठी जीवन िझजिवले येथील वंिचत, शोिषत, पीिडत, दिलत समाजाच े िश ण 

झाले पािहजे. हा याचा आ ह यासाठीच होता. यानी 'िशका, संघटीत हा, संघष करा' या तीन त वांचा कायम 

पुर कार केला. यां या या त वातच िश णाच ेसार सामावलेले आह ेिश ण हणजे एक िविश  येयासाठी संगठन, 
बांधण, आिण संघष हणजे याशील होणं होतं. भारतातील दिलत, पददिलतां या दै य व थेवर उपाय हणज े

िश ण ह ेरामबाण उपाय होय, अशी यांची खा ी होती. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानी िश णासाठी आपले आयु य 
िझजिव याने या दशेातील सव  िव ान ठरले. अितशय ितकुल प रि थतीत जातीयतेचे चटके सहन करीत उ  
िव ा संपादन केली. िश ण हणज ेप रवतन ह ेयां या शै िणक िवचारांच मु य  सू  होत.े सामािजक ांतीच 

भावी आह े हणून येकानी ि णाचा यास धरावा असा आ ह बाबासाहबेाचा होता. आंबेडकरांनी िश णाची 
ा या करताना ते हणतात, “िश णामुळे ि ला जाणीव होते. िश णाअभावी माणूस हणजे िन वळ पशू 

होय, असे याचे मत होत.े िश णाअभावी तो िनबु  रािह यास िजवंतपणी दसु-याचा गुलाम बनतो.”3  हणून 

बाबासाहबेांनी 13 जुन 1954 'रोजी मुबई या भाषणात ते हणाले होते आपण िशकलो हणज ेसवकाही झाले अस े
नाही िश णाबरोबर माणसाचे शीलही मह वाचे आह.े 

ान नस याने मानवाचे खुप मोठे नुकसान होत असते. 1924 म ये डॉ. आबेडकरांनी बिह कृत िहतका रणी 
सभेची थापना केली. वसितगृह, उघडून दिलत वगाम ये िश णाचा सार करणे अ यास मंडळे उघडने दिलत 

वगात सं कृती या साराचे चालन करणे, तर 1925 म ये दिलत वगा या िव य यासाठी सोलापूर येथ ेवसतीगृह 
सु  कले. 1928 म ये दिलत िश ण सं थेची थापना केली. 1945 ला पीप स ए युकेशन सोसायटीची थापना 
केली. ‘िस ाथ कला व िव ान महािव यलाय’ सु  केले. व 1950 म ये औरंगाबाद येथे िम लद महािव ालयाची 
थापना केली. 1946 ला मंुबई येथे िस ाथ िविध महािव ालय थापन केले. वंिचत लोकां या उ ारासाठी यानंी  

क णेने आप या ानाचा उपयोग केला. िश णानेच माणसाचे ि म व फुलत े िश णािशवाय माणूस आपली 
कोणतीच गती क  शकत नाही ह े याना ठाऊक होते. िश ण ह े उ व गयांची म े दारी झाली आह.े 
आ मोधारासाठी िश ण आव यक आह.े ह ेडॉ. आंबेडकरांनी लोकानंा पटवून दले िश ण माणसाची शोषणातून 
मु ता करते िश णापासून वंिचत असले या समाजाला िश ण िमळायला पािहजे असा यांचा आ ह होता, 
िश णाचे मह व सांगताना डॉ. आंबेडकर हणतात, "माणसाने. नहेमी माणसासारखे वागावे  हा यांचा एक साधा 
िस ांत होता. िश णाने माणूस मोठा होतो याच ेमन आिण बु ी ग भ होते.  िश णातून मानसे िनमाण झाली 
पािहजेत. ानासारखे या जगात दसुरे काहीही पिव  नाही. माणूस बनिवणे हचे खरे िश ण”4. बाबासाहबे 

लोकिश णाचे एक िश पकार होते. ते हणत मा या त व ानाची मुळे धमात आहते.  रा यशा ात नाहीत, फ  

तीन श दात माझे त व ान गंुफले आह.े समता, वातं य, बंधु व व मानवता हचें धमाचे दसुरे नाव  ब जन 

समाजा या िश णातच दशेाचे भा य लपलेलं आह.े माणसा माणूस हो, माणसासारख वाग, याम येच िश णाचा 
अथ आह.े िश ण घेतले या माणसाने समाजातील अ ान दरू करावे आमी आम यातील आ मिव ास गमावता 
कामा नये. येक माणसा या आयु यात संधीची लाट येते, ितचा उपयोग केला तर माणूस वैभवाला जातो. डॉ. 

बाबासाहबे आबेडकरांनीच दिलत समाजात आ मतेज, आ मिव ास, वािभमान, व माणूसक चे नवचैत य िनमाण 
केले.  नवसमाज िन मतीच े व  पहाणारी वृ ी समाज सुधारकां या मनात ठासनू बसली म.फुल ेशा  आंबेडकर  
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िव.रा. शद,े अगरकर, ध डो केशव कव इ यादी समाज सुधारकां या परंपरेतील बाबासाहबेानी िवचाराची पूजा 

े  मानली. िश ण ह,े यां या जीवनाचे सू  होते. यांचे जीवन एक ानय  होते. सव ब जन समाजानी 
बाबासाहबेा या ानसाधनचेा आदश वीकारावा. यां या िश णिवषयक ापक दृ ीकोनाचा आदर करावा.  
बाबासाहबे एक ान योत होती. या योतीने लाखो दीप ऊजळले गेले. बाबासाहबेानी अनेक ाकड े
पारंपा रके या भूिमकेतनू पिहले नाही तर याचंी भूिमका ही सामािजक यायाची होती. हणून ी मुि  व 
समाजमुि  काय सतत चाल ूठेवलेले दसून येते.  

अशा कारे फुल,े शा , आंबेडकर या ितनही समाज सुधारकांनी ी मु चे व ी िश णाचे मह व पटवून 

दऊेन सामािजक ऐ य, सामािजक याय व समानता थािपत कर यासाठी ी िश ण व ीला वातं य दणेे 
आव यक आह.े फुलनी मुली या िश ण संबंधी या अिन  चािल रती बंद के या. शा  महाराजानंी ी 
वातं  यासाठी व ब जनसाठी मोलाचे योगदान दले आह,े आिण डॉ. बाबासाहबे आबेंडकरांनी दिलत समाजातील 
ीयां या मु साठी मोलाचे िवचार मांडले आहते. 

िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
भारतीय समाज हा आजही िवषमता त समाज आह.े शोषण मु या ल ाची िततक च गरज आह.े मग 

ते मिहलाचंे असोत क  मजरूांच,े शेतक-याचे असोत क  क क-याचे, हणूनच आज या प रि थतीत याच ेिवचार 

फार मोलाचे आहते, ी िश णाचे अ य वतक दिलतांचे उ ारक तसेच शै िणक काय करणारे म. फूले सामािजक 
ांतीसाठी िश ण खाल या लोकापयत जाऊन पोहोचले पािहजे हाच यांचा िनधार होता. या िनधाराने यानंी 

शै िणक े ात अतुलनीय ांित घडवून आणली तर  शा  महाराजाचंा आदश आज या राजक यानी डो यासमोर 
ठेवणे  गरजेच ेआह.े  रा य सोडा पण ब जन समाजा या उ ाराच ेकाय सोडणार नाही असा एक आदश सवा या 
पुढे शा  महाराजानी ठेवला होता, पुढा यानी कसे वागावे ह ेमहाराजां या चा र यव न िशक यासारखा आह,े 
शा  महाराज हणजे गरीबांचे कैवारी, िव ेचा पुजारी, थोर िवचारवंत, समाज ांतीकारक, लोकराजा साधी 

राहणी ही त वे यां या अंगी होती. तर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी  ा, शील, क णा यांचा संगम िश ण ही 
िवकासाची वाट पायवाट आह ेअसे आंबेडकराचे मत होत.े वातं य ह ेमू य िश णािशवाय सापडणार नाही याची  
खा ी यांना होती, वातं य, समता, बंधूता ही चचा  िश णातून िनमाण होईल असा याचा िव ास होता. हणून 

यांनी शु ाितशू   ि यां या िश णाचा आ ह धरला होता, अशा महामानवास माझे कोटी कोटी णाम. 
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lkekftd pGoGhrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnkulkekftd pGoGhrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnkulkekftd pGoGhrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnkulkekftd pGoGhrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    deykdj ihdeykdj ihdeykdj ihdeykdj ih----    rkxMsrkxMsrkxMsrkxMs    
izeq[k lekt'kkL= foHkkx 

MkW-e-ok-ih-MCY;w-,l-] dyk o okf.kT; egkfo|ky;] ukxiwj 
 

xks"kokjk % xks"kokjk % xks"kokjk % xks"kokjk %     
lkekftd pGoG gk ,d lkeqfgd iz;Ru vkgs- ;k lkeqfgd iz;RukeqGs ekuoh lektke/;s ifjorZu 

?kMowu vk.krk ;srs- R;kdfjrk vki.kkyk pGoG fuekZ.k d:u lektkrhy yksdkauk Lokra«;] lerk] ca/kqrk o 
U;k; ;k ekuoh eqY;kapk mi;ksx lokZauk >kyk ikfgts vlk fopkj gk dY;k.kdkjh pGoGhpk vlrks- g;k 
dY;k.kdkjh pGoGh lekt lq/kkjdkauh fuekZ.k d:u lektke/;s yksdmi;ksxh dk;Z dsys vkgsr- R;keqGs 
lektkyk vkiyk lkekftd] vkfFkZd] jktdh;] lkaLd`frd ntkZ mapkork vkyk- lektkrhy izR;sd ?kVdkyk 
'kks"k.keqDr thou txrk ;kos] izR;sdkyk Lokra«;] lerk] ca/kqrk gh ekuoh eqY;s feGkoh] R;kdfjrk /keZ] tkr] 
oa'k] fyax] Hksn ;k xks"VhaP;k iyhdMs tkÅu rkfdZdrsP;k vk/kkjkoj lektke/;s ifjorZu dj.;kdfjrk lekt 
lq/kkjdkauh vgksjk= iz;Ru dsysr- R;kauh lekteu tiys] vk;q";Hkj lektkP;k fgrkdfjrk Lor%P;k dqVqackdMs 
y{k u fnY;kus R;kaP;k dqVqackojrh vkHkkG dkslGys] rjh ;k lekt lq/kkjdkauh yksddY;k.kkps dk;Z Hkkacfoys 
ukgh- is'kokbZpk uk;ukV gksÅu egkjk"Vªke/;s fczfV'k lRrk izLrkfor >kyh- 1819 rs 1827 ;k dkGke/;s 
fczfV'k lRrsph etcwr idM gksrh vkf.k R;k dkGkr lektO;oLFkk gh tkrhHksn] fyaxHksn] ckyfookg] iMnk 
i/nrh] va/kJ/nk g;k vfu"B :<h ijaijkauh xzklyk gksrk- R;keqGs lekt lq/kkjdkauh yksdkaps lkekftd] 
ekufld] ckSf/nd LokLF; fVdfo.;kdfjrk lq/kkjd dk;Z dj.ks lq: dsysr- ;kdfjrk baxztkauh lgdk;Z d:u 
;ksX; i/nrhus iz'kklu dsY;keqGs lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZyk xrh izkIrh >kyh- fczfV'k lRrsph LFkkiuk 
>kY;kuarj egkjk"Vªke/;s vk/kqfudrsph ik;kdj.kh dj.;kps dk;Z ekÅaV LVwvVZ ,yfQLVu ;kauh dsys-  
izeq[k 'kCn % izeq[k 'kCn % izeq[k 'kCn % izeq[k 'kCn %     

lkekftd pGoG] lekt lq/kkjd] tkrhHksn] yksddY;k.kdkjh] izLFkkfir O;oLFkk-  
izLrkouk % izLrkouk % izLrkouk % izLrkouk %     

Hkkjrkrp ukgh rj laiw.kZ fo'oke/;s tsOgk vki.k lekt O;oLFksrhy ifjorZukfo"k;h cksyrks rsOgk 
vki.kkyk ifjorZuoknh fopkjkyk vfHkoknu djkosls okVrs] dkj.k ;k lektkrhy ifjorZu gh dks.kR;kgh 
nsohnsorsus ?kMowu vk.kyh ukghr- orZeku ;qxkrhy lektke/;s ts ifjorZu vki.kkyk fnlrs vkgs] R;k 
ifjorZuke/;s lekt lq/kkjdkaP;k iz;Rukaph chts isjY;k xsyh vkgsr- R;kauh vkiY;k dqVqackdMs y{k u nsrk 
lektkdMs y{k fnys] lektkP;k fgrkdfjrk dkgh lekt lq/kkjdkauh la?kVuk vkf.k lkfgR;kph fufeZrh dsyh- 
izLFkkfir lektO;oLFkk tsOgk lektkrhy brj ?kVdkaps 'kks"k.k djrs rsOgk lektkrhy brj ?kVd ,d= 
;sÅu lkeqfgd dr̀h}kjs izLFkkfir O;oLFksP;k fojks/kke/;s ekspsZ] lai] la?kVu mHks djrkr- ;k lkeqfgd d̀rhP;k 
ek/;ekrwu R;kauk 'kks"k.k dj.kkÚ;k O;oLFksyk laiok;ps vlrs- ;k lkeqfgd dr̀hyk ,d fopkj vlrks] ,d 
mfn~n"V vlrs] ,d LoIu c?kk;ps vlrs dh] lekt O;oLFkse/;s Js"B&dfu"Brk] vlekurk] fo"kerk ;k 
xks"Vhauk eqY; eku.kkÚ;k izLFkkfir O;oLFksyk iqUgk fuekZ.k u gksÅ ns.ks fdaok ekuorsyk fMop.kkÚ;k O;oLFksyk 
d/khp tUe ?ksÅ u ns.ks- lekt O;oLFkse/;s dkgh fof'k"V ?kVd gs fL=;k] iq:"k] nfyr] Jfed ;kaps 'kks"k.k 
djhr vlrkr- lektke/;s loZp ek.kls vlrkauk dkgh ek.klkauk ek.kqldhiklwu nwj yksVY;k xsys- v'kk osGh 
lektkrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku gs vfr'k; egRokps Bjys- f'kokth egkjkt] egkRek T;ksfrck Qqys] 
lkfo=hckbZ Qqys] xkMxsckck] rqdMksth egkjkt] 'kkgw egkjkt] MkW- vkacsMdj] isfj;kj jkekLokeh] egkRek xka/kh] 
rkjkckbZ f'kans] yksdfgroknh U;k- jkuMs] xksikG x.ks'k vkxjdj] deZohj HkkÅjko ikVhy] f'kojke tkuck 
dkacGs] izcks/kudkj Bkdjs bR;knh lq/kkjdkapk dk;kZeqGs lektkrhy yksdkauk ekulUekukps thou txrk vkys-  
v/;;ukph mfn~n"V;s % v/;;ukph mfn~n"V;s % v/;;ukph mfn~n"V;s % v/;;ukph mfn~n"V;s %     

• lekt lq/kkjdkaP;k pGoGhfo"k;h ifjp; dj.ks- 
• lekt lq/kkjdkauh dsysY;k ;ksxnkukeqGs lektO;oLFksrhy ifjorZukpk vk<kok ?ks.ks- 

v/;;u i/nr % v/;;u i/nr % v/;;u i/nr % v/;;u i/nr %     
izLrqr 'kks/kfuca/kke/;s izkFkfed vkf.k f}rh; L=ksrkapk mi;ksx dsysyk vkgs- orZekui=krhy ys[k] 

lq/kkjdkps fyf[kr lkfgR;] vgoky] Mk;jh bR;kfnpk mi;ksx dj.;kr vkyk vkgs-  
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lkfgR; lfe{kk % lkfgR; lfe{kk % lkfgR; lfe{kk % lkfgR; lfe{kk %     
MkW- ,l- th- nsoxkodj ;kauh ^lkekftd pGoGh* ijaijkxr vkf.k uohu ;k iqLrdke/;s lkekftd 

pGoGhfo"k;h vkiys fopkj o;Dr dsys vkgs- ;k iqLrdkae/;s R;kauh lkekftd pGoGhps n`f"Vdksu rlsp 
osxosxG;k izdkjP;k pGoGhapk vk<kok ?ksryk vkgs- lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZfo"k;h vYi izek.kkr 'kks/k 
?ksryk vkgs-  

MkW- ch- ,e- djkMs fyf[kr lekftd pGoGhps lekt'kkL= ;k xzaFkke/;s fofo/k izdkjP;k 
pGoGhfo"k;h Hkk"; dsY;kps fnlwu ;srs- lkekftd lq/kkjdkapk ;ksxnkukfo"k;h vki.kkyk dkgh izek.kke/;s 
ekfgrh fnlwu ;srs-  

izk- izQqy v'kksd Vkys ;kauh egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjd ;k xzaFkke/;s egkjk"Vªkrhy lekt 
lq/kkjdkapk ifjp; rlsp R;kauh dsysY;k dk;kZapk vYi izek.kkr fo'ys"k.k dsys vkgs-  

lkekftd ifjorZu vkf.k lkekftd pGoG ;k iqLrdke/;s MkW- lq/kk dkGnkrs] MkW- ukjk;.k pkS/kjh] 
izk- vfouk'k MksGl] MkW- 'kj.kdqekj fyackGs] izk- v:.kk isaMls bR;kfn ys[kdkauh ;'koarjko pOgk.k egkjk"Vª 
eqDr fo|kihBk}kjs izdkf'kr >kysY;k iqLrdke/;s eqDr O;fDrxr fopkj ekaMys vlwu ;k izdj.kke/;s 
lq/kkjdkaP;k pGoGh o ;ksxnkukfo"k;h l[kksy vls fo'ys"k.k fnlwu ;srs- ijarw dkgh egRoiw.kZ iSyw vk.k[kh 
v/;;ukP;k ǹf"Vdksukr vko';d vkgsr- izLrqr 'kks/kfuca/kke/;s egRoiw.kZ iSywapk lekos'k d:u lekt 
lq/kkjdkaP;k pGoGh o ;ksxnkukpk uohu fi<hyk ifjp; d:u ns.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 
lkekftd pGoGhaps izdkj %lkekftd pGoGhaps izdkj %lkekftd pGoGhaps izdkj %lkekftd pGoGhaps izdkj %    

dkgh lekt'kkL=KkaP;k ers lkekftd pGoGhe/;s brj pGoGhgh lekfo"V vlrkr- brj pGoGhaps 
LoIu osxGs vlrkr- R;kapk n`f"Vdksu gk vlrks dh] jktdh; cny ?kMowu vk.k.ks] ekxloxhZ; pGoGhaps 
mfn~n"V gs vlrs dh] R;kapk lkekftd] vkfFkZd] 'kS{kf.kd ntkZ mapko.ks- ^:MkYQ* ;k izfl/n fopkjoarkus vls 
EgVys vkgs dh] ^izR;sd pGoG gh jktdh; vkgs- dkj.k izR;sd pGoGhrhy lHkkln gk jktdh; lRrk 
feGfo.;kdMs iz;Ru djhr vlrks- okLrfodi.ks vkiY;kyk vls Li"Vi.ks Eg.krk ;srs dh] ^lkekftd 
pGoGhpk jkT;lRrk izkIr dj.ks vlk mn~ns'k ulrks] ijarw lektkrhy ,dk ?kVdkauk loZ feGrs o nqlÚ;k 
?kVdkauk fodklkP;k xks"Vh izkIr dj.;kdfjrk lrr la?k"kZ djkok ykxrks- v'kk fo"kerkoknh fopkjkaeqGs 
pGoGhapk mn; gksr vlrks- gcZVZ Cywejus pGoGhps nksu izdkj lkafxrys vkgs- 1½ lq/kkj.kkoknh 2½ 
Økarhdkjh- Cywejus g;k O;frfjDr brjgh dkgh izdkj lkafxrys vkgsr- v½ vfo"dr̀ pGoG c½ /keZiaFkh; 
pGoG d½ QW'ku pGoG M½ ewyHkwr pGoG b½ iqu:Tthou pGoG Q½ ns'khoknh pGoG-  
lkekftd pGoGhP;k lanHkkZr lekt'kkL=h; fl/nkar %lkekftd pGoGhP;k lanHkkZr lekt'kkL=h; fl/nkar %lkekftd pGoGhP;k lanHkkZr lekt'kkL=h; fl/nkar %lkekftd pGoGhP;k lanHkkZr lekt'kkL=h; fl/nkar %    

lekt'kkL=h; ǹf"Vdksukrwu lkekftd pGoGhP;k lanHkkZr Hkk"; djrkauk fopkjoarkaP;k v/;;uko:u 
gs fnlwu ;srs dh] lektkrhy loZ yksdkauk fodklkdfjrk leku la/kh feGr vlrhy rj vkanksyus gksr ukgh- 
la?kVukpk mn~ns'k gkp vlrks dh] tj R;k lewgkyk fodklkP;k xks"Vhiklwu oafpr Bsor vlsy fdaok brj 
dq.khgh R;k lewgkyk fodklkP;k xks"Vhiklwu nwj yksVr vlsy rj v'kk osGsyk rks lewg vkiY;k la?kVukP;k 
}kjs vkanksyu fuekZ.k d:u brj yksdkaps y{k os/kwu ?ksrks- 'kklukykgh R;k vkanksyukpk fopkj djkok ykxrks-  
lS/nkafrd ifjizs{;] lkis{k oafprrk % lS/nkafrd ifjizs{;] lkis{k oafprrk % lS/nkafrd ifjizs{;] lkis{k oafprrk % lS/nkafrd ifjizs{;] lkis{k oafprrk %     

lektO;oLFkse/;s tsOgk fof'k"V Lrjkrhy yksdkauk brj yksdkaP;k rqyuse/;s rQkor fdaok Hksn fnlwu 
;srks rsOgk lkis{k oafprrk fuekZ.k gksÅu R;krwu pGoGh mn;kl ;srkr- fL=;kaP;k pGoGh] nfyr pGoGh] 
fo|kF;kZaP;k pGoGh] vYi?kVdkaps vkanksyu] xzkeh.k vkfnoklh {ks=krhy pGoGh] d/khd/kh gs vkanksyu ,dne 
Økarhdkjh vkanksyukps :i /kkj.k djhr vlrs- baxztka'kh la?k"kZ djrkauk dkgh pGoGhauh ,dne Økarhdkjh 
:i /kkj.k dsys vlY;kps vk<Grs- ,[kk|k lewgkl fdaok xVkl visf{kr lk/kus feGr ulY;keqGs R;kauk 
R;kaph mfn~n"V lk/; djrk ;sr ukgh- eq[;r% lekt lq/kkj.ksP;k pGoGh g;k ojhy izdkjP;k vFkkZr lkis{k 
oafprrk g;k lekt'kkL=h; fl/nkarka'kh lacaf/kr vkgsr-  
lkekftd pGoGhapk vFkZ o ifjHkk"kk % lkekftd pGoGhapk vFkZ o ifjHkk"kk % lkekftd pGoGhapk vFkZ o ifjHkk"kk % lkekftd pGoGhapk vFkZ o ifjHkk"kk %     

lkekftd ifjorZu ?kMowu vk.k.;kdfjrk lkeqfgd n`f"Vdksukrwu iz;Ru dj.ks gs frrdsp egRokps 
vlrs- lkekftd pGoGh g;k lektke/;s uohu ifjorZu ?kMowu vk.krkr- lekt'kkL=ke/;s lkekftd 
pGoGhapk vH;kl djrkauk cÚ;kp xks"Vh fopkjkr ?;kO;k ykxrkr- tkrhO;oLFkk] oxZ] :<h] fu;e] dqVqac 
O;oLFkk bR;knhaP;k lanHkkZr pGoGhapk vki.kkyk vH;kl dj.ks egRokps Bjrs- lektkrhy lekt ?kVdkaP;k 
lkeqfgd iz'ukauk y{kkr ?ksÅu lkekftd pGoG tUe ?ksr vlrs- lektkrhy yksdkaP;k xjtk y{kkr ?ksÅu 
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lkeqfgd n`f"Vdksukrwu xjtkaph mdy dj.;kpk iz;Ru dsyk tkrks- lai] ekspsZ] ?kks"k.kk] fejo.kwdk v'kk 
izdkjP;k fofo/k Lo:ikP;k d`rh vkdkjkyk ;sr vlrkr-  

lekt'kkL=krhy dkgh fopkjoarkauk lkekftd pGoGhfo"k;h dkgh 'kkL=h; fopkj O;Dr dsys vkgsr- 
R;k fopkjkapk [kkyhyizek.ks mYys[k dj.;kr vkyk vkgs-  

gcZVZ CywejP;k ers ^^:< lkekftd laca/kke/khy ,[kk|k {ks=kr ifjorZu ?kMowu vk.k.;klkBh dj.;kr 
;s.kkjs laf{kIr iz;Ru Eg.ktsp ^^lkekftd pGoG** gks;-  

VuZj vkf.k ,y- fQyhuP;k ers ^^lektkr fdaok lektkP;k ?kVd vlysY;k ,[kk|k lewgkP;k 
ckcrhr cny dj.;klkBh fdaok cnykpk fojks/k dj.;klkBh lkrR;kus dj.;kr vkyssys lkewfgd iz;Ru 
Eg.kts lkekftd pGoG gks;-**  

,e- ,- ,- jko ^^vk/khp fuf'pr dsysY;k vFkok uarj mfnr >kysY;k ,[kk|k vkn'kZoknkoj vk/kk:u 
lkeqfgd la?k"kkZ}kjs ts vfojr iz;Ru gksr vlrkr R;kauk pGoG gs uko ns.ks ;ksX; gksbZy-**  

Hkkjrke/;s fo'ks"kr% tkrhoknkP;k la?k"kkZrwu vusd xks"Vh ?kMY;kr- tkrh&tkrhe/;s la?k"kZ >kyk- 
/kekZ&/kekZe/;s la?k"kZ fnlwu vkyk- bFks ek.kwu tkrh vkf.k tkrhoknkP;k fiatÚ;kr vMdysyk fnlrks- loZp 
ek.kls ;k fo"kerkoknh O;oLFkse/;s vMdysys vkgsr vls ukgh- ijarw dkgh ek.kls fuf'prp tkfrHksnkP;k 
fiatÚ;kr vMdysys gksrs- Eg.kwu dkgh lekt lq/kkjdkauh T;k&T;k lekt ?kVdkaojrh vU;k;] vR;kpkj gksr 
gksrk- R;k R;k lekt lq/kkjdkauh vkiY;k iz;RukaP;k }kjs lkeqfgd n`f"Vdksukrwu lokZaP;k fgrkdfjrk pGoGh 
mH;k dsY;kr- f'kokth egkjktkaP;k dk;ZdkGke/;s cgqtu lektkyk pGoGh mH;k djkO;k ykxY;k ukghr- 
dkj.k N=irh f'kokth egkjkt gs yksd dY;k.kdkjh jkts gksrs- R;kauh loZ tkrh /kekZP;k yksdkapk ekulUeku 
dsyk- dq.kkykgh tkrh vkf.k /kekZP;k ukokoj viekfur dsys ukghr- R;kaP;k ea=heaMGkr loZ tkrh /kekZps 
yksd gksrs- egkRek T;kfrck Qqys Eg.kk;ps cgqtukauks tsOgki;Zar baxzt ;sFks vkgsr rsOgki;Zar yodjkr yodj 
Lora= Ogk- baxzt xsY;kuarj 'ksBth vkf.k HkVth gs cgqtu lektkyk eqDr dj.kkj ukghr- ;k ns'kke/;s 
cgqtu lektkyk ifjorZukP;k fn'ksus okVpky djk;yk izo`Rr dj.;klkBh lekt lq/kkjdkauk [kwi =kxk] d"V 
lgu djkos ykxysr- vusd izdkjps okbZV vuqHko lekt lq/kkjdkauk vkysr- lektkyk ;ksX; fn'kk 
nk[kfo.kkÚ;k yksdkaukgh ;sFks 'kkari.ks txw fnY;k tkr ukgh- rjhi.k lekt lq/kkjdkauh vkiY;k izk.kkph iokZ u 
ckGxrk lektkP;k dY;k.kdkjh dk;kZph eqgwrZes< jksor jkfgys- Hkkjrkrhy osxosxG;k jkT;ke/;s dkgh lekt 
lq/kkjd >kys] R;kauh fnoljk= esgur dsyh- R;kaP;k fopkjkapk izHkko vktgh Hkkjrh; tuekulkaojrh vkgs- 
Qjd ,o<kp vkgs dh] dkgh yksd egkiq:"kkaps fopkjkyk vfHkoknu d:u vkpj.kke/;s vk.krkr rj dkgh 
yksd lekt lq/kkjdkaP;k fopkjkyk ikfgts R;k izek.kkr egRo nsrkauk fnlr ukgh- ;kps ,deso dkj.k Eg.kts 
ts yksd v[kaMi.ks lektkP;k izFkk ijaijse/;s vMdwu iMys vkgsr- R;kaP;kdMwu vki.k ifjorZukph vis{kk 
dj.ks Eg.kts vfr'k;ksDrh gks.kkj- dkj.k R;kaP;k esanwe/;s brdh rkdn ukgh dh ;ksX; dk; vkgs] v;ksX; dk; 
vkgs- va/k] /kkfeZdi.kk R;kaP;k fopkjke/;s vlY;keqGs rs yksd fodklkP;k ekxkZiklwu [kwi nwj tkr vkgsr- 
R;kauk fodklkdfjrk lektk lq/kkjdkaP;k fopkjkf'kok; nwljk i;kZ; ukgh-  
vk/kqfud dkGkrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku % vk/kqfud dkGkrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku % vk/kqfud dkGkrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku % vk/kqfud dkGkrhy lekt lq/kkjdkaps ;ksxnku %     

lekt lq/kjdkauh rkfdZdrsP;k vk/kkjkoj lektkrhy :<h] izFkk] ijaijk] pkyhfjrhauk ikj[kwu g;k 
vfu"V pkfyfjrhauk dk;eps ik;can d:u lektke/;s lkekftd LokLFk gs fgrdkjd vl.ks vfr vko';d 
vkgs] R;kdfjrk lekt lq/kkjdkauh dY;k.kdkjh xks"Vhapk mi;ksx d:u lektke/;s lq/kkj.kk ?kMowu 
vk.k.;kpk iz;Ru dsyk- lkekftd lq/kkj.kk Eg.kts lektkph lokZaxh.k lq/kkj.k v'kk izdkjpk n`f"Vdksu 
lkekftd fopkjoarkapk vlrks- lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZpk tsOgk vki.k vk<kok ?ksrks rsOgk vki.kkyk vls 
fnlwu ;srs dh] lekt lq/kkjd yksd gs lektkrhy yksdkapk lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd] jktdh; vkf.k 
lkaLd`rhd n`f"Vdksukrwu cny Ogk;yk ikfgts v'kk izdkjpk vk'k; y{kkr ?ksÅu lrr vkiys dk;Z 
lektkP;k fodklkP;k fn'ksus dk;Z djhr vlrkr- lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZpk e/;fcanw gk ekuop vkgs- 
R;kaP;k vkanksyukpk eq[; mn~ns'k gkp vkgs dh] lektkrhy vfu"V :<h] izFkke] ijaijk] gqaMkcGh] izk.;kapk 
cGh] ekuokapk cGh bR;kfno"k;h vktgh lektke/;s /kkfeZdrsps] va/kJ/nsps lekteu laiysys ukgh Eg.kwu 
vkiY;kyk lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZpk ekulUeku d:u R;kaps fopkj uohu fi<hdMs gLrkarjhr dj.ks 
vfr'k; egRokps vkgs-  

Hkkjrh; lektke/;s vkt ts dkgh ldkjkRed ifjorZu fnlwu ;srs] R;k ifjorZukekxs lekt 
lq/kkjdkauh dsysY;k iz;Ru vkf.k la?k"kkZpk xq.kkdkj vkgs- vkiY;k ;k ns'kke/;s fofo/k jkT;ke/;s dkgh 
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ifjorZuoknh lekt lq/kkjd gksÅu xsysr] ifjorZuoknh lar vkf.k lkfgR;kaphgh Hkwfedk frrdhp egRokph 
Bjrs- ;kcjkscjp Hkkjrkr baxzt vkY;keqGs vFkkZr fczfV'k jktoVhiklwu ¼1818½ pkrqoZ.; oLFksyk /kDds 
clk;yk lq:okr >kyh- uO;k bgoknh f'k{k.kkpk izlkj gksÅ ykxY;keqGs izkphu /keZdYiukapk cnyR;k 
n`f"Vdksukrwu fopkj Ogk;yk ykxyk- ekuoh eqY;s tUekyk ;k;yk ykxyh] ca/kwrk] Lokra«;] ekuoh gDdkaph 
tk.kho bR;knh xks"Vhapk fopkj Ogk;yk ykxyk- baxztkauh ts ifjorZuoknh /kksj.k vk[kys gksrs R;k /kksj.kkapk 
ifj.kke cgwtu lektkojrh gk ldkjkRed >kyk- lq/kkj.kk] dk;ns bR;knheqGs lektke/;s cny gksÅu 1818 
e/;s is'kokbZpk var >kyk- e/;;qxhu laLdr̀hpk var gksÅu fczfV'k jktoVhiklwu ¼1818½ Hkkjrke/;s ,dk 
vk/kqfud ;qxkl izkjaHk >kyk- baxztkP;k /kksj.kkeqGs vk/kqfud lqf{krkauk ,d uoh ǹ"Vh izkIr >kyh- ,d uoh 
oSpkfjdrk izkIr >kyh- ;k oSpkfjdrse/kwup czkEgks lekt] ekuo/keZ lHkk] vk;Z lekt] izkFkZuk lekt] jked`".k 
fe'ku ;klkj[ks fganw /kekZe/;s lq/kkj.kk ?kMfo.kkjs lekt LFkkiu >kysr- 1828 e/;s jktk jkeeksgu jkW; ;kauh 
caxkye/;s czkEgks lekt LFkkiu dsyk- "Fatherhood of God, Brotherhood of Men" gs ;k lektkps 
czhnokD; gksrs- ;k lektkus L=h&iq:"k lekursdMs y{k fnys- jktk jkeeksgu jkW; ;kauh lrhizFksyk fojks/k 
d:u lrhizFkk eksMhl dk<yh- ijarw ;k lektkus lektke/;s vlysys tkfrHksnkP;k xks"VhdMs y{k fnys ukgh- 
1875 e/;s Lokeh n;kuan ;kauh vLi`';kacjkscj lgHkkstu dj.;kl ldkjkRedrk n'kZfoyh gksrh- rlsp R;kauh 
vLi`';kauk osn&ea=kps vf/kdkj ns.;kph r;kjh n'kZfoyh gksrh- czkEgks lektke/kwu iq<s izkFkZuk lekt vfLrRokr 
vkyk- U;k;ewrhZ e- xks- jkuMs] MkW- ;- xks- HkkaMkjdj izHkwrhauh eqacbZe/;s ;k lektkph 1867 e/;s 'kk[kk dk<yh- 
nknksck ikaMwjax ;kauh ekuo/keZ lHkk ukokph ,d laLFkk 1867 P;k iwohZ LFkkiu dsyh gksrh- gs loZ yksd 
lektkrhy vLi`';ks/nkjkP;k dk;kZe/;s izR;{ki.ks lgHkkxh >kys ukghr] ijarw R;kaP;k mnkjeroknh 
n`f"VdksukeqGs oSpkfjd ikrGho:u vLi`';kaP;k iz'ukyk Li'kZ dj.;kpk iz;Ru dsyk- yksdkfgroknh ¼xksikGjko 
gjh ns'keq[k½] U;k- jkuMs] HkkaMkjdj] xksikG vkxjdj] nknksck ikaMqjax vkfn O;Drhauh lektke/;s lq/kkj.kkoknh 
dk;Z dj.;kl iq<kdkj ?ksryk- xksikGjko vkxjdjkaps fopkj gsr vfr'k; izxYHk o iqjksxkeh gksrs- R;kauh 
vkiY;k ^lq/kkjd* ;k òRrki=krwu fyfgys dh] vki.k i{kikrhi.kk ukdkjyk ikfgts- 'kkGse/;s vkiY;k 'kstkjh 
egkj tkrhP;k yksdkauk cl.;kl eksdGhd fnyh ikfgts- czkEg.kkaph vkf.k egkjkaph iaxr ,d >kyh ikfgts- 
egkjkaph fLFkrh lq/kkjyh ikfgts v'kk fopkjkapk R;kauh usgeh vkxzg /kjyk vksg- rjhi.k vkiY;kyk vls 
vk<Grs dh] vLi`'; oxkZP;k lq/kkj.kslkBh ;k yksdkauh dsysys dk;Z gs viwjs Bjys- ;k lqf{krkapk lq/kkj.kkokn 
gk rkRohd ǹf"Vdksukrwu fdrhgh O;kid vlyk rjh izR;{ki.ks L=h f'k{k.k] iqufoZokg] izkS<fookg ;klkj[;k 
e/;eoxhZ; lq/kkj.kkiwjrkp e;kZfnr gksrk- rks loZd"k uOgrk- R;kP;k d{kk g;k loZ lektkP;k ifjorZukdfjrk 
iskgpw 'kdY;k ukghr- ijarw dkgh foHkwrh] dkgh O;fDrRo] dkgh fopkj vls >kysr dh] R;kapk fopkj] R;kaP;k 
fopkjke/;s vlysyh rkdn gk loZ lektkP;k mUurhdfjrk egRoiw.kZ Bjyh- R;kaP;k fopkjke/;s loZ Hkkjrh; 
lektkps dY;k.kdkjh ;kstukaps] dY;k.kdkjh fopkjkaps cht isjyh vkgsr- egkRek T;ksfrck Qqys] lkfo=hckbZ 
Qqys] Qkfrek 'ks[k] MkW- ch- vkj- vkacsMdj] isfj;kj] jkekLokeh] dk;dj] ukjk;.k xq:] jkt"khZ 'kkgw egkjkt] 
deZohj HkkÅjko ikVhy] HkkÅlkgsc ns'keq[k] iaMhrk jekckbZ] xksikycwok oyaxdj] l;kthjko xk;dokM] lar 
xkMxsckck] rqdMksth egkjkt] ujsanz nkHkksGdj bR;knhaP;k dk;kZeqGs lektke/;s vki.kkyk Hkkjrke/;s 
lq/kkjkRed dk;Z fnlwu vkY;keqGs Hkkjrh; lektke/;s vkt cgqtu lektkph 'kS{kf.kd] lkekftd] vkfFkZd 
izxrh gksrkauk fnlrs vkgs- ;k izxrhe/;s lq/kkjdkaP;k rRoKkukps vkf.k dk;kZps ;ksxnku frrdsp egRokps Bjys 
vkgs- lekt lq/kkjdkauh dsysY;k dk;kZph lektkus vkf.k 'kklukus lq/nk n[ky ?ksrY;keqGs vki.kkyk Hkkjrh; 
lekt O;oLFkse/;s xq.kkRed ifjorZu fnlwu ;srs-  

Hkkjrh; lekt lq/kkjdkaP;k ;ksxnkukpk 'kks/k ?ksryk vlrk vls Li"Vi.ks y{kkr ;srs dh] loZp 
jkT;kr vki.kkyk lekt lq/kkjd o lar vkf.k R;kaP;k lkfgR;kpk izHkkokeqGs lektke/;s vki.kkyk ifjorZu 
>kysys fnlwu ;srs- egkohj tSu] rFkkxr xkSre cq/n] ;s'kw f[kzLr] eksgEen iSxaxj] xq: xksfoanflax] lar 
jfonkl] lar dchj] lar rqdkjke] lar ukenso] pØ/kj Lokeh] lar ,dukFk] lar tukckbZ bR;knh yksdkauh 
lektke/;s ifjorZukps dk;Z dsysr- 
egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k pGoGhps ;ksxnku %egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k pGoGhps ;ksxnku %egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k pGoGhps ;ksxnku %egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k pGoGhps ;ksxnku %    

Hkkjrkrhy brj jkT;kis{kk egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjd lekt ifjorZukP;k izfØ;se/;s vxzslj fnlwu 
;srkr- ;kps ,deso dkj.k Eg.kts R;akuh tkr] /kekZP;k iyhdMs tkÅu ifjorZukph fcts isjyhr- R;keqGs 
egkjk"Vª gs oSpkfjd fodklkP;k ǹf"Vdksukrwu brj jkT;kP;k rqyuse/;s izFke Øekadkoj fnlwu  ;srs- bFks 
dkgh larkitud ?kVuk ?kMrkr R;k fo"kerkoknh fopkjkaP;k dqVhy dkjLFkkukeqGs- egkjk"Vªke/;s dkgh lekt 
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lq/kkjdkaps dk;Z brds izHkkoh jkfgys dh] R;kaP;k dk;kZpk izHkko egkjk"Vªkrp ukgh rj Hkkjrkr o brj 
ns'kkae/;s R;kaP;k fopkjkyk lyke dsyk xsyk- R;ke/;s vki.kkyk f'kokth egkjkt] egkRek Qqys] jkt"khZ 'kkgw 
egkjkt] l;kthjko xk;dokMk] MkW- ch- vkj- vkacsMdj] lkfo=hckbZ Qqys] vUukHkkÅ lkBs] deZohj HkkÅjko 
ikVhyf] fdlu Qkxqth culksMs] izcks/kudkj ds- lh- Bkdjs] f'kojke tkuck dkacGs] ukjk;.k es?kkth yks[kaMs] 
MkW- HkkÅ nkth ykM] bR;knhauh egkjk"Vªke/;s vrqyuh; lekt lq/kkjdkaps dk;Z dsys vkgs- R;keqGsp cgqtu 
lekt vkiyh izxrh d: 'kdyk- iw.kZi.ks cgqtu lektkph izxrh >kyh vls ukgh- ijarw R;kaP;k dk;kZeqGs 
bFkY;k tuekulkyk dkghrjh dj.;kph mtkZ feGkyh- egkRek T;ksfrck Qqys] MkW- ch- vkj- vkacsMdj] 
xkMxsckck] rqdMksth egkjkt] lkfo=hckbZ Qqys ;kps dk;Z rj lektkP;k lokZaxh.k fodklkpk ,d ifj.kke 
vkgs- ,d ekWMsy] ,d izfreku vkgs] R;kauh dsysY;k lektlq/kkj dk;kZapk bfrgkl gk vtjkej vkgs- rlsp rks 
izR;sd uohu fi<hdfjrk izsj.kknk;h vkgs- R;keqGS gs loZ lekt lq/kkjd jk"Vªho vkarjjk"Vªh; Lrjkoj iksgkpys- 
egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k dk;kZpk ;sFks laf{kIri.ks vk<kok ?ks.;kpk la'kks/kudR;kZus iz;Ru dsyk vkgs- 

baxzth jktoVhe/;s lq/kkj.kk vkf.k f'k{k.kkpk izlkj >kY;keqGs Hkkjrh;kaP;k eukr baxztkafo"k;h 
vknjkph Hkkouk fuekZ.k gksr gksrh- egkRek T;ksfrck QqY;kauh vkiY;k fopkjkP;k vk/kkjs gs Li"V dsys dh] 
^czkEg.k yksdkapk ;k ns'kk'kh dkghgh laca/k ukgh] osn gs eqGkr Hksn fuekZ.k dj.kkjs vkgsr- gk fopkj R;kauh 
izlkfjr d:u osnksDr /kekZl R;kauh fojks/k dsyk-  

1873 lkyh QqY;kauh lR;'kks/kd lektkph LFkkiuk d:u ;k lR;'kks/kd pGoGhP;k }kjs lektke/;s 
ifjorZu dj.;kP;k ǹf"Vdksukrwu vusd ckcrhe/;s dr̀h'khy dk;ZØe dj.;kr vkyk- mPp&uhp Hksn] 
tkrhHksn] vLi`';rk bR;knh ekuw u;s] L=h&iq:"ke/;sgh Hksn ekuw u;s- /kekZP;k ukok[kkyh xqykeh ts yksd 
yknr vlrhy R;k yksdkaph e/;Lrh ukdkjyh ikfgts- czkEg.kkaf'kok; vki.k vkiys laLdkj dsys ikfgtsr- 
v'kk fopkjkapk izlkj egkRek T;ksfrck Qqys ;kauh dsyk- 1848 e/;s iq.ks ;sFks izFke eqyhph 'kkGk dk<yh- 
fofo/k tkrhaP;k eqyh ;sFks 'kkGk f'kdk;P;k- Lor% lkfo=hckbZ ;k 'kkGsP;k f'kf{kdk gksR;k- 1852 e/;s QqY;kauh 
vLi`'; eqyhalkBh kkGk dsyh- dkgh lukruh czkEg.kkauh ;k xks"Vhyk fojks/k dsyk- ek= baxzt ljdkjus nf{k.kk 
izkbZl QaMkrwu ;k miØekyk vFkZlgk¸; dsys-  

L=h f'k{k.kke/;s egkRek QqY;kauh iq<kdkj ?ksrY;keqGs baxzt ljdkjus 1852 e/;s R;kapk iq.;krhy 
foJke ckxokM;kr 'kkytksMh viZ.k d:u lRdkj dsyk- 1863 e/;s egkRek Qqys ;kauh ckygR;k izfrca/kd 
x`gkph LFkkuk dj.;kr vkyh- R;kauh 1863 e/;s fo/kok iqufoZokg ?kMowu vk.kys ikfgtsr- ;k fopkjlj.khpk 
iqjLdkj dj.;klkBh ifgyk fo/kok iqufoZokg ?kMowu vk.kyk- 1868 e/;s tksfrjkokauh vkiY;k ?kjkrhy 
fi.;kP;k ik.;kpk gkSn vLi`';kauk [kqyk dsyk- R;keqGs lukrU;kauh tksfrckdMs ekjsdjh ikBfoys- i.k tksfrck 
Mxexys ukghr- R;kaP;k fu'p;h o vkfRed cGkeqGs ekjdsÚ;kauk pkyrs Ogkos ykxys- 'kqnz oxkZpk lkekftd] 
vkfFkZd] vf/kdkj izkIr >kys ikfgts ;k gsrwus lR;'kks/kd lektkps dk;Z Qkj izHkkoh o xrh'khy jkfgys- 
R;keqGs egkRek QqY;kauk vk/kqfud dkGkrhy lkekftd Økarhpk vxznwr EgVys tkrs- lkfo=hckbZ eqyhaP;k 
'kkGse/;s tsOgk f'kdok;yk tk;P;k rsOgk lH; letyh tk.kkjh ek.kla f'kO;k |k;ps] vpdV] fopdV 
cksyk;ps- vaxkojrh 'ks.k Qsdk;ps- rjhgh lkfo=hckbZuh vkiY;k dk;kZyk fojke fnyk ukgh- R;akuh vkiY;k 
dk;kZyk ,dk osxG;k maphoj usÅu Bsoys vkgs- fL=;karhy va/kJ/nk u"V d:u R;kauk R;kaP;k gDdkaph 
tk.kho d:u ns.;kP;k n`"Vhus lkfo=hckbZauh efgyk lsok eaMGkph lq:okr 1852 e/;s dsyh- lkfo=hckbZauh 
L=h f'k{k.kk}kjs fL=;kaps 'kks"k.k dj.kkÚ;k :<h] ijaijkP;k fojks/kke/;s yksder tkx`r dsys] lrhizFkk] ds'koi.k] 
fo/kok fookg] canh] bR;knh L=h fojks/kh :<h ijaijkP;k fojks/kke/;s R;akuh vkiyh pGoG mHkh dsyh gksrh- 
fL=;kaps thou gs xqykefxjhps thou vkgs] R;kauk xqykefxjhrwu eqDr dj.;kdfjrk rlsp R;kauk R;kaps 
vf/kdkj feGowu ns.;kdfjrk R;akuh vkiyk la?k"kZ usgehp lq: Bsoyk- ^L=h gh ek.kwl vlwu iq:"kkizek.ks fryk 
vf/kdkj feGk;yk ikfgts*] gk fopkj lektke/;s isj.kkjh gh izFke efgyk gks;- R;kaP;k dk;kZeqGs vkt 
efgykauh 'kS{kf.kd dk;kZe/;s vkiyk fodkl dsyk vlY;kps fnlwu ;srs- 

egkjk"VªkP;k 'kS{kf.kd {ks=kr vHkwriwoZ Økarh deZohj HkkÅjko ikVhy ;kauh ?kMowu vk.kyh- R;kaP;k 
fopkjkaojrh jkt"khZ 'kkgw egkjktkapk izHkko vlY;kps vk<Grs- 1910 e/;s deZohj HkkÅjko ikVykauh lkaxyh 
ftYg;krhy nq/kxko ;sFks f'k{k.k izlkjd laLFksph LFkkiuk dsyh o rs egkRek QqY;kaP;k lR;'kks/kd lektkps 
ikf;d gksrs- R;kauh 1912 e/;s djkM rkyqD;krhy dkGs ;k xkoh ^j;r f'k{k.k laLFksph* LFkkiuk dsyh- rlsp 
lkrkjk ;sFks N=irh 'kkgw cksfMZax dk<ys- f'k{kdkaps izf'k{k.k dsanz] izkFkfed] ek/;fed 'kkGk o egkfo|ky;s 
R;kauh lq: d:u lektke/;s lq/kkjkRed] dY;k.kdkjh n`f"Vdksu :tfo.;kapk iz;Ru dsyk-  
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N=irh 'kkgw egkjktkaP;k pGoGhrhy ,d izeq[k O;fDreRo Eg.kts HkkLdjjko tk/ko- R;kauh vkiY;k 
fopkj o dk;kZP;k vk/kkjs cgqtu lektke/;s tkxr̀h fuekZ.k dsyh- R;kauh ejkBk ,T;wds'ku lkslk;Vhph 
LFkkiuk dsyh- fonHkkZe/;s cgqtu lektke/;s tkx`rh o f'k{k.kkpk izlkj dj.;kP;k ǹf"Vdksukrwu MkW- 
iatkcjko ns'keq[k ;kaps O;fDreRokph ,d vkxGh osxGhp vksG[k >kyh- R;kauh f'kokth f'k{k.k laLFksph 
LFkkiuk d:u [ksMksikMh 'kkGk] egkfo|ky;s m?kMyhr- fonHkkZrhy 'ksrdÚ;kadfjrk R;kauh egRokP;k lq/kkj.kk 
o dk;Z dsysr- dsafnz; d`f"kea=h vlrkauk R;kauh 'ksrdÚ;kadfjrk vusd izdkjP;k ;kstuk jkcfoY;kr- fonHkkZrhy 
'kS{kf.kd ;ksxnkuke/;s MkW- iatkcjko ns'keq[kkaps uko vxzØekus ?;kos ykxsy- vusd lq/kkjdkauh yksdksi;ksxh 
dk;Z dsY;kuarjgh lektkrhy vusd yksdkauk R;kapk Qk;nk >kyk ukgh] ijarw loZ yksdkaP;k xjtkaph iwrhZ 
dj.;kph rkdn rh lafo/kkuke/;s vlwu lafo/kkukP;k ek/;ekrwu laiw.kZ Hkkjrkrhy loZ tkrh /kekZP;k yksdkauk 
loZ n`f"Vdksukrwu lqjf{krrk feG.;kdfjrk rlsp yksdkapk lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd] jktdh; o lkaLd`frd 
fodklkP;k ǹf"Vdksukrwu lafo/kkukph veyctko.kh gs egRoiw.kZ vlrs- MkW- vkacsMdjkauh dssY;k dk;kZeqGsp 
Hkkjr [kÚ;k vFkkZus iztklRrkd gksÅ 'kdyk-  

T;k yksdkauk jLR;ko:u pky.;kph eukbZ gksrh R;k yksdkauk MkW- vkacsMdjkauh eku&lUeku feGowu 
fnyk- MkW- vkacsMdjkauh dsysys lekt lq/kkjdkaps dk;Z gs [kwi egku vkgs- R;kauh lektkrhy yksdkauk 
f'k{k.kkdfjrk izsj.kknk;h dsysr- MkW- vkacsMdjkauh f'k{k.kkps egRo vksG[kY;keqGs R;kauh lokZauk f'k{k.k 
?ks.;kdfjrk lkafxrys- fo'ks"kr% T;k lektkyk f'k{k.kkph nkjs can gksrh R;k lektkus f'k{k.k ?ksrysp ikfgts- 
rsOgkp dqBs R;k lektkph izxrh gksÅ 'kdrs- vU;Fkk xqykefxjhps thou fdaok HkkaMoynkjkP;k gkrk[kkyh 
vkiys thou O;rhr dsY;kf'kok; i;kZ; ukgh- MkW- vkacsMdjkauh tkrhps fuewZyu gk xzaFk fygwu Hkkjrkrhy 
tkrhps oLrwfu"B fo'ys"k.k dsys vkgs- R;kauh gs Li"V dsys dh ^^tkr gk 'kCn leku ntkZpk ukgh- tkr 
vlekursoj vk/kkfjr vkgs-** Eg.kwu tkrhps fuewZyu dj.ks vko';d vkgs- gs ,d jk"Vªh; dk;Z vkgs vls MkW- 
vkacsMdj Li"V djrkr- izR;sd L=h&iq:"kkyk /keZ'kkL=kP;k xqykehrwu eqDr djk- /keZ'kkL=kP;k ik;koj 
vk/kkjysY;k mik;dkjd dYiukaiklwu R;kaph eus LoPN djk- tsOgki;Zar tkrh vki.k u"V dj.kkj ukghr 
rsOgki;Zar lq/kkj.kk ?kMwu ;s.kkj ukgh- MkW- vkacsMdjkauh ukxiwjP;k nh{kkHkwehoj 5 yk[k vuq;k;kalkscr ckS/n 
/kEekph fn{kk ?ksryh] ;kps dkj.k Eg.kts fganw /kekZe/;s vlysyh fo"kerk- vLi`';rsP;k dyadkps fuewZyu dsys 
vkf.k R;kauk vfLerk o LokHkhekukph vksG[k d:u fnyh- lafo/kkukP;k ek/;ekrwu MkW- vkacsMdjkauh loZ tkrh 
/kekZP;k yksdkauk U;k; feGowu fnyk vkgs] vls egku dk;Z MkW- vkacsMdjkauh dsY;keqGs vkt lektke/;s 
cÚ;kp izek.kkr vki.kkyk lq/kkj.kk fnlwu ;srkr- vktgh lafo/kkukP;k ek/;ekrwu loZp yksdkauk R;kauh 
vf/kdkj vkf.k drZO;kph tk.kho d:u fnyh vkgs-  

egkjk"Vªke/;s lekftd izcks/kuklkBh o`Rri=klkj[ks lk/ku ukgh- Eg.kwu vkpk;Z tkaHksdjkaph caxkyh 
o`Rri=krwu izsj.kk ?ksÅu ejkBh òRri=kps tud Eg.kwu R;kauh dsysys dk;Z gs lekt izcks/kukps vkgs- R;kauh 
niZ.k ukokps o`Rri= dk<wu lektke/;s tkx`rh] Kku] izlkjkps dk;Z dsysr- R;kpizek.ks xksikG gjh ns'keq[k 
mQZ yksdfgroknh ;kauh Hkkjrh; lektkrhy o.kZO;oLFkk o tkfrHksn lektkP;k v/kkZxrhyk dkj.khHkwr BjY;k 
vkgsr- vlk fopkj R;kauh ekaMyk- o.kZO;oLFkse/;s Lor%yk mPp letY;k tk.kkÚ;k czkEg.kkauh gko lksMwu nsowu 
,d uohu vkpkj&fopkj Lohdkjkok o lekt ifjorZukP;k dk;kZr iq<kdkj ?;kok v'kkizdkjs R;kauh vkokgu 
dsys- /kekZP;k ukok[kkyh dsY;k tk.kkjs deZdkaM] miokl] lksoGs] ikjk;.k g;k loZ xks"Vh lksMwu fnY;k 
ikfgtsr vlk yksdfgroknhapk vkxzg gksrk- R;kauh gs Li"V dsys dh] czkEg.kkauh vusd laLdkjkps lekjaHkkps 
foukdkj.k egRo ok<foys-  

egkjk"Vªke/;s jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjktkaps dk;Z gs fo'ks"k :ikus lektkP;k dY;k.kkdfjrkp gksrs] 
;kfo"k;h vki.kkyk R;kaP;k dk;kZpk ifjp; gks.ks vko';d vkgs- jkt"khZ 'kkgw egkjktkauh vkiY;k jktinkpk 
mi;ksx R;kauh yksd dY;k.kkdfjrk dsyk- R;kauh dks.kR;kgh lektkpk Hksn dsyk ukgh- cgqtu lektkyk 
vkfFkZd lqjf{krrk iznku dj.;kP;k ǹf"Vdksukrwu R;kauh 1902 e/;s vkj{k.kkph lq:okr R;kaP;k laLFkkukrwu 
dsyh- vkiY;k jkT;krhy iztk gh lq[kh vkf.k lek/kkuh d'kkizdkjs jkghy ;kpk fopkj d:u R;kauh vkiys 
dk;Z usgehp iztsP;k dY;k.kkdfjrk dsys vkgs- jkt"khZ 'kkgw egkjktkauk N=irh f'kokth egkjktkaP;k 
O;DrheRokfo"k;h vR;ar vknj gksrk- f'kokth egkjktkauh /kkMlhi.kkus lekt ifjorZukps ts dk;Z dsys R;k 
dk;kZapk izHkko jkt"khZ 'kkgwth egkjktkaojrh iMysyk gksrk- R;kizek.ks 'kkgw egkjktkauh egkRek QqY;kaP;k 
fopkjkyk vf/kd egRo fnys gksrs- vktgh R;kaP;k dk;kZy;k HkkjrHkj vfHkoknu dsys tkrs- tkrhHksn] 
vLi`';rk fuokj.k] L=hthou lq/kkj] ØhMk] dyk] vkS|ksfxd] vkfFkZd] d̀"kh] tyflapu bR;knh dk;Z dsysr- 
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R;kauh MkW- vkacsMdjkauk cjsp lgdk;Z dsys- tksfrck Qqys] jkt"khZ 'kkgw egkjkt] MkW- vkacsMdj gs rhu egku 
jRu vkiY;k dk;kZP;k }kjs Hkkjrkr vkf.k brj ns'kkrgh vksG[kys tkrkr- Hkkjrkrhy lekt lq/kkjdkaP;k 
dk;kZy;k ijr ,dnk lyke! vk.k[kh dkgh lekt lq/kkjdkapk vki.kkyk mYys[k djrk ;sbZy- R;kaP;k 
dk;kZeqGS lekt eukyk dYiukaps thou txrk vkgs-  
eqY;kadu % eqY;kadu % eqY;kadu % eqY;kadu %     

egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjdkaP;k ;ksxnkukpk ojhy la'kks/ku fuca/kke/;s fopkj O;Dr dj.;kr vkyk 
vkgs- orZeku ifjfLFkrhe/;s Hkkjrke/;s ts dkgh ifjorZu ?kMwu ;sr vkgs] R;kekxs fuf'prp R;kaP;k dk;kZps 
Qfyr vkgs- egkjk"Vªke/;s brj jkT;kP;k rqyusr lokZf/kd lekt lq/kkjd >kY;kus vkt egkjk"Vª gs brj 
jkT;kP;k rqyusr oSpkfjd n`f"Vdksukrwu vf/kd izxYHk vk<Grs- lekt lq/kkjdkapk R;kx] R;kauh lgu dsysyh 
gkyvis"Vk] ekuvieku ;keqGs lektkrhy yksdkauk eku&lUekukps thou feGkys- vfLerk o LokfHkeku izkIr 
>kyk] gs loZ lekt lq/kkjdkaP;k ;ksxnkukps Qfyr gks;-  
lanHkZxzaFk lwph % lanHkZxzaFk lwph % lanHkZxzaFk lwph % lanHkZxzaFk lwph %     
1½ izk- Vkys izQw v'kksd ¼2018½] ^egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjd*] lkbZ T;ksrh ifCyds'ku] dlkjiwjk] ukxiwj-  
2½ MkW- vkxykos izfni ¼2017½] ^eqyHkwr lekt'kkL=h; fopkj] ik'pkR; vkf.k Hkkjrh;*] Jh lkbZukFk izdk'ku] ukxiwj-  
3½ MkW- dÚgkMs ch- ,e- ¼2011½] ^lkekftd pGoGhps lekt'kkL=*] fiaiGkiwjs izdk'ku] ukxiwj-  
4½ MkW- nsoxkaodj ,l- th- ¼2009½] ^lkekftd pGoGh ijaijkxr vkf.k uohu*] Jh lkbZukFk izdk'ku] ukxiwj-  
5½ MkW- dkGnkrs lq/kk] izk- vfouk'k MksGl] MkW- 'kj.kdqekj fyackGs] ¼2002½] ^lkekftd ifjorZu vkf.k lkekftd pGoGh*] 

i-i-e-eq-fo|kihB] ukf'kd- 
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MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjklac/khpk n`"Vhdksuckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjklac/khpk n`"Vhdksuckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjklac/khpk n`"Vhdksuckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjklac/khpk n`"Vhdksu    
    

MkWMkWMkWMkW----    ccu vkeysccu vkeysccu vkeysccu vkeys    
yksdiz'kklu foHkkx izeq[k] fouk;djko ikVhy f'k{k.k izlkjd eaMG lapkfyr] dyk] okf.kT; vkf.k foKku egkfo|ky; dUuM- 

eks- uacj 9423688445 
izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    

f'k{k.kkrwup lokZaxh.k ifjorZu gksÅ 'kdrs] ;koj MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kapk Bke foÜokl gksrk- 
lektkpk fodkl djk;pk vlsy rj f'k{k.kkis{kk nqljs eksBs lk/ku ukgh- f'k{k.k gs lkekftd ifjorZukps 
,desolk/ku vkgs ;koj R;kaph xk< J/nk gksrh- Lokra«;] lerk] ca/kqRo] U;k; ;k ewY;kaoj vk/kkfjr lekt 
?kMfo.;klkBh 'kS{kf.kd Økarhph vko';drk vlY;kph tk.khogh R;kauh lektkyk d:u fnyh- miklekjhus 
'kjhjkps iks"k.k deh >kY;kl ek.kwl ghucy gksÅu vYik;q"kh gksrks- rlsp f'k{k.kkP;k vHkkoh rks fucqZ/n 
jkfgY;kl ftoari.khp nqlÚ;kpk xqyke gksrks] vls xqykehps dkj.k MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh lkafxrys 
vkgs- f'k{k.kkP;k vHkkokus ek.klkP;k vk;q";kr xqykeh izos'k djrs Eg.kwu LokfHkekukus] Lokoyacukus thou 
tx.;klkBh izR;sdkauh f'k{k.k ?ks.ks xjtsps vkgs- vls er MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps gksrs- 

^ek÷;k dYiusrhy vkn'kZ lekt gk Lokra«;] lerk] o ca/kqrk ;koj vk/kkjhr vlsy ;k uolekt 
O;oLFksP;k jpusr f'k{k.kkph egÙokph Hkwfedk vlrs- R;keqGs izR;sdkyk f'k{k.kkph mfpr o leku la/kh vlkoh- 
v'kk ewyxkeh o 'kkÜor ewY;kaoj vk/kkjhr lekt O;oLFksoj ckcklkgsckapk n`< foÜokls gksrk-*1MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj gs Økarhdkjh] vLi`';kps m)kjd] Hkkjrh; lafo/kkukps f'kYidkj R;kpcjkscj rs ,d egku 
f'k{k.krTKgh gksrs- f'k{k.kkP;k izfØ;s}kjs Kku nsÅu O;ähP;k] cq)hP;k o fopkjkaP;k d{kk ok<oY;k tkrkr 
vkf.k uhrhewY;kps laLdkj d:u R;kauk lqtk.k ukxfjd cuoys tkrs- f'k{k.kkeqGs O;äh foosdh] Lokoyach] 
LokfHkekuh o lektkfHkeq[k curs- Eg.kwu izR;sdkaP;k thoukr f'k{k.kkph furkar vko';drk vlrs- Hkkjrkrhy 
fo"kerkoknh lektjpuseqGs rFkkdfFkr vLi`'; vkf.k 'kqnzkauk vkf.k fL=;kauk vU; ewyHkwr vf/kdkjkalg 
f'k{k.kkpk vf/kdkj uOgrk- R;klkBh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh thouHkj la?k"kZ djkok ykxyk- R;krwup R;kauh 
lektkrhy misf{kr oxkZP;k fodklkyk pkyuk fnyh- 
MkWMkWMkWMkW----    ckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkjckcklkgsc vkacsMdj ;kaps 'kS{kf.kd fopkj    

f'k{k.kkeqGs O;äh foosdh] Lokoyach] LokfHkekuh o lektkfHkeq[k curs- Eg.kwu izR;sdkP;k thoukr 
f'k{k.kkph furkar vko';drk vlrs-  
f'k{k.kkrqu lk/;gks.kkjs ifjorZuf'k{k.kkrqu lk/;gks.kkjs ifjorZuf'k{k.kkrqu lk/;gks.kkjs ifjorZuf'k{k.kkrqu lk/;gks.kkjs ifjorZu    
    f'k{k.kkeqGs ifjorZu gksrs gs MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaP;k 'kS{kf.kd fopkjkaps lw= vkgs- lektkpk 
fodkl djk;pk vlsy rj f'k{k.kkis{kk nqljs eksBs lk/ku ;k txkr ukgh] dkj.k f'k{k.k gs lkekftd 
ifjorZukps ,deso lk/ku vkgs- ;koj MkW- vkacsMdj ;kaph xk< J)k gksrh- Lokra=] lerk] ca/kqRo] U;k; ;k 
ewY;kaoj vk/kkfjr lekt ?kMfo.;klkBh 'kS{kf.kd Økarhph vko';drk vlY;kph tk.khogh MkW- vkacsMdj ;kuk 
gksrh- ^O;ähyk tk.kho d:u nsrs rs f'k{k.k* v'kh f'k{k.kkph O;k[;k djhr MkW- vkacsMdj xqykekyk R;kP;k 
xqykehps xqfir lkaxrkuk Eg.krkr dh] miklekjhus 'kjhjkps iks"k.k deh >kY;kl ek.kwl ghucy gksÅu 
vYik;q"kh gksrks] rlsp f'k{k.kkP;k vHkkokus ek.klkP;k vk;q";kr xqykeh izos'k djrs Eg.kwu LokfHkekukus] 
Lokoyacukus thou tx.;klkBh f'k{k.kkps vR;ar egÙo vkgs-  
Hkkjrh; lafo/kkukrwu thoueHkkjrh; lafo/kkukrwu thoueHkkjrh; lafo/kkukrwu thoueHkkjrh; lafo/kkukrwu thouewY;kph f’kdo.k feGrswY;kph f’kdo.k feGrswY;kph f’kdo.k feGrswY;kph f’kdo.k feGrs    
 ^lafo/kku ek.klkyk lnkpkjh] pkfj™;lai™k o uhrheku cu.;kph f’kdo.k nsrs-*2 lafo/kkukus Lokra™;] 
lerk] ca/kqrk] U;k;] ekuork] /keZfujis{krk] lnkpkj] lgdkj] jk"Vªfu"Bk] cqf/nfu"Bk] drZO;fu"Bk] lsok] ‘kkarh] 
vfgalk] fu%Li`grk] izse] R;kx] lfg".kqrk] loZlekos‘kdrk ;klkj[;k thouewY;kapk iqjLdkj dsyk vkgs- gh 
thouewY;s eukeukr :tyh ikfgtsr] ek.kwl tkr] /keZ] iaFk] Hkk"kk] izkar ;k ladqfpr ca/kukrwu eqDr >kyk 
ikfgts- rks O;kid cuyk ikfgts] R;kyk izR;sd ek.klk'kh furG ek.kwl Eg.kwu okxrk vkys ikfgts- v'kh 
f'kdou vkiys lafo/kku nsrs-  
mPp f'k{k.kkyk egÙomPp f'k{k.kkyk egÙomPp f'k{k.kkyk egÙomPp f'k{k.kkyk egÙo    
 ^f'k{k.k Eg.kts O;ähpk ekufld o ckSf)d fodkl d:u vk.k.kkjs] lkekftd xqykefxjh u"V 
dj.;kps] vkfFkZd fodkl lk/k.;kps o jktdh; Lokra= feGfo.;kps 'kkL= vkgs- O;ähP;k oS;fäd thoukr 
ifjorZu ?kMfo.;klkBh fo|sph pksohl rkl lk/kuk djkoh ykxsy dkj.k fo|k gh ,[kk|k egklkxjklkj[kh 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 302 

vkgs- fo|sph gh lk/kuk ;'kLoh >kyh rj ek.kwl txkP;k ikBhoj vkiyh dhrhZ iljow 'kdrks-*3MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj ;kaP;k f'k{k.kfo"k;d fopkjkr mPp f'k{k.kkyk egÙokps LFkku gksrs- fo|kF;kZauh dsoG izkFkfed o 
ek/;fed o f'k{k.k ?ksÅu Fkkacw u;s rj R;kauh mPp f'k{k.k ?ksÅu mPp iz'kkldh; lsosr izos'k djkok vkf.k 
ekukP;k fdaok eksD;kP;k tkxk ?ksÅu lektkph o ns'kkph lsok djkoh vls R;kaps er gksrs- loZlk/kkj.k f'k{k.k 
vlks dh] O;kolkf;d o rkaf=d f'k{k.k vlks ekxkloxhZ;kauh [kwi ifjJe ?ksÅu vkiyh xq.koÙkk fl) djkoh 
vls R;kaps Eg.k.ks gksrs- R;kauh vls EgVys dh] iq<kjysY;k tkrhaP;k yksdka'kh Li/kkZ d:u rsFks cq)hpk izHkko 
ikMY;kf'kok; uqlR;k f'k{k.kkps pht gks.kkj ukgh-  
 Tkkrhoj vk/kkjhr lektO;oLFksr mPpf'k{k.k ?ks.;klkBh vkfFkZd rk.k lgu dj.ks] yksdkauk 'kD; 
ulrs ;kph tk.k R;kauk gksrh- Eg.kwu v'kk fo|kF;kZauk ljdkjrQsZ f'k";o`rh feGkoh] olfrx`gkph lks; dsyh 
tkoh o vU; loyrh feGkO;kr] ,o<sp uOgs rj ;ksX; fo|kF;kZauk mPp f'k{k.kklkBh ijns'kkr tk.;kphgh 
la/kh feGkoh vls R;kaps Eg.k.ks gksrs- R;kaP;k 'kCnkr] f'k{k.k gh v'kh ckc vkgs dh th izR;sdkP;k vkokD;kr 
vlyh ikfgts- Eg.kwu R;kauh 'kS{kf.kd loyrhalkBh lkrR;kus vkxzg /kjyk gksrk- 
xq.koÙkkiq.kZ f'k{k.k vlkosxq.koÙkkiq.kZ f'k{k.k vlkosxq.koÙkkiq.kZ f'k{k.k vlkosxq.koÙkkiq.kZ f'k{k.k vlkos    
 Kku Eg.kts O;ähP;k thoukpk ik;k gks;] Eg.kwu izR;sdkus cq)hpk fodkl dj.;klkBh gkyvis"Vk 
lgu d:u f'k{k.k feGoys ikfgts vkf.k KkukP;k cGkoj Lora=i.ks fopkj djko;kl f'kdys ikfgts vls MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdjkaps er gksrs- cq)hpk fodkl dj.ks gk izR;sdkpk eqyHkwr gô vkgs- f'k{k.kkeqGs rks fodkl 
lk/krk ;srks-'kS{kf.kd izfØ;se/;s fo|kFkhZ] ikyd f'k{kd vkf.k 'kklu ;k pkjgh ?kVdkaph egÙokph Hkwfedk 
vlrs- R;kauh fo|kF;kZauk 'kS{kf.kd xq.koÙkk ok<o.;klkBh iz;Rukaph ijkdk"Bk dj.;kpk lans'k fnyk- f'k{kdkauk 
v/;kiukO;frfjä v/;;u vkf.k la'kks/ku dj.;kpk lYyk fnyk- rlsp 'kklukyk lks;h loyrh miyC/k 
d:u ns.;kps vkokgu dsys- 
uhrhewY; f'k{k.kkP;k vk/kkjs lq'kklu fufeZrhuhrhewY; f'k{k.kkP;k vk/kkjs lq'kklu fufeZrhuhrhewY; f'k{k.kkP;k vk/kkjs lq'kklu fufeZrhuhrhewY; f'k{k.kkP;k vk/kkjs lq'kklu fufeZrh    
 ^MkW- vkacsMdjkauh ekxZn‘kZd rRokauk lq'kklukph iwoZvkV Eg.kwu ekU;rk fnyh vkgs- 'kklu dks.kR;kgh 
i{kkps vlks rs lq'kklu ns.kkjsp vlys ikfgts gk R;kapk vkxzg dk gksrk gs rikl.ks vkt xjtsps vkgs-
*4Hkkjrkrhy izLFkkfir O;oLFkk gh ,dkf/kdkj'kkghps leFkZu dj.kkjh] lektkrhy lkekftd&vkfFkZd fo"kerk 
tkLr ?kÍ dj.kkjh] cgqtukauk jktdh; vf/kdkjkiklwu oafpr Bso.kkjh] f'k{k.k ukdkj.kkjh vU;k;h O;oLFkk 
gksrh- gh vekuoh; O;oLFkk iw.kZi.ks ukdk:u lerk] Lokra™;] ca/kqrk] U;k; vkf.k O;Drhph izfr"Bk ãk rÙokaoj 
vk/kkjysyh lektO;oLFkk LFkkiu dj.ks gsp MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps thou/;s; gksrs- lektoknh O;oLFkk 
Lohdk:u loZ izdkjps 'kks"k.k vkf.k xqykefxjh jkT;?kVusP;k dk;|k}kjs u"V d:u] lkewfgd fgrkph ekuoh 
O;oLFkk :to.ks gsp R;kaps mfÌ"V gksrs- lq'kklu gk yksd'kkgh] lerkf/kf"Br] U;k;k/kkfjr dY;k.kdkjh 
jkT;kP;k LFkkiusdfjrk vR;ko';d ?kVd vkgs- yksd'kkgh O;oLFkk tjh Lohdkjyh rjh lq'kklukf'kok; rh 
lkekftd] vkfFkZd yksd'kkghe/;s ifjofrZr gks.ks 'kD; ukgh- R;kdfjrk ekxZn'kZd rÙokaP;k Lo:ikr 
jkT;?kVuk] lÙkk/kkÚ;kauk 'kklu dks.kR;k mÌs'kkus vkf.k d'kkizdkjs pkyoys ikfgts ;kpk fn'kkfunsZ'k nsrs- 
R;keqGs izR;sdkus uhrhewY;kps f'k{k.k ?ks.ks xjtsps vkgs-  
yksd'kkgh lao/kZuklkBh yksd'kkgh lao/kZuklkBh yksd'kkgh lao/kZuklkBh yksd'kkgh lao/kZuklkBh     
 jk"Vª mHkkj.khlkBh rlsp yksd'kkghP;k lao/kZuklkBh f'k{k.kkps vR;ar egRokps LFkku vkgs- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj vls Eg.krkr dh] yksd'kkgh ;'kLoh djk;ph vlsy rj turk] lekt] uSfrd 
ewY;kf/kf"Br f'k{k.kk}kjs laLdkfjr vlkok- yksd'kkghlkBh lqf'kf{kr lektkph vR;ar xjt vkgs- f'kf{kr] 
uSfrd ewY;kf/kf"Br lektkph yksd'kkgh gh lokZr ;'kLoh fdaok ge[kkl ;'kLoh B: 'kdsy- ^jk"VªfuekZ.k gk 
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k vkanksyukpk eq[; gsrw gksrk- R;k gsrwpk eq[; vk/kkj f'k{k.k gks;-* MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj ekuoh gô o yksd'kkghps dMos leFkZd gksrs- yksd'kkghph R;kaph ladYiuk 
loZlkekU;i.ks jktdh; Lokra™;] lerk o ca/kqRokP;k Kkr dYiusis{kk vf/kd O;kid gksrh- yksd'kkghP;k 
lkekftd o vkfFkZd cktwaoj MkW- vkacsMdjkauh Hkj fnyk vkf.k ctkoys dh] tj lkekftd o vkfFkZd 
yksd'kkgh ulsy rj dsoG jktdh; yksd'kkgh ;'kLoh gksÅ 'kd.kkj ukgh- ;ko:u vls fnlwu ;srs dh] MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj jktdh; yksd'kkghyk dsoG ,d vafre lk/; ekur uOgrs rj R;kauk vfHkizsr vlysY;k 
lkekftd o vkfFkZd ifjorZukps ,d vewY; lk/ku Eg.kwu rs yksd'kkghdMs ikgr gksrs- 
fL=fL=fL=fL=;kae/;s ‘kS{kf.kd tkx`rh fuekZ.k dj.ks;kae/;s ‘kS{kf.kd tkx`rh fuekZ.k dj.ks;kae/;s ‘kS{kf.kd tkx`rh fuekZ.k dj.ks;kae/;s ‘kS{kf.kd tkx`rh fuekZ.k dj.ks    
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    fL=;kauk f‘kf{kr dj.ks] R;kauk tkxr̀ dj.ks o ek.kqldhps thou iznku dj.ks] gs MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdj ;kaps /;s; gksrs- T;k gDdkiklwu L=h oafpr gksrh rs loZ vf/kdkj fL=;kauk feGkos ãk /;s;kus R;kauh 
vFkd iz;Ru dsys- fL=;kauk ewyHkwr gDd iznku d:u R;kaP;k m™krhps loZ ekxZ R;kauh eksdGs dsys- MkW- 
vkacsMdjkauh dsoG vLi`‘; fL=;kae/;s cny ?kMowu vk.k.;kpk iz;Ru dsyk vls ukgh rj Hkkjrkrhy leLr 
fL=;kae/;s ifjorZu ?kMowu vk.k.;klkBh iz;Ru dsyk- MkW- vkacsMdjkauh ‘ksdMks o"kkZiklwu gks.kkjh L=hph 
foVacuk Fkkacowu R;kaP;kr LokfHkeku] Lofo‹okl tkxr̀ dsyk- lektkr rkB ekusus tx.;kps lkeF;Z cgky 
dsys-  
fo|kF;kZauk KkuizkIrh gks.;klkBh f'k{k.klaLFksph LFkkiukfo|kF;kZauk KkuizkIrh gks.;klkBh f'k{k.klaLFksph LFkkiukfo|kF;kZauk KkuizkIrh gks.;klkBh f'k{k.klaLFksph LFkkiukfo|kF;kZauk KkuizkIrh gks.;klkBh f'k{k.klaLFksph LFkkiuk    
 MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh ^,dk f'k{k.klaLFksph LFkkiuk d:u R;k f'k{k.klaLFksrQsZ egkfo|ky; 
lq: d:u vLi`'; fo|kF;kZauk vkf.k vU; fo|kF;kZaukgh f'k{k.k ?ksr Kku izkIr d:u ?ks.;kph lks; miyC/k 
d:u |koh] vlk fopkj dsyk vkf.k etwjea=h vlrkuk e/;orh baxzt ljdkjps egÙoiq.kZ lgdk;Z ?ksÅu 
eqacbZr 8 tqyS 1945 jksth ^ihiYl ,T;qds'ku lkslk;Vh* ukokP;k f'k{k.klaLFksph LFkkiuk dsyh-*5 MkW- ckcklkgsc 
vkacsMdjkauh f'k{k.kkps o Kkukps egÙo vksG[kys gksrs- Eg.kwup R;kauh vkiY;k ^ihiYl ,T;qds'ku lkslk;Vh* 
;k f'k{k.klaLFksph LFkkiuk dsyh vkf.k frP;krQsZ 20 twu 1946 jksth ^fl)kFkZ egkfo|ky;* ;k ukokps ifgys 
egkfo|ky; lq: dsys-  
 rlsp twu 1950 e/;s MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh vkSjaxkckn ;sFks vkiY;k ^ihiYl ,T;qds'ku 
lkslk;Vh* ;k f'k{k.klaLFksrQsZ ^fefyan egkfo|ky;* ;k ukokps egkfo|ky; lq: dsys- R;kauh fefyan 
egkfo|ky; lq: d:u vkSjaxkckn ;sFkhy o laiw.kZ ejkBokM;krhy vLi`'; vkf.k Li`'; fo|kF;kZauk mPp 
f'k{k.k ?ksrk ;sbZy] v'kh vfr'k; egÙokph lks; miyC/k d:u fnyh- v'kk izdkjs MkW- ckcklkgsc vkacsMdj 
;kauh f'k{k.kizlkjkP;k  vkf.k KkuizkIrhP;k ǹ"Vhus tk.khoiwoZd vkiY;k f'k{k.klaLFksph LFkkiuk d:u 
frP;krQsZ egkfo|ky;s lq: dsyh- R;keqGs rs Fkksj f'k{k.k laLFkkid gksÅ 'kdys- R;kauh tursps fgr y{kkr 
?ksÅup vkiY;k f'k{k.klaLFksP;k ukokr ^ihiYl* ;k 'kCnkpk lkFkZ mi;ksx dsyk gksrk- 
fu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZfu"d"kZ    

Hkkjrkrhy 'kksf"krkaP;k nq%[kkps dkj.k] vkfFkZd 'kks"k.kkP;k ekukus vKkukr vf/kd vkgs] vlk vR;ar 
ewyxkeh fopkj egkRek Qqys ;kauh ekaMyk- MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauh egkRek Qqys ;kaP;k fopkjkyk vuql:u 
vKkukyk tUe ns.kkÚ;k Li`';kLi`';rsoj vk/kkfjr lektkph lajpukp eksMhr dk<.;kpk fopkj ekaMyk vkgs- 
f'k{k.k ?ks.ks] Kku feGo.ks vkf.k vkiY;k o lektkP;k izxrhlkBh R;k Kkukpk lnqi;ksx d:u ?ks.ks gk fopkj 
lektki;Zar iksgpfo.;kps egku dk;Z MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh dsys vlY;kps vki.kkl fnlwu ;srs- MkW- 
ckcklkgsc vkacsMdj ;kaP;k f'k{k.kfo"k;d fopkjkr mPp f'k{k.kkyk egÙokps LFkku gksrs- fo|kF;kZauh dsoG 
izkFkfed o ek/;fed f'k{k.k ?ksÅu Fkkacw u;s rj R;kauh mPp f'k{k.k ?ksÅu vkiyk o lektkpk fodkl ?kMowu 
vk.kkok- 

Rlsp lerk] Lokra«;] ca/kqHkko vkf.k U;k; ;k uhfrewY;kP;k vk/kkjs Hkkjrh; lafo/kkukph fufeZrh d:u 
ns'kkP;k lokZaxh.k fodklkr R;kapk flagkpk okVk vlY;keqGs vkf.k Hkkjrkyk v[kaM] lkoZHkkSe iztklÙkkd 
yksd'kkgh jk"Vª v'kh vksG[k d:u fnY;keqGs MkW- ckcklkgsc vkacsMdj txkps vkd"kZ.k cuys vkgsr-  
lanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFklanHkZxzaFk    
1- yksdjkT;] ,fizy 2017] ekfgrh o tulaidZ egklapkyuku; eqacbZ] egkjk"Vª 'kklu] ì- Ø- 13-  
2- vuar jkÅr]tkusokjh 2011]Hkkjrh;kaps dY;k.kdkjh lafo/kku] jpuk izdk'ku ukansM] i`- Ø- 08- 
3- yksdjkT;] ,fizy 2015] ekfgrh o tulaidZ egklapkyuku; eqacbZ] egkjk"Vª 'kklu] ì- Ø- 11- 
4- yksdjkT;] ,fizy 2016] ekfgrh o tulaidZ egklapkyuku; eqacbZ] egkjk"Vª 'kklu] ì- Ø- 43-  
5- Kkujkt dk'khukFk xk;dokM] vkWxLV 2013] egkekuo MkW- Hkhejko jketh vkacsMdj] fj;k ifCyds'kUl] dksYgkiwj i`- Ø- 
391- 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . मथरुामथरुामथरुामथरुा    मवेाडमवेाडमवेाडमवेाड    
ा यापक, देविगरी महािव ालय, औरंगाबाद. 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::    
 मराठी संतसािह याची जडण-घडण ही धा मक, सां कृितक, राजक य अशा वेगवेग या अंगांनी होत गेली 
असली तरी यातील मह वाचे अंग हणज े 'सामािजक अंग' होय. कारण म ययुगीन वारकरी संत आिण 
संतसािह यान ेसमाजजीवनात एका न ा सामािजक ातंीच ेबीजं समाजात रोवून अ ान, अंधःकार पी समाजाला 

ानाची दारे खुली क न दली. यािशवाय यां या कायाचे व प धा मक असले तरी यां या ांतीचा आशय मा  
सामािजक प रवतनाचाच रािहलेला आह.े हणूनच म ययुगीन समाजजीवनातील लोकांनाच यां यापासून ेरणा 
िमळाली असे न ह े तर सम  कालखंडातील लोकांना यो य दशाही िमळालेली आह.े यामुळेच संतानंी वैि क 
मानवी क याणासाठीच सामािजक काय केल ेआह.े 
 सािह य समाजजीवनाचा आरसा असतो. हणजेच, समाजजीवनाच े ित बब सािह यातून उमटत असत,े 
याला संतसािह यदखेील अपवाद नाही. कारण संतांना समाजजीवनात वावरत असताना ज ेअनुभव आले, यांनी जे 
पािहले त ेआप या अभंगा या मा यमातून अिभ  केले आिण आप या सामािजक कायातून याला उजाळा दला. 
हणून संतसािह याला सामािजकतेची धार आह.े यािशवाय संतांनी आ याि मक जीवनात िव लभ , परमे राची 

उपासना, मो ा ीसाठीचा य , परमे राची सगुण-िनगुण भ  कर याबरोबर सामािजक कायाचा आदश 
दीप तंभ उभा केला आह.े हणूनच संतसािह याच े सामािजक अंग कस े आह े याचा अचूक वेध घे यासाठी आिण 
संतां या सामािजक कायाची चचा आिण चतन कर यासाठी संशोधकान े तुत िवषयाला हात घातला आह.े 
मानवमु साठीमानवमु साठीमानवमु साठीमानवमु साठी    वण व थलेावण व थलेावण व थलेावण व थलेा    छेदछेदछेदछेद    करणारे सतं सािह यकरणारे सतं सािह यकरणारे सतं सािह यकरणारे सतं सािह य::::    
 भारतीय समाज व थेत ाचीन काळापासून वण व थेचे ाब य असून याम ये ा ण, ि य, वै य 
आिण शु  या चार वगाचा समावेश होतो. संत ानदवे-नामदवेकालीन समाजजीवनात वेद अ ययनाचा अिधकार 
फ  ा ण, ि य, वै य या तीनच वगाला होता. ी-शु ांना मा  या अिधकारांपासून वंिचत ठेवले होत.े 
त कालीन समाजजीवनातील वणा मधमाचे कडक िनयम दनैं दन वहारात कटा ान े पाळले जात. यामुळे 
अ पृ य समाजात या कोण याही चा साधा पशही केला जात न हता. अशा या महारा ातील ितकूल 
प रि थतीत बदल कर यासाठी आिण वण व थेला छेद दे यासाठी वारकरी सं दायातील सव संतांनी सामािजक 
सुधारणेची धुरा हाती घेतलेली आह.े 
 वण व थे या उतरंडीम ये वेद अ ययन, पठण कर याचा अिधकार उ वण य वगालाच होता. हणजेच, 
सामािजक, धा मक, सां कृितक, शै िणक अशा सवच े ात यांचेच वच व होत.े परंत ु ी-शु ांना अ यंत िनकृ  
दजाची कामे करावी लागत असत. अशी ही प रि थती बदल यासाठी संतांनी ी-शु ांना धा मक, सामािजक अशा 
सवच े ात समान अिधकार दले. धम आिण भि मागा या मा यमातून समाजजागृती कर यासाठी संतानंी 
समाजातील अ पृ यता, जाित व था, वण व था, सामािजक िवषमता, ी-शु ांना समान अिधकार, सावजिनक 
ठकाणी शु ांना जा याची संधी, धा मक े ात भ  कर याचा सोपा माग अशा िविवध मागानी आपल े

सामािजक काय केले. संत ानदवेांनी िप ानिप ापासून दःुखी, क ी असले या ी-शु ांना दा यांतून मु  
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कर यासाठी ' ाने री', 'अमृतानुभव', 'चांगदवेपास ी' अशा िविवध ंथा या मा यमातून िव लभ ची दारे 
सवसामा यांसाठी खुली क न दली. भ  हा कोण याही जातीत ज माला आलेला असला तरी याला आप या 
िन सीम भ या जोरावर मो ा ी करता येत े आिण तोच भ  सव े  आह े असे सांिगतल.े हणजेच, संत 

ाने रानंी वणभेदाला छेद दऊेन जे समाजकाय केले या संदभात डॉ. यशवंत साधू असे हणतात क , " ानदवेांना 
सवात कशाचे कौतुक आह े हणाल तर भ चे. भ ाचे कूळ कतीही हीन असो, भ  जातीन े कतीही हीन असो. 
दहेान े एखादा जीव पशुही असला तरी पण जर तो भ  असेल तर तो े  होय." याचाच अथ असा क , संत 

ानदवेां या मते, भ  हा कोण याही हीन जातीत ज माला आलेला असला तरीही तो आप या भ या जोरावर 
तो सव े  ठरतो. हणूनच सव े  भ  आिण भ चे यांनी कौतुक केले आह.े यापुढे जाऊन संत ानदवेांनी, 

' हणोिन कूळ जाित वण । ह ेआवघेिच गा अकारण।'1 
 असे सांगून कूळ, जाती आिण वणभेदाला यांनी िवरोध केला आह.े समाजातील उ वण य मंडळीनी 
आप या वाथासाठी वणभेदी समाज व था िनमाण केलेली आह.े हणूनच संत ानदवेांदी सव संतांनी वणभेदी 
समाजनीतीवर भ या अंगाने मात करता येत ेह ेसमाजाला वतः या उदाहरणाव न पटवून दले आह,े यामुळेच 
सामािजक सुधारणेला वाव िमळाला आह.े 
  वारकरी सं दाय हा मुळातच समाजात या सव तरात या माणसांना आिण ी-शु ादी उपेि तांना घेऊन 
जाणारा पंथ आह.े कारण त कालीन समाज व थेत शु  लोकांना उपे ा, दःुख, था, वेदना, अपमान आिण 
वण व थेचे चटक सहन करावे लागत होत.े अशा लोकांना सामािजक समतेची वागणूक दऊेन संतानंी 
वण व थेला छेद दे याचा जोरदार य  केला आिण िव लभ चे धडहेी दले. या संदभात संतसािह याच े
अ यासक िव.िभ.कोलत े असे हणतात क , "शु  जातीचे अनेक लोक उ वण यामुळे िवषमतेच े बळी बनत होते 
आिण उ ारासाठी तडफडत होत.े आप या िविश  हीन जातीत ज म घे यान ेते अ यंत द:ुखी होत ेआिण ते दःुख दरू 
कर यासाठी ई राची आराधना करायला लागले होत.े पंढरपूर या िव लाला यांनी आपले उपा य दवैत बनिवल े
होत.े"2 हणजेच, संत नामदवे, जनाबाई, गोरा कंुभार, सावता माळी, नरहरी सोनार, चोखामेळा आिण यां या 
प रवारातील सव संतानंी आप या हीनयाती वावर भ या अंगाने मात केली. तसेच ' व'उ ाराबरोबर 
जनउ ारही केला आह.े 
 त कालीन समाज व थेत सामािजक िवषमतेचे का र माजले होत.े एखादी पिव  व तू ही अपिव  कशी 
आह ेह ेदाखिव यातच समाजाचा वेळ खच होत होता. अशा या कुि त बु ीवर टीका करताना संत नामदवे अस े
हणतात क , 

"कु ळ भूमीवरी उगवली तुळसी। अपिव  ितयेिस हणो नये।। 
काकिव मेाजी ज मे तो पपळ । या अमंगळ हणो नये।। 

नामा हणे तैसा जातीचा मी शपी। उपमा जातीची दऊे नये।।"3 
 याचाच अथ असा क , एखादी व तू कवा माणूस कोण या ठकाणी ज माला आली कवा कोण या जातीत 
ज मली ह े मह वाचे नाही तर याची भ  ही े  आह.े िशवाय सामािजक िवषमता आिण हीन जातीला 
ितलांजली दे याचाही य  संतांनी केलेला आह.े संत नामदवेांनी सामािजक िवषमतेवर टीका करताना, 

"आ ही परीट चौखट। शु द केले खटनट।।" 4 
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असे हणून िविवध जाितधमातील संत आिण भ ांना एक  गोळा क न भि मागात समता थािपत केली. 
यािशवाय सवसामा यां या पारमा थक जीवनाला आकार दे यासाठी 'िव ल' नामाचा मं  दऊेन सामािजक 
सुधारणा केली. 
 संतमे यातील शु -अितशु  जातीत ज माला आले या सव संतांनी सामािजक समतेची नेहमीच कास 
धरलेली आह.े त कालीन वण व थे या जाचक बंधनामुळे यां या निशबी ज े क ाचे जीवन वा ाला आल;े 
याब लची खंतही यांनी  केली आह.े या संदभाने संत गोरोबा काका असे हणतात क , 

"दवेा तुझा मी कंुभार । नासी पापांचे ड गर।। 
ऐसा संत े हो जाती।।" 5 

 हणजेच, वण व था, जाित व थेमुळेच आम या भ चा अिधकार नाकारला गेला आिण संत 
सहवासही दलुभ झाला. या संत  अव थेला माझी 'जात'च कारणीभूत आह े असे सांगून संत गोरोबा काकांनी 
'िव ल' मं  जपाने वण व थेवर मात केली आह.े तसेच परमे रांनी आ हाला हीन यातीत ज माला घातले 
याब लचा आभार  करताना संत सावता माळी असे हणतात क , 

"भली केली हीन याती। नाही वाढली महतंी।।"6 
 थोड यात, तथाकिथत हीन जातीत माझा ज म झाला ह ेबरे झाले; नाही तर उ वण यां या कमकांडा या 
जंजाळात आ ही अडकून पडलो असतो अशी चपकार वणािभमान बाळगणा यांना यांच े सामािजक थान 
दाखिवणारी आह.े 
 संतमे यातील इतर ब जन संतापे ा संत नरहरी महाराजांच ेदःुख थोडसेे वेगळे आह.े कारण िव ला या 
जवळ रा नही आपण यांची भ  केली नाही अशी खंत  करताना आपण पितत आहोत ही वेदनाही यांना 
सहन होत नाही. हणूनच या दःुखातून आपली मु  क न घे यासाठी संत नरहरी महाराज असे हणतात क ,  

"आलो पितत शरण। पावण करी नारायणा। 
पापी अमंगळ थोर। कृपाकरी दासावर।।"7 

 अशा कारे संत नरहरी सोनार यांनी आपण पापी, अमंगळ आहोत हचे यां या अगितकता आिण 
अंतःकरणातील दःुखाचे मु य कारण आह.े संतमे यातील इतर संतांपे ा त कालीन वण व थेचे चटके जा तीत-
जा त संत चोखामेळा यांना सहन करावे लागलेले आहते. कारण संत चोखोबा यांचा ज म याितहीन जातीत झालेला 
अस यामुळे वण व थेने यांना अ पृ य हणून दरू-दरू लोटले. वण व था, जाित व था, अ पृ यता आिण 
सामािजक िवषमतेमुळे यांची मानिसक क डी झाली. सामािजक, धा मक अशा सवच े ात उ वण य लोकांकडून 
यां यावर अनेक बंधन े लाद यात आली. हणजेच, त कालीन समाज व थेन े ी-शु ांचे, याितहीन समाजाचे 

सवच े ातील अिधकार नाका न यांना साधा पशही केलेला नाही. अशा या सामािजक िवषमतेच ेदःुख  
करताना संत चोखोबा असे हणतात क ,  

"अव या वणामाजी हीन केली जाती। िवटाळ िवटाळ हणती णो णी।। 
कोणीिह अंगीकार न क रती माझा। दरू दरू हो जा अवघे हणती।।"8 

 हणजेच, संत चोखोबा ह े याितहीन जातीत ज माला आलेले अस यामुळे यांचा िवटाळ होतो हणून 
कोणीही वीकार केलेला नाही, नेहमी यांना दरूच लोटले आह.े ची जात ही या या िवकासाला सवात 
मोठा अडथळा आह,े असे समजून घेऊन उ वण य लोकां या िवकृत सामािजक मानिसकतेला यांनी िवरोध केला 
आह.े िशवाय त कालीन समाजजीवनातील अ पृ य लोकां या क ण, आत था आिण सामािजक िवषमतेचे श य 
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 करताना िवषम समाज व थेतील वैगु यांवरही काशझोत यांनी टाकलेला आह.े हणूनच संत चोखोबा अस े
हणतात क , 

"काय ह ेदःुख कती ा यातना। सोडवी नारायण यातोिनया।।"9 
 अशी बंडाची भाषा न करता यांनी 'काय भुललासी वरलीया रंगा' असा  उपि थत क न सामािजक 
िवषमतेवर िनखळ भ या जोरावर मात केली आह.े यािशवाय संत एकनाथ यांनी आप या लोकिवल ण 

ि म वा या जोरावर वारकरी सं दायात ापक व पाचे सामािजक काय केलेले आह.े यां या एकूण 
सामािजक कायावर काश टाकताना संतसािह याच े अ यासक बा.रं.सुंठणकर असे हणतात क , "एकनाथानंा 
आयु यभर जातीिनबध आिण समाजातील भेदभाव यािव  झगडावे लागले. िपतरां या ा ा या दवशी आप या 
घरी अ यंजांना जेवू घालून उ हात तळमळणारे महाराच ेमुल कडवेर घेऊन आप या अंथ णावर वडा याला िनजला 
ठेवून राणू महाराकड ेसवासम  वतः जेवायला जाऊन एकनाथांनी ढ जाितिनबध झुगा न दले."10 ही नाथाचंी 
कायशैली त कालीन वण व थेवर घाव घालणारी आिण सामािजक वहाराला नवी दशा दणेारी आह.े 
 वारकरी सं दायातील सव संतांनी वणभेद, जाितभेद या सामािजक ांना नेहमीच वाचा फोडली आह.े 
याच भूिमकेतून संत तुकारामांनी त कालीन सामािजक िवषमतेिव द आवाज उठिवला. 'वणािभमाने कोण झाल े
पावण। ऐसे ा सांगून मजपाशी ' असा त कालीन वणािभमान असणा यांना सवाल क न यांनी दवे भ ांचा 
सामािजक दजा पाहत नाही असे सांिगतल.े हणूनच संत तुकाराम महाराज असे हणतात क , 

