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1. ��तावना  

 महा�मा फुले यां�या कायामागील �ेरणा उदा�त, मूल�ाह� आ�ण �यापक 

होती ते ��येक वेळी शो!षतां�या बाजूने खबंीरपणे उभे रा(हले होते. ते धम भेद 

भाव कर�त न�हते. फु*यां�या  मनात शो!षतांबदल खोल सहानुभूती होती.  

�यां�या सुख दखुाशी ते तादा�,य पावलेले होते. -.मक शु/ा0त शु/ातील सु1त 

श2तीची �यांना पुरे पूर ओळख पटल� होती. नव 0नमाण 6मतेवर �यांचा !व7वास 

होता.  सामािजक 9याय व समता यां�या :थापनेसाठ= ह� श2ती जागतृ कर?याची 

आव7यकता �यांना ती@पणे जाणवत होती ते ज9मभर �य�नशील होते. ,हणून 

“सामािजक Aांतीच े उBगते अ�दतू”  हा �यांचा गोरव सथोDचत आहे.   
 

2. च�र�  

 जोतीरावाचा  ज9म ११ ए!�ल १८२७ साल� एका मJयम वगKय शतेकर� 

कुटंुबात पुणे येथे झाला.  �यांच े मूळ आडनाव गोNहे आ�ण मूळ गाव सातारा 

िज*Oयातील कटगुन नांवाच े खेड े होते. पण �यांच े आजोबा पु?यात :थाईक झाले 

होते.  पेश�यांना फुले पुर!व?याचा �यवसाय घरात चालत अस*यामुळे �यांना फुले 

नावाने लोक ओळखू लागले. जोतीराव  एक वषाच े हो?यापूवKच �यां�या आईच े

0नधन झाले सगुण 6ीरसागर नामक !वधवेने �यांना आईची माया (दल� �यांचे 

वडील गो!वदंराव यांनी �यांना वयाचा सात�या वषK मराठ= शाळेत घातले. परंतु 

अRयासAम पुरा हो?यापूवKच �यां�या .श6णात खडं पडला. .श6ण सोडून �यानां 

आप*या घर�या बागेत बाग काम करावे लागले परंतु �यांची बुSीम�ता  पाहून 

�यां�या घराशजेार� राहणाNया एका उदू .श6कांनी व इ�ज �ह:थानी  जोतीरावाना 

पु9हा शाळेत घालाव े असा आ�ह गो!वदंरावनां केला �यांना ते पटले �यानी 

आप*यामुलाला इ�जी .श6णासाठ= :कॉ(टश .मशन�या शाळेत घातले ह� 

जोतीरावाचा  जीवनातील मह�वाची  घटना होती.   

 जोतीरवांकड े  कुशा� बुSीमता आ�ण DचVक�सक कृती होती. !वBयाथK 

दशतेच ते धा.मक, सामािजक �7नांचा अRयास आ�ण Dचतंन कW लागले 

जोतीरावानी सन १८४७ साल� सावज0नक 6ेYात �वेश केला शालेय .श6ण पूण 

के*या नंतर नोकर� .मळव?याचा �य�न न करता �यांनी समाज कायाला :वतःला 

वाहून घेतले.   
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 १८४८ मJये सावज0नक कायाला �ारंभ केला. नंतर �यांनी केलेले प(हले 

काय ,हणजे पु?यामJये द.लतां�या  मुल�साठ= �यांनी शाळा काढल�. अशा शाळेत 

.शक!व?यासाठ= .श6क .मळणे ह� दरुापा:त होते ,हणून जोतीरावानी आप*या 

प�नी सा!वYीबाई यांना :वतः .श6ण (दले व �या मुल�ं�या शाळे�या .श\6का 

बन*या. 
 

3. राजक�य स�ता �वषयक ��ट!कोन 

 समाजातील द�नदबु]या लोकांची दै9याव:थ कशी दरू करता येईल हा एकच 

�7न जोतीरावाचा  मनात कायम होता. हे उ(द_ट साJय कर?यासाठ= �यानी लोक 

.श6णाचा माग :वीकारला पण �यांचा बरोबर राजक`य स�ता  हे समाज 

पर�वतनाच े मह�वाच े साधन आहे याची �यांना जाणीव होती. 

 शु/ा0तशू/ांच े सामािजक दा:य नाह�से होऊन �यांना राजक`य अDधकार पदे 

.मळाल� तसेच समाजात �यांना समान दजा �ा1त होईल अशी धारणा �यांची होती.  

यासाठ= शासनानी पुढाकार घेतला पा(हजे असा �याचा आ�ह होता.  तसेच 

शु/ा0तशू/ांनी आपल� उदासीनता आ�ण 9यूनगंड सोडून शासना�या �य�नांना 

�0तसाद (दला पा(हजे. 

bcट�श राजवट ह� उदारमतवाद�  आ�ण 9याय!�य अस*याने क_टकर� जनतेला 

आपल� �गती साJय कर?याची संधी आहे असे �यांना वाटत होते.  

