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या पुस्तकात व्यक्त केले ली मते स्वतः ले खकाची असून या मतांिी साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ व
महाराष्ट्र िासन सहमत असेलच असे नाही.

तिवेदि
महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िैक्षशिक, सांस्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत

ज्या शदवंर्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िंभर ते सव्वािे पानांची

सुबोध मराठी भाषेत चशरत्रे शलहू न ती “महाराष्ट्राचे शिल्पकार” या योजनेअंतर्गत पुस्तकरूपाने प्रकाशित

करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या चशरत्रग्रंथमाले तील “सम्यक क्रांतीचे प्रिेते : सत्यिोधक
महात्मा जोशतबा फुले ” हा रौप्यमहोत्सवी चशरत्रग्रंथ आहे .

मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कायगभार मी ७ नोव्हें बर २००० रोजी स्वीकारला. मायाया अर्ोदरच्या

अध्यक्षांच्या – प्रा. सुरेि द्वादिीवार यांच्या – कायगकाळात व त्यांच्याच पुढाकाराने या चशरत्रग्रंथमाशलकेची
रूपरे षा तयार झाले ली होती. इतकेच नव्हे तर काही चशरत्रग्रंथांचे ले खनही सुरू झाले ले होते . प्राप्त

पशरस्स्थतीत ही योजना मला महत्त्वाची वािंल्यामुळे मी योजनेला र्ती दे ण्याचे ठरशवले . या माशलकेतील

प्रा. र्. प्र. प्रधानशलशखत “एस्. एम्. जोिी” हा चशरत्रग्रंथ नोव्हें बर २००१ मध्ये प्रकाशित झाला असून

श्रीराम र्ुंदेकरशलशखत “महात्मा जोशतबा फुले ” हा चशरत्रग्रंथ जु लै २००४ मध्ये प्रकाशित होत आहे . याचाच
अथग उण्यापुऱ्या ३३ मशहन्यांच्या कालावधीत या चशरत्रग्रंथमाशलकेत २५ चशरत्रग्रंथ प्रकाशित झाले आहे त.

या चशरत्रग्रंथमाशलकेअंतर्गत प्रकाशित झाले ल्या प्रत्येक ग्रंथाच्या सुरुवातीला मी जे शनवेदन

शलशहले आहे त्या शनवेदनात या ग्रंथमाशलकेचे स्वरूप व हे तू शविद के ला आहे . महाराष्ट्राच्या राजकीय,
सामाशजक, िैक्षशिक, सांस्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत ज्या शदवंर्त महनीय व्यक्तींचे
महत्त्वपूिग योर्दान आहे अिा व्यक्तींची चशरत्रे शलहू न ती प्रशसद्ध करण्याची मंडळाची ही योजना आहे . ज्या

शदवंर्त महनीय व्यक्तींवर हा चशरत्रग्रंथ शलशहला जाईल त्या व्यक्तींचे जीवनचशरत्र या ग्रंथात येिे जसे
अपेशक्षत आहे त्या प्रमािेच ती व्यक्ती ज्या क्षेत्रात कायगरत होती त्या क्षेत्रासाठी त्या व्यक्तीने शदले ले योर्दान,

या योर्दानाचा त्या क्षेत्रावर झाले ला अमीिं पशरिाम त्या ग्रंथात अधोरे शखत व्हावा, असे ही अपेशक्षत आहे .
ग्रामीि व िहरी भार्ातील सवगसामान्य वाचक हा याचशरत्रग्रंथमाशलकेचा वाचक धरण्यात आला
आहे .त्यामुळे अिा वाचकांना आकलन-सुलभ मांडिी व भाषा या ग्रंथाची असावी तसेच प्रत्येक ग्रंथ िंभर ते
सव्वािे पृष्ठांचा असावा, असे या योजनेचे स्वरूप आहे .

या चशरत्रग्रंथमाशलकेअंतर्गत आतापययंतत जे चशरत्रग्रंथ प्रशसद्ध झाले आहे त त्यामध्ये एस्. एम्. जोिी,

साने र्ुरुजी, क्रांशतप्रसह नाना पािंील, यिवंतराव चव्हाि, दादासाहे ब फाळके, उद्धवराव पािंील, बॅ.

राजाभाऊ खोब्रार्डे , स्वामी रामानंद तीथग, मामासाहे ब जर्दाळे , डॉ. शवठ्ठलराव शवखेपािंील, िंकरराव
शकलोस्कर आदी व्यक्तींवरील चशरत्रग्रंथांचा समावेि आहे .