"िव णुमय जग वै णवाचा धम। भेदाभेद म अमंगळ।।"11 
 हणजेच, या जगाचा पालनकता, धम एकच आह,े समाजातील भेदाभेदा या क पना या अमंगळ आहते. 
यापुढे जाऊन संत तुकाराम महाराज असेही हणतात क , 

"मंुगी आिण राव। आ हा सा रखाची जीव।।"12 
 अशा कारे समाज व थेतील सव जाती-वण परमे रा यापुढे सारखीच आहते. यामुळेच आपण सव 

ािणमा  आिण ी-शु ादी याितहीनाकड े समदृ ीने पािहले पािहज.े यािशवाय येक िजवांची सेवा करत 
दसु यांच ेदःुख आपलेच दःुख आह ेअशा सव ापक मानिसकेतनू आपण समाजात वावरले पािहज,े सवाशी ेमान े

दयसंवाद साधला पािहजे अशी िशकवण संत तुकाराम महाराज यांनी दली आह.े थोड यात, वारकरी 
सं दायातील सव संतांनी वैि क िवचारातून मानवमु साठी वण व था, जाित व था, अ पृ यता, िवटाळ 
अशा मानिसक िवकृतीला छेद दलेला आह.े हणजेच, समाजजीवनात सामािजक समतेची पायाभरणी भ या 
जोरावर केली आह.े 
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ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG vkf.k óh m)kjklkBh lektlq/kkjdkaps ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG vkf.k óh m)kjklkBh lektlq/kkjdkaps ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG vkf.k óh m)kjklkBh lektlq/kkjdkaps ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG vkf.k óh m)kjklkBh lektlq/kkjdkaps 
;¨xnku;¨xnku;¨xnku;¨xnku    

LoIuk LoIuk LoIuk LoIuk Ádk'k xk;dokMÁdk'k xk;dokMÁdk'k xk;dokMÁdk'k xk;dokM    
xzaFkikYk 

jkt"kÊ 'kkgw dYkk vkf.k foKku egkfo|kYk;] okGwt] rk- xaxkiwj] ft- v©jaxkckn ¼egkjk"Vª½ 
bZ&esYk %spgaikwad58@gmail.com  e¨- 9767555798 

M‚M‚M‚M‚----    iYYkoh Kku¨ck eqa<siYYkoh Kku¨ck eqa<siYYkoh Kku¨ck eqa<siYYkoh Kku¨ck eqa<s    
ejkBokMk lkaLÑfrd eaMG 'kkjhfjd f'k{k.k egkfo|kYk;] [kMds'oj] v©jaxkckn 

ÁLrkouk %ÁLrkouk %ÁLrkouk %ÁLrkouk %    
    xzaFkkYk; gs lkekftd thoukpk vfoÒkT; ?kVd g¨;- R;k n`"Vhus O;ähP;k thoukr xzaFkkYk;kYkk 
egÙokps LFkku vlwu xzaFkkYk; lsok e¨Qr feG.¨ gk O;ähpk gDd o jk"Vªkph tckcnkjh g¨;- 
 vktP;k vk/kqfud ;qxkr fofo/k ÁdkjP;k Kku lk/kukaph foiwYkrk vlYkh rjh xzaFkkps LFkku gs dk;e 
vkgs- vtwugh xzaFkkps egÙo deh >kY¨Y¨ ukgh- xzaFkkps LFkku vckf/kr jkg.kkj vkgs- fo}ku] Y¨[kdkaps fopkj 
okpdkai;±r i¨gpfo.;kps dke xzaFk djhr vlrkr- xzaFkkeqGsp okpd ns'k¨ns'kh Òze.k d: 'kdr¨- xzaFkkph 
rqYkuk xq#a'kh dsYkh tkrs- gs xzaFk:ih xq# vkiY;kYkk fdR;sd o" Z̈ deh fdaerhr miYkC/k g¨rkr- d¨.kR;kgh 
{¨«kkrhYk O;äh vl¨ frYkk Kku ÁkIr dj.;klkBh xzaFkkpkp vk/kkj ?;kok Ykkxr¨- 
xzaFk Eg.kts dk;xzaFk Eg.kts dk;xzaFk Eg.kts dk;xzaFk Eg.kts dk;\\\\    
    vusd ì"Bkaps gLrfYkf[kr vFkok NkihYk lkexzh T;kauk ,d«k cka/kwu xzaFkkpk vkdkj fnYkk xsYkk vlsYk 
r¨ xzaFk g¨;- v'kh loZlk/kkj.k xzaFkkph O;k[;k djrk ;sbZYk- b- l- 1964 e/;s ;qusLd¨ ;sF¨ >kY¨Y;k laesYkukr 
xzaFkkph O;k[;k iq<hYkÁek.¨ dj.;kr vkYkh vkgs- 
O;k[;k % O;k[;k % O;k[;k % O;k[;k % eq[ki`"B vFkok os"Vukauk l¨Mwu dehr deh 49 ì"Bkaph NkihYk lkexzh i«k&if«kdkis{kk osxGh vlsYk 
r¨ xzaFk g¨;- 
 xzaFkkeqGs xzaFkkYk;kYkk egÙo ÁkIr >kY¨Y¨ vki.kkl fnlwu ;srs- xzaFkkYk;kps vk/kqfud lektkr fo'¨"kr% 
f'k{k.k fodkl o la'k¨/kukP;k {¨«kkr vf/kd egÙo vkgs- vktP;k vk/kqfud Áokgkr Ápkj vkf.k ÁlkjkP;k 
fodklkeqGsp ekfgrhoj vk/kkfjr lekt fuekZ.k g¨ow YkkxYkk vkgs- xzaFkkYk; ladYiuk twuh vlY;kps bfrgkl 
lkaxr¨- xzaFkkYk; ;k 'kCnkpk loZlk/kkj.k vFkZ xzaFk $ vkYk; ¾ xzaFkkYk; vlk dsYkk tkr¨- 
 xzaFkkYk; Eg.kts xzaFkkps ?kj] T;k fBdk.kh xzaFk ,df«kr dsY¨ tkrkr] rh tkxk Eg.kts xzaFkkYk; g¨;- 
ijarq vktP;k vk/kqfud Áokgkr brdkp vFkZ e;kZfnr jkfgY¨Ykk ukgh] rj vk/kqfud dkGkP;k vko';drsuqlkj 
Qä xzaFklaxzgp egÙokpk ulwu R;kis{kk laxzgkpk mi;¨x egÙokpk vkgs- Eg.kwu xzaFkkYk;kph O;k[;k 
[kkYkhYkÁek.¨ djrk ;sbZYk- T;k fBdk.kh laxzfgr xzaFkkl¨crp brj okpuh; lkexzhps ladYku dsY¨ tkrs o 
T;k lkexzhYkk okp.;kdfjrk o mn~c¨/ku dj.;kP;k dk;kZlkBh mi;¨xkr vk.kY¨ tkrs rs fBdk.k Eg.kts 
xzaFkkYk; g¨;- 
xzaFkkYk; pGoG %xzaFkkYk; pGoG %xzaFkkYk; pGoG %xzaFkkYk; pGoG %    
    xzaFkkYk; gs lkekftd thoukpk vfoÒkT; ?kVd g¨;- R;k n`"Vhus O;ähP;k thoukr xzaFkkYk;kYkk 
egÙokps LFkku vlwu xzaFkkYk; lsok e¨Qr f-eG.¨ gk O;ähpk gDd o jk"Vªkph tckcnkjh g¨;- 
xzaFkkYk;fo"k;d gk n`f"Vd¨u baXYkaM] vesfjdk ;klkj[;k Áxr jk"Vªkr ekU; >kYkk o xzaFkkYk; pGoGhps eqG 
rsF¨ #tY¨ xsY¨- lkoZtfud e¨Qr xzaFkkYk;s Eg.kts ;k pGoGhps ewrZ Lo:i g¨;- lkoZtfud xzaFkkYk;kph 
LFkkiuk dj.¨] xzaFk lsod o okpd ;k ?kVdkr lqlaokn jk[kwu xzaFkkYk;s le`) dj.¨] R;kauk fpjLFkk;h Lo:i 
ÁkIr d:u ns.¨ b- xzaFkkYk; pGoGhph eq[; mfÌ"Vs g¨r- 
 baXYkaMe/;s ,Q- ,- ,cVZ o ,MoMZ> ;kaP;k Á;RukeqGs 1850 e/;s lkoZtfud xzaFkkYk;fo"k;d ifgYkk 
dk;nk eatwj dj.;kr vkYkk o lok±uk e¨Qr xzaFkkYk; lsok feGw YkkxYkh- 1919 P;k dk;|kus dkmUVh 
d©fUlYk LFkkiu >kYkh- 1964 e/;s ifCYkd Ykk;czjh vW.M E;qf>ve vWDV eatwj >kYkk- ;k dk;|kUo;s 
lkoZtfud xzaFkkYk;kph O;oLFkk gh jk"Vªkph tckcnkjh g¨;- gs rÙo ekU; dj.;kr vkY¨ vkf.k R;klkBh 
vko';d r¨ dj ?¨.;kph rjrwn dj.;kr vkYkh- ;k dk;|kÁek.¨ 42]868 xzaFkkYk;s lq# dj.;kr vkYkh- 1877 
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e/;s LFkkiu >kY¨Y;k fczfV'k xzaFkkYk; la?kkus xzaFkkYk;kph LFkkiuk] xzaFkkYk;'kkókps f'k{k.k] vkarj xzaFkkYk;hu 
nso?¨o vkf.k xzaFkkYk; ifj"knk ;k ekxkZuh xzaFkkYk; pGoGhl e¨Bk gkrÒkj YkkoYkk- 
 vesfjdsr 1848 e/;s eWlWplsV~l ;sF¨ ifgYkk xzaFkkYk; dk;nk eatwj >kYkk o R;kuqlkj c‚LVu ;sF¨ 
lkoZtfud xzaFkkYk;kph LFkkiuk dj.;kr vkYkh- vesfjdsrhYk xzaFkkYk; dk;|kps Lo:i f}fo/k vkgs- QsMjYk 
dk;|kUo;s o‚f'kXVuph Ykk;czjh v‚Q d‚axzst] d¨Ykafc;k ftYákrhYk xzaFkkYk;s o e/;orÊ ljdkjP;k d{¨rhYk 
xzaFkkYk;s ;kaph O;oLFkk ikfgYkh tkrs- brj jkT;krwu Lora«k dk;ns vkgsr- 1876 e/;s vesfjdu Ykk;czjh 
vl¨fl,'ku ;k xzaFkkYk;kph LFkkiuk >kYkh o R;k la?kkP;k dVj iwYk- nse- esYkfoYk MÓwbZ ;kauh xzaFkkYk; 
pGoGhl e¨Bh pkYkuk fnYkh- 
ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG %ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG %ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG %ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoG %    
    ÒkjrkrhYk xazFkkYk; pGoGhpk ÁkjaÒ cM¨|kps Jhear l;kthjko xk;dokM ;kauh vkiY;k laLFkkukr 
dssY¨Y;k ;¨tukc) v'kk e/;orÊ rlsp ftYgkokj] rkYkqdkokj o xzkeokj xzaFkkYk;kP;k LFkkiusus >kYkk- 
folkO;k 'krdkP;k ifgY;k n'kdkr pGoGhps gs ifgY¨ ikÅYk iMY¨- rRiwoÊ eqacbZ ljdkjus 1808 e/;s 
dsY¨Ykh xzaFkkYk;kP;k u änhph rjrwn ,d¨f.klkO;k 'krdkr ÒkjrkrhYk Áeq[k 'kgjh LFkkiu >kY¨Y;k usfVOg 
tujYk Ykk;czjht- 1867 e/;s eatwj >kY¨Ykk Ásl vW.M jftLVªs'ku v‚Q cqDl vWDV] baihfjvYk Ykk;czjhph 
LFkkiuk ¼1912½ b- x¨"Vh xzaFkkYk; pGoGhP;k n`"Vhus egÙokP;k vkgsr- cM¨ns laLFkkukr ljdkjP;k mÙ¨tukus 
th- vehe ;kauh fe«keaMG ¼1906½ gh LFkkiuk d:u 248 xzaFkkYk;kph LFkkiuk dsYkh- 1924 e/;s xzaFkkYk; 
la?kkps cM¨ns ;sF¨ dk;Z lq# >kY¨ o xzaFkkYk; 'kkókP;k f'k{k.kkph Òkjrkr ÁFke l¨; >kYkh- 
 cM¨ns laLFkkukr lq# >kY¨Y;k xzaFkkYk; pGoGhps iMlkn brj«kgh meVY¨ o R;k&R;k Áns'kkP;k 
'©{kf.kd xjtk vkf.k Áxrh ;kuqlkj xzaFkkYk; pGoGhph ikÅys iq<s iMr jkfgyh- fo'¨"kr% eækl] caxkYk] 
iatkc] eqacbZ ;k Ákrkauh Lokra«;iwoZ dkGkr xzaFkkYk;kP;k {¨«kkr e¨Bh Áxrh dsYkh- xzaFkkYk;hu dk;ZdR;k±P;k 
cj¨cjp lektlsod] jktdh; usrs o ns.kxhnkj ;kaps ikBcG xzaFkkYk; pGoGhYkk YkkxY¨- eækl Ákrkar 1928 
e/;s xzaFkkYk; la?k LFkkiu >kYkk- Òk"k.¨] Ápkj n©js fo|kF;k±uk vkf.k lkoZtfud xzaFkkYk;kauk mi;qä BjsYk vls 
lqphdk;Z b- ekxk±uh xzaFkkYk; pGoG ok<fo.;kps dk;Z ;k la?kkus dsY¨- 1929 e/;s ;k la?kkus xzaFkikYkukl oxZ 
lq# dsYkk- ;k la?kk'kh fuxfMr vlY¨Y¨ M‚- jaxukFku gs vk/kqfud ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoGhps v/o;wZ g¨r- 
R;kauh xzaFkkYk;'kkó fo"k;d foiqYk Y¨[kugh dsY¨ vkgs- 1948 e/;s eatwj >kY¨Ykk dk;nk] fujfujkGÓk 
fo|kihBkauh lq# dsY¨Y¨ xzaFkkYk;'kkókps vH;klØe b- dkj.kkauh xzaFkkYk; pGoGhYkk O;kid Lo:i ÁkIr >kY¨ 
vkgs- 
 egkjk"Vªkr xzaFkkYk; la?kVusph lq#okr 1929 lkYkh >kYkh- n- ok- t¨'kh ;kaP;k ifjJekus egkjk"Vªh; 
e¨Qr okpukYk; ifj"kn ÒjYkh o R;krwu egkjk"Vªh; okpukYk; la?kkph LFkkiuk >kYkh- ;k la?kkl M‚- 
ckcklkgsc t;dj] u- fp- dsGdj vknh usR;kaps lgdk;Z YkkÒY¨ g¨rs- iq.¨ ;sF¨ 25 u¨Ogsacj 1935 j¨th iq.¨ 
xzaFkkYk; la?k LFkkiu >kYkk- xzaFkkYk; 'kkókpk ejkBh Òk"¨rwu oxZ pkYkowu ekr`Òk"kk ek/;ekpk iqjLdkj 
ifgY;kank ;k oxkZus dsYkk- ;kf'kok; eqacbZ xzaFkkYk; la?k ¼1942½] ejkBh xzaFkkYk; la?k ¼1944½] dqYkkck okpukYk; 
la?k ¼1946½ gs la?k egkjk"Vªkr dk;Z djhr g¨rs- 
 ckGklkgsc [¨j ;kaP;k Ásj.¨us eqacbZ ljdkjus useY¨Y;k QSth lferhpk lkoZtfud iqLrdkYk;kP;k 
fodklklaca/khpk vgokYk 1940 e/;s Áfl) >kYkk- rRiwoÊ jk c- lh- ds- c¨Y¨ ;kauh c‚Ecs ifCYkd Ykk;czjht 
fcYk dk;ns d©fUlYkkr 1936 e/;s vk.kY¨ g¨rs- i.k rs eatwj g¨Å 'kdY¨ ukgh- QSth lferhP;k 
f'kQkj'khuqlkj 1947 e/;s e/;orÊ] Áknsf'kd] ftYgk vkf.k rkYkqdk okpukYk;kph jhrlj mÒkj.kh lq# >kYkh- 
ljdkjh ekU;rsuqlkj xzaFkkYk; la?kkph la?kVuk mÒh dj.¨] gsgh xzaFkkYk; pGoGhps ,d eq[; lw«k g¨rs- ;kYkk 
vuql#u 13 es 1949 j¨th egkjk"Vª xzaFkkYk; la?kkph LFkkiuk >kYkh- 
 xzaFkikYkukYkk okfgY¨Y¨ lkfgR; lgdkj gs ekfld] xzaFkkYk; ifj"knk] xzaFkikYku oxZ] xzaFkikYku f'kchjs] 
'kkY¨; xzaFkkYk; ;¨tuk] gh ;k la?kkP;k dk;kph Áeq[k oSf'k"VÓs g¨r- 
efgYkk efgYkk efgYkk efgYkk f'k{k.kkph lq#okr %f'k{k.kkph lq#okr %f'k{k.kkph lq#okr %f'k{k.kkph lq#okr %    
    b- l- 1848 e/;s egkRek T;¨rhck QqY¨ ;kauh iq.;ke/;s efgYkkalkBh 'kkGk lq# dsYkh- rh ,d 
Økafrdkjh lq#okr g¨rh- ;k 'kkGsr lkfo«khckbZ QqY¨ f'kdow YkkxY;k g¨R;k- ;kph lq#okr egkjk"Vªkrwu 
ÒhMsokMk iq.;krwu >kYkh- LFkkfud ikrGÓkaojgh gGwgGw 'kklukus vkf.k f£Lrh fe'kuÚ;kauh 'kkGk dk<Y;k- 
R;keqGs efgYkk oxZ f'kdw YkkxYkk- f'kdY¨Y;k efgYkk fopkj d: YkkxY;k- thoukps ,d osxGs Òku efgYkkae/;s 
fuekZ.k >kY¨- ;¨X;] v;¨X;] U;k;] vU;k; ;k lanÒkZr ;¨X; foosd dj.;kph {kerk frP;k vaxh ;sow YkkxYkh- 
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vkiYkh nq%[k rh c¨Ykw YkkxYkh] fYkgw YkkxYkh] ifjfLFkrhps Òku Bsowu vkiYkk fopkj ekaM.;kph bPNk'käh 
frP;kr fodflr g¨ow YkkxYkh- v'kkÁdkjs efgYkkauk f'kdowu l{ke dj.;kl efgYkkaP;k vk|f'kf{kdk 
ØkafrT;¨rh lkfo«khckbZ QqY¨] egkRek QqY¨] M‚- Òhejko jketh vkacsMdj] M‚- vWuh cs>aV] rkjkckbZ f'kans] x¨ikG 
x.¨'k vkxjdj] iafMrk jekckbZ] eg"kÊ /k¨M ä ds'ko dosZ] Lokeh foosdkuan egkRek xka/kh ;kauh vikj d"V 
?¨rY¨- 
 1976 Ykk ;qu¨P;k vf/kiR;k[kkYkh efgYkkalkBh vkarjjk"Vªh; la'k¨/ku vkf.k Áf'k{k.k laLFkk LFkkiuk 
dj.;kr vkYkh- 1979 Ykk efgYkk fo#) fYkaxÒsnkoj vk/kkfjr /k¨j.k u"V dj.;klaca/khpk ,d egÙoiw.kZ Bjko 
ikl dj.;kr vkYkk- 
 v'kkÁdkjs fó;kaP;k m)kjklkBh R;kauk '©{kf.kd {¨«kkr ekukps LFkku feGowu ns.;klkBh ;k loZ Fk¨j 
lektlq/kkjdkauh vr¨ukr d"V milY¨ o R;kaP;keqGsp vkt fó;kauk lektkr ekukps LFkku feGkY¨Y¨ vkgs- 
efgYkk fodkl Ogkok] R;kauk pkaxY¨ f'k{k.k feGkos ;klkBh dosZ ;kauh b- l- 1907 e/;s fgax.¨ ;sF¨ efgYkk 
egkfo|kYk; lq# dsY¨- 1912 iklwu fuoklh egkfo|kYk; lq# >kY¨- ;k fo|kYk;kr fo/kok vkf.k dqekjhdkukagh 
f'k{k.k fnY¨ tkr g¨rs- gs ,d ifo«k drZO; vkgs vls letwu R;kauh thouÒj fó;kaP;k ÒY;klkBh dke dsY¨- 
v'kkÁdkjs ÒkjrkrhYk xzaFkkYk; pGoGhpk bfrgkl R;kpcj¨cj fó;kaP;k m)kjklkBh dsY¨Y¨ e©fYkd dk;Z 
vki.kkl igko;kl feGrs- 
lekj¨i %lekj¨i %lekj¨i %lekj¨i %    
    fofo/k Lrjkoj dk;Zjr vl.kkÚ;k '©{kf.kd xzaFkkYk;kpk ewG gsrw ek«k leku vlr¨- laLF¨P;k 
/;s;/k¨j.kka'kh lqlaxr dk;ZØe xzaFkkYk;hu lsok o okpu lkfgR;kP;k enrhus dj.¨ gs Áeq[k dk;Z ;k 
xzaFkkYk;kuk djkos Ykkxrs- '©{kf.kd dk;Z dj.kkÚ;k laLFkk o la?kVukdfjrk '©{kf.kd xzaFkkYk;s ,d c©f)d 
lk/ku Eg.kwu dk;Z djrkr- v/;;u] v/;kiu] vH;klØekph iwrZrk rlsp f'k{kd o fo|kF;k±pk Lo;afodkl 
;ke/;s '©{kf.kd xzaFkkYk;s egÙokph Òwfedk ikj ikMrkr- 
lanÒZ xzaFklwph %lanÒZ xzaFklwph %lanÒZ xzaFklwph %lanÒZ xzaFklwph %    
1- dqaÒkj jktsaæ ¼2000½] egkfo|kYk;hu o fo|kihBh; xzaFkkYk;] ukf'kd % ;'koarjko egkjk"Vª eqä fo|kihB] i`- 7&11 
2- nso/kj fot; ¼2005½ Kkuxax¨«kh vad] ekpZ&,fÁYk] ì- 11&12 
3- ,l-ih- iokj] QMds Ádk'ku] d¨Ygkiwj 
4- rkdkjokc] uh- lh-] Ákphu iqLrdkYk;s o vokZphu okpukYk;s] *iapkèr*e/;s lekfo"V vfYkckx % uo d¨d.k Ádk'ku] 1951] ì- 9 
5- xkMxhG] Ñ".kkth ij'kwjke] lalkj lq[k] iq.¨ % cGoar x.¨'k nkÒ¨Gdj] 1893] i`- 2 
6- https://www. weeklysadhana. in/view- article, mangesl - nabar-on - pradip-karnik's book - granth -  

granthala - grnth - sanskrit. 
7- https:// mr. vikaspedia.in / education / 929 939 113f92994. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    वववव    राजक यराजक यराजक यराजक य    कायकायकायकाय    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    गलुाबरावगलुाबरावगलुाबरावगलुाबराव पपळेपपळेपपळेपपळे    
सहयोगीसहयोगीसहयोगीसहयोगी ा यापका यापका यापका यापक ,रा यशारा यशारा यशारा यशा   िवभागिवभागिवभागिवभाग मखुमखुमखुमखु  लोकसवेालोकसवेालोकसवेालोकसवेा महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, गारखडेागारखडेागारखडेागारखडेा प रसरप रसरप रसरप रसर, औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद,  

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल नबंरनबंरनबंरनबंर- 866898928 
 

भारतीय राजकारणात महा मा गांधीचे िवचार व काय भारतीय राजकारणात महा मा गांध ना अितशय 
मह वाचे थान आह े वातं य चळवळीम ये महा मा गांधीजीच ेअितशय मोठे मोलाचे असे योगदान भारतासाठी 
लाभलेले आहते अनेक चळवळीम ये महा मा गांध चा सहभाग आप याला दसून आलेला आह े भारतीय 
राजकारणाम य े यांचे काय आप याला पार पडले दसून येत े भारतीय राजकारणाम ये येक असले या 
अ यायकारक था परंपरा आिण अंध ा िवषयी जाणीव जागृती कर याच ेकाम महा मा गांध ना समाजाम य े
मो ा ेणी व तान े केलेल ेआपणास दसून येते भारतीय त ण आिण जनतेम य े वािभमानाची भावना िनमाण 
कर याच ं काम महा मा गांध ना या काळाम ये अितशय चांग या कारे केलेल े आपणास दसून येत े भारतीय 
वातं य चळवळीम ये ि टशां या िवरोधात अ हसक मागाने मोठा लढा उभारलेला आपणास दसून येतो 

समाजात येक असले या अनेक वाईट था उदाहरणाथ बालिववाह िवधवा िववाह जातीभेद अ पृ यता केशव 
पण लगभेद उ  िन य काळा गोरा इ यादी थम बंद कर यासाठी यांनीही य  केले दसून येते समाजाम ये 
जनजागृती कर याच ंकाम मो ा माणाम ये यांनी केलेले आपणास दसून येते या काळाम ये ि टशांचे िव  
अनेक आंदोलन या काळात यांनी उभारले असहकार चळवळ या मा यमातून व आयु या या मा यमातून यांनी 
सव जनतेला व नाग रकांना एक  आणून ि टशां या िव  वातं य िमळव यासाठी सव समाजाला दशा दे याच े
काम यांनी केल ेसवसहकाय या काळाम ये महा मा गांध या िवचारधारेला िमळाले तसेच डॉ टर बाबासाहबे 
आंबेडकर महा मा फुले लोकमा य टळक इ यादी सार या अनेक िवचारवंतांनी आप या िलखाणा या मा यमातून 
समाज आिण रा ांम ये जनजागृती घडून आणली पुरोगामी चळवळीचा वारसा लाभले या भारतीय समाज 
सुधारकानंी वातं य समता याय आिण बंद केला चालना दली समाजातील उपेि त वंिचत घटकाला घड याचे 
काम या काळाम य े ा िवचारवंतांनी केले या दशेम ये अशा कारे भारतीय वतं  चळवला दशा दे याच े
महान असे काय महा मा गांध नी यां या नेतृ वाखाली पार पाडले भारताला पर या या झोपणातून मु  
कर यासाठी महा मा गांध नी सामा य जनते या दयावर रा य केल ेराजवटी िव  जनतेम य ेजाणीव जागृती 
िनमाण कर याच े काम यांनी केल े अ हसा स या ह आिण असहकार चळवळीन े रा ांम ये मोठे प रवतन झाल े
जनतेम य े इं ज सरकार िवरोधात आ ोश िनमाण कर याचे काय महा मा गांधीज नी अितशय मो ा िहमतीन े
केलेले आपणास दसून येत े वातं य चळवळी बरोबरच महा मा गांधीजी समाजात येक असणा या अ याय था 
परंपरा यांना िवरोध दशना जाते लगभेद प  बालिववाह सती धान इ यादी आिण ित कमी ितगामी 
परंपरांचा गांधीज नी िवरोध क न ज मच जागृत कर याचे काय पार पाडले गांधीज नी ि यांची सवागीण गती 
हावी यासाठी पुढाकार घेतला तसेच म पनास ती  िवरोध केला भारतीय समाज सुधारकांम य ेमहा मा गांध च े
थान खूप उ लेखनीय शासन भारताला वातं य िमळवून दे यात यांचा सहाचा वाटा आह ेभारताम य ेअनेक 

समाजसुधारक झाले यांनी समाजातील अ याय आिण िवषमत े िव  आपला लढा उभा केला समाजाम ये 
नवचैतन िनमाण क न सवानी िश ण सवाना िश ण िमळावे यासाठी पुढाकार घेतला महा मा गांधी या 
िवचारसरणीचा भाव भारतीय रा यघटना सु ा पडलेला दसून येतो भारतीय राजकारणाम य े महा मा 
गांधीज नी समाजासाठी आिण रा ासाठी दशा दे याचे महान काय पार पाडले इसवी सन 1915 साली महा मा 
गांधीज चे भारतात आगमन झाले आ केतील गुलामिगरी आिण वंश भेद िव  चालिवलेला स या ह आिण 
उपोषणासारखे तं  यांनी वापरले भारतीय समाजाम ये मुलगा आिण प रवतन कर यात महा मा गांधीचे मोठे 
योगदान दसून येत ेमहा मा गांधी या सामाजीक  व राजक य कायाचा आढावा भारतीय राजकारणाम य ेमुलगा 
आिण प रवतन हावे यासाठी महा मा गांधीजीन ेआपले िवचार ाम वरा य या यां या मा यमातून  केल े
आह े घराबारात खे ाम येच आह े असा िवचार यांनी मांडला होता भारतीय समाजाम ये िनर रता अंध ा 
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दा र  सनाधीनता इ यादी सम या मो ा माणात हो या गांधीज नी यािवषयी समाजाम ये बोधन करायला 
सु वात केली समाजाम ये जर मुलगा आिण प रवतन झाले नाही तर आलेल े वरा य आप याला टकून ठेवता 
येईल का राजक य वतं याबरोबर आ थक सामािजक वातं य अिनवाय आह े असा संदशे महा मा गांधीला 
भारतीय समाजातील सव कारची मता न  हावी आिण समतेवर आधा रत समाज िनमाण हावा यासाठी 
िवचार यांनी मांडलेले दसून येतात. समाजाम ये येक असलेली सनाधीनता यावर यांनी कठोर श दात टीका 
केली म यम म ये पान समाजाला घेऊन जात ेसमाजाच ेआिण नाग रकांच ेनैितक अ यप  होत े यामुळे कुटंुबावर 
िवपरीत असे गंभीर प रणाम होतात यासाठी गांधीज नी म पानाला िवरोध क न समाजाम ये जाणीव जागृती 
िनमाण कर याच ंकाम केलं म यमान करणार हा सामािजक गु हगेार असतो अस िवचार यांनी मांडला. 

भारतीय ि यां या उ तीसाठी महा मा गांध नी पुढाकार घेतला रा ाची गती ही ि यांची गती आह े
असे मत यांनी मांडले रा ा या सवागीण िवकासासाठी ि यांचा िवकास होणे आव यक आह े यासाठी यांनी 
अितशय क  घेतले ेया हणजे सा  याच े माण वाढव यासाठी यांनी य  केले दसून येतात आ थक दृ ा 

ी स म होऊन वालंब यासाठी भारतीय समाजाच े बोधन महा मा गांध नी या काळात सिव तरपणे केलेले 
आपणास दसून येतात.भारतीय राजकारणाम य े जाती व थेने िवकृत असे प धारण केलेले दसून येते जात े
भारतीय राजकारणाचा अिवभा या अंग झालेले दसून येते राजकारणाम य ेसमाजाचे िवघटन होऊन अनेक जाती 

व थेला तड ेजाताना आपण दसून येते महा मा गांधीज ना वण व था  मा य न हती पण जाती  अ पृ यता 
ही अमानवी मानवी व पाची असून एक ू र सामािजक प त आह ेमाणसा माणसात व समाजासमत भेद िनमाण 
कर याच ंकाम या जाती व थेमुळे झाड दसून येते जाती व था ही भारतीय समाजाला लागलेला एक कलंक 
आह े असे माझे हरकत नाही समाजातनू जाित व थचेे समोर उ ाटन कर यासाठी समाजान े सहकाय करणे 
आव यक आह.े 

गांधीजी िश णाब ल आ ही होत ेपरंपरागत िश णापे ा यामुळे रा ाचे गती आिण िवकास होईल अस े
िश ण व था उपकरण असा िवचार यांनी मांडला होता िश ण ानदान करणे हा असतोच पण याचबरोबर 

ि म व आिण चा र याचा यो य िवकास हा िश णातून झाला पािहजे अस ेमत गांधीज नी मांडले होत े .(५) 
सामािजक िविवध भारताम ये चंड असे सामािजक िविवध आपणास दसून येते भाषा  वेशभूषा इ यादी बाबतीत 
िभ  त आह ेसामािजक आ थक व राजक य वतःम य े िबना दसून येते ब सं यांक गट अ पसं यांकावर अ याय 
करतो असे दोन गट भारतीय समाजाम य ेआपणास दसून येतात या दो ही समाजाम ये सम वय सहकाय शांतता 

थािपत कर याच ेकाम महा मा गांध  असे मोलाचे काय या काळाम ये केलेलेपण आपनास दसून येत.े  
महा मा गांधी या राजक य कायाचा :   

महा मा गांधीजीन े राजक य े ात कोणतीही मोठी पद े भूषवली नाहीत परंतु राजकारण ह े समाज 
बदल याचे प रणामकारक मा यम आह ेअसा िवचार गांधीज नी मांडला होता भारतीय वातं य ल ाच ेनेतृ व 
करत असताना अ य पणे यांनी राजक य े ात सहभाग हावे लागले महा मा गांध नी लोकशाही संबंधी आपले 
िवचार प  श दात मांडलेले आह ेस ेची िवक ीकरण ाम वरा य रा ीय वातं य अनेक राजक य िवचार यांनी 
व छपणे मांडलेले दसून येतात भारतीय रा ीय काँ ेसमधील राजक य नेत े आिण कायक याना यांनी दशा 

दे याचे काम केले दसून येते  असहकार चळवळीच ेनतेृ वमहा मा गांधीज नी केलेले होत ेस य अ हसा स या ह 
याचा पुर कार यांनी केला होता दशेाचे एक कारे राजक य नेतृ व यांनी पार पाडले दशेातील जनतेला बंद होता 
आिण एका मता चा संदशे यांनी दला महा मा गांधीज नी कोणतीही राजक य पद ेबसवले नाही पण रा समोर 
आदश िनमाण केला िविवध राजक य ावर यांनी आपली भूिमका घोिषत केली रा ीय काँ ेसमधील वष नेत े
महा मा गांध नी राजक य ावर चचा आिण िवचार  केले. गांधीज नी लोकशाहीम ये आ थक 
िवक ीकरणाचा पुर कार केला सव  समान असून कुणीही उ  वािण य किन  नाहीत लोकशाहीम ये असा 
लोकशाही समाजवाद गांधीज ना अपेि त होता सव नाग रकांना समान सामािजक दजा असावा सव कामांना 
समान ित ान िमळून समजा िनमाण क न दणेे हणजे सामािजक समता आह ेसमाजात ित ान वाढली पािहज े
असा िवचार गांधीज नी सावजिनक ासपीठावर नेहमी  केला आह ेसमाजाम ये आ थक भूषण तर गांधीज नी 
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भरले या दसून येत ेसमाजाम ये आ थक िवषमता न  झाली पािहजे तरच ख या अथान ेसमाजाचा िवकास होईल 
याच माणे स याच े िवक ीकरण जेवणा माणे वाढेल िततके ि  वातं य मो ा माणात वाढेल असे मत 
यांनी  केले होत.े रा ीय काँ ेसम य ेमहा मा गांधीची मोठी भूिमका पार पडली अ य पणे राजक य प ांना 

मागदशन केले राजक य ासपीठावर यांनी सामािजक सम या आिण ह ािवषयी तसेच यां या भूिमकेिवषयी 
जनतेम य े बोधन चळवळी रा  ा हदवी वरा य ह ेसव जाती जमातीच ेनाग रकांच ेअसेल  जा धमपंथ इ यादी 

कारचा कोणताही भेदभाव असणार नाही वरा याचे उखाणासाठी लाखो दशेभ  नाग रकांम ये चेतना िनमाण 
कर याच ेकाय गांधीज नी केले    
िन कष: 

भारतीय समाज सुधारक हणून महा मा गांधीज चे काय ापक व पाचे होत ेसामािजक िवषमता आिण 
असमानतेिवषयी यांनी बोधन केल ेसमाजकाय आिण राजक य काय करीत असताना याम ये संतुलन साध याचे 
काय महा मा गांधीचे अितशय चांग या कारे पार पाडले गांधी सामािजक राजक य आ थक िवचारसरणीला 
वेगळेच मह व ा  झालेले आह ेत कालीन समाजातील वाईट चालली होती आिण था परंपरा तसेच ि यांना 
स मानाची वागणूक िमळून यांनी िश णा या मा यमातून वावलंबी जीवन जग याचे मह व समाजापुढे यांनी 
मांडली दसून येत े याचबरोबर भारताला आिण जगाला गांधी या िवचारातून नेहमी ेरणा िमळते समाजाम य े
आिण संपूण जगाम ये िहसाचार अ याचार वाढ यास दसून येतो यासाठी गांधीचे िवचार आिण त ान जगाला 
मागदशक केले.                       
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकराचं ेमराठी सािह याला योगदानबाबासाहबे आबंडेकराचं ेमराठी सािह याला योगदानबाबासाहबे आबंडेकराचं ेमराठी सािह याला योगदानबाबासाहबे आबंडेकराचं ेमराठी सािह याला योगदान    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सवगोड एनसवगोड एनसवगोड एनसवगोड एन....    सीसीसीसी....    

मराठी िवभाग, उमा महािव ालय पंढरपरू 
मो.नं ८८८८९९४६१७ 

तावनातावनातावनातावना    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी केलेले कायकतृ व महारा ातच न ह े तर भारतीय समाजजीवनात रा ीय 

एका मता साधणारे आह.े समाज सुधारणेच े यांचे ह ेकाय संपूण िव ाला िवकासाची ेरणा दणेारे आह.े सामािजक 
कायातून यांनी ज ेमूलभूत त व चतन मांडले यातून मानवा या दा यमु चा िवचार  झाला आह.े थािपत 
भारतीय समाज व था ही व यािधि त अस यामुळे यातून जाती व था िनमाण झा याचे दसते. यामुळे ही 
समाज रचना िवषमतेवर आधा रत आह.े या सामािजक िवषमतेला धम ंथांचे अिध ान लाभले अस याचे दसते. 
यामुळे ही समाज व था अप रवतनीय ठरली होती. शतकानुशतके गुलामीत ठेवले या समाजात ितकार शू यता 

िनमाण झाली होती. आप या या दयनीय अव थेचे कारण मानविन मत समाज रचनते नसनू कमिवपाकाम ये 
अस याचे गुलामीत ठेवले या समाजाला भासिव यात आले होत.े यामुळे गुलामीचे जगणे वीकारले या समाजाला 
यूनगंडातून बाहरे काढ यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी लोकशाही मागाचा अवलंब केला. गुलामीत 

जगणा या समाजात वातं याचे फु लग चेतिव याचे अवघड काम केले. ी पु ष समानता, जातीव य समाजाच े
िवसजन हणजेच दिलततेर समाजाम ये समतेची भावना जागृत केली व िव ानवादाचा वीकार केला. यानंी 
नवभारता या जडणघडणीत आपले संपूण आयु य वा न घेतले. संपूण समाजात िवचार ातंी घडवून आण यासाठी 
यांची भाषणे मह वाची ठरतात. तसचे यानंी सं कृतीचा भाग असलेला 'सािह य' हा कार बोधनासाठी 

िनवडला. यातनूच मराठी भाषा व मराठी सािह य समृ  झाले आिण मराठी सािह या या क ा िव तृत झा या. 
डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर आिण मराठी भाषा बाबासाहबे आबंडेकर आिण मराठी भाषा बाबासाहबे आबंडेकर आिण मराठी भाषा बाबासाहबे आबंडेकर आिण मराठी भाषा ::::----                

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकराना ब भाषा अवगत हो या. तरीही यानंा मातृभाषा मराठी ब ल कमालीची 
आ था व आदर अस याचा दसतो. यांनी सामािजकशा ातील ान िवषयक िस ांत मराठी भाषेत आणल े
हणजेच मराठी भाषेला ानभाषा बनिवलेले दसते. यांनी सतंवा य फार काळजीपूवक अ यासले होते.  तसेच 

आधुिनक मराठी सािह यातील महा मा योितराव फुल,े लोकिहतवादी, िचपळूणकर, लोकमा य टळक, आगरकर 
ह रभाऊ आपटे, खािडलकर, दवेल गडकरी, केळकर, को हटकर, वरेरकर आ द या सािह याचा अ यास केला होता. 
वाचन आिण लेखन हा डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा थायीभावच होता. यांनी मूकनायक,बिह कृत भारतआिण 
जनता या वृ प ातून जे परखड समाजवा तवदश  बोधना मक समाज प रवतनशील लेखन केले ते वाचकानंा 
अंतमुख होऊन िवचार वृ  करणारे अस याच े दसत.े मराठी सािह याला तसेच भारतीय सािह याला वैचा रक 
ग  या वा य काराला यांनी मोठे योगदान दले आह.े वृ प ा या मा यमातून मराठीत वैचा रक लेखन केले. 
याम ये समाजात वैचा रक ांती घडवून आण याच ेसामथ ह ेकालातीत आह.े    

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकरां या दिृ कोनातनू साबाबासाहबे आबंडेकरां या दिृ कोनातनू साबाबासाहबे आबंडेकरां या दिृ कोनातनू साबाबासाहबे आबंडेकरां या दिृ कोनातनू सािहि यकाची भिूमका िहि यकाची भिूमका िहि यकाची भिूमका िहि यकाची भिूमका ::::----    
सािह याचा उ म आिण िवकास मानवी समाज जीवनात घडत असतो. या मानवी समाजातच सािह याच े

योजन आिण प रणती ठरत असते. सािह यकृती ही भाषा आिण अनुभव  यां या मदतीने घडलेली या 
असते. ही िन मती सां कृितक िन मती असत.े सािह य िन मती करणारा सािहि यक हा समाजाचा एक घटक 
असतो. या या सािह यकृतीतून याला समाजाम ये आलेले अनुभव परावत होत असतात. यािवषयी यशवंत 
मनोहर हणतात" सािह याची जीवनाशी बांिधलक  असतेच. जीवनातील वहारां या साम ीिशवाय लिलत 
सािह य संभवू शकत नाही. सािह यकृतीचा आशय हा नानािवध जीवन वहार व सािहि यकांचे मन यां या संवादा 
िवसंवादातून साकार होत असतो आिण या आशयाची अिभ  सव जीवन वहारां या साम ी िच णा ाराच 
सािहि यक करीत असतो. ते हा सािह याची जीवनाशी असलेली बांिधलक  कोणीही नाका  शकत नाही. ती 
कलावादीही नाका  शकत नाहीत आिण जीवनवादीही नाका  शकत नाहीत."१ सािह यकृतीची िन मती ही 
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मानवी समाज जीवन वहारा या साम ीतूनच होत असते. सािहि यकाला जे जीवन अनुभव येतात याची 
अिभ  सािह यामधून होत असते. सािह यात कलामू यांबरोबर जीवनमू य ही अंतभतू असतात. ती 
अप रहायपणे येतात. 

सािहि यक हा समाजाचा एक मह वाचा घटक असतो. या या सभोवताल या सामािजक,सां कृितक 
पयावरणाशी जैिवक नाते असते. यामुळे पयावरणातील ि थती गतीचे पडसाद या या सािह यकृती मधून उमटत 
असतात. यामुळे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंा सािह यही नवजीवन िनमाण करणारी श  वाटते. आप या 
समाजाम ये उ म सािहि यक िनमाण झाले पािहजते आिण यांनीकोणती भूिमका बजावली पािहज ेयािवषयी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडक पुढील मत प  करतात "उदा  जीवनमू ये व सां कृितक मू य ेआप या सािह य कारातनू 
अिव कृत करा. आपलं ल  आकंुिचत, मया दत ठेवू नका. ते िवशाल बनवा! आपली वाणी चार भतीपुरती राखू 
नका. ितचा िव तार होऊ ा. आपली लेखणी आप या ांपूत च बं द त क  नका. ितचं तेज खे ापा ातील 
गडद अंधार दरू होईल अस ं व तत करा. आप या या दशेातउपेि तांचं, दिलतांच ंफार मोठं जग आह.ेह े िवस  
नका. यांचं दःुख, यांची था नीट समजावून या आिण आप या सािह या ारे याचंं जीवन उ त कर यास झटा 
यातच खरी मानवता आह.े"२ सािह याचा क बद ू माणूस असला पािहजे या या था वेदना जाणून घेऊन 
या या उ त जीवनासाठी लेखकांनी यां या लेखणीने दशा दशवली पािहजे. सािहि यकाला आलेला अनभुव 
हणजे याची संवेदन वृ ी असते. माणूस आिण या या भोवतालचे जग यािवषयीचे यां या पर परांसंबंधाचं े

न ाने झालेल ेआकलन असते. तोच सािहि यकाचा आ मिव कार असतो आिण तचे जीवनभाषेही असते. हा अनभुव 
सािहि यकाला सामािजक बनवतो. सािहि यकाची जडणघडण ही समाजातच झालेली असत.े हणूनच 
सािहि यकाचे ि म व समाजसापे  असते. यामुळे या या भूिमकेिवषयी डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी मागदशन 
केलेले दसून यतेे. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी लेखकांसमोर वतः या उदाहरणाने एक आदश लेखक व याचे लेखन कस े
असावे याचा पायंडा घालून दला. यांनी समाज वा तवाचे िनरी ण केले. यात जाणिवले या आढळून आले या 
िवसंगती िवषयी परखड ितपादन केले. यावेळी युि वाद, िच क सा क न आपली ठाम भूिमका मांडून बोधन 
केलेले आह.े त े भावी भाषाशैलीम ये असलेले दसत.े या भावी भाषाशैली दारे केले या बोधनाचा समाज 
मनावर भाव झा याचा दसून येतो. 
डॉडॉडॉडॉ....    बाबाबाबाबासाहबे बासाहबे बासाहबे बासाहबे आबंडेकरां या वा यीन कतृ वाचा समाजमनावर पडललेा भावआबंडेकरां या वा यीन कतृ वाचा समाजमनावर पडललेा भावआबंडेकरां या वा यीन कतृ वाचा समाजमनावर पडललेा भावआबंडेकरां या वा यीन कतृ वाचा समाजमनावर पडललेा भाव::::----    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े तकिन  व िववेकवादी लखेक होते. यां या या लेखनाचा भाव  परंपरेन े
यांना जीवना या सवच े ांम ये उपेि त ठेवले या सवावर झाला. तसेच भारतीय समाज मनावरही झा याचा 
दसतो.डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांचे ंथ, यांची भाषणे याबरोबरच वृ प ीय लेखन या सवा या भावातनू 

लेखकांचा मोठा समूह महारा ात िनमाण झाला. यानंी केले या सािह य लेखनामुळे थािपत मराठी सािह यात 
थमच गावकुसाबाहरेचे जगणे दिलत सािह यामधनूआले. यामुळे मराठी सािह याचा िवकास झाला. 

मराठी दिलत सािह यमराठी दिलत सािह यमराठी दिलत सािह यमराठी दिलत सािह य::::----    
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या िवचार, कायकतृ वाने समाजाम ये प रवतन घडवून आणले. यातनू 

 वातं य तसेच संघटन वातं याच ेही मह व जाणवले. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िलिहले या भारतीय 
रा यघटनेत वातं य, समता, बंधुता व सामािजक याय ही त वे क वत  मानली. हणूनच दिलत समाजावर 
िप ान् िप ापासूनची लादलीगेलेली गुलामी नाका न वातं याचा पुर कार केला गेला. तसेच अिभ  
वातं याची जाणीव होऊन डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारांचा सार व चार होऊ लागला. यावेळी  
वातं य तसेच संघटन वातं य ही मह वाचे मानले गेले. यातून एक नवी चळवळ िनमाण झाली. ती चळवळ 
हणजे 'दिलत चळवळ' होय. या चळवळीस वैचा रक अिध ान डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे तेज वी व ांती वण 

िवचारच होते. या चळवळीतूनच एक िनि त असा सािह य िवचार मांडणारा मराठी सािह यात एक नव सािह य 
वाह जोमाने पुढे आला तो हणजे दिलत सािह य वाह होय. कब ना दिलत सािह यालाच 'चळवळीचे सािह य' 
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असेही हट याच े दसून यते.े दिलत सािह य िवषयी अजुन डांगळे हणतात "भारतीय समाजातील जाती व था, 
अ पृ यते सारखे ितचे भीषण व प इथली शोषण व था या सग याची जाणीव होऊन ित यािव दची 
न दिवलेली बंडखोर ित या हणजे दिलत सािह य होय. दिलत सािह या या सदंभात दिलत ही कोणती एक 
जात नसून ती जाणीव आह"े३ दिलत सािह य ह ेभारतीय समाज व थेतील मानविन मत जाती अंतासाठी िनमाण 
झालेले दसते. इथ या शोषण व थेिव  दिलत जािणवेतून बंडखोर ित या न दवते. कारण दिलत ही जात 
नसून ती एक जाणीव आह.े या जािणवेत मानवा या दा यमु चा िवचार आह.े मानवी समाजाची आिण या 
समाजातील माणसां या उ ांतपणाची अव था आह.े हणजेच दिलत या श दाचा पिहला अथ जाती व थेमुळे 
शोिषत असलेला मानवसमूह असा होतो. तसेच दसुरा अथ ांितकारक मानवसमूह असाही होतो. दिलत समाजाला 
हजारो वषापासून होत असले या अ यायािव  ितकार कर याचे बळ डॉ.बाबासाहबे आंबेडकरांनी दले. या 
सािह यातनू मानवी मू याचंी ित ापना केली. सामािजक प रवतना या येयाने े रत झालेले सािह य नव 
समाज व था िनमाण करणारे आह.े कारण ह ेसािह य सामािजक बांिधलक चे आह े याम ये रा ाचे जीवन उ त 
करणा या मू यांचा पुर कार होताना दसतो. हणूनच दिलत लेखकांनी पारंपा रक कले या कसो ा आिण 
स दयशा  नाकारल े दसत.े दिलत सािह या या स दयशा ािवषयीची मांडणी शरणकुमार नबाळे पुढील माणे 
करतात " आंबेडकरी िवचार हा दिलत सािह यातील स दयिवचार आह.े वातं य ह ेदिलत सािह याचे स दयमू य 
आह.े"४ याव न दिलत सािह याचे ेरणा थान डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर आहते. दिलत सािह य या जािणवेतनू 
िनमाण झाले ती गुलामी िव ची जाणीव अस याचे दसते. हणजेच या जाणीवेत वातं य समता, सामािजक 
याय, बंधुता या त वांचा समावेश असलेला दसतो. दिलत जाणीव ही आंबेडकरी िवचाराने े रत झालेली दसते. 
यानुसारच दिलत सािह याचे स दयशा  मांडलेले आह.े दिलत सािह य ह ेवा तव जीवन अनुभवावर िनमाण झाल े

आह.े दिलत सािह य ह ेजीवनवादी सािह य आह.े या सािह यातून समाजवा तव  होते. यामुळे या सािह याच े
स दयशा  ह ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या िवचारानंा स दय िवचार व स दय मू य मानते. हणूनच हजारो वष 
चालत आले या िवषम व था जोवर समूळ न  होत नाही तोपयत दिलत सािह यातून डॉ. आंबेडकरांनी मांडलले े
मानवीदा य मु चे िवचार वेगवेग या वा य कारातून  होत राहणार आहते.सामािजक जीवन, रा ीय 
जीवन उ त करणारे आहते. 

मराठीदिलत सािह य ह ेभारतीय दिलत सािह याचे दशादशक सािह य अस याचे दसते. आ मकथन हा 
वा य कारच दिलत सािह याने भारतीय व मराठी सािह याला दला आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या 
वैचा रक वा य योगदानातून मराठी सािह याचा िव तार झा याचे दसून येते. यांनीसंिवधाना या 
मा यमातूनउपेि त, वंिचतानंा अिभ  हो याचे वातं य दान केले. हणूनचमराठी सािह या या क ा वृ गत 
होताना दसतात. यामुळेच मराठी सािह य अिधक ापक होत जाणार आह.ेडॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचेमराठी 
सािह याला ह ेिन ववाद अस ेयोगदान आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं 

सािह यिन मती ही समाजामधील घटकाकडून समाजासाठीच होतअसते.सािह यिन मती ही एक सां कृितक 
घटना आह ेतसे सािह य हा सं कृतीचाच एक भाग आह.े शतकानुशतके गुलामी लादले या समाजाला आ मजाणीव 
वआ मभान दे यासाठी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आप या भाषणां ारे बोधन केले. याबरोबरच समाज 
जागृतीसाठी सािह य या काराची िनवड केली. यांचे ि म व ब भािषक होते तरीही यानंा मातृभाषा 
मराठीचा अिभमान होता. यांनी समाजाम ये सािह यमा यमातून प रवतन केल.े हणूनच  लेखकाने समाजा ती  
संवेदनशील असले पािहजे समाजातील ि थती गतीच े िच ण करताना भिव याचा वेध घतेला पािहजे. अस े
मा दषापर िवचार वे  केले. हा िवचार यां या ंथ िन मतीतनू ययास येतो. यांनी वृ प ात युग वतक 

ांितकारी िवचार मराठी भाषेतून  केले आिण यातनू मराठी सािह यातील वैचा रक ग  वा याला योगदान 
दले. यां या या िवचाराचंा समाज मनावर भाव पडून दिलतेतर समाजाम ये दिलतांिवषयी समतेची भावना 

जागृत होताना दसते. दिलत समाजाम ये वातं य या मू याची जाणीव जागृती होऊनदिलत चळवळ उदयाला 
आली. यातनूच दिलत सािह य वाह िनमाण झाला. दिलत जािणवेतनू िलिहलेले ह े सािह य मानवाला ित ा 
दणेारे आह.े दिलत सािह याने मराठी सािह यात आ मकथन हा वा य कार न ाने हाताळला यातूनउपेि त, 
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बिह कृत समाज जीवनाच ेजगणे मराठी सािह यात थमच आले. याबरोबरच या या समाजा या मराठी बोली 
ा मराठी सािह याम ये आ या. मराठी दिलत सािह य ह ेभारतीय दिलत सािह याला दशा दशिवताना दसत े

तसेच माणसाला क वत  मानणा या या मराठी दिलत सािह याच ेनवे सािह यशा  िनमाण झाले. याम ये दिलत 
सािह यातील स दय िवचार हा 'आंबेडकरी िवचार' मानला तर ' वातं य' ह े याच ेस दय मू य मानले गेले. डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरां या योगदानातून मराठी सािह यात आलेले ह ेमू य रा ाला उ त करणारे अस यामुळे दिलत 
सािह य ह ेवैि क पातळीवर गे याचे दसते. हणजेच मराठी सािह य वैि क पातळीवर जात.े याच ेकारणमराठी 
सािह याला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे मोलाचे योगदान झाले आह.े 
संदभ ंथ    

१. यशवंत मनोहर - दिलत सािह य चतन, संघिम ा बुक हाऊस नागपूर .आ.१९८८ पृ. ०४ 
२. यशवंत मनोहर - आंबेडकरी चळवळ आिण सािह य डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचे मत वरील ंथातून उ घृत अभय काशन 
नागपूर    . आ. १९९३पृ. ९१ 
३. अजुन डांगळे - दिलत िव ोह, लोकवा य गृह मुंबई,तृ.आ.२००७ पृ.१४२ 
४. शरणकुमार लबाळे - दिलत सािह याचे स दयशा , दलीप राज काशन पुणे ि द.आ.२००४पृ.१२६ 
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बजंारा समाज सधुारक बजंारा समाज सधुारक बजंारा समाज सधुारक बजंारा समाज सधुारक : : : : सतं सवेालाल महाराजसतं सवेालाल महाराजसतं सवेालाल महाराजसतं सवेालाल महाराज    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . गजानन पाडुंरंग जाधवगजानन पाडुंरंग जाधवगजानन पाडुंरंग जाधवगजानन पाडुंरंग जाधव    
मराठी िवभाग मुख, लोकसेवा कला व िव ान महािव ालय, गारखेडा प रसर औरंगाबाद. 

मोबाईल: ८२७५९४६८६६ 
महारा  ही सतंांची भूमी आह.े या भूमीत अनेक राजे आले यांनी यां या प तीने कायद ेबनवून रा यही 

केले. स े या दरबारात अनके कार या घटना घड या, स ेचे उलथापालथ-अदलाबदल झाली. परंतु या भूमीत 
संतांचे काय अखंडपणे सु  आह,े अशी क येक वादळे येतील आिण िनघून जातील, महापुरामुळे मोठमोठे ड गर, 
वृ  न  होतील. परंतु साि वक वृ ीचा झरा या मा यमातून वाहतच राहील. सतंां या उपदशेानुसार जे बोलतील 
आिण चालतील तेच वानंद सुखाचे अिधकारी होतील. हा साि वक िवचार महारा ात संत मुकंुदराजापासनू त े
रा संत तकुडोजी महाराज, गाडगेबाबा पयत अनेकांनी मांडला. अजूनही ही मािलका अिवरतपणे सु  आह.े गे या 
दहा - बारा शतकात कतीतरी संत होऊन गेल,े यापैक  काही ठळक सतं िवशेषत: यांच ेवां मय उपल ध झाले 
यांचीच नावे समाजा या मुखी आहते बाक च ेसंत अ ातच रािहले आह.े संतांचा ससंार हा िव  पा मक असतो, 

ते जाती पंथा या बंधनात बांधून राहत नाहीत, यांनी सामा यजनां या मनोिवकासासाठी या या समाजास वा 
पंथां या लोकानंा नीतीच ेडोस दे याचे काय केलेले दसत.े या अलौ कक, दै द यमान कामिगरी करणा या सतंां या 
िवचारात संत सेवालाल महाराज ह े एक गोर बंजारा समाजाचे सतं होत. यांनी गोरबोली व लोकगीतांतनू 
समाजिहत, समाजसुधारणा, परंपरा, सं कृती, मू ये जप याचा उपदशे दला तो समाजाला दशा दे यासाठी ेरक 
असा आह.े 

बंजारा समाज हा दवेीपुजक, िपतृपूजक आिण िनसगपूजक आह.े तांडयातून समूहाने राहणारा एकेकाळचा 
हा भटका समाज पोटापा या या सोयीसाठी बराच काळ भटकत रािहला आिण िवसा ा शतकात जागोजागी 
ि थरावला आह.े अशाच या मागासले या भट या गोर बंजारा समाजात संत सेवालाल महाराजांचा ज म १५ 
फे ुवारी १७३९ रोजी आं दशे रा यातील गोलालडोडी तांडा ता. गु ी िज हा अनंतपूर या ठकाणी झाला. 
यां या विडलांचे नाव भीमा नाईक व आईचे नाव धरमणी होते. यांना ब द,ू ह पा व भाना अस ेतीन भाऊ होत.े 

संत सेवालाल ह ेसवात मोठे होते ते लहानपणापासूनच िवर  वभावाचे होते. यां या घरची प रि थती फारच 
नाजूक होती, परंतु यांचे वडील फार इमानदार व सदाचारी ह थ होत.े यांनी सतं सेवालाल यां यावरही चागंले 
सं कार केल.े 

ी जगदबेंवर अपार ा ठेवणारा हा समाज आह.े या मुेळेच धरमणी या पोटी भगवंताचा अवतार 
‘सेवादास’ पाने कटला अशी ा आह.े सेवादासाचे बालपण अ यंत क ात गेले. जंगलात गवत काप याचे काम 
यांना करावे लागले. भटकंती तर आयु यभरच केली. ही भटकंती करीत असतानाच सवेाकाय आयु यभर केले आिण 

बंजारा समाजातील लोकानंा सतमागान े जीवन जग याचा उपदशे केला. या उपदशेातील काही मौिलक त वे 
या ठकाणी संि पणे मािहतीसाठी दते आह,े यातून बंजारा समाजातील ी संत सेवादासाने अठरा ा शतकात 
अ ान, अंधकारातून लोकांना बाहरे काढ यासाठी केले या य ांची यशोगाथा थािपत लोकां या नजरेत यावी व 
यांचे ल  या संतां या उपदशेा मक िवचाराकड ेवळावे हा आह.े 

संत सेवालाल महाराज यांनी तां ातील सम या जवळून पािह या हो या, अनुभव या दखेील हो या. गोर 
गणांचे िवदारक दृ य व दःुख पा न संत सेवालाल महाराज समाजसुधारणाकड ेवळले. यासाठी यांनी आयु यभर 
ल  न कर याचा िन य केला आिण सतयुगातच यानंी लोकांना गोर बोलीतून मौिलक उपदशे दले, याम ये त े
हणतात- 

यी सतयुग छ, येरे बाद किलयुग आये  
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किलयुगेम क लोळ चालीय े
मायेने बेटा भारी वीय  

वरील उपदशेात संत सेवालाल महाराज आप या गोर समाजातील लोकांना सांगतात क , आज ह े
सतयुगचालू आह.े स या लोकांची सं या फार कमी आह,े यानंतरची वेळ ही किलयुगाची आह.े किलयुगास सतं 
सेवालाल महाराजांनी यं ाचे युग हटले आह.े या युगात लोकसं येत भरमसाठ वाढ होणार आह,े तसेच अंदाधुंद 
असा माणसांचा क लोळ राहणार आह.े यामुळे किलयुगात सवच बाजूनंी फ  भांडण तंटे िनमाण होतील. यामुळे 
या युगात नातेगोते लांब जा याचा धोका आह.े आज मुलगा-मुलगी आई-विडलां या आ ेिशवाय काही करत नाही. 
परंतु किलयुगात ही प रि थती बदलेल याम ये मुलगा-मुलगी घरातील आई- विडलां या िवचाराची चौकट 
ओलांडून पुढे जा यास मागेपुढे पाहणार नाही. याचबरोबर कुटंुबातील माणसाचंा सुसंवाद कमी होईल, अस े
महाराजांनी किलयुगाब ल आपले मत  केले होते. याच माणे ते पुढे हणतात- 

रिपया कटोरो पाणी वक जाय 
रिपयार तरंे चणा व कय े

बाईरो राज आये  
सोनेरी सग, गवा वक जाय  

संत सेवालाल महाराज पुढे आप या उपदशेात सांगतात क , हा येणारा किलयुग तो फार भयानक राहणार 
आह.े येक गो  पैशािशवाय होणार नाही. येक व तसूाठी भरपूर कमत मोजावी लागेल. आता फुकट िमळणारे 
पाणी दखेील पैशािशवाय िमळणार नाही. या काळात महागाई मो ा माणात वाढत जाईल. यामुळे एका 
पयात िचमूटभर हरभरे सु ा िमळणार नाही. अस े भा कत संत सेवालाल महाराजानंी सतयुगातच आप या 

िश यांना सांिगतले होते. तसेच किलयुगात ि यांचे रा य िनमाण होईल येक े ात ि या अ ेसर राहतील. 
बंजारा समाजात पूजनीय असणारे गाय, बैल, हसै असे पाळीव ाणी दखेील सो यासार या भावात िवक या 
जातील. यामुळे किलयुग ह े सवच बाजून े दु च ात गंुत यासारखे राहणार आह.े असा संदशे संत सेवालाल 
महाराजांनी बंजारा समाजात दला होता. याच माणे कधी कधी प रि थती सवसामा यां या हाताबाहरे जाईल 
यासंबंधी मत मांडताना सेवालाल महाराज हणतात- 

वाना वानार दख आय, घर घर डॉ टर आय 
डॉ टर दखेर परख क रय,े वोन दख कोणी लाभ,ं  

बोलतू बोलतू मन या म रय.े. 
वरील कथनातून संत सेवालाल महाराज आप या गोर गुणांना सांगतात क , किलयुगात असा य अस े

आजार होतील. या रोगाचे िनदान कर यासाठी घरोघरी डॉ टर येतील, परंतु यांना तो आजार सापडणार नाही व 
याचे कारणही समजणार नाही. आजार न समज यामुळे यां यावर उपचार करता येणार नाही. यामुळे माणसे 

बोलता-बोलता मरतील. अशी गंभीर सम या किलयुगात िनमाण होईल व िविवध अशा सम यां या िवळ यात 
समाज गुरफटला जाईल. वतमान असा य अशा दधुर कोरोणा आजारात ही प रि थती आपण सवानी अनुभवली 
आह.े यामुळे वरील वचन स य ठरत आह े क  काय अशा कारची प रि थती दसत े आह.े सतं सेवालाल 
महाराजांनी गोर बोलीतील लोकगीतातून मानवा या जीवना ब लच े िवदारक स य समाजासमोर मांडल े आह.े 
यांनी आप या उपदशेात किलयुगातील आई-विडलांब ल चता, स य, महागाई, ाणी व पशु यां या ब लचे मत, 
ेम व यां या जीवनासंबंधी िवदारक स य समाजासमोर आणलेले दसते. चांग या िवचारातनू, आचरणातून आपल े

अि त व आपण कोण याही प रि थतीत सांभाळून ठेवू शकतो, यासाठी गरज आह ेती फ  आ मिव  वासाची ह े
यांनी वारंवार सांिगतलेले दसते. सतं सेवालाल महाराज आज म चारी असून ी जगदबेंचे महान भ  होत.े 
याच माणे स पु ष तसेच ते शूरवीर महा मा होत.े सेवाभाया ह े दरूदृ ीचे होते. समाजातील त णांनी 
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अ यायािव  लढा, अिन  ढी, अघोरी था बंद क न दहशतवादाचे समूळ न  करा व परा मी हा असा संदशे 
संत सेवालाल महाराज दते असत. 

बळी थे या बाबतीत या काळा या बंजारा समाजाची अशी समजूत होती क , दवेीला बकरा बळी दला, 
बक या या र ान े पूजा केली क , दवेी जगदबंा स  होत.े परंतु ी संत सेवालाल यांनी या लोक वाहा या 
िवरोधात आवाज उठिवला. माता जगदबंा ही जगाची आई आह.े आपण सारे ितचे लकेरे आहोत. सारे जीव ित याच 
कृपेने या जगात आलेले आहते. मग ती आप याच लकेराचंा बळी कसा मागेल? ह ेसवेालाल महाराज गोरबोली या 
लोकभाषेत सांगत असत. यातून यांनी भूतलावावरील सव सजीवासंाठी परमे राकड े ाथना केलेली दसते ती 
अशी- 

जीव जनगानीर साई हसे 
कडा-मंुगीन साई हसे 

पापी चंडाळेन दरू रेकाडसे 
झ डझोल हजारकोस टाळेस.. 

बंजारा समाज दवेीपुजक अस याने बळी दे याचे धा मक था होती. मग ते ज म असो, मृ यू असो, सण 
असो क  सं कार िवधी, िववाह असो कोणतेही काय असो बळी दऊेनच केला जात असे. बळी था बंद कर यासाठी 
संत सेवालाल महाराजांनी जीवनभर य  केले. यांनी लोकांना सांिगतल ेक , कणाकणात दवेाचा अंश आह.े एका 
जीवानी दसु या जीवास मारणे हा माणूसपणा नाही, तर रानटीपणा आह.े सतं सेवालाल वतः शाकाहारी होत.े 
आजही वाशीम िज ात यां या समाधीजवळ गुळ ग हाचा साद ‘िशरा’ कडाव हणून वाटला जातो. सेवालाल 
महाराज अ हसावादी होते. अ हसावादी त व ान सागं यामागे समाजसुधारणेचा भाग सेवालाल महाराजानंा 
मह वाचा वाटला. कारण हा समाज दवेीला स  कर यासाठी वषात पाच दहा बकरे कापतात. कज काढून नवस 
करीत अस याच ेसतं सेवालाल महाराजांनी बिघतल ेहोते. ही था बंद पडावी हणून ते नेहमी य  करीत अस.े 
‘मी पण दवेीची भ  करतो, मला दवेी स  झाली आह,े बळी द याने दवेी स  होत नाही’ असा िवचार 
समाजासमोर मांडून हसेपासून दरू कर याचा य  केला. भ साठी भजन, क तन, स संग मह वपूण आह.े 
याक रता बंजारा समाजात नंगारा- थाळीवर भजन गा याची आवड िनमाण केली. दवेीचे गुणगान के याने मन 
स  होते. मन स  अस यािशवाय दवेी स  होत नाही. हा िवचार समाजात जिव यामुळे आज यके 

तां ात भजन मंडळ तयार झा या आहते. क येक ठकाणी स संग होत आहते. ह ेसव प रवतन सतं ी सेवालाल 
महाराज यां या िवचारातून झालेले दसते. समाजाब लची जाणीव, ेम, याग, भावना, समाजवृ ी यांचा वीकार 
क न समाजात प रवतन घडवावे असे संत सेवालाल महाराजांना वाटत होत.े ह े यां या आिण िन वाथ  
िवचारातनू प  होते.  

संत सेवालाल महाराजानंी लोकगीतातनू िनसगाब ल आदर, ेम, जीवजंत,ू लहान मुले, संत, आई वडील 
यां या ब ल िवशेष असे ल  दऊेन गोरगणांना उपदशे केले आह.े यामुळे यां या लोकगीतातनू व िवचारातनू 
आिण संदशेातून समाजिहत, समाजसेवा, ग रबासाठी झट याचे क , यां याब लची तळमळ जाणवते. अठरा ा 
शतकात राजस ा ि थर न हती यामुळे बंजारा तां ातील सवच लोकानंा लदणेीचे काम िमळेलच याची शा ती 
नसे यामुळे उपासमार हायची. आपली उपासमार टाळ यासाठी काही लोक गु हगेार वृ ीचे हायला लागली. 
यामुळे चोरी कर याकड े यांचा कल वाढू लागला. यामुळे संत सेवालाल महाराजांनी अशा चोरी क न जीवन 

जीवन जगू इि छणा या लोकांना यापासनू परावृ  केल ेआिण आपण इमानदार लोकांचे वारस आहोत, आप याला 
क  करता यतेे. काही गु हगेारी वृ ी या लोकांमुळे संपूण बंजारा समाजच बदनाम होत आह.े ह ेलोकां या ल ात 
आणून दे याचा य  यांनी केला, यासाठी ते बंजारा बोलीतून उपदशे करीत असत- 

करीये चोरी, खाये कोरी 
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हात आये हातकडी 
पगेमाई पिडये बेडी 

डोरी डोरी हडीय…े 
बंजारा समाजाम ये जातपंचायत होती आिण अजूनही काही ठकाणी आह.े गोरग रबाला याय दे याचे 

काम तां ा या नायकाकड ेहोते. पण नाईक त ड पा न याय दते असत. यामुळे गोरग रबांना दडं क न नाईक 
आपला वाथ सािधत असे. स य हाच माणसाचा धम आह.े माणसांनी यायान ेवागवले पािहज,े स या समोर गरीब 
आिण ीमंत असा भेद नाही. जो कोणी आप या वाथासाठी गोरग रबांवर अ याय करीत असेल याला ह ेभोगावेच 
लागेल. याला माणूस हणून जग याचा काही अथ नाही. यावर सेवालाल महाराज बंजारा बोलीत हणतात- 

गोर ग रबेन दांडन खाय े
सारी िपढी ओर नरकेम जाय े

ओरे वंशेपर दवो कोणी रय… 
गोरग रबांना ास दणेा या माणसाचे कदािपही भले होणार नाही. इतकेच नाही तर याचा वंशाचा 

दवाही राहणार नाही. अस ेरोखठोकपणे संत सेवादास महाराज आप या समाजास हणत असे.बंजारा जमातीम ये 
स य,अ हसा, याय, मनु यसेवा या त वाचा सार करणारे तसेच जीवन वतः जगून बंजारा समाजासमोर आदश 
िनमाण करणारे ांितकारक सतं पु ष सेवालाल महाराजांच े बोल आजही लोकां या कंठात िजवंत आहते. 
कोण याही कारची परंपरा नसताना, शालेय िश ण, वाचन नसताना माणसाने कसे जगावे, कसे वागावे हचे 
सांगत भटकंती करणारे सतं सेवालाल महाराजां या आचार- िवचाराचंा अ यास केला तर संत सेवालाल 
महाराजांचा दिृ कोन तसा मानवतावादी, भूतदयावादी अस याचे दसून येते. मानवी क याणासाठी आव यक 
असणा या बाब चा उलगडा यां या िवचारातून आिण दिृ कोनातनू दसून येतो. यातून सतं सेवालाल महाराजानंी 
बंजारा समाजा या उ दारतचेा पाया रचला, या पायावर समाजातील काही थोर पु षांनी िवकासाची इमारत 
उभार याचा य  केलेला दसतो. संत सेवालाल महाराज ह े महान सतं व बंजारा समाजाच े बोधनकार होत.े 
यांनी आप या वहारातनू परमाथ िशकिवला आिण स य सुखाचा माग बंजारा समाजाला दाखवला. अशा या 

महान सतंानी २ जानेवारी १७७३ रोजी ईगड येथे समाधी घेतली. 
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महा मामहा मामहा मामहा मा    योितरावयोितरावयोितरावयोितराव    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    वववव    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय    
    

ाााा. . . . राजकुमारराजकुमारराजकुमारराजकुमार        मोरेमोरेमोरेमोरे    
मराठी िवभाग दयानंद कला महािव ालय, लातरू 

 

महारा  ही संतांची आिण वीरांची भूमी हणून ओळखली जात े अशा पु य पावन भूमीम ये अनेक 
समाजसुधारकान ेआप या जीवनाची आ ती समाज र णासाठी जनजागृतीसाठी अ पत अ पत केलेली दसून येत े
याम ये ांितकारक समाज सुधारक महा मा योितराव फुले यांचे योगदान अ यंत मह वाचे आह ेपेशवाईचा शेवट 

झाला आिण महारा ावर ि टश स ेची सु वात झाली. ि टशांनी येथील शासन व थेत मुला ह असा बदल 
घडून आणला या बदलांचा महारा ात सामािजक आिण सां कृितक जीवनावर फार मोठा प रणाम होऊ लागला 
ि टशांनी िश ण सारावर भर दऊेन महारा ात अनेक शै िणक सं था सु  के या यां या या कायामुळे 
महारा ातील त णाची नवी िपढी िनमाण झाली पा ा य िव ािवभूिषत त णाने आप या समाज व थेकड े
िच क सक दृ ीने पाह यास सु वात केली आप या समाजातील ढी परंपरा आप या धमात िशरले या अिन  था 
लोकात जले या अंध ा आिण भो या समजुती या सवामुळे संपूण समाजाचे घडून आलेले नैितक अधोपतन 
याची यांना जाणीव झाली ि टन मधील उदारमतवादी िवचार आिण हदु थानातील िवचारवंताच ेिवचार यामुळे 
भारतात सुधारणांच े वारे वा  लागले आधुिनक महारा ात समाज सुधारणा चळवळ घडून ये यास धा मक 
सामािजक आ थक सां कृितक राजक य इ यादी अनेक घटक कमी अिधक माणात कारणीभूत ठरलेले आहते 19 

ा शतकात महारा ात होऊन गेले या समाजसुधारकामं ये महा मा योितराव फुले यांचे काय उ लेखनीय ठरत े
यांनी दिलत समाज आिण ी यां याच उ ाराच े काय केले असे न ह े तर याने स यशोधक समाजाची यांनी 

स यशोधक समाजाची थापना क न यामाफत समाजातील अ ान नाहीस े क न समाज प रवतनासाठी 
आयु यभर ितगामी िवचारां या समाजाशी लढा दला यांनी समतेसाठी चळवळ सु  केली या चळवळीत त े
यश वी झाले हणून समाज ांतीच ेजनक या नावान े यांचा उ लेख केला जातो 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय    ::::    

महा मा योितराव फुले यांनी त कालीन प रि थतीचा जे हा अ यास केला ते हा जाती व था ही 
समाजासाठी एक कलंक आह ेया िवरोधात आवाज उठवणारे फुले ह े ांतीच ेआ  वतक ठरतात जाती व था ही 
ज मिस  उ  नी छ भाव आिण जाती व था ही ज मिस  उ  नीच भाव आिण अिधकार भेद यावर आधा रत 
होती िवशेषता शेवट या पेश ा या काळात सामािजक नीितम ेचा घात झाला ि यांची नीितम ा परा का ीची 
खालावली होती अशा सामािजक प रि थतीम ये समाज सुधार याच े य  महा मा फुलनी केले महा मा योितबा 
फुले यांच ेसामािजक काय पुढील माणे अ यासता येते 

1.  अ पृ यांचे पिहले उ ारक त कालीन समाजात महार मांग चांभार या जातीतील लोकांची सं या भरपूर 
होती परंत ु यांचे जीवन ह ेअ यंत हाल अपे ेचे होत ेह ेअ पृश हणून गणले जात होत ेगुलामिगरी आ थक 
हा ला ये ा मानिसक व शारी रक िपळवणूक यातून हा समाज अधोपतनाकड ेचालला होता िश णापासून 
वंिचत असलेला ब जन समाज िश णािभमुख झा यािशवाय सामािजक िवषमता गुलामिगरी न  होणार 
नाही यां यासाठी उदरिनवाहाच े माग खुले के यािशवाय यांचा उ ार होणार नाही हणून महा मा 
योतीरावान े इसवी सन 1851 म ये पुणे येथे वेताळ पेठेत अ पृ यासाठी दोन शाळा थापन के या 

शेतकरी व कामकरी यांच े जीवनमान सुधार याच े मुख साधन हणज े िश ण आह े असे यांनी हटंर 
किमशनला बजावले होत ेआज ही घटना सामा य वाटत असली तरी यावेळी ती सामािजक ांती होती ह े
िवस न चालणार नाही 

2. जाितभेद न  कर याचा य  त कालीन समाजात जाितभेद पराकोटीला पोहोचला होता जातीभेदामुळे 
समाजाचा िवकास खंुटला गेला होता जाती वि थत ची िन मती आयभ ाने वाथासाठी िनमाण आयभ  
आिण वाथासाठी िनमाण केली हद ूधम सं था अितसु ांना माणुसक ची जीवन जग याचा अिधकार दते 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 323 

नस याच ेपा न यांनी धम सं था यावरती टीका केली आजच ेशू  ह ेपूव  या दशेाचे मालक होत ेपरंतु या 
समाज व थेन े यांना याची जाणीव होऊ दली नाही महार मांगाचा पश झा यास िवटाळ होतो अशी 
समजूत या काळाम ये होती परंत ुमाणसान ेमाणसाशी पश केला असता कुठ याही कारचा िवटाळ होत 
नसतो असा जातीपलीकडचा िवचार जातीभेदाला न  कर याचा य  महा मा फुलनी केलेला दसून येत 

3. म पानास िवरोध महा मा फुले यां या िवचारांना य  कृतीची जोड होती पु यातील म पान म पान 
गृहात वाढ कर या या सरकारी धोरणाचा िवरोध करणारे प  महा मा फुले यांनी पुणे नगरपािलके या 
कायकारी मंडळा या अ य ाला िलिहले होत े पुणे शहरात भर व तीत दा चे दकुान उघड यामुळे 
लोकां या नैितक अधोपतनाची सव िवजे पेरली जात आहते लोकांचे आरो यालाही अपाय लोकां या 
आरो यालाही अपाय होतो आह ेअनेक कुटंुबाचा सवनाश झाला आह े हणून महा मा फुले हणतात म येपण 
वज म यपान वज क न तोच पैसा ंथ खरेदीम ये ग दवावा 

4. गु हगेारीचा  महा मा फुले यांनी गु हगेारां या ासंबंधी ही चतन केले आह ेते हणतात कोणताच 
मनु य गु हगेार हणून ज मास येत नाही सभोवताची प रि थती िश ण व सं कार यांचा अभाव यामुळे 
बरेचस े लोक चुक च े मागाकड े बरेचस े लोक चुक या मागाकड े वळतात कधी अगितकपणे तर कधी 
अिवचारान े गु ह े कर यास ते वत होतात मनुषमा ा या ठकाणी असले या प रवतन मतेवर यांचा 
िव ास होता यामुळे गु हगेारास कायम गु हगेार ठरवू नये असे त ेसांगायच े

5. ि यांसाठीकाय महा मा फुले यांनी ि यांसाठी फार मोठे योगदान दले आह े यांनी ि यांम ये जागृती 
हावी यासाठी अ पृ य ि या व उ  वणन यां या ि यांसाठी शाळा थापन के या यांनी बालिववाह व 

केशव पण या प तीस िवरोध क न लोक जागृती केली िवधवां या पुन ववाहाचा  यांनी माग  लावला 
ब प ी वा या थेस यांनी कडाडून िवरोध केलेला दसून येतो. ी पु ष समानतेचा यांनी पुर कार 
केलाच परंतु पु षापे ाही ि या या े  दजा या असतात याचा िनवाळा ही यांनी दाखवून दलेला 
पहावयास िमळतो 

6. बालह या ितबंधक त कालीन प रि थतीम ये िवधवा पती यांना जीवन जगणे खूप अवघड झाले होत े
यांना आ मह या िशवाय दसुरा माग न हता अशा िनराधार आप यासाठी महा मा फुल ेयांनी बालह या 
ितबंधक गृह सु  क न एक नवीन ांती केली होती फुले यां या या योगामुळे अनाथ मुले ि ती 

िमशन याकड ेजा याच ेबंद झाले 
7. अनाथा माची थापना समाजाम ये जे मुले बेघर होत े यां या पाठीशी कोणीही न हत ंअशा िनराधार 

मुलांना आ य दऊेन यांचं पालक व वीकारणारे महा मा फुले ह ेत कालीन अनाथाचंे नाथच होत ेएवढेच 
न ह ेतर काशीबाई नावा या ा ण िवधवेचा मुलगा द क घेऊन महा मा फुलनी यांना डॉ टर बनिवल े
ह ेऐितहािसक स य कोणीही नाका  शकत नाही 

8. केशवपणास िवरोध समाजाम ये िवधवा ि यांचे केशव पण केल ेजात होत ेया गो ीकड े फुले यांनी ल  
दऊेन केशव पणाची तो माणूस चाल बंद केली या िवरोधाम ये उठाव क न समाजातील यावी समाजाला 
समजून सांिगतल ेआिण िवधवा ि यांच ेकेशव पण करणार नाही अशी कबुली यां याकडून घेतली ही मोठे 
काय यांनीघडवून आणले 

9. कामगार चळवळ त कालीन प रि थतीम ये स ाधारी लोकांना शेतकरी व कामगार यां या िवषयी 
तळमळ न हती फुले यांनी मजुरांच ेअसा  जीवन अगदी जवळून पािहले होत ेमजुराची शोषण करणा या 
वर यांनी कडक श दात टीका केली होती महा मा फुल या य ामुळे सरकारला मजुरां या ाकडे ल  
दणेे भाग पडले 

10. स यशोधक समाजाची थापना 19 ा शतकात महारा ातील ब जन समाज धा मक आिण सामािजक 
गुलामिगरीत रखडत पडला होता या ब जन समाजाला गुलामिगरीतून मु  कर यासाठी जाितभेदाच े
उ ाटन कर यासाठी आिण ब जन समाजाची सवागीण उ ती घडून आण यासाठी महारा ातील आ  
समाज सुधारक महा मा फुले यांनी 24 स टबर 873 रोजी पुणे येथ ेस यशोधक समाजाची महा मा फुल े
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यांनी 24 स टबर 1873 रोजी पुणे येथे स यशोधक समाजाची थापना केली 'सव सा  जगतपती याला 
नकोच म य थी' ह े या समाजाच े ीद वा य होत ेया समाजाम ये समाजातील सव जाती वगाना वेश 
होता 

शै िणक कायशै िणक कायशै िणक कायशै िणक काय    
त कालीन प रि थती ल ात घेता सामा यतील सामा य माणूस हा अ ानी होता िशि त होता याला 

या या गुलामिगरीतून मु  करावयाच ेअसेल तर िश णािशवाय त ण उपाय नाही ही बाब महा मा फुले यां या 
ल ात आली ते हा याने समाज प रवतन व िवकासाचे दृ ीने िश णाला फार मह व दले िश णाचे मह व 
सांगताना महा मा फुले असे हणतात िव ािवना "िव  ेिवना मती गेली 

मतीमतीमतीमती    िवनािवनािवनािवना    नीतीनीतीनीतीनीती    गेलीगेलीगेलीगेली    
नीतीनीतीनीतीनीती    िवनािवनािवनािवना    गतीगतीगतीगती    गेलीगेलीगेलीगेली    
गतीिवनागतीिवनागतीिवनागतीिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे    

िव िवनािव िवनािव िवनािव िवना    शूशशूूशू     खचलेखचलेखचलेखचले    
इतकेइतकेइतकेइतके    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले    ."."."."    

ि यांना िश णाचा अिधकार नस यान े यांची ि थती वाईट होती समाजात व कुटंुबात यांना दु यम दजा 
होता ी ही दोषाची व अ ानाची खाण होती अशा रोड थेवर महा मा फुलनी िवचार क न ी ही समाजाची 
मूळ आह े असे मत मांडून ी दःुख िनवार याच े काय यांनी हाती घेतल े ि यामुंळे समाजाचा आिण रा ांचा 
िवकास होऊ शकतो िह बाब ल ात ही बाब ल ात घेऊन यांनी ी िश णाला मह व दले हणूनच भारतीय ी 
िश णाचे जनक हणून महा मा योितराव फुले यांचा गौरव केला जातो त ेकेवळ बोलून थांबले नाहीत तर यांनी 
मुल ची पिहली शाळा इसवीसन 1848 म ये बुधवार पेठेत िभड े वा ात मुल ची पिहली शाळा थापन केली 
यांचा हा उप म खरोखरच अभूतपूव व धाडसाचा होता याचबरोबर िश णापासून वंिचत असलेला ब जन 

समाज िश णािभमुख झा यािशवाय सामािजक िवषमता गुलामिगरी न  होणार नाही यां यासाठी उदरिनवाहाच े
माग खुले के यािशवाय यांचा उ ार होणार नाही हणून महा मा फुलनी अ पृ यासाठी शाळा उघड या अशा 
रीतीन े ी ही समाजाची मूळ असते ती जर िश ण घेतली तर दो हीही घरचा अंधार नाहीसा क  शकत े हा 
दरूदृ ीपणा बाळगून महा मा फुलनी ी िश णाला मह व दले 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंसचूीथंसचूीथंसचूीथंसचूी    

1) आधुिनक महारा ातील समाज सुधारक  : डॉआर एस क डेकर 
2) आधुिनक महारा ातील प रवतनाचा इितहास  : दनेश मोरे 
3) महा मा योितराव फुले  : धनंजय क र 
4) महारा ातील समाज सुधारक:  ही एन वामी 

5) महारा ातील समाज सुधारणेचा इितहास : जी एल िभडे/ एन डी पाटील 
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समाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारकसमाजसधुारक    आिणआिणआिणआिण    ीीीी    िश णाचािश णाचािश णाचािश णाचा    लढालढालढालढा    
    

ाााा. . . . सिुनलसिुनलसिुनलसिुनल    आरआरआरआर. . . . वाघमारेवाघमारेवाघमारेवाघमारे    
इितहास िवभाग आर. के. ही. मिहला महािव ालय, अमळनरे, िज. जळगांव.... 

    

भारतीय समाजात 19 ा शतकात ी िश णाचा  हा एक कळीचा मु ा होता.  याम ये भारतीय 
समाज सुधारकां या दोन छाव या दसतात याम ये काही सुधारक ह ेशा संमत सुधारणा करायला तयार होते.  त े

ीयांना िश णही धा मकच दले पािहजे तसेच शा ाने सांिगतले याच सुधारणा करायला तयार होत.े तर दसु-या 
बाजूला फुले दा पं य, छ. शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, पंिडता रमाबाई , महष  िव. रा. शद ेयांनी 
बु दी ामा यवाद माण मानून ी िश णाचा  हाती घेतला.  िश ण हणज े या जीवनावर सुसं कार 
करणे होय. याला चा र यसंप  बनिवणे ह ेिश णाचे मह वाचे काम आह.े िश णाचा संबंध केवळ बु ीशी नसनु 
मनाशी व आचारणाशी असतो. ज ेआचरणात उतरत नाही त ेिश णच न ह,े िश णामुळे मानवी जीवन उ त झाल े
पािहजे मानवी अंत:करणात दडुन असले या सु  साम याचा व गुणांचा िवकास झाला पािहज े तसेच िश णान े
लोकांच ेजीवन लोकां या गरजा व आशा-आकां ा यांचाही सम वय साधला पािहज.े थोड यात चा सवागीण 
िवकास करणारी व या सु  श  िवकिसत करणारी या हणज े िश ण होय मानवी जीवना या 
िवकासासाठी मह वाचे ठरते िश णाचे मह व िवशद करतांना म. फुले हणतात क, 

""""िव िेवनािव िेवनािव िेवनािव िेवना    मतीमतीमतीमती    गलेेगलेेगलेेगलेे,,,,मितिवनामितिवनामितिवनामितिवना    गतीगतीगतीगती    गेलीगेलीगेलीगेली,,,,    
गितिवनागितिवनागितिवनागितिवना    िविविविव     गलेेगलेेगलेेगलेे,,,,िव िवनािव िवनािव िवनािव िवना    शुशशुुशु     खचलेखचलेखचलेखचले,,,,    

इतकेइतकेइतकेइतके    सारेसारेसारेसारे    अनथअनथअनथअनथ    एकाएकाएकाएका    अिव नेेअिव नेेअिव नेेअिव नेे    केलेकेलेकेलेकेले....    """"    
म. फुले यांनी सव दःुखाचे मुळ कारण अिव ेत सांिगतल ेआह े हणुनच , समाज, रा  यां या चा र य 

जडण घडणीत िश ण मह वाची भुिमका बजावते. 
मममम. . . . फुलेफुलेफुलेफुले    वववव    सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    

ान नाही िव ा नाही। 
ते घेणेची गोडी नाही। 

बु दी असूनी चालत नाही। 
तयास मानव हणावे का? 
बाईला काम करीत राही । 

ऐतोबा हा खात राही । 
पशू प ात ऐसे नाही। 

तयास मानव हणावे का? 
............सािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाईसािव ीबाई    फुलेफुलेफुलेफुले    

म. फुल े व सािव ीबाई फुले ह े भारतीय िश ण चळवळीचे जनक आहते, ीला िश ण दऊे नये हा 
मनु मृतीचा हजारो वषापासून चालत आलेला दडंक म. फु यांनी व सािव ीबा नी मोडला. ीला िश ण दऊे नय े
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ही आयभटांची लबाडी आह े असे फु यांनी ितपादले व पु यात पिहली मुल ची शाळा सु  केली. सािव ीबाई 
पिह या भारतीय िशि का बन या. मुल ची शाळा सु  केली हणून पु यातील ा णांनी जोतीरावां या विडलांना 
जातीबिह कृतीची धमक  दली. शेवटी, मुल या िश णासाठी या दांप याने वतःचे घरही सोडले. यावेळी 
फाितमा शेख या मुि लम ीने या दा प याला वतः या घरात आ य दला. 

म. फु यां या मत ेआ ान हचे शू ाितशू  समाजा या गुलामीचे खरे कारण आह.े यामुळे ान ा  क न 
या समाजान े जाती या बे ांतून मु  हावे अशी भूिमका घेतली. यासाठी यांनी ाथिमक िश णा या 
सावि क करणाची मागणी केली. मूठभरां या उचिश णापे ा ब सं य ब जन समाजां या ाथिमक िश णाला 

ाधा य ावे व ाथिमक िश णावरील खच वाढवावा अशी मागणी यांनी केली. याचबरोबर या काळातील 
अ यास मांवर जोरदार टका क न यानी अ यास मांची रचना ावहा रक जीवनाला अनुल ून असावी व 
शेती िश णाचा समावेश िश णात असावा अशीही मागणी यांनी केली. यांनी िशि त िश क भरतीवर जोर 
दला व िश काने िव ा याशी ेमाने वागावे या हतेून ेब जन िश कांची भरती केली जावी अशी भूिमका घेतली. 

हटंर आयोगाला दले या सा ीम ये फु यांनी ीिश णाची मागणी केली होती. 
पु यातील धममातडांना न जुमानता सािव ीबाईनीही ीिश णाचे काय सु च ठेवले. धमबुडवी, सटवी 

अशी िश ांची लाखोली यांनी सािव ीला वािहली. तरीही िज ीने व सम पत भावनेन े िवना मानधन ह े काय 
यांनी सु  ठेवले. वतः या घरात बालह या ितबंधक गृह चालिवले तर िवधवां या केशवपन टाळ यासाठी 

पु यात हा ांचा संप घडवून आणला. ीिश णासाठी या अहोरा  िझज या.  ी िश णाचे मह व सांगतांना 
सािव ीबाई फुले हणतात क , "अ ान गतानुगितकता, ामक समजुती यां या िवळ यात गुरफटले या शू  
अितशू ांस िश णानेच जाणीव होईल हणून िश ण घे यास टाळाटाळी आप या हातून झा यास आपण भोगीत 
असलेली ददुशा पुढील िपढीस भोगणे म ा  ठरेल. " 

ि यांची जात अबला अस यामुळे या लोभी व धाडसी पु षांनी मोठी कावेबाजी क न....... ..सव पु षांनी 
आपलेच घोड ेपुढे दामटले. यास मानवी ह  समजू दऊे नये या इरा ान े यास िव ा िशकिव याचा ितबंध केला, 
यामुळे सव ि यांवर अशा त हचेा जुलमी संग येऊन गुदरला. 
महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    

फुले दा प यां माणेच लोकराजा छ. शा  महाराज यांनी िश णाला मह व दले याबाबतीत ते हणतता 
क , "िश णानेच आमचा तरणोपाय आह ेअसे माझे ठाम मत आह.े िश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती झाली 
नाही, असे इितहास सांगतो. हणून स या व मोफत िश णाची हदु थानला अ यंत आव यकता आह.े "  
छछछछ. . . . शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    

को हापूर सं थानात िश ण े  व उ  पद थ नोक यांम ये ा णांचे व इतर उ जातीयांच े चंड वच व 
होत.े ह ेअ या यी व पाचे वच व मोडून काढ यासाठी व समता थािपत कर या या हतेनू ेशा  महाराजानंी 
िश ण चळवळीचा पुर कार केला. १९१९ म ये यांनी स या व मोफत िश णाचा कायदा केला. राजाराम 
महािव ालयाम ये उ  िश ण घेणा या िव ा थन ना फ  माफ  दली. वतः ची सनू छ: इंदमूती यांना वैध  ा  
झा यानंतर कमठ धममातडां या िवरोधाला न जुमानता यांना िश ण दले. 
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को हापरूको हापरूको हापरूको हापरू    सं थानातीलसं थानातीलसं थानातीलसं थानातील    काहीकाहीकाहीकाही    ागितकागितकागितकागितक    िनणयिनणयिनणयिनणय    
* जोग या मुरळी ितबंधक कायदा   * िवधवा िववाहाचा पुर कार 
* बालिववाहाला िवरोध    * आंतरजातीय िववाहास कायदशेीर मा यता 
* पुन ववाह न दणी कायदा   * वसितगृहांची उभारणी 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    
डॉ. आंबेडकर िश ण िवषयक दिृ कोन म. फु यां माणेच होता. फु यां माणेच आंबेडकरांनीही आप या 

आयु यातील बराचसा कालावधी हा ब जन जनते या िश णहकासाठी संघषात घालवला होता. ि टश 
सा ा यवाद व ा णशाही ा दोन श  येथील ब जन ी-पु षां या िश णह ािवरोधी आहते ह े यांनी 
जाणले. यांनी वतःच शै िणक सं था सु  कर याचा य  केला. िश ण ह ाची लढाई ही यांनी 
आ मस मानाची लढाई मानली. १९२० सालीच भारतीय बिह कृत प रषदते मुल या मोफत व स या 
िश णाचा ठराव पास कर यात आला. 'िशका, संघटीत हा व संघष करा' हा संदशे यांनी लढणा या ी-पु षांना 
दला.  ी िश णाबाबत ते हणतात क ,  पालक मुला या ज माचे सारथी आहते कमाचे न ह ेया संक पनचेा 

आपण याग केला पािहजे. पालक मनी आणतील ते आप या मुलांचे भिवत  साका  शकतात.......याक रता 
मुलां या िश णासोबतच आ हाला मुल या िश णाचा तेव ाच गंभीरतेन ेिवचार करावा लागेल. 

बिह कृत समाजाला आपली उ ती होवून आपण इतर पुढारले या लोकां या बरोबरीचे हावे, असे वाटत 
अस यास यांनी आप या उ तीगा ाचे दसुरे चाक जो ी समाज, याची बरोबर व था ठेवून आप याच 
बरोबरीन े यांनाही िश णाचा लाभ िमळवून दला पािहज.े 
पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबाईरमाबाईरमाबाईरमाबाई    

* धममातडां या िवरोधाला न जुमानता वतः सं कृतच ेिश ण 
* शारदा सदन ची थापना 
* मुल या िश णासाठी मु  सदनची थापना केली. 
पंिडता रमाबाई यांचा ज म 23 एि ल 1858 रोजी कनाटकातील गंगामूळ येथे िच पावन ा ण कुटंुबात 

झाला. यां या विडलांचे नाव अनंतशा ी ड गरे आिण आईचे नाव ल मीबाई होत.े अनंतशा ी ड गरे ह ेवेद आिण 
सं कृतच ेपारंगत होत.े यांच ेमूळ गाव मंगळूर िज ातील माळहरंेजी आह.े यांनी प ी ल मीबाई यांना िशकवले. 
साहिजकच यावेळ या समाजाला याची कृती फारशी आवडली नाही. आजूबाजूचे लोक याला ास दऊे लागले; 
हणून अनंतशा ी आप या मूळ गावी गेले आिण गंगामुल येथे प ीसह रािहल.े यातच रमाबा चा ज म झाला. 

अनंतशा नी आप या दोन मुलांना रमाबाई आिण ीिनवास यांना सं कृत आिण ाचीन हद ूधम ंथ िशकवले. 
यांनी प ीसोबत सं कृतही िशकवले होते, यामुळे ल मीबा नीही मुलां या िश णाकड ेल  दले होत.ेि यांना व 

मुल ना घरा या चार भतीबाहरे काढून धीटपणाने पु ष समाजात वावर याची सवय लावणे, बाहरे या जगाचा 
प रचय क न दणेे, यातूनच हळूहळू आ मिव ास िनमाण करणे हाच िश णाचा हते ूअसावा. 

----    पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबाईरमाबाईरमाबाईरमाबाई    
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महषमहषमहषमहष     िविविविव....रारारारा.... शदेशदेशदेशदे    
िव ल रामजी शद े (ज म : जम खडी, २३ एि ल १८७३; - २ जानेवारी १९४४) ह े मराठी 

समाजसुधारक, धमसुधारक व लेखक होत.े यांना कमवीर िव ल रामजी शद ेव महष  शद ेअसेही हटल ेजात.े 
शद ेह ेमानवी मू यांची जोपासना कर यासाठी अिवरत य  करणारे यागाचे व िन चेे तीक होत.े िव.रा. शद े

यांनी अ पृ यता िनवारण व ि यां या उ तीसाठी भरीव काय केले. १९१९ म ये स चे िश ण केवळ मुलांनाच 
दे याचा ठराव युि सपालटीत पास कर याचा घाट लो. टळकां या अनुयायांनी घातला होता.  िव. रा. श ांनी 
टळकांशी संघष केला व मुल या िश णाचा पुर कार केला. 