 इं�जी राजवट� क_टकर� जनतेला 9याय .मळेल असे जोतीरावाना वाटत 

होते. परंतु हे राdय 0नमाण हो?यापूवK भारतातील जु9या राजवट�चा कारभार 

अदंाधुंद�चा होता. �या�या मनमानी कारभाराला !वटले होते. शतेकNयांची ि:थती 

अ�यंत हलाखीची होती.   राdयकतe माY यfयाग cा,हण भोजने तीथयाYा यात 

गढून गेले होत.े  �जेची लुटमार चालू होती या पgरि:थतीत इं�जी राdय आले हे 

लोकांना दैवी वरदान वाटले. 

 लोक(हतवाद� 9या रानड,े तेलंग इ. !वचारवंता�माणेच मा. जोतीराव  फुले 

यांचा 9याय0न_ठेवर आ�ण उदारमतवादावर !व7वास होता शु/ा0तशू/ांची 

गुलामDगर�तून सुटका कर?यासाठ= ई7वर� योजनेने इंhलंड आ�ण भारत यांचा संबंध 

जुळून आला आहे. अशी �यांची धारणा होती तर� देखील इं�जां�या ��य6  

राdयकारभारात क_टकर� जनतेवर अ9याय होतांना (दसला ते�हा सडतेोड शiदात ते 

आपले मत �य2त कर�त असत  

 सामािजक 6ेYात उ�च जातीची म2तेदार� आहे ती नाह�शी झाल� पा(हजे 

इतर जातींना �यात जागा .मळा*या पा(हजेत  बहुजन समाजात .श6णाच े �माण 

वाढले पा(हजे यामुळे योhय त े तjण पुढे येऊन जबाबदाNया  पार पडू शकतील या 

साठ= सरकारने �य�न केले पा(हजेत  असा जोतीरावाचा आ�ह होता  

 सामािजक सुधारणे बाबत तट:थ वतृीवर जोतीरावाचा  आ6ेप होता. bcट�श 
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राdयक�याkनी �ारंभी�या  काळात समाज सुधारणा घडवून  आण?यासाठ= काह� 

कायदे केले होते सन. १८५७ �या उठवानंतर त े या बाबत साधन बनले धा.मक, 

सामािजक 6ेYात आपण फार ह:त6ेप केले तर लोकात असंतोष 0नमाण होईल, 

या भीतीने �याबाबत �यांनी तट:थेच े धोरण :वीकारले, परंतु सामािजक 

सुधारणांबाबत सरकारने उदासीन राहणे ,हणजे (हदं ू धम परंपरेने 0नमाण केलेल�  

!वषमता आ�ण अ9याय तसाच चालू ठेव?यास मदत कर?यासारखे आहे अस े

जोतीरावांच े मत होते.   

 स. न. १८७७ �या सुमारास महारा_m राजक`य चळवळीला सुjवात झालेल� 

होती या कालावधीत दोन पंथांच े !वचारवंत होते काह� !वचारवंत राजक`य सुधारणांच 

आ�ह धरणारे होते.   

 राजक`य !वचारवंतां�या  मते समाजाची जी अधोगती झाल� ती पारतंYामुळे 

झालेल� आहे जर आप*याला देशाचा !वकास उ9नती  घडून आणावयची असेल तर 

राजक`य ह2क �ा1तः कWन घे?याबाबत लोकांमJये जागतृी 0नमाण केल� पा(हजे 

तसेच आप*या देशाबBलचा :वा.भमान जागतृ केला पा(हजे. यासाठ= धम, परंपरा, 

इ0तहास, सं:कृती या बदलचा लोकांचा अ.भमान जागतृ कर?या�या  कायावर 

!वचारवंतानी भर (दला.  

 सामािजक सुधारणांचा आ�ह धरणाNया !वचारवंता�या मते सामािजक 

अधोगतीला परक`य स�ता कारणीभूत नसून आप*या समाजातील अ0न_ट Wढ� 

आ�ण परंपरा कारणीभूत आहेत सरकारकड े राजक`य ह2का�या  मागणी कर?यापूवK 

समाजातील अ0न_ट �था, परंपरा दरू के*या पा(हजेत  तसेच समाजात आध0ुनक 

.श6ण व fान!वfानाचा मोnया�माणात �सार केला पा(हजे तसेच समाज राजक`य 

ह2कांचा उपभोग घे?यास समथ बनेल ,हणून �य2ती :वतंY , समानता सामािजक 

9याय, बुSी0न_टता या आध0ुनक सरणीचा अंगीकार समाजाने �थम केला पा(हजे 

असे मत सामािजक सुधारणांचा आ�ह धरणाNया !वचारवंतांचा होते. 