* * * * अ पृ यतिेवरोधातअ पृ यतिेवरोधातअ पृ यतिेवरोधातअ पृ यतिेवरोधात    चळवळचळवळचळवळचळवळ                    
* * * * मनु मतृीचामनु मतृीचामनु मतृीचामनु मतृीचा    िध ारिध ारिध ारिध ार    
* * * * शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    मु चामु चामु चामु चा    यासयासयासयास                            
* * * * ीिवषयकीिवषयकीिवषयकीिवषयक    सधुारणाचंासधुारणाचंासधुारणाचंासधुारणाचंा    परु कारपरु कारपरु कारपरु कार    
अ या कारे भारतीय समाज सुधारकांनी िश णा या ाकडे वेगवेग या कारे पािहलेले दसत.े  

याम ये वरील महापु षांची भूमीका ांतीकारी दसून येते. 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थतेअथ व थतेअथ व थतेअथ व थते    समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
 

संशोिधका  

डॉडॉडॉडॉ....    रामे रीरामे रीरामे रीरामे री    नरेशरावनरेशरावनरेशरावनरेशराव    कमठमकमठमकमठमकमठम    
ब नारायण बारवाले महािव ालय जालना 

तावनातावनातावनातावना::::----    
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थचेाअथ व थचेाअथ व थचेाअथ व थचेा    िवचारिवचारिवचारिवचार    करताकरताकरताकरता    पुढीलपुढीलपुढीलपुढील    तीनतीनतीनतीन    ट पेट पेट पेट पे    मह वाचेमह वाचेमह वाचेमह वाचे    ठरतातठरतातठरतातठरतात    
1) ि टशपूव काळातील भारतीय अथ व था 
2) ि टशकाळातील भारतीय अथ व था 
3) वातं यो र भारतीय अथ व था  

1) 1) 1) 1) ि टशपूवि टशपूवि टशपूवि टशपूव    काळातीलकाळातीलकाळातीलकाळातील    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थाअथ व थाअथ व थाअथ व था        
ि टशपूव काळातील भारतीय अथ व थेत एका बाजुला वयंपुण खेडी आिण दसु या बाजुला शहरात 

शासन, वासी, ापार आिण ह तकला उदयोग यांचा भाव होता परंत ु वाहतूक व दळणवळणाची साधने 
मागासलेली होती बाजारपेठेचा आकारणी छोटा होता. ि टशकालीन भारतीय अथ व थेचा िवचार करता अस े
ल ात येते क , ि टशांनी भारतात वसाहतवादी धोरण वीकारल.े वसाहतवादात दोन दशेातील राजक य व 
सामािजक संबंधांचा संदभ अिभ ेत असतो एक दशे रा यकता तर, दसुरा दशे वसाहत आसे याच े व प असत.े 
अिधस ा गाजिवणा या दशेाचे वसाहतीवर राजक य िनयं णाबरोबर आ थक िनयं णही असते.  
2. ि टशानी भारतीय अथ वाथेचा वतः या औदयोिगकरणासाठी वापर क न घेतला यासाठी यांनी भारतीय  
बाजारपेठा दखेील विहतासाठी वापर या. भारतातील गृहो ोगाचा िवनाश घडवुन आणला. वसाहतवादी 
िवळवणुक चे प रणाम हणून भारतातील ह तकला उदयोगाचा हास झाला. ि टशा या धोरणामुळेच भारत 
कृषी धान दशे बनला. कृषी े ावरील अवलंिब व वाढले ि टशांनी गृहखचा या मा यमातून भारताची आ थक 
िपळवणुक केली तसेच मुलभुत उदयोगा या िवकालाकड ेदलु  केल े 
3) वातं यैा  भारतीय अथ व था : 

15 ऑग ट 1947 रोजी भारत वतं  झाला वातं य ा ीनंतर भारतान े िम  अथ व थेचा वीकार 
केला अथात लगात भांडवली अथ व था आिण समाजवादी अथ व या या दो हीमधील क प्नांचा समावेश केला 
आह े सु वातीला खाजगी े ा या अथ व थेतील सहभागावर परदशेाशी होणा या ापारावर आिण इतर 
दशेाकडुन भारतात होणा या थेट गंुतवणूक वर कडक बंधने होती आिण यातुनच 1990 म ये भारताला आ थक 
आ र ाचा सामना करावा लागला 1990 या आ थक भा र ानंतर भारतान ेहळुहळु परक य गंुतवणूक  वरील 
आिण ापारावरील िनयं ण कमी क न आपली अथ व था आ थक सुधारणां ारे खुली करायला सु वात 
केली.आधुिनक अथ व थेचे व प अ यंत गुतागंुतीचे असले तरी उ पादन िवभाजन, िविनमय, उपभोग या चार 

कार या वहाराना 'आ थक वहार' असे हणतात. हणुन या चार वाहांशी संबिहधत असले या सं था, 
संघटना, यां या एकि करणातून जी व था िनमाण होत ेतीला 'अथ व था' असे हणतात. वेगवेग या दशेात 
वेगवेग या अथ व था दसतात. या या दशेातील नैस गक, सामािजक सां कृितक ऐितहािसक राजक य 
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वातावरणातून अथ व थे या कायपदातील फरक िनमाण होतो, सवसाधारणपणे अथ व थेचे दोन िनकषा या 
आधारा पर वग करण केले जात.े 

अथ वरथेच े कार 
 

              उ पादक साधना या मालक नुसार                 िवकासा या अव थेनुसार 
        
     भांडवलशाही         समाजवादी              िम          िवकिसत                    िवकसनशील 
भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    अथ व थतेअथ व थतेअथ व थतेअथ व थते    महा मामहा मामहा मामहा मा    गांधीगांधीगांधीगांधी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    ::::    

आज दशेाला वातं य िमळून 75 वष झालीत तसेच महा मा गांधीजीच ेिवचार आज.150 वषानंत संपूण 
जगावर अिधरा य गाजवताना दसुन येतो. भारतीय अथ व थेत समाजसुधारका या योगदानाबाबत िवचार 
करताना म.गांधीचे आ थक िवचार आज 75 वषनतंर भारतीय अथ व था या या ि थ यंतरातुन जात होती या 
या वेळी उ या रािहले या सम या, आ हानाचा सामना कर यासाठी गांधीजीचे िवचार मागदशक व पाच े

रािहल े आज को हीड सार या महामारीमुळे िजगासमोर अनेक सम या िनमाण झा या. िवशेषत: भारतासमोर 
उदा. बेकारी, ग रबी, आ थक िवषमता यासार या सम यांचे व प समजुन घेताना म.गांधीजीच ेिवचार आजही 
मागदशक ठरतील ह ेिनःसंशय  

अथात महा मा गांधीनी आपले आ थक िवचार अथशा ा या प रभाषेत सािंगतले नाही. आ थक 
िवकासापे ा उ  सामािजक व वैयि क मु ये थािपत कर यावर यांनी भर दला. यातून आ थक ांची उ रे 
न  िमळतात. यांचे अथशा  ह े नैितक आिण सामािजक असनु या यातनू सव भारतीयानंा मोठा संदशे 
िमळतो. यां यामते अथशा  आिण िनतीशा  यांना पर परापासून वेगळे कर याचे कारण नाही. यांच े िवचार 

वहारवादी होते. साधी राहणी व कमीत कमी गरजा ठेव या तर मानवाला सुख आिण समाधान ा  होईल. अस े
गांधीला वाटत होत.ेकोिव सार या महामारीमुळे अनेक दशेा या अथ व थेसमोर आ थक आ हान ेउभी रािहली 
असुन या सम यांवर मात कर यासाठी गांधीजीच े आ थक िवचार िनि तच मागदशक ठरतील या अनुषंगान े
सदरील शोध िनबंधासाठी म.गांधी यांनी मांडले या आ थक िवचारांचा अ यास कर यात आला आह े 
उ ी येउ ी येउ ी येउ ी ये    ::::    

1)गांधीजी या आ थक िवचारांचा अ यास करणे  
२) भारतीय अथ व थेसमोरील सम यांचा अ याल करणे. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके: : : :     
आजही गांधीजीचे आ थक िवचार आ थक सम यावर मात कर यासाठी मागदशक आह.े 

सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    : : : :     
सदरील शोध िनबंधासाठी संशोिधकेले तीय साम ी संकलनाची प त वापरली आह.े इंटरनटे 

आंतररा ीय अहवाल, तसेच ंथ व पु तके यांचा दखेील वापर कर यात आला आह े
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मममम. . . . गाधंीगाधंीगाधंीगाधंी    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    आ थकआ थकआ थकआ थक    िवचारिवचारिवचारिवचार    
गांधीजीना अथ व थेचे असे ा प हवे होत ेक  याम ये गावोगावी उदयोग असतील गरीब ीमंतातील 

िवषमता संपेल आिण येक ला रोजगार िमळेल.  
1) खे ाकड ेचला 

ाचीन काळात खेड़ी वयंपूण होती आिण याचबरोबर आ मिनभर होती. या काळी उ पादन िवतरण, 
आिण उपयोग या एकाच पातळीवर असत. म.गांधीना या क पनेचे पुन ीवन होणे आव यक वाटत होत ेकारण 

ाचीन भारतातील खेडी वयंपुण होती. खेडयातील शेती समृ  होती खेडयातील उदयोगादवारे लोका या 
गरजांची पूतता होत असत े ािमण भागात सु  बेकारी, शहराकड ेधाव यावी असे कार न हत.े हणजेच लोकांच े
जीवन प रपुण होत.े हणून गांधीजी हणत असत क  खरा भारत खे ात नांदतो हणुन खे ाकडे चला असा 
गांधीजीनी नारा दला.  
2) कु टरो ोग :  

म.गांधीजी या मत े भारतासार या रा ात जेथ े मश  िवपुल आह े या ठकाणी यं ाचा वापर क न 
उ ोगांच े क ीकरण कर याऐवजी िवक ीकरण केलेल े असावे, लहान लहान उ ोग ािमण भागात, मा या 
सहा यान े सु  केले जावेत. ािमण भागातील जनतेला वयंपूण कर यासाठी गांधीजीनी कु टरो ोगाच े मह व 
पटवून दले. कमी भांडवला या आिण जा तीत जा त रोजगार दणेा या लहान उदयोगाची थापना क न ािमण 
िवकासाचा मं  यांनी दला  
3) वदशेी 

म.गांधीजी या पूव  लोकमा य टळकांनी दखेील वदशेी बाबतचे िवचार मांडले. म. गांधी यां या मत े
येक भारतीयानी वदशेीचा आ ह धरला तर - दशेातील उदयोगांना उ ेजन िमळेल.परदशेातून भारतात येणा या 

व तुचे आ मण थांबवता येईल. परदशेी व तुची मागणी कमी झा यामुळे परदशेात जाणारी संप ी थांबेल ती 
आप या दशेातच रािहल दशेात रािहले या संप ीचा उपयोग दशेा या िवकासासाठी करता येईल. 
4) अप र ह :  

अप र ह हणजे सं ह न कर याची वृती होय. म. गांधीजी या मत े समाजातील लोकांनी संप ीचा 
मालम ेचा सं ह न कर याचे ठरिवले तर समाजातील आ थक िवषमता कमी होईल समाजातील लोकांनी 
वतः या गरजा पूण होतील एवढी संप ी बाळगावी आिण रािहलेली संप ी समाजासाठी वापरावी. यां यामत े

आदश समाजात अप र ह वृ ी जोपासली पािहजे. ते हा समाजातील िवषमता-कमी होईपयत ीमंत लोकांनी 
संप ीचे मालक व समाजात िव त समजावे अशी यांची अपे ा होती. 
5) कृषी े  :  

वातं यानंतर 75 वषानंतरही दशेातील एकुण लोकसं येपैक  49% लोकसं या आज ही कृषी े ावर 
अवलंबुन आह.े े िनहाय सकल रा ीय उ पादनात कृषी े ाचा वाटा 17% उदयोग े ाचा 29.5%. तर सवेा 

े  54.4% वाटा आह.े तर वसायानसुार कामगार वग कृषी े ात 49% 'उ ोग े ात 20% तर सेवा े ात 
31% कामगार वग समािव  आह.े लॉकडाऊन या काळात जगभरात या कमान 20 कोटी अिधकृत कमचा याचा 
रोजगार बुडाला.  
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भारतासार या िवकसनशील दशेात ब सं य रोजगार असघ टत े ातील अस याने लाखो लोकांना 
या या गावी परतावे लागले. ज ेपरत गेले ते गावातच शेती क  लागले. यामुळे शेतीवर अवलबुन आसले याचंी 

सं या वाढली. आपण गांधीजी या खे ाकडे चला' या नीतीचा अवलंब केला असता तर  खेडी बकाल झाली नसती.  
2) कु टरो ोग 

लघुउ ोग थािपत क न बेरोजगारी या रा साला वेसन घालणारा दशे हणज ेजपान आ रक रोजगार 
असलेले कवा बेरोजगार अशा मो ा सं येन े लोकसं या असले या भारतासार या दशेात कु टरो ोग आजही 
मह वाची भूिमका बजावु शकेल.  
3) वदशेी : 

वदशेी हणज ेदशेातील कंप या आिण कारखान ेमजबुत करणे याच िवचारांतगत िवदशेी व तूची होळी 
क न गांधीजीनी खादी व ामोदयोगा कु टरो ोगाला मह वाचे थान दले.यातुनच स या या रा यक यानी मेड 
इन इंिडया' कवा मेक इन इंिडया वर अिधक भर दलेला दसुन येते. याव न संशोधनाच ेगृिहतक िस  झा याचे 
दसुन येते,  

4) अप र ह - 
न वद या दशकात फो स या यादीत भारतातील एकही नाव न हत.े 2000 पयत 9 जणची यादीत वण  

लागली होती तर 2017 म ये हाच आकडा 117 पयत पोहचला आिण 2022 म ये ही सं या 166 होती: 
अ जाधीश सवात जा त असले या दशेा या यादीत रिशयानंतर भारताचा मांक वागतो 2017 या 

ऑ सफॅम रपोटनुसार 77%. रा ीय संप ी 10%. लोकांकड ेएकवटली सवात ीमंत 1% नाग रकाकंड े58%. 
रा ीय लंप ी आह.े यानंतर कोिवडची प रि थती उ वती असताना भारतातील अ जाधीशा या संप ीम य े
23.14 लाख कोटीची मर पडली. गांधीजी या अप र ह संकलानेची अंमलबाजवणी आपण केली असली तर जी 
आ थक िवषमतेची दरी िनमाण झाली नसती याव नही संसंशोधनाच ेगृिहतक िस  होत.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं : 

भारतीय अथ व था ही अमे रकन डॉलर िविनमया या दरात मोज यास जगातील 12 ा मांकाची 
अथ व था आह.े यश या समानतेचा िन कष लावला तर भारता या अथ व थेचा जगात ितसरा मांक 
लागतो. जगातील सवात वेगाने वाढणा या मुख अथ व थाम ये भारताचा चीनपाठोपाठ दसुरा मांक आह.े 
भारताचा आ थक िवकास 7% आह ेपरंत ुअितशय मो ा लोकसं येमुळे भारताच ेवा षक उ प ा मा  वाढ 961 
डॉलर आह ेएवढेच आह.े जागितक बक भारताची 'अ प उ प  असणारी अथ व था अशी वगवारी करले 

गांधीजीचे िवचार ह ेभारतीय अथ व थेला ध न होत े यांची अिनयंि त भांडवलशाहीतील नफेखोरी, 
संप ीसंचय, आ थक शोषण अशा सव अितरेक  वैिश ांना िवरोध केला. आजही ह े िवचार भारतीय 
अथ व थेला िनि तच मागदशक ठ  शकतील 
सदंभसदंभसदंभसदंभ        

1) भारतीय अथ व था - रंजन कोळंबे, भगीरथ काशन पुण े
2) भारतीय अथ व या - ा. रायखेलकर डॉ. दामजी. िवदया बु स पा लेक 
3) म. गांधीचे अथशा -गौरव मुठे सकाळ, sum-18sert 2022  
4) आ थक िवचारांचा इितहास ा. रायखेलकर डॉ. दामजी. िवदया बु स पा लेक 
5) संयोधन प ती- के एल को पी. प लीकेशन. डॉ.एस.के.रेगे  
6) worldometers.into 
7) फो स 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    मिहलामिहलामिहलामिहला    समाजसमाजसमाजसमाज    सधुारकसधुारकसधुारकसधुारक    पिंडतापिंडतापिंडतापिंडता    रमाबाईरमाबाईरमाबाईरमाबाई    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    
डॉडॉडॉडॉ....    अ दलुसमदअ दलुसमदअ दलुसमदअ दलुसमद    बादशहाबादशहाबादशहाबादशहा    शखेशखेशखेशखे    

ÃÖÆüÖµµÖ�ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö�ú, ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö    
मिहलामिहलामिहलामिहला    कलाकलाकलाकला    महािवदयालयमहािवदयालयमहािवदयालयमहािवदयालय    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद मोबाईल न. ९५२७०७६८७५ 

 

भारता या इितहासात १९ वे आिण २० वे शतक हा अ यंत मह वपूण कालखंड आह.े या काळात 
म ययुगीनतेकडून आधिुनकतेकड े भारताचा वास सु  झाला. सामािजक व धा मक सुधारणा चळवळी, आ थक 
आिण औ ोिगक गती, सां कृितक बोधन, रा वादाचा उदय, राजक य लढे, अंध दा िनमूलन, या सवा दारे 
भारतीय समाजात फार मोठे प रवतन घडून आले. या प रवतनाच े िविवध पडसाद महारा ासार या ादिेषक 
िवभागात उमटले. भारतीय आधुिनकता समजावून घे यासाठी अस े ादिेशक अिव कार समजावून घेणे आव यक 
आह.े ादिेषक अिव कार अ यासतानंा काही थािनक घडामोडी सु दा िवचारात या ा लागतात. थािनक, 

ादिेशक इितहास ापक दृ ी ठेवून अ यासला तर, तो रा ीय इितहासा या अ यासाला पूरक ठ  शकतो. याच 
काळात अनेक ि यांनी भारतात समाज सुधारणेच ेकाय केले. याम ये पंिडता रमाबाई यांनी समाजा म य ेबदल 
घडून आण याचा य  केललें दसून येतो.  
पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबाईरमाबाईरमाबाईरमाबाई  - (-१८५८-१९२२)  

आधुिनक महारा या सामािजक इितहासात पंिडता रमाबा ना मह वाचे थान आह.े पंिडता रमाबा चा 
ज म कोकण थ ा हण कुटंुबात अनंतशा ी डांगरे यां या ि दतीयप ी ल मीबाई यां या पोटी 23 एि ल 1858 
रोजी झाला. अनंतशा नी ल मीबाइंना सं कृत िशकिवले यावेळी यांना समाजाचा िवरोध प करावा लागला.  
ल मीबा नी आप या मुलीला रमाबा ना सं कृतच ं ान दले. रमाबा ना अनेक सं कृत ोक येत होते. रमाबाई  ९ 
वषा या झा या तरी दखेील यांच े ल  केले नाही हणून जाती बांधवांनी यानंा वाळीत टाकल.े  लोकां या  

ासामुळे यांना पायी तीथया ेस िनघावे लागले इ.स. 1857 साली दु काळात रमाबा या आई विडलांचे िनधन 
झाले. रमाबा नी सं कृत बरोबरच मराठी हदी बंगाली आिण कानडी भाषेत ािव य िमळिवले होत े1878 साली 
कलक ा येथे िसनेट हॉल म ये यांना ‘‘पंिडता व सर वती’’ या दोन पद ा बहाल क न यांचा गौरव कर यात 
आला. बंगाली ि यांनी यांना  ‘‘भारत वष य ीयांचे भूषण’’ हणून मानप  दले.१ 

हद ूधम शा ातील पर परांिव द असलेली िवधान ेत वे यामुळे या हदधुमािवषयी उदासीन झा या.  
महाभारताच ेवाचन करत असतांना यांना असे आढळून आले क  सव वेद पर परा न िभ  आहते.  धमाचे सार 
कोठे तरी गु थळी आह.े  याच काळातील कलक यातील वा त ात पंिडता रमाबा चे बाबू िबपीन िबहारीदास 
या ा ो समाजा या व कलाशी ल  केल.े बाबू िबपीन िबहारीदास ह ेहायकोटात व कल होत.े यांचे ल ानंतर 19 
मिह यातच कॉलरा या आजारान े िनधन झाले.  यावेळी रमाबा ना फ  एक मुलगी होती. पती िनधना नंतर 
रमाबाई पुणे येथ ेआ या.२ 

पंिडता रमाबा नी पुणे व मंुबई येथे येऊन ‘‘आय मिहला समाज’’ ची थापना केली. इं जी िश णा िवषयी 
रमाबा ना आकषण वाटू लागले.  यासाठी यांनी इं लंडला जा याच ेठरिवले.  ‘ वधमिनती’ नावाचे पु तक िल न 
या या िव वर यांनी आपला व आप या क येचा वास खच उभा केला. इं लंड येथे प र य ा ि यांसाठी होत 

असलेले काम पा न यांना आ य  वाटले व याचे कारण शोधु जाता त ेयेशू ि ता या ि म वात सापडून या 
ि न धमाकड े आक षत झा या. पुढे लवकरच यांनी बाि मा घेऊन ि ती धमाचा ि वकार केला. पुढे 
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आनंदीबाई व ि ि सपल डॉ. बॉडले यां या आ हा तव या अमे रकेला गे या. अमे रकेतील ि यांची गती पा न 
यांनी भारतात गरीब अनाथ बाल िवधवांसाठी सं था काढ याचा संक प क न अमे रकन लोकमत जागृत 

कर यासाठी ‘‘हाय का ट हद ुवूमन’’ नावाच ेइं जी पु तक िलिहले यामुळे तेथील लोकांनी 10 वषा पयत साह य 
कर याच ेआ ासन दले. व रमाबा नी ‘रमाबाई असोिसएशन’ ची थापना केली.३ 

पुढे रमाबाई भारतात आ या महारा ात िश णा िवषयी जागृती िनमाण कर याच ेकाय केल.े यासाठी 
यांनी मंुबई येथे ‘शारदा सदन’ या नावाची सं था थापन केली.  ‘शारदा सदन’ येथे अनेक अनाथ हद ू मुली, 

िवधवा यांना आ य िमळाला. यावेळी रमाबाई ‘शारदा सदन’ मधील मुल ना ि न बनवतात असा सव  सार 
झाला. हदमू ये याची पित या उमटली यामुळे या. रानड ेव भांडालकर यांनी सं थे या सद य वाचे राजीनामे 
दले. रमाबा नी आपले काय चाल ूठेवले. दु काळी प रि थतीमुळे मुली आ मात येत हो या. सुरवातीस 300 मुली 

हो या. पुढे मुल ची सं या 1000 वर गेली.४ 

रमाबा नी ही सं था पुढे केडगांव येथे सु  केली. .के.अ े हणतात ‘‘ हद ुमुल ना बाट याचे काय पंिडता 
रमाबा नी अगदी मु  ह ताने सु  केल.े’’ या सं थेचे नांवात बदल क न ‘मु सदन’ ठेव यात आले. 1897 साली 
दु काळात शेकडो अनाथ मुली आिण ि यांना रमाबा नी आप या मु  सदनात वेष दला व पुढे यांनी ि ती 
धम वीकारला. 1900 साली रमाबाई पु हा अमे रकेला गे या व धमातरा या कायासाठी पैसा जमा केला. या 

वासाम ये यांनी हद ूधमावर टका केली.५ 
मु  सदना या िव ाथ न साठी दवाखाना सु  कर यात आला. डॉ टर व नस ची व था केली. 

रमाबा नी ‘शारदा सदन’ ही सं था पुणे येथून केडगांव येथ े आणली. मु सदनाचा आधारधम ि न होता. व 
‘शारदा सदन’ अमे रकन असोिसएषन या िनयमान ेचालत असे. रमाबा नी मुल साठी ‘सदानंदसदन’ ची थापना 
केली.  इं लंडम ये असतांना यांनी ‘िस टर ऑफ मस ’ या सं थेकड ेपािहले होत.े या सं थेम ये चा र िहन ि यांना 
प ातापानंतर वेष दला जात असे. रमाबा नी भारतात अशा ि यांसाठी ‘कृपासदन’ ची थापना केली. वृ द, 
अपंग, दबुल ि यांसाठी ‘ि तीसदन’ ची थापना केली.  तसेच अंधमुल साठी व ि यांसाठी यांनी ‘बातमी सदन’ 
ची थापना केली. या म ये अंधांना ेन िलपी िषकवली जात ेही भारतातील पिहली अंध शाळा आह.े६ 

पंिडता रमाबा नी अनेक ंथ िलिहल े याम ये ामु याने बायबल या ि ती धम ंथाच ेमराठीत भाषांतर 
केले. हायका ट हद ू वूमन, युनायटेड टे सची लोकि थती व वासवृ  इ यादी िवषयात यांनी िलखाण केले. 
सरकारन े यांना ‘‘कैसर-ए- हद’’ ही पदवी बहाल केली.७ 
पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबा चेरमाबा चेरमाबा चेरमाबा चे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय:-(1858-1922)  

रमाबा नी ीयां या गतीसाठी काय केलेले दसून येते. ान संपादन क न व िव ा  िशकुण ीयांनी 
आपली गती क न यावी असे रमाबा चे मत होत.े रमाबाई हणतात ‘पु ष आ हा ीयांना आपली मालम ा 
समजतात यातुन मु ता केली पािहजे.’ हद ु ीयांचे अ ान, भोळया समजुती व बाल िववाह या गो वर यांनी 
समाजांम ये जागृती िनमाण कर यासाठी यांनी ‘‘उ  वण य हद ू ीया’ High cast hindu women. हा ंथ 
िलिहला. इ.स. 1883 म ये यांनी िष ण किमषनला साथ दतेानी सांिगतले ीयांना वै क य fश णाची सोय 
असावी.८ 

11 माच 1889 रोजी यांनी मंुबई येथे िवधवांकरीता ‘‘शारदासदन’’ नावाची सं था सु  केली. शारदा 
सदनाम ये येक मुलीला धमाचे वातं  दले. तरीही गैरसमजुतीमुळे आपले क  केडगांव येथ े आणले. व 24 
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स टबर 1898 साली ‘‘मु सदनाची’’ थापना केली. 1897 साली म य दषे व 1900 साली गुजराथ येथे 
पडले या दु काळामुळे िनरा ीत ीयांना यांनी मु  सदनात वेष दला या ीयांना वतः या पायावर ऊभे 
रहाता यावे हणून रमाबा नी यांना षा ररीक माचे मह व पटवून दले. व यांना शेती िवनकाम, मु णकाम, 
अषी कामे िषकिवली या मुल या सहा यान ेधा य भाजीपाला फळ फळावळ यांच ेउ प  काढ यात येत असे.९ 

रमाबा नी सामािजक कायासाठी शेती सं थांची उभारणी केली. इं लंड येथील ‘‘िस टर ऑफ मस ’’ याच 
धत वर च र हीन ि यांसाठी यांनी कृपा सदनाची थापना केली. तसेच वृ द, अपंग व दबुल ीयांसाठी ि ती 
सदनाची थापना क न वतः रमाबाई यांची सेवा करत असे. यांना मै ीनी माणे वागणूक दऊेन यांना िविवध 
रोमांचक गो ी सांगत असे. तसेच यांनी अंध ीयांसाठी ‘‘बातमी सदना’’ ची थापना केली. याम ये अंधांना ेल 
प दतीने िशकिवलेजात अस.े या ीयांना यांनी वेटर िवनन,े वेताची खुच  िवणने अशी अनेक काम ि◌षकिवली. 
‘‘बातमी सदन’’ ही भारतातील पिहली अंध षाळा आह.े१० 

अषा कारे पंिडता रमाबा नी अनेक कारे सामािजक काय क न ीयांची गती घडवून आण याचा 
य  केलेला दसून येतो. यां या सामािजक कायाचा थोड यात परामष घेतला आह.े  

पंिडतापंिडतापंिडतापंिडता    रमाबा चेरमाबा चेरमाबा चेरमाबा चे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय        (1858(1858(1858(1858----1922 ):1922 ):1922 ):1922 ):----    
पं. रमाबा नी ि यां या िष णासाठी य  केलेल े दसून येते. ि यांनी िष ण घेऊन ान संपादन करावे 

व आपली उ ती क न यावी असे यांना वाटत असे. अनाथ हद ूमुली व िवधवांसाठी यांनी ‘षारदा सदन’ या 
सं थेची थापना केली. याम ये यांनी िष णाबरोबरच या मुल ना नस ग, छापखाना साडया िवणने तसेच दधुाच े
पदाथ इ. व तु तयार कर याचे िष ण दले. अनाथ िवधवा ि यांची शै िणक गती हावी यासाठी यांनी य  
चालूच ठेवले.११ 
पंिडता रमाबा नी सव धमातील मुल साठी या सं थेची थापना केली होती. रमाबाई हणतात. ‘‘मा या दाराशी 
येईल ती मुलगी माझी’’ ती कोण याही जातीची असो ित या िश णाची व पालन पोषणाची जबाबदारी मी घेईल. 
अशा कारच े ापक धोरण बा नी चालिवल े होत.े रमाबाई संबंधी महष  डॉ. आ णासाहबे कव आप या 
आ मवृ ात हणतात. ‘‘महारा ात िवधवा िश णा या इमारतीचा पाया घाल याचे अ यंत े  काय पंिडता 
रमाबाई यांनी केले.’’ यांनी िवधवा िश णाचे काय वतः या बळावर िनमाण केले. याबद ल दि णी समाजान े
नेहमी कृत  रहायला पािहजे अषा या परा मी ि या हदु थानात काय पण हया भुतलावर ही हाता या बोटावर 
मोज या इत या सु दा िमळाय या नाही.१२ 

मे 1883 म ये यांनी ि यां या शै िणक उ दारा करीता अिधक भावी काय करता यावे हणून इं जी 
भाषा व वैदयक या िवषया या िष णाक रता या इं लंडला गे या. हदू थानातील मे 1883 म ये यांनी ि यां या 
शै िणक उ दारा करीता अिधक भावी काय करता यावे हणून इं जी भाषा व वैदयक या िवषया या 
िष णाक रता या इं लंडला गे या. हदू थानातील बाल िवधवांना उपयु  होणारी ‘‘बालोदयान िश ण प दती 
यांनी िशकून घेतली. ि यां या उ दाराकरीता यांनी आज म व अथकपणे य  केले.१३ 

अशा कारे पंिडता रमाबा नी शै िणक काय क न ि यांची गती घडवून आण याचा य  केलेला 
दसून येतो. यां या शै िणक कायाचा थोड यात परामश घेतला आह.े 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप –  
आधुिनक भारता या इितहासात ी समाज सुधारक म ये पंिडता रमाबाई यांचे काय मोलाचे आह.े या 

काळात पतीच े िनधन नतंर रमाबाई नी मो ा धैयान े मिहलां साठी व मुली या िश ाणासाठी अनेक सं थाचंी 
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उभारणी केली तसेच याची राह याची व जेवणाची सोय केली. भारत पारतं यात होता ते हा ी ला गुलामाची 
वागणूक िमळत होती. या काळात ी ने समाजापुढे येऊन सामािजक व िश िणक े ात उ लेखनीय काय केले. 
आज या आधुिनक युगात ही गो  फार ेरणा दणेारी आह.े यांनी केलेले काय आज या मिहलासाठी खूप ेरणा 
दणेारे आह.े 
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lektlq/kkjdkapk leklq/kkj.ksP;k dk;kZpk vk<kok & lektlq/kkjdkapk leklq/kkj.ksP;k dk;kZpk vk<kok & lektlq/kkjdkapk leklq/kkj.ksP;k dk;kZpk vk<kok & lektlq/kkjdkapk leklq/kkj.ksP;k dk;kZpk vk<kok &     
yksdjktk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt!yksdjktk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt!yksdjktk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt!yksdjktk jkt"khZ N=irh 'kkgw egkjkt!    

    

izkizkizkizk----    oanuk 'kkejko [kksjkVsoanuk 'kkejko [kksjkVsoanuk 'kkejko [kksjkVsoanuk 'kkejko [kksjkVs    
lgk¸;d izk/;kid] MkW- ?kkGh egkfo|ky;] xMfgaXyt] ft- dksYgkiwj] eksckbZy % 9657735056- 

bZ&esy % dnathpatil@gmail.com 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    
egkjk"Vªkps lqanj vkf.k lqn`< f'kYi vusd larkauh ohjkauh vkf.k Økafrdkjdkauh iz;RuiwoZd ?kMfoys- 

R;kaP;keqGsp egkjk"Vªkyk egkjk"Vª gh lKk lkFkZ okVrs- ;k Hkwehr uofopkjkaph jpuk dj.kkjs fopkjoar lq/kkjd 
mn;kyk vkys- lekteukyk vkdkj ns.;klkBh tqus vkpkj&fopkj vkf.k :<haph ca/kus iz;RuiwoZd cktwyk 
lkjkoh ykxyh- T;k pkdksjhrwu fdR;sd 'krds lekt pkyr gksrk- rh tquh pkdksjh lksMwu uO;k n`f"Vdksukrwu 
uO;k okVkapk 'kks/k vusd fopkjoarkauh dsyk- egkjk"VªkP;k lekftd fopkjkyk xrh vkf.k 'kDrh ns.;kps dk;Z 
vusd lekt lq/kkjdkauh dsys- vkt egkjk"Vª lkekftdn`"V;k izxr >kysyk fnlrks] ;kps Js; loZ 
lektlq/kkjdkauk vkgs- jktdh; Lokra«;klkBh y<k ns.kkjs ohj ftrds R;kxh vkf.k fopkjoar gksrs frrdsp 
lkekftd ØkarhlkBh la?k"kZ dj.kkjs gs ohjgh eguh; vkgsr- 
1½ 'kkgw egkjktkaps ckyi.k vkf.k f'k{k.k %1½ 'kkgw egkjktkaps ckyi.k vkf.k f'k{k.k %1½ 'kkgw egkjktkaps ckyi.k vkf.k f'k{k.k %1½ 'kkgw egkjktkaps ckyi.k vkf.k f'k{k.k % 

jkt"khZ 'kkgw egkjktkapk tUe 26 tqyS 1874 jksth dkxyP;k ?kkVxs ?kjk.;kr >kyk- dkxyps 
tgkxhjnkj t;flaxjko vkcklkgsc ?kkVxs gs R;kaps tUenkrs oMhy o jk/kkckbZ gh R;kaph tUenkrh ekrk- 'kkgw 
egkjktkaps ewG uko ;'koarjko gksrs- rs ngk o"kkZaps vlrkuk dksYgkiwjps jkts pkSFks f'kokth ;kaph jk.kh 
vkuanhckbZ fgus 18 ekpZ] 1884 jksth R;kauk nRrd ?ksrys o rs dksYgkiwj laLFkkukps N=irh 'kkgw egkjkt 
>kys- 

b-l- 1885 e/;s R;kauk f'k{k.kklkBh jktdksV ;sFks ikBfo.;kr vkys- rsFks R;kauh 4 o"ksZ f'k{k.k ?ksrys- 
R;kuarj rs dksYgkiwjyk ijrY;koj /kkjokM ;sFks f'k{k.klkBh xsys- rsFks lj ,l-,e-Østj ;kaP;k ekxZn'kZuk[kkyh 
jkT;dkjHkkj] bfrgkl] baxzth] Hkk"kk b- fo"k;kaps f'k{k.k ?ksrys- /kkjokM ;sFks f'k{k.k ?ksr vlrkukp cMks|kps 
ejkBh ljnkj xq.kkthjko [kkufoydj ;kaph dU;k y{ehckbZ ;kaP;kcjkscj 6 ,fizy 1891 jksth 'kkgw egkjktkapk 
fookg >kyk- f'k{k.kØe laiY;kuarj o;kP;k 20 O;k o"khZ 2 ,fizy 1894 jksth 'kkgw egkjktkauh dksYgkiwj 
laLFkkuP;k jkT;dkjHkkjkph lq=s gkrh ?ksryh- 
2½ ekxkloxhZ;kap2½ ekxkloxhZ;kap2½ ekxkloxhZ;kap2½ ekxkloxhZ;kapk eqfDrnkrk %k eqfDrnkrk %k eqfDrnkrk %k eqfDrnkrk %    

dekyhps nkfjnz;] vKku o /kkfeZd va/kJ)k ;kauh xzklysY;k ;k ekxklysY;k lektkP;k ghukoLFksP;k 
eqGk'kh ^vfo|k* gs eq[; dkj.k gksrs vkf.k Eg.kwup e- Qqys ;kaP;kizek.ks 'kkgw egkjktkauh ^fo|k* Eg.ktsp 
^f'k{k.k* gh loZ lkekftd lq/kkj.kkaph xq:fdYyh ekuyh- ekuoeqDrhpk rks ,d ekxZ ekuyk xsyk-  
1111----    olfrx`gkaph tuuh %olfrx`gkaph tuuh %olfrx`gkaph tuuh %olfrx`gkaph tuuh %    

b-l- 1907 e/;sp 'kkgw egkjktkauh vLi`'; fo|kF;kZaP;k f'k{k.kkph lks; Ogkoh Eg.kwu dksYgkiwjkr ^fel 
DykdZ cksfMZax* ;k ukokps olfrx`g m?kMys- gtkjks o"kkZaps fo"kerkoknh fopkj lgtklgth feV.kkj ukghr 
;kph 'kkgw egkjktkauk [kk=h iVyh gksrh- R;kauh tkrokj olfrx̀gs dk<yh- R;kaP;k ;k fu.kZ;koj fVdk >kyh- 
fo"kerkoknh fVdkdkjkaP;k Vhdsph R;kauh iokZ dsyh ukgh- b-l- 1911 e/;s f'kaih lektkP;k eqykalkBh ^ukenso 
olfrx`g* lq# dsys- ejkBk] fyaxk;r] tSu] eqfLye] lqrkj] ukfHkd] egkj] pkaHkkj&<ksj b- tkrh&tekrhalkBh 
olfrx`gs LFkkiu dsyh- 

'kkgw egkjktkauh tkrhHksn varklkBh o vLi`'; m)kjklkBh f'k{k.kkojhy mPp tkrh;kaph eDrsnkjh rj 
eksMwu dk<yhp i.k f'k{k.k dsoG vLi`';kauk [kqys d:u rs Fkkacys ukghr rj R;kauh vkiY;k 'kklu njckjkr 
vLi`';kauk lUekukP;k tkxk fnY;k- Lor%ps vaxj{kd vLi`';p cuoys- b-l- 1919 e/;s vLi`';kaP;k osxG;k 
'kkGk Hkjfo.;kph i)r can dsyh- 
2222----    f'k";o`Rrh %f'k";o`Rrh %f'k";o`Rrh %f'k";o`Rrh %    

20 es 1911 jksth 'kkgw egkjktkauh laLFkkukekQZr fo|kF;kZauk 15% f'k";òRrhph ?kks"k.kk dsyh- 'kkgw 
N=irhauh vkiys ykMds fpjatho fizUl f'kokth ;kaP;k Lej.kkFkZ #- 10]000@& Bso gqtqj [kftU;kr Bsowu 
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R;kP;k O;ktkrwu izR;sd vLi`'; fo|kF;kZauk ikp :i;kaph f'k";o`Rrh ns.;kph O;oLFkk dsyh- 24 lIVsacj] 1911 
jksth ekxklysY;k fo|kF;kZauk Qh ekQ dj.;kpk Bjko ekU; dsyk- 

rykBhoxkZr ;s.kkÚ;k vLi`'; tkrhP;k fo|kF;kZauk 10 f'k";o`R;k njegk #- 8 izek.ks eatwj dsY;k 
gksR;k- t;flaxjko ?kkVxs VsfDudy bfULVV;wV e/;s f'k{k.k ?ks.kkÚ;k  ejkBh pkSFkh b;Rrk ikl >kysY;kauk 
rhu :i;s f'k";o`Rrh ns.;kps Bjys- eqyhaP;k f'k{k.kizlkjklkBhgh jkt"khZauh f'k";o`R;kaph lks; dsyh gksrh- 
3333----    osBfcxkjh i)r can %osBfcxkjh i)r can %osBfcxkjh i)r can %osBfcxkjh i)r can %    

b-l- 1918 e/;s 'kkgwauh vkiY;k laLFkkukrhy egkj orus jn~n dsyh vkf.k R;k tfeuh vLi`';kaP;k 
ukokoj j;rokjhus d:u fnY;k- vLi`';kadMwu osBfcxkjh i)rhus dkes d:u ?ks.;kl dk;|kus canh ?kkryh- 
4444----    [kjk iq<kjh %[kjk iq<kjh %[kjk iq<kjh %[kjk iq<kjh %    

egkjktkauh MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkauk baXyaMe/khy mPpf'k{k.kkl vFkZlgk¸; dsys- R;kpcjkscj 
^ewduk;d* ikf{kd lq: dj.;klkBh :- 2500 /kukns'kgh fnyk- 31 tkusokjh 1920 jksth ^ewduk;d* ikf{kd 
lq: >kys- 

b-l- 1920 e/;s dksYgkiwj laLFkkukrhy ek.kxko ;sFks vLi`';kaph ifj"kn Hkjfoyh- egkjktkauh 
jkt?kjk.;krQsZ vkacsMdjkauk ekukpk tjhiVD;kpk vkgsj nsÅu vLi`';kauk R;kapk ^[kjk iq<kjh* feGkY;kcn~ny 
xkSjo dsyk- rsOgk jkt"khZ Eg.kkys] ^^vkrk ek>h dkGth nwj >kyh- nfyrkauk R;kapk iq<kjh feGkyk!** 
5555----    vkj{k.kkps vxznwr %vkj{k.kkps vxznwr %vkj{k.kkps vxznwr %vkj{k.kkps vxznwr %    

tkrh;oknkP;k lewG mPpkVukdjhrk vkf.k lektkrhy loZ oxkZauk lekurspk vf/kdkj feGkok 
;klkBh N=irh 'kkgw egkjktkauh ifgY;kank vkj{k.kkpk dk;nk dsyk- nfyrkapk vkf.k ekxklysY;k lektkrhy 
yksdkapk m)kj Ogkok vkf.k R;kauk ekulUeku feGkok gk ,deso mn~ns' 'kkgw egkjktkapk gksrk-  

;k Økafrdkjh dk;|karxZr 1902 lkyh cgqtukaps izfrikyd 'kkgw egkjktkauh cgqtu lektkdjrk 50% 
vkj{k.k pk dk;nk dsyk- R;keqGs 'kkldh; lsokae/;s ekxklysY;k lektkdjrk 50% vkj{k.kkpk ykHk feGkyk- 
egkjktkaP;k ;k ,sfrgkfld fu.kZ;keqGs iq<s lafo/kkukr vkj{k.kkph O;oLFkk dj.;kpk uok ekxZ xolyk- 
3½ cgqtukapk dSokjh %3½ cgqtukapk dSokjh %3½ cgqtukapk dSokjh %3½ cgqtukapk dSokjh %    
1111----    cyqrsnkjh i)r can %cyqrsnkjh i)r can %cyqrsnkjh i)r can %cyqrsnkjh i)r can %    

cgqtu lektkrhy dqaHkkj] lqrkj] yksgkj] Ugkoh b- vLi`'; u ekuY;k xsysY;k i.k dfu"B ntkZP;k 
cyqrkaP;k tkrhgh fi<;ku~&fi<;k vkiY;k O;olk;kP;k xqykefxjhr t[kMwu iMY;k gksR;k- R;kauk brj 
O;olk; dj.;kph canh gksrh- egkjktkauh [kkl gqdwe dk<wu vkiY;k jkT;krhy cyqrsi)rh jn~n d:u 
Vkdyh- o ;k tkrhauk dks.krkgh O;olk; dj.;kps Lokra«; cgky dsys- 
2222----    MsDdu j;r laLFkk %MsDdu j;r laLFkk %MsDdu j;r laLFkk %MsDdu j;r laLFkk %    

b-l- 1916 e/;s cgqtu lektkyk jktdh; gDd feGowu ns.;klkBh jkt"khZauh fuik.kh ;sFks MsDdu 
j;r laLFksph LFkkiukdsyh-  
3333----    fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax %fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax %fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax %fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax %    

b-l- 1901 e/;s ejkBk fo|kF;kZalkBh ^fOgDVksfj;k ejkBk cksfMZax*ph LFkiuk dsyh- 
4444----    osnksDr izdj.k %osnksDr izdj.k %osnksDr izdj.k %osnksDr izdj.k %    

egkjkt ^f'koiwtk* o R;klkBh vlysys /kkfeZd fo/kh fuR;usekus djr- R;klkBh rs iapxaxk unhoj 
LukuklkBh tkr- /kkfeZd fo/kh dj.;kdfjrk ukjk;.k HkVthauk cksykoys vlrk rs Luku u djrk osnksDr 
ea=k,soth iqjk.kksDr ea= mPpkjr vlY;kps fnlys- egkjktkauh R;kauk R;kpk tkc fopkjyk vlrk rs Eg.kys] 
^^gs igk egkjkt] osnksDr i)rhus ea= Eg.krkuk vka?kksG djkohp ykxrs( i.k iqjk.kksDr ea= Eg.krkuk 
vka?kksGhph vko';drk ulrs- vki.k 'kwnz vlY;kus iqjk.ksDr i)rhus ea= Eg.kr gksrks-** ifj.kkeh egkjktkauh 
ejkBk iqjksfgr r;kj dj.;kps fo|kihB dk<ys\ 
4½ L=h&f'k{k.k vkf.k L=heqDrhpk mn~4½ L=h&f'k{k.k vkf.k L=heqDrhpk mn~4½ L=h&f'k{k.k vkf.k L=heqDrhpk mn~4½ L=h&f'k{k.k vkf.k L=heqDrhpk mn~xkrk %xkrk %xkrk %xkrk %    

^iq:"kkauh gkrkr ryokj ?ksÅu y<kos vkf.k L=hus pwyewy lkaHkkGkos* ;k dfo Vsfulus lkafxrysY;k 
L=h&dk;Z{ks=kyk jkt"khZauk /kDdk |ko;kpk gksrk- L=hyk ^n;sph nsork* u cufork fryk iq:"k thoukph 
tM.k&?kM.k dj.kkjh ekrk vkf.k usrk cuok;ps gksrs- R;kauk pkfj«;] lnkpj.k] /kS;Z vkf.k lkeF;Z fuekZ.k 
dj.kkjs L=hf'k{k.k |ko;kps gksrs- 
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fizUl f'kokthP;k vi?kkrh e`R;wuarj 'ksdxzLr >kysY;k jk.khlkgsckauk ;k vHkZdky;krhy fujkxl 
eqykaP;k laxksiukr vkuan feGsy] lek/kku ykHsky o R;k iq=fo;ksxkps nq%[k foljrhy vls egkjktkauk okVr 
gksrs- Lor%P;k dkSVqafcd nq%[kkojgh lektlsosph ek=k ns.kkjk gk jktk ,d vykSfdd iq:"k gksrk- 
1111----    iqufoZokg uksan.kh dk;nk %iqufoZokg uksan.kh dk;nk %iqufoZokg uksan.kh dk;nk %iqufoZokg uksan.kh dk;nk %    

L=hoxkZr lokZr nq%[kh d"Vh gksR;k R;k fo/kok- lektkpkp uOgs rj R;kaP;k dqVqafc;kapkgh R;kaP;kdMs 
c?k.;kpk n`f"Vdksu ,dw.kp frjLdkjkpk vls- ckyfo/kok L=h;kaps th.ks rj vxfrd o 'kkspfu; gksrs- 
;klkBhp tqyS 1917 e/;s iqufoZokg uksan.kh dk;nk ikl dsyk-  
2222----    vkavkavkavkarj/kehZ; o vkarjtkrh; fookg dk;nk %rj/kehZ; o vkarjtkrh; fookg dk;nk %rj/kehZ; o vkarjtkrh; fookg dk;nk %rj/kehZ; o vkarjtkrh; fookg dk;nk %    

tqyS 1919 e/;s 'kkgw egkjktkauh ^vkarj/kehZ; o vkarjtkrh; fookg dk;nk* ykxw dsyk vkf.k 
lektlq/kkj.ksP;k {ks=kr ,d eksBs ikÅy mpyys-  

;k dk;|kus fookgkosGh iq:"kkps o; 18 o"ksZ iw.kZ o L=hps o; 14 o"ksZ iw.kZ Ogkos v'kh vV ?kkryh- 
vktP;k izkS< fookgkP;k ;qxkr 14 o"kkZaph gh vV dnkfpr izfrxkeh okV.;kph 'kD;rk vkgs- i. R;k dkGh 
eqyhaph yXus 6 rs 9 o"kkZaP;k njE;ku gksr vlr- dkghaph yXus rj ikG.;kr gksr vlr- gh rRdkyhu 
oLrqfLFkrh y{kkr ?ksryh rj gk dk;nk cjkp iqjksxkeh gksrk] gs y{kkr ;srs- 
3333----    L=h&vR;kpkj izfrca/k dk;nk %L=h&vR;kpkj izfrca/k dk;nk %L=h&vR;kpkj izfrca/k dk;nk %L=h&vR;kpkj izfrca/k dk;nk %    

vkWxLV 1919 e/;s egkjktkauh L=h&vR;kpkj izfrca/k dk;nk eatwj dsyk- L=h&eqDrhP;k lanHkkZrhy gk 
lokZr egRokpk dk;nk gksrk vls Eg.kkos ykxsy- iq<s egkjktkauh ?kVLQksV dk;nkgh dsyk- 
4444----    tksxfr.kh&izfrca/k dk;nk %tksxfr.kh&izfrca/k dk;nk %tksxfr.kh&izfrca/k dk;nk %tksxfr.kh&izfrca/k dk;nk %    

17 tkusokjh 1920 e/;s tksxfr.kh] eqjGh] nsonklh] Hkkoh.k b- vR;ar dfu"B ntkZps o misf{kr thou 
tx.kkÚ;k ;k L=h;kaP;k lanHkkZr tksxfr.kh&izfrca/k dk;nk dsyk- nsokP;k ukokus ygkui.khp lksMysY;k ;k 
fL=;kauk iq<s vR;ar vuSfrd o n;uh; vk;q"; daBkos ykxr vls- egkjktkauh gk dk; gk d:u ;k fL=;kauk 
nsokyk lksMY;keqGs ts fof'k"V gDd ¼ex rs uhp ntkZps dk vlsukr½ izkIr gksrkr rsp dk;|kus jn~n dsys-  
5555----    izkFkfed f'k{k.k lDrhps vkf.k eksQr %izkFkfed f'k{k.k lDrhps vkf.k eksQr %izkFkfed f'k{k.k lDrhps vkf.k eksQr %izkFkfed f'k{k.k lDrhps vkf.k eksQr %    

tksi;Zar cgqtu lekt [kÚ;k vFkkZus lk{kj gksr ukghr- rksi;Zar yksd'kkghyk MksGli.k ;sr ukgh- vls 
egkjktkaps er gksrs- Eg.kwup fuj{kj yksd vki.kki;Zar vkys ukgh rj vki.k ;kaP;ki;Zar xsys ikfgts vls 'kkgw 
egkjktkauk okVs- 24 tqyS 1917 lkyh ,d gqdwe dk<wu izkFkfed f'k{k.k eksQr vkf.k lDrhps dsys- 500 rs 
1000 yksdoLrhP;k xkokae/;s 'kkGk dk<Y;k- ts ikyd vkiY;k eqykauk 'kkGsr ikBo.kkj ukghr R;k ikydkauk 
izfrefguk #- 1 naM vkdkj.;kph dk;ns'khj rjrwn dsyh-  
6666----    vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk %    

tkrhHksn nwj dj.;klkBh R;kauh vkiY;k jkT;kr vkarjtkrh; fookgkyk ekU;rk ns.kkjk dk;nk dsyk- 
tkrhHksnkps izLFk u"V Ogkos R;klkBh gk iz;Ru gksrk- ;k dk;|kph vaeyctko.kh djrkuk vkiY;k pqyr 
cfg.khps panzizHkkckbZ ;kapk fookg /kuxj lektkrhy banwjps egkjkt rqdksthjkts gksGdj ;kaps iq= ;qojkt 
;'koarjko gksGdj ;kaP;k'kh ykowu fnyk- ;kp yXu lekjaHkkr 25 ejkBk&/kuxj tksMI;kaps fookg laiUu >kys- 
fopkjkauk izR;{k Ñrhph tksM ns.kkjk gk jktk fojGkp Eg.kkok ykxsy- 

egkjkt Eg.kkys gksrs] ^^tso<;k izek.kkr vkarjtkrh; fookg gksrhy] rso<;k izek.kkr Hkkjrh; 
lektkrhy tkrhHksn u"V gksrhy vkf.k rso<;k izek.kkr vkiY;k ns'kkph izxrh gksbZy-** 
7777----    'ksrh] lgdkj vkf.k m|ksx/kans ;kapk ik;k %'ksrh] lgdkj vkf.k m|ksx/kans ;kapk ik;k %'ksrh] lgdkj vkf.k m|ksx/kans ;kapk ik;k %'ksrh] lgdkj vkf.k m|ksx/kans ;kapk ik;k %    

vkt dksYgkiwj ftYgk 'ksrh] lgdkj o m|ksx/kans ;k {ks=kar loZ egkjk"Vªkr vxzslj vkgs] ;kps Js; 
'kkgw egkjktkaP;k dYid nwjǹ"Vhl o yksddY;k.kh jkT;dkjHkkjkl tkrs-  

1907 lkyh dksYgkiwjP;k if'pesl 55 fd-eh- varjkoj nkthiwj toG Hkksxkorh unhoj ,d izpaM 
/kj.k cka/kys- ;k /kj.kkP;k tyk'k;kl ^egkjk.kh y{ehckbZ* vls uko fnys- 21 ekpZ 1908 jksth 'kkgw N=irhaP;k 
T;s"B dU;k jk/kkckbZ mQZ vkDdklkgsc ;kapk nsoklps ;qojkt rqdksthjko ;kaP;k'kh fookg >kyk- ;k vkuannk;h 
izlaxkph fpjaru Ler̀h jkgkoh Eg.kwu 'kkgw N=irhauh ;k /kj.kktoGhy uohu olkgrhyk jk/kkuxjh gs uko 
fnys- vkf.k Eg.kwup gs /kj.k ^jk/kkuxjh /kj.k* Eg.kwu vksG[kys tkÅ ykxys- ;k /kj.kkus dksYgkiwjP;k 
ifjljkpk dk;kikyV d:u Vkdyk- vkiys egkjk"Vª ljdkj gfjrØkarhP;k ;kstuk vkt vk[krs vkgs- 
Lokra«;iwoZdkGkr v'kk ;kstuk vk[kwu vkiY;k jkT;kr ifgyh gfjrØkarh ?kMowu vk.k.kkjk gk 'ksrdÚ;kapk 
jktk vktgh vkn'kZHkwr Bjkok- egkjktkaP;k iz;RukaeqGsp iq<s gtkjks ,dj ckxk;r 'ksrh r;kj gksÅu 
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dksYgkiwjpk ifjlj ÅlkP;k eG;kauh Qqywu xsyk- ;krwu r;kj gks.kkÚ;k mRre izrhP;k xqGkus loZ 
fganqLFkkuHkj uko defoys- R;krwup 'kkgqiwjh xqGkph cktkjisB LFkkiu dsyh- ;k cktkjisBsus dksYgkiwj uxjh 
fganqLFkuP;k udk'kkoj BGdi.ks vk.kyh- vkt dksYgkiwj ftYgk xqGkP;kp uOgs rj lk[kj mRiknukP;k {ks=kr 
egkjk"Vªkr vk?kkMhoj vkgs- ;k loZ izxrhpk ik;k 'kkgw egkjktkauh jpyk gksrk-  

lgdkjkP;k {ks=krhy egkjk"Vªkrhy m|ksx/ka|kaph ifgyh ikoys dksYgkiwjus 'kkgw egkjktkaP;k 
usr`Rok[kkyh Vkdyh vkgsr- lIVsacj 1906 e/;s egkjktkauh fganqLFkkukrhy lgdkjh {ks=krhy ifgyh lqrkph o 
dkiMkph fxj.kh ^Jh 'kkgw fLifuax vW.M ohOghax fey*^Jh 'kkgw fLifuax vW.M ohOghax fey*^Jh 'kkgw fLifuax vW.M ohOghax fey*^Jh 'kkgw fLifuax vW.M ohOghax fey* ph LFkkiuk dsyh- 'ksrekykoj vk/kkfjr vlk gk m|ksx 
Hkkoh m|ksx/ka|kapk ik;k Bjyk- iztsP;k] 'ksrhP;k o m|ksx/ka|kaP;k fodklkyk xrh feG.;klkBh egkjktkauh 
lu 1912 lkyh ^lgdkjh dk;nk* dsyk vkf.k veykrgh vk.kyk- ;kpk ifj.kke Eg.kts dksYgkiwj ftYgk 
lgdkjh c¡dsP;k {ks=kr egkjk"Vªkr vk?kkMhoj vkgs-  
8888----    dysyk vkJ; %dysyk vkJ; %dysyk vkJ; %dysyk vkJ; %    

jkt"khZ 'kkgwauh dksYgkiwj laLFkkukr laxhr] fp=iV] fp=dyk] yksddyk vkf.k dqLrh ;k {ks=karhy 
dykoarkauk mnaM jktkJ; nsÅu R;kauk izksRlkgu ns.;kps egRokps dk;Z dsys- djohjP;k ikou Hkwehr dyk 
isj.;kps] mxfo.;kps] fryk Qqyfo.;kps Fkksj dk;Z jkt"khZ 'kkgw egkjktkauh dsY;keqGsp ;k uxjhyk ^dykuxjh* 
lacks/kys tkrs- 

izfl) fp=dkj vkckyky jfgeku gs fp=dysP;k f'k{k.kklkBh eqacbZyk xsys gksrs- R;k fBdk.kh R;kauh 
fp=dysr fo'ks"k izkoh.; feGfoys- v'kk ;k vkckyky ;kaP;koj eqacbZr vU;k; >kyk- fp=dysrhy vkiyh 
fl)gLrrk tk.kwu R;kapk fo'okl gksrk dh] vki.k ijh{ksr izFke ;s.kkj- i.k izFke Øekad ,dk Jhear o 
of'kY;kP;k eqykyk ns.;kr vkyk- o nqljk Øekad vkckyky ;kauk ns.;kr vkyk- ;k ÑR;kus fujk'k >kysys 
vkckyky dksYgkiwjyk ijrys- vU;k;kpk vkckyky ;kaP;k eukoj foijhr ifj.kke >kyk- jktf"kZauk gs dGrkp 
R;kauh vkckykyP;k vkRefo'oklkyk 'kkfCnd [kr&ik.kh ?kky.;kps dke pkyw dsys- R;kpcjkscj ljdkjh 
'kkGsr fp=dyspk f'k{kd Eg.kwu dke dj.;kl lkafxrys- ,Og<sp ukghr rj f'kdkjhyk tkrkuk vkckykyyk 
rs ?ksÅu tkr- ,dnk R;kauh cfgjh llk.;kus vkdk'kkrhy mM.kkÚ;k i{kkph f'kdkj d'kh dsyh gk izlax 
vkckykyyk nk[koyk vkf.k rks izlax js[kkV.;klkBh vkckykyyk lkafxrys- v'kkizdkjs iapxaxsP;k dkBkojph 
nsoGkph] fulxZlkSan;kZph fp=s fnlrkr rh egkjktkauh vkckykyyk izR;{k R;k fBdk.kh usÅu dk<k;yk 
ykoyh- vkckyky ;kaP;klkj[kk egku dykdkj tks ok;k pkyysyk gksrk] R;kyk jktf"kZauh mHkk dsyk] 
Qqyfoyk- R;kps Js"BRo ikj[kwu R;k dksfguwj fgÚ;kyk mtsMkr vk.k.;ps o ekxhZ yko.;kps dke jkt"khZauh 
dsys- Eg.kwup vkckyky jfgeku lokZauk dGys-  
9999----    eYyfo|sph ia<jh %eYyfo|sph ia<jh %eYyfo|sph ia<jh %eYyfo|sph ia<jh %    

dqLrh ;k enkZuh vkf.k eSnkuh [ksGkaph vkoM 'kkgw N=irhauk ckyi.kkiklwup gksrh- dqLrh ;k enkZuh 
Nankph tksikluk R;kauh vk;q";kP;k v[ksji;Zar dsyh- ^eYyfo|k gh dsoG rkyehiqjrh e;kZfnr ukgh] rj 
tx.;klkBhph vR;ko';d dyk vkgs( v'kh Bke letwr jkt"khZ 'kkgw egkjktkaph gksrh- dksYgkiqjkrhy 
dqLrhP;k eSnkkukr iatkch eYykauh nf{k.ksMhy eYykauk vLeku nk[kfoys gksrs- iatkch iSyokukalkj[ks vkiys 
iSyoku r;kj dj.;klkBh tqek iSyoku iatkch ;kyk jktkjke dkWystP;k rkyehr dqLrh f'k{kd Eg.kwu useys 
gksrs- R;kpcjkscj jkt"khZauh ngk dyeh ;kstuk r;kj d:u djohjP;k eYykaoj eqDrgLrs [kpZ dsyk- djohj 
laLFkkukr :tysY;k eYyfo|sus mRrjsrgh ncnck fuekZ.k dsyk- mRrj HkkjrkrY;k eYykaukgh djohjcn~ny 
dqrwgy fuekZ.k dj.kkjs jkt"khZ 'kkgw egkjkt eYyfo|slg eYykalkBhgh uolathouh ns.kkjs oLrkn Bjys- 1895 
e/;s eksrhckx gh ljdkjh rkyhe lq: dsyh- ;k rkyehP;k izos'k }kjkojp egkjktkauh ,d Qyd ykoyk 
gksrk- ^^ifgyh 'kjhjlaiRrh] nqljh iq=laiRrh vkf.k frljh /kulaiRrh vlsy rksp [kjk iq.;oku-** 'kkgw egkjkt 
fotsR;k iSyokuklg ijkHkwarkaukgh cf{klh nsÅu R;kapk xkSjo djr- Lor% eYy r;kj dj.ks] oLrkankdjoh 
dlnkj eYy ?kMo.ks] eYykaP;k [kqjkdkph O;oLFkk dj.ks] O;k;kekoj ns[kjs[k] eYykalkBh oS|dh; lqfo/kk] 
eYykauk jktkJ; ns.ks] ljkoklkBh mRrjsdMhy eYykauk djfoje/;s vk.k.ks] eksBh cf{kls nsÅu eYykapk 
lUeku dj.ks] oLrkankaP;k mnjfuokZkph lks; dj.;kps 'kkgw egkjktkauh Bjfoys- nsokIik /kuxj] f'kokIik csjM] 
ikaMw Hkkslys] fcjatk ikVhy] jkek iSyoku] v'kk vusd eYykauk rs Lor% vk[kkM;kr mr:u uohu Mkoisp 
f'kdfor gksrs- ckcwteky] ?kksMaihj] dkGkbeke] ckjkbeke] xaxkos'k] ckoMsdj vk[kkMk] jadkGk] rVkdMhy] 
ctkik ekus] egknw xoaMh] cksMds] ljnkj] fnycgkj v'kk toGikl 'kaHkjkgwu vf/kd rkyeh gksR;k- 
egkjktkaP;k iz;Rukaukgh ;'k vkys- eYy genqdkdk ;kyk f'kokIik csjM ;kus iUgkG;kP;k eSnkukr vkLeku 
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nk[koys- Hkksyk iatkchyk Ñ".kk enkZus ;k eYykus 13 fefuVkar fpr dsys- iq<s [k'kkck tk/ko ;kauh 
vkWfyfEide/;s feGoysY;k dqLrhrhy ifgY;k indkps Js;gh 'kkgw egkjktkaP;k iz;Rukauk tkrs- jkt"khZ baXyaM 
nkSÚ;koj xsys vlrkr rsFkhy 'kse 'kgjkrhy v/kZorqZGkdkj v'kk HkO; vk[kkM;kus R;kaps y{k os/kwu ?ksrys- 
R;krwup dksYgkiwjps [kklckx gs txizfl) eSnku lkdkjys vkf.k ^eYyfo|sph ia<jh* Eg.kwu dksYgkiwjkl 
ykSdhd izkIr >kyk-  
10½ fc:nkoY;k %10½ fc:nkoY;k %10½ fc:nkoY;k %10½ fc:nkoY;k %  

1. 'kkgw egkjktkauk ^jkt"khZ* gh inoh ,fizy 1919 lkyh 13 O;k vf[ky Hkkjrh; dqehZ {ks=h; ifj"knsr 
dkuiwj ;sFks dkuiwjP;k dqehZ {kf=; lektkus fnyh- 

2. MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ;kauh 'kkgw jktkaps o.kZu lkekftd yksd'kkghps vk/kkjLraHk v'kh dsyh- 
3. eg"khZ foB~By jketh f'kans Eg.krkr] ^^'kkgwjktk uqlrk ejkBk uOgrk] uqlrk czkEg.ksrjgh uOgrk] rks 

uo;qxkrhy lokZaxiw.kZ jk"Vªiq:"k gksrk-** 
4. l;kthjko xk;dokM ;kauh] ^^ek.klkrhy jktk o jktkrhy ek.kwl** vls R;kaps o.kZu dsys- 
5. egjk"Vªkps ekth eq[;ea=h ;'koarjko pOgk.k ;kauh 'kkgwaps o.kZu ^^eksB;k fnykpk jktk** vls dsys vkgs- 

11½ lkekftd U;k; fnol %11½ lkekftd U;k; fnol %11½ lkekftd U;k; fnol %11½ lkekftd U;k; fnol %    
jkt"khZauh dsyssys lkekftd U;k;nkukps dk;Z vkf.k lq/kkj.kk fopkjkr ?ksÅu 2006 iklwu egkjk"Vªkr 

'kkgw egkjktkapk tUefnol 26 twu gk ^lkekftd U;k; fnol* Eg.kwu lktjk dsyk tkrks-  
fu"d"kZ %fu"d"kZ %fu"d"kZ %fu"d"kZ %    

1. lkekftd] /kkfeZd o ckSf)d xqykefxjh fo:)P;k y<kbZe/;s loZlkekU;] cgqtu lektkrhy yksdkaps 
vkRecG ok<owu R;kauk Lor%ph mUurh dj.kkjk ekxZ fuekZ.k d:u nsÅu R;k ekxkZo:u pky.;kph 
rkdn fuekZ.k dj.kkjh 'kS{kf.kd pGoG 'kkgwauh vkiY;k dkjdhnhZr lq: dsyh- 

2. jkt"khZauh djohj uxjhr loZ dykauk jktkJ; fnY;keqGsp vusd dykoar fuekZ.k >kys- R;keqGsp 
dksYgkiwjph fdrhZ ^dykiwj* Eg.kwu iljyh- 

3. fopkjkauk Ñrhph tksM ns.kkjs 'kkgw egkjkt drsZ lq/kkjd gksrs- 
4. egkjk"VªkP;k lkaLÑfrd tM.k&?kM.khe/;s jkt"khZ 'kkgw egkjktkapk flagkpk okVk vkgs- 
5. 'kkgw egkjktkaP;k vkS|ksfxd /kksj.kkaeqGsp egkjk"Vªkyk vkS|ksfxd {ks=kr uok vk;ke ykHkyk- 

lekjksi %lekjksi %lekjksi %lekjksi %    
jkt"khZ N=irhaP;k dkGkr fganqLFkkukr 'ksdMks jktsjtokMs gksrs( i.k R;kiSdh ^jkt"khZ* gh fc:nkoyh 

izkIr >kysys rs ,deso jktk gksrs- ^jktk* ps vf/kdkj iztsP;k dY;k.kklkBh jkcfo.kkjk gk ,d vioknkRed 
jktk gksÅu xsyk- ;k R;kaP;k dk;kZrwup ^yksdjktk* gh R;kaph izfrek tuek.klkr mn;kl vkyh- 
lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %lanHkZ %    

1- ^f'k{k.keg"khZ jkt"khZ 'kkgw egkjkt* & izkpk;Z jk-rq-Hkxr 
2- jkt"khZ 'kkgw N=irh % ,d ekxksok & MkW- t;flaxjko iokj 
3- 'kS{f.kd fopkjoar & Hkkjrh; o ik'pkR; & MkW- ds-;q- ?kksjeksMs] MkW- dyk ?kksjeksMs 
4- yksdjktk 'kkgw N=irh & MkW- jes'k tk/ko 
5- 'kkgwaP;k vkBo.kh & izk- ukuklkgsc lkGqa[ks 
6- egkjk"Vªkrhy lekt lq/kkjd] lar] lkfgfR;d vkf.k Fkksj Hkkjrh; fopkjoar & Ogh- ,u- Lokeh 
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डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक िवचार    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . प लवी प लवी प लवी प लवी सरेुश सरेुश सरेुश सरेुश भावसारभावसारभावसारभावसार    
मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद 

तावनातावनातावनातावना::::    
येक समाजात िविवध कारचे लोक आढळून यतेात. िभ  धम, िभ  जात, रंग, िभ  िवचारांच ेलोक 

राहतात. िभ  िव ासांवर िव ास ठेवणारे लोक आढळतात. या लोकानंी समाजात एको याने रा न कोणताही 
भेदभाव न करता जगणे अपेि त आह.े हणज ेसमता, वातं य,व बंधुता अशी आदश प रि थती असणे आव यक आह े
परंतु य ात तस ेकाही दसून यते नाही. समाजात भेदभावपूण आिण शोषणा मक वातावरण दसून येत ेव ह े
वातावरण दु कृ याचे प धारण करते. ा वातावरणाचे पडसाद समाजावर जा त पस  नये व सुसं कृत तसचे 
उ तीमय समाज घडावा यासाठी झटणारे अनेक समाज सुधारक होऊन गेले. ज े समाज सुधारक समाजातील 
वंिचतांसाठी सामािजक व आ थक काय करतात आिण सामािजक दु कृ यांचा अंत कर यास  मदत करतात. 

भारताच ेभा य आह ेक  या या इितहासात अनके असाधारण  लोक आहते यांनी आपले संपूण आयु य 
समाजा या उ तीसाठी आिण दिलत घटकां या उ तीसाठी सम पत केले. यापैक च एक थोर समाज सुधारक 
हणजे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर. भारतीय रा य घटनचेे िश पकार हणून भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

सवा याच प रचयाचे आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यानंी समाजातील दिलतासंाठी व मिहलांसाठी च झटले अस 
नसून यांचे आ थक िवचारही खूप भावशाली होते.अशा भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचे आ थक 
िवचारांचा अ यास तुत लखेात अ यासाचा आह.े 
सशंोधसशंोधसशंोधसशंोधनाची उ ेनाची उ ेनाची उ ेनाची उ  े: 

१)डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांचा जीवन प रचय अ यासणे. 
२)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या आ थक कायाचा आढावा घेणे. 
३)डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांचे आ थक िवचार तपासणे. 

सशंोधन सािह यसशंोधन सािह यसशंोधन सािह यसशंोधन सािह य::::        
तुत शोध िनबंध िलहीत असताना केवळ दु यम ोताचा उपयोग कर यात आला असून याम ये संदभ 

ंथ, मािसके, सा ािहके, वतमानप , इंटरनेट इ यादी या मा यमांचा वापर कर यात आलेला आह े
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर बाबासाहबे आबंडेकर ----जीवन प रचयजीवन प रचयजीवन प रचयजीवन प रचय-- 

भारतर  डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा ज म १४ एि ल १८९१ म ये झाला. १९७० म ये त े
मॅ क ची परी ा उ ीण झाले. एि फ टन महािव ालयात पुढील िश ण घेऊन कोलंिबया िव ापीठात उ  
िश णासाठी गेले. कोलंिबया िव ापीठाची अथशा ातील पीएच. डी. (१९१७), लंडन कूल ऑफ 
इकॉनॉिम समधून डॉ टर ऑफ साय सची पदवी तसेच लंडनमधील ेज इ ची बार अ ॅट लॉ (१९२३) अशा अितउ  
पद ा यांनी संपा दत के या. डॉ. बाबासाहबे ह ेअथशा  हणून ओळखले जातात. यांचा मु य िवषय अथशा  
होता. या िवषयावर यांनी िवपुल लेखन केले आह.े आदश चलन प ती, कृषी उ ोग, खासगी सावकार ितबंधक 
िवधेयक, जातीच ेअथशा , आ थक पायाभरणी इ यादी िवषयावर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िवचार मांडल े
आहते. भारताची क य बँक - भारतीय रझव बँके या थापनेत बाबासाहबेाचंे मोठे योगदान आह.े 
डॉडॉडॉडॉ....    बाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचारबाबासाहबे आबंडेकर याचं ेआ थक िवचार::::    
भारतीय पयाचा भारतीय पयाचा भारतीय पयाचा भारतीय पयाचा ::::    

डॉ. बाबासाहबेांनी पयाचा  हा बंध िलहला. भारताचा पया आिण इं लंड चा प ड यां या संबधाचा 
मह वपूण  या अ यासात समािव  केलेला. यावेळी अथत ाम ये भारतीय पयाची जडणघडण ही सुवण 
प रमाणात असावी क  सुवण िविनमय प रमाणात असावी याबाबत वाद िनमाण झाला होता, यावेळी डॉ. 
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आंबेडकरांनी क स या िवचारांना िवरोध क न असा िवचार मांडला क ,सुवण िविनमय प रमाणात ि थरता रा  
शकत नाही. या प तीत लविचकता हा गुणधम ज र असेल परंतु यात चलन िन मतीवर कोण याही मयादा 
राहणार नाहीत. चलनात वाजवीपे ा जा त वाढ झाली तर यामुळे भाववाढ होईल व पयाची कमत कमी होईल 
आिण यातून िविनमयाचे साधन हणून पयाचे थान अि थर होऊ शकेल. 
औ ोिगक पायाभरणीऔ ोिगक पायाभरणीऔ ोिगक पायाभरणीऔ ोिगक पायाभरणी    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह ेबॉ बे लेिज ले ट ह असे लीचे सद य असताना (१९२६) ामीण भागातील 
ग रबां या सम यांिवषयीच े यांचे सम  आकलन यांनी उभारले या जनआंदोलनांम ये ित बिबत होते. 
शेतीमधील खोती प तीिव  यांनी केले या यश वी आंदोलनामुळे अनेक ामीण ग रबांची आ थक शोषणातनू 
मु ता झाली. महार वतन या नावाखाली सु  असले या शु  गुलामिगरीिव  यांनी आवाज उठिव यानंतर 

ामीण भागातील ग रबांचा मोठा वग शोषणमु  त झाला. सावकारां या मनमानीला चाप लाव यासाठी यानंी 
असे लीम ये िवधेयक आणले. औ ोिगक कामगारां या े ात डॉ. आंबेडकरानंी १९३६ म ये वतं  मजूर प ाची 
थापना केली. याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणा या अ य संघटना हो याच; मा  यांना अ पृ य 

कामगारां या मानवािधकारांशी काहीही दणेे-घेणे न हते. न ा राजक य प ाने ही उणीव भ न काढली. 
याच माणे हॉइसरॉयज् एि झ यु ट ह कौि सलचे कामगार सद य या ना यान े१९४२ ते १९४६ या काळात डॉ. 

आंबेडकर यांनी कामगारिवषयक धोरणात आमूला  सधुारणा घडवून आण या. यात सेवायोजन कायालयाची 
थापना ही मह वपूण घटना होती आिण वतं  भारतातील औ ोिगक संबंधाचंी तीच पायाभरणी ठरली. 

बाबासाहबेांनी पाटबंधारे, ऊजा आिण इतर सावजिनक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. दशेाचे पाटबंधारे धोरण 
िनि  चत कर यात यांनी मह वाची भूिमका बजावली. 
भारतीय राज वसबंधंीच ेिवचारभारतीय राज वसबंधंीच ेिवचारभारतीय राज वसबंधंीच ेिवचारभारतीय राज वसबंधंीच ेिवचार::::    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानंी यां या ंथात १८३३ ते १९२२१ या काळात ि टश सरकार आिण घटक 
रा य यां यातील आ थक सबंंध कसे िवकिसत झाले याचा उहापोह केला आह ेआिण या व थेतील दोष डॉ. 
आंबेडकरांनी दाखवून दले आहते. या व थेत खचाचा अथसंक प कर याचा अिधकार घटक रा यां या आिण 
यासाठी लागणारा पैसा उभार याची जबाबदारी मा  क  सरकारची यामुळे घटक रा याचंी माग या वाढत 

गे या. तपासणी यं णा नास यामुळे क  सरकारची अथसंक पातील तूट चंड माणात वाढतच गेली. हणूनच डॉ. 
आंबेडकरां या िवचारांमुळे १८७१ पासून क  सरकार आिण घटक रा य े यां यासाठी वेगवेगळे अथसंक प 
कर याची प ती थमच अि त वात आली. 

मिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशामिवभाजन आिण अथशा     
जाती व था आिण अ पृ यतेसार या सामािजक आजारांचे आ थक पैलू उलगडून दाखिवणे, ह े डॉ. 

आंबेडकरांचे आणखी एक िव ापूण काय होय. मिवभागणी या त वानुसार महा मा गांध नीही जाती व थचे े
अि त व वीकारले होत.े मा , आंबेडकरांनी ‘जात चा उ छेद’ या आप या पु तकात यावर कडाडून टीका केली 
होती. जाती व थेमुळे केवळ माची िवभागणी केली गेली नसनू, िमकांचीच िवभागणी केली गेली आह,े ह े
यांनी िनदशनास आणून दले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व थेवरील ह ला ह ेकेवळ उ वण यां या वच ववादाला 
दलेले आ हान न हत,े तर आ थक िवकासाशी यां या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व थेमुळे माची 

आिण भांडवलाची गितशीलता कमी झाली असून, याचा दशेा या अथ व थेवर आिण िवकासावर ितकूल 
प रणाम झाला आह,े असे यांचे ितपादन  
भारतीय शतेीिवषयक िवचारभारतीय शतेीिवषयक िवचारभारतीय शतेीिवषयक िवचारभारतीय शतेीिवषयक िवचार: 

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय शेती व था ित या सम या, ितची अव था यासंबधी िवचार मांडले. डॉ. 
आंबेडकरां या मत,े भारता या अथ व थेम ये शेती िवकास झा यािशवाय सुधारणा व िवकास होणार नाही याची 
यांना जाणीव होती. भारतीय शेतीचे अथ व थते मह व असले तरी ितची उ पाद ता कमी आह े कारण 

शेतजिमनीचा आकार कमी आह.े ते डॉ. आंबेडकरानंी जाणले होत े यासाठी यांनी सांिगतल े क  जिमनीची 
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उ पादकता वाढिव यासाठी केवळ जिमनीच े एक ीकरण करणे पुरेसे नाही तर यांचा आकार वाढवून यानंा 
कफायतशीर करणे ह ेदखेील मह वाचे आह.े भारतात वारसा ह ाचा कायदा अस याने ह ेकायदचे उपिवभाजन 

आिण िवखुरीकरणास जबाबदार ठरतात. यासाठी काय ातच सुधारणा करावी असे आंबेडकरांनी सचुिवले होते. 
आंबेडकरां या मते सामूिहक शेती प तीचा वीकार के यास उ पादकता व काय मता कायम रा न ामीण 
अथ व थेचे प रवतन करणे श य आह ेतसेच शेती या गतीसाठी भूिवकास बँका, पातपे ा व खरेदी िव  मंडळे 
थापन  करावेत, असे यांचे िवचार होते. 

चलनिवषयक िवचारचलनिवषयक िवचारचलनिवषयक िवचारचलनिवषयक िवचार::::    
िव ापीठात असताना पदवी परी ेसाठी यांनी जे बंध िलिहले तेच तेवढे यांचे अथशा ावरील ांिथक 

लेखन. या यािषवाय वतं  मजूर प , अिखल भारतीय शे ूल का ट फेडरेशन िनवडणुक या वेळचे जाहीरनामे 
आिण भारतीय घटनेवरील भाषणात संगानु प यांनी केलेले िववेचन यातून यां या अथशा ीय िवचारांचा 
मागोवा घेता येतो. िववेचना या सोयीसाठी यांचे िलखाण जमीन  चलनिवषयक , सावजिनक आय य 
आिण संक ण  असे िवभागले आहते. शेवटी गांधीवादाचे अथशा  यावरील यांचे िवचार सांगून अथशा  
हणून यांची यो यता अजमाव याचा य  केला आह.े टे स मायनॉ रटीज नावाने ि टश सरकारला १९४७ 

साली सादर केले या टपणाम ये भारता या आ थक िवकासाची यो य धोरणे कोणती, ह ेसांिगतले होते. अ यु  
उ पादन मतेचा िवचार क न लोकां या आ थक जीवनाचे िनयोजन करणे तसेच खासगी उ पादकांना कोणतीही 
आडकाठी न करता आिण सपं ीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आ थक िनयोजन करणे ह ेसरकारच ेदािय व 
आह,े असे यांनी नमूद केल े होत.े डॉ. आंबेडकरां या हण यानुसार, आ थक लोकशाही थािपत कर यासाठी 
आ थक धोरण आिण काय म ह े रा य घटनेचे अिवभा य भाग असले पािहजेत. शेतीच,े मो ा उ ोगांच े
रा ीयीकरण, येक नाग रकासाठी स ची िवमा योजना आिण आ थक गतीला हातभार लाव यासाठी खासगी 
उ ोजकानंा वाव दे या या आव  यकतेचा अंतभाव असायला हवा. ह ेकाय म शा  वत हो यासाठी यांना रा य 
घटनेत मूलभूत गो चा दजा असायला हवा. हणजे अशा काय मांना िवरोध असलेला राजक य प  स ेवर आला, 
तरी याला ह ेकाय म र  करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटना मक शासक य समाजवाद' 
(कॉि ट ुशनल टेट सोशॅिलझम) असे नाव दले 
उ ोउ ोउ ोउ ोगासबंधीगासबंधीगासबंधीगासबंधी    िवचारिवचारिवचारिवचार :  

डॉ. आंबेडकरांनी  औ ोिगकरणाला िवरोध न करता आधिुनक औ ोिगकरणाचा पुर कार केला. परंतु अशा 
औ ोिगकरणातनू िवषमता, संप ीचे क ीकरण, म े दारी यांची वाढ होऊ नये असे यांना वाटत होत.े यांचा 
सरकारी उ ोगाला िवरोध न हता. काही मूलभूत उ ोग सरकारन ेचालवावीत व उ ोग सरुळीत चाल यासाठी 
महामंडळे उभरावीत असे यांचे िवचार यावेळी होत.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

अशा कारे डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी आपले आ थक िवचार वेगवेग या े ात यावेळी मांडल े
होते.भारतीय रा यघटनेचे िश पकार हणून डॉ. आंबेडकर सव प रिचत आहतेच याच माणे एक कांड पंिडत, 
नामवंत िश ण त , प कार, महान समाजसुधारक आिण दिलतांचे कैवारी हणून दखेील ते जनमानसात प रिचत 
आहते. यां या ब रंगी आिण चतुर  ि म वाचा एक िवषेश पैलू सवसाधारणपणे जनतेला प रिचत आह ेतो 
हणजे एक अथत  हणून यांची कामिगरी व िवचार. यांनी या वेळेला मांडलेले आ थक िवचार आज या 

प रि थतीत पण लागू होतात. आंबेडकरां या सामािजक, राजक य िवचारांचा भाव यां या आ थक िवचारांवर 
झालेला दसतो. यांनी जे थं िलिहले आहते या ंथाचंे मह व अज या  ब ल या प रि थतीत दखेील कमी झालले े
दसून येत नाही. डॉ. आंबेडकर यांनी समाजसुधारक, राजकारणी व कायदपंेिडत आशा इतर अनेक भूिमका 
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िनभाव यामुळे अथशा  हणून यांची भूिमका जरी मागे पडली असे वाटत असले तरी यांचे आ थक िवचार ह े
आज या अथ व थे या सुधारणेसाठी व िवकासासाठी न च मह वपूण व फायदशेीर ठरणारे आहते. 
 संदभ संदभ संदभ संदभ :::: 

1. डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर, पायापुढील सम या, रोगडे काशन, १९२३. 
2. रायखेलकर ए. आर., आ थक िवचारांचा इितहास, िव ा बुक पि लशर, २००५. 
3. गायकवाड दीप, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांची सम  भाषणे, खंड 2, २००६ . 

4. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, इ ट इंिडया कंपनी(१९१६), रोडगे काशन, २०१२-१३ 
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““““समाजसधुारकां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसमाजसधुारकां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसमाजसधुारकां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसमाजसधुारकां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचार””””    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . रेवणनाथ काळे रेवणनाथ काळे रेवणनाथ काळे रेवणनाथ काळे     
समाजशा  िवभाग मुख,    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सदंीप असदंीप असदंीप असदंीप अ. . . . बनसोडेबनसोडेबनसोडेबनसोडे    
मराठी िवभाग मुख, र. भ. अ ल महािव ालय, गेवराई िज. बीड 

 

सािह या या मा यमातून समाज सुधारणेचा िवचार केला, तर स यशोधक य सािह य ह ेयाबाबतीत अ ेसर 
ठर याचे दसून येत,े कारण स यशोधक समाजाचा मु य उ शेच सव कार या शोषणातून मु ता करता येईल. 
अशा कारचे सािह य िनमाण करणे, जनसामा यां या दनैं दन जीवनातील नागवनुक वर शोषक घटकांवर ल  
क त कर याचं काम स यशोधक य सािह यान ेकेलेले आह.े आिण हणून स यशोधक य सािह याचा िवचार केला 
तर ल ात येत े क , स यशोधक य किवतेमधून ि टश शासन सरकारी अिधकारी नोकरशाही यां याकडून 
जनसामा यांचे होणारे शोषण या सािह याम ये िचि त कर यात आले आहते. स यशोधक समाज जरी राजिन  
असला तरी, ि टशां या शेतकरी क करी िवरोधी कायप तीवर व सरकारी नोकरशाही या  शु तेवर यांनी 
कडाडून टीका केलेली आह.े महा मा फुले यांनी सरकार या शेतीिवषयक धोरणांवर, तसेच सरकारी अिधकारी व 

ा ण, नोकरशाही या एश आरामा या प तीवर तसचे शोषणा या वृ ीवर आसुर ओढला ह ेसव ात आह.े 
शेतक यां या िव  असले या याय प तीवर आिण शासनावर खर टीका केलेली आह.े इं जी राजवटीतील 

ा णांचे ाब य व जनसामा यां या क याणािवषयी सरकारी अना था यामुळे कु याची दाद न हती, अशी 
अव था िनमाण झा याचे सांगताना महा मा फुल े हणतात, “स ा तुझी राणीबाई हदु तानी जागृत नाही, िजकड े
ितकड े ा णशाही डोळे उघडून पािह.” तर कृ णराव भालेकर यांनी लोकल फंडाचा पोवाडा रचून इं जी 
सरकारचा चंड शेतसारा आिण तो वसूल कर याची अमानुषता सरकारी अिधकारी व ीमंतांचा िवलास याच े
भेदक िच ण केल.ेशेतमाल िवक यास िवक यास गेले या शेतक याचंी िशपाई दलाल मामलेदार यांचेकडून होणारी 
लूटमार राघू गाडीवानाचा पोवाडा मधून दय भेदतपणे िचि त केली गेली आह.े ि ह टो रया राणी या काय ानंी 
शेतक यांची धूळधाण केली असे ती हणतात. रायगड सात अकरा इं जी राजवटीतील भारतीय कामगारांची 
कारािगरांची झालेली दै यव था, सरकारी कायालयात शेतक यानंी दयनीयता, गाव कामगार कुलक याकडून 
होणारे शोषण, 1877 या दु काळातील हाहाकार व सरकारची उदासीनता यासारखी आशय सू े भालेकरां या 
किवतेतनू टोकदारपणे येतात. दशेावरील परक य आ मणांचा वेध घेऊन पारतं याचे कारण सांगताना भालेकर 
हणतात, लुटून खातो आला गेला, नाही दृ ी घर झा याला सावजिनक ही धमशाळा केल,े आम या या दशेाला 

कोणी जाणीना दशे िहताला याचमुळे ही वेळ आली. दशेासाठी रणी म न आयु य सािजरे कर याचा िवचार यानंी 
मांडलेला आह.े जे ह े वदशेाचे हद ू यांनी एक जात एक धम अंगीका न भेदभावास मूठ माती दऊेन एका िवचारान े
दशेासाठी सोसा ताप नका हणून आईबाप, दशेासाठी झुले झुले नको बाई ती मुले, दशेासाठी गणगोत या गोणी या 
सुखिव , अशा सम पत भावनेने काय कर याची हातोटी कृ णराव भालेकर यांनी द याचे दसून येत.े भालेकरांनी 
लावणी पोवाडा या पारंप रक रचनाबंदातनू सामािजक वा तवाच े िच ण क न योगशील ते बरोबरच लोक 
मनाला साथ घातले आह ेका? ह ेबघून लािल य यांचा यां या रचनांम ये अभाव असला तरी कृषीजन समूहाच े
दाहक जीवन वा तव उ कटतेने व िजवंतपणे िचि त करणारे त े19 ा शतकातील फु यानंतरचे एकमेव मराठी 
कवी आहते, ह े ल ात घतेले पािहजे. हणजेच याचंे वेगळेपण व मोठेपणा आप याला जाणवेल कृ णराव 
भालेकरांच ेगणपतराव पाटील यांनी परदशेी मालामुळे दशेी कारािगरी बुडवून परदशेात संप ी जात अस यामुळे 
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वदशेी वापर याचा आशय दशेी मालाची ददुशा, या किवतते मांडलेला आह.े िजकड े ितकड े व त ू िवलायती 
भर या, नाना परी दशेी मा  नाबड ेतु हाला बुडवली कारािगरी छान, ताण कैकास भलुिवित पर या व त ूजरी दशे 
दिुनया  जात अस,े शोध करा अंतरी दलिम  2 ऑ टोबर 1891 वसाहतकालीन जागितक करण व याच े
दु प रणाम यावरील मराठीतील ही ब धा पिहलीच किवता असावी, असे वाटते. आ  दिलत पुढारी गोपाळबाबा 
वलंगकर यांनी सावजिनक सभेचे जातीयवादी अंतरंग आप या किवतेतून उघड के याचे दसून यतेे. सावजिनक नाव 
ठगणीचे गाव महार मांगा भावना ठकाणा कायही क रत े माहीत नाकोडा िवचा नी पहा ना महार मागंा 
सावजिनक सभेत सभासद कोणी ा हो दाखवली महारापैक  एक या ह ेदावे मा रती हो हाका बोलावली ठुमका 
पैशां या या जातीभेद दरू के यािशवाय सामािजक ऐ य व रा भावना िनमाण होणार नाही. आप या समाजातील 
भेदभावामुळे दशे पारतं यात गेला, असे वलंगकरांना वाटते. या संदभात ते हणतात, जातीभेदाने ते रा य गमिवले 
गुलाम हो झाले, पर यांचे अजूनही ना सोडी जाती अिभमान दशेा नुकसान झाले. तरी दीनबंधू 30 स टबर 1884 
मुकंुदराव पाटील यांनी कुलकण  लीलामृत 1913 या खंड का ामधनू कुलकण  या सरकारी अिधका यांकडून 
शेतक यांच े होणारे िविवध अंगी शोषण कला मकपणे वेशीवर टांगले.दशेभ  लीलासार 1953-54 या 
खंडका ामधून राजक य ने यां या कठीत दशेभ ां या लीला उपाहासा मकव बहारदारपणे िच ीत केले आहते. 
कुलकण  लीलामृत मूळ महारा ाम ये मोठे वादळ उठले, यांच ेपारंप रक वतन र  हो यास त ेकारणीभूत ठरल,े ह े
यां या किवतचेे मोठेपण व सामािजक योगदान आह.े रघुजीराव भोसल ेअ यायी वहार िवनायक वदशेाचा धम 

रा शाहीर ल मणराव भोसले त े वरा यवादी कसले दबी रण दवे पुरे ही झोप यासार या कव नी स यशोधक य 
िनयतकािलकांमधून का  लेखन क न पारतं याची भीमासाठी स यशोधक य किवतेने इं जी राजवटीतील 
जनसामा यां या शोषणास एक िनराळा श द ा  क न दला. राजक य पारतं याची य  यांनी के याचे दसून 
येते. या मागील सामािजक धा मक पैलू उघड होताना दसतात. रा ीयतेचे अिध ान दले अंगचे सािह याच े
अनुकरण कर यात ध यता मानणारानंा ता कालीन मराठी किवतसे सामािजकतेचा वा तवतेचा सश  पयाय 
द याचे दसते. वातं याचे भान सु ा या िनिम ान े यांनी  के याच े दसते. लिलत सािह यापे ा 

स यशोधक य वैचा रक सािह य मधून वातं या या जािणवा आिण राजक य भान अिधक ती पणे आिण ापकतने े
 झा याचे दसते. पारतं य आिण गुलामिगरीत दशे का लोटला गेला? याची कारणमीमांसा बोधनकार के.सी. 

ठाकरे यांनी जबरद त यांना टकाव या लेखमालेतून के याचे दसून येते. हदु थानातील इं जी स ा ही कती 
प तशीरपणे राजकारणी य ांची िस ी करत,े याचे व प हदी लोकां या धम धान लंग ा पांग या नाटक  
राजकारणापे ा कती िभ  आिण कदरबाज आह ेह े िनदशनास आणून दते ठाकरे हणतात, आमची िन य संतु  
वृ ी आिण फाजील बोकाळलेली त व ान वृ ी ही आम या रा ीय उ कषा या मागात मोठी पहाडी गोम आह,े 
यामुळे हदवी सा ा य वृ ीचा िवचार कधी\ मनात येत नाही. पाऊल ठेवीन ती जमीन माझी ही नेतृ व बु ी 
हणजे युरोप खंडा या क ा राजकारणी पडाचा िन य असंतु  वृ ीचा ेडमाक आह,े या याच बळावर 

ि टश सा ा य जगभर पसरलेले आह.े त व ानी हदी लोक परमे र ा ीसाठी य ांची पराका ा करताना 
दसतात, तर राजकारणी यरुोिपयन परमे राला य ां या मागे पळायला लावतात. अशा पड कृती या धाडसी 

नाग रकानंी भारता या कना यावर पाऊल ठेवले होते. ारंभी अदबीने हात जोडून मो ा िमनीतवारी या गोड 
भाषेने ापाराची परवानगी िमळवली. ापाराबरोबरच राजकारणी उचापतीच ेडाव युरोिपयन ापारी मो ा 
दतुतेन े खेळल,े हणूनच हदी राज े यां यापुढे नामोहरण झाले. बोधन नो हबर 1929 सुधा रत ह यारे व 
िश तब  सैिनक यां या बळावर यांनी हदी राजाचा पराभव केला, ही ह यारे युरोिपयन शा ीय सं कृतीच े
फिलत होत.े श ा ाबरोबरच दगलबाज कुटिनतीचा ि टशांनी वापर केला, हदी लोकांम ये रा धम रा ािभमान 
या गुणांचा खडखडाट अस याचे यांनी ओळखले. हदी समाजातील जाती जमातीतील भांडणांचा भेदभावाचा 
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यांनी पुरेपूर उपयोग क न घेतला. यांनी हदी लोकानंा सुधारले या यरुोिपयन प तीचे ल करी िश ण दऊेन 
हदी लोकांवरच े हदी फलटणीची चढाई क न हदी राजवटीचा धुवा उडवला. परी ांसाठी वक यांवर उठ याची 
हदी लोकांना के हाच लाज वाटली नाही. वदशेाची बेइमानी आिण एकजुटी या अभावामुळे गुलामिगरी व 

पारतं य आल,े अशी पारतं याची कारणमीमांसा के.सी. ठाकरे यानंी आप या लखेणीत केली आह.े बोधन 
जानेवारी 1930 शा ीय ानाचा अभाव अ पसंतु  मनोवृ ी बेईमानी भेदभावाची वृ ी व ि टशांची दगलबाज 
कुठली ती च भारतीयां या गुलामिगरीची कारणे आहते, असे ठाकरे यांनी ितपा दत केलेले आह.े मूळ धा मक व 
सामािजक गुलामिगरीत आह,े असे मत त कालाम ये दनिम कार मुकंुदराव पाटील यांनी  केले आह.े कोणीही 
यावे आिण आ हास पीटावे आिण लुटावे असंच चालत आले आह,े याचे कारण आ हांला धा मक व सामािजक 
एकजीव पण नाही. जोपयत आ ही आपसातच एकमेकांना कु या मांजरा माणे नीच हलकट समजत आहोत, 
तोपयत आ ही शेजा यांची तरी बरोबरी करणारी माणसे आहोत ह ेठरवायच ेअसले, ह ेठरवायच ेकस?े असा  
यांनी िवचारला आह.े समाजातील धा मक व जातीय े -किन  भावना न  झा यािशवाय िमळालेले वरा य 
टकणार नाही. असा इशारा ावक रा. पाटील यानंी दला आह.े िवजयी मराठा एक ऑग ट 1947 धा मक 

सामािजक गुलामिगरी चा अधोपात घडवत,े समाजाची िवचारश  मारली जात,े समाज ि थितशील ढी, 
परंपरा, शरण व गुलाम बनतो. अमुक एका जाती या माणसा या पादतीथात गंगा यमुना न ांचा पु य पावन 

भाव आह.े व ते ाशन केले असता मानिसक शु ीचा अमोल लाभ होतो. अस े िश ण या दशेातील लोकानंा 
हजारो वष चालत आले आह े ते राजक य पारतं यात रािहल,े तर यात काय आ य आह.े अशी राजक य 
गुलामिगरीची कारणमीमांसा ंकटराव गोड ेयांनी केली. ा णेतर 22 जून 1927 मानिसक गुलामिगरी ही सव 
गुलामिगरीची जननी आह.े भारतातील राजक य गुलामिगरीची पाळीमुळे ही इथ या सामािजक धा मक व थनेे 
िनमाण केले या मानिसक गुलामिगरीत आहते, असा िन कष यांनी काढला आह.े  

इं जांशी राजिन ा ि टशांचे रा य ये यापूव  ा णांनी ब जन समाजाचे केलेल े अमयाद शोषण व 
वतः या हाती एकवटलेले िवशाल िवशेष अिधकार, यांची िनराकुंशता स यशोधकां या डो यास पडत होती. 

नजीक या भूतकाळात पेशवाई मधील ा णां या िनरंकूश स ेने केले या िपळवणुक ची जखम अजून ताजी होती. 
धम ंथ, पो या, पुराने वैगरेतून ा णी े वाचे केलेले वणन अ ानी ब जन समाजास भुरळ पाळत होते. 
िश णासारखी मानवा या मु चे महा ार ि टशां या शासन काळात थमच खुले झाले. दशांची शासन 

व था याय णाली कायद े योजना इ यादीमुळे ब जन समाजास आप या अि मतेची सरु ेची व अि त वाची 
जाण थमच काही अंशी झाली. ि टश राज व थेतील न ा बदलामुळे ब जन समाज आप या गतीची चा ल 
ब जन समाजास आप या गतीची चा ल लागली होती, यामुळे स यशोधक समाज ि टश राज स े या अिधक 
िनकट जाणे सहािजक होते. स यशोधक चळवळी या ने यांचा ा णी नेतृ वाखाली वातं य चळवळीस हणावा 
तसा पा ठबा न हता. त कालीन रा ीय सभेचे नतेृ व ा णी होते, यांच ेकाय म व माग याही यां या वगा या 

ांची सोडवणूक करणा या हो या. रा ीय सभे या नेतृ वाखाली दशेाला वातं य िमळा यास पु हा ा णां या 
हाती स ा जाऊन पेशवाईचे पुनज वन होईल, अशी शंका स यशोधकांना वाटत होती. रा ीय सभेचे नतेे व याचं े
काय म यांच ेअवलोकन के यास स यशोधकांची ही भीती रा वादी हणून घेणा या सभेत शू  अित शू  शेतकरी 
वगाचे कती ितिनधी आहते व यां या उ ारासाठी यांना कमान वतः या बरोबरीने आण यासाठी रा ीय 
सभेने कती खरेखुरे य  केले. या स यशोधकां या ास दलुि त कर याक रता रा ीय सभेकड े उ र न हत,े 
यामुळे स यशोधक व रा ीय सभा यां यातल े अंतर वाढत गेले. आप या िहतसंबंधाबाबत कमालीच े जाग क 

असणा या ा णांचा भरणा रा ीय वभाव वातं य आंदोलना या अ य चळवळीत अिधक होता. ि टशां या 
रा यामुळे आपणास कमान माणूसपण ा  झाले, आप याला िवकासाची संधी ा  होत आह,े याची जाणीव 
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ा णेतरात झाली होती. ि टशांची स ा अंगवळणी पड यास आप या मु चा मु य आधार तुटेल, व ा णी 
दावपेच व कूटनीतीचे आपण बळी ठ त.  

ि टशां या राजक य गुलामिगरीपे ा दनैं दन जीवनात पदोपदी नागवणारी ा णांची सामािजक व 
धा मक गुलामिगरी यानंा अस  झाली होती. ा णी शोषणा या िविवध पांनी अ रशः यांना अ व थ क न 
सोडले होते. यामानाने ि टशां या राजक य गुलामिगरी या झळा यांना रोज या जीवनात जाणवत न ह या. 
उलट काय ा या रा यामुळे याय िमळ याची व ब जन समाजासाठी आ मो ाराची ही एक ई री योजनाच आह,े 
असे क येक संशोधकांना वाटत होते. रा ीय सभेला ि टशां या राजक य गुलामिगरीतून भारताची मु ता हवी 
होती, यांची वातं याची क पना राजकारणापूत  मया दत होती. स यशोधकानंी वातं याब लची संक पना 
मानवाची सवकष गुलामिगरीतून मु ता अशी ापक व पाची होती. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::    
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““““कुशल शासककुशल शासककुशल शासककुशल शासक    व सामािजक समताव सामािजक समताव सामािजक समताव सामािजक समता    चळवळीच ेउ ारकचळवळीच ेउ ारकचळवळीच ेउ ारकचळवळीच ेउ ारक::::    
महा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे रमहा मा बसवे र””””    
डॉडॉडॉडॉ....    सतंोष िभवसन काकडेसतंोष िभवसन काकडेसतंोष िभवसन काकडेसतंोष िभवसन काकडे    

सहा यक ा यापक व िवभाग मुख, लोक शासन िवभाग, लोकसेवा ए युकेशन सोसायटीचे, कला व िव ान महािव ालय, 
औरंगाबाद (महारा ) 

तावनातावनातावनातावना    
भारता या संदभात िवचार करता, भगवान गौतम बु , भगवान महावीर, महा मा बसवे र, छ पती 

िशवाजी महाराज, महा मा योितबा फुले, राजष  शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर इ यादी महामानवांनी 
सामािजक समता व सामािजक याय थािपत कर यासाठी अथक य  केले आहते. याचेच फिलत हणून २१ 

ा शतकात मानवाला ब  यापैक  माणूस हणून जीवन जग याचे अिधकार ा  झाले आहते. म ययुगीन भारतात 
सामािजक समता व याय थािपत कर याचा य  मो ा संघषातून  महा मा बसवे रांची केला, यांनी मांडून 
ठेवलेली वचने ते हा आिण आज एकिवसा ा शतकात दखेील अितशय मह वपूण आहते. कारण आज या समाज 

व थेचा िच क सक अ यास करता दशेातील आ दवासी भाग, खेड,े वा ाव या ए हढेच न ह ेतर ीमंत, उ ू, 
सुिशि त शहरात राहणारे लोक दखेील बारा ा शतकातील अ पृ यता, धमभेद, जातीभेद, वणभेद, गरीब - ीमंत 
इ यादी भेदाभेद करतांना दसून येतात. याव न आजदखेील सामािजक समता व याय थािपत कर यासाठी 
महा मा बसवे रांचे वचने व यांनी यावेळेस केलेली समाजसुधारणेची काय कती मह वाची आह े ते आप या 
ल ात येईल.  

सामा य जनतेब लची आपुलक ची भावना आज लोकशाहीत दखेील पाह यास िमळत नाही. बसवे रांनी 
सवसामा य माणसा या भावनेचा सदवै स मान क न आप या वतनातून लोकशाहीचा आदश थािपत केला 
होता. भारताम ये महा मा, महापु ष व संत अशा उपा या असणा या या च र ात कवा यां या 
कायकतृ वात वा तिवकतेला दरू क न चम कार, का पिनकता व थोतांड इ यादी बाबीवर भर दला जातो. हणून 
महा मा बसवे रांकड ेएक दवैी श  कवा िवभूती हणून न पाहता ते महान त व ानी पु ष होते या दृ ीनेच 
पहावे. कारण; यां या िवचारांची व कायाची गरज समाजाला आह.े बारा ा शतका या पूव पासून िनमाण 
झाले या शोषण, जाती- वण व था, अ पृ यता, िवषमता, लग, भेद, पुरोिहतशाही व मूठभरांची भु वशाही 
अशा ितकूल ि थती या ल णांना संपु ात आण यासाठी आिण समतेवर आधारले या समाजाची िन मती 
कर यासाठी बारा ा शतकात महा मा बसवे रांनी अिवरत सघंष  
शोधिनबधंाच ेउ शेशोधिनबधंाच ेउ शेशोधिनबधंाच ेउ शेशोधिनबधंाच ेउ शे    

१) महा मा बसवे र याचंे बालपण आिण जडणघडणीचा अ यास करणे. 
२) महा मा बसवे र याचंी कुशल शासक हणून भूिमका कशी होती ह ेअ यासणे. 
३) सामािजक समता चळवळ व याय याम ये महा मा बसवे रांचे योगदान समजून घेणे. 
४) महा मा बसवे रां या सामािजक कायाचा आढावा घणेे. 
५) महा मा बसवे रांच ेअंध ा िनमूलनिवषयक िवचार व िव ान तं ानाचा वीकार याचे अ ययन करणे. 
६) कुशल शासक व सामािजक समता चळवळीच ेउ ारक, महा मा बसवे र या िवषयावर अ यास क न 
िन कष काढणे. 

शोधिनबधंाची गहृीतकेशोधिनबधंाची गहृीतकेशोधिनबधंाची गहृीतकेशोधिनबधंाची गहृीतके    
१) महा मा बसवे र ह ेबालपणीच आ मक व अंध ा, ढी, था - परंपरांना थारा न दणेारे होते. 
२) महा मा बसवे र ह ेकुशल शासक व िव ानवादी होते. 
३) सामािजक समता व याय थािपत कर याम ये महा मा बसवे रांची भूिमका अितशय मोलाची आह.े 
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सशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प तीसशंोधन प ती    
 ‘कुशल शासक व सामािजक समता चळवळीचे उ ारक: महा मा बसवे र’ या शोध िनबंधाचा अ यास 

करताना ऐितहािसक संशोधन प ती व िव ेषणा मक संशोधन प तीचा वापर कर यात आला आह.े या 
शोधिनबंधासाठी दु यम साधनाचा वापर कर यात आला असून, ंथालय व इंटरनेटवरील साधनाचंा आधार 
घे यात आला आह.े 
         महा मा बसवे र यांचा ज म ा ण कुटंुबात झा यामुळे यांचे मंुज सं कार थे माणे करणे गरजेचे होत े
तसे केले नाही, तर समाजात यांच े ा य मा य होणार नाही. ते हा ा ण परंपरेनसुार मा दराजान ेमंुज सं कार 
कर याचे ठरिवले परंतु; बु ीचाणा  बसवे रानंी बालवयातच मंुज सं कार परंपरेस िवरोध केला. मंुज (उपनयन) 
सं कार यांना िनरथक वाटले यावेळी ते हणाले क , मी लगोपासना वीकारलेली आह,े मला मंुज क न यायची 
नाही. यावेळेस यानंा खूप समजावले परंतु; यांनी वडील व इतर कोणाचेच ऐकले नाही. उलट यांनी आपली 
मातेसमान असणारी थोरली बहीण अ नाग मास समतचेी वागणूक िमळावी हणून, ित यावर दखेील उपनयन 
सं कार कर याची अट घातली परंतु; मुल चे समाजात मंुज सं कार होत नाही हणून ते श य न हते.१ उपनयन 
सं कारास िवरोध करताना महा मा बसवे र आप या वडीलास हटले क , ‘तु ही चालीरीती पाळ या हणून, मी 
दखेील या पाळा ा’ असे कुठे नमूद नाही. िवचारी लोकांनी डोळसपणे िवचार करायला पािहजे. आपले सव िवधी 

ी-पु षात, माणसामाणसात भेदभाव करतात आिण भेदभाव िनमाण करतो तो धम कसला? यामुळे यांना 
आप या िप याचा रोष प करावा लागला आिण विडलांनी यांना वया या आठ ा वष  घर सोडून जा याची िश ा 
दली. आप या त वांसाठी यांनी घर सोडून कुडलसंगम गाठले.२ महा मा बसवे रानंा बारा ा शतकात उपनयन 

सं कार क न घेणे िनरथक वाटले कारण; यांनी फ  ी-पु ष ह ेदोनच धम मानले होत,े यामुळे उपनयन सं कार 
पु ष जातीलाच का आव यक आह?े असा  पड याने यांनी यास नाकारले परंत;ु यां या य ांना आज आठशे 
वषापे ा अिधक काळ उलटून गेला तरी आज दखेील मुलां या आठ ा वष  उपनयन सं कार केले जातात, यावर 
मोठा खच केला जातो. या ठकाणी कोण याही जाती धमावर टीका करणे हा उ शे नाही परंत;ु महा मा 
बसवे रांना बारा ा शतकात समजले ते आज िव ान व तं ाना या युगात आपणास का समजत नाही ही मोठी 
शोकांितका आह.े 
कुशल शासक व सामािजकुशल शासक व सामािजकुशल शासक व सामािजकुशल शासक व सामािजक समता चळवळक समता चळवळक समता चळवळक समता चळवळ    

सामािजक समता व याया या दिृ कोनातून काम कर यासाठी यांनी गु या आ ेबरोबरच यां या 
अंतः ेरणेने मंगळवेढा गाठले. या ठकाणी यांना कोषागारात सा या कारकुनाची नोकरी दली. म व कत ाला 
सव व मानणा या बसवे रांनी ती नोकरी सु  केली. महा मा बसवे रांनी आप या समता चळवळीची खरी 
सु वात मंगळवेढा येथूनच केली. हणून यांची आ  कमभूमी मंगळवेढाच आह,े यामुळेच असे हटले जाते क , 
महा मा बसवे रांनी महारा ातील मंगळवे ात समाज ांतीचे पिहले पाऊल टाकले.३ चांगले व सकारा मक काम 
कर यासाठी एका यो य ासपीठाची गरज असते. म व कत ाला सव व मानणारे महा मा बसवे र यांनी 
मंगळवे ात सा या कारकुनाची नोकरी वीका न समता थािपत कर या या दृ ीकोनातनू य  सु  केल े
आिण ते यां या संपूण समाजकायाचे गमक बनले. हणून येक ने म व कत ाला मह व द यास 
िन ीतच सुखी व समाधानी जीवन जग याचे यो य माग िमळू शकतात. 

कनाटकातील त कालीन राजक य प रि थती बदलत होती, क याण ही चालु यांची राजधानी होती 
यावेळी मंगळवे ाचा राजा िबजल सै यासह क याणला आला आिण याने क याणचे रा य िमळवले तो क याण 

रा याचा महास ाट बनला. रा याची घडी बसिव यासाठी राजा िब लान े महा मा बसवे र यांना पाचारण 
क न, क याण रा याचे महामं ी पद दले. यांना स ेत कवा राजक य उलाढालीत अिजबात रस न हता तरी, 
यांनी क याण या कोषा य  पदाची जबाबदारी वीकारली. महा मा बसवे रानंी क याण रा या या महामं ी 

पदाबरोबरच आपले धा मक व सामािजक काय सु  केले. आता यानंा सामािजक समतेचे व यायाचे महान काय 
करायला िव ततृ व मोठा भू दशे िमळाला होता. क याण रा या या भ  राजवा ातून महामं ी महा मा 
बसवे र यांनी रा यकारभारास सु वात केली. एकाच वेळी यांना धमसुधारणा, समाजसुधारणा, कुशल शासक, 
संघटक, सािहि यक व आदश रा यकता हणून भूिमका पार पाड ा लागत हो या.४ सकारा मक समाजोपयोगी 
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काय करावयाचे ठरिव यानतंर संधीदखेील चालून येतात, याच कारे महा मा बसवे रांना यां या बुि चातयु व 
कुशलतेमुळे क याण रा याचे महामंि पद िमळाले व याआधारे यानंी सामािजक समता व यायाची काय हाती 
घेऊन, ती पार पाड यास सु वात केली. छ पती िशवाजी महाराज, राज ी शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर इ यादी महामानवांनी दखेील आप या कायकौश य व पदा या जोरावर समाजात सामािजक समता व 
याय थािपत कर याचा दृ ीकोनातनू य  केले अस याचे दसून यतेे. 

महामं ीपदा या मा यमातून यांनी अ याय व धम आिण अ याचाररिहत समाजाची रचना स यात 
उतरिव याचा य ानंा सु वात केली. यासाठी उदा  जीवनमू यांचा आधार घतेला, जणू यांनी महा ांतीच 
करावयाचे ठरवले होत.े यानंी धा मक े वाचा अहकंार, वण व था, सामािजक िवषमता, जाितभेद, अ याय, 
अ याचार, अ पृ यता या सामािजक दोषांचे समूळ उ ाटन कर यासाठी यांनी ‘ ानपीठ’ थापन केल.े 
कुडलसंगमम ये पािहलेले व  साकार कर याच ेकाम महा मा बसवे रानंी मो ा उ साहाने सु  केले, यासाठी 
यांनी जाती, धम, लग याचंा कोणताही अडसर येऊ न दतेा सवाना धमाची दारे खुली केली कर यात आली.५ 

समाजिहताची व मानव क याणाची काय कर याची इ छा मनात असणे आव यक असते, असे अस यास समोर 
येणारी आ हाने व सम या यावर मात क न अशी  काय यश वीपणे पूण केली जातात मा ; आज या वाथ  
भोगवादी व उधळप ी करणा या समाजात वतः चे हीत जोपासले जावे एवढाच य  दसून येतो. यांना जात, 
पात, धमभेद, गरीब- ीमंत यां याशी एक मा  दणेेघेणे नस याचे दसनू येते हणून एकिवसा ा शतकात दखेील 
अिन था व ढी - परंपरा समाजात नांदताना दसून यते आहते. 
महा मा महा मा महा मा महा मा बसवे राचंी सामािजक समता आिण यायबसवे राचंी सामािजक समता आिण यायबसवे राचंी सामािजक समता आिण यायबसवे राचंी सामािजक समता आिण याय    

महा मा बसवे र भारताचे पिहले वतं  िवचारवादी व लोकक याणकारी ितभावंत  होते, जु या 
बुरसटले या ढी - परंपरेिव  हातात बंडाचा झडा घेणारे आ  समाजसुधारक होते. धम, समाज, त व ान, 
वा य आिण राजकारणिवषयक े ात महा मा बसवे रांनी केललेी कामिगरी खरोखरच ांितकारक होती. 
भारतीय आ  समाजसुधारक ातंीचे उ ाते महा मा बसवे रानंी चातुव य व था नाकारली. सव जाती - 
वणात, रोटी-बेटी वहार सु  केला, ि यानंा दािय वातून मु  केले, यांना वसायासाठी ो साहन दले, लघ ु
व कुटीर उ ोग यांनादखेील ो साहन दले. िवधवांचे पुन ववाह व सती - था बंद केली, आंतरजातीय िववाहाच े
समथन केले, वे यांचे पुनवसन केले, ाणी हसा क  नये, अंध ािनमूलन लोकभाषेचा वीकार इ यादी 
सामािजक काय महा मा बसवे रानंी आ हाने केले. वैयि क जीवनापे ा सामुिहक जीवन ने जगावे, असा 
महा मा बसवे र याचंा आ ह होता. बारा ा शतकातील महा मा बसवे र यां या नतेृ वाखाली “ लगायत 
चळवळ” ही सामािजक ातंीची चळवळ व भारता या सुधारणा कायाचा तो एक मह वाचा माग होता, यांची 
सामािजक कायात अनुभव मंटपाची भूिमका अितशय मह वपूण होती.६ सामािजक समता हणजे समाजातील सव 

ना समान दजा व समान ित ा दणेे होय. धम, जात, वंश, पंथ, लग, वा त , गरीब व ीमंत याव न 
 - म ये भेदभाव क  नये व यानंा सव े ात समान संधी दणेे हचे काय महा मा बसवे रानंी 

म ययुगीन काळात केले अस याचे दसून येते. यांनी अनभुव मंटपा या मा यमातून सव जाती, धम, पंथ, वण याचं े
लोक एक  आणून, भेदाभेद न  कर याचा य  तर केलाच परंतु यांना उपजीिवकेसाठी लघु व कुटीर उ ोग उभ े
कर यासाठी ो साहन दखेील दले होते. 

बारा ा शतकातील समाज व थेत चातुवण व जाित व थेची पाळेमुळे खूप खोलवर जली गेली होती. 
महा मा बसवे रांनी हजारो वषा या या घ  झाले या वण व थे या मुळावरच घाव घाल यास सु वात केली. 
महा मा बसवे र अ पृ य समज या जाणा या महार, मागं, ढोर - चांभार यां या घरी जाणे, यांच ेभोजन आनंदान े
वीकारणे, ढोर क  कयाला ते आजोबा हणत तर, मातगं च याला त ेविडलांचा दजा दते, महा मा जे हा नागीदवे 

कांबळे यां याकड े भोजनात जात होते. ते हा काह नी राजा िब लाकड े ते दरबाराला अपिव  क न बाटिवत 
अस या या त ारी के या परंतु; याला न जुमानता महा मा बसवे रांनी वेद ामा य व पूण ंथ ामा य पूणत: 
नाकारले तसेच वै दक सं कृतीचा गाभा हणजे िवषमतेची िवकृतीला खतपाणी घालणारी चातुव या या 
संक पने या मुळावरच घाव घातला आिण समाज व थेतील िवषमता न  क न समानता व याय जव याचा 

य  केला.७ समाजातील येक ला जीवनाची मूलभूत व अिनवाय गरज अ , व , िनवारा याचंी 
उपल धता क न दऊेन ला यो य संधी दणेे, यांचे शोषण थांबवणे, पृ य - अ पृ यता संपु ात आणून 
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सवा या हाताला काम दणेे आिण आ थक स ेचे िवक ीकरण क न सवाचा िवकास सा य करणे व सामािजक याय 
थािपत हावा अशी काय महा मा बसवे रांनी बारा ा शतकात केली आिण आज या रा यक याकडून व 

समाजातील येक कडून दखेील अशाच कायाची अपे ा आह.े 
वण व थेत या वसायाव न यांची जात, वण िनि त कर यात आलेले होते, बारा ा 

शतकातील या जाती व थेला महा मा बसवे रांनी कडाडून िवरोध केला आिण जातीिवरिहत समाज व थचेे 
व  पािहले. यांनी जातीपाती िवस न िविभ  जातीम ये रोटी-बेटी वहार हावे, मनोिमलन हावे यासाठी 
य  केले. जातीभेद न  झा यािशवाय समाजात एकोपाश  िनमाण होणार नाही ह े यांना समजले होत.े 

बारा ा शतकातील अ यतं कमठ सनातनी वातावरणात यांनी य  कृतीतून काही पावले टाकली. यांची पिहली 
प ी मामाची मुलगी ा ण होती तर दसुरी प ी ि य क या होती, हणजेच यानंी ‘आधी केले, मग सांिगतले’ 
याव न बसवे रां या ांितकारी कायाची यथोिचत क पना येऊ शकते.८ सामािजक िवषमतेिव  महा मा 
बसवे रांनी बारा ा शतकात लढा दला मा ; आज या प रि थतीचा िवचार करता यानंा ते हा कती अवघड 
गेले असेल ह ेआज या प रि थतीव न आप याला चांगलचे ल ात येईल. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी या संबंिधत 
सव घटना मक तरतुदी क न सु ा क येक लोक या सव कु थांचे िशकार आज दखेील आह,े यावर ठोस पावल े
उचलली जात अस याचे दसून येत.े यावेळेस बसवे रानंी वतः थम कृती केली नतंर यानंी लोकानंा सांिगतल.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष 

१. म ययुगीन काळात सामािजक समता व याय थािपत कर यासाठी बसवे रांिशवाय कुणी दसून यते 
नाही. ते चाणा  व बु ीवादी तर होतचे िशवाय यांनी बौ , वेद, शैव, जनै, नाथ सं दाय, अघोर पंथ, 
उपपंथ इ यादी धमाचा व धम ंथांचा तुलना मक व िच क सक अ यास केला. ते हा यां या मनात होम-
हवन, दवेदासी था, सती था, अ पृ यता, कमकांड, तवैक य, वग-नरक, वण व था, जाितभेद, 
लगभेद, मू तपूजा, अंध ा, पशु हसा, अनाचार, शोषण इ यादी समाजातील था िवषई चंड चीड 

िनमाण झाली होती. 
२. बारा ा शतकात जाितभेद, धमभेद, वणभेद, वगभेद, अ पृ यता, लगभेद, अंध ा, कमकांड यांची 

पाळेमुळे अितशय घ  रोवली गेली होती, तसेच या िवरोधात आवाज उठिवणे व िनमूलनिवषयक काय 
करणे अितशय आ हाना मक होते. आज मािहती व तं ाना या युगात दखेील यािव  कुणी हमत करत 
नाही, हणून समाजात सामािजक िवषमतेव न मो ा घटना घडताना आपणास दसून येत आह ेपरंतु; 
महा मा बसवे रांनी अितशय जोखमीचे काम हाती घेऊन, लोकांना समजावून सांगून, सामािजक समता 

थािपत कर याचे काम केले आह.े 
३. महा मा बसवे रांनी थापन केलेले अनुभव मंटपातील ानपीठ ह े दशेातील पिहले लोकशाहीिभमुख 

ासपीठ मानले जाते. कारण या ठकाणी महा मा बसवे र यांचे अनुयायी सव जाती, धम, पंथ, लग, 
वग, वणाचे होत.े यां याम ये या ठकाणी धा मक, आ थक, सामािजक, राजक य इ यादी िवषयावर 
िवचारमंथन होत असे. महा मा बसवे रांनी सवसामा य माणसा या भावनेचा सदवै आदर व स मान 
क न आप या काय, कतृ व व आचरणातून लोकशाहीचा आदश थािपत केला आह.े 

४. समाजावर लादलेली तवैक य, उपास-तापास, जप-तप, मावंद,े ायिच िवधी व इतर कमकांडा ारे 
ा ण, पुरोिहत व सनातनवादी इ यादी सामा य लोकांचे शोषण करत असे. या सव अिन  थांमुळे 

सवसामा यांचा वेळ, पैसा व म वाया जात अस,े संगी आपला जीव दखेील गमवावा लागत होता. या 
सव बाबी महा मा बसवे र समाजातील लोकानंा नेहमी समजावीत असे, या सव अिन  थांिव  
महा मा बसवे र शेवट या णापयत लढत रािहले. आधुिनक भारतात दखेील या अिन  थांिव  डॉ. 
नर  दाभोळकर शेवट या णापयत लढले यांनादखेील भोद ू बाबा, भोद ू मौलवी, पुरोिहत, पुजारी व 
सनातनवा ांचा रोष सहन करावा लागला, याचाच प रणाम हणजे डॉ. दाभोळकरांची ह या अस याच े
दसून येते. 

५. महा मा बसवे र यांच े सामािजक समता व यायिवषयक काय खूप मोठे आह.े म ययुगीन भारतात 
जाित व था, वण व था, पृ य-अ पृ यता, चातुव य व था, अ याय अ याचार, धा मक े वाचा 
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अहकंार, लगभेद इ यादी सामािजक दोषांचे उ ाटन कर यासाठी महा मा बसवे रां या िशवाय दसुरा 
पयाय न हता. यांनी क र समाजवा ां या िवरोधात जाऊन सव जाती, वण, वग, धमात रोटी-बेटी 

वहार सु  केले. ि यांना दा य वातून मु  केले, िवधवांचे पुन ववाह घडवून आणले, सती था बंद 
केली, वे यांचे पुनवसन केले, अंध ा िनमूलनसाठी य  केले, कमकांडावर ितबंध घातला इ यादी 
अनेक काय यानंी सामािजक समता व सामािजक यायासाठी केले आहते. 

सारांशत:  
महा मा बसवे रां या सम  िवचारांचा सार हा सामािजक समता व याय आह.े जात, धम, वग, वण, 

लग, भेदभावरिहत समाजाची िन मती करणे हा यांचा अितशय मह वपूण उ शे होता. यां यामते, िवषमता व 
शोषणाला समाजात अिजबात थान नसावे, यां या राजक य, सामािजक, आ थक व धा मक िवचारात समता ह े
सू  समानरीतीने अंतभतू होते. यानंी एक कुशल शासक, रा यकता, समाजसुधारक तसेच धम पदशेक अशा 
िविवध भूिमका पार पाड या. समतायु  समाजाची िन मती कर यासाठी लगायत चळवळी या मा यमातनू 
महा मा बसवे रांनी आपल े संपूण आयु य सम पत केले, हणूनच यांना कुशल शासक व सामािजक समता 
चळवळीचे उ ारक हटल े तर वावगे ठरणार नाही. महा मा बसवे र यांचा सामािजक समता, याय व 
क याणासाठीचा सघंष आपणास ात आह.े आपले एवढेच कत  बनत ेक , बारा ा शतकात बसवे रांनी समाज 
क याणासाठी जे क  केले, जो रोष सहन केला, याची परतफेड हणून आपण दखेील यांचे सामािजक समता व 
क याणा या िवचारांचा वारसा पुढे चालू ठेवावा. जेणेक न स या सु  असले या ऑनर क लग, मॉब लच ग 
इ यादी सार या महाभयंकर घटनांना आळा घालता येईल. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    

१) कामत अशोक, (१९४९),“ महा मा बसवे र काळ: , वचन सािह य आिण शरण काय”, स यसंघ ित ान काशन, पुण,े 
पृ  . ७१ 

२) ित पे  वामी एच., (२००८) “बसवे र”,  सािह य अकादमी, द ली, पृ  . ४ 
३) Desai, P.B. (2006),“Basaveshwara and His Times”, Basava Samiti, Bangalore, pn. 197 
४) मोगलेवार सुधाकर, (२००५),“बसव ा”, अिखल भारतीय मराठी वीरशैव व सािह य मंडळ, नागपूर, पृ  . ५० 
५) ितवारी भगवादास, (१९९७),”िव  िवभूती ी. बसव वचन”, बसव सटर काशन, सोलापूर, पृ  . १६ 
६) क पीकेरी शंकरराव, (१९९१),”कबीर और बसवे र तुलना मक अ ययन”, वाणी काशन, नई द ली पृ  . १४६ 
७) उपरो  टीप- ०३, पृ  . ५७ 
८) िजरोबे राज , (२००७),”िव मंगल महा मा बसवे र वचन”, सुधा काशन, ी िशव शरणा पा कुलबग , गुलबगा, पृ  . ११ 
९)मेनकुदळे अशोक, (२००३),“बारा ा शतकातील आ  समाजसुधारक महा मा बसवे र”, सुिवधा काशन, सोलापूर,  
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““““डॉडॉडॉडॉ.  .  .  .  बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे        आबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायाचेकायाचेकायाचेकायाचे    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    
मह वमह वमह वमह व””””    

कुकुकुकु.  .  .  .  युगधंरायुगधंरायुगधंरायुगधंरा        यययय.  .  .  .  िशवणकरिशवणकरिशवणकरिशवणकर    
Ph.no. 9588661907Ph.no. 9588661907Ph.no. 9588661907Ph.no. 9588661907    yugandharayshiwankar@gmail.comyugandharayshiwankar@gmail.comyugandharayshiwankar@gmail.comyugandharayshiwankar@gmail.com    

िवसा ा शतका या इितहासातील थोर समाज ांितकारक ि म व हणज ेडॉ.  बाबासाहबे आंबेडकर 
होय. यां या कायाचा व िवचारांचा भाव केवळ िवसा ा शतकावरच न ह,े तर पुढेही शेकडो वष   
समाजजीवनावर िनश्िचतपणे राहील यात शंका नाही. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारांच ेव त व ानाचे 
अिध ान अस यािशवाय समाज प रवतना या चळवळी यश वी होऊ शकणार नाही,  ह ेएवढे मोठे, ापक काय 
बाबासाहबेांच े आह.े ते भारतातील थोर बुि िन  व सुधारणावादी िवचारवंत होत.े सामािजक प रवतना या 
चळवळीला यांनी वैचा रक अिध ान दले. 
सामािजकदृ ा बिह कृत वगात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा ज म झाला. बिह कृत वगातील जीवनान े यांना 
सामािजक िवषमतेच ेअनुभव दले. अ याय, अ याचार, शोषण, अपमान, अडचणी व संकटे िनरंतर अनुभव यामुळे 
बाबासाहबेांना सामािजक प रवतन आव यक वाटू लागले. माणूस हणून सव सारखे असले तरी उ वण य 
अ पृ यांना पशूपे ाही हीन वागणूक दतेात. ह े यांनी जवळून बिघतल े अ पृ यते या नरकयातना मधून या 
समाजाला बाहरे काढ यासाठी यांनी आयु यभर सामािजक  चळवळी उभार या. केवळ अ पृ यच न ह,े तर सवच 
दिलत, शोिषत, वंिचत वगासाठी िवधायक मागाने लढे उभारल ेभारतातील थािपत जाती व था व हद ूधमात 
असलेली िवषमता नाहीशी कर यासाठी लोकांना जागे कर याच ेकाय केले.डॉ.  बाबासाहबे आंबेडकर ह े वतः उ  
िव ािवभूिषत होत.े िविवध िवषयांचा यांचा अ यास व ासंग होता. परंतु केवळ िनि य िवचारवंत हणून 
राह याऐवजी यांनी आप या िवचारांना आंदोलनाची चळवळीची व स या हाची जोड दली. मानव मु चे अनेक 
लढे उभारल.े हद ू धमातील दोष नाहीस े कर यासाठी लोकांना िवचार वृ  केले. यां या या कायामुळे शू - 
अितशू  व उपेि त  वगात  नवजागृती  घडून आली. वािभमान जागा झाला. वातं य, समता, बंधुता व यायावर 
आधा रत समाज िनमाण करणे ह े यांचे व  होत.े या जीवनमू यांचा यांनी सतत पुर कार केला. यांना उ  
जीवनमू यांच े आकषण होत.े  ही  जीवनमू ये समाजात जावी यासाठी यांनी य  केले. यामुळे  यांनी 
उभारले या  ल ांना अभूतपूव यश लाभले कारण यां या सामािजक चळवळी ा ापक समते या व अ य 
िवरोधक चळवळीचा भाग हो या. या सामािजक चळवळ नी ापक प रवतन  घडून आले. अ पृ यता ही अ याय 
कारक आह ेयाची जाणीव कषान ेझाली. अ पृ य समाजाला समतेन ेव ित नेे जगता ये यासाठी डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यांनी केलेले समाज बोधन पर काय ह े भारतीय इितहासातील अतुलनीय काय आह.े यामुळे या 
चळवळीचे मह व ऐितहािसक व पाचे आह.े  
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची        गृिहतकेगृिहतकेगृिहतकेगृिहतके    

1.भारतीय समाज व था िवषमतेवर आधा रत आह.े 
2. अ पृ यता ही वै दक काळापासून आह.े 
3.  डॉ.  आंबेडकरां या सामािजक चळवळीमुळे अ पृ यां या ि थतीत प रवतन झाले. 
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4. डॉ.  आंबेडकरां या सामािजक चळवळीचा आधुिनक भारतीय समाज जीवनावर मोठा भाव पडला. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    

तुत शोधिनबंधात ाथिमक व दु यम सो ांचा वापर क न त य संकलन कर यात  आले आह.े तसेच 
िव ेषणा मक प तीने संशोधन केलेले आह.े   
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ ेउ ेउ ेउ  े   

1.  डॉ.  बाबासाहबे आंबेडकरां या सामािजक चळवळ चा अ यास करणे. 
2.  शू  अितशू  यां या शोषणाचा अ यास करणे. 
3.  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या सामािजक चळवळीचा भाव अ यासणे.           

डॉडॉडॉडॉ.  .  .  .  बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरांचीआंबडेकरांचीआंबडेकरांचीआंबडेकरांची    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायामागीलकायामागीलकायामागीलकायामागील    भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका        
भारत दशे असं य साधुसंताचंा, महा यांचा दशे हणून ओळखला जातो. ही साध ूसंतांची भूमी  हणून 

ओळखली जात.े साधुसतंांनी लोकजागृतीची तळमळ दाखिवली, ेम बंधुभाव  जागिवला, पण सम  समाज 
प रवतनात यांना यश िमळाले नाही. नाही यांनी परमाथाचा िवचार मांडला, पण सामािजक वातं याचा लढा 
उभारला नाही. यांनी अ याि मक मो ाची कामना बाळगली पण समाज ांतीची मशाल पेटवली नाही. ह ेभ च े
मळे िपकिवले,  रंज या गांज याना आपले हटल,े पण िपळवणुक  िव ,  छळािव  संघ टत लढा दला नाही. 
यामुळे या दशेातील, शू , अितशू  कायम अंधारात अ ानात व गुलामीचे जीवन जगत रािहल.े 

परंतु डॉ.  बाबासाहबे आंबेडकरांचा 14  एि ल 1991  ज म झाला आिण यामुळे काश करणे 
गावकुसाबाहरे पोचू लागली. बाबासाहबेांनी िविवध िवषयांचे अ ययन क न अनेक पद ा िमळिव या, ान हण 
करणे, मोठे िव ान हणून नावलौ कक िमळिवला, खरेतर या बळावर त ेएखादा मो ा पदावर सहज पोचू शकल े
असत ेपण आपला ासंगाचा, ानाचा उपयोग समाजासाठी झाला पािहजे असं यांना वाटत होत.े बाबासाहबेांना  
बंधपाशात जखडलेला माणूस दसत होता.  िहन, दन हणून अपिव , अमंगल अ पृ य हणून गणला जाणारा 
िवराट मानव समूह बाबासाहबेां या डो यासमोर होता.  शेकडो  बे ाम ये हजारो वषापासून  बं द त केला 
गेलेला र - मास- हाडांचा िजवंत माणूस बाबासाहबेांसमोर होता. या दशेात या सामािजक, आ थक, धा मक, 
िवषमतेचे चटके सोसून गिलतगा  झालेला पीिडत, वंिचत, दिलत, शू , अितशू , आ दवासी  बाबासाहबेांसमोर 
होता. आपले हजारो वषाचे अनु रीत  घेऊन आशेने बघत होता. 

बाबासाहबेांच े मन  क णामय होत.े तथागत बु ांचे का य यां याही दयात होत.े सव उपेि तां या 
आशादायक नजरांना उ र दे यासाठी ाधा य म  ठरिवणे गरजेचे होत.े यामुळेच बाबासाहबेांनी ाधा य म 
ठरिवताना राजक य वातं यापे ा सामािजक सुधारणे या चळवळीवर भर दला. कारण िवषमतेने बरबटले या या 
दशेात सव थम समता थािपत करणे यांना अिधक गरजेचे वाटले. माणसाला माणूस हणून समान मू य 
अस यािशवाय राजक य वातं याला अथ नाही, ही  बाबासाहबेांची भूिमका होती. यां या या भूिमकेला 
त कालीन अनेकांचा खर िवरोध होता. यामुळे ि टीशांचे  द क  हणून सु ा बाबासाहबेांची संभावना के या 
गेली. राजक य वातं याच े पुर कत दशेाला वातं य िमळिव या या य ात होते. पण बाबासाहबेांना माणूस  
वतं  करायचा होता. यामुळे बाबासाहबेां या सामािजक चळवळी ा सामािजक वातं याचे तीक हणून 

ओळख या जातात. 
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंे    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायकायकायकाय::::----        
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या जीवनाचा आढावा घेणे सोपे आह.ेपरंत ु यांनी केले या सामािजक चळवळीन े

घडवून आले या प रवतनाचा अंदाज बांधणे तेवढेच अवघड आह.े यां या सामािजक चळवळ चा भारतात 
प रवतनाचा नवा इितहास िलिहलेला आह.े यां या नेतृ वान े सामािजक ल ाला नवी दशा िमळाली. या 
समाजाला ानाची व मानवी जीवनाची सव  दालन बंद होती, यांची  मन  मरगळली होती, जीवन भंगली होती, 
आिण ितभा  गंजली होती, यांना समाजात पशुएवढेही  थान न हत,े यांच ेसगळे माणुसक च ेह  िहरावून 
घे यात आले होत.े शू  अितशू  हा केवळ सेवाचाकरी कर यासाठी ज माला आला आह.े ◌्याला कोणतेही ह  नाही 
अशी िशकवण दणेार्या सनातनी, ढीवादी लोकांनी यां या जीवनाची माती केली, याच मातीचा सोन ूक न, 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी यात अि मता विलत केली. यामुळेच  मृतवत  झालेला हा सव उपेि त समाज 
आज न ा ानाची, ितभेची मशाल घेऊन, आपली िव ानशा  पाजळून वेगाने पुढे सरसावताना दसत आह.े 

डॉडॉडॉडॉ.   .   .   .   बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकरांचीआंबडेकरांचीआंबडेकरांचीआंबडेकरांची    हदूहदूहदूहद ू   धमधमधमधम    िच क सािच क सािच क सािच क सा::::----    
डॉ.  बाबासाहबेां या सामािजक चळवळी या काळात समाज व थेवर हद ूधमाचा चंड पगडा होता. 

आप या धम ा, परंपरा, ढी, ंथ ामा य  यांना िचकटुन असणारा समाज होता. धमाने लोकांना मानिसक 
गुलाम बनिवले होत.े अशा समाजाची हदधुमा या  दा य वातून  मु  घडवून आणावी व यांना िववेक वादा या 
वाटेवर आणावे हा बाबासाहबेां या धमिच क सेचा हते ूहोता. धमिच क सा कर यामागेही सामािजक प रवतनाचा 
िवचार मह वाचा होता. कारण हद ूधमात ला थान नाही.  हद ूधम हा वणा मावर आधा रत आह.े ही 

व था िवषमतेला पोषक आह.े  वणा मात े - किन तेला  मह व आह.े माणसामाणसात  भेद करणारी, 
माणसालाच हीन लेखणारी ही समाज व था आह.े आिण  िजला धमाचे पाठबळ आह.े यामुळे हद ू धमात 
सुधारणा झा यािशवाय सामािजक सुधारणा अश य आह े असे बाबासाहबेांच े मत होत.े यामुळेच या धमात 

ला ाधा य नाही तो धम मला मा य नाही असे ते हणत असत. 
डॉडॉडॉडॉ.  .  .  .  बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर    आिणआिणआिणआिण    अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता::::----        

डॉ. आंबेडकर ह े वतः अ पृ य समाजात ज मले अस यामुळे यांनी अ पृ यतेचे अनभुव वतः घेतले होत.े 
अमानुष छळ, अपमान, उपे ा, हीन वाची  वागणूक यांनी आयु यभर  अनुभवली. असं य अडचणी व संकटांना ते 
सामोरे गेले. या अ पृ यते या यातना बाबासाहबेांसार या िव ानाला सहन करा ा लाग या तर इतर सवसामा य 
अ पृ यांचे काय होत असेल याची क पनाही अवघड आह.े 

अ पृ यता िनवारणाच ेकाय महा मा गांध नीिह केल ेहोत.े  गांधीज याच  आ हामुळे रा ीय काँ ेसम ये  
अ पृ यतेबाबत  चचाही  घडून येऊ लागली होती. परंत ुअ पृ यते या ाकडे बघ याचा गांधीज चा दिृ कोन हा 
सनातनी सुधारणावादाचा होता. कारण गांध ना वणा म व था मा य होती. हद ूधमात रा नच अ पृ यतेच े
िनमूलन हावे असे गांधीज च े मत होत.े वणा माचे पालन मा  झालेच पािहज े असे गांधीज ना वाटत 
होत.ेबाबासाहबेांचा याबाबतचा दिृ कोन िभ  होता. आई या ेमात आिण दाई या  ेमात जो फरक असतो 
तसाच हा फरक होता. गांधीज ची भूिमका उपकाराची आिण भूतदययेची होती.बाबासाहबेांना उपकार कवा  दये 
ऐवजी अ पृ यांम ये वािभमान जागवून समता िमळवून ायची होती,  यासाठी सामािजक  ांतीचीच गरज 
वाटत होती. उ ार हा याचा यानेच करावयाचा असतो ह ेबाबासाहबेां या सामािजक चळवळीचे मु य सू  होत.े 
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डॉ.  आंबेडकरांची अ पृ यता िनवारणाची चळवळ हा यां या ापक समते या व अ याय िवरोधक चळवळीचा 
भाग होता. वातं य, समता, बंधुता, याय यावर आधा रत समाजाची रचना यांना अपेि त होती. यासाठी सव 
मानव समान असावे ही यांची भूिमका होती. यामुळेच बाबासाहबेांनी अ पृ यते या ांना वाचा फोड यासाठी 
मानव मु चे लढे उभारल,े आप या िवचारांच े आसूड ओढले, लोकांना िवचार वतन कर यासाठी े रत केले. 
अ पृ यतेचा  इं लंडमधील गोलमेज प रषदचेे पयत नेला.  वृ प ातून व िविवध ंथातून अ पृ यते या ांची 
िच क सक मांडणी केली. 

महाडचामहाडचामहाडचामहाडचा        धमसगंरधमसगंरधमसगंरधमसगंर::::----    
बिह कृत िहतका रणी सभेतफ 19  व 20  माच 1927  ला कुलाबा िज हा बिह कृत प रषदचेे पिहले 

अिधवेशन महाड  येथे भरले. अ पृ यांची पारंपा रक आचार-िवचार   बदलून यांना माणूस हणून ित ा 
दे यासाठी या प रषदचेे आयोजन होत.े  महाडची ही प रषद भारतात न व समाजाची व नवभारताची मागणी 
कर यासाठी भरिवली  होती. हजारो वष अ पृ यतेच े चटके सहन करणारा मानव समाज आप या  
मानवाअिधकारासाठी थमच  एक  आला होता. या प रषदते बाबासाहबेांनी ेरक असे भाषण केले. या 
प रषदे या शेवटी महाड या चवदार त यावर अ पृ यांनाही पाणी िप याचा ह  असावा  असा ठराव मंजूर 
कर यात आला. कारण या त यावर पशंूना पाणी िपता येत होत.े पण अ पृ यांना मा  बंदी होती. िनसगाची 
दणेगी असलेले पाणी ही आप याला नाकारल े जात े ह े   अस ा करणारे होत.े हद ू धम व थेन े अ पृ यांना 
पा यापासूनही वंिचत ठेवले होत.े हणून बाबासाहबेांनी महाड या चवदार त याचे पाणी ाशन कर याचा ह  
अ पृ यांना िमळावा यासाठी स या ह केला. शतकानुशतके मानिसक  दा यात जखडून पडलेला अ पृ य समाज 
पा यासाठी  बँड  क न उठला, ही घटनाच मोठी ांितकारी होती. या घटनेने थािपत धम व थेला मोठे 
आ हान दले. आिण नवीन  युगास नवीन भारतात ारंभ झाला. महाड या धमसंगराने  समाज ांतीची मोठी लाट 
उसळली व ती भारतभर पसरली. 

मं दर वशेमं दर वशेमं दर वशेमं दर वशे    आंदोलनआंदोलनआंदोलनआंदोलन::::---- 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांचा ज म हद ू धमातील अ पृ य वगात झाला. परंतु हद ु धमाने नेहमीच  

अ पृ यांना हीन लेखले. एवढेच न ह ेतर दवेा या दवेळातही अ पृ यांना वेश नाकारला गेला होता. उ वण य 
भेदाभेद करीत होतेच पण दवेा या दवेळातही अ पृ यांना थान न हत.े या हद ुधमात आपण जगतो तो धम, दवे 
दवेता या सु ा आप याला नाकार या जातात हणून, डॉ. बाबासाहबेांनी आ ही हद ू अस यामुळे आ हालाही 
दवेतां या दशनाचा अिधकार िमळावा हणून मं दर वेशासाठी आंदोलने केली. नािशकचा काळाराम मं दर, 
पु याचे पवती मं दर व अमरावतीच ेअंबादवेी मं दर स या ह यात मुख आहते. दवेा या दारी ही आ ही समान 
असू तर मग या धमाचा आ हाला काय उपयोग? हा बाबासाहबेांचाबास  होता. परंत ुअ पृ यांनी मं दरात वेश 
क  नय े यासाठी सनात यांनी,  पृ यवगाने बाबा आपली सगळी श  पणाला लावली. यामुळेच हद ू हणून 
ज मलो असलो तरी हद ू हणून मरणारबा नाही अशी घोषणा शेवटी बाबासाहबेांना करावी लागली. 

डॉडॉडॉडॉ.  .  .  .  बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां याआबंडेकरां या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    कायाचेकायाचेकायाचेकायाचे    मह वमह वमह वमह व::::----                        
डॉ.  बाबासाहबे आंबेडकरांनी सामािजक समतेसाठी केले या कायाने  समाजा या सामूिहक अि मता 

उजळ या. या कायाच े मह व ऐितहािसक व पाचे असून याच े दीघगामी प रणाम  आपणास बघावयास 
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िमळतात. एवढेच न ह,े तर सािह य, कला इ यादी  े ापासून सजना या सवच ांतात नविन मती या ेरणा 
यातून पेर या गे या. नवा समतावादी, इहवादी आिण पुरोगामी िवचार मनात वािहत कर याच े ेयही यां या 

कायाला व िवचारांना ावे लागेल. बाबासाहबेांनी सामािजक सुधारणे या े ात केलेल े अतुलनीय काय आिण 
प रवतनवादी िवचार हचे खरे या दशेाचे सश  आिण मानव क याणकारी त व ान आह.े कामगार, िव ाथ , ी, 
शेतकरी, आ दवासी, ब जन, दिलत, वंिचत, उपेि त या सव घटकांसाठी यांनी केले या समतािधि त कायामुळे 
फार मोठे सामािजक, सां कृितक, उ थान घडून ये यास मदत झाली आह.े ह ेनाकारता येत नाही. यांनी मांडलेला 
सामािजक सुधारणेचा िवचार हा या दशेातील सम त मानवा या क याणाचा िवचार आह.े या िवचारांना आ मसात 
कर याची या दशेातील जनतेची नैितक जवाबदारी आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांच े िवचार ह े आ थक, 
सामािजक,  सां कृितक व राजक य  उ थानाची आधारिशला असून या िवचारांना   रा ीयतेच ेप रणाम लाभलेले 
आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या सामािजक सुधारणा कायाचे व समाजवादी िवचाराचंे दशेातील जनते या 
अंतकरणआवर ख या अथान े सचन झाले असत े तर हा दशे जगा या पाठीवर आदशवत ठरला 
असता.बाबासाहबेां या सामािजक कायाचे नीितशा  ह ेसमता, वातं य व बंधुता यावर आधा रत होत.े यांनी 
मांडलेली  बु ध माची  संक पनाही  इहलौ कक व समाजक ी अशीच आह.े यां या सामािजक कायाचा क बद ू
हा मानव होता. हजारो वष अ याय त असणारा वग यां यासमोर होता.  शोषण, गुलामी  व अ पृ यतेचे  चटके 
सहन करणारा, अ ाना या अंधकारात िखतपत पडलेला िवराट मानवसमूह बंधमु  हो यासाठी धडपडत होता. या 
वगाचे बंध तोडून यांना इतर उ वण य समाजा या बरोबरीन ेउभे करणे गरजेच ेहोत.े यांना मानव हणुन स मान 
िमळवून दणेे गरजेच ेहोत.े  नाकारले या वगाम ये आ मस मानाची व वािभमानाची भावना जागी करणे गरजेच े
होत.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांसमोर असणारे ह ेआ हान फार मोठे होत.ेराजक य वातं य  क  सामािजक  समता 
यापैक  बाबासाहबेांना सामािजक  समता मह वाची वाटत होती. कारण जोपयत या दशेातील मानव समूह 
समते या पातळीवर एक नाही, तोपयत राजक य वातं याचा उपयोग नाही ह े यांनी ओळखले होते. यामुळेच 
बाबासाहबेांनी सामािजक सधुारणेला अ म दला. आिण हचे काय ऐितहािसक मह वाचे ठरले. या सामािजक 
कायाच ेसंपूण दशेावर अितशय सखोल व सकारा मक प रणाम झालेले आपणास बघावयास िमळतात . 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::----    

१) आंबेडकरवादी समाज ांती               -    धनराज डाहात 
२) फुले- आंबेडकर शोध आिण बोध         -    डॉ. भालचं  फडके 

३) डॉ. आंबेडकराचे  अंतरंग                   -     द. न. गोखले 
४) डॉ. आंबेडकराचे  सामािजक धोरण      -    शेषराव मोरे 
५) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर                  -     धनंजय  क र 
६) बिह कृत भारत                                -     डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
७) मूकनायक                                      -     डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
८) डॉ. आंबेडकराचे  समाज चतन           -      डॉ. भालचं  फडके 
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भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    समाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंेसमाजसधुारकाचंे    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    
योतीयोतीयोतीयोती    काशकाशकाशकाश    गावडंेगावडंेगावडंेगावडंे    

पीएच.डी. संशोधक िव ाथ  समाजशा  िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद. 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
िश ण ह ेसमाज प रवतनाचे भावी श  आह.े िश णामुळे मानवाला आप या ह  व कत ाची जाणीव 

होत.े तसेच समाजातील सम या सोडिव यासाठी व अ पृ य समाजाला व वाची जाणीव हावी यासाठी डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी िश णाचे मह व समाजात सवाना पटवून दले आह.े ाथिमक िश ण हा सव िश णाचा 
पाया आह.े हणून ह े िश ण अितशय गुणव ापूण व दजदार असावे असे त े हणतात. वातं यपूव काळ आिण 
वातं यो र काळात िश णात अनेकिवध िश ण चळवळी घडून आले या दसतात. परंपरागत भारतीय समाजात 

ि टश ये यापूव  पारंप रक प तीचे गु कुलमधील िश ण दले जात होते व ितथ े मुल ना वेश न हता. 
िश णा या े ात ि टशां या कालखंडात मोठे बदल झालेले दसून येतात. ि न िमशन यांनी भारतात 
सव थम शाळा सु  के या व ितथ ेमुल नाही वेश दऊेन सव जातीधमा या मुला-मुल ना शाळेत एक  आण यास 
सु वात झाली यावेळी या सवाना त कालीन व थेने नाकारल,े परंतु पुढे गोपाळ गणेश आगरकर, महा मा 
योितराव फुले, सािव ीबाई फुले, धोड  केशव कव, कमवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, 

बाळशा ी जांभेकर, केशवचं  सेन, ई रचं  िव ासागर यासार या अनेक समाजसुधारकानंी या काळातील 
अनेकिवध ांवर चळवळ सु  के या व ी-िश ण, सती था, णह या, क यावध, पुन ववाह, बालिववाह 
यासार या अनेक अमानवीय ढी, था, परंपरा बंद कर यासाठी यांनी य  केले. एकूणच एकोिणसावे शतक ह े
भारतीय इितहासात वैिश पूण ठरले होत.े कारण याच कालखंडात भारतीय समाजजीवनात सामािजक, आ थक, 
राजक य, सां कृितक, धा मक बाबतीत मह वपूण बदल घडून आले. 

भारतीय बोधनाची सु वात जरी या काळात झाली तरी याला कारण ि टश स ा होती. ि टशां या 
आगमनानतंरच भारतीय समाजात अमूला  बदल घडून आले. यामुळे समाजात दोन वग िनमाण झाले. एक हणजे 
सनातनी व दसुरा हणज ेसुधारकांचा. या दो ही वगामुळे समाजात सुधारणा कर यास नकार दणेारे व पा ठबा 
दणेारे वेगगवेगळे गट िनमाण झाले. यामुळे समाजसुधारकांपुढे मोठे आ हान उभे रािहले. तरी यासव प रि थतीत 
बदल घडवून आण यासाठी यांनी केलेले काय व य  ह ेखूप मोलाच ेआहते. 
उ ेउ ेउ ेउ  े   ::::    

1. समाजसुधारकांच े ी िश णिवषयक िवचार अ यासणे. 
2. योितबा फुलनी केलेले िश णिवषयक कायाचा आढावा घेणे. 

19 ा शतकात मिहला िश णाची सु वात झालेली असताना थमत: बाबा प नजी यांचे काय व नाव 
समोर येते यांनी िलिहलेली 'यमुना पयटन' अथवा ' हद ूिवधवां या ि थतीच ेिन पण' ही कादबंरी 1857 साली 

िस  झाली. पुढे आधुिनक िवचारवंतानी, समाजसुधारकांनी व टीकारांनी यमुना पयटन कादबंरीची दखल घेत 
मराठीतील ही पिहली सामािजक कादबंरी हणून वा या या इितहासात ितला मह वाचे थान दले आह.े1 
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ी िश ण हा हजारो वषापासून वाद त असलेला िवषय असून पूव पासून ि यांनी िशकू नय े अशा 
धारणा हो या. जाती व था टकव यासाठी व ि यांवर वच व कायम रहावे हणून पु स ाक व थेन े ी 
िश णाचा पुढाकार घेतलेला दसून येत नाही. 

ि टश स ा भारतात थापन झा यानंतर ि यांना व शू ाितशू ांना िश णाचा ह  िमळाला असला तरी 
समाजघटकांनी नवे िश ण घे यास ा णांचा िवरोध होता. कारण शेतकरी, ब जन जाती व ि या िशि त 
झा या तर या जातीमुळे समाजात स ा संबंधाचा धोका िनमाण होईल हणून ा णी व था िश णा या 
िवरोधात होती. यामुळे समाजात ि यांची व शू ांची ि थती अितशय दयनीय होती. पुढील काळात 
समाजसुधारकांनी या सव व थेिव  चळवळ िनमाण केली व ी िश ण सु  केले.2 परंत ु या 
समाजसुधारकांम ये दोन िवचार वाह अस याचे दसतात. यात ामु याने परंपरावादी आिण आधुिनक 
िवचारसरणी असलेले दसून येतात. ि ती िमशन यांनी मुल साठी िश णा या न ा संधी िनमाण के या, परंत ुया 
शाळेतून मुल ना धमातराच ेिश ण दले जाते असे रानड ेआिण दयानंद सर वतीसार या समाजसुधारकांनी हटले 
आह.े आय समाजान ेमुल साठी या शाळा उघड या याचा मु य उ े य हा मुल ना ि ती िमशन यां या शाळेत 
जा यापासून रोखण हाच होता. ी िश णातून जागृती घडले ि या आप या वकतृ वाने उ या राहतील व द:ुख 
िवस न या समाजात आपले थान िनमाण करतील व कुटंुबाकड े दलु  होईल हणून ा णी, परंपरावादी 
सुधारकानंी ी िश णाचा पुर कार केला नाही, परंत ु याच िव  इं जी िश ण घेतलेली ी अिधक चांग या व 
आधुिनक प तीने कुटंुबाची दखेभाल, पतीसेवा व अप यसंगोपन क न वत:चेही अि त व िनमाण करेल या 
भूिमकेतून या सुधारक वगाने ी िश णाचा पुर कार केला. 

ी िश णाबाबत ि टश सरकारन ेहतेतू: केलेले दलुक्ष व ी िश णाला ा णी वृ ी या पुढा यांनी 
केलेला िवरोध यामुळे ी िश णाचा िवकास अितशय मंद गतीन े झाला. 1901 या जनगणनेनसुार मंुबई 
इला यात ि यांची सं या 89,62708 इतक  होती. यापैक  शाळेत जाणा या मुल ची सं या केवळ 93,063 
एवढीच होती. हणज ेसा र ि यांचे माण साधारणपणे केवळ 1 ट े  होत.े वातं यपूण काळातील सुधारणावादी 
चळवळीत ी  हा म यवत  होता. जाती व था आिण िपतृस ाक व थे या सात यासाठी ि यांची भूिमका 
ही मह वाची अस यान ेि टशा या मते जी आधुिनक िश ण णाली भारतात यायला हवी होती ती आली नाही. 
ितचा भाव ि यांवर हणावा तेवढा पडला नाही. यामुळे ी िश ण ह ेआधुिनक हो यास खूप मोठा काळ गेला 
व परंपरावादी दृ ीकोन आपले मूल् घ  क न रािहला. पुढील काळात परंपरावादी सुधारक यां या िवरोधाला 
सुधारणावादी िवचारकानंी िवरोध करत ी िश णावरील आधुिनकतेला जव यासाठी य  केल.े3 

ी िश णासाठी हद ू धमातील पिहली सुधारणा चळवळ सु  करणारे थोर समाजसुधारक राजाराम 
मोहन रॉय यांनी ि यां यासाठी केलेल ेह ेकाय मह वपूण आह.े यांनी ा हो समाजाची थापना केली व अनेक 
ि यांना या सं थे या मा यमातून उ ार केला. यांनी थम सती था या थेचा काय ा ारे िवरोध केला. 
त कालीन ग हनर जनरल ब टग यां या मदतीन े यांनी सतीबंदी कायदा पास क न घेतला. 

महष  ध डा केशव कव यांनी वत: िवधवेशी पुन ववाह क न िवधवा पुन ववाहाला चालना दली व इ. 
स. 1893 म ये वधा येथे यांनी िवधवा पुन ववाह मंडळ थापन केले. मुल साठी िविवध शाळा थापन के या. इ. 
स. 1915 म ये मंुबई येथील सामािजक प रषदे या अ य ीय भाषणात वतं  मिहला िव ापीठाची आव यकता 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 362 

यांनी पटवून दली व याचा सतत पाठपुरावा क न 1916 म ये अव या पाच िव ा थनीसह मिहला 
िव ापीठाची थापना केली. 

पंिडता रमाबाई यांनी ि यां या उ ारासाठी इ. स. 1882 म ये पुणे येथे 'आय मिहला सिमती'ची थापना 
केली व इतर  या सं थे या शाखा थापन क न ी िश णाचा चार व सार केला. ि न धम वीकारला व 
पुढे इं लंडम ये सं कृत िवषयाचे अ यािपका हणूनही काय केले. पुढे भारतात परत यावर यांनी मंुबई येथ े'शारदा 
सदन' नावाची सं था थापन केली व ितथ ेिनरा ीत, िवधवा, अनाथ व प रत या ि यांना मोफत राह याची व 
जेवणाची व था केली व यां या िश णाची ही व था शारदा सदन म ये केली गेली.  

राजष  छ पती शा  महाराज यांनी समाजा या उ तीसाठी केलेले काय अनमोल असे आह.े यांनी ी 
िश णाला गितमान केल.े महािव ालयात िश ण घेणा या ि यांना फ -माफ ची सवलत दली व यां या मते ी 
िश णामुळे कुटंुबाचा, समाजाचा अ य  िवकास होतो. ीला कुटंुबात व समाजात आदराचे व मानाचे थान 
िमळते यामुळे ि यांनी िश ण यावे असा यांचा आ ह होता. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ि यां या उ ारासाठी आिण ह ांसाठी आयु यभर लढा दला. 
काय ा या मा यमातून संिवधान तरतूदी क न यांनी ी मु चा माग खुला केला. हद ूकोडिबल तयार क न 
यांनी ि यांसाठी अ यंत मह वाचे असे काय केले व घटने या मा यमातून ी-पु ष समानता यांनी समाजात 

थािपत कर याचा य  केला.4 
महा मामहा मामहा मामहा मा    योितबायोितबायोितबायोितबा    फुलेफुलेफुलेफुले    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    ीीीी    िश णिश णिश णिश ण    िवषयकिवषयकिवषयकिवषयक    िवचारिवचारिवचारिवचार    ::::    

सामािजक ांतीच ेजनक हणून महा मा योितबा फुले यांना संबोधले जात.े आ ांितकारी व आधुिनक 
समाजसुधारक हणून फुले यांनी केलेले काय ह े अ यंत मह वाचे आह.े समाजाचा िवरोध प का न यांनी प ी 
सािव ीबाई फुले यांना िश ण दले व पिह या मिहला िशि का हणून यांना ब मान दला. ि यां या 
उ ारासाठी यांनी जो खर लढा उभारला होता तो ि यांना एक  हणून जग यासाठी अ यंत मह वाच े
पाऊल होत.े जातीयता, अ पृ यता, े -किन ता या सवाना बाजूला ठेवून यांनी ी िश णाची चळवळ सु  
केली व 1948 म ये पु यात मुल साठी पिहली शाळा काढली व इतर अनेक ठकाणीही मुल साठी शाळा सु  के या. 

ा ण वगाचा याला खूप मोठा िवरोध झाला असला तरी फुलनी आपले काय सात याने सु  ठेवले. ढी, परंपरा, 
धम, जाती, था यातून ि यांना मु  केल.े िश ण ह े चे जीवन िवकिसत कर याच ेसाधन आह ेअसे यांनी 
हटल े आह.े ी िश ण, िवधवािववाह, बालह या ितबंध, केशवपन, सती था यासार या अनेक सामािजक 

ांवर यांनी काय केले.6 
िश ण हा जीवनाचा आधार आह.े जीवन िश ण ही काळाची गरज आह े ह े याकाळातील 

समाजसुधारकांनी ओळखले होत.े हणून यांनी केलेले शै िणक काय ह ेआजही 21 ा शतकात िव ा याना ेरणा 
दणेारे आह.े महा मा फुले यांचे िश ण व िवचार ह े वातं य, समता आिण बंधुता या थांवर अवलंबून असणारे 
होत.े ी िश ण, ाथिमक व स च ेमोफत िश ण, िश ण णालीत आमूला  बदल, जातीयता, अ पृ यता न  
करणे, ावसाियक व तांि क िश ण इतर भाषाचे ान, िश यवृ ी व वसितगृह सुिवधा, िश ण िवषयक ान व 
िवचार असणारे यो य िश क वग या सव घटकांनी िमळून िश ण व था िनमाण करावी असे यांना वाटत होत.े 
जेणेक न समाजात एक संघता व एकिन ा िनमाण होऊन एकता व बंधुभाव वाढीस लागेल असे यांना वाटते होत.े 
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समाज प रवतना या दशेने यांनी केलेले काय ह े एकूणच आज या िपढीला ेरणादायी आह.े हणून आजही 
समाजसुधारकांच ेकाय व िवचार समाजात जवणे मह वाचे आह.े 
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तावनातावनातावनातावना : 
आधुिनक महारा ाच े िश पकार हणून इितहासान े यांची न द घेतली आह.े असे यशवंतराव च हाण 

अ पैलू ि म व महारा ाम ये होऊन गेले. आधुिनक महारा ा या िन मतीम य े यांचे योगदान वादातीत आह.े 
तसेच वतमान आिण भिव यकाळात यांचे िवचार उपयोगी ठरणारे आहते. नवा समाज, नवा माणूस घडिवणे 
सवात कठीण काम असत.े यशवंतराव च हाणांनी सवच े ात भरीव कामिगरी केलेली आह.े ब जनां या मुला-
बाळांनी िश ण यावे, सा र हावे यासाठी यशवंतराव च हाणांनी मो ा माणात सवलती जाहीर के या. या 
जर के या नस या तर महारा  सा र हायला कतीतरी काळ लोटला असता. कृषी सं कृतीचा औ ोिगक िवकास 
कर यासाठी पाणी, पीक प ती, बाजार सिम या, सहकार तसेच औ ोिगक क प याबाबत सखोल िवचार यांनी 
केला आिण अंमलात आणला. महारा ातील शेती आिण औ ोिगक िवकास कर यासाठी यशवंतराव च हाणांनी 
भरीव योगदान दले आह.े यां या व ातील महारा  हा समृ  आिण िवकिसत असून, समाजवादाशी याचा अतूट 
संबंध दसून येतो. महारा ा या आ थक िवकासा या आखा ाम ये यशवंतराव च हाण यांची क पकता कृितशील 
दसून येत.े यां या कतृ वाने महारा ात सहकार चळवळ तळागाळापयत पोहोचली. िविवध खे ांम ये, 
ामीणभागाम ये खरेदी-िव  संघ, सहकारी साखर कारखान,े फळभा या क ,े िविवध उ ोग अशा िविवधांगांनी 

महारा ा या आ थक आिण औ ोिगक िवकासात योगदान दले.1 
यशवंतराव च हाण यांचे कृषी औ ोिगक धोरण महारा ाला नवसंजीवनी दणेारे ठरले. शेतमालावर 

या, काय लावावे, िविवध उ ोग शेतक यां या सहा यान ेसु  केल.े शेतक यां या जीवनाम य ेआ थक थयै 
िनमाण केले. िविवध साखर कारखा यांचा शोध घेतला, फळ या इ यादी उ ोगात शेतक यांना मालक बनवले. 
दधू उ पादन, फळबाग, मासेमारी, इ यादी उ ोगां या मा यमातून क करी जनतलेा उ जताव था ा  क न 
दली. शहकारी पतपुरवठा क न म यम आिण लहान शेतक यांचा भांडवलाचा  यांनी सोडिवला. 
ामीणभागात औ ोिगक गती हो यासाठी यांनी िविवध य  केल.े सािह य, कला, भाषा, सामािजक, 

सां कृितक, राजक य, आ थक, शै िणक े ाम ये यशवंतराव च हाण यांचे काय मोलाचे होत.े ते उ कृ  संसदपटू 
होत.े यांनी मु यमं ी, गृहमं ी, संर ण मं ी, पररा मं ी, उप पंत धान अशी िविवध दो भूषिवली. यािशवाय त े
यशवंतराव च हाण एक उ म व े , ासंगी िवचारवंत, चतक दरूदृ ी असणारे अ यासक याच माणे कुटंुबव सल 

ि म व होत.े ' 
सशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाचीसशंोधनाची    उ दउ दउ दउ द   

१. यशवंतराव च हाण यां या कायकतृ वाचा थोड यात आढावा घेणे. 
२. यशवंतराव च हाण यांचे महारा ा या शेती े ा या िवकासामधील योगदान अ यासणे.  
३. औ ोिगक िवकासासाठी यशवंतराव च हाण यांनी दले या योगदानाचा अ यास करणे.  
४. वतमानकाळात यशवंतराव च हाण यां या आ थक िवचारांची उपयु ता अ यासणे.  
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यशवंतराव च हाण यांनी कृषी आिण औ ोिगक समाजाची संक पना राजक य पातळीवर थमतः मांडली. 
ामीण भागाचा िवकास कर यासाठी साखर कारखान,े ऑईल िमल, फळ या उ ोग, सूतिगर या लोकां या 

सहभागातनू िनमाण के या. तसेच कृषी उ प  बाजार सिमती थापन क न शेतक यांची आ थक िपळवणूक 
थांबिवली. शेतकरी आिण ाहक यां यामधील म य थांची साखळी न  केली. तसेच कृषी आिण औ ोिगक 

क पांना शासक य पातळीव न अभय दले. यामुळे ब सं य समाज गती या मु य वाहाम ये सामील 
झाला. यांनी मु यमं ी असताना सरकारची सव श  सहकारी सं था थापन क न समाजा या िवकासासाठी 
लावली. तसेच औ ोिगक आ थक महामंडळाकडून सहकारी े ाला िनयिमत पतपुरवठा कसा होईल याकड ेल  
दले. शेती े ाचा िवकास हो यासाठी महारा ातील लहान-मो ा शेतक यांना शेतीिवषयक िश ण दणेे मह वाच े

आह ेह ेओळखून यांनी िविवध कृषी महािव ालय े थापन केली. तसेच कृषी महािव ालयातून िशकलेला मुलगा 
केवळ कृषी अिधकारी न बनता तो एक उ म शेतकरी झाला पािहजे अशी यामागची यांची भूिमका होती. शेती 
िपकली नाही तर सारा दशे उपाशी राहील हणून औ ोिगक िवकासाबराबरच शेतीचाही िवकास झाला पािहज े
अशी संतुिलत िवकासाची संक पना यांनी मांडली. शेती े ातील जोडधं ांना, उ ोगांना यांनी चालना दली. 
सूतिगर या, तेल िगर या, कागद कारखान,े दु ध वसाय, पशुपालन, कु कुट पालन, इ याद ना अभय दले. 
याच माणे कृषी, औ ोिगक िवकासाच ेकायद ेकेले. कमाल जमीन धारणा कायदा पास क न घेतला. याचबरोबर 

शेतीवर आधा रत उ ोगधंद,े सहकार आिण औ ोिगक िवकासाची समतोल पायाभरणी यशवंतराव च हाण यांनी 
केली. जमीन आिण यांची मालक  याबाबत यशवंतराव च हाण यांनी कमाल आिण कमान जमीन असावी 
याबाबत कायद े केले. शेतजिमनी या मालक  संबंिधत िवषमता न  हावी यामागील हतेू अित र  जमीन 
भूिमहीनांना िमळावी असा यांचा आ ह होता. पिडक जमीन लागवडीखाली आणावी आिण शेतक यां या 
उपजीिवकेचे साधन हणून याचा वापर हावा असा यामागील उ शे होता. आधुिनक प तीन ेशेती के यास तसचे 
िविवध यं  आिण तं ां या साहा यान े शेती के यास िवकास होतो, तसेच नदी या पा याचा वापर शेती आिण 
िप यासाठी हावा यासाठी यांनी लहान-मो ा धरणांची िन मती केली. शेतीबाबत अ यावत ान व आधुिनक 

ान ा ीसाठी व वै ािनक दिृ कोन िवकिसत हो यासाठी शेतीला उ ोगाची जोड िमळाली पािहजे यािशवाय 
ामीणभागाचा सवागीणी िवकास होणार नाही. शहर आिण खेडी यामधील अंतर कमी हावे, शेतक यांपयत 

आधुिनक तं  आिण यं  पोहोचवावे, शेतीला लागणारी सव अवजारे शहारांम येच न िमळता ती खे ांतही 
िमळािवता यावीत, िनमाण हािवत. वीज पुरवठा अखंड आिण िविश  दाबान ेशेतक यांना िमळावा यासाठी यांनी 
मत  केले क , शेतीम ये उपिवभाग जन खंडन तुकडीकरण याला बंदी घालावी अन् जा तीत जा त जमीन 
ओिलताखाली आणावी. इ यादी उपाय के यास शेतीचा िवकास झपा ाने होईल.2 

औ ोिगक िवकास संतुिलत आिण समतोल हो यासाठी थमता दबुल भागाचा िवकास केला पािहजे. रा ा 
साम य दबु या घटकांनी िनयंि त होत असत,े हणून या याकड े जाणीवपूवक ल  दले पािहजे. भागाचा 
िवकास कर यासाठी ामीण उ ोगांची औ ोिगक करणाशी सांगड घातली पािहजे. कृिषमालावर या करणारे 
िविवध उ ोग ामीणभागात सु  झा यास उ ोगांना क ामाल थािनक ठकाणी िमळेल. यामुळे वेळ, पैसा 
आिण म यांची बचत होईल, रोजगार वाढेल, शहारांकड ेहोणारे लोकसं येच े थलांतर कमी होईल. ामीणभागात 
एक औ ोिगक समाज िनमाण होऊन प रणामी इतरही उ ोगां या िवकासाला चालना िमळेल. ामीणभागात 
औ ोिगक िवकास हो यासाठी पायाभूत सेवा सुिवधा िनमाण होणे मह वाचे आह.े वीज, र ते, पाणी, दळण-
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वळणाची साधन े यांचा िवकास होणे मह वाचे आह.े यासाठी महारा  रा य औ ोिगक महामंडळ िविवध 
तालु यात आिण िज ात थापन केल ेआहते. महारा ातील दगुम आिण दलुि त भागाचा िवकास हो यासाठी 
सावकार आिण खाजगी यां या संयु  य ांमधून तांि क आिण िव ीय सहाकार औ ोिगक क प राबिवले 
पािहजेत. याला संयु  औ ोिगक े  हणातात ख चक आिण मोठे क प यामधून िनमाण हावेत कारण यासाठी 
भांडवल मो ा माणात लागते. सरकारला त े श य होत नाही हणून खाजगी आिण सरकारी यां या संयु  
िव मानातनू दगुम भागा या िवकासासाठी औ ोिगक क प िनमाण झाले पािहजेत. याच माणे औ ोिगक 
िवकास हो यासाठी पायाभूत सेवा सुिवधा मो ा माणात िनमाण झा या पािहजेत. औ ोिगक े ात उ पादन ह े
क भूत आह.े याच माणे शेतीही याच व पाची आह.े यामुळे शेतीतील शेतमाल उ पादनापासून ते बाजारात 
िव  हो यापयत िविवध पधला त ड ावे लागत,े हणून शेतीची सम या मह वाची आिण मूलगामी आह.े 
यामुळे शेतीची रचना कशी असावी, तसेच पशुधन कोणते वापरावे, भांडवल िन मती कशी करावी. शेतीचा 

उपयोग ावसाियक प तीने कसा करावा अस ेअनेक  कृषी े ाला आहते. आप याला िविवध े ात गती 
करायची असेल तर थम पोटाम ये अ ाचा कण जावा लागतो. पोट भर यािशवाय िवकासाचे िवचार मनात येत 
नाहीत. हणून दशेाने कतीही गती करायच ेठरवले तरी जिमनीवर उ पा दत होणा या घटकावरच शेवटी दशेाची 

गती अवलंबून आह.े हणून जगाचा पो शदा शेतकरी याचा सवागीण िवकास झा यािशवाय िवकासाला चालना 
िमळणार नाही. शेतीचे शा , औ ोिगक शा , वै ािनक प तीन ेआिण तं  वै ािनक दिृ कोन सव शेतक यांपयत 
पोहोचला पािहजे. कारण भारतीय अथ व था शेतीवरच अवलंबून आह.े औ ोिगक िवकाससाठी लागणा या 
क ामालासाठी शेती े ाचा िवकास होणे मह वाचे आह.े िवकास करत असताना मा टर लान तयार करावा. 
कोणता भाग िवकिसत आह,े कोणता भाग अिवकिसत आह,े िवकासापासून वंिचत आह े ह े दसून येईल. आिण 
समतोल िवकासासाठी यामुळे य  करता येतील. यशवंतराव च हाण यांनी कृिषिवषयक िवचार मांडताना 
शेती या मालक ह ाचा , भूिमहीनाचंा  व कृषी िवकासासाठी उपाय यावर अिधक भर दला. यां या मत े
जमीन कसणारा शेतजिमनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामािजक मता व सामािजक याया या 
दिृ कोनातून शेतीचा िवचार केला. भारतात शेती े ात भूिमहीनाचंी सं या अिधक आह.े हणून वाजवीपे ा 
अिधक जमीन असणा या लोकांनी यां या जिमनीतील एक ते दोन ट े  जमीन अिवकिसत अस यान ेती अनु पादक 
पिडक रािहली आह.े शेती ापारी त वाने केली पािहजे. पिडक जमीन लागवडीखाली आणणे आव यक आह.े 
आधुिनक करणा या मागातील अडथळे दरू केले पािहजेत. न ावर धरणे, न ां या पा याचा शेतीसाठी वापर केला 
पािहजे. शेतक यांनी कृिषशा ाचा अ यास केला पािहजे. धरणे बांध याने िव थािपत होणा या लोकांचे पुनवसन 
होईल. यासाठी धरणे बांधली पािहजेत. कृषी आिण औ ोिगक े ात महारा  कायम दशेातील आघाडी या 
रा यांम य े गणला जातो. काळा या ओघात पारंप रक कृिषप तीची जागा आधुिनक शेतीन े घेतली आिण रा य 
कृिष धान अथ व थेकडून उ ोगाधा रत अथ व थेकड ेगेलं. प ास ट यांपे ा अिधक औ ोिगक करण आिण 
शहरीकरण झाले या दशेातील िनवडक रा यांपैक  एक महारा  आह.े पण ही एक दीघ या आह ेआिण जर या 

येसाठी पायाभरणीस असलेली धोरणं सु वातीला 'नसतील तर अशी पायाभरणी कर याच ं पेण 
यशवंतरावांनी दाखवलं. पुढ या आधुिनक ट याचा िवचारच करायचा नको. यामुळेच कृषी, कृषी आधा रत उ ोग 
आिण यासाठी यांनी घेतललेे िनणय मह वाचे मानावे लागतील. महारा ातल ंराजकारण ह ेसहकाराच ंराजकारण 
हटल ं जात.ं यातून उभार या गेले या अथ व थेचे एक कारण सहकारी चळवळीचे रा य हणून आह.े ही 
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परंपराच महारा ात आजही आहचे. शहाकरी औ ोिगक वसाहती तयार झा या. साखर कारखान,े दधूसंघ केवळ 
शेती असे व प न राहता ती उ ोगांची माळ, पतपे ा असं एक जाळं कालानु प तयार होत गेलं. कु कुटपालन 
सहकारी काय ान ं यात लोकशाही प तीही आणली आिण हणूनच पंचायत रा य प तीमधून जस ेबनली तस ंनव 
थािनक नेतृ व तयार होतं. यशवंतरावां या मोज या काळात आठरा. तसंच ते सहकारी उ ोगां या प तीतूनही 

तयार ह य ूलागलं. नवे साखर कारखान ेसु  झाले. आप या पाटील एफ. ज.े या लेखाम ये डॉ. दशेा या आ थक 
गतीचे नेतृ व करणारे नेत े हणतात, सहकारी अथकारण ही यशवंतराव च हाण यांची िवकासा या अथशा ाला 

एकमेवाि तीय दणेगी आह.े यांनी रा यभर, िज हा क ात सहकारी म ये मंजूर केला. १९६० महारा  कायदा 
सहकारी िश ण क  ेउभी केली. सं थांना सरकारी भांडवल आिण मागदशन दे याची व था केली. सहकारी, 
सहकारी वाहतूक, सहकारी पणन, सहकारी पत िव  संघा असा एक सव पश  ामीण िवकासाचा वादळवारा. 
तसेच सहकारी खरेदी, सहकारी िमक सं था, ाहक भांडारे तयार कर यात यश वी झाले. शेती या बाबतीतील 
एक मह वाचा िनणय, धोरण आिण राबवणं याबाबत यशवंतराव च हाण अजून एक उदाहरण हणज ेमहारा ात 
कुळकाय ाची भावी अंमलबजावणी आिण सालचा कमाल १९६१ जमीन अिण हण कायदा यामुळे कृषी अथ 

व थेत सव वगाकडे जिमनीच ेवाटप झालं. ब तांश समाज या व थेशी. िबहार व अ य रा यांम ये जोडला 
गेला. आजही जिमनीच ेसमान वाटप नस यान ेकाय आ थक आिण सामािजक  उ वले पाहता महारा ासाठी ह े
धोरण कस ंमह वाचे ठरलं याचा अंदाज लावत या झेडईएस िसटी वा आयटी या काळात वावरणा या िपढीने ह े
ल ात यायला पािहजे एमआयडीसी ही संक पना थम अंमलात आणली. औ ोिगक वसाहती थापन के या. 
पु या या आसपास तसेच मंुबई, पुणे, ठाणे इ. ठकाणी एमआयडीसी थापन के या. यासाठी शासक य य  केले. 
पु याजवळ भोसरी येथे एमआयडीसी थापन केली ती जागा वतः िनवडली. आज तेथे टाटा बजाज यांनी 
अॅटोमोबाईल हब िनमाण केले.  
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अनाथाची आई अनाथाची आई अनाथाची आई अनाथाची आई स  सधतुाई सपकाळस  सधतुाई सपकाळस  सधतुाई सपकाळस  सधतुाई सपकाळ::::    एक भारतीय समाज सधुारकएक भारतीय समाज सधुारकएक भारतीय समाज सधुारकएक भारतीय समाज सधुारक    
 

िमना ी मारोती अभंोरे िमना ी मारोती अभंोरे िमना ी मारोती अभंोरे िमना ी मारोती अभंोरे     
 (संशोधक िव ाथ नी)  

ाााा. . . . मधकुर हरी चाटस ेमधकुर हरी चाटस ेमधकुर हरी चाटस ेमधकुर हरी चाटस े    
 समाजशा , सहा यक ा यापक, राज ी शा  कला - िव ान महािवदयालय, वाळुज, ता. िज. औरंगाबाद 

तावना तावना तावना तावना : 
महारा  ह ेसमाज सुधारणा चळवळीचे रा य हणून ओळखले जाते.कारण महारा ात पूव पासूनच असं य 

सामािजक सुधारणा चळवळीचा उदय व िवकास झालेला दसून यतेो.िवशेषत: महारा  पुरोगामी रा याची ओळख 
िनमाण क न दे याम ये सुधारणा चळवळीचा मोठा वाटा आह.े  अनाथ, िनराधार, उपेि त, बालगु हगेार उनाड, 
भटक ,िभ ेकरी मुले व वे या, कु रोगी, दवेदासी उपेि त घटकांची पा ये या सवाचे संगोपन, िश ण, सुसं कार 
संर ण व पुनवसन कर याचा य  समाजातील येक घटक करीत असतो.पु ष- धान समाज व थेत असले या 
ि यांचे दु यम् थान,  ी - पु ष यां या वेतनातील िवषमता, अिशि तता ,  बेरोजगारी, नोकरी वसायात 
ि यां या मु  वेशा - संबंधी नकारा म धोरण, चूल आिण मूल या चौकटीत ब सं य ि यांची झालेली जखडणूक, 
कुपोषणातून िनमाणहोणा-यासम या.इ. सम या आपणास समाजाम ये पहावयास िमळतात. वातं यो र 
क याणकारी रा याम ये शासना या िवकास काय माम ये अनुसूिचत जाती जमाती आिण भट या जाित – जमाती 
यांनाही िवशेष अिधकार िमळावा आिण याखेरीज यां यासाठी िवमु  काही खास योजना आख यात या ात असे 
शासनाचे धोरण आह.े या योजना राबिव यासाठी काही समाजसुधारक य  करतात.   परंतु सवच या 

य ातयश वी होतातच असे नाही.अशा काही समा सधुारकांम ये सौ. सधुताई सपकाळ यांचा समावेष  होतो. 
मु यत: अ यंत हालािख या प रि थतीतनु जग याची उमेद बा गुन वाटचाल करणा-या सधुताईच आह.े खरंतर 
महारा ा या समाज सुधारणा च वळीम ये अनाथा मासंबंधी काय करना-या या तर अि तीय व पाचेच आह.े 
महारा ा या समाज सुधारणा चळवळीम ये अशे काम करणा-या हाता या बोटावर मोज या इत याच आहते. 
याम ये सधुताई सपकाळ यांचे काय कतु वावर काश टाकुन इतरां या मनातही समाजसुधारना चळवळी या 

कायाची पणती  पेटावी हणुन सदर या शोधिनबंधात यां या अनाथा मासंबंधी कायावर काश टाकला आह.े  
सौसौसौसौ. . . . सधतूाई सपकाळ याचंा पूवइितहाससधतूाई सपकाळ याचंा पूवइितहाससधतूाई सपकाळ याचंा पूवइितहाससधतूाई सपकाळ याचंा पूवइितहास............    

सधुताई सपकाळ यांचा ज म १४ नो हबर १९८४ रोजी वधा िज ातील नवरगाव या जंगलगावी 
झाला. याचे विडल अिभमान साठे गुराखी होत.े याचंे गाव अितशय मागासलेले होते. िश णाचाफारसा गंध 
नस याने शहरी सुधारणांचा तसा तुटवडाच होता. सधुताईसवात मो ा हो या. या ५ वषा या असतानाच याच े
विडल कंुटंुबाला घेवून िपपरी म ये, ता. वधा येथे आल.े मुली या िश णाला बापाचा पा ठबा तर आईकडुन िवरोध 
होता. यामुळे यानंा जेमतमे चौथी पयतच िशकता आले. पुढे वया या १२वष  अ पवयातच यांचा िववाह 20 
वषाने मोठे असले या ीहरी सपकाळ यां याशी झाला. सासरी चंड सासरुवास सहन करतच यांनी दवस काढले. 
यातही याचंी िलिह या वाच याची धडपड दसायची. चौ या बाळंतपणात यानंा आयु यातच कलाटणी दणेारा 

संघष करावा लागला. 
दर यानच यांनी शेताचा बंड पुकारला होता. यातूनच दमदाजी सतकर नावाचा जमीनदार दखुावला 

गेला. आिण यान े सध ू ताई या पोटातील मुल आपलच अस याचा अप चार सु  करत यां या चा र यावर 
शतोड ेउडवले. याचा हायचा तोच प रणाम झाला. नव-या या मनात संशय िनमाण होवुन याने बेदम मारहाण 

करत घरा या बाहरे काढल.े गुरां या लाभा खाऊन मरा मरावी हणुन याने  गो ात आणून टाकले. याच 
िधरगंिभर अव थेत यानंी क येला ज म दला. कुणाचाच आधार नस याने शेवटी यांना िभक मागून जग याची 
वेळ आली. अशा अगितक अव थेत या हणाय या 

"येऊन कती कडक तापते बाई 
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अंगाची फुटते लाही 
दोन दवसाचा िशळा तकुडा वाढ 

पणदार नका लावू, पु हा येणार नाही." 
 अशा सव काही उ व थ झाले या अव थेवर कणखर मनाने मात करत यानंी सामािजक कायाचा नवा 

आदश घालून नवा इितहास घडिवला सधतुाई सपकाळ यां या समाज सुधारणा कायात अनाथा मांना िवशेष 
थान आह.े 

अनाथा माची पा भमूीअनाथा माची पा भमूीअनाथा माची पा भमूीअनाथा माची पा भमूी    ----    
जागितक पातळीवर सव थम थापन झाले या अनाथा माचे नाव 'ORPHANOTROPHIA' असे आह.े 

हा अनाथा म इ.स. पिह या शतकात थापन कर यात आली. या अनाथा मात ' यू' (य दी) िनयमानसुार िवधवा 
आिण अनाथ, तसेच “Antherian Law ” नुसार सै यातील शहीदांची १८ वग खालील अप ये यांना काय ाने सपूंण 
संर ण दले जात होते. लटेोने "Laws, 927”   म येनमूद केले होते क , अनाथांची सावजिनक पालकां या( 
Public  Gardians) िनगराणीखाली दखेभाल केली जावी. या कायदयात असेही नमुद केले आह ेक , जी  या 
अनाथ मुलांची दखेभाल करेल या ला अनाथ मुलांना भेडसावणा-या एकटेपणा या भीतीची जाणीव असली 
पािहजे, या ने अनाथ बालकास वत: या अ या माणे ेम दले पािहजे आिण या अनाथ बालका या नावे 
मालम ा असेल तर ितचा सांभाळ आप या वतः या मुला या माल - मते माणे केला पािहजे.  
शोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  ेशोध िनबधंाची उ  े----        

१ ) सौ. सधतुाई सपकाळ या या कायाची जडणघडण, ि म वाचा अ यास करणे. 
२ ) सौ. सधतूाई सपकाळ या एक समाजसुधारक हणून य योगदानाचा अ यास करणे  
3 सौ. सधूताई सपकाळ याचंा पुवइितहास जाणून घेणे. 

सशंोधन िवषयाच ेमह वसशंोधन िवषयाच ेमह वसशंोधन िवषयाच ेमह वसशंोधन िवषयाच ेमह व - 
१ ) सौ. सधतुाई सपकाळ या या सामािजक व शै िणक कायाची माहीती या अ यासामुळे भावी िपढीस 

मह वपूण ठरेल. 
2) सौ. सधुताई सपकाळ यांनी अनाथ बालकाच े संगोपन, िश ण संर ण, पुनवसन कोण याही 

मदतीिशवाय वता: या काय शैली या बळावर इतरांना ेरणा दते रािहल. 
सधतुाई सपकाळ याचं ेअनाथा मासबंधंीच ेकायसधतुाई सपकाळ याचं ेअनाथा मासबंधंीच ेकायसधतुाई सपकाळ याचं ेअनाथा मासबंधंीच ेकायसधतुाई सपकाळ याचं ेअनाथा मासबंधंीच ेकाय    ----    

“युगानयुगे वास चालू आह े
डो यातील गंगा सतत वाहते आह.े 

कती ही चटके बसल ेतरी 
नाही हटले नाय या श दाखेरीज 
मा यापाशी आह ेतरी काय? ” 

असं ओठावर गाणं गुणगुणत सतत वाटचाल करणा-या सौ. सधुताई सपकाळ या महारा ातील थोर 
समाजसेिवका हो या. सव काही उ व थ झालेल े असतानाही याच राखेतून ग डझेप घेऊन,  येणा-या  येक 
सम येवर मात क न सधतुा नी समाजकायाचा एक नवा इितहास घडिवला आह.े जग याची धडपड करत 
सधुताई पु यात आ या. ते हा वनवन हडताना अनाथपण भोगत असताना दपक नावाचा मुलगा यांना 

र यां या कडलेा रडत असलेला दसला. यांनी मुलास घेवून पोिलस टेशनला जाऊन आठवडा भर मदत 
मािगतली पण ददुवानी ती िमळाली नाही. यानंी याचा सांभाळ करायचं ठरवल ं पुढे अशी ४-५ मुल र यावर 
िभक मागताना दसली यानंा ही मायन पदराखाली घतेलं. दपक दादाच आईचे पिहले वारसपु  ठरले तर दादान े
अनाथा या सेवेसाठी िमळाले या जिमनीवर द सत ड ेपोल ो या कंपनीने घरकूल बांधून दले आिण अनाथाच 
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पिहल ह ाच घर उभ रािहल (१८८५) माई ने ममता द दचा याग क न दगडूशेट हलवाई दवे थानाकड ेठेवलं. 
हणून अनाथांना आई िमळाली याच भावनतेून या अनाथा माच नाव “ ममताबाल सदन” असे ठेव यात आल.े 

आ दवासी , ग रब, अनाथ व वंिचतां या लोकांचे उघडयावर  पडलेले संसार या यावर होत असलेला 
अ याय यावर मायेची पाखर घाल यासाठी सौ. सधतुा नी अनेक अनाथा म सु  केले.  

१८८६ म ये वनवासी गोपाल ृ णा िश ण व डा सार मंडळ शहापुर  ( िचखलदरा )  यांची थापना 
कर यात आली .  यानंतर ांती योती सािव ाबाई फुले मागासवग य मुलीचे वसितगृह, िचखलदरा ,  िज. 
अमरावती गोिपका गाय र ण क , नवरगाव फॉरे ट वधा अिभमान बाल भवन मालगेाव, िनराधार िनि त ममता 
बालसदन (बालगृह), कुभारवळण  ता. पुरंदर, िज. पुणे. स मती  बाल िनकेतन, मांजरीगाव  िज. पुणे. 

या िविवध सं थां या मा यमातून या अखंडपणे अनाथाचा काय करत आहते. आज महारा ात या 
अनाथां या माई हणूनच ओळख या जातात. सधुता कड े आज २००० पे ा जा त मुले आहते. २ दवसा या 
मुलांपासून ७२ वषा या वृ दापयत सव तरातील याचंी बरीच मुले आहते. यानंा ४० सुना तर २०० जावई 
आहते. आज बरीच  मुल-ंमुली माई या छताखाली िशकून वतः या पायावर उभी राहीली आहते . 

या सव सं था म ये महारा ातील कोण याही भागातील िनराधार - अनाथांचे वतःचे ह ाचे घरच आहते. 
या सं थेतनू िशकून वत: या पायावर उभं रा न मोठमो ा पदापयत काम करणारी मंडळी पावला - पावलाला 
दसतात. ते हा सधतूाईना जीवन जग याचा खरा आनंद िमळतो. असे या वारंवार सांगतात. 

साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ----    
सौ. सधुताई सपकाळ ह े ि म व अ यंत खडतर संगातून उदयाला आलेल े ि म व होय.  कंुटंुब, 

समाज, समूह अशा सवानी उपेि त केले असताना सु दा याच समाजासाठी कायाचा वसा घेऊन सव प रि थतीवर 
मात क न अ याया या िवरोधात लढा दते रािह या. 

सधुताई या या कायास दशे-िवदशेातून असं य पुर कार िमळाले. पण या पुर कारतून, िविवध ठकाण या 
कायातून भाषणातून िमळणारी र मच यां या अनाथ आ मांची पंुजी आह.े हणून आजही या पदर पसरतात, 
िभक मागतात, आवाहन करतात ते केवळ अनाथां या कायासाठी ही बाब खरच सामािजक बांधीलक  जपणारी 
आह.े या  नस याच तर असं य अनाथांचे काय झाले असते. याची क पनाही करवत नाही. 

या या आयु याला कलाटणी दणेारी घटना हणजे पतीने काढ यावर झालेली घाळमेळ एक दवसी 
हररा ी उलटली होती. मरायची तयारी केली होती. गावशांत झोपले होते. अधून-मधून टटवी ओरडत होती. 

ड गरा या चंड कडा वाट बघत हो या. आता जाणार तोच यांनी आपले ओठ मुली या ग डस गालावर ठेवल ेअन 
बाळाने हबंरडा फोडला. सधुताईने जगण ि वकारल ंहोत तेही विहमतीवर . अनाथाची आई समाजाची माई अन 
महारा ाची दायी सौ. सधतुाई सपकाळ यांचे ह े काय इथेच थांबले नाही तर समाजाचे आपण काहीतरी दणेे 
लागतो. या भावनतेून यानंी अनेक सामािजक ांना आप या ा यानातून छेद दते समाज बोधनाच ेमोठे काय 
या आज मो ा नेटाने पार पाडत आहते.  

सदंभ सचुीसदंभ सचुीसदंभ सचुीसदंभ सचुी    
१) चं कांत मोरे,  “अनाथाची माई सधुताई सपकाळ” सुिवधा काशन सोलापुर थम आवृ ी १ मे २०१५ 
२) सौ. सधुताई सपकाळ, “ मीवनवासी” (आ मच र ) रया पि लकेशन को हापुर २०१३, पान. नं. २२, २३, २४  
३) जे .एफ. िवनेर, "ऑफनेजीस अॅन आयिडया ज टाईम हजॅ कम अगेन"१८८८  
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समाज सुधारकां या योगदानातून ी ांची सोडवणूक    
संशोधक  

 योती िवणचं  पाटील    
मागदशक 

जय ी पु षो म सरोदे    
कवय ी बिहणाबाई चौधरी उ र महारा  िव ापीठ जळगाव email jyotiprakashchaudhari@gmail.com 

तावनातावनातावनातावना 
एकोिणसा ा शतकात सामािजक सुधारणा सुधार याला खूप सारे मह वपूण बदल पहावयास िमळाले. 

नवीन िशि त समाज सुधारकांनी नवीन गो ी जुने कमकांड चालीरीती ढी यां यािव  बंड उभारला. भारता या 
जडण घडणी म ये सामािजक सुधारणा चळवळीला व सं था मक चळवळीना  वेगवेगळे समाज सुधारक याचं े
योगदान लाभल.े जातीभेद, लगभेद, धमाचा भाव व उ  वण  यां या हाती स ा या गो ी भारतीय समाज 

व थेत अ ेसर हो या. ि यांची ि थती अितशय दयनीय व पाची होती.शतकातील ि टशां या उदारमतवादी 
िवचारांचा भाव भारतीय समाज व थेवर नव बुि वादी लोकां या िवचारांवर पडला.आिण तेच कारण समाज 

बोधनाला व ी बोधनाला मह वाचे ठरल.ेि टश शासना या मदतीन े ी सधुारणाना चालना दे यासाठी 
सुधारकानंी काय ाची िन मती घडवून आणली . 