 महा�मा जोतीराव  फुले हे सुS सामािजक सुधारणा �थम झा*या पा(हजे 

Oया मतांशी सहमत होते bcट�श सरकारने (हदं� लोकांना राजक`य अDधकार (दले 

तर �यांचा फायदा अ.श\6त आ�ण शु/ा0तनीश/ूांनां .मळणार नाह� कारण �यांचा 

खरा फायदा .श6णात पुढे असणाNया cा,हण आ�ण त�सम वगालाच  .मळेल 

�यामुळे हे लोक आप*या आDधकाराचा वापर ते समाज जीवनावर�ल आपले वच:व 

कायम ठेव?यासाठ= करतील असे जोतीरावाना वाटत होते ,हणून सरकार�या 

मदतीनीने सव �थेम खेoयापाoयात .श6णाचा �सार करावा व आपले अDधकार 

उपभोग?याची पाYता शु/ा0तशू/ांमJये 0नमाण करावी असा जोतीरावाचा  आ�ह 

होता.   

 मह�मा फुले यांची स�यशोधक चळवळ सवाkगीण :वWपाची होती �यांनी 

धा.मक, सामािजक �7न आ�ण क_टकर� जनते�या आDथक �7नांचा !वचार ह� 

चळवळी मJये केला होता “शतेकNयांचा आसूड”  या आप*या �ंथात �यानी 
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शतेकNयां�या  दाgरpयाचे, �यांचावर होणाNया अ9यायांच े ह� वणन केले आहे तसेच 

दाgरpय दरू कर?याच े उपाय ह� सुचवले आहे. 

 खेड े गांवातील शतेकर� आ�ण कारागीर यां�या  दाgरpयाची .ममांसा करतांना 

ते ,हणतात पूवK खेड े गावात लोहार, सुतार, को_ट�, साळी इ. कारागीर आ�ण 

�यांचा हाताखाल� काम करणाNया लोक, पोटापुरते उ�प9न .मळवीत असत व 

आपला चgरताथ  चालवीत असत, पण आता इंhलंड मधील कारखा9यात तयार 

झाले*या व:तू भारतात येऊ लाग*या �यांचा खप वाढला आ�ण देशी काराDगरांचे 

�यवसाय बुडत आहे.  याच बरोबर सतत वाढत असले*या लो2संqयाच े भार 

शतेीवर पडत आहे.   वाढ�या लोकसंखेनुसार शते ज.मनी�या वाट?या होत 

जातात. ��येका�य वाटयाल थोडी जमीन येते उ�पन कमी होते.  उ�पन कमी 

झाले तर� सरकार� शतेसाNयाच े दर माY तेच कायम असतात अशा पgरि:थतीमुळे 

शतेकर� दgर/� बनत चालला आहे.   

 जोतीरावानी शतेकNया�या अ9यायाला  सरकार� नोकरशाह�, सावकार यांना 

जबाबदार धरले. �याकाळात सरकार� अमंलदार, सावकार, वक`ल, 9यायाधीश, 

फौजदार हे सव वgर_ठ वगातील असत.  या वगाला शतेकNया बsल सहानुभूती 

न�हती.  सरकार� नोकरशाह� व क_ट करणारा शतेकर� यां�यात दरुावा 0नमाण 

झाला होता.  शतेकNया�या �7नांना 9याय .मळत नसे.  सावकारा�या मनात 

सहानुभूती न�हती.  नोकरशाह� वग शतेकNयाच े शोषण कर�त असे इ.  बाबद 

अ�यंत ��ययकार� वणन जोतीराव नी “शतेकNयाचा आसूड”  मJये केले आहे.   
 

4. समारोप  

 महा�मा फुले यांनी शतेकNयांची पgरि:थती सुधार?यासाठ= जे उपाय सुच!वले 

होते ते आज�या क*याणकार� राdया�या क*पनेशी जुळणारे आहेत. समाजातील 

आDथक !वषमता कमी करणे ��येक �य2तीला Vकमान �ाथ.मक गरजा भागतील 

एवढे उ�प9नाच े साधन �ा1त कWन देणे हे क*याणकार� राdयाच े उ!S_ट असते 

आशीच क*पना फुले यांनी आप*या आDथक !वचारा मJये मांडलेल� आहे.   

 शतेी, पशुपालन शतेकNयाच े उ�पनाच े साधन आहे. �याची आDथक ि:थती 

सुधार?यासाठ= शतेी व पशुपालन यात सुधारणा करावी �यासाठ= पाणीपुरवठा 

वाढ!वणे, चांग*या जनावराची पेदास करणे, शेतावर�ल करांचा बोजा कमी करणे 

इ. उपाय सुच!वले.   

 जोतीरावानी शतेकNयाच े �7न आ�मीयतेने समजून घेऊन सरकार� अDधकार� 

�ां0तक  ग�हनर पयkत :प_ट शiदात मांड?याची त�परता आ�ण धय दाख!वले या 

मJयेच �यांच े मोठेपण आ�ण लोका.भमुख वतृी (दसून येते. जोतीराव  हे 

शतेकNयाची गाहाणी सडतेोड पणे समाजासमोर मांडणारे महारा_mातील प(हले 

!वचारवंत होते.   
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