सामिजक सुधारणा हणजे अि त वात असले या सामािजक व थते नवीन मू य आिण िवचारांची भर 
टाकणे  व तसेच जु या परंपरा डी असंगत  दिृ कोन समाजाचा बदलणे ह े िवचार समाज  सुधारकांचे  होते. 
समाजात बोधनाची सु वात ही या समाजात वावरणा या संवेदनशील व बु जीवी समूहा या कृतीतनू 
अिभ तून  होत असत.े जगा या पाठीवर जर आपण पािहले तर पंधरा ा शतकात ी बोधन ह ेयुरोप 
खंडात घडून आले व यानंतर अठरा ा व एकोिणसा ा शतकात ी बोधनाला भारतात सु वात झाली. 
पाचीमा य व उदारमतवादी त वांचा भाव भारतीयावर पडला. आज आपण एकिवसा ा शतकात मिहला 
स मीकरणाब ल बोलतो एकिवसाववे  वष तर मिहला स मीकारणासाठी  कर यासाठी मह वाचे ठरले. पण 
मिहला स मीकरणासाठी या समाजसुधारकानंी एकोणीसा ा   शतकात  य  केल े गेले यामुळेच मिहला 
स मीकरणाचा पाया तथेूनच रोवला गेला. यामुळेच आपण एकिवसा ा शतकात मिहला स मीकरणाचा हा नवा 
आयाम आपण पाहतो आह.े सांगायच े झाले तर भारतीय मिहला सुधारणेचा उ ातंी वादी इितहास हा मिहला 
स मीकरणाचा सु ा इितहास रािहला आह.े आज एकिवसा ा शतकात मिहला स मीकरण वारे वाहत असताना 
घडून गेले या इितहासाला िवसरता येणे श य नाही. कारण बोधन काळातच समाजसुधारका  यांनी आपले जीवन 
सामािजक राजक य धा मक सुधारना कर यात तीत केले. तसे पाहता समाज सधुारणेचा संबंध य  मिहला 
सश  करणे या येशी जोडला गेलेला आह.े सामािजक बोधनकारानंी या काळातच ी  िवषयक  
सोडवणूक जर केली नसती तर मिहला स मीकरण य ात ही ा याच अि त वात आली नसती. कोणतीही 
सामािजक सुधारणा ही इितहासा या ा या मुळाशी जाताना पािहल ेअसता जे हा भारतात इं जांच े  िश ण 
सु  झाले व युरोपात ी  सतरा ा शतकात मिहला बोधनाचे काय सु   झाले आिण आधुिनक िश ण यां या 
िवचारसरणीमुळेच भारताम ये एक स म समाजसुधारकांची िपढी िनमाण झाली. भारता या समाजसुधारकां या 
या िपढीमुळेच व समाज सुधार याचे एक मह वाचे अंग हणजे ी उ ाराचे काय यानंी हाती घेतल.े  
राजा राम मोहन रॉय:    

राजाराम मोहन राय ह े  ी उ दाराचे काय हद ू धमातील पिहली सुधारणा करणारे व थोर समाज 
सुधारक होत े. यातही ि यां या उ शे ल ात घेऊन ीयां या उ ारासाठी मह वपूण काय राजाराम मोहन राय 
यांनी केलेले आह.े राजा राम मोहन राय यांनी ो हो समाजा ची थापना केली व या सामािजक सं थे या 
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मा यमातून ि यांचे उ ाराचे मह वपूण काय केले. बंगालम ये समाज सुधार या या  मा यमातून राजा मोहन राय 
यांनी ख या अथाने ी िश णाला व ी स मीकरणाला वाचा फोडली. बालिववाह सती था यासार या जाचक 
बंधनातून भारतीय ीला मु  कर याकरता आंदोलन उभारणारे आिण भारतीय बोधनाचे जनक हणून राजा 
मोहन राय यांचे नाव अ सेर आह.े भारता म ये ान सार ीया या गतीसाठी आिण उदारमतवादी आधुिनक 
सुधारणांचा य ांना व राजा राममोहन राय यांनी अ ीची भूिमका बजावली. बालिववाह सती थे या पाशातनू  
भारतीय ीला मु  कर याक रता आंदोलन उभारणारे व भारतात उदारमतवादी आधुिनक सुधारणांचे पाया 
रचनात मोलाची  भूिमका बजावणारे राजा राम मोहन राय यां या कायाला आजही सलाम कर यात येतो . 

 यांनी ाचीन सती प तीला िवरोध केला .सती थेचा यां या मनावर खोलवर प रणाम झाला 
होता.कारण यां या विहनीला सती जावे लागल ेहोत.े धम ंथांम ये सती जाणे ह ेधम कत  अस याचा उ लखे 
नाही, ह े यानी सव थम िस  केले.1829 म ये िह सती था काय ाने बंद केली.राजा राम मोहन राय यानंा 
नविवचारांचा जनक असे हटले जात.े बालिववाह, बालह या, केशवपन, जाितभेद, यासार या थाचा यानंी 
कडकडून िवरोध केला यांनी िवधवा पुन ववाहाच े समथन केल ेआिण समाजात िवधवांना याय िमळावा यासाठी 

य  केले. 
आचाय बाळशा ी जांभेकर  :  

बाळशा ी जांभेकर ह े महारा ातील पिहले समाज बोधनकार ठरतात. यानंी आप या सेवेतून "कुटंुब 
पोषणाची जबाबदारी दु यम मानून समाज सेवेला ाधा य दले. यांनी बालिववाह, पुन ववाह सती था यावर  
जांभेकरानंी सव थम िलखाण केले व या थांना िवरोध केला. ी िश णाच े त े पिहले पुर कत ठरतात. यानंी 
जगाचा दशेा या इितहासाचा थम अ यास केला व इितहास समोर ठेवून येकान ेते जगले पािहजे असा यां या 
संदशे होता. यांनी " हद ूि यां या सम येकड ेसमाजसुधारकांच े थम ल  वेधले समाज बोधनाचे काय फार मोठे 
केले. कृतीतून लेखनातून कायातून सम त सव तरातीलच ि यांना 'िव ािभलासी हा, िव ा यास करा, लोकांना 
िश ण ा. लोकांम य े  दशेािभमान व वधमािभमान िनमाणकरा असा यांनी समाजात उपदशे केला, यानंी 

ीिश णाचा पुर कार केला. 
महा मा योितबा फुले यांचे ी उ ाराचे काय: 

या काळातील समाजातील नेमके दखुणे हचे योितबांना कळल ेहोत.े हणूनच शोिषत पराभतू समाजा या 
पयायी इितहास िल  पाहणारे फुले हणजेच आप या इितहासातील एक मह वाची ांितकारी श च होती. 
ि या,  क करी शेतकरी, याचंे शोषण दसले. समाज सुधारणा जर करायची असेल तर ी िश णावर पयाय नाही 
ह े योितबांना मम उमगले. क याणकारी सुधार या या मागाने वेगवेगळे दडपलेला समाज आह ेव तेथूनच केवळ 
डागडूजी क न  सोडवायचे ह े योितबांना पूणतः आमा य होत.े मनु य जातीला ज म दणेारी संगोपन सवंधन 
करणारी ी पु षापे ा िनसंशय े  आह ेअसा िनवाडा फुले दतेात. ी स ा िमळवायची झा यास यानंा िश ण 
दले पािहजे असा योितरावांचा आ ह होता. मुके पणाने सोसणा या ि यां या हाती घराचा, समाजाचा आिण 

रा याचा कारभार ायचा झाला तर यानंा आप याला काय हवे काय ह े बोल याचे बोल व िनभयता हवी ह े
िनमाण कर याचा पिहला य  योितरावांनी केला.ह े यांचे फार मोठे ेय आह े यांना खरी स ा िमळवायची 
झा यास यांना िश ण दले पािहजे हा योतीबाचंा आ ह महारा ातील सुसं कृत आिण सुिशि त पेश ां या 
पु यात योितराव फुल ेयांनी आप या प ी समवेत ी िश णाचे पाऊल उचलले. आिण तेच पा ल ि यांसाठी 
मह वपूण ठरले. मिहलांचा उ ार हायचा असेल तर िश ण ह ेअ याव यक आह ेह े योितबानंी ओळखल े हणूनच 
यांनी ऑग ट 1848 म ये खास मुल करता पु यात शाळा काढली .या शाळेत मुल ना िशकव यासाठी िशि का 

िमळत न ह या हणून यानंी आपली प ी सािव ीबाई फुले यांना आधी िशि त केले व यांना िशि का बनिवल े
1851 म य ेबुधवार पेठेत मुल ची दसुरी शाळा काढली. समाजातील उ  वगातील िवधवा ि यांचे जीवन अितशय 
दःुखमय व अंधारमय होते. ह े यांच े यांचे हाल थांबावेत हणून पु षां माणे यांना स मानान ेजगता यावे हणून 
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महा मा योितराव फुले यांनी खंबीरपणे िवधवा पुन ववाह चा पुर कार केला यांनी  864 म ये पु यातील 
गोखल या बागेत एक िवधवा पुन ववाह घडवून आणला. 

योतीबांनी यावेळेस धमा या व अंध े या नावाखाली ता कालीन पु षस ा, ितगामी समाजाकडून 
िमळणारी पूव हसक वागणूक अशा कार या ि यांवर होणा या अ याचारा िवरोधात ि टश सरकार या मदतीन े
काही मह वपूण कायद े योितबांनी या काळात केल.े  
िव ासागर ई रचं :    

िव ासागर ई रचं यांनी  ि यांना मोफत िश ण िश णाचे नव नवे अ यास म, धड,े प ती यासार या 
गो चा अवलंब केला. सुिशि त ी  ह ेसमाजाला िमळालेले वरदान आह ेअस ेत े हणत. याचबरोबर िवधवा 
पुन ववाह संदभात यांनी ि टश शासन दरबारी दखेील परखड व प  भूिमका घतेली. ब  प ी व या थे याही 
िवरोधात यांनी िवरोध केला.ई रचं  िव ासागर ह ेनिैतक मू यचे पुर कत होते.िव ासागर हचे ी िश णाचे 
पुर कत  होते. यावेळेस  िवधवांची ि थती अितशय दयनीय होती. िवधवा पुन वहासाठी यांनी काय केल े याचाच 
प रणाम हणून िवधवा पुन ववाह कायदा यानंी 1856 म ये आणला.  िवधवा पुन ववाह  े रत झा यान े यांनी 
आपला एकुलता एक मुलगा याचे ल  िवधवेशीकेले. िव ासागर ई रचं  यांनी बालिववाहाला सु ा िवरोध 
केला.एक तर ई रचं  ह ेराजा राम मोहन राय यां या कायाने  भािवत झालेले होते. या माणे राजा मोहन राय 
यांचा समाज सुधारणा कर याचा वारसा पुढे ने याचे काम केले गेले असे हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 
महष  ध डू केशव कव:    

महष  ध डू केशव कव यानंी ी उ ारासाठी िवशेष काय केलेल े आह.ेइसवी सन 1893 म य े यांनी 
िवधवा पुन ववाह मंडळ वधा येथ े थापन केले. या ठकाणी िवधवा ि यांची न दणी क न िववाह काय या 
मंडळातफ केली जात होते. 14 जून 1896 रोजी पु यात जवळील हगणे या ठकाणी अनाथ बािलका म थापन 
केला. िवधवा िववाहाचे ते कृितशील पुर कत होते. मानवी समतेचे आ ही रा  उभारणीत ी श चा सहभागाची 
आव यकता अधोरेिखत करणारे तसेच ब जन व अपि त घटकाला वतं  व वावलंबी बनव यासाठी ी  
िश णाचे आ ही व ठाम िनि त भूिमका मांडणारी िह िवचारधारा पुढे नेऊन एक क र समथक व कृितशील 
अनुयायी हणून यांनी काय केले. या काळात ि याचंी ि थती दयनीय व पाची होती. यावेळ या ी श ला 
साम य घडिव याचे मह वपूण काय कव यांनी केले. िविवधपूण ी िश ण सं था,िवधवा िवहो सक मंडळ, मिहला 
िव ापीठ ,अनाथ बािलका म, समता संघ, िन काम कमठ इ यादी सं था मक काया ारा ि यांना स म व सबल 
बनव यासाठी महष  कव यानंी आयु या या शेवटपयत य  केल.े 
पंिडता रमाबाई रानड:े 

पंिडता रमाबाई रानड ेयानंी ी उ ारासाठी आपले संपूण आयु य घालवले. यावेळेस भारतीयांची ि थती 
यात या यात भारतातील ि यांची ि थती अ यंत दयनीय होती ह े पंिडता रमाबाई यांनी जवळून पािहले या 

अव थेची यांनी जाहीरपणे टीका केली. आिण ि यांना िश णाचा अिधकार िमळायला हवा याच माणे 
बालिववाह बंद पडले पािहजे व िवधवा पुन ववाह घडून आणायला हवेत. ि यां या उ ारासाठी रमाबाई यांनी 
1882 म ये पुणे येथे आय मिहला सिमतीची थापना केली. पंिडत रमाबाई यांनी मंुबई येथे 11 माच 1889 रोजी 
शारदा सदन नावाची सं था थापन केली या सं थेत िनरि त िवधवा व अनाथ ि या यांचेच राह याची मोफत 

व था कर यात आली. याच माणे शारदा सदनाम ये ि यांना िश ण दे याची व था ही कर यात आली. 
पंिडता  रमाबाई यांनी ि न धमाचा वीकार केला व यानंतर ि न मुल साठी यांनी मु  िमशन नावाची 
सं था थापन केली. ि याचंा उ ार करणे हचे रमाबाईचे येय होते. फुले याचंा वसा यश वी पुढे नेला . 
वतःपासूनच िश णाला सु वात क न व ी िश णासाठी सेवासदन व हद ूसोशल िलटरली लब यासार या 

सामािजक व शै िणक सं था थापन कर यापयतचा वास हा न  ी स मीकरणाचा एक पाया होता. 
रघुनाथ ध डू कव    

रघुनाथ ध डू कव ह ेमहष  कव यांचे िचरंजीव होते. विडलां माणेच ी िवषयांवर यांनी समाज बोधन 
केले. रघुनाथ ध डू कव यानंी ि यां या एका वेग याच ावर खंबीरपणे आपली भूिमका मांडली . मिहला 
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सबलीकरणाचे वष आपण साजरे करत असताना क  जो आज ी चळवळीचा तो मुख मु ा आह े तो यांनी 
याकाळी प  केला. ध डू कव यां या मते संतती िनयमाचे ापक उ  ह ेसामािजक वा याचे असून ते िनकोप 
ी पु ष संबंधावर आधा रत असत.े आधुिनक दृ ीने व बु ी ाम या या कसोटीवर यो य ठरणा या 

लोकिश णाचा यांनी पुर कार केला. कव यांनी संतती चे िनयमन आचार िवचार ही पु तके िलिहली. याच माणे 
वे या वसाय आधुिनक आहारशा  आधुिनक कामशा  ही पु तके िलिहली. कव यांनी संतती ितबंध व लिगक 
रोग ितबंध सम यांवर ांितकारी काय केले यातून ि यांनी शारी रक दृ ा स म व सुदढृ असणं याचबरोबर 
ि यांनी स म व सदढृ व नीरोगी िपढी िनमाण करणे याब ल अिधकार वतःकड ेराखून ठेवणे ह ेअपेि त होते. 

ी ही केवळ पुन न मतीची साधन नसनू ती एक िजवंत व वतं  ि म व आह.े ह ेसमाजान ेमा य केले तरच 
ितला स म होता येईल आिण स मीकरणाचा मु ा ख या अथाने मांडता येईल. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर:    

 डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या जीवनाम ये ि यां या गतीला, िवकासाला अ यंत मह वाचं थान 
होतं. 'एखा ा समाजाची गती मोजायची असेल तर या समाजातील मिहलांची गती कती झाली आह ेह ेमी 
मोजतो. – या वा याव नच ि या ब लची जाणीव बाबा साहबेांची  होते.आंबेडकरांनी समाजात ीची 
कतपत गती झाली आह े याव न मी या संपूण समाजाचा गतीचा आलेख ठरवतो ह े बाबासाहबेांच े वा य 
यां या मनात ीया बाबत असलेला आदर प  कर यात पुरेस ेआह े.ि यांना कायदशेीर ह  दे यािवषयी आिण 

िवशेषतः विडलोपा जत संप ीत वाटा दे यािवषयी बाबासाहबे आधीपासूनच आ ही होते. यासाठीच 
बाबासाहबेांनी हद ूकोड िबल बनवले होते मा  ते पास होऊ दले गेले नाही.ल ,वारस, द क, इ यादी संबंिधत 
सव कायद ेया हद ूकोड दला म ये होते. १९२७ साली मंुबई िवधान प रषदवेर िनवडून आ यानंतर १९२८ साली 
भारतातील मिहला कामगारांसाठी मॅट नटी बेिन फट िबल पिह यांदा सभेसमोर चचसाठी आणणारे आिण ि यानंा 
बाळंतपणासाठी ह ाची वै क य राजा िमळाली पािहजे हणून आ ही असणारे बाबासाहबे ह े पिहले सद य. 
यां या य ांमुळे मॅट नटी बेिन फट अॅ ट अि त वात आला.1942 ते 1946 म ये लेबर िमिन टर हणून 

बाबासाहबे काम करीत होते equal pay for equal work in irrespective of sex ही ांितकारी क पना 
राबव याचे ेय डॉ टर बाबासाहबे आंबेडकराना जाते. याचा ितिबब सु ा आप या  िवधानात रा यान े 
पाळावयाची मागदशक त वे मधील 39 (ड )म ये पडलेले दसून येईल. 
महष  राजष  शा  महाराज:     

शा  महाराजांनी ी मु चे पाच कायद ेसंमत क न घेतले होते. १. पुन ववाह न दणी कायदा. २. आंतर 
धम य व आंतरजातीय िववाहकायदा, ३. ी अ याचारांना ितबंध करणारा कायदा.. ४. काडीमोड कवा 
घट फोट कायदा ५. जोगितणी ितबंध कायदा.” 

शा  महाराजांचा पाचवा कायदा जोगितणी, मुरळी, दवेदासीइ. किन दजाच ेउपेि त जीवन जगणा याया 
ि यां या संदभातील कायदा १७ जानेवारी १९२० रोजी संमत केला गेला. दवेा या नावान े लहानपणीच 
सोडले या या ि यांना पुढे अ यंत अनैितक वदयनीय आयु य काढावे लागत असे. महाराजांनी हा कायदा क न या 
ि यांना दवेाला सोड यामुळे जे िविश  ह  ा  होतात तेच काय ाने रद केले. 
िन कष: 

राम मोहन राय यां या नेतृ वाखाली झालेली ही ी  समाजाची तळमळ व चळवळी सोबत या काळातील 
दवे नाथ टागोर, रव नाथ टागोर, इ यादी बोिधनी वेगवेग या पात यांवर ि यांची प रि थती 
सुधार यासाठी य  सु  क न कायदा, सािह य, कला िविवध े ांम ये याचा भाव दसू लागला.सामािजक 
सुधारणा चळवळतील सुधारकांचे एकूण िवचार व काय पाहता या काळातील याचंी ी ांची भूिमका आजही 
आप याला मह वपूण दसते. यांनी धम जातीनुसार न ह ेतर संपूण समाजात ीचे कसे शोषण होते याच ेिव ेषण 
केले आिण याकाळ या सधुारकां या ी िवकास सधुार या या य ामुळे  आजची ी ही स म व येक 

े ाम ये पुढे जाऊ शकली आह.े सवतोपरी य ांमुळे ी  िवकासाला कलाटणी दे याचं काय ह ेया थोर समाज 
सुधारकानंी केलेल ेआह.े आज या काळातही ी िवषयक दिृ कोन बदल यासाठी या सुधारकां या असामा य काय 
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आ मसात कर याची िनतातं आव य यता आह.े ीयाची  ि तती बदलेलेली गेली असली तरी आजही ी 
िवषयक दिृ कोन मो ा माणात बदल हो याची गरज भासत आह.े आज या ि यां या सम या व  
सोडव यासाठी एकोिणसा ा शतकातील समाज सुधारकांची भूिमका  िह ी संघटनाना व ि यांचा अ यास 
क ांना दशादशन करणारे ठरतात. दीडशे वषा या कालानंतर ही सामािजक सुधारणा चळवळतील  सुधारकां या 

ी सुधारणा िवचारांची आव यकता आज या काळात या ी ांिवषयी मह वाची ठरते तसेच  यानंी केलले े
काय ह ेअन यसाधारण आह ेव आज या ि यां या िवकासात याच समाजसुधारकांचा मोलाचा वाटा आह.े 
संदभ     

1. ‘ ी ाची’वाटचाल परीवतना या दशेने, िवदतू भागवत ितभा काशन  
2. मराठी ीयाची ि थती आिण ी िश णाचे योग सुिच ा नाईक  मराठी संशोधन मंडळ ंथ सं हलाय, दादर    
3. डॉ. भीमराव आंबेडकर तसेच . संजय बंजारे यांचा फेसबुकवरील हदीमधील लेख. 
4. मिहला स मीकरणातील ट पे ा. क पना राजेश कनके  
5. भारतीय ीला कायदशेीर र या स म करणारे “बाबा”Adv Anjali Zarkar  
6. इितहास ग भत शोधिनबंध  ा अ णा रव  वाघोले . 
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राजष  शा  महाराज याचं ेसमाजसधुारणाराजष  शा  महाराज याचं ेसमाजसधुारणाराजष  शा  महाराज याचं ेसमाजसधुारणाराजष  शा  महाराज याचं ेसमाजसधुारणा    चळवळीतील कायचळवळीतील कायचळवळीतील कायचळवळीतील काय    
 

राज  िव ल पानसरे    
(संशोधक िव ाथ ) 

इितहास िवभाग, यू आ स, कॉमस अँड साय स कॉलेज,अहमदनगर. 
अअअअ] ] ] ] तावना तावना तावना तावना     

एकोणिवसा ा शतका या म यापयतसंपूण भारतात ि टीश स ा तािपत झाली होती. भारतातील 
ि टीशां या या स ा थापनेला राजक य, सामािजक, आ थक व इतर िविवध कारणे जबाबदार होती. त कालीन 
भारतीय समाज धा मक अंध ा व सामािजक अिन  ढी परंपरां या भावाखाली होता. भारतीय 
समाज व थेवर जातीभेद व अ पृ यतेसार या अमानवी थांचा जबरज त पगडा होता. समाजातील एक मुख 
घटक असले या ि यांची ि थती तर अितशय दयनीय व पाची होती. याचवेळी भारतात थापन झाले या ि टीश 
राजवटीचा व पा ा य िवचारांचा भारतीय समाज व सं कृतीवर ापक भाव पड यास सु वात झाली. 
यातूनसामािजक-सां कृितक अिभसरणाची या सु  झाली. पा ा य िश णाने जागृत झालेला उ  िशि त वग 

पारतं याची कारणमीमांसा कर यासाठी आ मशोधन क  लागला. पा ा य िश णाने या वगास नवी दृ ी लाभून 
यां यात बोधना या जाणीवा िनमाण झा या. या जाणीवांतून ेरणा घेऊन काही िवचारवंतानंी वृ प े व ंथातून 

अिन  ढी, अंध ा यावर खर टीका करत सामािजक व धा मक सुधारणाचा पुर कार करत वैचा रक जागृती 
सु  केली तर काही सुधारकांनी य  कृतीवर भर दते समाजसुधारणेसाठी वतःला वा न घेतल.े या कृतीशील 
समाजसुधारकांम येराजष  शा  महाराज ह ेअ ेसर अस याचे दसून यतेे.  
बबबब] ] ] ] राजष  शा  महाराज राजष  शा  महाराज राजष  शा  महाराज राजष  शा  महाराज : : : : जीवन प रचय व जडणघडण जीवन प रचय व जडणघडण जीवन प रचय व जडणघडण जीवन प रचय व जडणघडण  

राजष  शा  महाराज ह े त कालीनको हापूर सं थानाचे छ पती होते. परंत ु यां या कायातून एका 
सं थाना या मुखापे ा ‘महारा ातील ब जन समाजाचे महान नेते’ हीच यांची खरी ओळख िनमाण झाली होती. 
यांचा ज म २६ जनू १८७४ रोजी कागल या घाटगे घरा यात झाला. यांच े मूळ नाव ‘यशवंतराव’ अस े होते. 
यां या विडलांचे नाव जय सगराव उफ आबासाहबे घाटगे तर आईचे नाव राधाबाई असे होते. को हापूर सं थानच े

राजे चौथे िशवाजी ह ेिनपुि क अस यान े यां या प ी आनंदीबाई यांनी १७ माच १८८४ रोजी कागल या घाटगे 
घरा यातील जय सगराव घाटगे यांचा मुलगा यशवंतराव यास द क घेतले. द किवधानानंतर यांचे नाव यशवंत 
ऐवजी ‘शा ’ असे ठेव यात आले. राजघरा या या थेनुसार शा  महाराजांच े सु वातीचे िश ण खाजगी 
िश कांमाफात झाले. ३१ िडसबर १८८५ रोजी को हापूर न यांना राजकोट येथे पुढील िश णासाठी पाठिव यात 
आले. तेथे यांनी चार वष िश ण घेतले. यानंतर को हापूरला परत यानतंर यांनी युरोपीय िश कां या 
मागदशनाखाली रा यकारभार, इितहास, इं जी भाषा व इतर िवषयांच ेिश ण घेतल.े  

२ एि ल १८९४ रोजी राजष  शा  महाराजानंी को हापूर सं थानाची अिधकारसू े आप या हातात 
घेतली. यांची इ.स. १८९४ त े १९२२ ही २८ वषाची राजवट केवळ को हापूर सं थाना याच न ह े तर सपूंण 
महारा ा या समाजसुधारणेचा इितहासाला कलाटणी दणेारी ठरली. शा  महाराज ि टीश अंमलाखालील 
को हापूरसार या एका छो ा सं थानचे सं थािनक राजे असले तरी यांचा आंत रक पड हा एका समाज 
सुधाराकाचा होता. एका माडंिलक सं थानचा राजा हणून यांनी गाजवलेले कतु व अजोड होतचे परंतु यापे ाही 
यांनी आप या राजस चेा उपयोग क न केवळ को हापूर सं थानातच न ह े तर सपूंण महारा ात या तडफेन े

समाजसुधारणा व ब जन उ ाराचा कृती काय म राबिवला वमहारा ा या समाजसुधारणे या चळवळीला गती 
दली ही बाब संपूण भारता या समाजसुधारणे या व सामािजक प रवतना या चळवळीसाठी ेरणादायी ठरललेी 
दसून येते.  

कककक] ] ] ] राजष  शा  महाराज याचं ेसामािजक कायराजष  शा  महाराज याचं ेसामािजक कायराजष  शा  महाराज याचं ेसामािजक कायराजष  शा  महाराज याचं ेसामािजक काय 

११११] ] ] ] जाित था व अ पृ यता िनमलुन आिण दिलतो ारासबंधंी काय जाित था व अ पृ यता िनमलुन आिण दिलतो ारासबंधंी काय जाित था व अ पृ यता िनमलुन आिण दिलतो ारासबंधंी काय जाित था व अ पृ यता िनमलुन आिण दिलतो ारासबंधंी काय  
ाचीन काळापासून भारतीय समाजात चातुव या या भावातून िनमाण झालेली जाती व था ही 

खोलवर जलेली होती. याचबरोबर परंपरेने वष नुवष जातीभेद व अ पृ यता यासार या अिन  था चालत 
आले या हो या. जातीभेद व जाित था ह े हद ूसमाजाच े व छेदक ल ण होते.जाती व था न  झा यािशवाय 
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समजाची गती होणे अश य आह ेतसचे समाजात िवषमता, अ याय, शोषण यासारखे दोष िनमाण झाले आहते 
यांचे मूळ जाितभेदात आह ेअसे शा  महाराजांच े प  मत होते. परंतु केवळ िवचार मांडून ते थांबले नाहीत तर 

जातीअंतासंबंधीची उपाययोजना व याबाबत करावयाची य  कृती यावरही यांनी भर दला. याचाच एक 
भाग हणून यांनी आप या सं थानात शाळा, धमशाळा, सरकारी कायालये, दवाखाने या सावजिनक ठकाणी 
जातीभेद व अपृ यता यास ितबंध करणारा जाहीरनामा िस  केला व यास काय ाचे व प दले. जात ची 
िवषमतावादी चौकट मोडून काढ यासाठी शा  महाराजांनी अ पृ यां या हातचे अ  सभा-प रषदांम ये हण 
क न ‘रोटीबंदी’ जाहीरपणे धुडकावून लावली. परंतु रोटीबंदीपे ा बेटीबंदीचे िनबध अिधक कडक होते. यामुळे 
जातीभेदांचे समूळ उ ाटन बेटीबंदी उठव यािशवाय होणार नाही ह ेओळखून शा  महाराजांनी आप या सं थानात 
१२ जुलै १९१९ रोजी आंतरजातीय व आंतरधम य िववाहास मा यता दणेारा कायदा लागू केला. एवढेच न ह ेतर 
को हापूर व इंदरू या दोन सं थाना या दर यान १०० पे ा अिधक आंतरजातीय िववाह ठरवून यापैक  २५ 
आंतरजातीय िववाह वतः घडवून आणले. महाराजाचंी भिगनी चं भाबाई यांचा इंदरूचे राजपु  यशवंतराव 
होळकर यां याशी झालेला ‘धनगर-मराठा िववाह’ हा यातील मुख आंतरजातीय िववाह होता.  

 ‘जाती आधा रत वसाय कर याची स ’हा त कालीन जाितधीि त समाज व थेचा मह वाचा दोष 
होता. ामीण भागातील बलुत-ेआलुतेदारानंा आप या वसाया या िनबधातून मु  कर यासाठी शा  
महाराजांनी २२ फे ुवारी १९१८ रोजी एक ािंतकारक पाऊल उचलले व एका आदशेा वे पुव पार चालत आलेली 
बलुतेदारी प ती बंद केली. अशा कारे शा  महाराजांनी मागास जात ना वसाय, संचार व िनवासाच े वातं य 
दऊेन जाित व थे या तटबंदीला जबरज त हादरा दला. समाजात आडनावाव न जात ओळखली जात असे व 
जातीव न या चा सामािजक दजा ठरिवला जात असे. यामुळे दिलत-अ पृ य यांना हीन व अपमाना पद 
वागणूक िमळत असे. ही प रि थती बदल यासाठी शा  महाराजांनी दिलत-अ पृ य समाजातील ची आडनावे 
बदल यास सु वात क न यांचा सामािजक दजा उंचािव याचा य  केला. यािशवाय राजष  शा  महाराजानंी 
जातवार व तीगृह े काढली असली तरी याचा उपयोग यांनी जातीभेद िनमुलनासाठी क न घेतला. मराठा 
समाजा या िव ा यासाठी सु  केले या ि ह टो रया मराठा बो डगात यांनी मराठा िव ा याबरोबर काही 
अ पृ य, मुसलमान, व ा हण िव ा याना वेश दला.  

जाती थे या वृ ाला आलेल ेिवषारी व िवखारी फळ हणजे ‘अ पृ यता’ होय. दिलत-अ पृ यांना ज माने 
िमळणारे हीन व शा  महाराजांना मा य न हते. यासाठी यांनी सन १९०६ म ये अ पृ य िव ा यासाठी 
व तीगृह सु  केले. याचबरोबर २८ स टबर १९१९ रोजी अ पृ यांसाठी असले या वतं  शाळा बंद कर याचा व 
सव जाती-धमा या मुलानंा एक  बसिव याचा आदशे काढला. अ पृ यांना िप ानिप ा गु हगेार ठरिवणारी 
‘हजेरी’ प त २९ स टबर १९१८ रोजी बंद केली. ‘वेठवरळा’ या प तीनुसार पाटील, कुलकण  ह ेगावकामगार 
महारास अनेक कारची कामे सांगून फुकटात राबवून घते असत. शा  महाराजांनी ही प त २६ जून १९१८ रोजी 
वट कुमा ारे बंद केली याचबरोबर महारांना सामािजक गुलामिगरीत लोटणारी महारवतनहेी खालसा केली व 
यांना दरबारात नोक या द या. शासक य अिधका यानंी अ पृ यता न पाळ याचे आदशे दले.  

अशा कारे शा  महाराजांनी आप या जाित था व अ पृ यता िनमुलन आिण दिलतो ारासंबंधी 
िवचारांना कृतीशीलतचेी जोड दऊेन जातीिनमुलनाबाबत ामािणक य  के याचे दसून येत.े  
२२२२] ] ] ] ी सधुारणे या े ातील काय ी सधुारणे या े ातील काय ी सधुारणे या े ातील काय ी सधुारणे या े ातील काय  

एकोणिवसा ा शतकात ि यांची ि थती ही अ यंत मागासलेली होती. पु ष वच ववादी सं कृतीत 
ि यांवर अनेक अ याय-अ याचार होत होते. सामािजक ढी परंपरां या दबावाखाली त कालीन ि या अ यतं 
हलाखीचे जीवन जगत हो या. बालिववाह, िवधवा पुनिववाहास ितबंध, पडदा प ती, िश णबंदी, 
घट पोटासंबंधी एकांगी िनयम यामुळे ि यांच ेजीवन असहाय व पूणपणे परावलंबी बनले होते. म.फुले, आगरकर, 
कव व इतर समाजसुधारकांनी या अ यायाला वाचा फोड याचे काय केले. महा मा फुलनी सु  केलेली ी 
िश णाची चळवळ ही ीमु ची चळवळ होती. महा मा फुल या िवचाराची पताका शा  महाराजानंी आप या 
खां ावर घेऊन को हापूर सं थानात व महारा ात श य या ठकाणी ी-िश णास ो साहन दल े याचबरोबर 
ि यां या नसै गक ह ांचे संर ण करणारे कायद े क न ि याचंी समाज व कुटंुबाकडून होणारी िपळवणूक 
थांबिव याचा य  केला.  
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राजष  शा  महाराज कृतीशील समाजसुधारक होते. ी-िश णाची सु वात यांनी आप या घरातून केली. 
आप या िवधवा सुनेला यांनी उ  िश ण दले. राजाराम कॉलेजमधील मुल ची फ  माफ केली. ी िश णास 

ो साहन दे यासाठी िविवध िश यवृ या व सोयीसवलती द या. चांभार-ढोर या मागास जात मधील मुल क रता 
वतं  शाळा काढ या व ीसुधारणेस गती दली.  

त कालीन समाजात िवधवेस िववाह कर याचा ह  न हता. िवशेष हणजे याकाळी बालिववाहाची था 
ढ होती. यामुळे अ पवयीन मुल नाही आप या वैध व काळात हाल अपे ांना व अवहलेनेस त ड ावे लागत 

होते. ि याचंे ह े असहा य जीवन सुसाहा य कर यासाठी व यांना वतं य दऊेन ी जीवनात सुधारणा घडून 
आण यासाठी १९१७ म ये शा  महाराजानंी आप या सं थानात िवधवां या पुन ववाहास कायदशेीर मा यता 
दली. किन  जातीतील ि यांना व यां या संततीला वारसाह ान ेसंप ी िमळावी यासाठी शा  महाराजानंी १७ 

जानेवारी १९२० रोजी कायदा क न ि यांना शोषणमु  कर याचा य  केला. त कालीन समाजात धमा या 
नावाखाली जोगितणी, मु या, व मुली दवेास सोड याची घृणा पद था को हापूर सं थानात होती. ि यांच े
जीवन मातीमोल करणारी ही कु था मोड यासाठी शा  महाराजांनी १७ जानेवारी १९२० रोजी मु या 

ितबंधक कायदा केला. ि यांना कुटंुबात व समाजात ू रपणे िमळणारी वागणूक बंद हावी हणून २३ ऑग ट 
१९१९ रोजी शा  महाराजानंी ि यानंा सरं ण दणेारे मह वाचे वट कूम जारी केल.े  

शा  महाराजां या काळात आंतरजातीय व आंतरधम य िववाह बेकायदशेीर मानल े जात होते. यामुळे 
आंतरजातीय िववाह करणा यांची आिण िवशेषतः ि यांची मो ा माणात हाल होत असे. ही प रि थती 
बदल यासाठी आंतरजातीय िववाहांना मा यता दे यासाठी शा  महाराजानंी ‘को हापूर इला यातील 
िववाहासंबंधी कायदा’ अंमलात आणला.जातीिनमुलन व ीसुधारणे या े ातील ह े िनि त एक ािंतकारक 
पाऊल होते. त कालीन समाजात बालिववाहाची था सव  ढ होती. मुलीचे िववाह सामा यत: दहा वषा या 
आतच केले जात असत. यामुळे ि यां या बाबतीत वैध , बाळंतपणाची सम या, पुन ववाह असे अनेक  
िनमाण होत. या पा भूमीवर शा  महाराजानंी िववाहाचे वेळी पु षाचे वय १८ वष पूण व ीचे वय १४ वष पूण 
असले पािहजे असा िनबध घातला.  

अशा कारे शा  महाराजांनी अनेक कायद े व सुधारणा क न ि यांना सामािजक दा यातून मु  
कर याचा व ितला तीचे नैस गक मानवी ह  िमळवून दऊेन जीवनात सुधारणा घडवून आण याचा सवतोपरी य  
केला.  
३३३३] ] ] ] भट याभट याभट याभट या----िवमु ां या उ ारासाठी काय िवमु ां या उ ारासाठी काय िवमु ां या उ ारासाठी काय िवमु ां या उ ारासाठी काय  

शा  महाराजांनी दिलत-अ पृ य समाजा या उ ारासाठी िविवध कारे य  केले. परंतु या 
समाजापे ाही अिधक हीन-दीन अव थेत पोहचले या व जीवना या सव े ातं उपेि तांचे जीवन जगणारा 
‘भट या-िवमु  जाती जमात चा समाज’ शा  महाराजां या नजरेतनू सुटला नाही. या जाती एका गावा न दसु या 
गावी सतत भटकंती करीत अस याने यांना वतःचे गाव न हत.े शा  महराजानंी या समाजातील वड ड व रजपूत 
भामटा या जाती या लोकानंा यां या घरादारासाठी जागा दऊेन यानंा ि थर केले. ड बा यानाही जागा द या. 
यांचीही एक व ती बनवली. कलाकुसरी या व तू बनिव यास यांना ो साहन दले. कंुचीकोरवी जातीतील लोक 

िशकारीत अ यंत तरबेज होत.े महाराजानंी यांना िशकारखा यात नोकरीस घेतल.े  
सव भट या जाती जमात म ये फासेपारधी ही सवात खतरनाक गु हगेार असलेली व यामुळे समाजात 

ितर कृत मानली गेलेली जमात होती. शा  महाराज रा यकता हणून काम करताना एका ा िवचारवंताची व 
समाजसुधारकाची भूिमका बजावत होते. याच भिूमकेतून यांनी फासेपार यां या ांकड े ल  दले. 
फासेपार यां या पोटाचा  सोडिव यािशवाय ते चोरी-दरोड,े लुटालूट करणे सोडू शकत नाहीत ह े यानंी 
ओळखले व यांच े आ थक  अ माने सोडिव यास ाधा य दले. महाराजानंी फासेपार यां या पहारेकरी, 
पोलीस या मह वा या पदांवर नेमणुका के या. यांना िशकारखा यात िनरिनरा या कामांवर घेतले. उव रत 
फासेपार यांना व यां या बायकांना र तेबांधणी, र तादु ती, तलावबांधणी, इमारतबांधणी, राधानगरी 
धरणबांधणी वैगरे रोजंदारी या कामावर घतेले. काही फासेपार यांना जिमनी इनाम हणून द या. िवखुरले या 
फासेपार यांना एक  क न यांची रायबागेस वसाहत थापन केली. अशा कारे शा  महाराजांनी भट या-िवमु  
जाती जमात या उ ारासाठी िविवध कारे य  केललेे दसून येतात. 
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४४४४] ] ] ] शा  महाराजाचंी साशा  महाराजाचंी साशा  महाराजाचंी साशा  महाराजाचंी सामािजक यायाची नीती मािजक यायाची नीती मािजक यायाची नीती मािजक यायाची नीती  
महारा ात महा मा योितबा फुले ह े सामािजक यायाचे व समतचेे पुर कत समजले जात होते. तीच 

परंपरा शा  महाराजांनी पुढे चालवली. वेदो  करणातील वणवच ववादा या जाणीवेमुळे यां या 
िवचारिव ाला वेगळी कलाटणी िमळाली. शा  महाराजानंी गादीची स ासू े हाती घे यापूव  को हापूर 
सं थानात उ  वग य नोकरशाहीची शासन, याय, िश ण, अथ अशा सव े ात म े दारीिनमाण झालेली होती. 
शा  महाराजांनी या नोकरशाही या वच वातनू िनमाण झालेला सामािजक अ याय दरू कर यासाठी २६ जलुै 
१९०२ रोजी को हापूर सं थान या महसूल, याय, िश ण या खा यांबरोबरच खाजगी खा यांतील नोक यांत 
मागासले या समाजासाठी एका जाहीरना या ारे ५०% आर ण घोिषत केले व याची पुढील काळात काटेकोर 
अंमलबजावणीही केली.  

वेदो  करण ह े शा  महाराजां या जीवनातील मह वाचा ट पा होता. शा  महाराजानंी वेदो  
कारणानंतर उ  वग यां या वच वाला आ हान दले. थमतः यांनी ‘राजवा ातील सव धा मक िवधी वेदो  

प तीनेच केले पािहजेत’ असा आदशे काढला परंतु हा आदशे न पाळणा या राजोपा ये यांना इनाम दलेली गावे, 
जिमनी, वंशपरंपरागत ह  काढून घेतले व यांचे वा षक ३० हजार पयांचे उ प ही र  केले. यानंतर यांनी 
चातुव य व थेिव  लढा पुकारला व ते स यशोधक िवचारांकड े आकृ  झाले. उ  वग यांची सामािजक व 
धा मक म े दारी मोडून काढ यासाठी महाराजांनी ा  जग गु पीठाची थापना केली. तसचे पुरोिहतांचे धा मक 
जोखड कायमचे फेकून दे यासाठी व ब जन समाजात नवीन पुरोिहत िनमाण कर यासाठी को हापुरात १९२० 
म ये ‘ ी िशवाजी वै दक िव ालय’ थापन केले.  

शा  महराजांनी वेदो  करणा या िनिम ाने ब जन समाजाला वणवचा ववादा या जोखडातून मु  
क न सामािजक याया या दशेने चालवलेला सामािजक समतेचा जागरवेगवेगळी वळणे घेत स यशोधक 
चळवळी या पाने पुढे आला. को हापुरात ११ जानेवारी १९११ रोजी स यशोधक समाजाची थापना कर यात 
आली. शा  महाराजांनी या चळवळीस सवतोपरी सहा य केले व या मा यमातून ब जनाची मु ता कर या या 
हतेूने अनेक काय म हाती घेतले. शा  महाराजां या मदतीने समाजात ल काय व त सम धा मक िवधी 
पुरोहीतांिशवाय स यशोधक प तीने कर याची लाटच िनमाण झाली एका अथाने ही मोठी धा मक ांतीच 
होती.शा  महाराजां या ेरणेने व मदतीने सु  झाले या स यशोधक जलशांमधून पुरोिहतांचा दांिभकपणा, गरीब 
ब जन जनतेचे होणारे शोषण, िश णाचे मह व, अ पृ यता िनवारण व जातीभेदिनमुलन या सामािजक ांवर 

बोधन केले जात होत.े     
डडडड] ] ] ] समारोप समारोप समारोप समारोप  

अशा कारे शा  महाराजानंी ि टीश अंमलाखालील को हापूरसार या एक सं थानाचा राजा असनूही व 
ि टशांनी घालून दले या चौकटीत कामे करावे लागत असूनही अितशय िवचारपूवक व धाडसाने को हापूर 
सं थान व पयायान ेएकूणच महारा ा या सामािजक े ात मह वपूण योगदान दऊेन अ पृ य, दिलत भटके िवमु  
जाती जमात मधील समाजातील शोिषतां या उ ाराचा कृती काय म आखून तो पूण वास ने याचे दसून यतेे.  
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::---- 

1. पवार जय सगराव (संपा.), राजष  शा  मारक ंथ, महारा  इितहास बोधनी, को हापूर, थमावृ ी, २००१.  
2. पानसरे गो वद, राजष  शा  : वसा आिण वारसा, समाजवादी बोधनी, इचलकरंजी, १९९७.  
3. क र धनंजय, राजष  शा  महाराज – एक समाज ांितकारक राजा, पॉ युलर काशन, मुंबई, सहावी आवृ ी, १९९२. 

4. तोफखाने वा. द., राजष  शा  छ पती यांचे अंतरंग, महारा  ंथभांडार, को हापूर थम आवृ ी, १९६३.  
5. पाटील रा. तु., िवसा ा शतकारंभीचा महारा , ांती वैभव काशन, सांगली, १९८७.   
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दवेकातेदवेकातेदवेकातेदवेकाते    िनलम ह रभाऊिनलम ह रभाऊिनलम ह रभाऊिनलम ह रभाऊ    
संशोधक िव ाथ नी 

सी. टी. बोरा महािव ालय, िश र इमेल  
आय डी:-nilamdeokate999@gmail.com मणभा य:-९०२१०५२४८५    

तावनातावनातावनातावना::::----        
१८ व १९ ा शतका या पूवधात महारा ा या समाज कायात भरीव काय करणारे काही िववेकिन  

कायकत उदयास आले.समाजकारणाला गितमान कर याचे काम यांनी केले. या सुधारणावादी क या पु षात 
महा मा जोतीराव फुले, जग ाथ शंकर शेठ, बाळशा ी जांभेकर, दादोबा पांडुरंग तखडकर, लोकिहतवादी, भाऊ 
महाजन यांचा अव य उ लेख करावा लागेल. चिलत सामािजक सं था,धमसं था व यांचे व प याची सा ेपपूवक 
िच क सा यां या िवचारात होती हणूनच यां या िवचारांचा व कृतीचा प रणाम यावेळ या समाजजीवनावर 
झाला थम बंगाल व यानंतर महारा ा या भूमीवर बोधनाची पावले उमटली. मराठी समाजमू ये, व था 
यां यावर ि टश राजवटीने हार केल े नवा समाज, नवे सािह य, दळणवळणाची नवी साधने, नवीन 
िश णप ती, नवा िवचार इ याद मुळे महारा ीयन समाजात मूलभूत बदल हो यास सु वात झाली. आधुिनक 
उ ोग वसाय प का रता इ यादीमुळे समाजात प रवतन आले. 
महा मा जोतीरावमहा मा जोतीरावमहा मा जोतीरावमहा मा जोतीराव    फुलेफुलेफुलेफुले::::---- 

महा मा योितबा फुल े ह े आधुिनक महारा ा या इितहासातील े  समाजसुधारक व धम चतक होते. 
आधुिनक महारा ातील मुलगामी आिण समाजप रवतना या चळवळीचे ते आ  वतक होते.फुले एक कृितशील 
समाज सुधारक होत.े यांनी जे िवचार मांडले ते यानंी य ातहीआणले. महारा ातील दिलत सािह य व 
दिलतांमधील जागृती याचे मूळ ोत फुले यांचे वा य व काय आह.े फुले यां या कायाचा गौरव अनेकांनी केला 
आह.े 

महा मा योितराव फुल ेयांनी इ.सन १८४८पासनू सावजिनक कायास ारंभ केलेला दसून येतो.  महा मा 
फुले यांनी पुणे शहरात मुल साठी शाळा काढली. यानंतर यांनी तीन शाळा काढ या हो या. बुधवार पेठ,रा ता 
पेठ, वेताळपेठ या भागात याशाळा हो या. या शाळेत अ यापनासाठी िश केची गरज होती हणून यांनी आपली 
प ी  सािव ीबाईला िश ण दले व अ यािपका केले. सािव ीबा नी िशि का हो यासाठी िश ण घेतले होते. 
याचबरोबर अ पृ यांसाठी यांनी वतं  शाळा काढलेले हो या. ि ती धम पदशेकां या सहवासात यांना 

दिलतो ाराचे मह व कळाले होते. यामुळे अ पृ यां या िश णाचा  यांना अिधक मह वाचा वाटला. महार-
मांग लोकास िशकव यािशवाय या दशेाचे िहत होणार नाही असे यानंा वाटत होते. 

फुले यांनी िवधवां या तुतीगृहाबरोबरच अनाथ बािलका म दखेील चालू केला होता महा मा फुल े
यां या िवचारास य  कृतीची सोड होती पु यातील म पानगृहात वाढ कर या या सरकारी धोरणास िवरोध 
करणारे प  फुले यांनी पुणे महानगरपािलके या कायकारी मंडळा या अ य ाला १८जुलै १८८०रोजी िलिहले. 
यात पुणे शहरात भर व ती दा चे गु  ेउघड यामुळे लोकां या नैितक अध:पतनाची  सव बीजे पेरली जात आहते, 

लोकां या आरो याला अपाय होत आह,ेअनेककुटंुबांचा सवनाश झाला आह ेह े प  क न महानगरपािलकेने या दा  
गु यावर ते या माणात हानी करतात या माणात कर बसवावा अस े हटले होते. मदय व य क न तो पैसा थं 
खरेदीत गंुतवाअसे आवाहन यांनी केले होते. 

िवधवां या पुन ववाहाचे य  दखेील केले होत,े व याचबरोबर वाचनालय काढलेली होती. ीमु च े
पुर कत होते बालिववाह, बाला-जरड िववाह, ब प ी व केशवपन, िनयोग वे यागमन, स चे वैध  आदी 

थांवर महा मा फुले यानंी कठोर ह ले केल.े बालिववाहाचे दु प रणाम यांनी प  श दात मांडले आहते. 
हदु थानातील िश ण िवषयक ांचा अ यास क न याबाबत िशफारशी कर यासाठी ि टश सरकारन ेइसवी 

सन १८८२ म ये सर िव यम हटंर यां या नतेृ वाखाली िश ण आयोगाची थापना केली होती. या आयोगा या 
सभासदांनी मोठमो ा शहरांना भेटी द या व सव समाजातील ब ा ब ा लोकां या मुलाखती घते या. 
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अनेकांची िनवेदने वीकारली. महा मा फुले यांनीही हटंर किमशनला मुलाखत दऊेन आपले िनवेदन सादर केले होत े
या िनवेदनातून फुल ेयांचे ज ेशै िणक िवचार मांडल ेहोते.तसचे शेती व शेतीशी िनगडीत असणारे शेतकरयाच े  
यावर दखेील चतन केले आह.े 
जग ाथ शकंर शठेजग ाथ शकंर शठेजग ाथ शकंर शठेजग ाथ शकंर शठे::::---- 

जग ाथ शंकरशेठ नावाची मंुबई या गतीचा इितहास िनगिडत आह.े‘मंुबईचे िश पकार’ हणूनचत े
ओळखले जातात. बु ी, िव ा व कतृ व यांचा त ेमहामे  होते. यांनी शै िणक, राजक य, सामािजक, धा मक 
अशा िविवध कायात भाग घेऊन अनेक नवीन उप म राबवले होत.ेएि फ टनने मंुबई ांतात आपले शै िणक 
धोरण ठरवताना जग ाथ शंकर शेठ यां याशी िवचारिविनमय केला होता ह ेिवशेष. दादाभाई नौरोजी ह ेजग ाथ 
शंकरशेठ यां याब ल हणतात,“ यानंी िश णाचे बीज जत घातल,े यांची िनगा राखली आिण आज दृ ीस 
पडणारी यांची िनरामय अिभवृ ी होईपयत याचा प रपोष केला या आघाडी या पिह या कायक यातजग ाथ 
शंकरशेठ ह े पिहल े होते.” मंुबई शहरातील अनेक सं थाशंी यांची केवळ संबंध होत े असे न ह े तर या सं थां या 
थापनेत व कायात यांचे योगदान होते. सतीचा , धमात रतांचे शु ीकरण, ी िश ण इ. सामािजक ां या 

संदभात याचंी मते पुरोगामी होती व या ांचा यांनी जोमदारपणे पुर कार केला होता आचाय अ े हणतात, 
‘मंुबईचा अनिभिष  स ाट’ ही पदवीही यानंा यथाथ आह.े” मनाची बु ी अ यंत कुशा  होती.सं कृत व इं जी 
भाषेतउ म िलखाण करत व बोलतही असत. 

जग ाथ शंकरशेठ यां याकड े चंड संप ी असूनही यांनी चैनीत न राहता आप याकडील संप ी जनते या 
िहतासाठी खच केली. मंुबई शहरा या शै िणक, राजक य व सामािजक जीवनात यांनी मोलाचे काय केल.े यां या 
कार कद त ४०००मैल लाबंी या संदशे वाहक तारा पसरिव या. या कामी यांना शेठ ामजी कावसजी, सर 
जमशेटजी िजजीभाई, दादाभाई नौरोजी या पारशी य चे सहा य लाभल ेहोते. मंुबई इला यात िश णाचा जो 

सार पुढील काळात झाला याची पायाभरणी नाना शंकर शेठ यांनी केली. 
बाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेरबाळशा ी जाभंकेर::::----    

लोकांचे क याण साधावे, लोकांना ह ाची  कत ाची जाणीव क न ावी अशा हतेून ेह ेदपण वृ प  सु  
कर यात आले होत.े ‘दपण’या प ाने सामािजक व आ थक िवकासाला गती दली.‘दपण’ने  हद ू िवधवाचंा 
पुन ववाह, िश ण आव यकता याब ल िवचार मंथन केले. वाचकां या प ांनाही ‘दपण’ म ये थान दे यात येई. 
जांभेकर यानंी ‘दपण’ मा यमातून समाजाला ानाचे डोस पाजले. जांभेकर यां या कायाने भािवत होऊन ग हनर 
सर जे स कणाक (इ.सन १८४०)यांनी जाभंेकरानंा ‘जि टस ऑफ द पीस’ही पदवी दली होती. बाळशा ी 
जांभेकरानंा समाजात ानाचा सार झाला पािहजे, लोकजागृती झाली पािहजे अशी सतत तळमळ लागून रािहली 
होती व ती यां या ‘दपण’ प ातून सतत  होत होती. जांभेकरांनी‘दपण’ या मा यमातून सुधारणांची एक 
नवीन परंपरा िनमाण केली. या समाजावर ढी- परंपरा, दवैवाद, धा मक ंथांनाच ामा य मानणे व  एकूण 
म ययुगीन पारंपा रक मू यांचे  वच व होते  या समाजाची मु ता कर याच ेकाम ‘दपण’ या मा यमातून हाती 
घेतले व काही अंशी यश वीही क न दाखिवले. 
दादादादादोबादोबादोबादोबा    पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग तखडकरतखडकरतखडकरतखडकर::::---- 

आ   मराठी ाकरणकत हणून संपूण भारतात िस  असलेले दादोबा पांडुरंग तखडकर ह ेआधुिनक 
महारा ातील ारंभी या काळातील एक समाज सुधारक हणून िस  आहते. ते धम चतक,धमसुधारकही होते. 
मानवधमसभा, परमहसं सभा, ान सारक सभा थापन क न समाजाला आप या धमाचे स य व प 
दाखव याचे काम केल ेआह े यायमूत  रानड े यां यामते, “धम िज ासा करणा या त व चतका या ेणीत दादोबा 
पांडुरंगतखडकर यांना अ यु  थान दे यात यावे अशी यांची यो यता आह.े” दादोबा पांडुरंगतखडकर यांनी नोकरी 
सांभाळतसावजिनक कायाकड े ल  दले. राजकारण, समाजकारण व धमकारणआदी म ये यानंी भाग घेतला, 
तसेच मानवधम सभा,ही२२ जून १८४४ रोजी थापन केले या सं थचेे मूलभूत त वे पुढील माणे होती, ई र एक 
असून तो पू य व िनराकार आह.े ई रभ  हाच धम आह.े येक ला िवचार कर याच े वातं य आह.े 
जातीभेद पाळू नये.िन य कम िववेकास अनसु न  असावे.आप या दशेबांधवात ानाचा सार करणे व सामािजक 
जागृती घडवून आणणेही ान सारक सभेच े मुख उ  े होती. या सं थेत सामािजक व धा मक िवषयातील 
चचला ाधा य दले जाई.    
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लोलोलोलोकिहतवादीकिहतवादीकिहतवादीकिहतवादी::::----    
 गोपाळ हरी दशेमुख ह े यां या मूळ नावापे ा ‘लोकिहतवादी’ या नावाने अिधक िस  आहते. 

लोकिहतवादी समाज व थे या मुळाशी असले या त वाचंा शु  यहवादी दृ ीन ेिवचार कर यास लोकिहतवादी न े
थम सु वात केली. पो या पुराणातील अंध िेव  लोकिहतवादी ने वाचा फोडली. ंथ ामा याला यांचा 

कडवा िवरोध होता. कोणतीही शा वचन अंितम नाही. कारण ते मनु यानेच तयार केले आह.े पोतीतील श द 
हणून यानंा अकारण अवा तव मह व दणेे ह ेबु ीहीनतचेे ल ण आह ेअस े यांना वाटत असे. तसेच पुन ववाहाचा 

आ ह यांनी धरलेला दसनू येत लोकिहत लोकिहतवाद या काळात पुन ववाह बाबत बरीच चचा चाल ू होत े
लोकिहतवादी पुन ववाहाच े पुर कत होते याचबरोबर म पानाचा िनषेध केलेला दसून येतो. ा. िनमलकुमार 
फडकुले‘लोकिहतवादी’या थंात िलिहतात, “सवागीण सुधारणेचा अ यंत खर पुर कार क न सामािजक 
आंदोलनास साम य ा  क न दणेारा पिहला िवचारवंत नेता हणजे लोकिहतवादी होय.” आचाय जावडकेर 
यां या मते, सवागीण सुधारणांचे सव ापक व सव पश  िवचार लोकांपुढे मांडून  यांना आप या आ थक, 
राजक य अवनतीतून डोके वर काढ याचा मागदाखवून दे याचे काम लोकिहतवादी यांनीच केले.” 
समाजसुधारकां या पिह या िपढीचे नतेृ व यांनीच केले. वातं य, समता, बंधु व, लोकशाही, रा िन ा, 
ई वादभौितकवाद, बुि ामा यवाद आदी पा ा यसुधारणावादाची त वे यांनी आप या लेखणीतून  लोकासंमोर 
मांडली 
भाऊ महाजनभाऊ महाजनभाऊ महाजनभाऊ महाजन::::----    

भाऊ महाजन यांचेमूळ नाव गो वद िव ल महाजन (कंुटे ह)े होत.े पण ते भाऊ महाजन याच नावान े
ओळखले गेले. बाळशा ी जांभेकरानंा अनके कामात भाऊ महाजन यानंी साथ दली.२४ऑ टोबर १८४१ला 
‘ भाकर’ सु  झाले ह ेप  २१ वष चालले. भारतातील अनेक वृ प ातील मजकूर भाषांतरीत क न भाकर म य े
छापला जाई. पूव या सव वृ प ांपे ा ‘ भाकर’ चे व प वेगळे होते. या वृ प ाने खंबीरपणे ि टश राजवटीला 
िवरोध केला. १०एि ल १८४१पासून च रा य ांतीची मािहती दणेारी लेखमाला छापली. भाऊ महाजन यानंी 
दशे, समाज व सं कृती या तीन तेज वी घटकाचे उदा ीकरण केल.े भाऊ महाजन यानंा पा ा यां यापोशाखांचे व 
चालीरीत चे भारतीयांनी अनुकरण क  नये असे वाटे. यांनी या संदभात आपली मते ‘ भाकर’ प ातून ठामपणे 
मांडली भाऊ महाजन यांना आपला धम, सं कृती,चालीरीती, भाषा इ. चाअिभमान होता. भाऊ महाजन यानंी 
जनतनेे इं जां या दडपशाहीस घाब  नये. अ यायिव  त ारी करणे हा आपला अिधकार आह े असे सांगून 
लोकांना इं जां या िवरोधात संघष कर यास मानिसकदृ ा स म बनवले. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::----    

अशा कारे भारतीय समा या या जडणघडणीम ये ज े समाजसुधारक होऊन गेल े यांनी आपले संपूण 
जीवन समाजकायासाठी वा न घतेले होते.महा मा जोतीराव फुले, जग ाथ शंकर शेठ, बाळशा ी जांभेकर, 
दादोबा पांडुरंग तखडकर, लोकिहतवादी, भाऊ महाजन तसेच याचंे समकालीन समाजसुधारक यांनी समाजातील 
अिन  ढी-परंपरा,चाली रती, अंध ा या न  के या,आिण सवात मह वाच े हणजे िश णाचा सार केला. 
यामुळे भारतीय समाज हा िवकिसत होऊ शकला.  

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::----    
१)))) “आधुिनक महारा ाचा इितहास इ. सन १८१८त े१९६०” ाचाय डॉ.एस एस गाठाळ कैलाश पि लकेश स 

२०१६. 
२)))) “महारा ातील प रवतनाचा इितहास इसवी सन १८१८ते १९६०” ा. गणेश राऊत, ा. योती राऊत 

डायमंड पि लकेश स पुनरमु ण माच २०११. 
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भारता या िवकासात भारता या िवकासात भारता या िवकासात भारता या िवकासात पु ष व मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमकापु ष व मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमकापु ष व मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमकापु ष व मिहला समाजसधुारकाचंी भिूमका    
    

Savita Bhagwan BadeSavita Bhagwan BadeSavita Bhagwan BadeSavita Bhagwan Bade    
Research Scholar, Dept.of Sociology, Dr. BAMU,Aurangabad 

 
 भारता या इितहासात काही असाधारण सुधारक आहते यांनी आधुिनक भारताचा पायाच थािपत केला 
नाही तर यां या त व ानाने आिण समाजासाठी केले या महान कायान ेजगावर भाव टाकला. सुधारणा चळवळ 
ही एक कारची सामािजक चळवळ आह े याचा उ शे हळूहळू बदल घडवून आणणे आह.े समाजसुधारक हा श द 
वतः हणतो क  भारताला िवकसनशील दशे बनवा. सुधारणा चळवळ ांितकारी चळवळ सार या अिधक 

मूलगामी सामािजक चळवळ पे ा वेगळी आह.े दशके येतात आिण जातात पण समाजसुधारकांची छाप आिण 
महान काय उरतात. सुधारणावा ां या क पना ब तकेदा उदारमतवादावर आधा रत असतात, जरी ते युटोिपयन, 
समाजवादी कवा धा मक सकं पनांम ये मूळ अस ूशकतात.समाजसुधारकांचा िवचार के यावर आप या मनात जी 
नावे येतात ती हणजे वामी िववेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, योितराव फुल,े बी.आर. आंबेडकर, इ यादी. 
सामािजक बदल घडवून आण यात आिण सामािजक दु वृ शी लढा दे यात मिहलांनी िततक च मह वाची 
भूिमका बजावली आह ेयाकड ेआपण दलु  करतो. काही मिहला आहते यांनी आपाप या े ात उ लेखनीय काय 
केले आह ेआिण दशेातील इतर मिहलांसाठी एक उदाहरण बनले आह.े 
भारतातील सामािजक सुधारणा  
 अिन  चालीरीत ना पायबंद घालून सामािजक वा य व क याण यांसाठी केलेले उपाय व बदल. 
सामािजक सुधारणा हणजे समाजात बुि पुर सर समाज िहतकारक केलेले बदल होत. सामािजक सुधारणांचा मूळ 
हतेू लोकाचंे ाकृितक, सामािजक, मानिसक, बौि क व भावना मक वा य अबािधत राखणे हा असतो. या सं चेी 

ा ी वा कृितक ा कालानुसार व सामािजक काय ानुसार बदलत असते. उदा., कुटंुबिनयोजन, सामािजक 
सुर ा,दा र िवमोचन यांसार या काय मांमुळे ित या कृितक ते फेरफार झालेले आढळतात. िशवाय दशेपर वे 
सामािजक सुधारणांत िभ व आढळते. उदा., मुि लम रा ांत ि यांनी बुरखा घालावा अशी स  वा बंधन आह,े 
तर पा ा य दशेांत मुि लम ि यांना असे बंधन नाही. एवढेच न ह ेतर, काही दशेांत सावजिनक ठकाणी ( ा स) 
बुरखा वापर यास काय ानचे बंदी घातलेली आह.े समाजात सतत काहीना काही बदल नेहमी घडत असतात. 
सुधारणा आिण सं कृती या माणसां या अिभ तून िनमाण झाले या मानविन मत परंपरा व चालीरीती होत. 
सामािजक सुधारणा हणज े समाजाची सवागीण सुधारणा होय. उदा., भारता या घटनाकारांनी सामािजक 
सुधारणांम ये सामािजक, आ थक, धा मक, राजक य आदी बाब चा अंतभाव केला आह.े 
राजा राममोहन रॉय (१७७२–१८८३): 
 ांनी समाजसुधारणांची परंपरा सु  केली. यांनी केले या बा ो समाजा या थापनेमुळे भारतात एक 
नवे युग अवतरले. बुि ामा य, ि वातं य आिण मानवी समानता ही तीन मू ये यांनी भारतीय समाजाला 
उपल ध क न दली. नवरा मरण पाव यानंतर या या प ीला या या िचतेवरच जाळ याची अमानुष था न  
कर यासाठी, तसेच क यािवकय, क याह या, बालऐिववाह, बालावृ  िववाह अशा हीन चाल या बंधनांतनू 
भारतीय ीला मु  कर यासाठी यांनी आंदोलन उभारले. पंिडत ⇨ई रचं  िव ासागर ानंीही ा दृ ीने 
अथक य  केले. िवधवां या पुन ववाहासाठी केशवचं  सेन यांनी बंगालम ये ा ो समाजातफ चळवळ सु  
केली. 
ध डो केशव कव : (१८ एि ल १८५८ — ९ नो हबर १९६२)  : 
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 १४ जुन १८९६ रोजी पु यातील सदािशव पेठ येथे महषी कव यांनी “अनाथ बािलका म ” ही सं था 
थापन केली. या सं थे या य  कायास सु वात ०१ जानेवारी १८९९ रोजी सु  झाले. लेग या साथीमुळे िह 

सं था पु यातुन “ हगणे” येथे थलांतरीत कर यात आली. या सं थसेाठी गो बद गणेश जोशी यांनी यांची हगणे 
येथील ०६ एकर जमीन दान केली. ारंिभक काळाम ये फ  ०८ मुली या आ माम ये िशकत हो या. १९१० म ये 
महष  कव यानंी लोकसेवसाठी तन, मन, धन अरपण करणारे कायकत िनमाण कर या या उ शेान े “िन काम 
कममठ” ही सं था थापन केली.१९१५ म ये पुणे येथ े पार पडले या सामािजक परीषदचेे अ य पद कव यांनी 
भूषिवले. 
१९१५ म ये कवे या बाचनाम ये “जपान वुमे स युिनव सटी” ह ेपु तक आले. या पु तकातनुच ेरणा घेवुन महष  
कव यांनी ०३ जुन १९१६ रोजी भारतातील पहीले महीला िव ापीठ थापन केले. या िव ापीठाचे नामांकरण 

थम “भारत वष य महीला िव ापीठ” असे कर यात आले. या िव ापीठाचे पहीले ाचाय रा. गो. भांडारकर ह े
होते. या िव ापीठाम ये महीलांसाठी पंचशा , आरो यशा , पाककला, िच कला व गायनकला इ यादी िवषय 
िशकवले जात असत. १९२० म ये सर िव ल ठाकरसी यांनी यां या आई ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
यां या मरणाथ कवे या िव ापीठास १५ लाख पये दणेगी दली. हणूनच या िव ापीअचे नामकरण “ ीमती 
नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महीला िव ापीठ /SNDT महीला िव ापीठ” असे कर यात आले.१९४९ या 
िव ापीठ अनुदान का ानुसार या िव ापीठस िव ापीठाचा दजा दे यात आला. 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर: 
 बाबासाहबेांनी जातीपाती या भेदभावा िवरोधात लढ याचा िनणय घेतला यामुळे यांना क येकदा 
अपमानाचा, अनादराचा, सामना करावा लागला होता आप या जीवनात अतोनात क ाला सामोरे जावे लागले 
होते. आंबेडकरांनी बघीतले क  क या त-हनेे अ पृ यता आिण जातीगत भेदभाव सव  पसरलाय, या मानिसकतने े
अिधक उ  प धारण केले होते. आंबेडकरानंी या सव गो ना दशेा या बाहरे घालव याला आपले कत  समजल े
आिण या िवरोधात यांनी मोचा उघडला. 1920 ला यांनी कलकापुर चे महाराजा शाहजी ि दतीय यां या मदतीन े
‘मुकनायक’ या सामािजक प ाची थापना केली. आंबेडकरां या या भुिमकेन ेसामािजक आिण राजिनतीक े ात 
खळबळ उडवुन दली. यानंतर लोकांमधे भीमराव आंबेडकरांची ओळख िनमाण होउ लागली.1927 दर यान 
डॉ.आंबेडकरांनी अ पृ यता िमटव याकरता आिण जाितगत भेदभावाला पुणतः संपिव याकरता स य व पात 
काम केले. या करीता हसचेा माग न ि वकारता ते महा मा गांध या पदिच हांवर चालले आिण दिलतां या 
अिधकाराकरता पुणगितन े आंदोलनाला सु वात केली. या दर यान दिलतां या अिधकारांकरता ते लढले. या 
आंदोलना दर यान यांनी ही मागणी केली क  सावजिनक पा याचे ोत सवाकरता खुले केल े जावे आिण सव 
जात करता मं दरातला वेश खुला कर यात यावा. इतकेच न ह तर महारा ातील नािशक शहरात असले या 
काळाराम मं दरात वेश करतानंा हदु ववा ांनी केले या िवरोधाचा यानंी कडाडुन समाचार घतेला आिण 

ितका मक दशन दखेील केले. 
 डॉ. िभमराव आंबेडकर िश ण, सरकारी नौक-या, नागरी सेवांमधे अनसुुचीत जाती आिण अनसुूचीत 
जनजातीतील लोकांकरता आर ण सु  कर यात िवधानसभेचे समथन िमळव यात यश वी रािहले. 
Bharat संिवधानाने भारतातील सव नाग रकानंा धमा या वतं तेचा अिधकार दला. 

• अ पृ यतेला मुळापासुन न  केले. 
• मिहलांना अिधकार िमळवुन दले. 
• समाजातील वेगवेगळया वगामधे पसरले या अंतराला सपंवल. 

महा मा योितबा फुले    ::::    
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महा मा योितबा फुले ( योितराव गो वदराव फुले) यांना १९ ा शतकातील मु य समाजसेवक हणून 
ओळखले जाते. भारतीय समाजात पसरले या ब  याच वाईट गो ी दरू कर यासाठी यांनी अिवरत संघष केला. 
अ पृ या, मिहला िश ण, िवधवा-िववाह आिण शेतक  यां या िहतासाठी योितबानी उ लेखनीय काम केल े
आह.ेवण व था आिण जाित व था या शोषण व था असुन जोपयत या पुणपणे नामशेष होत नाहीत तोवर 
एक समाजाची िनम ती असंभव आह े अशी आपली रोखठोक भुिमका ठेवली. अशी भुिमका मांडणारे ते पिहले 
भारितय होते आिण हणुनच जाित व था िनमृलनाची क पना आिण आंदोलनाचे त े णेते ठरले. महा मा 
गांधीज नी योितबांना ’खरा महा मा’ असे हटंले आह े व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरफुलना आपले गु  मानल े
आह.े यांचा ज म 11 एि ल 1827 रोजी महारा ातील सातारा येथे झाला. जोितबां या विडलांचे नाव गो वदराव 
आिण आईचे नाव िचमणाबाई होत.े शेवट या पेश ां या काळात महा मा फुल ेयांच ेवडील फुल ेपुरव याचे काम 
करीत होत,े यामुळे गो  ह ेह े यांचे मूळ आडनाव असले तरी, पुढे ते फुले हणून ओळखले जाऊ लागले व तेच नाव 
पुढे ढ झाले. याचे कुटंुब खूप गरीब होते आिण आप या उदरिनवाहासाठी बागेत माळी काम करीत असत. 
योतीबा जे हा एक वषाचे होते ते हा यां या आईच े िनधन झाले. योितबाचे पालन पोषण सगुणाबा नी केल े
यांनीच यानंा आईचे ेम व आपुलक  दली. 

महा मा योितबा फुलचे सामािजक काय :  
यांना या ाचे उ र कधीच सुचत नसत – इतका मोठा दशे गुलाम का आह?े यानंा गुलामिगरीचा षे 

होता. यांना कळून चुकल े क  जाती-धमाम ये िवभागले या या दशेातील सुधारणा ते हाच श य आह े जे हा 
लोकांची मानिसकता सुधारेल. यावेळी समाजात वगभेद िशगेला पोहचला होता. मिहला आिण दिलत लोकाचंी 
ि तथी ठीक न हती. यानंा िश ण नाकार यात येत होते. योतीबांना या प रि थतीब ल फार वाईट वाटत होत.े 
यांनी मिहला आिण दिलतां या िश णासाठी िवडा उचलला. याचा असा िव ास होता क  – या मुलांवर सं कार 

घालतात अशा मातांम ये या मुलांची भावी िबयाणे असतात. हणूनच मुल ना िश ण दणेे आव यक 
आह.ेवंिचतां या िश णासाठी शाळांची व था कर याचा िनणय यांनी घेतला. या वेळी जाती भेदभाव खूप 
फोफावलेला होता. दिलत आिण मिहलां या िश णाचा माग बंद होता. ही व था मोड यासाठी योितबा 
आप या घरात दिलत आिण मुल ना िशकवत असत. ते मुलांना लपवून आणत आिण पोहचून दते. जसे यांचे समथक 
वाढले तसे यांनी उघडपणे शाळा चालिवणे सु  केल.े 
 २४ स टबर इ.स. १८७३ रोजी महा मा योितबा फुले यांनी स यशोधक समाजाची थापना 
केली.समाजातील िवषमता न  करणे व तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचवणे ह े स यशोधक समाजाच े
येय होत.ेस यशोधक समाज सोसायटीच ेत ेपिहले अ य  आिण खिजनदार होते. वेदांना झुगा न यांनी ह ेकाय 

कर यास सुरवात केली. यानंी जातीय भेद आिण चातुवण य भेदभावास िवरोध कर यास सुरवात केली. महा मा 
फुले यांनी स यशोधक समाजाची थापना केली ते हा ी िवभागाचे नेतृ व सािव ीबाई यांनी केले. सािव ीबाई 
यां याबरोबर १९ ि यानंी स यशोधक समाजाचे काय सु  केले. याचवेळी या क याशाळे या िशि का हणूनही 
काय करीत हो या. आप या हयातीत यांनी अनेक पु तकेही िलिहली. 
स यशोधक समाज भारितय सामािजक ांतीकरीता य  करणारी एक अ णी सं था ठरली. महा मा योितबा 
फुले यांनी लोकमा य टळक, गोपाल गणेश आगरकर, या.रानड,े दयानंद सर वती यां या समवेत दशेातील 
राजकारणाला व समाजकारणाला पुढे घेऊन जा याकरता दखेील य  केलते परंतु जे हा ं यांना या मंडळ ची 
भुिमका अ पृ यांना याय दणेारी वाटली नाही ते हां यां यावर दखेील टका केली. यांनी अशीच टीका ि टश 
सरकार, रा ीय सभा व का ेस िवरोधात दखेील केलेली आप याला इितहासात दसनु येते. 
ऑग ट १८४८ म ये पुणे येथे बुधवार पेठेत िभड ेयां या वा ात मुल ची पिहली शाळा सु  केली. 
१७ स टबर १८५१ रोजी र ता पेठेतील मुलीची दसुरी शाळा सु  केली. 
१५ माच १८५२ रोजी वेताळपेठेत िभड ेयां या वा ात मुल ची ितसरी शाळा सु  केली. 
१८५२ म ये दिलतांना िश ण दे यासाठी पिहली शाळा सु  केली. 
१८५५ म ये रा ीची शाळा सु  केली. 
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१८६३ म ये बालह या ितबंधक गृहाची थापना आप याच घरी केली. 
१८६४ म ये पु यात एक पुन ववाह घडवून आणला. 
१८६८ म ये वत: या घरातील िप या या पा याचा हौद अ पृ यांना खुला क न परंपरागत ढ ना ध ा दला. 
‘शेतक यांचा आसूड‘या आप या ंथात यांनी शेतक याचंे िवदारक िच  रेखाटून िश णाअभावी समाजाची ि थती 
श धब  केली. 
यातच यानंी िश ण, वसितगृह, सचन, धरणे तलाव, िविहरी यासारखे उपाय सुचवले. 
सुधारणावादी िवचाराचंा सार कर यासाठी कृ णराव भालेकर यां या मदतीन ेपु यातून दीनबंधू ह ेवृ प  १८७७ 
म ये सु  केले. 
महा मा फुलनी आ लया िम ां या सहकायाने अ पृ य लोकांना िव ा िशकव याक रता मंडळ नावाची सं था 
थापन केली. 

२४ स बर १८७३ रोजी स यशोधक समाजाची थापना केली. 
१८८० म ये महा मा फुले यांनी कामगारा या  नाची वाचा फोड यासाठी नारायण लोखंड ेयां या मा यमातनू 
बॉ बे िमल असोिसअशन या संघटनेची थापना केली. 
भारतातील मिहला समाजसधुारक : 
 भारतीय ि यांना नहेमीच समाजा या शापाचा आिण यां या कमकांडा या चाराचा सामना करावा 
लागला. मिहलांचे साम य िनद ष आह ेह ेवा तव असूनही, आता यांनी समाजाला हा िवचार मोडून काढला आह े
क  ी केवळ घरातील काम सांभाळ यातच स म नाही, तर ती बा  आ हानानंा त ड दऊे शकते आिण अडथळे 
आिण ती  प रि थतीवर मात क  शकते. भारतीय मिहलांनी केवळ वत: या साधपेणासाठीच न ह,े तर ाचीन 
कमकांडा या सुधारणां या वारशाने बांधले या दशेात राहणा या संपूण मिहलां या साधेपणासाठी अनेक सामािजक 
काय केली आहते. अशा अनके ि या आहते यांनी अनके कार या सामािजक सुधारणा के या आहते यामुळे या 
समाजात राहणा या इतर मिहलांसाठी एक उदाहरण बन या आहते. 
झाशीची राणी ल मीबाई        ::::    
 1857 चा िसपाही िव ोह, जो झाशी या वलंत ी, "झाशीची राणी ल मीबाई" यांनी केलेले महान 
योगदान िवस  शकणारा वातं याचा पिहला सघंष होता. ि या केवळ ित या स दयासाठीच न ह,े तर ितचे धैय 
दखेील हळूहळू मोहक बनल ेया पायाचे नेतृ व ितनेच केले. ही सकं पना होती झाशीची राणी ल मीबाई यांची, 
यांनी दशेाला ि टीशां या तावडीतून मु  कर यासाठी अखंड ि टीश सै यािव  मो ा धैयाने लढा दला. 

1857 या िशपाई बंडातील झाशीची राणी ल मीबाई ही एकमेव मिहला होती आिण ितने दशेवािसयांना ू र 
ि टीश राजवटीिव  उठ यास ो सािहत केले. 
सरोिजनी नायडू        ::::    
 भारता या वातं यात अनके योगदान दणेा या शूर मिहलांचे आणखी एक उदाहरण. दशेवासीय ितला 
‘भारताची को कळा’ हणत. होय सरोिजनी नायडू एक ेरणादायी वातं य कायक या आिण कविय ी हो या, 
यांनी िस  सिवनय कायदभेंग चळवळीत भाग घेतला होता. वतं  भारता या रा यपालपदाची जबाबदारी 

सांभाळणा या या पिह या मिहला हो या. नायडू यां याकड ेकैसर-इ- हद पदक दखेील आह,े याचा दशे लेग या 
शापाचा सामना करत असताना यां या महान कायासाठी ि टश सरकारने यथोिचत स मान केला होता. 
मदर तेरेसा        ::::    
 जे हा कोणी मानवतेब ल बोलतो ते हा मदर तेरेसा ह ेनाव सखोलपणे जोडले जाते. मानवते या ख या 
भ  मदर तेरेसा याचंा ज म भारतात झाला आिण यांनी गरीब, गरजू आिण कमी िवशेषािधकार असले या 
लोकांना मदत आिण सेवा दे यासाठी पिहले िमशनरीज ऑफ चॅ रटी उघडले. ितची सेवा आिण लोकांची सेवा 
कर या या ख या समपणामुळे ितला या अलीकड या वष  इटलीम ये पोपची पदवी िमळाली आह.े 
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अ णा रॉय  : 
 ाचाराचा शाप सवानाच भेडसावत असताना एका मिहलेने ाचारािव  लढ याचा आिण सरकारी 
पारदशकतेला चालना दे याचा िनणय घेतला होता. अ णा रॉय यांनी िशि का हणून आपला वास सु  केला 
आिण नंतर यांनी नागरी सेवक बन याचा िनणय घतेला. ितने 1967 म ये IAS (भारतीय शासक य सवेा) 
परी ा उ ीण केली आिण कामगार आिण शेतक यां या भ यासाठी थापन केले या मजदरू कसान श  
संघटने या (MKSS) मुख ने या हणूनही ती उदयास आली. मािहती अिधकार कायदा (आरटीआय) थापन 
कर यासाठी ितची भूिमका ठळकपणे घेतली जात आह.े समाज सुधारणे आिण दशेाला ाचारमु  कर या या 
यां या िन बे ल अ णा यांना अनेक पुर कारांनी गौरिव यात आले आह.े 

मेधा पाटकर  : 
 बॉ बे (मंुबई) ज मले या मेधा पाटकर ही एक मिहला आह े िजला लोकसेवेची ती ण आवड होती, जी 
लहान वयातच जागृत झाली होती. एका यात कामगार संघटने या ने याची मुलगी अस याने ितने वंिचत 
लोकांब ल आिण कामगार आिण शेतक यांची ि थती सुधार यासाठी ित या मनात मोठी भावना जागृत केली 
होती. नमदा नदी आिण अगदी गुजरात या लोकानंा वाचव यासाठी सु  केले या “नमदा बचाव आंदोलन” या 
चळवळी या सं थापक सद या असताना ती अ रशः सवाना प रिचत झाली. 
करण बेदी  : 

 थम मिहला आयपीएस अिधकारी आिण िस  सामािजक कायक या हणूनही ह ेनाव सवानाच प रिचत 
आह.े करण बेद चा ज म पंजाबमधील अमृतसर या पिव  शहरात झाला आिण वाढला. इ छाश  आिण 
समपणाने येकजण आपले येय सा य क  शकतो याच ेितने उदाहरण ठेवले आह.े पि म द लीतील आयपीएस 
अिधकारी हणून ित या कायकाळात मिहलांवरील अनेक गु ह े कमी झाले होते. आिण, इतकेच नाही तर ितन े
ितहार तु ंगासाठी नवीन सधुारणा दखेील प रभािषत के या आहते यासाठी ितचे जगभरात कौतुक केले जात होत े
आिण रॅमन मॅगसेसे पुर कार 1993 दखेील िमळाला होता. या संयु  रा ा या महासिचवां या पिह या पोलीस 
स लागार दखेील बन या. 
शाहीन िम ी  : 
 शाहीन िम ी ही मंुबईत ज मलेली एक मिहला आह,े िजने समाजातील शै िणक समानतेसाठी आिण 
मंुबई या झोपडप ांम ये नसले या शै िणक सुिवधसेाठी लढ यासाठी ित या भ  आिण वचनब तेसाठी 
जागितक ओळख िमळवली. या कारणा तव, ितन े "आकां ा फाउंडर" ची पायाभरणी केली, जी मंुबईतील 
झोपडप ीतील लोकांना दजदार िश ण सुधार यात आिण यांचा लाभ घे यास मदत करते. समाजसुधारका या 

े ातील यां या महान सेवेब ल ितला काही जागितक पुर कार ा  क न स मािनत कर यात आले आह.े 
इरोम श मला  : 
 “आयन लेडी” हणून िस  असले या मिणपूर या एका अगदी लहान शहरातील ईशा येकडील मुलगी 
इरोम श मला िहने एक उदाहरण दल ेआह ेक  मिहला आप या इ छे या पलीकड ेजाऊ शकते. इरोमन े"मा कम-
ह याकांड" िव  लढा दला होता यात सुमारे 10 िन पाप लोक मारले गेले. यानंी सामूिहक उपोषण सु  केले ज े
जवळजवळ 500 आठवड ेचालले आिण ते "जगातील सवात मोठे उपोषण" मानले जाते. ितने ठरवले क  जोपयत 
भारत सरकार सश  सेना (िवशेष अिधकार) कायदा भारतातील सात बिहण या रा यात ितर कार करत नाही 
तोपयत ती संप मोडणार नाही. 

िमला नेसरगी  : 
 िमला नेसरगी या वसायाने भारतीय वक ल आिण मिहलां या ह ासाठी िस  सामािजक कायक या 
आहते. बालमजुरी, लिगक हसाचार, मिहलांची सुर ा आिण कै ांची ददुशा यासार या काही गंभीर सम यांिव  
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लढणा या वतं  िवचारसरणी या वक ल हणून या िस  हो या. ित या व कली कायकाळात ितला अनके 
वाद त मु ांचा सामना करावा लागला यासाठी लोकांकडून ित यावर खूप टीका झाली. 
ल मी अ वाल        ::::    
 शेवटची, पण कमान ल मी अ वाल ही अॅिसड ह यातून वाचलेली नाही. अॅिसड ह यामुळे ित या 
चेह याचे गंभीर नुकसान झा यानंतर, ितने उव रत मिहलांसमोर उभे रा न दनैं दन जीवनात मिहलांना होणा या 
शारी रक आिण मानिसक छळािव  लढ याचे उदाहरण ठेवले. यामुळे ित यासोबत जे काही घडले ते पुढे 
कुणालाही सामोरे जावे लागू नये. या शोकांितकेमुळे सव  यायालयाने अॅिसड िव चे िनयमन कर यासाठी आिण 
दशेातील अॅिसड ह यांिव  काही कठोर कारवाईची तरतूद केली. ल मी अ वाल आता अॅिसड ह ल े
थांबव या या उ शेाने एक भारतीय चारक आिण टी ही हो ट आह.े 
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मराठी सािह यातील ओवीगीतातंनू समाजसधुारणामराठी सािह यातील ओवीगीतातंनू समाजसधुारणामराठी सािह यातील ओवीगीतातंनू समाजसधुारणामराठी सािह यातील ओवीगीतातंनू समाजसधुारणा 
सशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथसशंोधक िव ाथ  

ीमती योती भगवानराव जोशीीमती योती भगवानराव जोशीीमती योती भगवानराव जोशीीमती योती भगवानराव जोशी 
िववेकानंद कला, सरदार दिलप सग वािण य व िव ान महािव ालय, औरंगाबाद ९५०३६७३३८९ 

तावना तावना तावना तावना ---- 
सतंतसतंतसतंतसतंत गंगगंंग ंसपं ीचा नकोसपं ीचा नकोसपं ीचा नकोसपं ीचा नको कककक  तूततूूतू गंगगंंग ंहवेाहवेाहवेाहवेा IIII 

तु यातु यातु यातु या काळजाचाकाळजाचाकाळजाचाकाळजाचा कंठ तु याकंठ तु याकंठ तु याकंठ तु या जनमालाजनमालाजनमालाजनमाला जावा जावा जावा जावा II II II II vi 
एक माउली आपल े िवचार  करतीये क , “आप या लेकराबाळांचा आिण पै याचा गव कधीच क  

नकोस. यापे ा तू तु या मुलांवर असे सं कार कर क  याने तुला आयु यभर ेमाने साभंाळावे.” 

आप या दशेात आजपयत अनेक थोर समाजसुधारक होऊन गेल.े यात आपण ामु याने वामी िववेकानंद, 

िवनोबा भावे, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, ध डो केशव कव, राजा राममोहन रॉय, योितबा फुल,े बाबा आमटे व 

इतरही अनेक थोर लोकांची गणना करतो. यांनी केलले ं काय ह े सग या जगाने पािहलेल ं आह,े वीकारल ं आह.े 

िवशेष हणज ेआजपयत यां याब ल बरंच िलिहल,ं बोलल,ं छापल ंगेलेल ंआह.े अ या महान लोकांची ओळख क न 

ायची काहीच गरज पडत नाही. यांचं नाव यांचे काय सांगून जातं. या लोकांमुळे आज आप या समाजात 

प रवतन झालेल ेआपण पा  शकतो. भारतीय इितहासात ह ेसगळे थोर समाजसुधारक अजरामर झालेल ेआहते.  

समाज सुधारणा करत असताना या समाजसुधारकाचंे काय उठून दसले, लोकांपयत ते पोहोचल,े समाज 

सुधार या या उ शेाने मु ाम न ते समाजासमोर येऊन काय करत होते. परंतु याही पूव पासून, काळ न  सांगता 
येणार नाही पण खूप पूव पासून अनपेि तपणे का असेना पण काही समाजसुधारक समाजाला सुधार यासाठी य  

करत होते. यांचे य  जाणीवपूवक नसतीलही परंतु अजाणतेपणाने का असेना त ेसमाजाला दशा दे याच ेकाम 

करत होते. अ याच समाजसधुारकांनी आप या ओ ांमाफत समाजकाय केलेलं आहचे, याचबरोबर यांनी मराठी 
सािह यात दखेील मोठे योगदान दलेले आह.े ते अ िस  समाजसुधारक हणज े ‘जा याबरोबर ग पा मारणा या 
ि यां’.  

मागील अनेक काळापासून या ि यांनी जा याबरोबर मारले या ग पा जर पािह या तर आप याला यां या 
कायाची क पना येईल. याकरताच वरील ओवी दलेली आह.े वरील ओवीत ती माउली समाजाला कती सुंदर 
उपदशे दतेे ह ेपािह यावर वरील उपदशे हा समाजसुधारणेचाच एक भाग आह ेअसे वाटते. 
ओवीगीतां ारे ओवीगीतां ारे ओवीगीतां ारे ओवीगीतां ारे समाजसधुारणासमाजसधुारणासमाजसधुारणासमाजसधुारणा    ----:::: 

ओवीगीतांचा अ यास करत असतांना ल ात यतेे क , ओवीगीतां या मा यामातनू ि यांनी कतीतरी 
िवषयांना पश केलेला आह.े यात समाज, धम, मू य, नातेसंबंध, कृिष, सािह य, अ या म इ या द अनेक िवषयाचंा 
समावेश होतो. ह ेसगळं करत असताना या या काळी समाजात असणा या चकु या गो ना उ शूेन सु ा या 
ि या  झाले या दसून येतात.  

““““पोरी यापोरी यापोरी यापोरी या    पशैानंपशैानंपशैानंपशैानं    बापबापबापबाप    झालाझालाझालाझाला    समरतसमरतसमरतसमरत    I I I I कसाबा याकसाबा याकसाबा याकसाबा या    मागंमागंमागंमागं    गायगायगायगाय    िनघालीिनघालीिनघालीिनघाली    हबंरतहबंरतहबंरतहबंरत    II”II”II”II”vii 

‘कसाब जसा िवकत घेतले या गाईला बांधून ओढत-फरफटत नते असतो आिण ती िबचारी गरीब गाय 
आप या मालकाकड ेबघून मो ाने हबंरडा फोडत असत ेतसेच पोरीचा बाप पोरा या बापाकडून पैसे घेतो आिण 
ल  झा यावर मुलीची मा  या गाईसारखीच अव था होते.’  

या काळ या अितशय वलतं ाब ल वरील ओवी ारे माउली  झाली आह.े या चुक या थेवर 
नेमकेपणाने बोट ठेवत कदािचत व-अनुभव असेल कवा आजूबाजूला रोज घडणा या अ या घटना असतील, या 
ददुवी मुली या मनातील नेम या भावना ही ओवी मांडून जाते.  

““““माझीमाझीमाझीमाझी    गव याचीगव याचीगव याचीगव याची    जातजातजातजात    िनरसंिनरसंिनरसंिनरसं    नाहीनाहीनाहीनाही    िमळणारिमळणारिमळणारिमळणार    I I I I एकाएकाएकाएका    मापातमापातमापातमापात    दोनदोनदोनदोन    कपकपकपकप    पाणीपाणीपाणीपाणी    खपणारखपणारखपणारखपणार    II”II”II”II”viii 

वरील ओवीचा अथ सरळ सरळ कळतो. या ओवी ारे ती माऊली या काळात चालणा या भेसळीवर 
आपला राग  करताना दसते. आप या नजरेसमोर चुक या गो ी घडत असताना आपण शांत बसन ेहा पयाय 
असू शकत नाही. आप या प तीने याचा िवरोध करणे आव यक असते. अनेकदा ती चुक ची गो  आपण सुधा  
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शकत नसलो तरी ते सहन कर यापे ा यावर आपण आपले िवचार तरी न च कट क  शकतो. वरील ओवी ारे 
तेच िवचार कट झालेले दसून येतात. 

““““जातीसाठीजातीसाठीजातीसाठीजातीसाठी    खातेखातेखातेखाते    मातीमातीमातीमाती, , , , कुळासाठीकुळासाठीकुळासाठीकुळासाठी    खातेखातेखातेखाते    ख तख तख तख त    I  I  I  I  जातकुळीजातकुळीजातकुळीजातकुळी    हीहीहीही    लौ ककाचीलौ ककाचीलौ ककाचीलौ ककाची    व तव तव तव त    II”II”II”II”ix 

माणसा या िजवापे ा, सुखापे ा, आनंदापे ा माणसाला आपली जात, कुळ यांची खोटी शान मह वाची 
वाटते. यासाठी तो ि यांची ढाल क न लढतो ह े आपण समाजात नेहमीच पाहत असतो. जात, कुळ 
सांभाळ याची जबाबदारी ही फ  ी याच खां ावर असत.े हणूनच वरील ओवीत एक माऊली समाजाला 
आरसा दाखव याचं काम करतीये. जात-कुळ सांभाळ याची िज मेदारी ही फ  ि यांची, पण पु ष मा  समाजात 
कसेही वागायला मोकळे. ते कसेही वागले तरी जातीला आिण कुळाला ब ा लागत नाही. ि यांना मा  तो 
अिधकार नाही. याब लची खंत वरील ओवीतनू  झालेली दसून यतेे. 

““““घरचीघरचीघरचीघरची    अ तरुीअ तरुीअ तरुीअ तरुी    हायहायहायहाय    खोबयाचंखोबयाचंखोबयाचंखोबयाचं    खाडंखाडंखाडंखाडं    I I I I परायापरायापरायापराया    नारीसाठीनारीसाठीनारीसाठीनारीसाठी    घालीघालीघालीघाली    मोरीम येमोरीम येमोरीम येमोरीम ये    त डत डत डत डII”II”II”II”x 

सं कृतम ये एक हण आह े‘कामातुराणां न भय ंन ल ा I’ ज ेकामवासनते आंधळे झालेले आहते यानंा न 
कशाची भीती असते न कशाची लाज असते. पु षां या अशा वाग याला कंटाळले या मायमाऊली समाजातील 
वा तवावर काश टाकून पु षांना सणसणीत चपराक लगावतात. या हणतात क , ‘घरी सो यासारखी बायको 
असताना दखेील  पर ीसाठी पु ष लोक शेण खातात.’ अथात सगळेच पु ष तस ेनसले तरी अनेक ि यांना हा 
अनुभव रोजचा असावा अस े वाटते. घरची ी सगळे सुख दते असतानासु ा बाहरे या नालीतले पाणी िपणे ह े
समाजातील वाढलेली िवकृती दाखवते. वरील ओवी ारे या िवकृतीवर घणाघात केललेा दसून यतेो.  

या व अशा अनेक ओवीगीतां ारे अनके अनािमक माय माऊलीनी समाजातील अनेक चकु या, 
समाजिवघातक गो वर काश टाकून एक कारे समाजसुधारणेचे काम केले आह े असे हणता येऊ शकते. 
याच माणे केवळ चुक या गो वर कश टाकून यािवषयीच चचा न करता अनके माउल नी समाजाला दशा 

दे याचे काम सु ा केलेल ेआढळून येते. 
““““हेहहेेहे    ग ंशजेा रणी बाईग ंशजेा रणी बाईग ंशजेा रणी बाईग ंशजेा रणी बाई, , , , एका दारान ंग ंवाग ूएका दारान ंग ंवाग ूएका दारान ंग ंवाग ूएका दारान ंग ंवाग ूI I I I ननेतंी ग ंमाझी मनैाननेतंी ग ंमाझी मनैाननेतंी ग ंमाझी मनैाननेतंी ग ंमाझी मनैा, , , , ननेतंा ग ंतझुा राघ ूननेतंा ग ंतझुा राघ ूननेतंा ग ंतझुा राघ ूननेतंा ग ंतझुा राघ ूII”II”II”II”xi 

आप या बाळांवर चांगले सं कार हो यासाठी एक माउली आप या शेजारणीला िवनंती करतीये क , ‘अगं 
शेजा रणी ताई, माझी मुलगी लहान आह ेआिण तुझा मुलगा पण लहान आह.े यामुळे आपण दोघेही एकमेकांशी 

ेमाने वागू. शेजारधम पाळू.’  
ओ ांचा अ यास करतानंा असे ल ात येते क , या ओ ा या ‘सू ’ व प आहते. अ यंत कमी श दात यात 

खूप मोठा आिण ग भत अथ सांिगतलेला असतो. वरील ओवी ही अ यंत कमी श दात अितशय मोठा अथ सांगून 
जाते. आपण जर एकमेकाशंी नीट वागलो, एकमेकां या अडीअडचण या वेळी धावून आलो, एकमेकां या 
सुखद:ुखात सहभागी झालो तर आपली मुलं पण ह े िशकतील. आप या मुलां या सामािजक जाणीवा ग भ 
कर याचा य  वरील ओिव ारे के याचे आपण पा  शकतो. 

““““ता हे यालाता हे यालाता हे यालाता हे याला    दतेीदतेीदतेीदतेी    पानीपानीपानीपानी, , , , भकेु यालाभकेु यालाभकेु यालाभकेु याला    घालीघालीघालीघाली    जऊेजऊेजऊेजऊे    I I I I धमराजाधमराजाधमराजाधमराजा    तझुेतझुेतझुेतझुे    भाऊभाऊभाऊभाऊ’ II’ II’ II’ IIxii 

‘तहानले या माणसाला पाणी दतेात, भकेु याला खाऊ घालतात. ह ेधमराजा तुझे भाऊ होऊन आ ही तुझे 
काय पुढे चालवत आहोत.’ 

वरील ओिव ारे तहान आिण भूक ह े ाितिनिधक व पात घेवून धमराजाचा उ लेख केलेला आह.े हणज े
धमराज या माणे दीन-दिलत, गरीब-उपेि त, गरजू  दारात आ यावर सतंु  करत असे, या माणे आ हीही 
आम या परीने श य होईल तेवढे करायचा य  करतो. आ ही वतः धमराज नाही होऊ शकत, कारण आ ही 
सग यांना सगळं नाही दऊे शकत. परंतु आ ही धमराजाचे भाऊ होऊन आ हाला श य आह ेतेवढे मा  करतो. 
कती मह वाचा संदशे या ओवी ारे दलेला दसनू येतो.  

““““मायावाचनूमायावाचनूमायावाचनूमायावाचनू    मायामायामायामाया, , , , मायामायामायामाया    कोनालाकोनालाकोनालाकोनाला    फुटेनाफुटेनाफुटेनाफुटेना    I I I I पा यापावसावाचनूपा यापावसावाचनूपा यापावसावाचनूपा यापावसावाचनू, , , , रानरानरानरान    िहरिहरिहरिहरवंववंंवं    दसनेादसनेादसनेादसनेा”II”II”II”IIxiii 

‘ या माणे पाउसपा यािशवाय िहरवळ दस ूशकत नाही याच माणे ेमिशवाय ेम िमळू शकत नाही.’  
अ यंत चपखल उदाहरणा ारे ेमाचा उपदशे दणेारी ही ओवी. आप या आजूबाजूचा प रसर, शेती, रान 

जर िहरवंगार पहायच ंअसले तर पाऊस आव यक आह,े पाऊस नसेल तर य पूवक पा याची व था करावी 
लागते याच माणे आप या आजूबाजू या, आप या संबंधात या, ना या-गो यात या, शेजार-पाजायाकडून जर ेम, 
आपुलक , िज हाळा पािहज ेअसेल तर य पूवक आप यालाही यांना ेम, आपुलक , िज हाळा ावाच लागेल. 
‘जे पेराल तचे उगवेल’ या उ ला अनुस न ेम पेरा हणजे ेम िमळेल असेच या ओवी ारे सांिगतलेले दसून यते.े 
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वरील ओवी कृषीिवषयक लोकगीतांशी संबंिधत जरी असली तरी यातून खूप मोठा सामािजक संदशे समाजाला 
िमळतो. 

““““संप ी यासंप ी यासंप ी यासंप ी या    घरीघरीघरीघरी    दबुळंदबुळंदबुळंदबुळं    जायाजायाजायाजाया    लाजंलाजंलाजंलाजं    I I I I बरसलेबरसलेबरसलेबरसले    मघेराजमघेराजमघेराजमघेराज    शतेीशतेीशतेीशतेी    खळाळूनखळाळूनखळाळूनखळाळून    आजंआजंआजंआजं    II”II”II”II”xiv 

‘गरीब लोक ीमंतां या घरी जायला लाजत असतात. ीमंत लोक गरीबा या घरी यायला कचरत 
असतात. परंत ु पावसाच ंअसं नसतं. तो जे हा बरसतो ते हा शेती, ड गर, द या, माळरान, ओसाड जागा अ या 
सग याच ठकाणी बरसतो.’ 

समाजातील भेदभावावर या ओवी ारे भा य केलेले आह.े येथे गरीब- ीमंत ह े ाितिनिधक व पात 
घेतलेले असले तरी यात उ -नीच, सवण-दिलत, ी-पु ष, काळा-गोरा, िशि त-अिशि त, इ या द सगळेच भेद 
अपेि त असावेत. कारण वरील ओवीत उ धृत उदाहरण ह ेया सग यांवर तेवढेच लागू होते. या सवाना पावसाचा 
आदशही याच ओवीम य ेघालून दलेला दसतो. कवा असेही हणू शकतो क , पाऊस हा सु ा िनसगाचा ितिनधी 
हणून या ठकाणी वापरला असावा. कारण िनसग हा कधीच भेद करत नाही. ऊन, वारा, पाउस ह ेसगळीकड े

सारखेच असतात. िनसगा माणेच आपण माणसांनीही असेच सवाशी भेदभाव न करता राहावे असचे या ओिवतु  
या माउलीला सांगायचे असावे. 

““““आरोतेआरोतेआरोतेआरोते    बारोतेबारोतेबारोतेबारोते    सीताबाईसीताबाईसीताबाईसीताबाई    चाललीचाललीचाललीचालली    धवुालेधवुालेधवुालेधवुाले    I I I I केगाईकेगाईकेगाईकेगाई    ितचीितचीितचीितची    सासूसासूसासूसासू    बसलीबसलीबसलीबसली    अ रअ रअ रअ र    लीहालेलीहालेलीहालेलीहाले    II”II”II”II”xv 

समाजातील ि यां या िश णाची अव था या ओवीत मांडलेली दसून येते. लहानपणी िश ण घाय या 
वयात ि यांना िश ण िमळत न हते, दले जात न हते. परंतु जे हा िश ण यायची संधी िमळते ते हा िज  
असलेले लोक ती संधी सोडत नाहीत. यासाठी घर या इतर ि याही यानंा मदत करतात हचे वरील ओवीव न 
दसून यतेे. ‘बाळंत असलेली सीताबाई लेकराचे कपड ेवगैरे वतःच धुवायला जात ेव ितची सासू मा  िलिहणं-

वाचणं िशकायला जाते.’  याव न या काळातली ी िश णाची अव था जरी दसत असली तरी समाजासाठी एक 
मोठा संदशे सु ा दलेला दसून येतो क , तु ही ठरवले या कायात कतीही िव  यऊे ा, तुमची िज  असेल तर 
तु ही न च यश वी हाल. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ----:::: 

अ या असं य ओवीगीतां ारे अनेक ि यांनी आपले िवचार न दवून मराठी सािह यात मोठे योगदान दले 
आह ेतसेच या ओ ां ारे िप ा अन िप ांवर यानंी सं कार दे याच ेकाय पण केले आह.े यात असं य ओ ा 
अशा आहते या कोणी के या याब ल न  काहीच मािहती नाही. या मौिखक प तीने ह तातं रत होत रािह या. 
अनेक ओ ा ज म या आिण लगेच लयाला गे या. काही ठकाणी हणजे अगदीच काही मोज याच ि या मा  
आजही ओ ाचंी िन मती करत आहते. मा या नािशबान ेमा या आई या सहवासामुळे मलाही ओवीगीतांची रचना 
करता येते. ““““कुणाच ेग धन कुणाची सपं ी कुणाच ेग धन कुणाची सपं ी कुणाच ेग धन कुणाची सपं ी कुणाच ेग धन कुणाची सपं ी I I I I बाई दसुयाच ेधन घते यान ई जीवाला आप ीबाई दसुयाच ेधन घते यान ई जीवाला आप ीबाई दसुयाच ेधन घते यान ई जीवाला आप ीबाई दसुयाच ेधन घते यान ई जीवाला आप ी”””” ह ेव अशा अजनू 
काही ओवीगीतांची रचना ह ेसं कार मा या आईकडून मला ह तांत रत झाले असहेी हणता येईल. मा या पुढ या 
िपढीला ओवीगीतांचे सं कार दतेा येतील क  नाही मािहत नाही पण या ओवीगीतांमधून होणारे सं कार मा  
पुढ या िपढीला दऊे शकले. अजूनही दते आह.े आज समाजाम ये काही ठकाणी ज ेसं कार आप याला पाहायला 
िमळतात यात काही अंशी का असेना पण या ओवीगीतांचा वाटा न  आह.े कारण या ि यांनी केवळ आपल े
िवचार  केले नाहीत तर आप या पुढ या िपढीला ह ेसं कार ह तांत रत केल.े यामुळे यांचे समाजकाय आपण 
नाका  शकत नाही. समाज सुधारणेत यांचे िवचार व काय ह ेअदृ य व पातले जरी असले तरी समाजसुधारणेत 
या असं य ि यांचे व मराठी सािह यात या असं य ओवीगीतांचे योगदान मोलाचे आह.े 
lanHkZ xzaFklanHkZ xzaFklanHkZ xzaFklanHkZ xzaFk 

1. रमाबाई भगवानराव जोशी, नांदडे, य  मुलाखत 
2. पान. .१७५, करण ४, मराठी लोकगीतातील समाज दशन – डॉ.भारत हंडीबाग 
3. पान . १८१, करण ४, मराठी लोकगीतातील समाज दशन – डॉ.भारत हंडीबाग 
4. ओवी .२१, https://www.transliteral.org/pages/z71018133442/viw 

5. पान .२१०, पराया नारीसाठी, लोकसं कृतीतील ी पे – डॉ.कृ णा इंगोले 
6. रमाबाई भगवानराव जोशी, नांदडे. य  मुलाखत 
7. िनमला जीवनराव क याणकर, िव णुपुरी, नांदडे. य  मुलाखत. 
8. ओवी .१३, पान .५६, अनु.०२ - कृषीिवषयक लोकगीते, कृषीसं कृतीमधील लोकवा य – डॉ.पंिडत शद े
9. ओवी .६०, पान. .७५, अनु.०२ - कृषीिवषयक लोकगीते, कृषीसं कृतीमधील लोकवा य – डॉ.पंिडत शद े
10. ओवी . ७४५, पान .१७१, अनु.४१ – ौढ िश णाची न द, ि यांची गाथा – डॉ.न.ह.खोडे 
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^^yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku**^^yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku**^^yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku**^^yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku**    
lksiku ckGklkgsc uoFkjlksiku ckGklkgsc uoFkjlksiku ckGklkgsc uoFkjlksiku ckGklkgsc uoFkj    

,e-,-] ,e- fQy]ih,pMh fo|kFkhZ ¼jkT;”kkL=½ MkW-ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk fo|kihB]vkSjaxkckn] sbnavthar@gmail.com, 
7875707633 

 

1111---- izkLrkfod % izkLrkfod % izkLrkfod % izkLrkfod %     
 lgdkj EgaVys dh vkfFkZd] lkekftd o jktdh; ;k frUgh ?kVdkapk laxe fnlwu ;srks- ;kcjkscjp 
izLFkkfir vkf.k foLFkkfir ;k ladYiukgh tUe ?ksrkr- lektkrhy fofo/k ?kVdkauk ,d= cka/kwu Bso.;kph 
rkdn QDr lgdkjkr vkgs vls EgaVys rj okoxs Bj.kkj ukgh- loZ ?kVdkarhy yksdkauk ,d= ?ksÅu yksdusrs 
ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh vgenuxj ftYº~;kr ,d eksBh lgdkj pGoG mHkh dsyh- lkekftd o d`’kh 
?kVdkyk izk/kkU;dze nsÅu lgdkjkP;k ek/;ekrwu lokZafxu fodkl ?kMowu vk.kyk- 
2222---- la”kks/ku e;kZnk %la”kks/ku e;kZnk %la”kks/ku e;kZnk %la”kks/ku e;kZnk %        
 izLrqr la”kks/ku gs vgenuxj ftYg~;krhy lgdkj pGoGh”kh fuxMhr o e;kZnhr vlwu ;k la”kks/ku 
ys[kklkBh “kCne;kZnk vlY;kus egRRokP;k eq|kaoj FkksMD;kr la”kks/kukRed fo”ys’k.k dj.;kr vkys vkgs-  
3333---- x`fgrds % x`fgrds % x`fgrds % x`fgrds %     

1- yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh “ksrdjh fgrkP;k lgdkjh laLFkk mHkkjY;k vkgsr- 
2- yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh lgdkjkrwu lokZafxu fodkl lk/kyk- 
3- yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh lgdkjh laLFkk mHkk:u R;k ok<hl ykoY;k-  
4- ftYgk lgdkjh cWadsP;k lgdk;kZus ek:rjkokauh “ksrdÚ;kauk mesn fnyh- 

4444---- la”kks/ku lk/kus  la”kks/ku lk/kus  la”kks/ku lk/kus  la”kks/ku lk/kus  % % % %     
 izLrqr la”kks/kuklkBh izkFkfed o nq̧ ;e lk/kukapk mi;ksx dj.;kr vkyk-  
5555---- mn~ns”k %mn~ns”k %mn~ns”k %mn~ns”k %    
 yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh vgenuxj ftYº~;kr fofo/k lgdkjh laLFkk mHkkjY;k o ok<hl 
ykoY;k ;keqGs vgenuxj ftYº~;krhy lgdkj {ks=kr eksBh ok<>kyh- R;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku 
la”kks/kukRedn`’V~;k vaR;ar egRokps okVys- R;kaps gs ;ksxnku la”kks/kukP;k pkSdVhrwu yksdkai;Zar iksgpfo.ks gk 
izLrqr la”kks/kukpk mn~~ns”k vkgs- 
6666---- O;fDrifjp; %O;fDrifjp; %O;fDrifjp; %O;fDrifjp; %    
 yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy gs vgenuxj ftYº~;krhy ,d egRRokps O;fDreRo vlwu vkfFkZd] 
lkekftd o jktdh; {ks=kcjkscjp lgdkj {ks=krgh R;kaps egRRokps ;ksxnku jkghysys vkgs- 1930 ¼tUe½& 
2002 ¼e`R;q½ gk R;kapk dky[kaM gks;- 'kkys; ftoukrp ek:rjkokauk usr`Rokph vkoM gksrh- ;kph izpsrh R;kauh 
fofo/k lkaLd`frd dk;Zdzekr ?ksrysY;k lgHkkxko:u y{kkr ;srs- “ksrdjh dfeVh] fo/kkulHkk] fo/kkuifj’kn] 
if{k; dk;Zdkfj.kh rlsp jkT;krhy fofo/k egRokP;k fBdk.kh R;kauh vkiys ;ksxnku fnys vkgs- lgdkjkP;k 
ek/;ekrwu usoklk vkf.k “ksoxko rkyqD;krhy ekGjkukoj uanuou Qqyfoys- lgdkjHkq’k.k] Hkkjrh; m|ksxjRu] 
bR;knh v”kk fofo/k egRokP;k iqjLdkjkauh rs lUekfur >kysys vkgsr- ia- tokgjyky usg:] ;”koarjko 
pOgk.k] vkcklkgsc fuackGdj] ;kalkj[ks cyk<~; vkf.k lqlaLdr̀ usR;kapk lgokl o ekxZn”kZu R;kauk ykHkys 
vkgs- ftYº~;krhy lokZafx.k fodklkr R;kapk egRokpk okVk jkghysyk vkgs- ekyd ;k ukokus rs loZZJqr gksrs- 
R;kauh lgdkjkP;k ek/;ekrwu dsysyk dk;kikyV gk vkn”kZe; vkgs- R;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku iq<hy 
izek.ks--- 
7777---- lgdkj {ks=krhy ;ksxnku % lgdkj {ks=krhy ;ksxnku % lgdkj {ks=krhy ;ksxnku % lgdkj {ks=krhy ;ksxnku %     
 yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku Li’V djr vlrkuk lgdkj Eg.kts 
dk;\ lgdkjkph O;k[;k fo’kn dj.ks vfHkizsr vkgs- 
7777----1111----    lgdkj Eg.kts dk;lgdkj Eg.kts dk;lgdkj Eg.kts dk;lgdkj Eg.kts dk;\\\\    
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 lekt “kkL=KkaP;k ers lgdkj gh ,d lkekftd o vkfFkZd pGoG vkgs- euq’;kP;k lkekftd 
o`RrheqGs rks ,df=r] leqnk;ke/;s jkgrks vkf.k ,desdkaP;k enrhus vkiY;k fofo/k xjtk iq.kZ djrks-  
7777----2222----    O;k[;k % lgdkj % O;k[;k % lgdkj % O;k[;k % lgdkj % O;k[;k % lgdkj %     
 Lkgdkj gh ladYiuk Li’V djrk ;koh ;klkBh fofo/k fopkjoarkauh lgdkjkph O;k[;k dsyh vkgs-  
v- ,p dYOgVZ %  
 ^^vkiY;k vkfFkZd fgrkP;k o`f/n~lkBh lekursP;k rRokoj ekuoh Hkwfedsrwu O;fDrauh LosPNsus ,d= 
;sÅu LFkkiu dsysyh la?kVuk Eg.kts lgdkjh laLFkk gks;-** 
c- oSdqaByky esgrk %  
 ^leku xjtk vlysY;k O;fDrauh ,d= ;sÅu vkiY;k leku vkfFkZd mfn~n’VkaP;k iqrZrslkBh LosPNsus 
LFkkiu dsysyk la?kVu izdkj Eg.kts lgdkjh laLFkk gks;-** 
 ofjyizek.ks lgdkjkph O;k[;k fopkjkr ?ksrk lgdkjkph iq<hy oSf”k’V~;s lkaxrk ;srhy %  
7777----3333----    lgdkjkph oSf”k’V~;s %lgdkjkph oSf”k’V~;s %lgdkjkph oSf”k’V~;s %lgdkjkph oSf”k’V~;s %    

1- lekurk gkp lgdkjkpk vk/kkj vkgs-  
2- lgdkj gh LosPNk la?kVuk vkgs- 
3- lHkklnkaP;k vkfFkZd fgrkps j{k.k dj.ks gk ;k la?kVuspk mn~ns”k vlrks-  

8888---- vgenuxj ftYº~;krhy lgdkj pGoG %vgenuxj ftYº~;krhy lgdkj pGoG %vgenuxj ftYº~;krhy lgdkj pGoG %vgenuxj ftYº~;krhy lgdkj pGoG %    
 egkjk"Vª jkT;kP;k udk”kkr e/;Hkkxh LFkku feGfo.kkjk o jkT;krhy {ks=QGkus lokZr eksBk ftYgk 
Eg.kwu ykSdhd vlysyk vgenuxj ftYg~;kyk nq’dkGxzLr ftYgk Eg.kwugh vksG[kyk tkrks- vls vlys rjh 
ftYg~;kus Ål mRiknukr fodze dsyk vkgs-“ksrdÚ;kaP;k Ålkyk jkLr Hkko feGkok o Bjkfod ,dk xVkdMs 
dkj[kkU;kph eDrsnkjh jkgw u;s vkf.k “ksrdjh cka/kokaph fiGo.kwd gksÅ u;s Eg.kwu dkj[kkus “ksrdÚ;kaP;k 
ekydhps vlkosr vlk fopkj 1945 lkyh MkW- /kuat; xkMxhG ;kaP;k v/;{krs[kkyh HkjysY;k ckxk;rnkj 
ifj’knse/;s Bjyk- ;k ifj’knsosGh ftYg~;krhy in~eJh foBB~yjko fo[ks ikVhy ;kauh v”kh Hkwfedk ekaMyh dh 
lk[kj m|ksxklkBh “ksrdÚ;kaP;k tfe.kh dk<wu ?ks.;k,soth myVi{kh R;kaP;kdMwup Ål mRiknu d:u 
?;kos- ;k fopkjkrwu lgdkjh lk[kj dkj[kkU;kpk fopkj iq<s vkyk vkf.k 1950 lkyh vkf'k;k [kaMkrhy 
ifgyk lgdkjh lk[kj dkj[kku vgenuxj ftYg~;kr mHkk jkfgyk- ;keqGs jlkrGkyk xsysY;k vU; lgdkj 
{ks=kyk mHkkjh feGkyh- ;keqGs vusd uo[;kauhgh lgdkj m|ksx {ks=kr inkiZ.k dsys vkf.k lgdkj ok<foyk- 
;kiSdhp ,d Eg.kts lgdkjeg’khZ yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy gks;- 
8888----1111----    yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkyksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkyksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkyksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps lgdkj %  /kksj.k vkf.k okVpkyj %  /kksj.k vkf.k okVpkyj %  /kksj.k vkf.k okVpkyj %  /kksj.k vkf.k okVpky    
 yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaP;k ?kjk.;kyk ikVhydhps oru gksrs- ikVhydhpk dkjHkkj lkaHkkGr 
vlrkuk ek:rjko ifjljkrhy lkekftd dkes ns[khy usVkus djr- ifjljkrhy “ksrdjh oxZ lq[kkok] osGsyk 
R;kaph xjt Hkkxkoh ;klkBh ek:rjkokauk lgdkjh lkslk;Vhph dYiuk lqpyh vkf.k ;k lgdkjh lkslk;VhP;k 
“kqHkkjaHkkus R;kauh ifjljkr lgdkjkph eqgqrZes< jksoyh- 
8888----2222----    nfgxko&us fodkl dk;Zdkjh lsok lgdkjh lkslk;Vh %nfgxko&us fodkl dk;Zdkjh lsok lgdkjh lkslk;Vh %nfgxko&us fodkl dk;Zdkjh lsok lgdkjh lkslk;Vh %nfgxko&us fodkl dk;Zdkjh lsok lgdkjh lkslk;Vh %    
 lkodkjkP;k vfrfjDr O;ktkus eksMysyk “ksrdjh iqUgk uO;k mesnhus mHkk jgkok- R;kyk “ksrdjh gk 
“kki ulqu ojnku vkgs vlk vuqHko ;kok ;klkBh 23 es 1954 jksth yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh 
“ksoxko rkyqD;krhy nfgxko&us ;sFks ifjljkrhy ifgyh lgdkjh lkslk;Vh mHkkjyh- ;k lkslk;VhP;k 
ek/;ekrwu LoLrke/;s dtZ forj.k d:u “ksrdjh cka/kokaph vMp.khauk gkrHkkj yko.;kpk iz;Ru dsyk- rlsp 
foghjhalkBh Lora= fUk/kh jk[kho Bsoyk- T;k cka/kokauk /kkU; ukgh R;kauk ?kkU; Lo:ikr enr dsyh- dtZ osGsr 
u QsMw “kd.kkÚ;k “ksrdÚ;kalkBh ok<ho eqnr fnyh tkr- v”kkizdkjs ifjljkrhy “ksrdjh mHkk jkg.;kl 
nfgxkous fofo/k dk;Zdkjh lsok lgdkjh lkslk;Vhph eksBh enr >kyh- ;kp lsok lgdkjh lkslk;VhP;k 
ek/;ekrwu ek:rjkokauh lgdkj {ks=kr ;”kLoh inkiZ.k dsys- 
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8888----3333----    vgenuxj ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad % vgenuxj ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad % vgenuxj ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad % vgenuxj ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWad %     
 lektkrhy ,dw.k ?kVdkpk m/n~kj Ogkok] R;kauk ,d=hr dke dj.;kph la/kh miyC/k Ogkoh] R;kapk 
vkfFkZd]lkekftd o jktdh; lgHkkx ok<kok gk lgdkjkpk ,d egRokpk gsrw gks;- jk’VªkP;k mUurhe/;s 
lgdkj pGoGhus uopSrU; fufeZys vkgs- 1904 e/;s Hkkjrkr ifgyk lgdkj dk;nk eatwj >kyk vkf.k 
rn~uarj dkgh o"kkZarp Eg.kts 1912 e/;s dks&vkWijsfVOg lkslk;Vht vWDV ukokpk dk;nk eatwj >kyk vkf.k 
lgdkj pGoGhyk vf/kd xrh izkIr >kyh- ;k dk;|kUo;s ^dzsMhV* gk “kCn oxG.;kr vkY;kus [kjsnh&fodzh 
la?k] lsaVªy o yWaM MsOgyiesaV cWadk] x`g iqjoBk lkslk;V~;k ;kalkj[;k fofo/k lgdkjh laLFkkauh Mksds oj 
dk<ys vkf.k lgdkjkph tksjnkj okVpky lq: >kyh- 1945 lkyh MkW- xkMxhG lferhus xzkeh.k dtZfo’k;d 
iz”ukapk lokZafx.k o l[kksy vH;kl d:u vk/kqfud mik;;kstuk lqpfoY;k rj Jh- ljS¸;k ;kaP;k 
v/;{krs[kkyh lgdkjh ;kstuk lferh eqacbZ lgdkjh cWadspk la?k vkf.k Jh- ukukoVh ;kaP;k v/;{krs[kkyh “ksrh 
iqjoBk la?kVuk lferh usewu >kysY;k fopkjeaFkukrwu l/;k vfLrRokr vlysyh fid i/n~rh tUekyk vkyh- 
iq<s vk.k[kh dkgh mik;;kstuk lqpowu ftYgk ifj’kn o ftYgk lgdkjh cWad ;kaP;koj /kksj.kkRed tckcnkjh 
lksifo.;kr vkyh- xksjoky lferhP;k f”kQkj”khuqlkj izR;sd ftYg~;klkBh ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWadkaph 
LFkkiuk gksow ykxyh- dkexkj fnukps vkSfpR; lk/kwu OnSHkkf’kd eqacbZ jkT;kps rRdkfyu eq[;ea=h ;”koarjko 
pOgk.k ;kauh 1 es 1958 jksth vgenuxj ftYg~;klkBh e/;orhZ lgdkjh cWadsph ?kks’k.kk dsyh- 1958 lkyh 
LFkkiu >kysY;k vgenuxj ftYgk e/;orhZ lgdkjh cWadsP;k ifgY;k lapkyd eaMGkoj yksdusrs ek:rjko 
?kqys ikVhy ;kaph o.khZ ykxyh- 1958 rs 2002 i;Zar Eg.ktsp v[ksjP;k “oklki;Zar rs lapkyd eaMGkoj gksrs- 
R;kaP;k cWadsojhy dk;Zdky iq<hy rDR;kP;k vk/kkjs y{kkr ;sbZy- 

rDrk dzrDrk dzrDrk dzrDrk dz----    1 % yks1 % yks1 % yks1 % yks----    ek:rjek:rjek:rjek:rjko ?kqys ;kapk ftYgk lgdkjh cWadsojhy dk;Zdkyko ?kqys ;kapk ftYgk lgdkjh cWadsojhy dk;Zdkyko ?kqys ;kapk ftYgk lgdkjh cWadsojhy dk;Zdkyko ?kqys ;kapk ftYgk lgdkjh cWadsojhy dk;Zdky----    

vvvv----dzadzadzadza----    o"kZo"kZo"kZo"kZ    inininin    

1 1958 & 1977 lapkyd 
2 1978 & 1980 psvjeu 

3- 1981 & 1985 lapkyd 

4- 1986 & 1987 psvjeu 

5- 1988 lapkyd 

6- 1989 &1990&91 psvjeu 

7- 1991 & 2002 ¼e`R;w½ lapkyd 

vg- ft- lg- cWad ekfgrhi=dko:u 
lnj rDR;ko:u vls y{kkr ;srs dh] yksdusrs Ekk:rjko ?kqys ikVhy ;kaph vgenuxj ftYgk cWadsP;k 

lapkyd eaMGkroj ?kV~V idM gksrh- R;kauh ;k cWadsP;k ek/;ekrwu fofo/k “ksrdjh fgrkps fu.kZ; ?ksrys- ;k 
cWaadsP;k ek/;ekrwu “ksrdÚ;kauk o Bsfonkjkauk vYiO;ktkr dtZ miyC/k gksÅ ykxys- ek:rjko ftYgk cWadsps 
psvjeu vlrkuk gh cWad vkf”k;k [kaMkrhy vxzxU; lgdkjh CkWd Eg.kwu ukok:ikl vkyh- lk[kj dkj[kkus] 
“ksrdjh] “kS{kf.kd laLFkk] pWfjVscy VªLV] cpr xV] irlaLFkk v”kk fofo/k ?kVdkauk dtZiqjoBk d:u ;k 
LkaLFkkauk Mc?kkbZyk ;s.;kiklwu lkojys- 
8888----4444----    Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk %Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk %Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk %Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk %    
¼yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk½¼yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk½¼yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk½¼yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk½    

in~eJh foB~Byjko fo[ks ikVhykauh vgenuxj ftYg~;kr lgdkjh lk[kj dkj[kkuk mHkk:u ns”kkiq<s 
uok vkn”kZ Bsoyk- vgenuxj ftYg~;kr vkt 16 is{kk vf/kd lk[kj dkj[kkus vkgsr- ;kaiSdh toGikl 12 o 
;kis{kk vf/kd dkj[kkus gs lgdkjh rRokrj pky.kkjs vkgs- vgenuxj ftYg~;krhy“ksoxko & usoklk 
rkyqD;kpk fodkl MksG~;kleksj Bsowu yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhykauh 1970 lkyh ifjljkrhy “ksrdÚ;kauk 
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lkscr ?ksÅu Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[;kU;kph fufeZrh dsyh- ;k lgdkjh dkj[kkU;kojhy R;kapk 
dk;Zdky iq<hyizek.ks & 

RkDrk dzaRkDrk dzaRkDrk dzaRkDrk dza----    02 % Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kku02 % Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kku02 % Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kku02 % Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkukkkk    psvjeu psvjeu psvjeu psvjeu ¼1970 rs 1999½¼1970 rs 1999½¼1970 rs 1999½¼1970 rs 1999½                

vvvv----dzadzadzadza----    psvjeupsvjeupsvjeupsvjeu    dk;Zdkydk;Zdkydk;Zdkydk;Zdky    
01 Jh-ek:rjko?kwys 19@10@1970 rs 13@08@1978 
02 Jh- ujoMs ukjk;.kjko 14@08@1977 rs 23@03@1983 
03 Jh- ek:rjko ?kqys 24@03@1983 rs 27@05@1987 
04 Jh- ujoMs ukjk;.kjko 28@05@1987 rs 05@01@1994 
05 Jh- ek:rjko ?kqys 06@01@1994 rs 28@02@1999 

yks-ek-?kq-ik-Kk-lg-lk- dkj[kkuk dk;kZ- ekfgrho:u 

ofjy rDR;ko:u vls y{kkr ;srs dh yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh vkiY;k g;krhr lokZf/kd 
dkG psvjeu in miHkksxys vkgs- QDr inp miHkksxys ukgh rj ,d fodklkRed dk;Z R;kauh ;k 
dkj[kkU;kP;k ek/;ekrwu ?kMowu vk.kys- vktoj ;k dkj[kkU;kyk ekth eq[;ea=h ;”koarjko pOgk.k] “kjnjko 
iokj] v..kklkgsc ikVhy] in~eJh foB~Byjko fo[ks ikVhy] vkcklkgsc fuackGdj] HkkÅlkgsc Fkksjkr] 
in~efoHkw’k.k ckGklkgsc fo[ks ikVhy] bR;knh fnXxtkauh o fofo/k {ks=krhy ekU;ojkauh HksVh fnysY;k vkgs- ;k 
dkj[kkU;kP;k ek/;ekrwu x̀gfuekZ.k izdYi] fofo/k lkaLd`frd mRlo] efgyk cpr xV] fot fufeZrh izdYi] 
daiks’V [krs fufeZrh o fodzh] fofo/k vuqnku ;kstuk] ek/;fed] mPpek/;fed fo|ky;] egkfo|ky;] 
ra=f”k{k.k] ifCYkd Ldwy] jksiokVhdk& vR;k/kqfud lq/kkfjr cs.ks] mlrksM okgrwd ;kstuk o jLrs fodkl & 
cka/kdke ;kstuk vls fofo/k izdYi dk;Zjr vkgsr- ;kr yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kapk flagkpk okVk 
vkgs- R;kaP;k fopkj vkf.k iz;Rukrwup gk lgdkjh lk[kj dkj[kkuk mHkk jkghyk vkgs-R;kaPks ;ksxnku y{kkr 
?ksrk vktjksth ;k dkj[kkU;kps Eg.ktsp Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkU;kps ukekarj ^yksdusrs ek:rjko 
?kqys ikVhy Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk* vls dj.;kr vkys vkgs- 
8888----5555----    “ksoxko foHkkx lgdkjh dkiwl ftfuax o izflax lkslk;Vh fy“ksoxko foHkkx lgdkjh dkiwl ftfuax o izflax lkslk;Vh fy“ksoxko foHkkx lgdkjh dkiwl ftfuax o izflax lkslk;Vh fy“ksoxko foHkkx lgdkjh dkiwl ftfuax o izflax lkslk;Vh fy----    % % % %     
 vgenuxj ftYgk tlk Ål ;k fidklkBh vksG[kyk tkrks rlkp rks dkiwl fidklkBhgh izfl/n~ 
vkgs- fo”ks’kr% “ksoxko rkyqdk gk Tokjhps o dkilkps HkkaMkj Eg.kwu izfl/n~ vkgs- 1950&60 P;k n”kdkr ;k 
rkyqD;kr o ifjljkr dkilkps mRiUu eksB~;k izek.kkoj ?ksrys tkr vls- “ksrdÚ;kaP;k “ksrkr ika<js lksus 
MkSynkj FkkVkr Mksyr vls- ek= gsp lksus tsOgka cktkjkr fodzhlkBh ;sr R;kosGh ;k lksU;kyk ekrheksy 
Hkkokr O;kikjh [kjsnh djr vls- ;kps eq[; dkj.k Eg.kts “ksrdjh cka/kokauk gDdkph ftfuax uOgrh- gkp 
fopkj o “ksrdÚ;kaps nq%[k yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauh vksG[kys o 06 Qsczqokjh 1960 jksth “ksrdjh 
cka/kokaP;k gDdkph lgdkjh ftfuax vW.M izsflax lkslk;Vh ¼uksan.kh dza- 22085½mHkkjyh- ;k lgdkjh 
lkslk;VheqGs rkyqD;krhy o ifjljkrhy “ksrdÚ;kauk gDdkpk cktkj feGkyk- ;k lkslk;VhP;k lHkkln 
eaMGkr LFkku ikfgts vlsy rj rks “ksrdjh vlkok o rks dkiwl mRiknd vlkok v”kh egRokph vV ;ke/;s 
gksrh-  
8888----6666----    tk;dokMh /kj.k & lgdkjh tyflapu ;kstuk % tk;dokMh /kj.k & lgdkjh tyflapu ;kstuk % tk;dokMh /kj.k & lgdkjh tyflapu ;kstuk % tk;dokMh /kj.k & lgdkjh tyflapu ;kstuk %     

tk;dokMh /kj.k fufeZrhlkBh “ksoxko o usoklk rkyqdk feGwu 30 is{kk vf/kd xkos ik.;k[kkyh xsyh- 
;k xkokarhy yksdkaps iquoZluklkBh yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kapk y<k o ;ksxnku egRoiq.kZ Bjrs- 
/kj.k iq.kZ >kY;kuarj tk;dokMh tyk”k; QqxoV;koj eqGk mtO;k dkyO;koj o tk;dokMh mtO;k 
dkyO;koj ,dw.k 14 milk tyflapu dk;kZfUor d:u 3 VDds ik.kh cWd okVjlkBh jk[kho Bsoys- ;kps 
fu;kstuklkBh o ik.khiV~Vh olwyh o ns[kjs[k O;oLFkkiuklkBh 14 is{kk vf/kd ik.kh iqjoBk lgdkjh laLFkkaph 
fufeZrh dsyh- ;kiSdhp ,d Jh- nRr ik.kh iqjoBk lgdkjh laLFkk e;kZ- nfgxkous gks;- fg laLFkk LFkkiu 
>kyh R;kosGh yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kauk LkaLFkkid psvjeu Eg.kwu dk;Z dj.;kph la/kh feGkyh- 
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rj i?kkdj jked̀’.k] eulqjHkkbZ iBk.k] ccujko dekunkj] ;knqjko ckjxqts] fHkdkth xqatkG o lqgkl xka/kh 
;kaps ifgY;k fu;qDr eaMGkr lnL; Eg.kwu ek:rjkaokauk lgdk;Z feGkys-  
9999---- fu’d’kZ % fu’d’kZ % fu’d’kZ % fu’d’kZ %     

yksdusrs ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaph lgdkj pGoG o okVpky ;kpk la”kks/kukRed vk<kok fopkjkr 
?ksrk iq<hy dkgh fu’d’kZ y{kkr ;srkr-    

1111---- yksdusrs ek:rjko ?kqys ;kaps lgdkj {ks=krhy ;ksxnku vkn”kZ o dk;Z{ke vkgs- 
2222---- yksdusrs ek:rjkokauh lgdkjkrwu vkfFkZd] lkekftd o jktdh; gsrw lk/krk ;srks ;kps mnkgj.k 

4fnys vkgs- 
3333---- yksdusrs ek:rjkokauh fofo/k lgdkjh laLFkk mHkkjY;k o R;k ok<hl ykoY;k vkgs-  

10101010---- lekjksi % lekjksi % lekjksi % lekjksi %     
v”kk izdkjs ek:rjkokapk lgdkj {ks=krhy ;ksxnku fl/n~ gksrs- R;kauh QDr lgdkjh laLFkk fufeZY;kp 

ukgh rj R;k ok<hlgh ykoY;k- lgdkjkrwu lokZfxa.k fodkl lk/krk ;srks gk vkn”kZ R;kauh vkiY;kiq<s Bsoyk 
vkgs- vkt rs g;kr ulys rjh R;kauh mHkkjysY;k laLFkk R;kaP;k vkn”kZ dkjHkkjkeqGs vktgh xfrekui.ks pkyw 
vkgs gs izLrqr la”kks/ku vH;klkrwu fnlwu vkys- 
11111111---- lanHkZlwph lanHkZlwph lanHkZlwph lanHkZlwph % % % %     

1111---- psaxqys] iBk.k] ^Hkkjrh; lgdkj pGoG*] dkWfUVusUVy izdk”ku] iq.ks-    
2222---- lqnkejko ers] xfreku usr`Rokph okVpky] ^Jh ek:rjko ?kqys ik- 51 lqo.kZ egksRlo xq.kn”kZu*] laiknd@izdk”kd % 

;”koarjko xMk[k] 1981-    
3333---- tx/kus vkj- ,e-] ^,d fo”oLr*] izdk”kd % panz”ks[kj ?kqys ikVhy] lgdkj eqnz.kky;] iq.k] 2003-    
4444---- 1 rs 31 dza- okf’kZd vgoky] yksdusrs ek:rjko ?kqys ik- Kkus”oj lgdkjh lk[kj dkj[kkuk fy-] Kkus”ojuxj-    
5555---- Jh- dkjHkkjh xk;ds] dkj[kkuk iz”kkld & eqyk[kr    
6666---- Jh- ikaMqjax vHkax] dkj[kkuk Ogk- psvjeu & eqyk[kr     
7777---- Jh- panz”ks[kj ?kqys] dkj[kkuk ekth psvjeu & eqyk[kr    
8888---- Jh- HkkÅlkgsc ns”keq[k] ts’B jktdh; vH;kld &eqyk[kr    
9999---- xqykcjko ?kqys] ts’B ukxjhd & eqyk[kr-    
10101010---- ikVhy fHkejko] ^eukeukrhy ek:rjko ?kqys ikVhy*] iFohjkt izdk”ku] iq.ks-     
11111111---- tksa/kGs HkkLdj “kadj] ,d fo”oLRk&ek:rjko ?kqys ikVhy ftoun”kZu*]lgdkjeqnz.kky;] iq.ks-    
12121212---- uoFkj lksiku ckGklkgsc] ^ek:rjko ?kqys ikVhy ;kaps vgenuxj ftYg~;krhy lgdkj o jktdh; {ks=krhy ;ksxnku*] 

,e-fQy izca/k] fVGd egkjk’Vª fo|kihB] 2016-     
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सतंां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसतंां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसतंां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचारसतंां या सािह यातनू यणेारे सधुारणावादी िवचार....    
 

कु. जाई संजय ठाणेकर    
M.A. तबला, SNDT िव ापीठात Ph.D. ची िव ा थनी. 

 

सारसारसारसार    
आप याला सग यात जुनी, जवळपास हजार वषापे ा अिधक संतपरंपरा लाभली आह.े सा या जगातच ज े

असे मागदशक लोक होत,े यांनी लोकानंा सुधार या या वाटेवर आणलं होतं यानंाच आपण संतपद बहाल करतो. 
अशा महान आिण थोर संतां या समाजसुधारक कायाचा आढावा घेणे. 

तावनातावनातावनातावना    
संत ह ेमुळचे कवी होते आिण समाज जागृतीचा यास घेतले घेतलेल ेिवचारवंत होते.सु वाती या काळात 

भ  मागाचा उपदशे करत, या काळात या सामा य जनांना अ ाना या खाईतून बाहरे काढ याचं मोलाचं काम 
काम सतंांनी केलं. यांच ं मु य मा यम हणजे यांच े अभंग, भा ड,े गौळणी, कवा दोह े हचे होतं. सामािजक 
उ ांतीचा तो एक मह वपूण ट पा होता. ानाच े भाडंार, म े दारी समाजा या िविश  वगाकड े अस यामुळे 
सवसामा यांना किन  िमक वगाला ितथपयत म ाव होता. या काळा या सामािजक ि थती मुळे ते तसे असलेही 
कदािचत. पंिडत, िव ानानंी राखून ठेवलेलं ान लोकभाषेत मु  करत, बोधन या संत भुत नीच केले. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    

नावंच यायची झाली तर संतपरंपरेची सु वात आपण संत नामदवेांपासून क या. नामदवेांचा ज म 
तेरा ा शतकात झाला हणजे जवळपास नउशे वषापूव . यांचे समकालीन हणज ेसतं ाने र. संत ाने रां या 
आयु याचा काळ थोडा होता पण यात थो ाशा काळात सु ा यांनी सामा यांना कळावं हणून भववदगीता 

ाने री मधून सो या कृतात मांडली. यांनी कोव या वयात जरी समाधी घेतली असली तरी थो ाशा जीवन 
काळात सु ा लोकांना बरीच िशकवण दली. जग याचा मं  दला. जो अथात आजही लागू आह.े संत नामदवे ह े
यां यापे ा वयाने मोठे पण ाने रांनी नामदवेांना सािंगतलं क  तु ही दशेभर फरा आपले िवचार ग भ करा, 

दशेभरातील सव लोकांपयत पोहोचवा. ाने रानंी स ला दईेपयत संत नामदवे ही िव लभ  करत होते 
ाने रानंी स ला द यानंतर मग यानंी दशे मंतीला सु वात केली.दशेाटनाला सु वात के यानतंर त े

महारा ातून गुजरात, राज थान ,पंजाब अशा ठकाणी गेले. ाने री या सुखातीलाच ‘आता िव ा मके दवेे यणेे 
वा य े तोषावे’, अशी िव ा या क याणाची कामना ते दवेाजवळ करतात. संपूण िव ाला जग याचा सुखद माग त े
दाखवतात.“माझी मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजा जके. ऐसी अ रे रिसके मेळवीन” हणंत त े
जनमानसात अि मता जागवतात, आ मिव ास वाढवतात. ाने री आिण अमृतानुभव िल न यांनी सकलानंा 
शहाणे कर याचा मोठा य  केला, केवळ उ यापु या २१ वषा या आयु यात. नामदवेांनी ही समाजसुधरणेची 
पताका पुढे हाती घेतली. मराठी अभंग रचना करता करता दशेाटन करत व  भाषांम ये हदी भाषेत, सुमारे 
२५०० अभंग शौरसनेी भाषेत, अभंग रचना यातील ६२ पद,े नामदवेजी क  मुखबानी, गु ंथसाहीब, गु मुखी 
िलपीत घेतले या आहते. ‘काळ दहेासी आला खाऊ, आ ही आनंद ेनाचू गाऊ’ अशा रचनांमधून नामदवेांनी हसत 
जग याचा मं च सो या आिण रसाळ भाषेत दला. ‘अवघाची ससंार करीन सुखाचा ‘ हा मं  यानंी ो यानंा दला 
तोही ९०० वषापूव . पुढ या तुकाराम, रामदासां या अभंग सािह याचा पाया यांनीच घातला.आप या रसाळ 
भाषेत या दोघांनी सतंसािह याचा पाया घातला. हदु थाना या पटलावरही अनेक सतं कवी झाले. उ रेला कबीर, 
मीरा, नानक तर दि णेकड े पुरंदरला वगैरेनी आपाप या परीने लोकसेवा केली. चौदा ा शतकात काशी यथेे 
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ज मलेले संत कबीर ह ेदो ां या मा यमातून समाज बोधन कर यात अ णी. ढीवाद आिण धमाध क रता याचा 
यांनी कडाडून िवरोध केला. गु  ंथात यांचेही अनेक दोह ेसमािव  आहते. 

“गु  गो वद दोऊ खड ेकाके लागू पाय | 
बिलहारी गु  आपणे जीन गो वद दया दखाय ||” 
दवेापे ा गु  थम पूजनीय आह ेह ेसांगायला कबीरदास कचरत नाहीत. 
“पतीबरता मैली भरी काली कुचील कु प | 
पतीबरता के प पर बारौव कोटी व प ||” 
बारा कोटी सुंदर ि यांपे ा काळी, कु प पती ता जा त भली असं सांगायला ते मागेपुढे पाहत नाहीत. 
“ ा ण गु  जगत का, साधू का गु  नही | 
उरझी पुरझी करी मरी, र ा च रऊ बेदा माही ||“ 

ा णाला भलेही जग गु  मानत असेल पण तो साधूंचा गु  होऊ शकत नाही कारण तो चार 
वेदां या जंजाळात गंुतून मरतो, ते िबन द त बोलतात 
“चतुराई सुवै पढी, सोई पंजर माही | 
फरी मोध आण का, आपण समझे नाही ||“ 
पज यात बसलेला पोपट भले इतरांना उपदशे दतेो पण याला वतःला याचे काहीच ान नसते. 

“साच बराबर तप, नह  झुठ बराबर पाप |” 
स य कुठ याही तप यपे ा कमी नसनू खोटेपणा ह ेपाप आह ेअसे सरळसोट व  त ेकरतात. 
“मन मथुरा दल ारका, काया कासी जाणी | 
दसवा ारा दे रा तामाय योती पीछाणी ||” 
आपलं मन हचे मथुरा आिण दय हचे ारका आह ेआिण शरीर हचे काशी आह.े यामुळे 
आप याला वेगळा दवे शोधायची गरज नाही. अंतमनातच दवे शोधा. 
“ऐसी बाणी बोली, मन का आपा खोई | 
अपना तन सीतल करे , औरन को सुख होई ||” 
कबीर सांगतात क  अहकंार सोडून बोला यामुळे वतःला शांतता िमळेल आिण इतरानंा सुख िमळेल. 
“जग मे मेरी कोई नही, जो मन सीतल होई | 
या आपा को डारी द े, दया करे सब कोई ||” 
तुमचं मन िशतल असेल तर तुमचा कोणी वैरी होणार नाही आिण अहकंार सोडला तर सगळे 
तुम या वरती दया करतील. 
“काबा फर कासी भया, राम भया रे रहीम | 
मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम ||” 
काबा आिण काशी, राम आिण रहीम दो ही सारखेच आहते. जा ा भर ा िपठातून मैदा वेगळा के यावर 

जणू काही वाद वाढलाय. सोळा ा शतकात लाहोर यथेे ज मलेले अ दरुरहीम खान-ए-खाना कवा रहीम, एक 
कवी शासक, संर क, धमादाय, मु स ी, ब भािषक, कला ेमी आिण िव ान होते. ते भारतीय संिम  सं कृतीच,े 
सव पंथांचा आदर करणारे ामािणक साधक होते. याचंे ि म व अ पैलु वाने संप  होते. ज माने मु लीम 
असूनही हद ू जीवना या गाभा यात बसले या रहीमन े न दवलेले मा मक स य याचे अफाट दय दशवते. हद ू
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दवेी-दवेता, सण-उ सव आिण परंपरा यांचा उ लेख यांनी जेथे जेथे केला आह,े ते पूण ान आिण ामािणकपणे 
केले आह.ेआयु यभर यांनी हद ूजीवनाला भारतीय जीवनाचे वा तव मानल.े क 

“रिहमन धागा ेम का, मत तोरो चटकाय | 
टूटे पे फर ना जरेू, जुरे गांठ परी जाय ||” 

कबीरा माणेच रहीम यांनीही असे सुंदर दोह ेलोकि य केले. ा दो ांम ये ेमाचं नातं कती नाजूक असत ं
याचं यथाथ वणन आह.े 

“दखु मे सुमीरन सब करे, सुख मे करे ना कोय 
जो सुख मे सुमीरन करे , तो दखु काह ेको होय ||” 

सदवतनाचा उपदशे रहीम खूप छान प तीने दतेात. 
“वे रहीम नर ध य ह,ै पर उपकारी अंग | 

बाटन वारे को लगे ह,ै जो मेहदंी का रंग ||” 
जसं मेहदंी वाटणा या माणसा या अंगाला मदीचा रंग लागतो तसं परोपकारी ला ध यता िमळते. 

“रहीमन बडन को दखेकर, लघु न दजे डार | 
जहा काम आये सुई , या करे तलवार ||” 

छोटे मोठे सगळेच मह वाचे आहते. िजथे सुईच ंकाम आह ेितथे तलवार काय उपयोगाची असा छान संदशे 
दतेात. 

“ ठे सजन मनाईय,े जो ठे सौ बार | 
रिहमन फरी फरी, पोईये, टूटे मु ाहार ||” 

मो यांची माळ कतीही वेळा तुटली तरी पु हा आपण ओवतोच. तसेच ि य  नाराज असेल तर पु हा 
पु हा मनवतोच.िमराबाई ही खरं तर राजराणी पण कृ णभ म ये ती व व आिण भवताल िवसरली. भजन ंऐकता 
ऐकता ोते ही मं मु ध झाले आिण यानंी आनंद लुटला. ितची एक िनराळीच कहाणी. याचा आनंद आजही िमरेच ं
भजन ऐकून घेता येतो.पैठण येथे ज मले या, संत एकनाथां या वा याचा भाव समाजावर झाला. दवे, दशे,धम 
याबाबत समाज जागृती झाली. यां यासारखा समाज सुधारक िवरळाच. यानंी धमाचा खरा अथ सांिगतला. 
समाजाला िनभय बनिवल.े यां या लेखनात एकनाथी भगवताबरोबरच शुको क, ह तामलक, आनंदनहरी, संत 
च र े अनेक अभंग, पद,े भा ड ेअसे िविवध वां मय यानंी िनमाण केले. पण यांची भा ड ेिवशेष लोकि य झाली. 
लोकिभमुख जसे वासुदवे, ग धळी, पोतराज, दरवेशी, उदाहरणाथ ‘ वचू चावला, वचू चावला’ कवा ‘स वर पाव 
ग मला भवानी आई रोडगा वाहीन तुला’ मनोरंजन करता करता सदाचार आिण िववेकाची िशकवण यांनी दली. 
यांचा भा डातून लोकभाषा आिण सरळ सोपं त व ान दसतं. तळागाळात या लोकांना भािवत करणारी 

जवळपास साडतेीनशे भा ड यांनी िलिहली. आप या अभंगातून ते गु चे महा य अधोरेिखत करतात. काळानु प 
यांनी लोकांना शहाणं केलं. रामदास वाम चा काळ हा सतरा ा शतकातला. वतःला रामदास हणून 

हनुमानाचीअथात श ची उपासना यांनी केली. जागोजागी ायाम शाळा चालू के या. तो काळ मोगली 
आ मणाचा होता. परमाथ, वधम, िन ा, रा ेम याचा महारा ात सार यांनी केला. बोधन आिण संघटन 
केलं.दासबोध, मनाचे ोक रचले. यात रसाळ भाषेत नीितम ेचा पाठ ते सहज िशकून जातात, यां या कतन 
आ यानांमुळे लोकांना ायामाची आवड लागली, छ पती िशवाजी महाराज यांना गु थानी मानत. याच 
काळात तकुाराम महाराजांनी जनमानसात मानाची जागा िमळवली यां या भ पूण पण बोधन काय अभंगातून 
‘वृ व ली आ हा सोयरी वनचरे‘ या अभंगातून ते िनसगाब ल ेम िनमाण करतात भ  माग सांगता सांगता 
सदाचरण करा आिण अंध लेा बगल ा ह ेसांगायला ते िवसरत नाहीत.“काय काशी क रती गंगा, िभतरी चागंा 
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नाही तो”अंतकरण शु  नसताना काशी या ा क न काहीच उपयोग नाही असा सरळ िवचार त े
मांडतात.तुकारामही संतां या चम काराला िवरोध करताना हणतात... 

“नवसे पु  होती। त र का करावा लागे पती |” 
“अधणी कुचर बाहरे तैसा, नये रसा पाकासी |” 

एखादा कुचर दाणा पाकात टाकला तरी िशजत नाही. 
“काय टळे क रती माळा भाव, खळा नाही या |” 

भ  भावाचा अभाव आिण ग यात मा  तुळशीची माळ अशाच काय उपयोग असे परखडपणे ते 
मांडतात. 

“साप वचू दसे धन अभा या कोसळे |” 
अभागी माणसाला पूवजांनी ठेवले या धनावर आधी साप, वचू ,कोळसेच दसतात. 

“झाला डो याशी कवळ तेणे मळले उजळ |” 
कावीळ झाले या माणसाला सग या गो ी िपव या दसतात. 

“अंगाचे भोवंडी, भो, झाड फरती ध डी |” 
आप या वतःभोवती आपण फरलो तर झाड,े दगड, ध ड ेआप याला फर यासारखे वाटतात, 
अशी साधी साधी पके तुकोबा आप या रचनेत वापरतात. 

“ हह या मा र या गाई, आिणक काई पाप केले | 
ऐका जेणे िवकली क या पवाड े या सु याचे ||” 

याने क येचा नव याला दऊेन सौदा केला याला ह या, गोह या सारखी पापे लागली अस ेतुकाराम 
महाराज हणतात. 

“जेणे मुखी तवी, तेिच नद ेपाठी लावी | 
ऐसी अदामाची याती, लोपी सोने खाय माती ||” 

त डावर तुती आिण पाठीमागे नदा करणे हणजेच वतः जवळील सो यासारखे अ  लपवून माती खाणे 
आह.े 

“गुद ारावाटे िम ा चा नरक लोटे | 
वचु लाभेिवण तुका हणे वाह ेशीण ||” 

सु ास भोजन गुद ारातनू नरक बनूनच बाहरे पडते. वचवाला िवषाचा उपयोग नसताना तो नांगीत 
सांभाळून ठेवतो. तशा आपण अनेक गो ी उगाचच साभंाळतो. 

“बरे दवेा कुणबी केलो, नाही तरी दभंेची असतो मेलो | 
तुका हणे थोरपणे नरक होती अिभमाने ||” 

बरे झाले दवेा कुणबी ज मलो नाही तर उ  जाती या गवाने मेलो असतो. थोरपणामुळे अिभमान, अहकंार 
िनमाण होतो आिण माणूस नरकात जातो. तुकोबा सा या सो या गावरान उदाहरणातून तुकोबा वदो  करतात. 
अडाणी भो या भाब ा भ ांना शहाणं करतात. िवचार करायला भाग पाडतात, तुकोबा◌ा सहज सा ा कार 
घडवून आणतात. आनंदाचे डोही आनंद तरंग ची य  अनुभुती दतेात.अशी दतंकथा आह ेक  तुकोबांची गाथा 
त कालीन समाज धु रणांनी डोहाम ये बुडवून टाकली पण ती पु हा पा यावर तरंगली. यातला चम काराचा भाग 
सोडून दऊे मितताथ असा होतो क  आधीच सवामुखी झालेली तुकोबांची अभंग वाणी लोकांना पाठ झाली होती 
यामुळे गाथेची हाड कॉपी जरी गेली तरी या आधीच ती जनमानसात जलेली पोहोचलेली होती. माग या 

शतकात संत गाडगेबाबा, सतं तकुडोजी महाराज यांना आपण रा संत हणतो यांचा योगदान सु ा खूप मोठं आह.े 
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गाडगेबाबा दरवष  वारीला जात पण वारीला जाऊन सु ा ते कधी मं दरात गेले नाहीत, याऐवजी मं दरा या 
बाहरेची घाण कचरा ते साफ करत. चं भागा नदी साफ करत. गाडगेबाबा हणायची तु ही दगडातील दवेांना 
मह व दे यापे ा वतः मधील दवेाला पहा. या दवेाला वतःची आंघोळ वतःला करता येत नाही याला तु हाला 
आंघोळ घालावी लागत ेतो तु हाला काय मदत करणार असं गाडगेबाबा हणत. कचरा क  नका आरो य सांभाळा 
असे उ  लोकानंा करत होते. संत तुकडोबानंी बंधुभाव, रा भाव ह ेलोकांपयत पोहोचवलं. एकमेकांबरोबर भांडू 
नका, एकमेकांसोबत रहा अशा गो ी यांनी लोकांना सांिगत या.ि टशांचं भारतावर रा य असताना वामी 
िववेकानंदांनी आप या भाषणातून, िलखाणातून, क येक त णांना ो सािहत केल,े े रत केलं. रा भ , दशेभ  
आिण परमाथ जन माणसापयत पोहोचव याच ं काम वामी िववेकानंदांनी केलं....अिलकड या काळात माता 
अमृतानंदमई, स यसाईबाबा यांनी सु ा लोकासंाठी बरंच काय केलेलं आह.े.मदर टेरेसा यांनी सु ा भारतात खूप 
काम केलेलं आह.े मदर टेरेसा चा ज म हा तर भारतातला नसून सु ा या िमशनरीतून भारतात आ या आिण यानंी 
कलक यात जे काम केलंय ते कमालीचं आह.े 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

या या काळात या सव सतंसािह यामुळे कळत नकळत सा या समाजाचं बोधन होत गेलं. या काळी 
समाज एक  ये यासाठी काही िनिम , मा यम न हत,े सामा यांना िश ण सहज उपल ध न हत,े या वेळी वतः 
या सुखांचा याग क न या संत भुत नीच समाज समृ  केला आिण एक  बांधून ठेवला, आप या रसाळ 

सािह यातनू. याचबरोबर साि वक मनोरंजन करत सामािजक मन वा य दिेखल जपले. आ यान भजन, कतन, 
भा ड, नमन यांची क  हणजे मं दरं होती आिण आधार होता केवळ संत सािह य. आपला जो समाज दसतोय तो 
घडव यात या संतांचा वाटा खूपच मोठा आह.े आज आप या म ये जो थोडा सदिवचार, सदसदिववेकबु ी, 
परोपका रता, सिह णुता, बंधुभाव या गो ी दसतात तो या संतां या दोह ेअभंगाचा प रणाम आह ेअसं हटलं तर 
ते वावगं ठरणार नाही. याचं ंआपण मनु य हणून दणंे लागतो. 
सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी सदंभसचूी ::::----    

१. www.santsahitya.in 

२. कबीर दोह े- कबीर के दोह ेeBook 
३. रहीम दास दोह े- रहीम दोह ेeBook पृ  मांक :- ४,७,९,१०,१३ 
४. bhagavatadharma.co.uk 
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महष  ध डो केशव कव यानंी महष  ध डो केशव कव यानंी महष  ध डो केशव कव यानंी महष  ध डो केशव कव यानंी िवधवा ि यां या िवकासासाठी केलले ेकायिवधवा ि यां या िवकासासाठी केलले ेकायिवधवा ि यां या िवकासासाठी केलले ेकायिवधवा ि यां या िवकासासाठी केलले ेकाय    
संशोधक िव् ाथ                                                          मागदशक ा यापक 

            कुकुकुकु....गाय ी जवाहरलाल तलेीगाय ी जवाहरलाल तलेीगाय ी जवाहरलाल तलेीगाय ी जवाहरलाल तलेी        डॉडॉडॉडॉ....    मिनषा जगदीशलाल वमामिनषा जगदीशलाल वमामिनषा जगदीशलाल वमामिनषा जगदीशलाल वमा    
                                                    एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . डी एमडी एमडी एमडी एम. . . . कॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरू....                  एसएसएसएस. . . . पीपीपीपी. . . . डीएमडीएमडीएमडीएम. . . . कॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरूकॉलजे िशरपरू....                                                                                                            

तावनातावनातावनातावना    
ाचीन काळापासनू ते अगदी ि टश कालखंडापयत भारतीय समाजातील िवधवा ि यांची एकंदर ि थती 

ह े अ यंत हलाखीची व भदेभाव पूण होती. पती या मृ यूनंतर िवधवा ीला त थ, एकाक , अ यायकारक 
केशवपण, धा मक िवध चा याग, फ  एक वेळ साध ेजेवण व भरजरी व  अलकंार याग करावा लागत अस.े 
समाजात ढ असले या था, परंपरा, अंध ा यामुळे िवधवांचे जीवन अितशय खडतर बनले होते. ह े
थांबव यासाठी राजाराम मोहन रॉय, दवे नाथ टागोर, पंिडत ई रचं  िव ासागर या समाजसुधारकानंी केले या 
समाज बोधना या य ांमधून िवधवां या ांना याय दे याचे य  केल ेगेले तर काही समाजसेवकानंी धमाध 
समाज आिण सनातनाचंे डोळे उघड याचे काय आप या लेखणीतून केले.पंचमवषा िवधवा बाला असुनी ितयत े
नाडवीता ओढवले ह ेपुवज मीचे पाप हणुनी ितस समजवीता,पु षांनी प र धमत व ह ेलागू कधीही नच करीता 

सोडूनी भजना ह र या िनिश दनी िवषय समु ामंथी रमता ! 
षोडशवष  त णी सांगा दन कशी कंठील पती नसता ? 
हाल अपे ा दसु या अगिणत बाला भोगीती पती मरता ! 
माता मली ित द न यांत े हाउनी माखुनी वाढिवता ं
या केशांते का ंहो चरचर नािपतह त कापिवतां ? 

पुरे गांजणुक क व येऊ ा अनाथ भिगन ची आता 
पुन ववाह संमती ाहो सोडुनी मनीची िनदयता !! १ 
सीतारामपंत दवेधर यांच े िवधवा ि यां या ि थतीसंबंधातील दय ावक पद द. १२जुन १८८३ या 

साली केसरी याअंकात छापुन आले होत,े आिण ते महष  ध डोपंत कॉलेजात असताना यां या वाचनात आले. 
वाचून ध डोपंतांचे मन उचबंळून उठले, बालिववाह आिण यातून वाढणारे बालिवधवांचे माण बघून यांचे मन 
कळवळून येत असे. िवधवांची समाजातील अमानुष व दयनीय अव था मानव धमाला काळीमा फासणारी होती. ही 
केशवपणाची कृर ढी न  कशी होईल यासाठी िवधवांचे पुन ववाह कसे घडून येतील यां या िश णाची सोय 
कशी लावता येईल अशी कव यां या मनात सतत पेटलेली असे. िवधवा ि यांवर होणारे अ याचार कमी 
कर यासाठी यांच ेपुनवसन करणे महष  ध डो केशव कव यांनी ओळखले होते. िवधवांना याचंा ितळमा  अपराध 
नसताना दःुख सागरात लोटले जात होत.े यापासून यानंा परावृ  कर यासाठी महष  कव यांनी िवधवा ि यां या 
िहतासाठी काय करायला सु वात केली आिण आपले सपूंण आयु य िवधवां या पुनवसनासाठी सम पत केले.उ  े
महष  ध डो केशव कव यांनी िवधवा ि यां या िवकासासाठी केले या कायाचा अ यास करणे. 
गहृीतकेगहृीतकेगहृीतकेगहृीतके    

महष  कव यांनी धमशा  व िपतृस ेची चौकट मोडून िवधवा ि यां या पुनवसनाच ेकाय केले. 
सशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दतीसशंोधन प दती    

तुत शोधिनबंधासाठी ऐितहािसक संशोधन प तीचा उपयोग कर यात आला आह.ेत य सकंलनासाठी 
कािशत, अ कािशत संदभ ंथ, िनयतकािलके, मासीके, ऐितहािसक द तऐवज अशा ाथिमक व दु यम साधनाचंा 

उपयोग कर यात आला आह.े ा ध डोपंत कव आिण िवधवा पुन ववाह २५ जुल ै १८५६ रोजी हद ू िवधवाचंा 
पुन ववाहा या मागातील अडथळे दरू करणारा कायदा इं ज सरकारन े पास केला होता. परंतु त कालीन 
समाज व थेवर याचा हवा तेवढा भाव झाला नाही. १८६२ साली िव णुशा ी पंिडत यांनी इंदु काश या 
वृ प ातून िवधवा पुन ववाहाला चालना दे याचे काय केले, आिण १४ नो हबर १८६५ रोजी ‘पुन ववाहो ेजक 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 403 

मंडळी’ ही सं था थापन केली. २ या सव घडामोडी ध डोपंत अनुभवत होत े आिण याच काळात केसरी या 
वृ प ात छापून आलेली िसतारामपंतांची किवता ध डोपंतां या कायाला कलाटणी दऊेन गेली. त कालीन 
समाजात िवधवांची होणारी अनाव था, केशवपण यातून होणा या वेदना, धमशा ा या नावावर केली जाणारी 
िवटंबना कव यांनी जवळून अनुभवली होती. प ीचा मृ यू आिण पुन ववाहासाठी होणारा आ ह आगरकर, 
भांडारकर, ई रचं  िव ासागर यांच ेकाय नरहरपंताचं ेउपदशे आिण हबट पे सर यां या िवचारां या भावान े
ल  करेल तर िवधवेशीच असा प रवतनवादी िनणय घेतला व ११ माच १८९३ रोजी ध डोपंतांनी िवधवा 
गोदबूाईशी िववाह केला. ३ िवधवा िववाहाला चालना दे यासाठी ‘आधी केल ेमग सांिगतले ’या उ चा उपयोग 
क न एक नवा अ याय जगासमोर ठेवला.िवशेष हणज ेमंुबई या इंदु काशव सुबोध पि कापु या या ान काश, 
सुधारक व केसरी, अको या या वैधभ आिण वगु या या वगुला वृ या िनयतकािलकांनी ा.कव यानंी पुन ववाह 
क न धाडसी पाऊल टाक याब ल यांचे कौतुक व अिभनंदन केले. ४ ा. ध डोपंत कव आिण िवधवा िववाहो ेजक 
मंडळी ा. ध डोपंत कव पुन ववाह क न थांबले नाहीत तर िवधवा ि यां या ब िवध आप चा यां या मनावर 
खोलवर प रणाम झाला होता. या आप ीमुळे िवधवांचे सौ य हरपले आिण तसे कर याचा समाजाला कोणताच 
अिधकार नाही, ह े यांनी जाणले होते. १८६५ साली िव णुशा ी पंिडत यांनी थापन केलेली सं था 
यां याबरोबरच लयाला गेली आिण िवधवां या कायाची हळेसांड झाली आिण ही ि थती बघता कव यांनी वतःच 

अशी सं था थापन कर याचा िनणय घेतला. कव गोवंडी आिण फडके ितघे जण वधा येथे गेले आिण वासुदवे 
परांजपे यां या घरी चौदा या उपि थतीत ३१ िडसबर १८९३ रोजी िवधवा िववाहो ेजक मंडळीया 
सं थेची थापना ह.गो.पा ये, वा.म.को हटकर, ी.ग.परांजपे, वा.दी.परांजपे, श.सी.फडके, भा.स.गोवंड ेआिण कव 
अशा ख या कळकळी या सात जणांनी सं थेचे सभासद व वीकारले. आिण िनयमांचे पालन क न िवधवा 
िववाहास चालना दे याची शपथ घेतली आिण अनेक िववाह घडवून आणले. ५ िवधवा िश णािवषयी महष  कव 
यांचा दिृ कोन महा मा फुले यांनी ी िश णाचा पाया घातला असला, तरी या कायावर कळस चढिव यापयतच े
काम महष नी केले. ६ पंिडता रमाबाई शारदा सदन थापन झा यापासून िवधवां या िश ण िवषयी कव यानंा 
िवशेष असता वाटू लागली होती. याचे मूळ कारण यांची प ी आनंदीबाई ही शारदा सदनातील पिहली 
िव ा थनी होती. ७ आपण िववाह केला एका बालिविवधते या जीवनात आनंदाची फुलबाग फुलिवली, यासाठी 
समाजाचा बिह कार, छळ, नदा सारे काही सहन केल.े आता आपले समाजािवषयीचे कत  संपले असा िवचार 
अ णां या मनात कधीही आला नाही यांना वाटे नुसता िवधवा िववाह ि यां या उ तीसाठी पुरे ी सुिशि त व 
िनणय घे यासाठी स म बनणे आव यक आह.े ८ पुन ववाहा या ाशी झगडल रा न िजतके िवधवांना क मय 
ि थतीतनू बाहरे काढता यणेे श य आहे, यापे ा जर यां या िश णासाठी उपाययोजना के यातर अिधक पट 
िवधवांची क ातून सुटका करता येईल. याच िवचारात कव यांचे मन  होत.े यामुळे िवधवा िश णा या 
कायाकड े त े िवशेष उ साहाने वळले. या काळात ि यां या िश णाब ल बोलणे, िलिहणे ह े दखेील िनिष , 
धमािव  मानले जाई, या काळात बाल िवधवांना िश ण दऊेन वावलंबी बनिवणे हणज ेसमाज ोहच मानला 
जात अस,े पण अ णांनी ह े धाडस कर याचे ठरिवल.े ९ िवधवा ि यांच े दःुखी जीवन ससु  करावे आिण 
िनमा यवत झालेले यांचे आयु य पु हा ताजे, टवटवीत बनवावे, ही यांची तळमळ १० यासाठी पुन ववाहा या 
एक दरवाजा उघडून काय होणार? िश णाचे महा ार उघडणे हाच खरा उपाय होय, असे यां या मनाने घतेले. 
िवधवांना नानािव ांच े ान हावे, यां या द ध मनाला आशेचे अंकुर फुटावे आिण आपण समाजाचे अ यंत उपयु  
घटक बन याची मह वकां ा यां या मनात खेळू लागावी, यासाठी अ णासाहबेांनी िवधवां या िश णाची सोय 
कर याचे येय मनात धरल.े ११ २५ मे १८९६ या सुधारक नावा या वृ प ात अ णांनी िवधवा ि यां या 
उ ाराब लचे आपले िवचार  करणारे एका लहानशा िवधवा-गृहासाठी य  या नावाचे प  िस ीस दले. या 
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प ाचा अनुकूल प रणाम झाला, ह ेल ात घेऊन यानंी समिवचारी मंडळ ची पु यात सभा घेऊन पुढील कायास 
सु वात केली. १२  
अनाथ बािलका माची मंडळीची थापनाअनाथ बािलका माची मंडळीची थापनाअनाथ बािलका माची मंडळीची थापनाअनाथ बािलका माची मंडळीची थापना    

िवधवा ि यांची उ ती ापक माणावर साधावयाची असेल तर यानंा िश ण दऊेन वावलंबी बनिवल े
पािहजे. या दशेने काय वाटचाल क न १४ जून १८९६ रोजी अनाथ बािलका माची मंडळी थापन झाली. 
सु वातीला एकच िवधवा या कमलाबाई ग ड होत. नतंर चार व वषा अखेरीस सात िव ा थनी या िश णास 
मदत होऊ लागली. १३ या मंडळीचे अ य  डॉ.भांडारकर व िचटणीस कव होते. मुली व वगणी जमा कर यासाठी 
अ णासाहबेांनी महारा भर हडून कमालीच े य  केले. यां या य ांच े सू  हणजे आधी दसु याला ा 
हण यापूव  वतःची िश लक ठेवलेली र म या कायास दान केली. याच य ातनू अनाथ बािलका म त ेपिहल े

मिहला िव ापीठ असे ह ाचे ासपीठ िवधवां या िश णासाठी उपल ध क न दले. 
केशवपण थलेा आळाकेशवपण थलेा आळाकेशवपण थलेा आळाकेशवपण थलेा आळा    

याकाळी िवधवा ीला दर आठवड े पंधरव ात कवा मिह यात केशव पण करावे लागत असे. हा 
क ळसवाना असा कार थाबंला पािहजे यासाठी कव य शील होत.े यांनी आ मात राहणा या िवधवा मुल ना 
अ य  मदत क न केशवपण थांबव यास मदत केली. याची सु वात ीमती पावतीबाई आठवले यांनी 
डो यावरचे केस वाढवून केली. िवधवा केशवपणासंबंधी कव हणतात, कोणतीही सुधारणा जनतेची हार सहन 
के यािशवाय घडून येणे श य नाही या कामी सदाचरणी पो  ि या क ा घालून दे यासाठी पुढे सरसावतील 
काय? या िवकेशा िवधवां या मनात वपणा ासंबंधी जागृती झाली आह,े यांनी लोकपवादाला न घाबरता पुढे 
आले पािहजे. १४ अशी िशकवण दे यास सु वात केली. आिण यां या याच ेरणेने पावतीबाई आठवले, सीताबाई 
अ णेिगरी, वा बाई शेवडे, बनुबाई अहो, शारदाबाई साठे यासार या अनेक िवधवा ि यांनी अनाथ बिलका मात 
िश ण घेऊन, समाजात ताठ मानेने जगत, आ मात आज म सेिवका हणून सेवा करत रािह या ते फ  अ णां या 
कायामुळेच. 
िन कषिन कषिन कषिन कष    

1. महष  कव यांनी वतः िवधवेशी िववाह क न िवधवा पुन ववाह ो साहन द याच े प  होते. 
2. महष  कव यांनी िवधवा िववाहो ेजक सं थचेी थापना क न िवधवां या सम या सोडिव या. 
3. िवधवांसाठी िश णाची संधी उपल ध क न दऊेन यांना वावलंबी बनिवले. 
4. समाजातील सनात यां या िवरोधाला न जुमानता िवधवां या पुनवसनासाठी व िवकासासाठी भरीव काय 

के याचे दसून येते. 
5. महष  कव यां या कायामुळेच आज ि या सवच े ात गती करत अस याचे दसून येते. 

संदभ ंथ    
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यगु ी सािव ीबाई फुल ेयाचं े ी िश णिवषयक िवचारयगु ी सािव ीबाई फुल ेयाचं े ी िश णिवषयक िवचारयगु ी सािव ीबाई फुल ेयाचं े ी िश णिवषयक िवचारयगु ी सािव ीबाई फुल ेयाचं े ी िश णिवषयक िवचार    
 

सशंोिधकासशंोिधकासशंोिधकासशंोिधका 
म रयकंा मु या ड गरेम रयकंा मु या ड गरेम रयकंा मु या ड गरेम रयकंा मु या ड गरे 

एम.ए. एम. फ ल. 
पािल  बुि झम िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

    

एकोिणसा ा शतकात ि यां या शै िणक सामािजक िवकासासाठी भारत दशेा या तेज वी इितहासातील 
तेज वी नारीर ापैक  एका तेज वीनीचा उदय झाला. ती नारीश , ते र  हणजे सािव ीबाई एक. आदश क या, 
एक आदश , एक आदश प ी, एक आदश िशि का, एक आदश समाजसेिवका अशा िविवध अंगाने यांच े

ि म व संप  होते अशा सािव ीबाई फुले यां या अ पैलू ि म वाचा भाव आजही समाजावर पडलेला 
दसतो. समाज प रवतनासाठी वैचा रक प रवतनासाठी शै िणक गतीसाठी सािव ीबाई फुले यांच ेकाय अनमोल 

आह.े पिह या ी िशि का ांती योती सािव ीबाई फुले यांचा ज म सातारा िज ातील खंडाळा तालु यातील 
िशरवळ पासून जवळ असणा या नायगाव या गावी 3 जानेवारी 1831 रोजी झाला. या काळात ि यांना चार 
भत या आत क डवा ा माणे दाबून टाकले या अव थेत क डलेली हवा आिण िवचारही क डलेले अशा 

प रि थतीत ीचा ास गुदमरलेला आह.े ितचा िवकास कर यासाठी व छ, शु  हवा, िश णाचा ास दणेारा 
िवचार मांडणा या ीचा सा ा कार झाला. तो सा ा कार हणजे सािव ी.  

सािव ीबाई फुले यांचे वडील खंडोजी त ेनायगावचे पाटील होत.े यां या नेवासे या आडनावापुढे पाटील ह े
आडनाव जुळून नेवासे पाटील असे आडनाव ढ झाले. खंडोजी पाटलां या घरी ज मलेली क या प गुणाची खान 
होती व ते एक र च होत.े क यार  ज माला आले हणून आनंद उ सव साजरा करणारे वडील सािव ीला 
लाभ यामुळे कदािचत ती पुढे आपला इितहास घडवू शकली. आजही सकुंिचत वृ ीचे लोकच न ह े तर अगदी 
सुिशि त सुसं कृत लोक सु ा मुलगी झाली क  नाराज होतात. “मुलगी झाली हो!” हणून नाक मुरडतात. पण 
याकाळी क ये या आगमना ती गावचे पाटील हणून संपूण गावाला साखर वाटून गोड बातमी लोकांपयत 

पोहोचवली. असा िपता लाभ यामुळे पुढे ती आप या घरा याचे नाव उ वल क  शकले. विडलां या 
समाजकायाचा ठसा सािव ीबा या संपूण ि म वावर पडलेला होता. वडीला माणेच गोरग रबां या िवषयी 
कळवळा गोरग रबांच े  सोडिव याची धडपड व यो य यायदान अस े गुण सािव ीबाई म ये जलेले होत.े 
ज मजात िमळालेला हा स गुणाचा वारसा सािव ीबा नी वकतु वाने आिण आणखीनच ल ख केला. मुलांचे पाय 
पाळ यात दसतात या माणे यात मुल च े पाय पाळ यातच समाजसेवेसाठी झटणार. ही सािव ीबाई पुढे 
समाजसेवा करणार याचे सकेंत दसू लागले. काही  ज मापासूनच एक वेगळे िव  साकारत आपले बालपण 
घालवत असतात. बालवयातील सु  गुणांचा िवकास हो यासाठी अनुकूल अशी प रि थती लाभणे आव यक असत.े 
अशा प रि थतीत मुलांचा बौि क व मानिसक िवकास होतो. स गुण िवकिसत होतात. या बालवयातच अस े
वातावरण अनुकूल असेल आिण पुढे जर यांना तशीच चांगली साथ सांगत िमळाली तर ते आपला इितहास 
अजरामर करतात. याचेच एक उ म उदाहरण हणजे सािव ीबाई फुले. 

‘मुलगी पर याचं धन’ ह े िप याने वीकारल ेव वया या नव ा वष  फा गुन वै  5 शके 1762 इ. स. 
1840 रोजी नायगावला महा मा योितबा फुल े व ान योती सािव ीबाई फुले यांचा िववाह झाला. यावेळी 
योितबांच े वय तरेा वषाच े होत.े सािव ीबाईचे सासरे गो वदराव फुल े ह े मूळच े फुरसुंगीच े ीरसागर. परंत ु

पेश ांनी यांना पु यातील फुल बागेची जमीन ब ीस दली. हणून त े पु याला येऊन रािहल.े फुलाचंा 
वसायाव न यांना फुल ेह ेआडनाव िमळाले.  

योितबा फुले ह े शेतात काम करता करता फाव या वेळेत आं या या झाडाखाली यांची िवधवा मावस 
बहीण सगुनाबाई ि रसागर व सािव ीबा ना िश णाचे धड ेदते असतात. यानतंर िमसेस िमचेल यानंी सगुनाबाई 
व मा ची परी ा यां या नॉमल कूलम ये 1846-47 म ये ितस या इय ेत वेश दला. या दोघ नीही इ.स. 
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1846-47 म ये चौथे वष पूण के यानतंर यांना िशि त िशि का व मु या यािपका बनवले. योितबानंी 
सािव ीबा या सव स गुनानंा वाव दला, यानंा ेरणा दली हणूनच या युग ी बनू शक या, ातंी योती बन ू
शक या. यां या पावलावर पाऊल टाकून आज मिहला वतःला ध यता माणून आ ही सािव ी या लेक  हणून 
अिभमानाने वावरताना दसत आहते. आज या मिहलां या गतीचे ेय सािव ीबा नाच दले जाते. मुल या 
सवागीण िवकासासाठी िश णाची गरज असते. िश णामुळे मुल या ि गत िवकासाबरोबरच कौटंुिबक 
सामािजक व रा ीय िवकास होतो. नेपोिलयन ने हटल ेहोते क , ‘मुलांचे िश णापे ा मुल या िश णाला आ ही 

ाधा य दईेन, कारण एक मुलगी िशकली क  एक कुटंुब सुिशि त होत.े कमी वेळात कमी खचात रा िशि त 
कर याचा हा खा ीला एक उपाय आह.े मुलगी ही दो ही घरात आप या ेमान े कतु वाने काशमान होऊन 
घरा याचा लौ कक वाढवत असत.े हणूनच जर सुिशि त सुसं कृत र या सुिव  स गुनी स शील असेल तर या 
घराची गती वैभवा या िशखरावर पोहोचलेली दसेल. ह े योितबानंी हरेल े आिण नंतर सािव ीबा नी 
वतःपासून याची सु वात केली. िशक याची िज ासा ही िश ण घेत यानतंर येय ा ीची प रपूत  ठरली. पती 

हाच परमे र हणून आप या वामी कडून आप या गु कडून िश णाचा ी गणेशा करणारी सािव ी याच पुढे 
पिह या िशि का, मु या यािपका हणून यश वी ठरतात. ही कमया केवळ पतीची साथ िमळाली हणूनच झाली. 
आज 21 ा शतकात सु ा मिहला स म बनलेली नाही. येक घरात सािव ी असते परंत ुितला गरज आह,े ती 
योितबांची. येक े ात मिहलांनी आप या कायकतृ वाचा ठसा उमटवलेला आज दसून येतो. परंतु या मागचा 

इितहास पािहला, तर ती ेरणा सािव ीबा चीच. सािव ीबा या िवचारांचा आचारांचा कृत चा य ाचंा 
प रणाम याकाळी दसला नसला, तरी आज मा  याचंी स यता आप याला  पटते. 

“िव ाधन सवधनात धान” असत.े ह ेमहा मा फुले आिण सािव ी फुले यांनी जाणले होत.े सािव ीबा या 
िवचारातनू ी वातं याची िश णािशवाय ी वावलंबी बनू शकरणार नाही. अशा अशा सकारा मक 
िवचारसरणीची मूळ त वे दसून येतात. पु ष धान सं कृती गुलामिगरी प क न, व व िवस न, वतः याच 
भावभावनांचा, मनाचा, मतांचा क डमारा सहन करत जीवनकंठ यापे ा ि यांनी िश ण घेऊन आप या 
िवचारातनू आचारातनू कृतीतून ी श चा ठसा समाजात उमटून दाखवावा. अशी यांची िशकवण होती. ान हा 
माणसाचा ितसरा डोळा आह ेअसे हणतात. ान पी पंख लाभ यािशवाय िवचारांची उंच भरारी घेता यते नसते. 
िश ण हणजे माणसाचा िवकास या सव सुिवचारातून िश णाचे मह व कळते. 19 ा शतकात ही ेरणा फुल े
दा प याला िमळाली आिण या दृ ीने यांनी आपली पावले उचलली.  

अ ान हा माणसाचा श ू याला दरू कर यासाठी ी पु ष भेद दरू कर यासाठी जाितभेद िमळव यासाठी 
महा मा फुले यांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी पु यातील िभड ेवा ात मुल ची पिहली शाळा सु  केली. बुधवार 
पेठेत ता यासाहबे िभड ेया परोपकारी दयाळू उदार मना या िवचारवंताचा वाडा होता. आप या वा ात शाळा 
सु  कर यासाठी जागा तर ता या साहबेांनी दली, परंतु याचबरोबर आ थक मदत सु ा केली. या शाळेत 
िशि का हणून व मु या यािपका हणून सािव ीबाई काम क  लाग या. या काळी ि यांनी िशकणे नोकरी करणे 
समाजाला मा य न हत.े हणून अशा लोकांच ेमतप रवतन करणे आव यक आह,े हणून यांनी ठीक ठकाणी जाऊन 
मुल या िश णाचे मह व पटवून दले. शाळेत ये यासाठी हळूहळू मुल चा आिण पालकांचा ओढा वाढू लागला. 
सु वातीला शाळेत फ  आप या िम प रवार आिण मुल ची नावे पटावर घेतली.  

1. अ पूणा जोशी वय पाच वष  
2. सुमती मोकाशी वय चार वष  
3. दगुा दशेमुख वय सहा वष  
4. माधवी थ े वय सहा वष  
5. सोनू पवार वय चार वष  
6. जानी क डले वय पाच वष  
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अशा फ  सहा मुली शाळेत यायचे. यात चार ा ण, एक धनगर, एक मराठा मुलगी होती. आज 
आप याला सहा चा हा अंक छोटा वाटेल. परंतु यातील येक मुलीचे शाळेत येणे खूप मह वाचे होते. सािव ीबाई 
फुले यांनी केलेली या कायाची सु वातच अ यंत मह वाची आह.े बुि मान िव ान असणा या सािव ीबा या 
वाचनाचे लेखनाचे पडसाद यां या ानदाना या कायातून दसनू येऊ लागले. यानंी मुल या िशकिव यासाठी 
बालबोध वाचन श दांचे ाकरण सांगणे, वजाबाक  करणे, भूगोलाची मािहती दणेे, मरा ांचा इितहास िशकवणे 
व आिशया, युरोप भारता या नकाशाची मािहती दणेे इ यादी िवषयाची िनवड केलेली होती. तसेच पु तक 
वाचनासाठी नीतीबोध कथा ह े पु तक नेमले होते. एकंदरीत आज या अ यास माचा मह वाचा भाग याही 
काळात पिह यांदा या पिह या शाळेतून िशकिवला जात होता. ही अितशय मह वाची गो  आह.े वाचनाचे मह व, 
स काराचे मह व फुले दांप याने जाण यामुळेच वाचनाचा आिण यातही नीती पर बोधकथा वाचनाचा तास फार 
मह वाचा आह.े िव ाथ  बालमन सं कार म असत.े सुिशि त हो याबरोबरच मुली सुसं का रत हा ात यासाठी 
मागदशन करणारे याचंे तास यो यताही दणेारे ठरल.े आजची मिहला वयंपाक घरापासून ते संसदपेयत सायकल 
र ा चालव यापासून ते अंतराळापयत स मपणे वावताना दसत.े ि यां या या वाटचालीची सु वात मा  

सािव ीबाई फुले यांचे बोट ध नच झाली 
मुल ना ान दे याचे घडिव याचे काय अितशय तळमळीने, िचकाटीने व कत बु ीने केल.े यांनी जणू 

ानय  केला होता. तो यश वीपणे पार पडला. यात यांना अनंत अडचण ना सामोरे जावे लागल.े परंतु या 
अिजबात डगमग या नाहीत. या पिह या शाळेत नंतर पु यातच रा ता पेठेत 15 मे 1848 रोजी दसुरी शाळा 
काढली. ह े यांच ेधाडस वाख याजोगे होत.े यानंतर पाठोपाठ 20 शाळा यांनी सु  के या. शाळा हणजे समाज 

ांतीच,े वातं य, समता आिण बंधुता या ातंीत वाच,े ी श या िवचारांनी े रत होऊन. यांनी आपले काय 
केले. चांग या कामात संकट द  हणुन येत असतातच. एखा ाचे स काय दसु या या पचनी पडत नसणारी मंडळी 
आपण आजूबाजूला पाहतो. यात या यात ि याचंे काय ि चा लौ कक वाढत असताना ितला नाहक ास झाला 
नाही तरच नवल. आजही ि या या समतेचा िवचारांचा वज फडकवत असताना ित या वातं याला वैराचार 
हणून कमी लेखणारे संकुिचत वृ ीचे लोक समाजात असतातच. सािव ीबा या याकायामुळे समाजात एक कड े
ांती होत होती, तर दसुरीकड ेसमाजाने यानंा दषूण दते अपश द वाप न यांचे ख ीकरण कर याचा जणू चंगच 

बांधला होता. धम सं कृती बुडणारा असेही टीका ऐकवली. तेवढेच न ह े यानंा िश णा या ानदाना या पिव  
कायासाठी जात असताना शेन गो ाचा मार खावा लागला. तरीही यांचे मनोधैय खचले नाही. या मनाने कणखर 
हो या. यांना मुल या िश णाची तळमळ होती. हणून यांनी अशा वाईट कृ याकड े दलु  क न आपले काय 
चालूच ठेवले. शेण, गोटे मारणा या लोकांवर या न िचडता शांतपणे उ र दते. यांनी एकदा अशाच संगी 
धीरोद पणे उ र दले. यांना समज दली क , मा या लहान थोर बंधुनंो मी मा या बिहण ना िशकव याच ेपिव  
काय करीत आह.े तु ही शेण, गोटे, दगड मारत आहात त ेदगड नसून तु ही फुले मारत आहात ई र तु हाला सखुी 
ठेवो. केवढा हा मनाचा मोठेपणा, केवढी संयमी वृ ी, केवढी सहनशीलता ह ेसव गुण यां याजवळ होत.े हणूनच 
या ांती योती ठर या. संत तुकाराम महाराज हणतात या माणे- 

“ मा श  जया नरािचये हाती 
दृ  तया ित काय करी?” 

कवा 
“तृण नाही तेथे पिडला दावाि ण 

जाय तो िवझोनी आपसया” 
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अशा कारचा माशील वभाव सािव ीबा चा होता. हणून या एव ा मो ा समाजसेिवका बन या. 
शाळेत जात असताना अशाच एका कठीण संगाला यांना त ड ावे लागले. एकदा एक ध टगण याला 
सािव ीबा या िश ण कायाची गती जलेली न हती. याने र यात सािव ीबाईला अडवले. तो हणाला, “बाई 
ह ेिश ण दे याचे काम बंद कर नाहीतर तुझी अ ु शाबूत राहणार नाही.” यावेळी अगदी आ मिव ासाने धाडसान े
पटकन यांनी आप या आ मश  आिण िववेक जागे ठेवून खाडकन या या थोबाडीत मारली. नारीश  जागृत 
झा यािशवाय अशी अवहलेना दरू होणार नाही. अ यायाला ितकार केला पािहज.े हसणा यांना जणू दातिखळच 
बसली. सािव ीबा नी िहमतीने आप या िश णकायवरची िन ा पतीवरील िन ा दाखवून दऊेन आपले ानदानाचे 
कायपुढे चालूच ठेवले. ते हापासून ानदानाच ेकाय पु याम ये अखंडपणे चालूच आह.े हणूनच िव ेचे माहरेघर 
हणून पुणे गणले जाऊ लागले. समाजाचा वाढता िवरोध घरापयत पोहोच यामुळे यांना आपला गृह याग करावा 

लागला. सािव ीबा ना आपले सासर सोडताना खूप वाईट वाटले. परंतु तेही द:ुख पचिवले. ‘हाती याल ते तडीस 
या.’ अशा तळमळीने यांनी य  केले. यावेळी ह ेदोघे घराबाहरे पडले. ते हा यांना याचंे िम  उ मान शेख 

यांनी आप या घरात आसरा दला. योितबा व सािव ीबाई आता गंजपेठेत रा  लाग या. उ मान शेखची मुलगी 
फाितमा िहला सािव ीबा नी िशकिवले. ही यांची फाितमा ही पिहली मुि लम िव ाथ नी पुढे ितच पिहली 
मुि लम िशि का बनली. सािव ीबा या सहवासामुळे मुि लम समाजातील फाितमा िशकू लागली आिण एक 
सामािजक ांतीचे पाऊल पुढे टाकून समाजापुढे आदश िनमाण क  शकली. िश ण घे यासाठी जाती-धमाची 
जाचक बंधने झंुजा न तळमळीने सचोटीन े य  केले तरच यश िमळिवता येत ेत ेह ेसािव ीबा नी दाखवून दले. 
एकदा तर अ रश: काही समाजकंटकाने सािव ीबा ना मार यासाठी मारेकरी पाठिवले. यावेळी सािव ीबा नी 
शांतपणे यांचे बोधन केले. यांचे कसे अयो य आह ेह ेसमजावले यावेळेस आ ही पैशासाठी असे केले आमची चूक 
झाली, आ हाला मा करावी. असे हणून त ेमारेकरी िनघून गेले. या मारेक यांनाही पैशापे ा ी िश णाचे नारी 
श चे मह व पटले. अशी िशकवण दऊेन समाजाला दशा दे याचे काय सािव ीबाई फुले यानंी केले. महा मा फुले 
व सािव ीबाई फुले यांनी या शाळा काढ या यापैक  1848 म ये िभडवेाडा, महारवाडा, हडपसर आिण सासवड 
येथे 5 शाळा काढ या. यानंतर 1849 म ये नायगाव, िशरवळ आ हाटाचे घर, तळेगाव, िश र येथे शाळा सु  
केली. 1850 म ये अंजीरवाडी, करंजे, भगार मंुढवे येथे तर 1851 म ये अ णासाहबे िचपळूणकर, नानापेठ, 
रा तापेठ येथे व 1852 म ये वेताळ पेठ येथ ेशाळा सु  क न ानाचा काश पसरिव याचे काम योितबां या 
सािव ीने केल.े यावेळी यानंी केलेले शै िणक कायाची मािहती इं लंड या राण ना िमळाली. यांनी यांचा गौरव 
यावेळचे इं ज अिधकारी मेजर कॅ डी यांना काय माचे अ य थानी ठेवून यां या ह ते स कार कर यात आला. 

16 नो हबर 1853 रोजी झाले या या कायात महा मा फुले यांना महाव े दऊेन, मानाची शान दऊेन स कार 
कर यात आला. हा सोहळा इं जांनी के यामुळे याला एक िविश  दजा तर होताच परंतु फुले दांप याने केले या 
कायाची पावती होती. या काय मात  केले या मनोगताम ये महा मा फुले यांनी सािव ीबा चे कौतुक केले. त े
हणाले क , “हा गौरव तुझाच गौरव आह,े मी शाळा थापन के या, पण अनेक संकटांना तू त ड दलेस. शाळा 

यश वीपणे चालिव यास ही खरोखरच अिभमानाची गो  आह.े” ती महा मा फुले यांनी दलेली पाठीवरची 
ेरणादायक शाि दक थापच यां या कायात बळ दते होती. केवळ शाळा थापून चालणार न ह या, तर या 

चालिव या पािहजे. यासाठी य ांची परका ा तर सािव ीबा नी केली. याचंी शाळा पा न एका इं ज 
अिधका याने अस े िलिहल े क , “ हदु थानातील पु यासार या शहरात एका मा याची प ी एका शाळेची 
मु या यािपका आह,े ती उ कृ  िशकवते ही कौतकुा पद बाब आह.े मी शाळा पा न थ  झालो. ी िश णाचे बीज 
हदु थानातच रोवले गेले आह.े सािव ीबा सार या िशि का लाभतील तर बघता-बघता तो वृ  फोफावेल.” जॉन 

साहबेांचा हा अिभ ाय खूप बोलका आह.े  
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं  

1. सौ. अघोर वैशाली अिनल, ी िश णा या णेते आदश िशि का सािव ीबाई फुले, (संि  च र  व िवचारधन) िव ाभारती 
काशन, लातूर, तृतीय आवृ ी, 2019. 

2. ा. मुळे महावीर, स यशोधक महा मा योितराव फुले, सुकृत काशन, सांगली, 2021. 
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भारता याभारता याभारता याभारता या    िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    मिहलामिहलामिहलामिहला    समाजसधुारकाचंीसमाजसधुारकाचंीसमाजसधुारकाचंीसमाजसधुारकाचंी    भिूमकाभिूमकाभिूमकाभिूमका    
    

ित ा शकंर जाधवित ा शकंर जाधवित ा शकंर जाधवित ा शकंर जाधव    
B-104,िसि िवनायक,रेिसड सी, टाटा पावर हाउस, क याण शीळ रोड,    9892727836 ड िबवली (पूव)-421203 

तावना तावना तावना तावना     
 दशेातील लाखो ि या आज वेगवेग या े ांम ये आघाडीवर आहते. अनके ि या मो ा आिण 

जबाबदारी या पदांवर काम करताना दसत आहते. इतकेच नाही, तर आप या दशेाम ये 'पंत धान' आिण 
'रा पती' ही दो ही सव  पद ेमिहलांनी भूषिवली आहते. आज महारा ाचा िवचार केला, तर दशेामधील गत 
रा यापैक  एक हणून महारा ाकड ेपािहले जाते. ि यांचे सा रतेचे माणही खूप आह.े राजक य े , शै िणक 

े , औ ोिगक े , आ थक े , सामािजक े  आिण वै ािनक े  ा मह वा या े ांम ये ि यांचा समावेश 
ल णीय आह.े ि यांची गतीही आता मो ा माणात झाली आह.े परंत ुि यांची गती ख या अथाने सु  झाली 
ती १६६ वषापूव  एक कारे ती ि यां या उ दाराची चळवळ होती. ही चळवळ सु  केली ती युगपु ष महा मा 
जोितबा फुले आिण यां या प ी युग ी सािव ीबाई फुले ांनी. 
सािव ीबा च ेकतृ व सािव ीबा च ेकतृ व सािव ीबा च ेकतृ व सािव ीबा च ेकतृ व :::: 

फुले दांप याने सु  केले या ी िश णा या कायाला सनातनी व कमठ समाजाचा िवरोध ती  व पाचा 
होता. शेतक या या साधारण कुटंुबात ज मले या सािव ीबाई ल ापयत िनर रच हो या. फु यां या सहवासात 
यां या िश णाला सु वात होऊन ानाजनाचे मह वही यांना पटले, यामुळेच आव यकता िनमाण होताच 

मुल या शाळेसाठी या वतः िशि का बन या. यां या अंगी असले या िनभ डपणामुळे येणा या येक सकंटाचा 
यांनी धीराने सामना केला आिण लोको ाराचे घेतललेे काय या करत रािह या. मूलतः िश ण सारा या 

कामािवषयीची यांची भूिमकाच प  होती. लोकानंा केवळ सा र करावे. याक रता या िश ण दे याच े काम 
करत न ह या, तर, िश णा या मा यमातून यांना समाजजागृती घडवून आणायची होती. जु या ढी-परंपरा, 
भो या समजुती, अंध ा यामुळे सामा य जनता पशुवत जीवन जगत होती. यांचे मनु य व िस  कर यासाठी 

िश ण ह ेमा यम अस याचे या वेळोवेळी प  करत. 'का फुले' या सं हात या हणतात. 
""""शू ानंा सागं याजोगा िशशू ानंा सागं याजोगा िशशू ानंा सागं याजोगा िशशू ानंा सागं याजोगा िश ण माग हा ।ण माग हा ।ण माग हा ।ण माग हा ।    

िश णान ेमनु य विश णान ेमनु य विश णान ेमनु य विश णान ेमनु य व, , , , पशु व हटत ेपहापशु व हटत ेपहापशु व हटत ेपहापशु व हटत ेपहा" " " " ।।।।।।।।""""¹¹¹¹    
थोड यात, समाजप रवतनाचे साधन हणजे िश ण अशी यांची भूिमका होती. आज या काळाशीही 

सािव ीबा चा हा िवचार सुसंगत आह.े येथ े सािव ीबा चा पेणा ल ात येतो. सुमारे दीडशे वषापूव  
िश णिवषयक ापक दिृ कोन मांडणा या सािव ीबाई थोर िश णत च आहते. त कालीन समाजजीवनात 
ि यांसंदभात अनके अमानवीय ढी-परंपरा अि त वात हो या. बालिववाह, जरठिववाह या था सामािजक 

ित े या मान या जात असत. िवधवा ि यांची प रि थती तर अितभयानक हणावी अशीच होती. धमा या 
नावाखाली बालिववाह केले जात. क येकदा बाला-जरठ िववाह होत, यामुळे कोव या मुल या पदरी वैध  यते 
असे. िवधवा झा यानंतरचे जगणे मृ यूपे ाही वाईट होऊन जाई. अशातच या िवधवा नातेवाईकां याच वासने या 
बळी ठरत. यातून िनमाण होणा या सामािजक सम या केवळ िवधवे याच माथी मार या जात. घरा याची बेअ ू 
होऊ नये हणून मग िवधवांवर अिधकािधक जाचक, ढी व परंपरा लाद या जात. एकाथाने यांचे नसै गक 
जगणेच िहरावले जाई. केशवपन ह े उ वण य ि यां याच बाबतीत घडत असे. बा स दयाबरोबरच ित या 
आ मस मानाचेही हनन कमठ समाज खो ा ित पेायी करत असे. फुले दांप याने वाट चुकले या (?) (क , 
नैस गक भावभावनां माणे 'माणूस' हणून जगू पाहणा या) िवधवांक रता कमठ पु यात सन १८५३ साली 
बालह या ितबंधक गृहाची थापना केली. वतः सािव ीबाई येथे येणा या िवधवांची बाळंतपणे क न आई या 
मायेने यांची काळजी घते असत. धम व ढ चा भाव सव समाजावर पसरला असता त कालीन समजुतीनसुार 
'अधम' समजले गेलेले काय सािव ीबाई मो ा धीटाईन ेकरत असत. काळा या न ह ेशतका या पुढे जा याची दृ ी 
असणारी ही ी ख या अथाने ांतीची मशालच होती. 
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सािव ीबा च ेवा यीन कतृ व सािव ीबा च ेवा यीन कतृ व सािव ीबा च ेवा यीन कतृ व सािव ीबा च ेवा यीन कतृ व :::: 
डॉ. मा. गो माळी यां या संशोधनकायामुळे सािव ीबा चे वा य अ यासकांस ा  झाले आह.े 

'सािव ीबाई फुले सम  वा य' हा सन १९८८ साली िस  झालेला ंथ यादृ ीने मह वाचा आह.े या ंथात डॉ. 
माळ नी सािव ीबा चे उपल ध असणारे सािह य छापले आह.े या आधारेच सािव ीबा या वा यीन 

ि वाचा शोध घेणे श य झाले आह.े सािव ीबा चे दोन का सं ह ‘का फुले’ आिण ‘बाव कशी’ सुबोध 
र ाकर ह े आहते. 'का फुले' हा सं ह सन १८५४ साली िशळा ेसवर छापून कािशत कर यात आला आह.े 
आधुिनक मराठी वा येितहासाचा िवचार करता या सं हाचे ऐितहािसक मह व िवचारात यावे लागत.े यािवषयी 
डॉ. मा. गो. माळी हणतात, 'सािव ीबा चा पिहला का सं ह या काळात (इ. स. १८५४ म ये) िस  झाला; 
या काळात समकालीन अशी एकही कविय ी झा याचे दसून यते नाही. उपेि तां या जागरणांचा व 

समाजसुधारणेचा िवषय समािव  असलेली का रचना या काळात के याचे उदाहरण महारा  सार वतात सापडत 
नाही, यामुळे सािव ीबा ची का रचना हणजे सामािजक आिण सािह य े ातील ांतीच होय, ह ेमा य करावे 
लागेल.ʼ² यािशवाय सािव ीबा या किवतेतील का िवषयांचाही डॉ. माळी यानंी तपशीलवारपणे िवचार केला 
आह.े आ मपर किवता, िनसगवणनपर किवता, सामािजक जािणवेची किवता या िवषयां या आधारे आधुिनक 
मराठी का ाचे जनक हणून केशवसुतांना अधोरेिखतकेले जाते. हचे प रमाण सािव ीबा या किवतेला लाव यास 
यांना 'आधुिनक मराठी का ाची जननी'³ साधार मानता येते. 

डॉ. माळी यांनी आप या ंथात का फुलतेील एकूण ४१ किवतांचे ७ िवभागांत वग करण केले आह.े यात 
िनसगिवषयक, सामािजक, ाथनापर, आ मपर, का िवषयक, बोधपर इितहासिवषयक व फुट किवता या 
घटकांचा समावेश होतो. पैक  सवािधक हणजेच ११ किवता या सामािजक किवता आहते. 'का फुले'मधील 
ब तेक किवता छंद आिण वृ ांम ये बांधले या आहते. या काळाचा िवचार करता अशी िन मती होणे वाभािवक 
होते. फु यासंमवेत ीशू ांद या उ ाराथ सामािजक कायात  असणा या सािव ीबाई किवतां या 
मा यमातूनही समाजसुधारणेचे िवचार सृत करतात. यातील किवतांमधून  होणा या िवचारांवर जोतीबाचंा 

भाव प पणे दसून येतो आिण असे होणे नैस गकही आह.े पर परसंवादी असलेले सािव ी जोतीबा 
सािह यिन मतीतही संवादीपणेच कटतात. जोतीबां या िवचारांना किवततेून मांडत सािव ीबाई एकाथाने या 
िवचारां या साराचेच काम करतात. 

'का फुले'तील सामािजक आिण बोधपर किवता वैिश पूण आहते. यातून सािव ीबा या िवचारांची 
आिण अिभ ची झेप आप या यानात येत.े आधिुनक िश णाची सु वात करणा या इं जांिवषयी यां या 
मनात कृत ता आह,े तर ानाची कवाड े सामा यजनांना खुली करणा या इं जी रा याला या 'आं लाई' अस े
संबोधन वापरतात. संत तकुाराम आिण कबीर यां या का ाचाही यां या किवतवेर असणारा भाव सहजपणे 
ल ात यतेो. सािव ीबा चे पेण आिण वतं  िवचारदृ ी ठळकपणे अधोरेिखत करणारी 'का फुले'तील 
'सामुदाियक संवाद प ' ही एक किवता मह वाची आह.े या किवतेत मुल च ेपाच गट क न या येक गटासाठी 
सािव ीबा नी संवाद िलिहले आहते. हा योग या शाळेतील िव ा थन साठी करत असा ात. अथात, या 
संवादा या मा यमातूनही या िश णाचे मह व अधोरेिखत करतात. खेळ, घरकाम क  शाळा अशा ं ात 
सापडलेली मुलगी आईला िवचारते यातले नेमके काय क , या ाचे उ र दतेाना सािव ीबाई किवतेत िलिहतात, 

अिभमानान ेजग यासाठी िशकून या ना शाळेलाअिभमानान ेजग यासाठी िशकून या ना शाळेलाअिभमानान ेजग यासाठी िशकून या ना शाळेलाअिभमानान ेजग यासाठी िशकून या ना शाळेला    
मनु याचा खरा दािगना िश ण आह े या चलामनु याचा खरा दािगना िश ण आह े या चलामनु याचा खरा दािगना िश ण आह े या चलामनु याचा खरा दािगना िश ण आह े या चला    

जा शाळेलाजा शाळेलाजा शाळेलाजा शाळेला, , , , जा शाळेलाजा शाळेलाजा शाळेलाजा शाळेला    
काम पिहल ंिशकायच ंआहेकाम पिहल ंिशकायच ंआहेकाम पिहल ंिशकायच ंआहेकाम पिहल ंिशकायच ंआहे. . . . दसुरं काम खळे खळेादसुरं काम खळे खळेादसुरं काम खळे खळेादसुरं काम खळे खळेा    
जमले ते हा झाडणंजमले ते हा झाडणंजमले ते हा झाडणंजमले ते हा झाडणं----पुसण ंहात लावा पुसण ंहात लावा पुसण ंहात लावा पुसण ंहात लावा घरकामालाघरकामालाघरकामालाघरकामाला    

जा आधी जा जा आधी जा जा आधी जा जा आधी जा शाळेलाशाळेलाशाळेलाशाळेला⁴⁴⁴⁴    
या किवतेतनू कटणारे सािव ीबा चे ी िश णिवषयक िवचार या काळाचा िवचार करता थ  करणारे 

आहते. वा तिवक पाहता आजही मुल या िश णा या बाबतीत उदासीनता असलेली दसून येते. १९ ा शतकात 
ितकूल प रि थतीतही िश णािवषयीची सािव ीबा ची प  भूिमका यांचा पेणा िन ववादपणे अधोरेिखत 

करते. 
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सािव ीबा चा दसुरा का सं ह 'बाव कशी सुबोध र ाकर' हा सन १८९२ साली िस  झालेला आह.े 
या सं हातील किवताचंे उपो ात, िस ता, पेशवाई, आं लाई, जोतीबा आिण उपसंहार असे उपिवभाग 
सािव ीबा नी केले आहते. या का िन मतीचे योजन नेमके काय आह,े याची प तासंपा दत पु तक आिण 
सािव ीबा नी िलिहलेली एकूण पाच भाषणे असे सािह य उपल ध आह.े जोतीरावांना िलिहले या प ातनू 
सािव ीबा चे वतं  ि म व समोर उभे राहते. उभयतांनी सुधारणेच े जे िवचार वीकारले, यािवषयीची 
यांची िन ा आिण समपण अव या तीन प ांतील मजकुरातूनही ल ात यतेे. िवचारांची प ता हा सािव ीबा चा 

ि म वाचा गुणिवशेष आह.े आ वक यांनी फुले पती-प ना बोल लाव यास सु वात के यावर याचा वृ ातं 
फु यांना कळिवताना या िलिहतात, 'आप यािवषयी' दु ावा माजिवणारे िवदषूक पु कळ आहते. तसचे यथेहेी 
आहते. यानंा िभऊन आपण हाती घेतलेले काय का सोडून ावे ? सदासवदा कामात गंुतावे. भिव यातले यश 
आपलेच आह.े' ⁵ 

'उ ोग', 'िव ादान', 'सदाचरण', ' सने', 'कज' या िवषयांवर सािव ीबा नी भाषणे दऊेन सुधारणेचा 
चार व सार केला आह.े या मा यमातून िश णाचे मह व, उ ोगीपणा, सने व कजाचे दु प रणाम आदी 

सामा य समाजा या िज हा या या िवषयांना हात घालतात. 
जोतीबा िनरिनरा या िवषयांवर भाषणे दते असत. यातील काही भाषणांची सािव ीबाई वतः टपणे 

घेत. अशा एकूण चार भाषणांचे पु तक सािव ीबा नी सपंा दत केले आह.े 
थोड यात, सािव ीबा चे जीवन व काय पाहता काळा या अनेक शतके पुढे पा  शकणारी ी असा यांचा 

उ लेख करावा लागतो. ददुवाने आजही फुले दांप याच े काय आिण योगदान यथाथपणे मा य केले जात नाही. 
फु यांसह समाजसेवे या कायात िहरीरीने भाग घेणा या सािव ीबाई यां या प ातही ितत याच धडाडीने कायरत 
रािह या. संगी आ वक यांशी बेबनावही झाला. एका िवधवेचा मुलगा द क घेऊन उ माणे कृती करणारे 
फुले दांप य ख या अथाने काळा या पुढे जाणारे होते. सािव ीबा चा संयम आिण करारीपणा फु यां या 
अं यया ेतही दसनू यतेो. द क मुला या हातून अंितम िवधी कर याव न नातेवाईकांम ये वाद उभा रािहला. पती 
गेलेला असतानाही अ यंत धीराने सािव ीबाई वतः टटवे घेऊन यशवंतासह अं यया ेत अ भागी रािह या. 
सािव ीबा चे ह े असामा यपण दलुि त केले जाते. वा तिवक पाहता आज आिण इथून पुढेही िनमाण होणा या 
मानवमु या चळवळ या ेरणा थानी फुले दांप याचे कायकतृ व अप रहायपणे असणारच आह,े ह ेल ात यावे 
लागते. 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ : : : :     

१) सािव ीबाई फुले सम  वा य, डॉ. मा. गो. माळी (संपा), महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, माच १९९८, पृ. २५ 
२) उिन., पृ. ३९ 
३) उिन., पृ. ३८  
४) का फुले, ३९ सामुदाियक संवाद प , उिन., पृ. ३१  
५)दिलत कविय ची किवता : व प आिण िच क सा, डॉ. जया िव नाथ 
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राजष  राजष  राजष  राजष  शा  महाराज याचं ेसामािजकशा  महाराज याचं ेसामािजकशा  महाराज याचं ेसामािजकशा  महाराज याचं ेसामािजक    सधुारणतेीलसधुारणतेीलसधुारणतेीलसधुारणतेील    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
    

योजना ई र रामटेकेयोजना ई र रामटेकेयोजना ई र रामटेकेयोजना ई र रामटेके    
एम. ए., एम. फल. पाली आिण बुि झम पाली आिण बुि झम िवभाग डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, 

औरंगाबाद 
तावनातावनातावनातावना    

शा  महाराजांचा ज म 26 जून 1874 रोजी घाटगे प रवारात झाला. यां या विडलांचे नाव ीमंत 
जय सगराव घाटगे आिण आईचे नाव राधाबाई तर छ पत चे नाव यशवंतराव असे होते. को हापूर या 
राजघरा याला वारसा न हता हणुन घाटग या यशवंताला आनंदीबाइनी द क घेतले. आनंदीबाई या चौथे 
िशवाजी महाराज यां या प ी. १७ माच १८८४ रोजी शा  महाराजाचंा द क आिण रा यारोहण समारंभ झाला. 
यावेळी -को हापूर या नाग रकां यावतीने आिण पु या या सावजिनक सभतेफ महाराजांना मानप े दे यात भाली. 
हा समारंभ मो ा थाटात पार पडला. 
रा यकारभाराची यये धोरा यकारभाराची यये धोरा यकारभाराची यये धोरा यकारभाराची यये धोरणेरणेरणेरणे    
 महाराजां या काळात इं जांची स ा भारतावर होती. को हापूर या या आधी या रा यांचे आिण इं जाचं े
िहतसंबंध चांगले न हते. यामुळे रा यातील सं थािनक, मांडिलक लोक यां या िनयं णात न हत.े यामुळे शा  
महाराजांनी को हापूर या सामा य माणसाचे िहत साध याकरीता वरा याआधी सुरा य आणले. याला ाधा य 
दले आिण इं जांशी संबंध सुधारले. 

धा मक सधुारणासंाठी सघंषधा मक सधुारणासंाठी सघंषधा मक सधुारणासंाठी सघंषधा मक सधुारणासंाठी सघंष    
 महाराजां या काळात वेदो  करण गाजले. या काळातील ा हणाचंे असे हणणे होते क , ि यांनी 
वेदो  िवधी क  नयते असे धमात हटलेले असताना िशवाजी राजांवर वै दक प तीने गागाभ  यानंी 
रा यािभषेक केला. हणून गागाभ ांनी आपण िशवरायां या गादी या वारसांनी अनके सकंटांना त ड ावे लागले. 
आिण याच अंध मुेळे शा  महाराजां या राजवा ात वेदो  िवधी कर यासाठी तेथील पुरोिहताने नकार दला. 
महाराजांनी अनेक वेळा समजावून सांगून धमक  दऊेनही पुरोहीत काय म कर यात तयार नाही. हणून राजानंी 
यांना या कामासाठी नेमले ते काम करीत नसेल, तर तु हाला िमळणारी इनामे, वचने खालसा करतो, असे 

वट कूम काढले. या िवरोधात पु यापासून सव  आवाज उठवला गेला. यावेळेचा पॉिल टकल एजंट कनल िसली 
यां याकड ेत ार केली गेली. परंतु इं ज सरकारने आप या धा मक बाबतीत आ हाला ल  घालायचे नाही. यात 
महाराजांचा िनणय अंितम समजावा असा िनकाल दला. इनामे, वतने खालसा कर या या हतेनूे महाराज 
िवलायतेला गे यामुळे आिण धम न पाळ यामुळे यां यावर ददुव कोसळले. ते हा आपणही तसेच वागू नये, असा 
पुरोहीतांनी स ला दला. परंतु महाराजांनी या अंध केड ेदलु  क न आपला जा याचा िनधार  केला व  
िवलायते न ते सुख प परतही आले.  

अशा कारे धमातील चुक या क पना आिण वणभेद न  कर यासाठी यांनी सव जातीसाठी वेधशाळा 
काढ यावर यात िशकणा या मुलांकडूनच यानंी राजवा ातील धा मक काय केली. अशा रीतीने महाराजानंी 
मो ा धैयाने ही धा मक ातंी केली आिण यश वी झाली असे हणावे लागेल. 
लोकोपयोगी कायलोकोपयोगी कायलोकोपयोगी कायलोकोपयोगी काय  

वेदो  करण ह ेशा  महाराजांनी वैयि क कारणाव न केले असे वरकरणी दसले. तरी शा  महाराजांना 
जातीभेदाव न कोणालाही कमी लेखणे मा य न हते. याच काळात फुले यां या स यशोधक समाजाचे काय 
को हापुरातही चालू होते. तळागाळात या लोकांचा कळवळा असणा या शा  महाराजांनी आप या स ेचा उपयोग 
या कायासाठी कर याचे ठरवले. सव धमा या जाती या िवधवा ि यांना, असाहाय मुल ना, ू रपणे वागवणे, 
अ पृ य लोकांना अपमाना पद वागवून यांना पाणवठे, दवेळे, कचे या येथे येऊ न दणेे. अशा कार या छळासाठी 
यांनी कडक शासन फमावले. धमा या नावाखाली मुल ना दवेळात सोड याची चाल या काळात होती. या 

वा यामुरळी, दवेदासी थेिव चा कायदा यांनी संमत क न घेतला. 
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समाजात या सव जात या मुलांना िश ण िमळाल ेपािहजे हणून यानंी स चे िश ण केले. मुल ेशाळेत 
पाठवली नाहीत तर यां या पालकांना दडं ठेवला. अ पृ यां या वेग या शाळा बंद क न यानंी सरकारी शाळा 
एक  बसावे. िशवािशवी पाळली जाऊ नये असे फमान यांनी काढले. अ पृ य मुलांना शाळेत घे याचे नाकारले तर 
अशा चा राजीनामा घेतला जाईल. यानंा पे शन िमळणार नाही व या सं थेची जागा सं थानंान े दणेगी 
दलेली असेल तर यासाठी कर ावा लागेल. सव सावजिनक ठकाणी अमे रकन िमशनरी जसे सवाशी समतने े

वागवते तसे अ पृ यना सं थेने वागवले जावे, नाहीतर पाटील तलाठी यांना जबाबदार धर यात येईल असा कुम 
यांनी काढला. पूव  आंतरजातीय िववाह हणजे एका जातीतील ी पु ष अशीच िववाह करणे समाजमा य 

न हत,े शा  महाराजांनी जाितभेद न  हो यासाठी या िववाहांना काय ान े मा यता दली. तसेच ी-पु षांना 
पिहला सथीदार वार यानतंर कवा यां याशी न पट यास घट फोट हणजे सोडिच ी दऊेन पुन ववाह करता 
येईल असा िववाह  न दणी कायदा केला. 

अशा कारे समाजात सुधारणा कर यासाठी महाराजांनी केवळ कायद े केले नाहीत तर अशा सुधारणांना 
जातीने हजर रा न ो साहनही दले. 
माणसुक त दवे शोधमाणसुक त दवे शोधमाणसुक त दवे शोधमाणसुक त दवे शोधणाणाणाणारा दवेरा दवेरा दवेरा दवे    

शा  महाराज ह े केवळ वारसाह ाने िमळाले या गादीचे राजे न हत,े तर ते दयस ाट होते. यांनी 
दिलतासाठी िव ालय,े वसतीगृह,े पाणवठे, वसाहती इ याद ची उभारणी केली. महाराजांनी वत: आप या पदरी 
वेगवेग या सेवेत महार-मागांना ठेवले. एक गरीब होतक  दिलताना यानंी हॉटेल काढून दले.पण या हॉटेलम य े
यायला लोक तयार नसत हणुन सु वातील महाराज वत: आप या बरोबर या दरबारी मंडळ ना घेऊन यां या 
हॉटेलम ये चहा घेत.एकदा महाराजां या दरबारी असणाया दवाणज नी िवचारले क , महाराज दिलतानंा 
िश णा या सोयी-सुिवधा दणेे बरोबर आह.े पण नोकरीत याना पु हा सवलती कशाला? अ यामुळे आप या 
दरबारात शार लोक ये याऐवजी सवसाधारण भरणा अिधक होईल.माझी दिलत जनता उपाशी रा  नये हणुन 
यांना नोकरीतही सवलत ायला हवी. असे ह ेगोरग रबांचे राजे येक कृती करताना ग रबांचा िवचार करत अस.े 

२६ जुलै १९०२ रोजी को हापूर सं थानचे राज ेछ पती राज ष शा  महाराज यांनी ती पध  प ाला 
जबरद त हादरा दणेारा एक कूम जारी केला. या कूमा वये सं थानातील रका या झाले या जागांपैक  शेकडो 
५०% जागांवर मागासले या लोकांची भरती करावी, असे जाहीर कर यात आल.े या जािहरना यात महाराजानंी 
मह वाची अथ ा ण, परभू, शेणवी व दसुरे पुढे गेलेले वण खेरीज क न सव वण, असा समजावा. हा जािहरनामा 
काढ याचे कारण हणजे सरकार या इ छे माने मागासले या लोकां या ि थतीत, िश णात फारस े यश आललेे 
न हत.े मागासले यांना संजीवनी वाटणारा हा जािहरनामा ा वृंदांना मृ यूघटेचा िननाद वाटला. हा जािहरनामा 
वाचून को हापूर या ा वंृदाचे मागदशक िवजापूरकर यां या तळपायाची आग म तकात गेली. वे 'समथ' नावाचे' 
प क चालिवत होत.े 'मृ यूलेखा' भोवती टाकतात तशी काळी चौकट टाकून हा जािहरनामा छाप याचा आमचा 
िवचार होता. पण तो सोडून दे यासाठी आ ही फार संयम दाखिवला. को हापूर सं थानातील ा णा या वाजवी 
आकां ांना मूठमाती िमळाली अस याने या अभूतपूव, प रप कालां मृ यूलेखचाच स मान दणेे यो य ठरले अससे 
अशा श दात िवजापूरकरांनी 'समथ' प कातून जळफळाट  केला. लोकमा य टळकांनाही महाराजाचंे ह ेकृ य 
असमंजस वाटले व यांनी महाराजांचे ह ेकृ य असमंजस वाटले व यांनी महाराजांचा बु दी ंश झा याची भावना 
'केसरी' या प कातून  केली. महाराजांची ही कोटी ामक असून यामुळे केवळ ा णांचेच न ह े तर परा 
सं थानातचे अिधक नुकसान हो याचा संभव आह.े िन या जागांवर मागासले या लोकांची िनवड करायती तर 
यांची यो यता तरी पाहावयाची क  नाही ? मागासले या व पुढारले या जातीम ये अशा कारची आवडिनवड 

क न दशेाचे िहत कवा सं थेचे क याण होईल, असा जो महाराजांचा समज झाला आह ेतो असमंजस होय, असे 
आ ही समजतो. अशा कारे केवळ 'केसरी' कवा 'समथ' प कांनीच न ह े तर त कालीलन 'ने टव 
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ओिपिनयन','क पत ', ' े क' इ यादी ा णी प कानीही महाराजा या या ख जागे या प रप कावर खर ह ल े
चढीवले. वा तिवक महाराजां या ५०% जागा ा ३% लोकसं या असले या पुढारले या जातीसाठी राखून 
ठेव या हो या आिण उरले या ५०% जागा ९७% ब जन समाजासाठी राखून ठेव या हो या परंतु ा ण वगाच े
खरे दखुने ह ेहोत ेक , शासनातील यां या आजपयत या पूण म े दारीस या जािहरना यान ेशह दला जाणार 
होता आिण ा इं जानंीसु दा असेच धोरण जािहर केले तर ही िभती यांना वाटत होती. 

महाराज गादीवर बस यापूव  को हापूर सं थानातील रा यकारभारात ब जन समाजाला नग य थान 
होते. ब जन समाजातील सुिशि त  दखेील ा ण नोकरशाही रखडून ठेवून असे. या ब जन समाजात 
मरा ांचाही समावेश होता. को हापूरात हाय कूल व कॉलजे थापन होऊन कैक वष झाली होती, पण 

ा णतेरास या िव े या साधनांचा फारसा फायदा घेता येत न हता. या काळात ब जन समाजातील एखा ा 
ने मॅ क पास होणे ही गो  मोठी अपूवाईची होती. पण दोन मराठे पास होऊनही यानंा यो य ती सधंी 

दे यात आली न हती. एकाला हाय कूलम ये लाय रीत कारकूनाची तर दसु याला ज याची नोकरी दली होती. 
याउलट कोणतीही परी ा न दलेले अनेक ा ण मा  अिधकारी पदावर होते. मरा ांची ही अव था तर महारा 
मांगाची अव था काय असेल ह े िवलायते न उ िव ा िवभूिषत होऊन आले या डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांना 
बडोदा सं थानात िमळाले या वागणुक व न ल ात यतेे. महाराज गादीवर बसल ेते हा शासक य सेवेत ा ण 
अिधकारी ६० तर ा णे र केवळ ७ होते. परंतु को हापूरातील एकून नऊ लाख लोकसं येत ा णांची सं या 
केवळ २६ हजार इतक  होती. तसेच राजाराम हाय कूलम ये िश ण घेणारे एकून िव ाथ  ४४१ यातील ३६८ 

ा ण आिण उव रत ा णे र. राजाराम कॉलेजम य े िश ण घेणा या एकून ६१ िव ा यांपैक  ५५ िव ाथ  
ा ण तर ६ िव ाथ  ा णे र.  

महाराजांनी रा यकारभाराची सू  े हाती घते यानतंर यांनी ही ि थती पालटून टाक यास ारंभ केला. 
उपरो  जािहरना या िस द क न महाराजानंी मागासले या जातीतील उ  िश ण घेतले या ना सामािजक 
समते या त वानुसार यो य संधी उपल ध क न दे यास सु वात केली. महाराजाचंी १८९४ ते १९२२ पयतची 
अवघी २८ वषाची कार कद केवळ को हापूर सं थानालाच न ह ेतर सा या महारा ा या इितहासाला कलाटणी 
दणेारी ठरली. जनते या सवागीण गतीचा पाया िश ण आह.े तसेच अपेि त सामािजक प रवतन घडवून आणून 
आह.े ह ेत व व याच ेसाम य शा  महाराजानंा िव ाथ  दशेपासूनच पटले होते. साहिजकच या अनुषंगान े यानंी 
िश ण े ात अमूला  बदल घडवून आण यास अ म दला. सं थानातील िश णा या भयानक प रि थतीच े
आ हान महाराजापुढे होत ेया आ हानाला यांनी त ड दे या सु वात केली. कार क द या पिह याच वष  िश ण 

े ातील चलीत प रि थतीचा आढावा घेऊन यात गती हो यासाठी िश ण सुधारणा सिमतीची थापना केली. 
ाथिमक व मा यिमक शाळांची सं या वाढिवली. ब जन समाजा या व गरीब घरा यातील िव ा याना 

िश यवृ ी, पा रतोिषके इ. व पात शै णीक सवलती उपल ध क न द या. अ पृ यां या मुलांसाठी असले या 
वतं  शाळा बंद के या. सवात मह वाची व मूलगामी शै िणक सुधारणा हणजे यांनी आप या सं थानात 
ाथिमक िश ण स चे व मोफत केले. 
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संशोधक 
रिवचं  भानुदास जावळे    

एम.ए. एम. फ ल. 
पािल & बुि झम िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 

 

भारतातील शै िणक इितहास पाहता अनके मो ा नी िश णासाठी आपले आयु य वेचले. याम य े
महा मा योितबा फुले, सािव ीबाई फुले, छ पती शा  महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यासार या अनेक 

 हो या. या या शै िणक कायाचा आढावा समाजासाठी मागदशक ठरलेला आह.े  
आप या िश णातून आिण अ यास मातून महा मा फुले, राज ी शा  महाराज व डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकर यांचे िवचार चा रत व सा रत होत असतात. या थोर महापु षांचे सामािजक, राजक य आिण 
सां कृितक व पातील िवचार आप याला े रत व ो सािहत करीत असतात. यांचे िवचार 21 ा शतकात 
आप या िव ाथ  वगाला न ाने दणेे आव यक आह.े  

िश ण हा जीवनाचा आधार आह.े िश णापासून आपण आपणास वेगळे क  शकत नाही. येक  हा 
िश ण दणेारा एक मह वपूण ंथ आह.े केवळ यां याकडून आपण काय यावे हे 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 ावे? 
या सव ांची उ रे हणजे िश ण होय. हणूनच... 

‘िश णाने सव काही होतं आह.े याक रता आधी िश ण घेतलेच पािहज.े’ 
िश ण ही काळाची गरज बनली आह े आिण आप या सव थोर िश ण त ांनी, िवचारवंतानंी 

समाजसुधारकांनी िश णाची धुरा सांभाळली आह े आिण सवाना जग याची एक दशा आिण दशा दे याची 
मह वपूण कामिगरी बजावली आह.े 21 ा शतकाम य ेिश ण घेणारा समुदाय मो ा माणात वाढला आह.े पण 
यातून जीवन िवषयक िश ण िमळत आह ेकाय? हा  अनु रीतच आह.े ते हा आप या िश ण त ांचे आज या 

िश णातून व अ यास मातनू 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 फुले, राज ी शा  महाराज आिण डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांच े ि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 मातनू कट होणारे िवचार वातं य समता आिण 
बंधुभाव या य वर िनतांत भरवसा ठेवणारे आिण सामािजक िवषमते या िवरोधात आवाज उठवणारे महा मा फुले 
ह ेमहापु ष होते. यांना महारा ाचे मा टन युथर हणून ओळखले जाते. जे मानवतावादी िवचारांचे होते. यानंी 
मेकॉले या खिल यास कडाडून िवरोध केला. “िश ण ह े वर या वगापासून खाल या वगापयत पाझरत आले 
पािहजे.” या िवचारास महा मा योतीबा फुलचा िवरोध होता. कारण इं जांचा भर थम वरचा वग िशकला 
पािहजे व नंतर खालचा वग िशकावा यावर होता. थम खाल या वगातील लोकानंा िश ण दऊेन नतंर वर या 
वगातील लोकांना िश ण ावे. “आिध कळस मग पाया असे न होता. आधी पाया मग कळस” अशा प तीने िश ण 

णाली अस यावर महा मा फुलचा आ ह होता. थम उपेि तांना िश ण नतंर अपेि तांना िश ण ह ेसू  अंमलात 
आणावे. यावर भर दे यात आला.  
महा मा फुलमहा मा फुलमहा मा फुलमहा मा फुलच ेिश ण िवषयक िवचारच ेिश ण िवषयक िवचारच ेिश ण िवषयक िवचारच ेिश ण िवषयक िवचार  

1. ी िश णाचा पाठपुरावा.  
2. ाथिमक िश ण स चे व मोफत.  
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3. िशि त िश काची तरतूद करणे.  
4. ाथिमक िश णाकड ेल  दणेे. 
5. ामीण भागातील मुला मुल चे िश ण.  
6. रा िनमाणासाठी शु ांना िश ण.  
7. िश ण णालीत अमुला  बदल िवचार. 
8. ावसाियक व तांि क िश ण.  
9. ि भाषा सू ाचा अवलंब.  
10. िश यवृ ी व वसतीगृहाची सुिवधा.  
11. िश ण िवषयक ान व िवचार.  

ी िश णाचा पाठपरुावाी िश णाचा पाठपरुावाी िश णाचा पाठपरुावाी िश णाचा पाठपरुावा    
पुव या काळाम ये या प रि थतीत ि यांनी िश ण घेणे हणजे अधमच करणे होय. यामुळे ि यांसाठी 

िश णाची दारे कायमची उघडली जावी. हणून महा मा फुलनी ी िश ण मोहीम सव थम हाती घेतली. िश ण 
ह ेसमथ ी हणून जग यासाठी दले जावे. ि यांचा खरा धम यानंा िश ण दणेे होय. ि यां या मानिसकतेसाठी 
व स म ी घडिव यासाठी िश णािशवाय पयाय नाही. ह ेओळखून महा मा फुलनी आप या प ीस िश ण दऊेन 
आ  िशि का हणून कायास सु वात केली, आिण ी िश ण मोिहमेस सु वात केली. ाथिमक िश ण स चे व 
मोफत. ाथिमक िश ण हा येक बालकाचा ह  आह े आिण यामुळे ह े िश ण िमळणे आव यक आह.े तसचे 
महा मा फुले ाथिमक िश ण स चे आिण मोफत असावे या िवचारांचा पुर कार करणारे थम भारतीय नागरीक 
होते. ही मागणी यांनी 19 ऑ टोबर 1882 म ये हटंर िश ण आयोगाकड े मांडली. यात यांनी ाथिमक 
िश णास अ माने ाधा य दलेले होत े ाथिमक िश णासंबंधी िवचार मांडताना योितबानंी त कालीन 
समाजातील ाथिमक िश णाची अव था कशी होत?े ही अव था सुधार यासाठी सरकारची काय भूिमका असू 
शकते? जनतेत िश णािवषयी जाग कता िनमाण होऊन िव ाथ  सं या वाढिव यासंबंधी काय उपाययोजना 
करायला हवी? अ यास म कोणता असायला हवा? या ाथिमक शाळांम ये िशकिवणारे िश क कसे असावेत? 
अशा िश णाची जबाबदारी सरकारने कोणाकड ेसोपवावी? अशा िविवध ांवर यांनी आप या िनवेदनात काश 
टाकलेला होता. एकोिणसा ा शतकात एव ा ापक व पात ाथिमक िश णाचा िवचार केवळ महा मा 
योितबा फुल े यांनीच केललेा दसून येतो. याव न खरोखरच ते एक िश णत  होत े ह े प  होते. आज या 

महारा  शासना या िश ण खा यापयत जी उपाययोजना ाथिमक िश णासाठी केललेी आह.े यातील सवच बाबी 
योितबां या िवचारांशी सम प आहते.  

त कालीन समाजातील ाथिमक िश णाची अव था खूपच वाईट होती असे योितबां या िश ण 
िवचाराव न दसून येते. यां या मत ेमंुबई इला यात जवे ा ाथिमक शाळा हो या या सव लोकसं येचा िवचार 
करता पुरेशा माणात न ह या. यामुळे सरकारकडून ाथिमक िश णाकड े दलु  होतं होते ह े प  होते. 
योितबांनी या प रि थतीचे अितशय व तुिन  परी ण क न वणन केलेल े होते. योितबां या मत े सरकार 

सवसामा य जनतेकडून कर पाने जो गोळा करत होत.े यातील अिधकािधक िनधी ाथिमक िश णावर आिण 
गोरग रबां या िश णावर खच करावा. मुळात ि टश सरकार केवळ वाथ  दिृ कोन ठेवून उ वण यां या 
िश णाचा िवचार करीत होते. व ब सं या जनते या िश णाकड ेदलु  क न आपली जबाबदारी झटकत होते.  
महा मा फुल ेयाचं ेअ पृ य िश णािवषयी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेअ पृ य िश णािवषयी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेअ पृ य िश णािवषयी िवचारमहा मा फुल ेयाचं ेअ पृ य िश णािवषयी िवचार    

योितबा फुले ी िश णाबरोबरच शू  व अितशु  यां या िश णाचा पुर कार करणारे होते. यांनी 
अ पृ यां या िश णाचा पुर काराच केला नाही तर वतः यां या िश णासाठी तीन शाळा सु  के या हो या. 
अ पृ य नेमके कोण? याचा िवचार केला तर ढोर, चाभंार, महार, होलार, मांग, हलालखोर, मांगगा डी वगैरे 
जाती मुख वे अ पृ य गण या आहते. या जातीिशवाय शू  हणून गण या गेले या कुणबी, माळी, साळी अशा 
अनेक जमात या िश णाअभावी अव था अितशय शोचनीय होत.े उ ु समाजाने या वगास िश ण सवाथान े
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नाकारलेल े होते. यामुळे यांचा उ ार हो यासंबंधी दसुरी कुठलीही उपाययोजना न हती. सनातनी लोकाकंडून 
यांना चंड िवरोध झालेला होता. तरीही योितबांनी आपले अ पृ य िश ण साराचे काय अिवरतपणे 

चालिवलेले होत.े  
योितबांनी अ पृ यां या शाळा चालिव यासाठी एक सिमती नेमली. या समाजात अ पृ य िश णासाठी 

कोणीही य  करीत न हत.े या अ पृ यसाठी या सिमती या मा यमातून िश ण सु  कर याचा पिहलाच य  
यांनी केला होता. मुळात अ पृ यां या िश णासाठी य  केले, तर कदािचत आपणास समाजाकडून वाळीत 

टाकले जाईल. या भीतीने कोणीच या चांग या कामी धजावत न हते. महा मा फुलना मा  या कामी लोकानंी वतः 
पुढे यावे असे वाटत होते. योितबांनी अ पृ यां या शाळा चालिवतांना कोण या अडचणी येतात याचे बारीक 
िनरी ण केले होते. एक मह वाची अडचण हणजे, उ ु या शाळेत अ पृ य िव ा याना वेश दला जात 
न हता. काही शाळांम ये केवळ िव ाथ  सं यचेी अट पूण क न सरकारी अनुदान लाट यासाठीच वेश दला 
जायचा. परंत ु या शाळेत मा  या अ पृ य िव ा याकड े दलु  केले जायचे. यामुळे योितबांची सरकारकडून 
अपे ा होती क , यानंी या ठकाणी अ पृ यांची सं या अिधक आह.े या ठकाणी केवळ अ पृ यांसाठीच वतं  
शाळा सु  करा ात. अ पृ यां या शाळेतील िव ा याचे माणही अितशय कमी असायचे यासाठी सरकारन े
खबरदारीची उपाययोजना योितबांना आव यक वाटत होत.े अ पृ य मुले शाळेत अनेक कारणांसाठी गैरहजर 
राहायची. यािवषयीची कारणिममांसा जोितबां या महार व मांग मुलां या शाळेची वा षक परी ा घे यात आली 
यावेळी मांडले या अहवात दलेली होती. यात िलिहले होते क , “महार मांग इ यादी लोक ज ा करताना व 

जातीतील पंचायत करता मुलां माणसां सु ा जातात. यामुळे कती एक दवस मुले शाळेत येत नाहीतं. 
पावसा यात व िहवा यात थंडीने न लाग याजोगी िचरगुटे मुलांजवळ नसतात हणून ती ऋतूंत तरूळक यतेात. 
एकूणच िवचार करता या वगाम ये िश ण िवषयी अ ान, दा र  अशा िविवध कारणाने शाळिवषयी फारशी 
आ था दसून यते नाही. आज िश णािवषयी एवढी जाग कता असतानाही क करी व मजुरी करणा या समाजात 
िश णािवषयी फारशी जाग कता दसत नाही. आज या या प रि थतीव न 19 ा शतकातील प रि थती कती 
गंभीर असेल याचा अंदाज येतो. अथात अशी प रि थती असली तरीही अ पृ यांचे िश ण टाळून चालणार नाही. 
असे योितबांना वाटत होते. या दिृ कोनातून िनि त अशी उपाय योजना सरकारकडून केली जावी अस े
योितबांना वाटत होते. यासाठी यांनी वतःही काही उपाय सरकारला उ शूेन सचुवले होते िव ा याना शाळेत 

ये यासाठी िव ावेतन ठेव यात यावे. अनेक िव ा याना घर या कामामुळे पालक शाळेत पाठवीत न हत.े यामुळे 
जर यांना िव ावेतन िमळाले. तर या अपे ेने मुलांना शाळेत पाठवले जाईल व िश णाचा हतेू सा य होईल अस े
यांचे मत होते. यािशवाय ह ेवेतन व अ पृ य िव ा यासाठी असले या जागा आणखी वाढिव यात या ात असाही 

उपाय योितबांनी सांिगतला होता. 
अ पृ यांसाठी जे िश ण सु  केले जाईल. याम ये अ यास म चांग या दजाचा असणे आव यक आह.े 

व तूत: च रताथ साधन ेह ेएक िश णाचे उ  आह.े िश ण घेऊनही जर उपासमारीची वेळ येत असेल तर त े
िश णाचे अपयश समजावे. योितबां या मते िश णाने जर अ पृ यां या च रताथाचा  सुटू शकतो तरच त े
शाळेत येतील. हणून यांनी भौितकशा , योितषशा , रसायनशा  इ यादी शा ांचा अ यास शाळेत ठेवावा 
असे सुचिवले होते. यामुळे आप या मुलांना पुढे नोकरी िमळेल व यातून अथाजन चालू होईल असा िव ास 
िनमाण होईल. यािशवाय शाळेत िविवध वसायांचे जसे सुतारकाम, लोहारकाम यासार या लोकां या 

वसायाची कला िशकवणी जावी असे के यामुळे जरी नोकरी िमळाली नाही तरी िव ाथ  केवळ बेरोजगार हणून 
सरकारवर अवलंबून राहणार नाहीत. ते वतः एखादा वसाय चालू क  शकतील. ते यातून वतःचा च रताथ 
भागवतील. हणूनच अ पृ यांना दले जाणारे िश ण असे असावे क  या ारे यांचे जीवन वावलंबी होईल.  

योितबां या मते समाजातील उदार गृह थानंी अ पृ यां या िश णासाठी पुढाकार घेणे आव यक होते. 
वा तिवक िवचार करता उ ू एत शेीय समाजास अ पृ य समाजा या िश णािवषयी कुठलीही आपुलक  न हती. 
कारण सु वातीस अनकेांनी योितबां या शाळांना िवरोधच केलेला होता. काही भारतीय व युरोिपयन न े
वतः या ित पेोटी योितबां या शाळांना सु वातीला दणे या द या. परंतु नंतर मा  दणे या दणेे बंद केले. 
यामुळे योितबांनी तीन पैक  कमान एक तरी शाळा बंद करणे भाग पडणारे होते. ही बाब मंुबई ए युकेशन 

अहवालातही नमूद केलेली होती. यावेळी महार आिण मांग ांना िश णाची उपयु ता कळू लागली आिण त े
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अिधक चांगले िश णाची मागणी करीत आहते. याच वेळी िन पयाने सं थेला तीन पैक  एक शाळा बंद करावी 
लागणार आह.े योितबांना कोण याही प रि थतीत अ पृ यांना िश ण िमळावे असे वाटत होते. यासाठी यानंा 
अ पृ यांनाही आवाहन केल े होत.े व र  वगाने किन  वगास िश ण दे याचे टाळले. हणून किन ांनी िश ण 
पासून वंिचत राहणे योतीबांना पसंत न हते. यां या मते अ पृ य ही आप या वतः या िश णासाठी खूप काही 
क  शकतात. मुळात िश ण िमळवणे हा येक घटकाचा ह  आह.े  
राजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचारराजष  शा  महाराजाचं ेिश ण िवषयक िवचार    

ि टश राजवटीत महारा ाची जडणघडण कर यात या थोर महापु षांनी मोठा वाटा उचलला. यापैक  
राज ी शा  एक होते. राज ी शा  महाराज ह े गतीशील िवचारवंत होते. पु ष धान समाजात ढी परंपरा 
आिण अंध चेा पगडा अस यामुळे ि यांवर सतत अ याय होत होते. या पा भूमीवर शा  महाराजानंी आप या 
सं थानात ी िश णाला ो साहन दले. राज ी शा  महाराजां या एकंदरीत कायाचा आढावा घेता समाजातील 
उपेि त घटकाला ाधा य म दे याबरोबरच यां या सामािजक राजक य आ थक आिण शै िणक िवकास घडवून 
आण याचे काय यांनी केले आह.े  

“सामािजक समते या त वाचे पुर कत आिण कृतीशीर राजे हणून राजष  शा  महाराजांकड ेपािहले जात.े 
यांची कारक द याय आिण त विन ूरतेची कारक द होय.” समतावादी िवचाराला य  कृतीची जोड दणेारा हा 

काय वण राजा समानहीतासाठीच कायरत होता. शा  राजानंी आप या स ेचा उपयोग वंिचत अशा समाजाला 
िश ण दऊेन यां यात जाणीव जागृती िनमाण केली.  

ी िश ण िवषयक कायी िश ण िवषयक कायी िश ण िवषयक कायी िश ण िवषयक काय  
को हापूर सं थानाचा ी िश णािवषयीचा दिृ कोन मुळातच पुरोगामी होता. “सं थानात मुला मुल या 

शाळा हो याच. यािशवाय खास मुल साठी ही वतं  अशा शाळा थापन के या गे या हो या. सवा या 
िवकासासाठी िश ण यावर शा  महाराजांचा भर दसनू येतो. को हापूर सं थानात ाथिमक िश ण मोफत व 
स चे कर यािवषयीचा िवचार 1912 13 या सुमारास सु  होता. जोपयत ब जन समाज सा र होणार नाही 
तोपयत लोकशाहीला डोळसपण येणार नाही असे याचंे मत होत.े  
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं  

1. क र धनंजय, महा मा योितबा फुले आम या समाज ांतीचे जनक, पॉ युलर काशन, मुंबई, चौथी आवृ ी 1992  
2. क र धनंजय, डॉ. मालशे स.गं., डॉ. फडके य. द., संपादक, महा मा फुले सम  वा य महा मा फुले यांनी पु यात सु  केले या 

शाळा संबंधी कागदप , महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई, सहावी आवृ ी, 2006.  

3. घोरमोडे के. यु., घोरमोडे कला, शै िणक िवचारवंत भारतीय व पा ा य, िव ा काशन, नागपूर, 2006. 
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स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    चळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतील    दीनदीनदीनदीन    िम कारिम कारिम कारिम कार    मकंुुदरावमकंुुदरावमकंुुदरावमकंुुदराव    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील        
याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    

ीीीी. . . . सरुवसेसरुवसेसरुवसेसरुवसे    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    आ पाआ पाआ पाआ पा    
पीएच.डी संशोधक िव ाथ . वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदेड. मोबाईल मांक:9404738377 

ई-मेल:surwase151180@gmail.com 

तावनातावनातावनातावना::::    
एकोिणसावे शतक ह े आधुिनक भारता या इितहासात सामािजक व राजक य बदलां या दृ ीने अ यंत 

मह वाचे आह.े पा ा यांचे ान, िव ान, तं ान, िश ण व गती यांनी भािवत झालेला नविशि त वग 
पा ा यां या गतीची व भारतीयां या अधोगतीची िच क सा क  लागला. भारतीयां या अधोगतीचे मुळ येथील 
धम व था वण-जाती धान ि थितशील आिण पारंपा रक मानिसकता याम ये आह.े ह ेसमाजसुधारकां या ल ात 
आले. यातूनच अनेक चळवळी िनमाण झा या. यापैक  स यशोधक चळवळीन े महा मा फुले यां या ेरणेतून 
जनसामा यां या उ थानाचा अभूतपूव लढा उभारला. शेतकरी, क करी, कामगार ब जन, दिलत वगापासून 
ड गरकपारीतील सामा य जनसमुदायान े उ फूतपणे चालवलेली व शहरापासून खे ापा ातील 
वा ाव यांपयत पोहोचललेी स यशोधक चळवळ ही भारतातील पिहली प रवतनवादी लोकचळवळ होती. 

स यशोधक िवचार हणज े स याला क थान दणेारा. बु ी या िनकषांवर येक गो  तपासली पािहज े
असा दिृ कोन बाळगणारा िवचार होय. स यशोधक िवचार हा ब जनां या, शोिषतां या आिण अ पृ यां या 
मु चा एक सश  माग आह ेह ेल ात आ यामुळे याचा चार, सार होऊन काही माणात प रवतनाला ारंभ 
झाला. स यशोधक चळवळीमुळे जात, पृशा पृ य भेद, धम, ी-जीवन ,राजकारण आिण स ासंबंध, इितहास, 
सािह य आिण सं कृती, कृषी आिण िश ण अशा जीवना या सवच े ाकड े पाह याची समाजाची दृ ी बदलत 
गेली. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    उ ेउ ेउ ेउ  े    

1.मा. मुकंुदराव पाटील यां या जीवन च र ाचा अ यास करणे. 
2. मा. मुकंुदराव पाटील यां या स यशोधक य कायाचा आढावा घेणे. 
3. मा. मुकंुदराव पाटील यां या सामािजक, राजक य िवचारांचा अ यास करणे. 
4. स यशोधक चळवळीच े व प, त वे व िवचारसरणीचा अ यास करणे.  
5.स यशोधक चळवळीने अ पृ यां या व शोिषतां या मु साठी ब जनां या उ ारासाठी केले या 

कायाचा अ यास करणे. 
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    ::::    

तुत संशोधनासाठी मािसके, संदभ ंथ, वतमानप े, मरिणका इ याद चा वापर कर यात आलेला आह.े 
िवषयिवषयिवषयिवषय    ितपादनितपादनितपादनितपादन: : : :     
स यशोधकस यशोधकस यशोधकस यशोधक    चळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतीलचळवळीतील    मुकंुदरावमुकंुदरावमुकंुदरावमुकंुदराव    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    योगदानयोगदानयोगदानयोगदान    
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मुकंुदरावांचा ज म 20 िडसबर,1865 रोजी पुणे येथ े झाला. यांना 82 वषाचे दीघ आयु य लाभले. 
मुकंुदराव पाटील मुळचे कृ णराव भालेकर यांचे िचरंजीव. द क िवधानन े  ते मुकंुदराव गणपतराव ीरसागर 
(पाटील) झाले. मुकंुदराव पाटील यांनी यांचे द क िपता गणपतराव सखाराम पाटील यांनी सु  केले या व 
यां या िनधनामुळे बंद पडले या ' दनिम ' चे 1910 म ये पुन ीवन केले. त ेस यशोधक िवचारां या चार-
सारासाठी आिण ब जनाम ये प रवतन घडावे या ती  इ छापोटी. यांचा पडच मुळी स यशोधकाचा होता. 

िशवाय िवचारासाठी सव वाचा याग कर याची वृ ीही यां याकड ेहोती. 
िजथ ेज म झाला या घरात तर महा मा फुले यांचे िनकटचे सहकारी कृ णराव भालेकरांच ेकाय चालू होत.े 

द क िपता गणपतराव पाटील स यशोधक चळवळीतील एक लढाऊ िशलेदार होते. हणज े स यशोधक  िवचार 
आिण यासाठीचा याग पाहत पाहतच मुकंुदराव पाटील मोठे होत होत.े यातूनच भोवती या अ  ब जनांना जागे 
कर याच,े यां याम य ेन ा जािणवा जव याच ेकंकण यांनी आप या हाती बांधले होत ेअसे हणावे लागेल. 

'दीनिम ‘ ह ेसा ािहक तरवडी सार या (ता. नेवासा िज. अहमदनगर) ामीण भागातून यांनी 57 वष 
एकहाती चालवले.110 वषापूव  ामीण भागातून अधशतकापे ा अिधक काळ एखादी सा ािहक चालवणे कती 
क द असेल, याची क पनाच केलेली बरी. कुठ याही सोयी तर नाहीच, पण यां यासाठी वृ प  काढायचे त े
सगळे िव ािवहीन, अ ानी आिण द र ी. यामुळे आ थक पा ठबा यां याकडून कुठला िमळणार ? कुठून तरी पैसा 
गोळा करायचा पैसा गोळा करायचा, पदरचे पैसे टाकायच े आिण अंक काढायचे असे यांना करावे लागलेल े
असणार. परंत ुह ेसव क  सहन क न याने 'दीनिम ’ ह ेसा ािहक चालवले. याचे कारण यांची येयवादी वृ ी 
आिण ब जनां या उ ाराब ल असलेली अ यंत आ था हचे होय .या अ थेपोटी यांनी ामीण भागात राहणे पसंत 
केले असणार. ामीणां या, ब जनां या शेतक यां या आिण वंिचतां या था मांडाय या असतील तर यां यातच 
रािहल ेपािहजे असा िवचारही यां या मनात असू शकतो. 

आधुिनक भारता या इितहासाम ये अनेक थोर नी व चळवळीने समाजाला दशा दाखव याचे महान 
काय केले आह.े यापैक च एक हणज ेमुकंुदराव पाटील व स यशोधक चळवळ होय. महारा ातील शोिषत, वंिचत, 
अ पृ य यां या उ ाराच ेमहान काय मुकंुदराव पाटील यांनी केले. कोणताही महापु ष हा केवळ एका जातीचा, 
धमाचा, ांताचा, दशेाचा नसून तो सम त मानव जातीचा आिण रा ाचा असतो .मुकंुदराव पाटील यांनी 
वेळोवेळी घेतले या भूिमका, लोकशाही, वातं य अशा संक पना संबंधीच े यांचे चतन, रा  आिण धम यां या 
संबंधीची यांनी केलेली चचा, जात, कमठपणा, अंध ा, मं दरे आिण तेथील शोषण इ यादी संबंधीचे यांचे 
िवचार आजही आप या दशेासाठी मागदशक आहते. 

मुकंुदराव पाटील महा मा फुले यां या स यशोधक समाजाच ेिन ावंत कायकत होत.े ब जन समाजासाठी 
िश णाची िनतातं आव यकता आह े याची यांना जाणीव होती. धमाचे वच व समाजातील सवच े ात 
अस यामुळे सामा य माणसा या मनावर धा मक क पनांचा पगडा होता. काही उ वण यांनी पो या - पुराणे 
िल न या धा मक क पना अिधकच बळकट के या असे मुकंुदराव पाटील यांचे मत होते. आप या धम ंथातील ान 
टाकाऊ, कालबा , िनरोपयोगी, अ वहारी आह े असे यांना वाटत होत.े मराठा स लागार मंडळाने स या 
िश णासंबंधी जनतेकडून काही मते मािगतली होती. यांनी या मंडळाकडे हदु थानास स या, मोफत 
िश णाची िनतांत आव यकता आह,े श य ितत या ी िश कांची नेमणूक करावी, मुला-मुल ना एक  िश ण 
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ावे, मुलांना पु तके, कपडे मोफत ावे, शाळेसाठी इमारत नसेल तर शाळा चावडी, धमशाळा इ यादी सावजिनक 
ठकाणी भरवावी अशा काही सूचना पाठव या हो या. 

    मुकंुदराव पाटील यांचे ामीण जीवन ह े यांचे काय े  होत.े यांना ामीण भागातील सम या, 
अंध ा, गरजा यांची यांना जाणीव होती. केवळ मं दर वेश सावजिनक पाणवठयावर पाणी भर यान े या 
भागातील ब जनाचं े  सटुणार नाहीत तर यासाठी लोकांना िश ण दणेे, यां यात जनजागृती करणे, वसाय  
वातं य दणेे, अिधकािधक स ेचे िवक ीकरण क न ब जनातील गुलामिगरीचा अंध:कार न  केला पािहजे, 

यासाठी यांनी सतत पाठपुरावा केला 
मुकंुदराव पाटील यांनी आप या 'दीनिम ’ मधून ब जन समाजा या था, वेदनांना वाचा फोडून यांना 

ह  आिण कत ाची जाणीव क न दली. कमठ व सनातनी धमगु , शेतक यांच ेशोषण करणारे सेठ, सावकार 
यांचे ढ ग यांनी उघडक स आणले .त े एक वतं  िनभ ड व त विन  प कार होत.े या िहताअिहताकड े
अगर रागालोभाकड े यांनी ल  दले नाही. िनभ ड व सडतेोड टीका केली. मग ती  धमगु , राजा-महाराजा 
असो क  स यशोधक समाजाचा पुढारी. िविश  येयवाद , सेवाभावी वृ ी आिण समाजिहतैषी दृ ीनेच यांनी 
लेखन केलेले पाहावयास िमळते. "केवळ समाज बोधनाचे उ  पुढे ठेवून , येयवेड ेहोऊन, जीवनभर याग क न 
वृ प  वसायासाठी आपले सव व अपण करणारा मुकंुदराव पाटील यां यासारखा वृ प कार हणज े
महारा ा या थोर समाजसधुारकां या मािलकेतील एक े  नरर  होय" अशा श दात यांची थोरवी माजी क ीय 
कृषी रा यमं ी डॉ.अ णासाहबे शद ेयांनी गायली आह.े 

शेतक यांनी वायफळ खच क  नय,े शेतक यानंी शेतीम ये आधुिनक तं ानाचा वापर करावा, शेतक यांनी 
केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता जोडधं ाची कास धरावी यामुळे शेतक यां या आ थक प रि थतीत सुधारणा 
होईल,सरकारन ेशेतक यांना सुधार यासाठी ान वाढवणारी योजना ,धन वाढवणारी योजना आिण ऋण फेडणारी 
योजना या तीन योजना अंमलात आण याची सरकारला िवनंती केली होती .कारण सरकारी मदतीवाचून या 
योजना चालू होणे श य नस याचेही ते सांगतात. सवसामा य शेतक यावर बबणा या ा णी वच वावर यांनी 

हार केला .चुक या िनकषांवर आधारीत असलेली वण व था, दोषमुलक था, परंपरा, ामीण अथकारण, 
धमकारण, उ वण यांचे अवा तव मह व यातून ामीण शेतकरी, क करी, ब जन समाजास बाहरे काढ याची 
जबाबदारी 'दीनिम ’ ने वीकारली होती. परंत ुआज शतकानंतरही या िवचारांची, मागदशनांची शेतक यांना गरज 
आह.े मुकंुदराव पाटील यांचे याबाबतचे िवचार आजही दशादशक, ेरणादायी दसून येतात. 

धमसं कृतीपासून राजकारणापयत, इितहासापासनू मानवी वतनापयत, रा ीय, आंतररा ीय पातळीवरील 
घडामोडीपयतचा वेध घेत असताना, यांनी स यशोधक अ वेषक दृ ीचा वापर तर केलाच पण ही दृ ी अिधक 
समृ ही केली. ब जनांचा उ ार, यांची शोषणमु , यां या अंध ा दरू करणे, यां याम ये िश ण सार 
हावा यासाठी धडपड करणे हचे यांचे एकमेव येय होत ेआिण या धेयासाठी त ेशेवट या ासापयत प र म करत 

रािहल.े 
मुकंुदराव पाटील यां या प का रता आिण सािह यातनू सामािजक, शै िणक, धा मक अंध ा आिण 

शेतीिवषयक िवचारांच ेदशन होत.े ते 'दीनिम ’ चे 1910 त े1967 अशा दीघ कालावधीत ते संपादक होत े .या 
काळात यां याकड े स यशोधक चळवळीचे मागदशक -कायकत हणूनही जबाबदारी होती. यांचे संघटन आिण 
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प का रता, वसाियक व वहा रक कायदशेीर अडचणी, अडथळे मुकंुदराव पाटील यांनी सोसत संगी अपमान- 
अवहलेना सहन करीत, अपु या सहकायावर पार केले होत.े अशा ितकूल प रि थतीतही यांनी वा तवाला 
िभडणारी प का रता आिण नानारंगी कसदार सािह याची िन मती केली. 

प कार, नाटककार कादबंरीकार, कथाकार बालसािह यकार, पटकथाकार, फुटलेखक, 'अ लेख’ लेखक, 
वैचा रक लेख अशा नाना कारे मुकंुदरावांनी लेखन केले. यांनी आप या िविवधरंगी लेखनांची बांधणी मुकंुदराव 
पाटील यांनी 'दीनिम ’ या िनयतकािलकाचा संपादक हणून केली आह.े यां या कायातून ते एक मोठे िव ान, 
प कार, संपादक, सािहि यक, समाजसुधारक होत ेह े दसून येते.    
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::    

1. समतािधि त, शोषणमु  समाजाची उभारणी ह ेस यशोधक चळवळ व मुकंुदराव पाटील यांचे येय होत ेह े
प  होत.े 

2. स यशोधक चळवळ व मुकंुदराव पाटील यां या कायामुळे शोिषत, दिलत, ि या आिण ब जनात जाणीव 
जागृती झाली ह े प  होत.े 

3. मुकंुदराव पाटील यांनी अंध ा आिण पाखंडवादाने ासले या समाजातील अिन  ढी, था ,परंपरा 
यांना िवरोध क न समतावादी स यशोधक समाज िनमाण कर याचा य  केला ह े प  होत.े 

4. स यशोधक चळवळ व मुकंुदराव पाटील यां या कायामुळे सवाना समाजसुधारणेसाठी, 
समाजप रवतनासाठी चंड ऊजा व ेरणा िमळते. 

सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    सचुीसचुीसचुीसचुी::::    
1. स यशोधक दीनिम कार मुकंुदराव पाटील सम  वाड़मय, महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ, मुंबई . 
2. डॉ. संभाजी खराट, संपादक मुकंुदराव पाटील, काशक -सायन पि लकेशन ा. िल . 
3. अशोक एरंडे, स यशोधक मुकंुदराव पाटील कृत धमिच क सा, काशक- सुगावा काशन . 
4. डॉ.संभाजी खराट, स यशोधक चळवळ, वाटचाल आिण िच क सा, ितमा काशन 

5. महशे जोशी, स यशोधक समाजाचा इितहास ,महारा  रा य सािह य आिण सं कृती मंडळ मुंबई. 
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Hkkjrh; lekt vkf.k lektlqèkkjdHkkjrh; lekt vkf.k lektlqèkkjdHkkjrh; lekt vkf.k lektlqèkkjdHkkjrh; lekt vkf.k lektlqèkkjd    
iaMhr ukuk ygkusiaMhr ukuk ygkusiaMhr ukuk ygkusiaMhr ukuk ygkus    
,e- ,- ejkBh] lsV] usV 

la'kksèkd fon;kFkÊ 

eq-ygk.;kph okMh iks-iky rk-Qqyaczh ft-vkSjaxkckn Hkze.kèouh&7588075528 
izLrkouk izLrkouk izLrkouk izLrkouk     

%Hkkjr ns'kkP;k bfrgklkpk vH;kl djr vlrkauk Hkkjrkyk çnh?kZ Lo#ikpk bfrgkl ykHkysyk fnlwu 
;srks Hkkjrh; lektkyk ;ksX; fn'kk ns.;kps dk;Z lekt lqèkkjdkauh dsysys vlwu vU;k;] vR;kpkjkfo#) 
vkokt mBowu f[krir iMysY;k lektkyk LokfHkeku feGowu fnyk- lektlqèkkjdkaeè;s çkeq[;kus egkRek 
T;ksfrck Qqys] egkRek xkaèkh] nknksth  ikaMqjax r[kZMdj] xksikG x.ks'k vkxjdj] M‚- ckcklkgsc vkacsMdj] 
jfoaæukFk Vkxksj] fouksck Hkkos] yksdekU; fVGd] xksikG gfj ns'keq[k] vkpk;Z ckG'kkL=h tkaHksdj]jktkjkeeksgu 
j‚;]n;kuan ljLorh]'kkgw egkjkt] foB~Byjketh f'kans] egknso xksafon jkuMs] bZÜojpaæ fo|klkxj] èkksaMks ds'ko 
doZs] lkfo=hckbZ Qqys] iafMrk jekckbZ] enj rsjslk] ckck vkeVs v'kk vusd lektlqèkkjdkauh lektkyk U;k; 
feGowuns.;kps dk;Z dsysys vkgs- 
egkRek T;ksfrck Qqys %egkRek T;ksfrck Qqys %egkRek T;ksfrck Qqys %egkRek T;ksfrck Qqys %    

,dksf.klkO;k “krdkr vLi`”;rk fuewZyu vkanksyukph ik;kHkj.kh egkRek Qqys ;kauh dsyh- rlsp 24 
lIVsacj]1873 jksth lR;”kks/kd lektkph LFkkiuk dsyh- 

lkoZtfud lR;/keZ o xqykefxjh ;k xzaFkkr T;ksfrckauh lR;”kks/kd lektkP;k rRokacny foospu dsys 
vkgs- lR;”kks/kd lektkps czhnokD; -loZlk{kh txrirh A R;klh udksp e/;LFkh AA “ksrdÚ;kapk vklwM ;k 
xzaFkkr f”k{k.kk vHkkoh lektkph d”kh ijoM gksrs rs [kkyhyizek.ks Li’V dsys vkgs- 

^^fon;sfouk erh xsyh A 
erhfouk uhfr xsyh A 
uhfrfouk xrh xsyh A 
xrhfouk foRRk xsys A 
foRrfouk “kqnz [kpys A 

brds vuFkZ ,dk vfo|sus dsysAA** 
 “ksrdÚ;kaP;k iz”ukauk okpk QksM.kkjs T;ksfrck gs egkjk’Vªkrhy ifgys lekt lq/kkjd gksrs- 
Rk`rh; jRu*] ^N=irh f”kokth jkts Hkkslys ;kapk iksokMk] czkEg.kkaps dlc] xqykefxjh] “ksrdÚ;kapk 

vklwM] lRlkj] b”kkjk b- izdkjps ukVds o lkfgR; Qqysauh fygysyh vkgsr- 
xksikG x.ks”k vkxjdj %  

;kapk tUe 14 tqYkS 1856 e/;s VsaHkw rk- djkM ft-lkrkjk ;sFks czkEg.k dqVwackr >kyk gksrk- oSKkfud 
dk;Zdkj.kHkkokauh ;qDr v'kk cqfn~/kizkek.;kph LFkkiuk dj.;kpk iz;Ru vkxjdjkauh dsyk- R;kuqlkj Lor%P;k 
cqfn~/kyk iVsy rh xks’V nqlÚ;kauk iVyh ukgh rjh rh dj.ks vkf.k Lor%P;k cqn~/khyk u iV.kkjh xks’V txkyk 
ekU; vlyh rjh u dj.ks gk vkxjdjkapk cqf/nizkek.;okj gksrk- 

O;fDrlkBh lekt vlrks] lektklkBh O;Drh uOgs gs vkxjdjkaps RkRRo gksrs- MksaxjhP;k rq:axkrhy 
vkeps 101 fnol] fodkjfoylhr] xqykefxjhps “kL=] okD;ehekalk b- vkxjdjkaph lkfgR; laink gksrh- 
Ekg"khZ /kksaMks ds”ko dosZ %Ekg"khZ /kksaMks ds”ko dosZ %Ekg"khZ /kksaMks ds”ko dosZ %Ekg"khZ /kksaMks ds”ko dosZ %    

L=h f”k{k.k o L=h Lokra«;kpk mn~xkrk] fo/kok fookgkpk iqjLdrkZ o mDrh vkf.k d`rhrwu egku dk;Z 
dj.kkjs Fkksj lektlq/kkjd Eg.kwu dosZapk mYys[k dsyk tkrks- L=h f”k{k.kklkBh dsysys fopkj o mPpkj ghp 
ijes”ojkph izkFkZuk gks; vls dosZ Eg.krkr- 1893 e/;s iq.ks ;sFks fo/kok fookgksRrstd eaMGkph LFkkiuk dsyh 
;k laLFksekQsZr iqufoZokgkps dqVwac esGkos Hkj.;kl lq:okr dsyh gksrh- 

fo/kokauk Lokyach thou txrk ;kos ;klkBh dosZ usgeh iz;Ru”khy gksrs- 1907 lkyh fgax.ks ;sFks 
efgyk fo|ky;kph LFkkiuk dsyh- 1910 lkyh fu%’dke deZeBkph LFkkiuk d:u yksdlsoslkBh fu’dke 
cq/nhps eu] ru] /ku viZ.k dj.kkjs dk;sZdrsZ fuekZ.k dj.ks gk mn~ns”k gksrk- 

3 twu 1916 jksth efgyk fo|kihBkph LFkkiuk dsyh- ;k fo|kihBkps cks/kokD; % ^laLd`r L=h 
ijk”kDrh% efgyk fo|kihBkus dosZuk ^fM-fyV-* gh inoh fnyh- 
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tkrhHksn o vLi`”;rsps fuewZyu dj.;klkBh dosZuh ^lerk la?kkph* LFkkiuk dsyh- 1888 lkyh eq:M 
QaMkph LFkkiuk d:u yksdkaP;k fgrklkBh dk;Z dsys- 
MkWMkWMkWMkW----ckcklkgsc vkacsMdj%ckcklkgsc vkacsMdj%ckcklkgsc vkacsMdj%ckcklkgsc vkacsMdj%    

bfrgkldkj /kuta; dhj] MkW-ckcklkgsc vkacsMdjkacn~ny Eg.krkr] ^^ ;k ;qxkrhy ifgY;k Js.khrhy 
vykSfdd iq:’kkae/;s MkW- ckcklkgsc vkacsMdjkaps LFkku vkgs- txkr vktoj ts innfyrkaps j{k.kdrsZ o dSokjh 
gksÅu xsys R;k lokZr MkW-ckcklkgsckaps LFkku mPp vkgs- 15 vkWxLV]1936 jksth Lora= etwj i{kkph LFkkiuk 
dsyh- ;k i{kkus 1937 P;k izkafrd fuoM.kwdk y<owu 19 tkxk ftadY;k gksR;k- etwj oxkZus la?kfVr gksÅu 
dk;|kP;k vk/kkjs lkekftd lq/kkj.kk dj.ks vko”;d vkgs ;k mn+~~ns”kkus Lora= etwj i{kkph LFkkiuk dsyh 
gksrh-20 twYkS 1924 jksth cfg’dr̀ fgrdkfj.kh lHksph eqacbZ ;sFks LFkkiuk d:u vLi`”; yksdkauk f”k{k.k nsÅu 
R;kaph vkfFkZd fLFkrh lq/kkj.ks o ekuoh gDdkaps laj{k.k dj.;klkBh ;k lHksph LFkkiuk >kysyh gksrh- 

^f”kdk] la?kfVr Ogk o la?k’kZ djk* gs R;kaps xktysys okD; vkgs- fganw Eg.kwu tUekyk vkyks rjh eh 
fganw Eg.kwu ej.kkj ukgh v”kh izfrKk R;kauh ?ksryh gksrh- ^”kqnz dks.k gksrs\ ^FkkWVl vkWu ikfdLrku*] ^ n 
izkWCYkse vkWQ :ih*] ^ cqn~/k vWaM fgt /kEe*] ^jkuMs] xka/kh vkf.k thuk*] ^dkLVl bu bafM;k* vls vusd xzaFk 
vkacsMdjkauh fygys- nfyrkapk eqqfDrnkrk ;k “kCnkar egkjkt l;kthjko xk;dokM ;kauh ckcklkgsckapk xkSjo 
dsyk- 
iafMrk jekckbZ%iafMrk jekckbZ%iafMrk jekckbZ%iafMrk jekckbZ%    

1 es]1882 vk;Z efgyk lektkph iq.ks ;sFks LFkkiuk d:u R;kauh fL=;kaP;k fLFkrhcn~ny tkx`rh dsyh- 
1889 e/;s eqacbZ ;sFks ^”kkjnk lnu* ;k laLFksph LFkkiuk d:u fujkfJr fo/kok] vukFk fL=;kaP;k 
fuokl&Hkkstukph O;oLFkk d:u lektksi;ksxh dk;Z dsys- ifrr fL=;kalkBh ^d`ik lnu*] va/k fo|kF;kZaph 
ifgyh “kkGk ^ckreh lnu*] vukFk eqykalkBh ^lnkuan lnu* v”kk cÚ;kp laLFkk iafMrk jekckbZauh LFkkiu 
dsYksY;k gksR;k- 

L=h/keZuhrh] gk; dkLVZ fganw oqeu] ck;cyps ejkBh Hkk’kkarj] bojh Hkk’ksps O;kdj.k] uok djkj b- 
okMe;hu dk;Z izfl/n vkgsr- jekckbZauh vesfjdsrhy okLrO;knjE;ku 1888 lkyh gk; dkLV fganw oqeu* gk 
fganw ckyfookgkaP;k leL;kaoj izdk”k Vkd.kkjk xzaFk fygwu fo/kokaP;k thoukyk ,d uoh fn”kk ns.;kps dk;Z 
dsys- 
U;kU;kU;kU;k----    egknso xksfoan jkuMs %egknso xksfoan jkuMs %egknso xksfoan jkuMs %egknso xksfoan jkuMs %    

Ekgkjk"Vªkrhy lkoZtfud thoukrhy ,d vxz.kh lektlq/kkjd] eqacbZrhy ,fYQULVu dkWyste/;s 
baxzth o bfrgkl fo’k;kps izk/;kid Eg.kwu dk;Z dsys- iq.;kr 1896 lkyh U;k- jkuMsauh ^MsDdu lHkk* gh 
eokGokn;kaph la?kVuk LFkkiu dsyh- fo/kok fookgkaps leFkZu djrkauk R;kauh eqacbZr ,d fo/kok fookg lq/nk 
?kMowu vk.kyk gksrk- iq.ks lkoZtfud lHkk] vgenuxj ,T;ds”ku lkslk;Vh b- R;kauh LFkkiu dsysY;k laLFkk 
vkgsr- 
yksdekU; fVGd % yksdekU; fVGd % yksdekU; fVGd % yksdekU; fVGd %     

yksdekU; fVGd ;kaps lkekftd] “kS{kf.kd] jktdh; dk;Z egku vkgsr- R;kauh Hkkjrh;kauk pkaxys 
vkf.k ntsZnkj f”k{k.k fEkGkos Eg.kwu 1880 e/;s U;w bafXy”k Ldwyph LFkkiuk dsyh- R;kauh dsljh gs o`Rri= 
lq: dsys- R;kauk 1882 e/;s Mksaxjh ;sFks 101 fnolkpk rq:axokl Hkksxkok ykxyk- ^LojkT; gk ek>kk tUefl/n 
gDd vkgs vkf.k rks feGo.kkjp* v”kh flagxtZuk dj.kkjs yksdekU; fVGd gs Lokra«; vkanksyukps ifgys usrs 
gksrs- yksdekU; fVGd gs vkdzed LoHkkokps vlY;keqGs baxzt ljdkj fojks/kkr rs lkrR;kus vkokt mBor 
gksrs- R;kauh o`Rri=krwu ^”kklukps Mksds fBdk.kkoj vkgs dk;\ vlk iz[kj ys[k fygwu baxztkapk iz[kj fojks/k 
dsyk gksrk- 
egkRek xka/kh %egkRek xka/kh %egkRek xka/kh %egkRek xka/kh %    

Hkkjrh; Lokra«;kP;k pGoGhps egkRek xka/kh ;kaps LFkku egRokps vkgs- R;kauh 1917 e/;s paikj.; 
;sFkhy “ksrdÚ;kaP;k gDdklkBh vkanksyu d:u baxzt ljdkj fojks/kkr vkokt mBoyk gksrk- eqacbZr 9 
vkWxLV]1942 yk R;kauh ^djk fdaok ejk* vls vkokgu tursyk dsys gksrs- R;kuarj baxzt ljdkjus R;kauk 
vVd d:u iq.;kr vkxk[kku iWysl ;sFks Bso.;kr vkys- R;kauh [kwi osGk miks’k.k d:u Hkkjrh;kauk U;k; 
ns.;kpk iz;Ru dsyk vkf.k R;kaP;k iz;Rukauk ;”k ;sÅu baxztkauh Hkkjrkyk Lokra«; dj.;kps ekU; dsys- 
egkRek xka/khuh lq: dsysY;k ^gfjtu* ;k òRri=kpk gsrw xzkeh.k Hkkxkrhy yksdkaps Hkys dj.ks vkf.k R;kaP;k 
lkekftd thouke/;s lq/kkj.kk dj.ks gkp gksrk- 
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Lkfo=hckbZ Qqys %Lkfo=hckbZ Qqys %Lkfo=hckbZ Qqys %Lkfo=hckbZ Qqys %    
3 tkusokjh] 1931 jksth uk;xko rk-[kaMkGk ft-lkrkjk ;sFks tUe >kyk- egkRek Qqysauh iq.;kr 

eqyhalkBh lq: dsysY;k “kkGsr lkfo=hckbZuh f”kf{kdk Eg.kwu dk;Z d:u R;k egkjk’Vªkrhy rlsp Hkkjrkrhy 
ifgY;k L=h f”kf{kdk o ifgY;k eq[;k/;kfidk BjY;k- dkO;Qqys] ckoUud”kh] lqcks/k jRukdj ;k 
dkO;laxzgkrwu R;kauh lekt izcks/kukps fopkj ekaMys- egkRek Qqys ;kaP;k fu/kukuarj R;kauh lR;”kks/kd 
lektkph /kqjk lkaHkkGyh] fo/kokaps iqufoZokg ?kMowu vk.k.;klkBh laLFkk LFkkiu dsY;k- lkfo=hckbZ Qqys ;kauh 
vKkukrhy foG[;kr vMdysY;k L=h&”kqnzkauk Kkukpk izdk”k nk[koyk- egkjk’Vªkrhy L=h eqDrh vkanksyukph 
ifgyh vxz.kh Eg.kwu lkfo=hckbZpk xkSjo dsyk tkrks- Eg.kwu 3 tkusokjh lkfo=hckbZ Qqys ;kapk tUe fnol 
^L=h eqDrh fnu* Eg.kwu lktjk dsyk tkrks- 
LkekjksiLkekjksiLkekjksiLkekjksi % 

v'kk izdkjs Hkkjrkrhy ekxklysY;k lektkyk vkREklUekukus tx.;kpk ekxZ lektlq/kkjdkauh feGowu 
fnyk- va/kJ/nsr xqjQVysY;k] vU;k;kus csgky >kysY;k lektkyk uoizokgkr vk.k.;kps dk;Z 
lektlq/kkjdkauh dsysys vkgs- iq:’kkacjkscjps efgykauk lq/nk cjkscjhps LFkku feGowu ns.;klkBh efgyk 
lektlq/kkjdkauh fo”ks’k iz;Ru dsY;kps fnlwu ;srs- 
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ %  

1- egkRek T;ksfrjko Qqys] Jh- ia-fl-ikVhy 
2- egkRek T;ksfrck Qqys] /kuat; dhj 
3- egkRek Qqys vkf.k lR;”kks/kd pGoG] ek-i-ckxMs 
4- dzkafrT;ksfr lkfo=hckbZ Qqys] ,e-th-ekyh 
5- ;qxL=h lkfo=hckbZ Qqys]jktkjke lqoZoa”kh 
6- xksikG x.ks”k vkxjdj] izk-ek/ko nkeksnj vGrsdj 
7- Js’B lektlq/kkjd] dqlqe csnjdj 
8- vukFkkapk ukFk MkW-vkacsMdj] vftr ikVhy 
9- vkiys ckcklkgsc] ch-Ogh-tksa/kGs 
10- egkREkk xka/khph fopkjl̀’Vh] ;”koar lqear 
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राजषराजषराजषराजष     छ पतीछ पतीछ पतीछ पती    शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    िवचारिवचारिवचारिवचार    वववव    कायकायकायकाय    
    

ाााा.  .  .  .  डॉडॉडॉडॉ. . . . दीपकदीपकदीपकदीपक    मोहनरावमोहनरावमोहनरावमोहनराव    बक्ुबक्ुबक्ुबक्ुतरेतरेतरेतरे    
सहयोगी ा यापक जालना समाजकाय महािव ालय,रामनगर,जालना 

    तावनातावनातावनातावना    ::::    
21 ा शतकातही महारा ाला फुले, शा ,आंबेडकराचंा महारा  हणून ओळखले जात े समता, याय, 

बंधुता या त वाचा िवचार समाजात जव याचे काय अनेक महापु षांनी केले आह.े िश ण काळाची गरज आह े
िश णा या मा यमातून समाजा या सव थरातून िवकास होतो ह े माहीत असून सु ा पूव पासूनच भारतात 
िश णासाठी अनेक लढे लढले गेले अनेक चाळवळी करा ा लाग या संघष करावा लागला आह.ेयासाठी अनेक 
समाज सुधारकांनी आपले जीवन अपण केले आह े यापैक  छ पती राजष  शा  महाराज एक होत     
समाजाला िश णा या वाहात आणणे यां यात िश णाची आवड िनमाण करणे आिण समाजा या सव थरातून 
िवकास करणे हा उ शे डो यासमोर ठेवून राज ी शा  महाराजांनी वतःचे आयु य  समाजासाठी अपण केल े
राज ी शा  महाराज ह ेभारतातील महा मा फुले यां यानंतरच ेिश णासाठी अहोरा  झटणारे एकमेव ि म व 
होय .िश णाने जनमानसात प रवतन होईल समाज बदलला तर समूह बदलेल व समूह बदलला तर संपूण भारत 
बदलेल व यामुळे चांगला आदशवादी समाज िनमाण होईल िश ण ह ेमाणसाला आप या अि त वाची जाणीव 
क न दतेे अि त वाची जाणीव ही मानवी जीवनातील मूलभूत जाणीव आह.े िश ण सवसामािजक सुधारणांचा 
पाया अस यामुळे थम िश णाचा सवि क सार होणे छ पती शा  महाराजांना अिधक मह वाचे वाटत होत े
राज ी शा  महाराजांना िश णातून स ानी,चा र यसंप , वदशे ेमी व समाजसेवी, वावलंबी असा िव ा थ 
िनमाण करायचा होता िश णाला दीघकालीन मानवी गंुतवणूक समजत िश ण सारा िशवाय सामािजक उ ती 
श य होणार नाही गतीचा वेग वाढणार नाही समाजमन जागृत कर याक रता िश णािशवाय अ य इतर कुठलाही 
माग असू शकत नाही याब ल यांचे मत प े  झाले होत.े िश णातून ीला सहासी, वावलंबी,सुसं कृत, 
स गुनी,सदाचारी, वािभमानी आदश व िवनयशील ी बनव याचे यांचे व  होते. या दशेने यांनी वाटचाल 
क न आप या वैध व ा  झाले या इंदमुती नावा या सुनेस  या काळात सवाचा िवरोध प क न ितला 
माणसासारखे जगता यावे तसेच िश णाक रता छ पती शा  महाराजानंी वत केले होत.े 

राज ी शा  महाराजाचंा ज म 26 जून 1874 रोजी कागल येथील घाटगे घरा यात झाला यांच ेमूळ नाव 
यशवंत यां या विडलांचे नाव जय सगराव आ पासाहबे तर आईचे नाव राधाबाई होत ेको हापूर सं थानाच ेराज े
चौथ ेिशवाजी महाराज यां या मृ यूनंतर यां या प ी आनंदीबाई यांनी 17 माच 1884 रोजी रोजी यशवंतरावांना 
द क घेतल ेव शा  ह ेनाव ठेवले सण 1889 त े1893 या चार वषा या कालखंडात धारवाड येथे शा  महाराजाचंा 
शै िणक आिण शारी रक िवकास झाला िश ण चाल ूअसताना एक एि ल 1891 रोजी बडो ा या गुणाजीराव 
खानिवलकर यां या ल मीबाई या मुल ची शा  िववाहब  झाले यावेळी यांचे वय 17 वष होत.ेएि ल 1894 
रोजी यांचा रा य रोहन समारंभ झाला रा यािभषेक झा यानंतर इसवी सन 1922 सालापयत हणज े28 वष ते 
को हापूर सं थानाच ेराज ेहोते     

राज ी शा  महाराजां या काळात ब जन समाज िश णापासून वंिचत रािहला होता िश ण ह ेफ  व र  
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वगाचीच म े दारी बनली होती या काळात महारा ात उ  मान या गेले या जातीन े आपले सवागीण वच व 
िनमाण केले होत े यामुळे ह े वच व टकव यासाठी ब जन समाजावर िनरिनराळी सामािजक बंधने लाद यात 
आली होती. येथील ब जन लोकांना यामुळे मागासलेपणाचे जीवन जगावे लागत होत ेयेथील ब जन समाजा या 
मागासलेपणाचे एक मह वाचे कारण हणज ेिश णाचा अभाव होय ही बाब राजष  शा  महाराजानंी ओळखली 
हणूनच समाजात िश णाचा सार घडवून आण या या कायाला यांनी अ म दला. महा मा फुले यां या माणे 

सामािजक सुधार या या कायात यांनी िश णाला मुख थान दले शा  महाराजांनी अिधकार हण केले 
यावेळी ब जन समाजात मॅ क उ ीण झा यांची सं या अ प होती खे ामधून ाथिमक शाळा न ह या 

सवसामा य ब जन समाज आ ानाच े व अंध चेे जीवन जगत होता ब जन समाजा या शै िणक गतीत 
येणा या सव अडचणीवर मात कर याच े यांनी ठरवले िश ण हाच आमचा तरणोपाय आह ेअसे माझे ठाम मत 
आह.ेिश णािशवाय कोण याही दशेाची उ ती झाली नाही असे इितहास सांगतो आ ानात बुडून गेले या दशेात 
उ म मु सदी व लढव ये वीर कधीही िनपजणार नाहीत हणून स या मोफत िश णाची अ यंत आव यकता 
आह ेअशी यांची िवचारसरणी होती. 
 शोधिनबंशोधिनबंशोधिनबंशोधिनबंधाचेधाचेधाचेधाचे    उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    

1)  राज ी छ पती शा  महाराज यां या शै िणक कायाचा आढावा घेणे 
2)  राज ी छ पती शा  महाराजांनी वंिचत घटकासाठी केले या शै िणक कायाचा अ यास करणे 

शोधिनबधंाचेशोधिनबधंाचेशोधिनबधंाचेशोधिनबधंाचे    गहृीतगहृीतगहृीतगहृीत    कृ यकृ यकृ यकृ य 
1)  छ पती शा  महाराजांच ेकाय मो ा तरावरच ेआह े
2)  छ पती शा  महाराजाचं े शै िणक काय वंिचत घटकांना िश णा या वाहात आण यासाठी मह वपूण 

ठरत े
सशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधन    प तीप तीप तीप ती    

तुत शोधिनबंधात केवळ दु यम साधनसाम ीचा वापर कर यात आला आह ेयाम ये ामु याने िविवध 
मािसके, िनयतकािलके,िविवध संदभ ंथ, वतमानप , िविवध लेख,भाषणातील सं ह,िव कपीिडया इ यादी 
साधनांचा आधार घे यात आला आह े 
राजषराजषराजषराजष     शाशाशाशा     महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    कायकायकायकाय::::    
थािनकथािनकथािनकथािनक    िश णिश णिश णिश ण    स चेस चेस चेस चे    वववव    मोफतमोफतमोफतमोफत 

आप या सं थानात सवानी िशकावं कोणीही अडाणी असू नये हा राजष  शा  महाराजांचा आ ह होता 
हणून यांनी 24 जुलै 1917 रोजी ाथिमक िश ण मोफत व स चे कर या या योजनेचा कूम काढला ाथिमक 

िश णाचे सारा ारे भरभ म पायावर उ  िश णाची इमारत उभी कर याचा यांचा मानस होता यानुसार 
पिहली स ची शाळा िचखली,बेटा करवीर या ठकाणी सु  कर यात आली पुढे या योजनेची झपा ाने गती 
झाली 30 स टबर 1917 त े31 माच 1918 या काळात 27 स  शाळा उघड या गे या तर 1919 सालापयत 
स  शाळांची सं या 95 वर गेली 
व ततीगहृेव ततीगहृेव ततीगहृेव ततीगहृे     

याकाळी िश णाची परंपरा आिण संधी वर या जातीला होती इतरांना िश ण घे याचा अिधकार न हता 
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राज ेराजवाड ेसरदार अिभजन आप या मुलांना िश ण दे याची व था करीत ब जन समाजाला हा अिधकार 
न हता परंत ु इं जांनी शाळा सु  के या मा  ह े िश ण घे याची कुवत ामीण व शहरातील िन  जातीम य े
न हती या उलट वर या जातीतील मुले िश ण घेत आिण या भरवशावर राजदरबारी पद ेिमळिवत. 

व तीगृह ही या काळातील एक मह वाची गरज होती कारण याकाळी िश णा या सोयी फ  शहरातच 
उपल ध हो या ामीण भागातील सवसामा य लोक अितशय हालक या प रि थतीत जीवन जगत होत.े 
साहिजकच आप या मुलांना िश णासाठी शहरा या ठकाणी पाठव याची कवा कुवत यां याकड े न हती ते हा 

ामीण भागातील ग रब मुलांची यां या वा त ाची अ प खचात व था करणे गरजेचे आह ेही गो  राजष  
शा  महाराजां या ल ात आली हणून यांनी को हापुरात व तीगृ ह सु  कर याचा िनणय घेतला यानुसार 18 
एि ल 1901रोजी मराठा  िव ा यासाठी ि ह टो रया मराठा बो डग हाऊसची थापना केली यानंतर लवकरच 
लगायत,सार वत,पांचाळ,जैन,मुसलमान,नामदवे व शपी, वै य ढोर चांभार नाग रक इ यादी जाती या 

िव ा यासाठी वतं  वसितगृह सु  कर यात आली या सव वसितगृहाना महाराजांनी सढळ हातान े मदत व 
सहा य केले यािशवाय को हापूर बाहरेील पुणे,नागपूर,नािशक, नगर,इ यादी सं थांना दखेील यांनी आ थक मदत 
केली . शा नंी 28 वषात 18 वसितगृहाची थापना क न को हापूरला " मदर बो डग हाऊसेस"  अशी ओळख 
िमळवून दली. 

ीीीी    िश णिश णिश णिश ण 
ब जना माणेच ी जीवना या मागासलेपणाचे राजष  शा  महाराजांना जाणीव होती ी िश णामुळे 

कुटंुबाचा समाजाचा अ य पणे िवकास घडून येतो ीला कुटंुबात व समाजात आदराचे व मानाच े थान िमळत े
श य होत ेअसा शा  महाराजांचा िव ास होता. ी िश णाचा क ा महाराजानंी आधी केले मग सांिगतले या 
उ माणे िगरवला यांनी आप या सुनेला िशकवायचं ठरवलं महाराजांनी सर सबनीस, बापूसाहबे महाराज, 
भा करराव जाधव वगैरे िव त मंडळीची स लामसलत केली आिण राणी इंदमुत ना िशकव यासाठी पाच 
ऋिषतु य िश कांची नेमणूक केली 
 छ पती शा  आिण यां या चळवळीन े महारा भर ी िश ण राबव याचे दसत े ी िश णाचे पुर कत 
असले या राजष  शा नी िशि का तयार कर यासाठी 1882 म ये ि यांसाठी अ यापक महािव ालय थापले या 
अ यापक िव ालयातून िशकून बाहरे पडणा या िव ा थन ना पुढे ि यांना िशि त कर याच ेकाम करावे लागे पुढे 
राजष  शा नी कृ णाबाई केवळकर या शार िव ा थला मंुबई या ँड मेिडकल कॉलेजम ये वै क य िश णासाठी 
पाठवले तेथ ेती परी ेत ािव याने उ ीण झाले शा नंी 1902 जानेवारी ितची  नेमणूक सहा यक डॉ टर हणून 
अ बट एडवड मेमो रयल हॉि पटलम ये केली. ी िश णािवषयक शा नची दृ ी ापक होतील ी पु ष 
समानतेसाठी पु षां या बरोबरीन ेि यांना िश ण िमळावे असे यांची मनीषा होती हणून यांनी मुलां या शाळेत 
मुली उ ीण झा याब ल िश कांना इनाम दऊेन यांना  512 पयाची खास मंजुरी दली.शु ातीशु  मुल या 
िश णाकड ेराजष  शा  महाराजांनी ल  पुरवले यांनी 1907 म ये चांभार, ढोर यां या मुल साठी वतं  शाळा 
काढून ९६ पयाची खास मंजुरी यांनी दली. 
उउउउ     वववव    वसायवसायवसायवसाय    िश णिश णिश णिश ण 

ाथिमक िश णा माणेच छ पती शा  महाराजांनी मा यिमक उ  मा यिमक िश णाला ही मह व दले 
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सन 1851 म ये को हापूर येथे सु  झाले या एका इं जी शाळेचे सण 1881 म ये राजाराम महािव ालयात 
पांतर झाले जहागीरदार व सरकाराकडून िमळणा या वषासनातून या महािव ालया या खच चाल ेवषासन बंद 

झा यानंतर दरबारातफ या महािव ालयास दरवष  50 हजार पये दे यास सु वात झाली या महािव ालयात 
िश ण घेणा या िव ाथ  व िव ा थन ची सं या वाढत गेली. पुढील काळात आय समाजाच े धोरण सामािजक 
सुधारणेला अनुकूल अस यामुळे ते या महािव ालयाची वि थत गती करतील या िव ासान े छ पत नी ह े
महािव ालय आय समाजाकड ेसोपवले आय समाजा या िनयं णाखाली या महािव ालयाची गती झाली 
 अ पृशान शै िणक कायात गितमान कर यासाठी वसितगृहा बरोबर 1884 साली आळते गावी "महार कूल" ची 
थापना केली व मुलांना धंदवेाईक िश ण दे याची व था केली वर या  जातीचे लोक िशकले हणज े यां या 

संपकात आलेले खाल या जात च े लोक शहाणे होतील या िझरप या या िस ांतावर यांचा िव ास न हता. 
जाती या अभेदय तटबंदया पश आिण सावली िवटाळ मानतात, तेथ े िश ण िझरपणार कस े असा  ल ात 
घेऊन यांनी समाजातील सव थरातील लोकां या िश णाची व था केली. 
 ाथिमक मा यिमक व उ  िश णा माणे राजष  शा   महाराजानंी ावसाियक िश णालाही मह व दले 

ामाचा कारभार वि थत चालिवला जा यासाठी महाराजांनी पाटील कूल व तलाठी कूल सु  केल े या 
शाळांमधून पाटील व तला ांना सवसाधारण जमा खच कायद े शांतता व सु व था महसूल िवषयक द ता 
इ यादी िवषयीचे िश ण दले जात असे शै िणक गती िश क हा मह वाचा घटक अस यान ेया िश कांसाठी 
िश ण क  सु  केले.    
    शै िणकशै िणकशै िणकशै िणक    िश यवृ ीिश यवृ ीिश यवृ ीिश यवृ ी    

सन 1909 म ये शा  महाराजांनी िविवध जाती धमा या िव ा याना िश यवृ ी दे या या िनिम ान े
आ थक मदत दे याचे आदशे काढले 20 मे 1911 रोजी यांनी शाळेतील पंधरा ट े  िव ा याना यांची फ  पूण 
माफ कर याचा िनणय घेतला यात पंधरा ट े  िव ा याम ये 50% िव ाथ  ह े शै िणक दृ  मागासले या 
वगातील असले पािहजेत असा यांचा िनयम यांनी  केला. राजाराम हाय कूल व राजाराम कॉलेज मधील अ पृ य 
िव ा याना मु  वेश दे यात आला या िव ा याना ो साहन दे यासाठी खास िश यवृ ी दे यात आली होती 
छ पत नी आपले लाडके िचरंजीव ि स िशवाजी यां या मरणात दहा हजार पयांची ठेव जूर खिज यात ठेवून 
यां या ाजातून येक अ पृ य िव ा याना पाच पयाची िश यवृ ी दे याची व था केली होती. 

 राज ी शा  महाराजांनी को हापूर शहर व बावडा येथील मुल या मराठी चौथी या इय े या वा षक परी ेत 
पिह या येणार्या दोन मुल ना ी राधाबाई अ ासाहबे महाराज कॉलरिशप व ी नंदकुमार महाराणी भावनगर 
कॉलरिशप अशा येक  40 पया या दोन िश यवत  सु  के या तसेच को हापूर इला यात  परी ेत सवािधक 

गुणांनी उ ीण होणा या पिह या तीन मुल ना कॉलरिशप व उ म वतनाब ल चाळीस पयाचे ब ीस दे यात 
येईल असा ठराव पास केला होता.  
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

छ पती राज ी शा  महाराज यांचे काय या दशेातील वंिचत सवसामा य ना िवकासा या वाहात 
आण या या दिृ कोनातून फार मह वाचे ठरत ेउपेि तांना िवशेष मदत के यािशवाय यांची गती होणार नाही ह े
यांना ान होते केवळ िश णच न ह ेतर कामगार, शेतकरी,क करी इ याद या सवागीण िवकासासाठी छ पती 
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राज ी शा  महाराज यांचे काय  ेरक ठरत े महाराजांनी आप या काळात शेती िवकास, अ पृ यता  िनवारण 
यासाठी फार मोलाचे काय केले महाराजानंी आर ण धोरण राबवून दलुि त घटकांना समाजात स मानान ेजीवन 
जग याचा अिधकार ा  क न दला आिण हणूनच छ पती शा  महाराज ह ेलोक क याणकारी रा यकत ठरले. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1) लोकरा य - (जून 2022) 
2) महारा ातील ीिवषयक सुधारणावदाचे स ाकारण (1948-1996)- डॉ. नारायण भोसले - द ताईची काशन, पुणे.(स टबर - 

2008) 

3) महामानव - ा. गौतम जे. िनकम - अिभनंदन काशन, अकोला.(स टबर -2009) 
4) छ पती शा  महाराजांची शै िणक भाषणे - संपादन - ा. संजय कसाब (जान े-2011) 
5) समाजशा  - भा. क. खडसे. िहमालया बु स ा. िल. (2010) 
6) राजष  छ पती शा  महाराज - दीपक भागवत - ीपाद काशन, को हापूर (जून - 2003) 

7) महारा ातील समाज सुधारणेचा इितहास - जी.एल. िभडे, एन.डी.पाटील - फडके काशन, को हापूर (जुल ै-2010) 
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““““िवनाअट मे िवनाअट मे िवनाअट मे िवनाअट मे संससंंसंक पक पक पक पनचेानचेानचेानचेा    मानसशा ीयमानसशा ीयमानसशा ीयमानसशा ीय    अ यासअ यासअ यासअ यास”””” 
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . ाजाजाजाज     भोसलेभोसलेभोसलेभोसले    ////    वाघवाघवाघवाघ    
राजष  शा  महािव ालय, मानसशा  िवभाग मुख वाळुज, औरंगाबाद. 

तावना:    
िवनाअट ेम ही सकं पना अ यंत ापक, िचक सक आिण अ यासपूण आह.े मानवी वतनाचा आ यास 

करताना सव थम आपण ह ेजाणून घेऊया, क  िवनाअट ेम ही सकारा मक मानसशा ाची एक जमेची बाजू असनू 
मानिसकता सांभाळ यासाठी य  केले जातात. “ ततु संशोधन लेखातनू आधुिनक काळाम ये बदलत असललेे 
मानवी वतनाचा िवनाअट ेम या िवषयावर मानसशा ीय अ यास मानसशा ा या िविवध कसोटीतनू 
तपास याचा व य  केला जाणार आह.े 

आधुिनक युगात ताण-तणावाला सामोरे जाताना 'कसोटी' या दृ ीने यावर Elizabeth Kabler - Ross 
यां या ा या नुसार “एक चांगला धडा, जो येकाने  िशकलाच पािहजे तो हणजे आपण “िवनाअट ेम करने हचे 
िशकले पािहजे”. याचबरोबर  दसु यांवरच असे ेम करावे असे नाही, तर वतःवरही असे ेम करताच आल े
पािहजे. ते िवनाअट िमळिवणे Love Spechtom हणजेच वतःच ेम करणे कवा त ेिमळिवणे ह ेअवघड नसते, 
अवघड असते ते वेगळे भावणारे असे काही असणे कवा ते िमळवणे, ह ेमह वाचे असते. मानिसक वा यासाठी 
अगदी येकाला ह ेजमल ेपािहजे. मग सोफ  िवघेन' हणतात क   िवनाअट ेम करते ह ेते अगदी पृ वी, िनसग 
कवा वतः या आिण इतरां या जग यावरही असू शकत.े ेम ही ऊजा आह.े ती सगळीकड ेपसरवावी, ेम ही एक 

अशी अिभ  असावी क , जी संपूण ि वकाराकड े आिण सकार मकतेकड े घेऊन जाणारी ठरावी. या 
संशोधनांम ये मानसशा ातील काल राजस, िसगमड ाईड,अरोन बेक, या सग यांनी भरीव काय केले आह.े 
यानीच शोधलेली बोधा मक उपचारप दती मानवी िवकासा या अव था अ बट एलीस यांची िववेकिन  भाविनक 
उपचारप ती कवा B.F. क नर यांनी साधक अिभसंधान आिण मूलगामी वेतनवाद या आिण अशा अनेक 
िस ा ांची मौिलक मांडणी केली या सकं पनेला अिधक मह वपूण भूिमका दली. या िवषयानुसार अजून काम 
करणे ही सकारा मक मानसशा ाची गरज आह.े 

या ज मावर, या जग यावर शतदा ेम करावे, शतदा ेम करावे… ेम कुणावर करावं, याला खरतर बंधन 
नसावच, पण बंधन नसेल तर ेम करता येईल? एक वाभािवक  (?) ेमात बंधन असावं क  बंधनात असल 
क च ं ेम होत?ं असं य चा जंजाळ! सगळा श दांचा खेळ का भावनांचा मेळ! पण या सग यातून या 
संक पनेवर िवचार करावा, असे मनापासून वाटत गेले, आिण याला कारणही तसेच झाले.  
Unconditional LoveUnconditional LoveUnconditional LoveUnconditional Love: अमयाद हणज ेकुठ याही िनयम व अटी (मयादा) खेरीज दसुरा अथ कुठ याही मयादा 
नसलेल े ेम ही दणेगी 'MSFDA' या 'Ethics and Values in Higher Education' या मा यमातून होणा या 
पिह या Batch म ये माझा समावेश झाला आिण खरंच हा समावेश सग यात अथान ेRefresh करणारा ठरला 
आिण या संक पनेवर मनापासून काम करावे असे वाटले. कारण एक संपूण Session वेगवेग या अनुभवां या 
मा यमातून य  नी आप या आयु यात आले या िविवध अनुभवातून सांिगतले. येक गो ीला एक यो य 
वेळ असत ेअन् या वेळेलाच आयु यात खूप मह व असते. 

यो य वेळी Thank you कवा Sorry आिण gratitude (कृत ता)  कर याची एक समायोजना मक 
वेळ असत,े याला खूप मह व असत.े नाती उगाचच टकत नसतात यासाठी िन वाथ पणे जीव लावावा लागतो. 
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मानसशा  हणून काम करताना 'अमयाद ेम' या संक पनेचा िवकास करावा असा समुपदशेनांतगत िवचार 
मनात आला. कारण आज या या काळात जे काही चालू आह ेते Give and Take वरच जा त अवलंबून दसते.  

आयु य जगत असताना येकाला सवच ना यांची चांगली सोबत िमळायला हवी, अशी येकाचीच इ छा 
असत,े पण हवी तशी चांगली सोबत येक वेळी िमळतचे असे नाही, अथात सोबत िमळणे आिण ती चांगली असणे 
कवा नसणे आप या हातात नसतेच कधी! आपण यांना सोबत घेतल े कवा आपण सोबत आहोत, यापे ाही जा त 

नुकसान यावेळी आपले होत असत ेते असे क , आपण यां या सोबत आहोत ते आप याला हवी, तशी साथ दते 
नाहीत, ह ेकळत ंपण काही मयादा असतात, यांना सोबत घेऊन जा यासाठी हणजे परत Conditional च कां? 
कारण जोडणं जेवढे सोपं तेवढ तोडणं कठीण असत,ं काढून टाकणं व बाजूला करणं ह े येक ांच समाधान असूच 
शकत नाही, थोड आपण मी पण बाजूला ठेवून आिण थोडसं या यातल ेकाही बाजूला ठेवून पण संबंध टकतात 
आिण सम या समाधानही दऊे शकते, ह ेपण अमयाद ेमच असत ेना?.... ख या आनंदाचा अथ, आपला समाधानी 
चेहरा कुणीतरी ल ात ठेवतील असे ेम करणारे लोक. कपडे जसे अ टर क न वापरता येतात, पण fitting जमलं 
नाही हणून माणसं नाही ना अ टर करता येत, तर काही गो ी आप याच मापा या असा ा लागतात, तसेच 
आपणही कुणा या तरी मापात बसावेच लागते. आपली जशी चौकट असते कवा चाकोरी ब दता असते, या माणे 
दसु याचीही असूच शकत,े आिण ती आप याला ि वकारावी कवा भेदावीही लागतेच. ह े वीकारणं हणज े पण 
अमयाद ेमच ना…..! 

असेच आप या आयु यात येणा या येक या बाबतीत ही असते. पर यांना आपलं बनवणं िततक 
अवघड नसत े िजतक आप या ना आपण आपलं टकवून ठेवणं असत.ं या सकं पनेत अजून एका गो ीचा 
समावेश होतो तो हणज ेजग यातले सवात कणखर आ हान हणज,े मनाला लावून न घेता दसु याला माफ करणे, 

मा करणे कवा परत न ाने समावून घेणे. 
खालील काही उदाहरणांव न आपण थोड यात अमयाद ेमा या संक पनेचा ि वकार पा या. 
1)1)1)1) माझी सून मी केलेले आवडीने खात-ेितन ेबनवलेले मी ही खाते, कारण आप या मुलासाठी सवतोपरी 

बदलणारी एक ी मी ित यात बघते, मग मा या मुलासाठी मला तर फ  ितला वीकार याचाच बदल करायचा 
ना? आिण मी ज े ह े वीकारले तर कुटंूब आनंदी, समाधानी राहील आिण हचे तर हवे असते ना येक आईला  
माणसाने बदल वीकारल ेक  नाती सुदढृ होतात.  

2)2)2)2) किवतान े वत:ला मूल नाही, मग भा यांना जीव लावला कारण वीकारल ंक , वत:ला आनंद शोधावा 
आिण जोडावा लागतो. आप यावर कुणी  जीव ओवाळून टाकतेच ना… मग आपण दसु यावर का नको? 
अमयाद ेमाचा झरा असाच असतो. वत:ला आह ेतस ं वीकारावं लागत. 

3)3)3)3) संजीवनीन ेनव याला क डनी दली कारण घर याकंडून एका मो ा उसाशा…. खेरीज काहीच िमळाल े
नाही, पण नवजीवन दले या या ला तु या घरं यानी तु यासाठी काहीच केले नाही ह ेसांगून रोज नवीन 
मरण यातना द या जात हो या- मग नेमके ेम कुठे होते. हणज ेसंिजवनी पण Conditional वागली का? हो 
आिण नाही ब धा दो ही कारण सहवास तर हवा आह ेह े ेमच आह.े पण प रि थती या मयादा हो या आिण आपण 
वेगवेगळे आहोत ते जे हा मी िवसरल े ते हा मी ख या अथान े ेम दऊे शकले. हणजे अमयाद ेम िवकिसत 
हो यासाठी आपण एकच आहोत. याचा वीकार आप या व:शी हावा लागतो.  
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4)4)4)4) मानस आिण या या विडलांम ये खूप ेम होत.े मानसला विडलांचे सन अिजबात आवडत न हत.े 
यां या ेमात हा एक रागाचा भाग होता. मानस मोठा होत असताना एक कड े या यासाठीच विडलांना खूप 

धडपड करताना पाहात होता, पण तरीही विडलांबाबतीत तो नाराज असायचा आई िशवाय (माघारी) मूल 
वाढिवणारे मानसच े वडील मा  यां या बायको या िवरह आठवणी लासात िवसर याचा य  करीत. परत 
मानससाठी काय करता येईल यावर अ यास करत. या िपतापु  संबंधाच े तणावात पांतर झाले आिण मानस 
समुपदशेाकाकडे गेला, ते हा या या ह े ल ात आले क , जसे विडलांकडे दा चे सन आह े तसेच मा याकड े
या या या दगुुणाकडे डोळेझाक क न यांनी आई या माघारी आप यावर जीवापिलकड े ेम केल,ं वाढवलं आिण 
वत: या अनेक आशा-आकां ाचा याग केला, याकड ेमाझे दलु  होत ेआह.े मी फ  वत:चाच िवचार करतोय, 
वत:वर ेम करतोय आिण ते मा  फ  आिण फ  मा यावरच ेम करताहते. 

कधी कधी आपण 100 गुणांची पारख न करता एकाच दगुुणाकडे पाहतो आिण अमयाद ेमात अडथळे 
येतात. वत:ला वीकारताना दसु यालाही ओळख याची कला हवीच हचे त ेअमयाद ेम असावे. 

5)5)5)5) हणून शरीर आिण वय तर वाढतच असत ं आिण आपण याचीच उगािनगा करत असतो, याची 
काळजी क  नका, तर काळजी याची क  या आपण क  आपले िवचार तर वृ द होत नाहीत ना? कारण अमयाद 

ेमात आपण वत:वरच ेम करायला िशकलं पािहजे, तरच आपंण दसु यावर ेम क  शकतो. दोन मधील 
नात ह ेनेहमीच वाही असावं कारण त े व छ असत,ं एकमेकां या मनाचा ताल समज या िशवाय याना याचा 
तोल सांभाळता येत नाही आिण यािशवाय एकमेकांब ल ेम आिण आदर िनमाण होत नाही. अिधकार आिण ह  
यां याबराबर कत , सजगता आिण जबाबदारी आली क  आपोआपच जीवन सुरळीत चालू राहत.े जसे क , दोन 

 खूप िचकटून उभी रािहली तर नीट चालता येत नाही तसेच येक  चालती-बोलती रािहली तर मळभ 
हाटून चाल अिधकच उमदी अन-तगडी बनते. आयु य रसरशीतपणे जगायच असेल तर जग यासाठी पैशापे ाही 
मै ीची, भाविनक ओला ाची आिण सामािजक भान अस याची गरज असते. हहेी अमयाद ेम ही संक पना 
िशकवून जात.े आप या आवड या  ि य चं आप या सोबत असणं ही आयु यातील सग यात मोठी कमाई… 
ती येका याच वा ाला येतेच असे नाही, पण या या वा ाला ती आली यान ंकाय नशीब समजावं आपलं! 

आयु यात एकमेकांिवषयी बोल यापे ा एकमेकांशी बोलले क  आयु य भरभ न जगांव असंच वाटतं… हचे 
तर अमयाद ेम असावं.. जगुनी घे जरा, सांगतो हा ण खरा' – जगता जगता िशकावे अन् िशकता-िशकता जगावे 
हचे खरे, हचे तर यश वी आयु याचे, समाधानी आयु याचे गमक आह.े येक ने जर िववेक  िवचार, अथक 

य , िमळाले या वातं याचा अथ जाणुन व शोधुन घेतला तर न च ेमाचा सारांश सापडले आिण मग तुला 
काय कमी आह,े यापे ा तुला काय हवंय- येथे येऊन थांबेल सगळं! सग यांम ये सगळं असतं. ना हो कमी, पण 
जा त काय आह ेते कस सजनशील करता येईल, ह ेअसावं ना अमयाद ेम! जनु ंसगळचं टाकावू नाही आिण नवीन 
सगळंच टकावू नाही. ह ेस य वीकारलं क  सोप होऊन जांत सगळं सुवणम य साधला क  यं या ताणली कती 
याचा अंदाज येतोच क  
"माइंड फुलनेस" ही काबर झीन: 

 यांची संक पना जर डोळसपणे वीकारली तर जगणं सुंदरपणे अंगीकारता येते. येणारा येक अनुभव 
हणून यायचा, याचे िवभाजन नका क या. चांगला क  वाईट आिण ईथेच फसगत होत ेआिण मग मयादा पडतात 
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आिण  म ये अंतर पड यास सु वात होत ेआिण जे हा आपण ह ेजाणतो, माणसांचा सं ह करणं इतक 
सोप नसत-ंिजतका पु तकांचा- पैशाचा कवा इतर व तुंचा करता येतो. माणसांचा सं ह कर यासाठी भावनांशी 
ओळख क न यावी लागते, यांची कदर करावी लागतेच ना ह ेपण अमयाद ेमच असत ेना! 

कुठ याही गो ीवर काम कर याचा आ मिव ास ते हाच वाढतो, जे हा प रि थती ितकुल असत ेआिण 
जे हा अनेक ांची गद  तुम या मनात असत,े तसेच येणारा ांचा तु ही रोखठोक िनकाल लावता कवा या 

ांचा सामना करता. आनंदी असणं हा वभाव आह ेतर सकारा मक असणं ही मनोवृ ी असावी. आयु यात ' व' 
Me आिण पासून सुरि त ठेवलं पािहज,े आप या गरजा, इ छा, आकां ा यांचे पांतर Mandatory (अिनवाय)  
म ये क  नये. कारण यामुळेच अमयाद अडचणी तयार होतात आिण वत:ला िस द करताना धडधडत आपण 
हळूहळू तडफडू लागतो. ही मयादाही ल ात ठेवलीच पािहजे. हणूनच आ मभान जेवढं चांगल तेवढं मानिसक 
वा थ उ म! 

आपण आपला येक दवस छान घडवतो. मी मु ाम 'घडवतो' हा श द वापरते आह.े कारण घडवणं 
आप या हातात आह.े मुळात आपला दवस कवा आयु य लहान क  मोठं, सुखी क  द:ुखी ह े कुणा याच हातात 
नाही पण आपण अमयाद ेम या संक पनेचा िवचार करताना जर येक गो ीकडे सकार मकता, आ मिव ास 
आिण समाधानान ेपािहले तर न च आपण कती मयाद ेपयत जगलो का अमयाद जगलो ह ेआपले आप यालाच 
समजेल. माणंस जरी 'Carbon-di-oxide' सोडत असली तरी नाते मा  जग याचा ास 'Oxygen' ठरतात. 
हणूनच कुठ या गो ीचा अ ाहास न करता य  करायचा, संयम, संक प आिण िस दी आपोआपच अमयाद 

येतात. 
आप याकड े वत: याच वेदनेच कारण आिण औषध दो ही आपण वत:च 'िम ' आिण 'मागदशक' या 

पात यायचं आह,े ह ेही िशकवलं या संक पनेन!े ह ेही िशकवलं क , पर परामधील सारखेपणा जपावा अन ्जे ज े
असे िविभ  याचा करावा आदर! यानेच आपले जगणं सुंदर आह,े याचा सोहळा क  या आिण वत:ला एकमेव 
अि दतीय (Unique) आहोत असेच समजून जगु या! गुगलवर सगळंच िमळतंयय हणे आज-काल पण अहो दभुा य 
अमयाद ेम करणारी अनेक िज हा याची नाती नाही िमळत ना हो अजून हणूनच 'Unconditional Love' 
अमयाद ेम ब आयामी अंगानी येणारी संक पना आयु यभराची ही िशदोरी दवूेन जाते. 
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं: 

संपुण तणावरहीत, सम याहीन असं जगात आयु यात काहीच नाही. ताटात या िमठा इतक ह ेसगळं हवंच 
क  अमयाद न ह ेमया दत पण िनयंि त असावंच सगळं! तरच आपण वा यपूण जीवनशैली बनवू शकतो, अगदी 
' जदगी िसफ लंबी नही, बडी भी होनी चािहए' यासारखी मानसशा  हा येका या जग याचा िवषय- इथ े

येकालाच व थ आिण संप  जगायचं अगदी अमयाद हणूनच आपण आप याशी व थ असणं हणजेच पयायाने 
आपला सभोवताली संप  करणं होय हणूनच मन: वा थय संवधन ही िनरोगी म वाची मोठी दणे हणता 
येईल. Asia Plateau (I.O.C.) या पाच दवसां या सि यात या संक पनेवर काम कर याच ं धा र  या 
F.D.P. ने दले, आिण या परीसरातील सगळी सकारा मकता आिण जग याचा आनंद या िनिम ान ेआप याशी या 
संवाद पाने साधता आली. 
संदभ: 

1. What is Unconditional Positive Regard in Psychology 
2. Unconditional Love Psychology 
3. Unconditional Love –Taylor& Francis  
4. Unconditional Love: What it Really Means and How to Give it  
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EkgkRek xka/khthaEkgkRek xka/khthaEkgkRek xka/khthaEkgkRek xka/khthaps lkekftd ;ksxnkups lkekftd ;ksxnkups lkekftd ;ksxnkups lkekftd ;ksxnku    
    

dqekor ihdqekor ihdqekor ihdqekor ih----    vkjvkjvkjvkj    

^cksys rSlk pkys R;kph oankoh ikmyŝ  ;k mDrhyk rarksrar cl.kkjk egkRek Eg.kts egkRek xka/kh ! 
R;kaP;k lkj[kk egkRek gk vtwugh i`Fohrykoj vkyk ukgh o dnkfpr ;s.kkjgh ukgh ,o<s foy{k.k O;fDreRo 
d`fr'khy vl.kkjs rs Fkksj egkiq:"k gksrs- dkj.k HkkjrkP;k Lokra=eqDrhph pGoG lR; o vfgalk ;k ekxkZus 
pkyo.kkjk rks ,deso usrk gksrk- v[;kHkkjrh;kaP;k eukoj R;kus jkT; dsys- izkekf.kdi.kk R;kaP;k jDrkr 
fHkuysyk gksrk Eg.kwu ^ek>s lR;kps iz;ksx^ ;k iqLrdkrwu Lor%ps xq.k&nks"k R;kauh yksdkaleksj Bsoys- 

^lk/kh jkg.kh]mPp fopkjlj.kh^ vlysY;k ;k ;qxiq:"kkoj 100 gwu vf/kd iqLrds fyfgyh xsyh vkgsr- 
vusd fp=iVgh R;kaP;k dk;kZoj o fopkj'kSyhoj r;kj dj.;kr vkys vkgs- egkRek xka/kh ;kauh /keZ]lR;] 
vfgalk] lR;kxzg] f'k{k.k] tkfrO;oLFkk] vLi`';rk] fL=;kaps iz'u rlsp i;kZoj.k ;kfo"k;hps ts fopkj izdV 
dsys vkgsr] rs ,o<s mnkRr vkgsr dh] R;k lokZaph vaeyctko.kh dsyh xsyh rj ìFohoj LoxZ 
vorjY;kf'kok; jkg.kkj ukgh dkj.k R;kaps fopkj vktP;k ;qxkyk gh egRoiw.kZ o mi;ksxh Bj.kkjs vkgsr-  
egkRek xkegkRek xkegkRek xkegkRek xka/khaps lR; o vfgalkRed fopkj %&a/khaps lR; o vfgalkRed fopkj %&a/khaps lR; o vfgalkRed fopkj %&a/khaps lR; o vfgalkRed fopkj %&    

e-xka/khauh paikj.; vkanksyu] feBkpk lR;kxzg] vlgdkj pGoG] lfou; dk;nsHkax pGoG] pys tko 
pGoG ;k vkf.k vtwugh ygku eksB&eksB;k T;k dkgh pGoGh dsY;k] R;k R;kauh QDr lR; o vfgalk ;k 
nksup ekxkZus dsY;k- HkkjrkP;k Lokra«;klkBh R;kauh lR;kxzgkph uho Bsoyh] lR; o vfgalk ;kp 'kL=kapk 
okij R;kauh dsyk-  
 lR; o vfgalk ;k ,dkp uk.;kP;k nksu cktw vkgsr- vfgalk gs lk/ku o lR; gs lk/; vkgs gh 
oLrwfLFkrh vlY;kus rh dks.kkykgh ukdkjrk ;s.ks 'kD; ukgh- ea- xka/kh Eg.krkr] eh LokHkkfod lR;oknh gksrks- 
Eg.kwu eyk vfgalk ikyuklkBh iz;Ru djkok ykxyk- xka/kh vfgalk o lR;kykgh nsop ekurkr-rs Eg.krkr] 
vfgalk Eg.kts nq"Vkleksj 'kj.kkxrh iRdkj.ks uOgs] rj n`"VkP;k euksn;kpk fojks/k dj.;klkBh vkiY;k laiw.kZ 
vkRecGkpk mi;ksx dj.ks gks;-Hkkjr ns'kkfo"k;h rs Eg.krkr dh] Hkkjr ns'k nqcGk ukgh rlsp laiw.kZ txk'kh 
VDdj nsm 'kdrks- ek= R;kus vfgalk vafxdkjyh ikfgts] lektkph fLFkjrk ok<koh] rks izxrh'khy Ogkok] 
R;kpk lokZaxh.k fodkl Ogkok Eg.kwu osxosxG;k dky[kaMkr vusd izsf"krkauh o vorkjkauhgh vfgalsphp 
f'kdo.k ns.;kpk tk.khoiwoZd iz;Ru dsysyk vkgs- e-xka/kh fuxzgkus lkaxrkr dh ^vU;k; vkf.k csdk;ns'khj 
ifjxzgkeqGs vfgalsP;k mikldkus xkax:u tk;ps dkgh,d dkj.k ukgh- dkj.k R;kP;ktoG lR;kxzgkps o 
vlgdkjkps vfgalkRed 'kL= vlrs-  
 vfgalk gs loZJs"B cy vkgs- frpk vR;Yi va'klq/nk tsOgk vkiY;kr tkx`r gksrks rsOgk peRdkj ?kMwu 
;sm 'kdrks- vgaHkko o vgaekU;rk vlsy rj rsFks vfgalk jkgq 'kdr ukgh- fouezrs[ksjht vfgalk v'kD; vkgs- 
eh Lor% 'kqU;or Ogk;yk f'kdyks rsOgkp eh nf{k.k vkfQzdsr lR;kxzgkph 'kDrh fuekZ.k d: 'kdyks] vls 
tsOgk e-xka/kh vfgalsps egRo iVowu lkaxrkr] rsOgk R;kaP;k ikBhekxs R;kaP;k lk{ksi vuqHkokph f'knksjh vkgs gs 
tk.koY;kf'kok; jkgr ukgh- vfgalsP;k xka/khthaP;k ladYiusr dsoG euq";kus dsysY;k fgalspk fu’ks/k ulwu 
ouLirhaph fgalk gh ts rs oT;Z djrkr- fulxkZps nksgu o 'kks"k.k ;kykgh fgalkp ekurkr- vkt o`Rri=krwu 
fdrhrjh fgalsP;k ?kVukapk HkfMekj gksrkauk fnlrks- vktP;k dkGkrhy O;Drhauk xka/khthP;k 'kL=kph [kwip 
xjt vkgs ek= rs dq.kkykgh lgt vafxdkjrk ;sr ukgh- O;lukf/kurk] naxs] ekjkek&;k] pks&;k] yqVek&;k] 
[kqu] cykRdkj] yckMh] ykp[kksjh] f'kohxkG] of'kysckth] va/kJ/nsyk tk.kkjs cGh b-uh lekt gkn:u xsyk 
vkgs- lR; ijs'kku gksmu vlR;kpk mnksmnks gksr vkgs- ;k ifjfLFkrhr e-xka/khthaP;k lR; o vfgalsph Qkjp 
xjt vkgs- ek= R;kaps fVdkdkj ^etcqjh dk uke egkRek xka/kh^ vls Eg.kwu eksdGs gksrkr- ek= v'kkauk e-
xka/kh o R;kaps fopkj d/kh mexysp ukgh vls Eg.kkos ykxys-  
 ;k vk/kh xka/khP;k vfgalsP;k rRokph ftrD;k fudMhus xjt Hkklr gksrh-R;kaP;k fdrhrjh tkLr 
izek.kkr vktP;k txkr R;kaph xjt Hkklw ykxyh vkgs- l`"Vh vkf.k ekuo ;kaps egk;q/n lq: vkgs- jkT;drsZ 
vkf.k jkT;djfors ;kaP;k dpkV;kr lekt t[kMyk tkr vkgs- e-xka/khps izfl/n opu vkgs] vkiY;k txkr 
tks cny ?kMok;pk vlrks rks vk/kh Lor% e/;s djk;pk vlrks- Eg.kwu dqBY;kgh pkaxY;k xks"Vhph lq:okr] 
vki.k Lor% iklwu djk;yk goh-  
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eeee----    xka/khps /keZfo"k;d fopkj % xka/khps /keZfo"k;d fopkj % xka/khps /keZfo"k;d fopkj % xka/khps /keZfo"k;d fopkj %     
 e-xka/khapk /keZfo"k;hpk fopkj izxr vkgs- rs Eg.krkr] /keZ Eg.kts laiznk; ukgh] deZdkaM fdaok 
:<hcn~/krk Eg.kts /keZ uOgs rj loZ laiznk;kaP;k eqGk'kh vlysyk o vkiY;k fo/kkR;kleksj vkiY;kyk usmu 
mHkk dj.kkjk rks /keZ ! /keZ Eg.kts fo'oklkP;k fu;ec/n uSfrd 'kkluk ojhy J/nk ! J/nsokpwu tx gs 
{k.kk/kkZr~ vFkZ'kqU; gksbZy- ;k iq<s rs Eg.krkr] loZ /kekZP;k eqGk'kh ,dp rRo vkgs o rs ,desdkauk lgk¸;dkj 
vkgs- bZ'oj ,d vkgs- ;kojhy J/nk gk loZ /kekZpk ik;k vkgs- ek.klkauk ,desdkaiklwu rksM.;klkBh uOgs rj 
R;kauk ,d= vk.k.;klkBh fujfujkGs /keZ vkgsr o R;kn`"Vhus rs dk;Z djrkr- loZ /keZ lR;kps Lo:i Li"V 
d:u nk[kforkr ijarw loZ viw.kZ vkgsr o R;kaph pwd gksm 'kdrs Eg.kwu brj /kekZfo"k;h vknjHkko ckGxr 
vlrkauk R;kaP;krhy nks"kkadMsgh vkiys nqy{kZ gksrk dkek u;s- R;kpizek.ks vkiY;k /kekZrhy nks"kkaphgh 
vkiY;kyk usgeh tk.kho vlyh ikfgts-  
izkFizkFizkFizkFkZukfo"k;h fopkj %  kZukfo"k;h fopkj %  kZukfo"k;h fopkj %  kZukfo"k;h fopkj %      
    izkFkZuk gk /kekZpk vkRek vkgs] R;kps lkj vkgs] vls e-xka/kh Eg.krkr] Eg.kwu R;kauh  ^oS".ko tu rkŝ  
izkFkZuk vafxdkjyh ikfgts- izkFkZuk Eg.kts vkiY;k nSuafnu dkekr lqlaokn] 'kkarrk o izlUurk fuekZ.k 
dj.;kps ,deso lk/ku vkgs] vls egRek xka/kh Eg.krkr- izkFkZuk dj.kkjk ek.kwl gk Lor% 'kkar fpRr jkgw 
'kdrks] ,o<sp ukgh rj nql&;kP;k cjkscjgh rks lqlaokn fuekZ.k dj.;kl l{ke cur vlrks- ek= izkFkZuk 
djrkauh vkiys eu HkjdVrk dkek u;s- rh rqEgh dks.kR;kgh izdkjs d: 'kdrkr- LoSjkpkjkpk ekxZ tks 
iRdjrks rks fodkjkapk xqyke curks- R;klkBh vk/;kfRed f'kLr egRokph ! rh izkFkZusrwup ;srs- ek.kwl o 
tukoj ;kaP;krhy Qjd Li"V dj.kk&;k nksu xks"Vh Eg.kts f'kLr o la;e! ;k nksu xks"Vhps lkeF;Z 
izkFkZusrp vkgs-  
 vktP;k ;k ;a=;qxkr rj ek.klkyk izkFkZusph [kwip xjt vkgs- dkj.k vktpk ek.kwl ;k 
;kaf=dhdj.kkP;k o Li/kZsP;k okoVGhr ,o<k vMdyk vkgs dh rks Lor%p ;a=ekuoklkj[kk okxw ykxyk vkgs- 
R;kph ekufldrk cnyr pkyyh vkgs- uSfrd] lkekftd eqY;kapk folj ek.klkyk iMr pkyyk vkgs- 
lax.kd o eksckbZyeqGs rks Lor% ykp gjowu clyk vkgs vkf.k ;k loZ ifjfLFkrhps i;kZolku Eg.kwu ek.klkyk 
vusd 'kkjhfjd o ekufld O;kf/kauh tksMys vkgs Eg.kwu e-xka/khuh Lo%ykp 'kks/k.;klkBh] ek.klkyk ek.klk'kh 
tksMwu Bso.;kps ts izkFkZuk gs ek/;e lkafxrys vkgs] rs foy{k.k vkgs- izR;sd O;Drhus izkFkZuk dsY;kl ek.kwl 
gk ek.kwl Eg.kwup txsy-  
eeee----    xka/khthaps f'k{k.k fo"k;d fopkj %xka/khthaps f'k{k.k fo"k;d fopkj %xka/khthaps f'k{k.k fo"k;d fopkj %xka/khthaps f'k{k.k fo"k;d fopkj %&&&&    

b-l-1937 e/;s e-xka/khuh vkiys f'k{k.kfo"k;d fopkj lqlw=i.ks jk"Vkleksj ekaMys- eqyksn;ksxh 
f'k{k.kkph f'knksjh R;kauh Hkkjrh;kauk fnyh ^^ fgan LojkT;^^ e/;s R;kauh vkn'kZ f'k{k.kkps fopkj ekaMys- b- l-
1911 VkUlokye/;s VkWyLVkW; QkWeZph LFkkiuk dj.;kr vkyh- vkiY;k iz;ksxkauk pkyuk feGkoh Eg.kwu rs 
Hkkjrkr ijr vkys- R;kapk ^lkcjerh vkJe^ gk 'kS{kf.kd iz;ksxkaps ekgsj?kj cuyk gksrk- 1917 e/;s tsOgk rs 
paikj.;kr xzgkP;k fufeRrkus xsys- rsFksgh R;kauh xzkef'k{k.kkph eqgwrZes< jksoyh- vlgdkj vkanksyukP;k jk"Vh; 
f'k{k.k gk egRokpk iSyq gksrks- 1922 e/;s R;kauh ckyiksFkh fygqu 1925 lkykr f'k{k.kfo"k;d vusd ysdkaph 
Hkjr ?kkryh f'k{k.k gk R;kaP;k vBjk dyeh fo/kk;d dk;Zdzekpk vfoHkkT; ?kVd gksrks-  

O;DrhP;k o lektkP;k thoukyk tj uos oG.k] uoh fn'kk n;ko;kph vlsy] R;kr ifjorZu 
?kMok;ps vlsy rj f'k{k.kkdMs Qkj ckjdkbZus y{k iqjfoys ikfgts vls R;kaps er gksrs- rs Eg.krkr] dkr.k] 
fiatu ;k lkj[;k xzkeh.k mn;ksxkaP;k ek/;ekrqu izkFkfed f'k{k.k ns.;kph gh ek>h ;kstuk Eg.kts ,dk 
'kkarrke; lkekftd dzkarhP;k papqizos'k vlqu R;kaps ifj.kke  vR;ar nqjxkeh vkgsr- 'kgjs vkf.k [ksMh 
;kaP;krhy ijLijlaca/kkyk R;keqGs vf/kd fudksi o uSfrd vls vf/k"Bku feG.kkj vlqu vkt lkekftd 
lqjf{krrsps o oxhZ; fon~os"kdkps ts ?kkrd nq"ifj.kke vk<Grkr] R;kiSdh cjspls VkG.;kl ;k f'k{k.k 
;kstuspk mi;ksx gks.kj vkgs- Jhear o fu/kZu ;kae/khy njh u"V gksbZy- R;kaP;k ers] f'k{k.k vls vlkos  dh] 
R;kus eqykaoj pkaxys laLdkj ?kMsy-  

egkfo|ky;hu f'k{k.kkfo"k;h vkiyh Hkkouk Li"V djrkauk rs Eg.krkr] egkfo|ky;hu f'k{k.kkpk laca/k 
eh jk"VkP;k xjtka'kh tksMw bfPNrks- ;a=s o brj dykdkS'kY; ;kaP;kr izkfo.; laiknu dj.;kcnny dkgh 
inO;k vlrhy rj R;k vafxdkjkO;kr- dkWystkauh ns'kkrhy fHkUufHkUu dkj[kkU;k'kh laca/k jk[kkok vkf.k R;k 
dkj[kkU;ka'kh vkiY;kyk ykx.kk&;k rK fo'kkjnkaP;k f'k{k.kkph rjrqn djkoh- mRiknu m|ksx gk tj 
oSKkfud n`"Vhus [;kaf=dhj.kkus uOgs] dsyk- rj O;Drhapk ckSf/nd fodkl ?kMwu ;sbZy- m|ksxkdkMs 
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Lokoyachi.kkis{kk 'kS{kf.kd eqY;kaP;k ǹf"Vusp e-xka/kh dkd.kHkj vf/kd ikgr vlr- f'k{k.k Lokoyach >kys dh 
ukgh gh ;'kLohrsph [kjh dlksVh ulwu oSKkfud fLFkrhus m|ksxkps f'k{k.k fnys tkmu euq";Rokpk iw.kZ 
fodkl >kyk vkgs dh ukgh gs ikgwu ;'kfLorspk vankt ?ksryk ikfgts vls R;kauh fuj[kwu lkafxrys gksrs- 
vktP;k csjkstxkj r:.kkauh gk i;kZ; vafxdkjyk rj vktph [ksMh Loa;iw.kZ gksmu HkkjrkP;k izxrh iFkkyk 
dq.khgh jks[kw 'kd.kkj ukgh-  
eeee----    xka/khps i;kZoj.kfo"k;d fopkj &xka/khps i;kZoj.kfo"k;d fopkj &xka/khps i;kZoj.kfo"k;d fopkj &xka/khps i;kZoj.kfo"k;d fopkj &    

e-xka/kkhauh i;kZoj.k lanHkkZr Qkj eksBs xzaFk]rRokKku lkafxrysys ukgh ek= rs [k&;k vFkkZus 
i;kZoj.kiwjd iqjd txys- ^ek>s thou gk ek>k lans'k vkgŝ  vls lkaxrkuk R;kauh laiw.kZi.ks thouHkj 'kk'or 
thou'kSyhpk vafxdkj dsysyk gksrk-  

2050 lkyh txkP;k yksdla[;k gh l/;kis{kk 50 VDds uh ok<.kkj vkgs vkf.k ;k ok<R;k 
yksdla[;sP;k xjtk iw.kZ dj.;klkBh vfu;ksthr euekuh uSlfxZd lainspk okij dsyk tkr vkgs- l/;kP;k 
vkfFkZd fodkl gk 'kks"k.kkoj vk/kkjysyk vkgs- txkr 1950 lkykiklwu lthokP;k lqekjs 6]00]000 iztkrh 
u"V gksr vkgs vls R;kaps er vkgs- xsY;k ikp n'kdkar vkf'k;krhy 2@3 taxyh izk.;kaps vf/kokl ekuoh 
vkfFkZd fodklkeqGs u"V >kkyh vkgs- Hkkjrkr njo"khZ lqekjs 30 yk[k gsDVlZ ou{ks= ?kVr vkgs- Hkfo";krhy 
fi<;kalkBh i;kZoj.k f'kYyd jkg.kkj ukgh- v'kh 'kadk O;Dr dsyh tkm ykxyh vkgs- ;klkBhp 'kk'or 
fodklkaph xjt fuekZ.k >kkyh vkgs- loZ izdkjps iznq"k.k tkxfrd rkieku ok<] vleku _rqpdz] Rlqukeh] 
egkiwj] taxyrksM] vkjksX;kps iz'u b- i;kZoj.kkps vusd iz'u fuekZ.k >kysys vkgs- ;kekxs ,dp dkj.k vkgs rs 
Eg.kts ekuokpk gO;kl ok<ysyk vkgs tks d/khgh iw.kZ gks.kkj ukgh- i;kZoj.kkps 'kks"k.k ekuo djr vkgs- Eg.kwu 
egkRek xka/kh Eg.krkr] i;kZoj.k izR;sdkph xjt Hkkxo.;klkBh l{ke vkgs ijarq izR;sdkph gko Hkkxo.;klkBh 
l{ke ukgh vkf.k e-xka/khpk gk fopkj UNO P;k y{kkr vkgs- Eg.kwu UNO us gs e-xka/khaps izfl/n okD; 
i;kZoj.kkP;k pGoGhP;k izlkjklkBh cks/kokD; Eg.kwu fuoMys vkgs- ;ko:u egkRek xka/khaP;k thou'kSyhpk 
;q,uvks oj iMysyk eksBk izHkko fnlwu ;srks-  

Lokra=uarjP;k dkGkr ts"B i;kZoj.koknh laqnjyky cgqx.kk vkf.k oanuk f'kok ;kauk e-xka/khthauh 
izsj.kk nsmu i;kZoj.kkaps dk;Z iq<s pkyoys gksrs- R;kauh ;kaf=dhdj.kkyk fojks/k dsyk ukgh- ijarq R;kauh 
;kaf=dhdj.kkeqGs gks.kk&;k ;kaf=d thoukyk fojks/k dsyk- vkS|ksfxdj.kkeqGs fulxkZph gkuh gksmu eksB;k 
izek.kkr iznq"k.k fuekZ.k gksm 'kdrs- Eg.kwu R;kauh eqn~nke xzkeksn;ksx o dqfVjksn;ksxkauk izksRlkgu fnys vkgs- 
,dhdMs ns'kfodklkrhy vMFkGk Bj.kkjh r:.kkaph csdkjh o nqljhdMs iznq"k.kkeqGs thol̀"Vhpk gks.kkjk &gkl 
ikgrk ^[ksM;kdMs pyk^ pk lans'k R;kauh fnyk vkgs- iariz/kku ujsanz eksnhauhgh R;kaps fopkj vkRelkr d:u 
^LoPN Hkkjr vfHk;kukph^ eksfge gkrh ?ksryh vkgs- fryk tuvanksyukph fn'kk nsmu eksnhauh egRokP;k eqyHkwr 
fopkjkauk uoh pkyuk fnyh- BDdjckikauh e-xka/khthauk ,dnk fopkjys]^rqEgh ulky rsOgk vkEgh dqBYkkgh 
fu.kZ; dlk ?ksm 'kd.kkj vkgksr] ^ rj ckiw 'kkari.ks mPpkjys] ^tks fu.kZ; ?ksr vkgksr] R;kapk rGkrY;k 
'ksoVP;k ek.klkyk dks.krk ifj.kke Hkksxkok ykxsy R;kpk fopkj dsyk rj fu.kZ; ;ksX; ?ksrk ;srks vkf.k 
pkaxykp ifj.kke feGrks!^ frrdk xka/kh ns'kkrY;k vaeynkjkauk o 'kkludR;kZauk letwu ?ksrk vkyk rjh ;k 
[kaMizk; ns'kkyk izxrhps eksBeksBs VIIks vksykaMrk ;srhy] txHkj ra=Kku 'kks/kr fQjkos ykx.kkj ukgh] fdaok 
iS'kkvHkkoh ns'kkP;k fodklkr vMFkGs ;srkr Eg.kwu jMr clkos ykx.kkj ukgh- dkj.k ckiw Eg.kk;ps ^mfn"V 
Bjok lk/kus vkiksvki tek gksr tkrkr-^ gk Hkkjrh; ekufldrspk vkRek vkgs- Eg.kwu ckiw egkRek xka/kh vkgs 
vkf.k fnM'ks o"kZ myVqugh rks fopkj bfrgklkr tek >kyk ukgh-  
eeee----xka/khps L=hfo"k;d fopkj&xka/khps L=hfo"k;d fopkj&xka/khps L=hfo"k;d fopkj&xka/khps L=hfo"k;d fopkj&    

e-xka/khauh L=h laca/khP;k rkfRod foospukr Qkj eksBh maph xkByh gksrh- fL=;kauk R;kauh iq:"kkaP;k 
cjkscjhps LFkku fnys vkgs- rs lrhizFkk] iMnk i/nrh o ckyfookg ;kaP;k fojks/kkr gksrs- gqaMk ns.;kis{kk eqyhauh 
vfookfgr jgkos- yksdkauh eqyhauk ghp f'kdo.k n;koh vls rs Eg.krkr- fL=;kauh nkfxus oki: u;s R;keqGs 
ns'kkapk rksVk gksrks- 'khy o ikfo«; gsp L=hps [kjs vyadkj vkgsr vls R;kauh er O;Dr dsys vkgs- izkjaHkhP;k 
dkGkr L=h&iq:"k nks?kkaukgh f'k{k.k i/nrh lkj[khp goh ek= ,dk fof'k"V o;kuarj fL=;kauk f'k{k.kkph 
osxGh O;oLFkk o osxGk vH;kldze gok vls rs Eg.krkr- fL=;kalkBh x`gO;oLFkk vkjksX;] ckylaxksiu] 
LoPNrk bR;knh fo"k;kaps Kku L=h f'k{k.ki/nrhr gos vls rs vkxzgkus ekaMrkr- eqykeqyhaps pksjVs 'kjhjlaca/k 
R;kauk ekU; uOgrs- R;kaps fopkj vktP;k fL=;kaukgh midkjd Bj.kkjs vkgs- dkj.k vkt fL=;kaP;k xqUgsxkjhps 
izek.kgh ok<rkuk fnlr vkgs ;kyk iq:"kiz/kku laLd`rh dkj.khHkwr vkgs- ek= dkgh izek.kkr fL=;kgh 
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dkj.khHkwr Bjrkr dkj.k L=h Hkzq.kgR;k] L=h os';ko`Rrh] ?kVLQksVkps ok<rs izek.k] tkfgjkr o izlkjek/;ekrwu 
gks.kkjs fL=;kaps vaxizn'kZu] dkSVqafcd fo?kVu ;kyk fL=;kgh tckcnkj Bjrkr- dkgh fL=;kauk rj ukbZyktkus 
ojhy xks"Vhauk cGh iMkos ykxrs] gs loZ Fkkacys ikfgts- R;klkBh e-xka/khthaps fL=;kafo"k;d fopkj veykr 
vk.k.;kph xjt vkgs- dsanzh; lekt dY;k.k cksMkZus os';ko`Rrh izfrca/k lanHkkZr 24 fMlsacj 1955 jksth 
lkekftd o uSfrd LokLFk foKku lferh LFkkiu dsyh- ;k lferhus vkiyk vgoky 1956 e/;s ljdkjyk 
lknj dsyk o f'kQkj'kh dsY;k- R;kosGh ,d dk;nk dsyk] fL=;k o eqyhapk vuSfrd O;ogkj izfrca/kd 
vf/kfu;e 1956 gk fu;e Hkkjr ljdkjus ikfjr dsyk vkf.k 1 es 1957 iklwu loZ HkkjrHkj ykxq xsyk- ;k 
dk;n;kuqlkj dksBk] xzg] iSlk ?ksowu nsgfodzh dj.ks naMuh; vkgs- ;k f'kok; Hkkjrkr os';k vkf.k r'kk 
izdkjP;k vU; vlgk; fL=;kalkBh 80 j{kkx`g o lq/kkjx`g fuekZ.k dsys vkgsr- e-xka/khP;k ers lk{kjrsP;k 
ckcrhr L=h o iq:’k nks?ksgh leku vlys ikfgts] e- xka/kh Eg.krkr] ^LokFkZR;kx] lfg".kqrk] eerk] J/nk] Kku 
bR;knh xq.k L=h;kae/;s vlrkr- L=h gh R;kxkph eqrhZ vkgs- uezrk] Hkqr n;k] lk/ksi.kk o Dys'k lgu 
dj.;kph 'kDrh gk fL=;kapk LoHkko/keZ vkgs-  

^vU;k;] vizfr"Bk] 'kks"k.kkyk iz'u fopkj.kkjs] vkf.k R;kfojks/kkr y<.;kph izjs.kk ns.kkjs pSrU; Eg.kts 
e-xka/kh! R;kaP;k g;krhr vkf.k uarjgh R;kauk] R;kaP;k fopkjkapk fr[kV fojks/k >kyk ijarw uk gR;k d:u 
xka/khauk laiork vkys uk R;kauk fojks/k d:u ! myV dkG tlk iq<s tkr vkgs] rlrls xka/khfopkjkaps 
vkd"kZ.k ok<r vkgs] R;kdMs uO;k izdk'kkr ikfgys tkr vkgs- dkGkph e;kZnk vksykaMwugh xka/kh n'kkaxqGs 
mjrksp] ;kekxps jgL; tk.kwu ?ksrys ifgts- lektkyk R;kauh R;kaP;k ojhy izdkjP;k fopkjkapk Bsok nsmu 
midr̀ dsys vkgs- dkj.k ts ts fopkj R;kauh lkafxrys rs d`frrgh vk.kys gksrs Eg.kwu v[[kk Hkkjr ns'k 
Lokra= izkIrhP;k dkGkr izR;sd vkanksyukr R;kaP;klkscr baxztkafo:/n mHkk gksrk-  
lanHkZlanHkZlanHkZlanHkZ    

1- esjh thouxkFkk & eksgunkl djepan xka/kh   
2- xka/kh vkf.k R;kaps fVdkdkj & lqjs'k Onkn'khokj  
3- egkjk"Vkrhy lektlq/kkdj % fopkj/kkjk o dk;Z & MkW- ,l-,l-xkBkG-  
4- Hkkjrh; bfrgklkrhy fL=;k o L=hthou & MkW-,l-,l-xkBkG-  
5- cgq:i xka/kh & vuq canksik/;k; vuqokn & 'kksHkk Hkkxor-  
6- Hkkjrh; yksdla[;k & MkW-dkfynkl Hkkaxs] izk-pkaxnso eqa<s  
7- nS- iq<kjh o`Rri=] nSfud iq.;uxjh o`Rri=] nS- egkjk"V VkbZEl-  
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कबीर क  समाजसधुारक दिृकबीर क  समाजसधुारक दिृकबीर क  समाजसधुारक दिृकबीर क  समाजसधुारक दिृ     
 

ा. डॉ. वसंत माळी    
हदी िवभागा य , ी. आ. भा. महािव ालय, देवगांव ( रं ) ता. क ड़, िज. औरंगाबाद 

9860673712 

भिूमका भिूमका भिूमका भिूमका ::::----    
            भारतीय इितहास क  परंपरा  म अनेक समाजसुधारक  का योगदान ब त मह वपूण ह ै | महा मा फुले 
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर शा  महाराज महा मा गाँधी संत गाडगे बाबा आ द महापु ष  ने भारतीय समाज को 
प रव तत करने का यास कया  इन सभी म सतं कबीर सबसे अलग समाज सुधारक माने जाते ह ै| 
          भारतीय भि कालीन किव  म सबस ेपहले व था क  धि याँ उड़ानेवाले थम ांितकारी किव म त 
मौला फ ड़ संत और महान िवचारक के प म संत कबीर को जाना जाता ह ै| 
           हदी सािह य म भि कालीन किव संत कबीर समाज के स े समाजसुधारक थे वे एक साथ संत किव 
समाजसुधारक फक र सामा य जनता के िलए लड़नेवाले एक यो ा थ ेउ ह ने समाज म चल रह ेअंधिव ास  पुरानी 
पर परा  पर करारा हार कया  कबीर ने जाित - पाँित के भेदभाव का खुलकर िवरोध कया ह ै |कबीर कहते ह ै| 

“जाित - पाँित पूछै निह कोई  
ह र को भजे सो ह र का होई |”1 

संत कबीर को त कालीन सामािजक राजिनितक धा मक और आ थक प रि थितय  न ेही ऐसा समथ बना 
दया था क  िजसस ेवे समाज म ा  हर कार क  कुरीितय  का डटकर खंडन कर सके उ ह ने िह द ूऔर मुि लम 

दोन  स दाय  को फटकारन ेका काय कया ह ैउनम एकता लाने का काय कया | 
कबीर ने वण – व था जाित – पाँित अवतारवाद मू तपूजा त – उपवास रोजा ितलक अंधिव ास आ द 

का खुलकर िवरोध िवरोध कया |  
कबीर के समय समाज म हद ुऔर मुि लम का ही बोलबाला रहा ह ै हद ुसमाज म जाित – था ऊंच – 

नीचता भेदभाव सती था बाल िववाह जैसी ब त बरी थाए चिलत थी वही मुि लम समाज म भी सु त] 
मांसाहार ब प ी व िसया - सु ी भेद आ द का चलन था  दोन  समाज म सामा य लोग  क  शू  क  तथा ना रय  
क  दशा अ यंत भयावह थी  वह केवल भोग क  व तु थी | 

कबीर का अिवभाव ही ऐसी प रि थित म आ था  इन सारी सामािजक ि थितय  को कबीर ने अपनी 
आँख  से दखेा उ ह ने धीरे - धीरे इन सारी िवपरीत ि थितय  के िव  आवाज उठाई  अपने खर िवचार  के 
मा यम से लोकजागृित का अिभयान चलाया | 

कबीर ने अँधेरे म डुबे ए समाज को ान का काश दकेर उनम नयी चेतना जागृत क  समाज को नई 
दशा दी | 

 “कबीर ने एक मानव को दसूरे मानव के साथ मानवता का वहार करना िसखाया यही कबीर के सािह य 
क  सबसे बड़ी उपलि ध ह ै|”2  
जाित जाित जाित जाित ----    था का िवरोधथा का िवरोधथा का िवरोधथा का िवरोध::::----        

कबीर का समकालीन समाज जाित - था क  जंजीर म जकड़ा आ था  उस समय समाज म ऊंच - नीच का 
भेद - भाव ा  था समाज म हर व तु का मू य जाित के आधार पर आंका जाता था  कबीर कहते ह ै| “जाित न 
पंूछ  साधु क  पूछ लीिजए ान |” 
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कबीर ने जाित - पाँित का खुलकर िवरोध कया ह ै| व तुतः उ ह ने िह द ू- मुि लम म एकता थािपत करन े
का यास कया ह ैकबीर ऐसे बद ुपर खड़ ेथे जहाँ से एक रा ता िह दु  क  ओर तथा दसूरा मुि लम क  ओर जाता 
था  

कबीर कहते ह ै“कोई िह द ुकोई तुरक कहाँ - एक जम  पर रिहए |” 
अवतारवाद का िवरोधअवतारवाद का िवरोधअवतारवाद का िवरोधअवतारवाद का िवरोध::::----    

संत कबीर ने अवतारवाद का खंडन कया ह ै | व तुतः संत कबीर का िव ास अवतारवाद म नह  था|वे 
इसके खर िवरोधी रह ह ै| जो लोग राम को अवतारी पु ष मानते ह ैउन लोग  ने राम को िखलौना बना डाला ह ै
कबीर कहते ह ै“लोगन राम िखलौना जाना|”3 

कबीर राम के संबंध म आगे कहत ेह ैक  राम तो िनरंजन ह ै| उसक  मू त क  पूजा थ ह ै| उ ह ने रामनाम 
के भरम को कुछ और ही कहा ह ै| उस अवतार वाद के पंच से परे माना ह ै|4 

कबीर कहते ह ैक  वह तो अलख िनरंजन ह ैजो दखाई नह  दतेा | अदृ य रहकर ही वह सारी लीलाए ं
करता ह ै| उ ह ने अवतारवाद का खंडन करके एके रवाद का ितपादन कया ह ै| कबीर कहते ह ै------------ 

“साहबे मेरा एक ह,ै दजूा कहा न जाय |  
दजूा साहबे जो क ,ं साहबे खरा रसाय |”5 

संत कबीर ने अवतारवाद का खुलकर िवरोध कया ह ै| ले कन भारतीय जनता के मन म आज भी वही राम 
बसे ह ैजो दशरथ पु  ह ै| 
मू त मू त मू त मू त ----    पजूा का िवरोधपजूा का िवरोधपजूा का िवरोधपजूा का िवरोध::::----    

संत कबीर ने मू त – पूजा, त, रोजा आ द का िवरोध कया ह ै |कबीर कहते  ह ै हद ु लोग आए दन 
उपवास रखते ह ैA अ  का याग करते ह ैA ऐसे लोग  क  उ ह ने आलोचना क  ह ै| 

हद ुमं दर म जाकर उपवास करते ह ैतो मुि लम मसिजद म जाकर नमाज पढ़त ेह ै| हद ुउपवास करत ेह ै
तो मुि लम रोजा रखते ह ै| एक समाज वेद को अपना धम ंथ मानता ह ैतो दसूरा कुरान को | 

कबीर कहत ेह ैक  ई र न तो मं दर म ह ैन मसिजद म वह सृि  म कण - कण म ा  ह ै|उसे खोजने के 
िलए स ी ा,िन ा आव यक ह ै| 

कबीर ने हद ुऔर मुि लम दोन  को फटकारा ह ैअथात कबीर दोन  जाितय  को करीब लाना चाहते थे | 
उनम एकता थािपत करना चाहते थे | 

       कबीर कहत ेह-ै--“ दन भर रोजा रहत ह,ै राित हनत ह ैगाय |” 
       यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाय |” 
आचाय रामचं  शु ल िलखते ह ै “क  उपासना के ह व प पर आ ह करने वाले और कमकांड को 

धानता दनेे वाले पंिडत  और मु ल  दोन  को उ ह न ेखरी - खरी सुनाई और राम - रहीम क  एकता समझाकर 
दय को शु  ेम मय करने का उपदशे दया |”6 

वेद शा  वेद शा  वेद शा  वेद शा  ----    परुाण  का िवरोधपरुाण  का िवरोधपरुाण  का िवरोधपरुाण  का िवरोध::::----    
कबीर ने ई र को ा  करने के िलए ेम और नाम मरण को परम् आव यक माना ह ै | वे वेद - शा  

पुराण  को िनरथक मानते ह|ै वे कहते ह ैक  पोथी को बार - बार पढ़ने से कोई पंिडत नह  बन पाएगा A जो ि  
ढाई अ र ेम का पढ़ता ह ैवही पंिडत कहलाता ह ै| कबीर कहते ह ै-----------  
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     “पोथी प ढ़ - प ढ़ जग मुआ, पंिडत भया न कोई |  
       ढाई आखर ेम, के पढ़े सो पंिडत होई |”7 
 
कबीर पढ़े िलखे नह  थे ले कन उनके पास जीवन का ापक अनुभव था |उनके पास असाधारण ितभा 

शि  थी | एक समाज सुधारक क  दिृ  थी | िजसके बल पर वे प रवतन क  लड़ाई लड़ते रह े| तक म कबीर बड़ े
मािहर थ|े  उनस े िजतना बड़ा क ठन था | कबीर का सारा ान अनुभव का था |  

              कबीर कहते ह,ै “म कहता आँिखन दखेी तू कहता कागज लेखी |"  
कबीर का कागज लेखी पर िव ास नह  था | वे केवल आँखन दखेी पर ही िव ास करते थे | कबीर समाज 

को जागृत करना चाहते थे | उनक  आंखे खोलना चाहत ेथे | अ याय - शोषण के िव  जागृित करना चाहत ेथ े
|मानव को अंधकारमय गुलामी से आजाद करना चाहत ेथे | 
िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----        

कबीर अपने समय के खर, तेज वी, ांितकारी, युग वतक, दाशिनक, समाजसुधारक तथा स  ेआलोचक 
थे | कबीर जैसा फ ड़, िव ोही किव हदी सािह य म कोई दसूरा निह | संत कबीर ने अपने युग म जीत े ए िजन 
सारी सम या को उठाया ह ैवे कालजयी ह ै| उनक  ासंिगकता आज के युग म बढ़ गई ह ै|आज के दौर म भी कबीर 
के िवचार ासंिगक लगते ह ै|उनके िवचार  को आचरण म लाने क  आ यकता ह ै| 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    ::::----    

1) कबीर ंथावली - सं - राजे र साद चतुवदी  पृ &57 

2) कबीर एक रह य भरा ि व - डॉ. दवेकृ ण मौय - पृ - 92 
3)  वही - पृ  92 
4) वही पृ - 92 
5) हदी सािह य का इितहास - डॉ. रामचं  शु ल - पृ - 80  
6) हदी सािह य युग और वृि यां - डॉ. राम शु ल पृ & 80 

7) महा मा कबीर और महा मा फुले - डॉ. सुधाकर शडगे - पृ. 28 

आधार थं आधार थं आधार थं आधार थं ::::----    
1) कबीर एक रह य भरा ि व - डॉ. दवेकृ ण मौय - शैलजा काशन -  कानपूर 
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egkRek T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkjegkRek T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkjegkRek T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkjegkRek T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj    
    

MkWMkWMkWMkW----    lat; xOgk.kslat; xOgk.kslat; xOgk.kslat; xOgk.ks    
lg;ksxh izk/;kid] jkT;”kkL= foHkkx] 

Jh- vklkjketh HkkaMoynkj egkfo|ky;] nsoxko ja- rk- dUuM ft- vkSjaxkckn- 
Ekks- ua- 9423150957 Email : sanjay.gavhane72@gmail.com 

        
izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    

HkkjrkP;k bfrgklkr egkjk’Vªkus vusd lektlq/kkjd ns”kkyk fnys vkgsr- jktk jkeeksgu jkW;] xksiky 
d`’.k xks[kys] jkt’khZ “kkgw egkjkt] MkW- ckcklkgsc vkacsMdj b- lektlq/kkjdkaph Hkwfedk ;s.kkÚ;k fi<Ókauk 
izsj.kk ns.kkjh gksrh- egkjk’Vª Hkweh jRukph [kk.k vkgs- N- f”kokth egkjktkauh fganoh LojkT;kph LFkkiuk dsyh 
o xfjckauk U;k; feGoqu fnyk- R;kpizek.ks e- T;ksrhck Qqysauh cgqtu lektklkBh vgksjk= dke dsys vkgs- 
f”k{k.kkr R;kauh Økarh ?kMoqu vk.k.;kr eksykps ;ksxnku gksrs- egkRek Qqys ;kauh vLi`”;kaP;k f”k{k.kklkBh 
fo”ks’k dk;Z dsys- R;kauh cgqtu lektkP;k f”k{k.kkpk ik;k jpyk-  

egkRek T;ksrhck Qqys ;kapk tUe ekGh dqVqackr 11 ,fizy 1827 jksth >kyk- R;kaP;k ofMykaps uko 
xksfoanjko o vkbZps uko fpeukckbZ gksrs- lkrkjk ftYgÓkrhy [kVko rkyqD;krhy dVxq.k gs T;ksrhckaps eqG 
xko gksrs- xksfoanjkokauh T;ksrhckauk eksBÓk iz;Rukus o;kP;k 7 O;k o’khZ izkFkfed f”k{k.kklkBh “kkGsr nk[ky 
dsys- T;ksrhck cq/nheku] gq”kkj o vH;klkr pkaxyh izxrh dsyh- ijarq dkgh dkG R;kaP;k f”k{k.kkr 
lektO;oLFkseqGs [kaM iMyk- iqUgk o;kP;k 14 O;k o’kkZiklwu T;ksrhckaps f”k{k.k lq# >kys- T;ksrhckauh “kkGsr 
vlrkauk f”kokth egkjkt vkf.k tkWtZ okWf”kaXVuP;k vkRepfj=kapk pkaxyk vH;kl dsyk- ;kaP;k izsj.ksrwu 
R;kaP;ke/;s Lons”k izse] mnkj n`’Vhdksu fodflr >kyk- rlsp FkkWel isu ;kaP;k ‘Right of Man’ ;k xzaFkkrhy 
fopkjkapk izHkko iMyk- fo”oca/kqrk] lerk ;k fopkjkauh rs izHkkfor >kys- ;krqup R;kauh b- l- 1848 e/;s 
iq.;kr eqyhalkBh ifgyh “kkGk dk<yh- b- l- 1851 yk iq.ks ;sFks vLi`”;kalkBh “kkGk dk<yh-  

e- T;ksrhjko Qqys gs egkjk’Vªkrhy Fkksj lektlq/kkjd gksrs- cgqtu lektks)kjd Eg.kqu R;kaps 
thoudk;Z vR;ar eksykps vkgs- egkjk’VªkP;k lektdkj.kkr izcks/kukph T;ksr isVor Bso.kkjs fopkjoar Eg.kqu 
Qqys ;kaP;kdMs ikfgys tkrs- ekuoh gDdkacÌy vkokt R;kauh mBoyk vkgs- R;kauk L=heqDrh pGoGhps 
vk|izorZd nsf[ky ekuys tkrs- L=h;kaP;k iz”ukdMs R;kauh y{; fnys- L=h&iq#’k lekurk] L=h f”k{k.k] 
vLi`”;rk fuokj.k b- dk;Z R;kauh /kkfeZd #<h] ijaijk o /kekZph dks.kR;kgh izdkjph HkhMHkkM u Bsork vkiys 
dk;Z lq#p Bsoysys fnlwu ;srs-  

lekt lq/kkjd Eg.kqu e- T;ksrhjko Qqys ;kaps dk;Z vR;ar egRRokps vkgs- R;kauh ckygR;k izfrca/k 
x`gkph LFkkiuk dsyh- fo/kokaps fookg ?kMowu vk.kysr- dk;kZcjkscjp ek;HkwehP;k o ns”kcka/kokP;k m)kjklkBh 
vkiys la”kks/ku R;kauh lefiZr dsys-  
la”kks/kukph x`fla”kks/kukph x`fla”kks/kukph x`fla”kks/kukph x`fgrds %grds %grds %grds %    

1- e- T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj vktP;k lanHkkZr fdrh egRRokps vkgsr gs fnlqu ;srs-  
2- e- T;ksrhck Qqys ;kaps L=h f”k{k.k fo’k;d fopkj vkt fdrh izklafxd vkgs gs fnlqu ;srkr-  

la”kks/kukph mfÌ’Vs %la”kks/kukph mfÌ’Vs %la”kks/kukph mfÌ’Vs %la”kks/kukph mfÌ’Vs %    
1- egkRek T;ksrhck Qqys ;kaP;k f”k{k.kkfo’k;hps dk;kZapk vH;kl dj.ks- 
2- e- T;ksrhck Qqys ;kaP;k f”k{k.kk fo’k;hP;k efgykaP;k lanHkkZrhy dk;kZpk vH;kl dj.ks-  

la”kks/kukph i)r %la”kks/kukph i)r %la”kks/kukph i)r %la”kks/kukph i)r %    
^^egkRek T;ksrhck Qqys ;kaP;k f”k{k.k fo’k;d fopkj** ;k “kks/kfuca/kkpk vH;kl djrkauk izkeq[;kus 

nq̧ ;e lkexzhpk mi;ksx dj.;kr vkyk- ;kr izkeq[;kus o`Rri=s] ekflds] iqLrds] baVjusV b- lk/kukapk 
lfoLrj okij dj.;kr vkyk vkgs-  
eeee----    T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj %T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj %T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj %T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj %    

f”k{k.kkrwu uolekt fufeZrh djk;ph vlsy] lkekftd Økarh djk;ph vlsy rj f”k{k.k gs 
rGkxGki;Zar iksgpys ikfgts- yksdkauk R;kaP;k gDdkaph tk.kho >kyh ikfgts- R;kf”kok; lerk izLFkkfir 
gks.kkj ukgh] vls e- T;ksrhck Qqys lkaxr vls- T;ksrhckaps cgqtuklkBhps f”k{k.kkps fopkj [kqi mnkjeroknh 
gksrs- f”k{k.kkrwu loZlkekU; yksdkapk R;kaP;k U;k; gDdklkBh y<.;kph tk.kho fuekZ.k gksrs- vLi`”;kaP;k 
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f”k{k.kklaca/kh fopkj egRRokps vkgs- 
gaVj dfe”kuiq<s b- l- 1882 lkyh T;ksrhjkokaph eqyk[kr >kyh- R;kosGh R;kauh ekaMysys fopkj 

vktlq)k ekxZn”kZd Bjrkr- R;kauh v”kh ekx.kh dsyh dh] 12 o’kkZ[kkyhy eqykauk lDrhps o eksQr f”k{k.k 
|kos- R;klkBh olfrx`gkph lks; djkoh- T;ksrhck Eg.kr] “ksrdjh o dkexkj ;kaps thoueku lq/kkj.;kps izeq[k 
lk/ku Eg.kts f”k{k.k vkgs] vls R;kauh gaVj dfe”kuyk ctkoys gksrs-  

f”k{k.kkiklwu oafpr vlysyk vLi`”; lekt f”k{k.kkfHkeq[k >kY;kf”kok; lkekftd fo’kerk] xqykefxjh 
u’V gks.kkj ukgh- R;kaP;kLkkBh mnjfuokZgkps ekxZ [kqys dsY;kf”kok; R;kapk m)kj gks.kkj ukgh- Eg.kqu 
T;ksrhjkokauh b- l- 1851 e/;s iq.ks ;sFks osrkGisBsr vLi`”;kalkBh nksu “kkGk LFkkiu dsY;k- R;kaP;k ;k dk;kZyk 
lukruh yksdkauh [kqi fojks/k dsyk- vLi`”;kauk lq/kkj.;klkBh T;ksrhjko R;kaP;k oLrhr tkoqu jkfgys- b- l- 
1858 Ik;Zar vLi`”;kalkBh rhu “kkGk lq# dsY;k- R;kaP;k ;k dk;kZyk fczfV”k ljdkjus nf{k.kkczkgZt e/kwu 
vkfFkZd enr dsyh-  

fczfV”k ljdkj Hkkjrh; tursdMwu djkP;k QaMkP;k] tehu eglqykP;k Lo#ikr iSls ?ksr gksrs- Eg.kqu 
ns”kkrhy eqykaP;k f”k{k.kkph lks; ljdkjus djkoh] vls ljdkjyk B.kdkowu lkax.kkjk ifgyk HkfxjFk Eg.kts 
e- T;ksrhck Qqys- f”k{k.k lDrhps djkos vls er T;ksrhckaps gksrs- R;klkBh R;kauh fczfV”kka”kh HkkaM.k dsys o 
R;klanHkkZr rlk dk;nk ikl d#u ?ksryk-  

izkFkfed “kkGsrhy f”k{kd gs izf”kf{kr vlkosr] R;kauh eqykauk letkoqu ?;kos] izkFkfed “kkGkaP;k 
la[;sr ljdkjus ok< djkoh] vkivkiY;k gÌhrhy loZ izkFkfed “kkGk Lo[kpkZus pkyfo.;kl uxjikfydkauk 
Hkkx ikM.;klkBh ljdkjus fjrlj dk;nkp djkok- dsanzh; o izkFkfed ljdkjP;k fu/khe/kwu iqjsls vuqnku 
f”k{k.kklkBh feGo.;kph rjrwn dj.;kr ;koh- izR;sd [ksMÓkr “kqnzkalkBh ljdkjusp [kkl “kkGk m?kMyh 
ikfgts- “kkGk] dkWystojhy ljdkjh fu;a=.k dk<qu ?ksrY;keqGs R;kps Ik;kZolku f”k{k.kkph ok< [kqaV.;kr gksbZy 
vls Qqys ;kaps er gksrs- f”k{k.kkeqGs euq’;kP;k cqf)pk fodkl gksÅu rks foosdh curks- Eg.kqup T;ksrhck Qqys 
;kauh “kS{kf.kd dk;Z d#u vLi`”; cgqtu vkf.k L=h oxkZyk “kS{kf.kd U;k; feGoqu ns.;kpk iz;Ru dsyk-  

T;ksrhckauh fL=;kalkBh eksBs dk;Z dsys- R;kauh fL=;kae/;s tkx`rh Ogkoh ;klkBh vLi`”; fL=;k o 
mPpof.kZ;kaP;k fL=;kalkBh “kkGk dk<Y;k- R;kauh ckyfookg izFksl fojks/k dsyk- vk/kqfud f”k{kdkps tud 
Eg.kqu T;ksrhjkokapk xkSjo dsyk tkrks- rRdkyhu dkGkrhy fL=;k iq#’kkaP;k xqykefxjhr pkaxY;kp 
vMdysY;k gksR;k- L=h lektkP;k vfu’B #<h e/;s HkjMyh tkr gksrh- f”k{k.k gh czkEg.kkaph eDrsnkjh gksrh] 
rjhgh “kqnzkP;k ukgh rj czkEg.kkaP;k eqyhaukgh f”k{k.kkph la/kh uOgrh- fL=;kauk f”k{k.k ns.ks /keZckgÓ vkgs v”kh 
rRdkyhu lukrU;kaph letwr gksrh- ljdkjusgh L=h;kaP;k f”k{k.kkdMs nqyZ{k dsys gksrs-  

ckyfookg] ckygR;k] lrhph izFkk] ds”koiu ;k loZ izFkkae/kwu L=hykp tkos ykxr gksrs- ;k loZ 
leL;kaps frps vKku dkj.khHkwr gksrs- lukruh yksdkauh L=h f”k{k.kkl lDr fojks/k dsyk gksrk- lekt [kÚ;k 
vFkkZus lqK djk;pk vlsy rj lektkyk laLdkfjr dj.kkjh ekrk f”kf{kr vlyh ikfgts] vls e- Qqys ;kaps 
Bke er gksrs-  

1848 e/;s e- T;ksrhck Qqysauh iq.;kr eqyhalkBh “kkGk dk<yh- lektkr Økarh ?kMok;ph vlsy rj 
L=hus f”k{k.k ?ks.ks xjtsps vkgs] vls T;ksrhckauk okVr gksrs- Eg.kqup R;kauh izfrdwy ifjfLFkrhr L=h f”k{k.kkpk 
iqjLdkj dsyk- L=h f”k{k.kkfo’k;h T;ksrhckaps fopkj [kqi eksBs o nwjǹ’Vhps gksrs- Eg.kqup R;kauh vxksnj 
lkfo=hckbZauk f”kf{kr cuoys-  
fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %fu’d’kZ %    

egkRek T;ksrhck Qqys ;kaps f”k{k.k fo’k;d fopkj ;k “kks/kfuca/kkpk vH;kl djrkauk dkgh fu’d’kZ leksj 
vkys vkgsr-  

1- f”k{k.k gs lekt ifjorZu dj.;kps egRRokps ek/;e vkgs] gs e- Qqysauh vksG[kys gksrs-  
2- vktP;k dkGkr ljdkjus izkFkfed f”k{k.k lDrhps o eksQr dsY;kps fnlwu ;srs- gk fopkj Qqysauh 

;kiwohZp ekaMY;kps ,danjhr R;kaP;k f”k{k.kfo’k;d fopkjkrwu fnlwu ;srs-  
3- fczfV”k “kklukyk R;kauh osGksosGh f”k{k.kkyk izk/kkU; ns.;kph fouarh dsY;kps igko;kl feGrs-  
4- “kqnzkfr”kqnz oxkZrhy yksdkauk f”k{k.k ns.;klaca/khph /kkj.kk R;kaph gksrh-  
5- fo|kF;kZaP;k lokZafx.k fodklklkBh iz;Ru e- Qqysauh dsyk-  
6- T;ksrhjkokauh L=h;kaP;k f”k{k.kkyk izk/kkU; nsowu lektkrhy vfu’B #<h] ijaijk] xqykefxjh b- 

izFkk can dsY;k-  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

Vol. I  - ISSUE – LXVIII           SJIF Impact Factor : 7.479                 Page - 444 

 
egkRek QqysaP;k dk;kZph uksan bfrgklkus R;kaP;k lkekftd lerk o innfyrkapk m)kj o “kS{kf.kd 

Økarh ;k fofo/k dk;kZaeqGs HkkjrkP;k bfrgklkr uOgs rj txkP;k bfrgklkr R;kaps uko lqo.kZ v{kjkauh fyghys 
xsys-  
lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk %lanHkZ xzaFk % 

1- dksMsadj vkj- ,l-] Hknz ,u- th- o “ksVksM lkbZukFk] ^vk/kqfud egkjk’Vªkpk bfrgkl*] fpUe; izdk”ku] vkSjaxkckn] 2011- 
2- xkBkG] ,l- ,l-] ^egkjk’Vªkrhy lektlq/kkjd*- 
3- eqaMs lqyHkk] ^egkRek Qqys ;kaps “kqnzkfr”kqnzkfo’k;h fopkj*] dSykl ifCyds”kUl] vkSjaxkckn] 2000- 
4- ?kksjiMs ds- ,-] ^egkRek T;ksrhck Qqys ¼pfj= o dk;Z½*] f}rh; vko`Rrh] 1998- 
5- ns”keq[k ,y- th-] ^f”k{k.kkps rRRoKkukRed o lekt”kkL=h; vf/k’Bku*] QMds izdk”ku] dksYgkiqj] 2003- 
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ik;kHkwr lqfo/kkaaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps ;ksxnkuik;kHkwr lqfo/kkaaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps ;ksxnkuik;kHkwr lqfo/kkaaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps ;ksxnkuik;kHkwr lqfo/kkaaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps ;ksxnku    
la”kks/kd fon;kFkhZla”kks/kd fon;kFkhZla”kks/kd fon;kFkhZla”kks/kd fon;kFkhZ                

Lokrh fot; ikVhyLokrh fot; ikVhyLokrh fot; ikVhyLokrh fot; ikVhy    
dof;=h cfg.kkckbZ pkS/kjh mRrj egkjk’Vª fon;kihB]tGxko 

la”kks/ku dsanz & HkqlkoG dyk foKku vkf.k iq-vks-ugkVk okf.kT; egkfon;ky; 
ekxZn”kZd   ekxZn”kZd   ekxZn”kZd   ekxZn”kZd       

vdks”kxhj vdks”kxhj vdks”kxhj vdks”kxhj nRrqxhj xksLokehnRrqxhj xksLokehnRrqxhj xksLokehnRrqxhj xksLokeh 
izLrkouk izLrkouk izLrkouk izLrkouk     

izR;sd ekuokyk tx.;klkBh vUu]oL= vkf.k fuokjk ;k eqyHkqr xjtk ekuY;k tkr vlr ek= uarj 
vUu] oL= fuokjk ;k lkscrp vkjksX; vkf.k f”k{k.k ;k nksu xks’Vhapk lekos”k eqyHkwr xjtkae/;s dsyk tkm 
ykxyk] eqyHkqr xjtk iq.kZ gksowu euq’;kapk fodkl gksrks rlsp lektkpk vkfFkZd fodkl gks.;klkBh ik;kHkwr 
lqfo/kkapk fodkl gks.ks egRokps vkgs- vkiY;kyk iwohZiklwup lar egkRes vkf.k lektlq/kkjd ;kauh ns[khy 
ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo R;kaP;kijhus letkowu lkaxhrys vkgs- lektkrhy tqU;k :<h] ijaijk] vU;k; ;k 
fo:/n vkokt mBowu  lektkP;k dY;k.kklkBh iz;Ru dj.kkjs ]lektkyk lq/kkj.kkoknh fopkajkadMs us.kkjs 
usrs]yksd Eg.ktsp lektlq/kkjd gksr- egkRek xka/kh] yksdekU; fVGd] jktkjke eksgujk;] egkRek T;ksrhck 
Qqys] lkfo=hckbZ Qqys] vfgY;kckbZ gksGdj] jktJh “kkgw egkjkt] xkMxs ckck] fouksck Hkkos v”kk vusdkusd 
lektlq/kkajdkauh lektkrhy yksdkauk LokraŸ; feGkos Eg.kwu vkiys thou ospys vkgs-nknkHkkbZ ukSjksth ;kauh 
/ku fu’dklu lh/nkar ekaMyk] egkRek Qqyas ;kauh f”k{k.kkps egRo fo”kn djrkauk f>jirk fl/nkar ekaMyk 
vkgs- v”kk Fkksj lektlq/kkjdkaph dk;kZph vksG[k ik;kHkwr lqfo/kkaPks dk;Z ;k i/nrhrwu dj.;kpk iz;Ru ;k 
fy[kk.kkrwu  dsyk vkgs- 
Lak”kks/kukph mnh’Lak”kks/kukph mnh’Lak”kks/kukph mnh’Lak”kks/kukph mnh’V;sV;sV;sV;s    

1-ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo vH;kl.ks- 
2-ik;kHkwr lqfo/kkaP;k fodklkrhy lektlq/kkjdkaps ;ksxnkukph ekghrh ?ks.ks- 

xxxx`fgrds`fgrds`fgrds`fgrds    
1 ik;kHkwr lqfo/kkaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps egRokps ;ksxnku vkgs- 

vH;kl i/nrhvH;kl i/nrhvH;kl i/nrhvH;kl i/nrh    
ik;kHkwr lqfo/kkaaP;k fodklkr lektlq/kkjdkaps ;ksxnku ;k fo’k;h vH;kl djrkauk nq¸;e lk/ku 

lkexzhpk okij dsyk vkgs-;k e/;s fofo/k iqLrds] eklhds o baVjusVojhy ekfgrhpk okij ;ke/;s dsyk vkgs-    
Ikk;kHkqr lqfo/kk o vkfFkZd fodklIkk;kHkqr lqfo/kk o vkfFkZd fodklIkk;kHkqr lqfo/kk o vkfFkZd fodklIkk;kHkqr lqfo/kk o vkfFkZd fodkl    
O;k[;kO;k[;kO;k[;kO;k[;k    

**izkFkfed] fOnrh; o r`rh; {kS=krhy mRiknd dk;Zs T;k f”kok; ikj ikMyh tk.kkj ukghr v”kk 
ewyHkwr lsok Eg.ktsp ik;kHkwr lsok gks;-** 

vFkZO;oLFksP;k vkfFkZd fodklkr ik;kHkwr lqfo/kkauk egRo vkgs- vFkZO;oLFksps dk;Z O;oLFkhri.ks 
pky.;klkBh ik;kHkqr lqfo/kakph vko”;drk vlrs- vkfFkZd fodklkr ik;kHkqr lqfo/kkauk egRokps LFkku 
vlY;kus Hkkjrkr fu;kstudkGkr ik;kHkqr lqfo/kkaP;k fodklkoj Hkj fnysyk fnlrks- ik;kHkqrlqfo/kakpk fodkl 
gk ljdkjP;k dk;Zkpk Hkkx ekuyk tkrks- ik;kHkqr lqfo/kakps vkfFkZd fodklkrhy egRoke/;s HkkaMoyh lkB;kr 
ok<] uoizorZuklkBh ;ksX; ifjfLFkrh] mRiknuok<hyk xrh] xqaro.kqd ok<] mRikndrk ok< cktkjkpk foLrkj] 
mRiknd dk;Zkyk izsj.kk] ’ksrh] m|ksx o lsok {ksS=kpk fodkl ;k e/;s ik;kHkwr lqfo/kkaP;k lgk¸;kus fodklkyk 
izsj.kk feGkyh vkgs- 

Lkk/kkj.ki.ks ik;kHkqr lqfo/kakps nksu izdkj iMrkr- 
1-lkekftd ik;kHkqr lqfo/kk 
2-vkfFkZd ik;kHkwr lqfo/kk   
vkfFkZd fodklkpk lac/k gk vkfFkZd ?kVdkacjkscjp lkekftd] /kkfeZSd] jktdh; b- ?kVdkaoj lq/nk 

voayacwu vlrks- vkfFkZd fodklkdjhrk vuqdqy okrkoj.k r;kj dj.ks gs egRokps vlrs- ifjfLFkrh O;ofLFkr 
o vuqdqy vlsy rj ns”kkpk vkfFkZd fodkl tyn xfrus gksÅ “kdrks- 

FkksMD;kr ik;kHkwr fdaok vk/kkjHkwr lajpuk lks;he/;s iq<hy ckchpk lekos”k gksrks- 
1-ÅtkZ& dksGlk] oht] rsy o brj viakjikfjd L=ksr  
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2-ifjogu & jsYos] jLrs] tyi;ZVu o ukxfjd ifjogu 
3-nG.koG.k &rkj[kkrs] VsfyQksu] Vsfylapkj bR;knh 
4-vf?kdks”k & foRr o foek 
5-lkekftd lqfo/kk & vkjksX;] LoPNrk] ik.khiqjoBk o f”k{k.k 
Ikk;kHkqr lajpuk vkf.k vkfFkZd fodkl ;kapk ijLij laca/k vlrks- vkfFZkd fodkl ?kMwu ;s.;klkBh 

izFke Ikk;kHkqr lajpuk fueZk.k gks.ks vR;ko”;d vkgs-  
ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo & ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo & ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo & ik;kHkwr lqfo/kkaps egRo &     

1-HkakMoyhlkB;kr ok<  
2-uoizorZuklkBh ;ksX; ifjfLFkrh 
3-mRiknu ok<hyk xrh  
4-xaqro.kwd ok< 
5-mRikndrk ok< 
6-cktkjkpk foLrkj 
7-mRiknd dk;Zkyk izsj.kk 
8-‘ksrh]m|ksx o lsok {kS=kpk fodkl 

ik;kHkqr lqfo/kk fodklkph oSf’k”V;s%&ik;kHkqr lqfo/kk fodklkph oSf’k”V;s%&ik;kHkqr lqfo/kk fodklkph oSf’k”V;s%&ik;kHkqr lqfo/kk fodklkph oSf’k”V;s%&    
1-vkS|ksfxd fodklklkBh 
2-‘ksrhP;k fodklklkBh 
3-cktkjkaph miyC/krk 
4-vFkZO;oLFksyk pkyuk 
5-lk/kulkexzhpk i;ZkIr okij 
6-lkekftd mUurh 
7-lerksy izknsf’kd fodkl 
8-mRiUukr ok< 
9-HkkaMoy fuehZrhyk pkyuk 
10-vkfFkZd fodklkyk iks”kd  
;kf’kok; ik;kHkqr lqfo/kakps vlsgh Qk;ns vkgsr- 
1-vkfFkZd fodklkr lkg; gksrs- 
2-d`”kh izxrh visf{kr osGsr gksrs- 
3-m|ksxkaPkk tyn fodkl gksrks- 
4-vFkZO;oLFksr lerksy fodkl]lk/; djrk ;srks- 
5-mRiknu ?kVdkaph xrh’khyrk ok<rs- 
6-ns’kkph lkekftd o lakLd`rhd izxrh gksrs- 
7-cktkjisBkapk foLrkj gksrks- 
8-nkfjnz;kr ?kV gksowu vk;qekZu ok<rs- 

lektlq/kkjdkapk lektlq/kkjdkapk lektlq/kkjdkapk lektlq/kkjdkapk     ijhp; o ik;kHkwr lqfo/kkae/khy dk;Zijhp; o ik;kHkwr lqfo/kkae/khy dk;Zijhp; o ik;kHkwr lqfo/kkae/khy dk;Zijhp; o ik;kHkwr lqfo/kkae/khy dk;Z        
lkfo=hckbZlkfo=hckbZlkfo=hckbZlkfo=hckbZ    Qqys & ¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½Qqys & ¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½Qqys & ¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½Qqys & ¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½    

Hkkjrkrhy ifgyh L=h f”kf{kdk]Hkkjrh; lektlq/kkjd] f”k{k.krK lkfo=hckbZ Qqys ;kauk Hkkjrh; 
L=hoknkph tuuh ekuys tkrs-lkfo=hckbZ Qqys ;kapk tUe 3tkusokjh1831 jksth egkjk’Vªkrhy  lkrkjk 
ftYg;krhy uk;xko ;k xkoh >kyk-Lkkfo=hckbZ ;k ekGh lektkP;k gksR;k-IkwohZ L=h;kauk f”k{k.kkpk vf/kdkj 
ulY;kus yXukP;kvk/kh R;k f”k{k.kkiklqu oafpr jkghY;k gksR;k]T;ksrhjko Qqys ;kauh ?kjkrp lkfo=hckbZuk 
f”kdo.;kl lqjokr dsyh- eghykauk pwy o ewy ;k ca/kukrp u Bsork eqyhauk f”kf{kr cuo.;klkBh] 1tkusokjh 
1848 jksth lkfo=hckbZ  Qqys ;kauh T;ksrhckaleosr fofo/k tkrhP;k 9 eqyhauk ?ksowu iq.;krhy fHkMsokMh ;sFks 
eqyhalkBh ifgyh “kkGk LFkkiu dsyh- irhus iRdjysyh /;s; drZO;kph lkoyh lkj[kh ikBjk[k.k u djrk 
cjkscjhus dk;Z dj.;kph fgaer]euks/kS;Z gs lkoh=hckbZauh nk[koys gs LkEekuuh; vkgs-fuj{kj vlwugh dks.kR;kgh 
lqfo/kk ulrkauk]lektkr eqyhauk f”kd.;kl ijokuxh ulrkauk irhdMwu f”kdwu L=h dk; d: “kdrs ;kaps 
Toyar mnkgj.k vkgs- lektkrhy xqaMkpk =kl] rki] euLrki lkslwugh /;s;kiklwu tjklq/nk fopyhr u gksrk 
eqyhauk f”kdo.;kps dk;Z R;kauh lw: Bsoys gksrs- 
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?kjkrhy iq:’k f”kdwu ?kj pkyow “kdrks] ek= ?kjkrhy L=h tj f”k{khr >kyh rj rh iw.kZ daqVawc 
f”k{khr djrs vkf.k lxG;kauk iw<s ?ksowu tk.;kph rkdn rhP;kr vlrs--- v”kk vusd eqyh L=h;k vkt 
f”k{k.k ?ksow “kdr vkgsr ;ke/;s lkfo=hckbZaps Qkj eksykps ;ksxnku vkgs- 

lektkr okojrkauk ik;kHkwr lqfo/kkae/khy f”k{k.k gs egRokps vkgs gs lkfo=hckbZuh nk[kowu nhys vkgs- 
jktJh “kkgw egkjkt & jktJh “kkgw egkjkt & jktJh “kkgw egkjkt & jktJh “kkgw egkjkt & ¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½¼f”k{k.k fo’k;d dk;Z½    

 “kkgw egkjktkauh jkT; inkpk dkjHkkj gkrh ?ksrY;kuarj dksYgkiwjP;k fofo/k Hkkxkph igk.kh dsyh R;k 
osGh izkFkfed f”k{k.kkph fLFkrh R;kaP;k y{kkr vkyh R;kosGh izR;sd xkokrhy ekghrh ?ksowu T;k xkokr “kkGk 
ukghr R;k xkokae/;s “kkGk rkRdkG lq: dj.;kps vkns”k R;kauh nhys- 25 tqYkS 1917 jksth izkFkfed f”k{k.k 
eksQr o lDrhps dj.;kpk R;kauh fu.kZ; ?ksryk vkf.k R;k lkBh Lora= lehrh useyh-R;kp dkGkr “kkgw 
egkjktkauh izkFkfed f”k{k.kkoj ,d yk[k :i;s [kpZ dj.;kps tkghj dsys- rlsp dksYgkiwj laLFkkukrhy ;ksX; 
o;kph eqys “kkGsr u ikBo.kk;k ikydkauk ukeek= naMkph lDrh dsyh ts.ksd:u R;kaph eqys f”k{k.kkiklwu 
oaphr jkg.kkj ukghr-xkokrhy eanhjs]/keZ”kkGk]pkoMh ;k fBdk.kkapk okij “kkGsdjrk gksr vls R;krp 4ekpZ 
1918 yk jktJh “kkgw egkjkt ;kaP;k gLrs ifgYkh “kkGk fp[kyh ;k xkoh mn?kkVu gksmu pkyw >kyh- 
1917&18lkyh “kkGkaph la[;k 27 gksrh o fon;kFkhZ la[;k 1296 brdh gksrh-ek= lDrhps o eksQe f”k{k.k 
dk;nk ikjhr dsY;keqGs 1921&22e/;s “kkGsph la[;k gh 420 vkf.k fon;kFkhZ la[;k gh 22000 brdh >kyh- 

ojhy dk;kZlkscrp “kkgw egkjkatkauh iq<hy dk;Zs dsyh vkgsr- 
f”k’;o`Rrh ;kstuk 
fon;kFkhZ olrhx̀gkph LFkkiuk 
L=hf”k{k.kkl pkyuk  
brj “kS{k.khd dk;Z  

vfgY;kckbZ gksGdj &  ¼ik;kHkwr lqfo/kkaph dk;Zs jLrs fuekZ.k]foghjh ]eanhjkapk ft.kkZs/nkj bvfgY;kckbZ gksGdj &  ¼ik;kHkwr lqfo/kkaph dk;Zs jLrs fuekZ.k]foghjh ]eanhjkapk ft.kkZs/nkj bvfgY;kckbZ gksGdj &  ¼ik;kHkwr lqfo/kkaph dk;Zs jLrs fuekZ.k]foghjh ]eanhjkapk ft.kkZs/nkj bvfgY;kckbZ gksGdj &  ¼ik;kHkwr lqfo/kkaph dk;Zs jLrs fuekZ.k]foghjh ]eanhjkapk ft.kkZs/nkj b----½½½½    
,d vfr”k; nku”kwj]drZ`Rooku]/keZijk;.k o dk;Z{ke jkT;drhZ Eg.kwu vfgY;kckbZ gksGdj gs uko 

ejkB;kaP;k bfrgklkr lqo.kkZ{kjkauh fyghys xsys vkgs- R;kapk tUe pkSaMh ;k NksV;k”kk xkokr ¼ftYgk chM½ 
ek.kdksth o lqf”kykckbZ f”kans ;k nkaEiR;kiksVh >kyk-jk.kh vfgY;kckbZ ;k U;k;fiz; gksR;k R;kauh 
loZ/keZleHkkokpk vn”kZ fejohr Hkkjrkr vusd fganw T;k e/;s v;ks/;k] ukf”kd] Onkjdk] iq’dj] tstwjh] 
ia<jiwj] PkkSMh ;k rhFkZ{kS=h eafnjs cka/kyh dkgh eafnjkapk ft.kksZ/nkj dsyk] ik.;k lkBh fofo/k fBdk.kh fofgjh 
cka/kY;k ik.;kph daqMs cka/kyh rlsp fon;kF;kZlkBh okpuky;s lq: dsyh] izok’;kalkBh vUuN=s o jkg.;klkBh 
/keZ’kkGkaph fuehZrh gh R;k dkGh vfgY;kckabZuh dsyh gksrh- 

vktdky P;k T;k ;kstuk r;kj gksrkr R;kaph dYiuk vkf.k R;k ;k iwohZ iklwu veykr vk.k.;kps 
dk;Z vfgY;kckbZauh dsysys nhlwu ;srs- rhFkZ{kS= fodkl ;kstuk] fon;kF;kZlkBh okpuky;s][ksGkph eSnkus r;kj 
dj.ks] is; ty vfHk;ku brj vfHk;kus o ;ksstuk vfgY;kckbZauh vkiY;k dkGkiklwu fuekZ.k d:u fnysY;k 
fnlwu ;srkr-R;kauh vkiY;k dkGkr ik;kHkwr lqfoa/kk ;k fo”k;koj tkLr Hkj nsowu R;kauh R;k dkGkiklwu jLrs 
fodkl] jLrs fuekZ.k] ?kkV cka/k.ks] fofgjh fuekZ.k d:u fi.;kP;k ik.;kph O;oLFkkd:u ns.ks gh ik;kHkwr 
lqfo/kkae/khy egRokph dk;sZ vfgY;kckbaZuh dsysyh nhlwu ;srkr- vUu]ik.kh fuokjk ;k ek.klkP;k izeq[k xjtk 
iq.kZdj.;klkscrp ekuoklkBh ik;kHkwr lqfo/kk fuekZ.k dj.;kps dk;Z vfgY;knsohauh iwohZiklwup pkyw dsysys 
nhlwu ;srs- ik;kHkwr lqfo/kkaP;k fuehZrhlkBh R;kauh [kktxh iS’kkaoj rqG’khi= Bsowup gh izpaM cka/kdkes dsyh 
brdsp uOgs rj gh dkess dk;eLo:ih Pkky.;klkBh lkyhuk Bjkohd vFkZO;oLFkk d:u Bsoyh]vfgY;knsohaps 
gs nwjn’khZi.kkps egku mnkgj.k vkgs- dyk vkf.k lkfgR; ;k dMs lq/nk R;kaps y{k gksrs]R;kauh mH;k dsysY;k 
okLrw]?kkV gh vR;ar dykRed vkgsr- 

vfgY;knsohauh vusd eafnjs cka/kyh]R;k eafnjk e/;s ykacwu ykacwu izoklh ;srhy Eg.ktsp i;ZVu gksbZy 
vkf.k R;k lkBh eafnjkai;Zr tk.;klkBh pkaxY;kizrhps jLR;kaph dkes dsyh] R;kp lkscr i;ZVdkauk jkg.;klkBh 
/keZ’kkGk Ckka/kY;k fi.;kP;k ik.;kph lks; Ogkoh Eg.kwu fofgjh cka/kY;k tso.kklkBh vUuN=s LFkkiu dsyh vls 
vusdkusd ik;kHkwr lqfo/kkaph dkes gh vfgY;kckbZ gksGdjkauh Qkj iqohZikLkwup dsysyh nhlwu ;srkr-QDr 
vkiY;k jkT;kiwjrs R;kaps dke gs e;kZnhr ulwu R;kauh vxnh nwj i;Zr ik;kHkwr lqfo/kkaph dkes R;k 
dkGhdsysyh gh nhlwu ;srkr- ygku ygku xkos o [ksMh ;sFks jL;kaP;k nqrQkZ fpapkaph o eksBh >kMs ykokoh 
vls R;kauh Bjoys gksrs Eg.kwu vkt gh dkgh xkokae/;s tkrkauk jLR;kP;k nksUghckatwauh phapk ph vkf.k xnZ 
lkoyhaph >kMs nhlwu ;srkr R;k osGh gh vkfgY;knsohapk gsrw gk i;kZoj.k j{k.k gk gksrkp i.k R;k cjkscj 
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jLR;kojhy okVl:yk lkoyh feGsy gk gsrw ns[khy gksrk]rlsp ;k >kMkaiklwu feG.kkîkk phapk o brj QGs 
;k ,d=hr fodwu  ;k iklwu feG.kkjk fu/kh gk xkokrhy jLR;kaph o brj MkxMwthP;k dkeklkBh okijkyk 
tkr vls- >kMs yko.ks]lkoyh feGo.ks o R;kp cjkscj R;krwu mRiUu feGowu rks fu/kh xkokus vkiY;k 
fgrklkBh] MkxMwth dj.;klkBh okij.ks vlk ygku xkokae/;s fu;e ?kkyqu nhyk gksrk- brj eksBh dkes 
dj.;klkBh ek= vfgY;knsohuh  vkiY;k [kktxh [kpkZrwu eksBh dkes djowu nhyh- 
vfgY;kckbZaph dk;Zs & vfgY;kckbZaph dk;Zs & vfgY;kckbZaph dk;Zs & vfgY;kckbZaph dk;Zs &     

“ksrh vkf.k “ksrd;kaP;k m/nkjkph dk;Zs 
xazFklaink fuekZ.k d:u tru dsyh  
va/k‹k/nk fuokj.k  
pksj]njksMs[kksj ;kaps er ifjorZu  
ik;kHkwr lqfo/kkafuekZ.k dj.;kps dk;Z  
iq.;'yksd vfgY;kckbZ gksGdj ;kaph ekfgrh vkrk i;Zar vki.k bfrgkl fdaok /kkfeZd iqLrds rlsp 

ejkBh lkfgR;k e/;s okpyh vkgs R;k e/;s vfgY;kckbZapk nku’kwji.kk] R;kaph U;k;izh;rk] drZqRoijk;.krk] 
/keZijk;.krk] mRre jkT;dR;kZ] ijkdzeh v’kk vusd xks”Vh vki.k vfgY;kckbZ gksGdj ;kaP;k fo”k;h ,sdY;k 
o okpY;k vkgsr]ek= R;kp cjkscj R;kauh lkekftd dk;Zs o jkT;krhy turslkBh ik;kHkwr lqfo/kkaph dk;Zs 
dsysyh nhlwu ;srkr- ,d mRre vFkZrK vkf.k lkekftd dk;ZdR;kZ Eg.kwu gh iq.;'yksd vfgY;knsohaps dk;Z 
gs [kwi vueksy vkgs- 
xkMxs egkjkt  xkMxs egkjkt  xkMxs egkjkt  xkMxs egkjkt  & ¼LoPNrk fo’k;d dk;Z½& ¼LoPNrk fo’k;d dk;Z½& ¼LoPNrk fo’k;d dk;Z½& ¼LoPNrk fo’k;d dk;Z½    

xkMxs ckck ;kapk tUe 23Qsczqokjh 1876jksth egkjk’Vªkrhy vejkorh ftYg;krhy vatuxko lqthZ 
rkyqd;krhy “ks.kxko xkokr ,dk /kksch dqVwackr >kyk-R;kaps iw.kZ uko Mscwth flaxkjth tkuksjdj gksrs-xkMxs 
ckckaps ckyi.k eqfrZtkiwj rkyqD;krhy nkiwjs ;k R;kaP;k ekekP;k xkoh xsys-ik;kr rqVdh pIiy]MksD;koj 
QqVds xkMxs] vaxkr fpa/;kaiklwu r;kj dsysyk iks’kk[k vls ik;h fQj.kkjs O;fDreRo Eg.kts xkMxs ckck- 
xkMxs ckck ;kauh LoPNrspk lans”k vkiY;k dk;kZrwu yksdkauk d:u nhyk- xkMxs ckck dks.kR;kgh xkokr 
xsY;koj yxspp xVkjh vkf.k jLrs lkQ djk;yk lqjokr djr]R;kaps dke laiysdh rs Lor% xkokrhy LoPNrs 
cÌy yksdkaps vfHkuanu djhr] yksd xkMxs ckckauk ts iSls nsr R;kapk mi;ksx fuLokFkZi.ks lkekftd fodkl 
vkf.k lektkP;k HkkSrhd fodklklkBh okij djr vlr- xkMxs ckckauh egkjk’VªkP;k dkukdksi&;kr vusd 
/keZ”kkGk] xks”kkGk] ”kkGk] :X.kky;s vkf.k olrhx`gs cka/kyh vkgsr-xkMxs egkjkt gs oSKkuhdǹ’Vhdksu vlysys 
lektlq/kkjd gksrs- nhu nyhr o ihMhrkaP;k lsoslkBh R;kauh vk;q’;Hkj ifjJe ?ksrys- izcks/kuk lkBh R;kauh 
dhrZukpk izHkkoh okij dsyk-  

lkekftd :<h vkf.k ijaijsP;k Vhdk R;kaP;k dhrZukr vlk;P;k] xkMxs egkjktkauh lektkrhy 
vKku] va/kJ/nk vkf.k vLoPNrk ;kaps mPpkV.k dsys- vkf.k lektkrhy yksdkauk ik;kHkwr lqfo/kkae/khy 
egRokpk fo’k; LoPNrk ;kaps egRo iVowu nhys-  
fu’d’fu’d’fu’d’fu’d’kZkZkZkZ    

lektlq/kkjdkaps dk;Z gs ,rhgklhd o /kkehZd Lo:ikps vlysrjh vFkZ”kkL=h; –‘V;k gh egRokps 
vkgs- R;k dkGkr vusd lektlq/kkjdkauh ik;kHkwr lqfo/kkalkBh egRokps ;ksxnku fnys vkgs- 

eyk vls okVrs dh]lektkrhy rGkxkGkrhy yksdkauk U;k; feGowu ns.;klkBh]pkaxys thoueku] 
feGowu ns.;klkBh lektlq/kkjdkauh vFkd iz;Ru dsysr- rjh R;kaps iqrGs clowu dhaok R;kaP;k t;arh lktjh 
d:u ]R;kaph ukos xkokauk nsowu v”kk i/nrhus R;kauk vknjkatyh ns.ks gs jktdh; LokFkkZik;h u djrk] izR;sd 
ukxjhdkus R;kauh nhysyh f”kdo.k]R;kaps fopkj vkf.k lekt lq/kkjdkalkj[ks lektkrhy yksdkauk vki.k 
dks.kR;k i/nrhus mi;ksxkr ;sm “kdrks ;kpk fopkj d:u lektdk;kZ lkBh] lektklkBh vkiys FkksMs rjh 
;ksxnku n;k;yk gos------  
lanHkZ lwph & lanHkZ lwph & lanHkZ lwph & lanHkZ lwph &     

1. Hkkjrh; vFkZO;oLFkk 
2. egkjk’Vªkrhy lektlq/kkj.kspk bfrgkl 
3. ejkBh laLd`rh ejkBh vLehrk  
4. yksdjkT; N=irh “kkgw 
5. Kkr vKkr nsoh vfgY;kckbZ gksGdj 