मात्र सातत्यानं प्रयत्न करूनही डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर, राजषी िाहू महाराज, सयाजीराव

र्ायकवाड, शवठ्ठल रामजी प्रिदे , डॉ. पंजाबराव दे िमुख, भाई माधवराव बार्ल, शदनकरराव जवळकर,
केिवराव जेधे, िंकरराव मोरे , संत तुकडोजी महाराज, र्ाडर्ेबाबा, साशवत्रीबाई फुले , अण्िा भाऊ साठे

आदी महनीय व्यक्तींवरील चशरत्रग्रंथ अद्यापही मंडळाकडे शलहू न आले ले नाहीत. ते जसजसे मंडळाकडे
शलहू न येतील तसतसे ते ग्रंथरूपाने प्रकाशित करण्यात येतील.

या चशरत्रग्रंथमाशलकेतील ग्रंथ शलहू न घेताना व ते प्रशसद्ध करताना मला अनेक बाबींचे भान ठे वावे

लार्ले आहे . त्याचे कारिही अथातच स्पष्ट आहे . मराठी मािसाची मानशसकता कधी नव्हे इतकी
बदलले ली आहे . समष्टींच्या असिाऱ्या महनीय व्यक्ती पक्षांच्या, जातींच्या, धमांच्या, पंथांच्या सीमारे षेत

बंशदस्त केल्या जात आहे त. वस्तुशनष्ठ ले खन करिे वरचेवर अवघड होत चालले आहे . अिा पशरस्स्थतीत या
चशरत्रग्रंथमाशलकेसारखी योजना राबशविे मंडळाला कठीि होते . पि मंडळाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात

येत असले ल्या पुस्तकांचा मुलाधार हा मराठी वाचक असल्यामुळे व हा मुलाधार मजबूत असल्याची
मंडळाची धारिा असल्यामुळे ही योजना राबशवण्याचे धाडस मंडळाने केले आहे .

या चशरत्रग्रंथमाशलकेअंतर्गत प्रकाशित करण्यात आले ले सवगच ग्रंथ शनदोष आहे त असा मंडळाचा

दावा नाही. मंडळाने प्रकाशित केले ल्या या माशलकेतील पुस्तकांत काही चुका असतील तर त्या चुका
अवश्य आमच्या शनदिगनास आिाव्यात. त्या चुका दु रुस्त करण्याची शवनाशवलं ब कायगवाही मंडळ करील.

मुंबई

शदनांक : २९ जून २००४

रर. रां. बोररडे
अध्यक्ष

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ

मिोगत
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ या महत्त्वाकांक्षी

योजनेअत
ं र्गत ‘सत्यिोधक महात्मा जोशतबा फुले ’ यांचे चशरत्र मी शलहावे, अिी आग्रहाची सूचना मंडळाचे
अध्यक्ष प्राचायग रा. रं. बोराडे यांनी केली. म. फुले यांचे चशरत्र शलशहण्याचे काम जेवढे सोपे वािंते ते वढे च ते
अवघड आहे . तरीही ही जबाबदारी मी आव्हान म्हिून स्वीकारली.

म. फुले यांचे नाव ‘जोशतबा’ शलहावे की ‘जोतीराव’ शलहावे; ते राजशनष्ठ होते की राष्ट्रशनष्ठ होते ;

शिस्ताळले ले होते की नव्हते ; ब्राह्मिांचे शवरोधक होते की ब्राह्मण्याचे; असे भावशनक आशि र्ंभीर स्वरूपाचे
मतभेद उपस्स्थत झाले ले आहे त. स्वतः म. फुले यांनी त्यांचे ग्रंथ, शनवेदन, अजग, पत्र यावर जोशत,
जोशतराव असे नाव शलशहले ले आहे .

महाराष्ट्रामध्ये पुरुषांच्या नावापुढे ‘राव’ आशि ‘बा’ आदराने लावले जाते . शवठ्ठलराव आशि

शवठोबा, ज्ञानेश्वर आशि ज्ञानोबा, न्यानबा, ग्यानबा; पांडुरंर् आशि पांडबा; खंडेराव आशि खंडोबा, कान्होजी
आशि कान्होबा अिी पद्धती रूढ आहे . ‘राव’ म्हिजे राजा तर ‘बा’ म्हिजे बाप. महाराष्ट्रीय मन बाप,
भाऊ, या स्वरूपातच पुरुषांकडे पाहते म्हिून नामदे वाचे नामदा, भीमरावाचे भीमदा होते . दे वांना माते च्या

रूपातही ओळखले जाते . शवठु माऊली, शवठाई; ज्ञानेश्वरमाऊली, ज्ञानाई, तुकाई याप्रमािे आदरभाव,
जवळीकपिा प्रस्थाशपत करण्याची लोकमनाची ही सवय आहे . जोशतबा प्रकवा जोतीराव यापैकी ज्यांना जे

रुचेल, आवडे ल ते नाव वापरावे. दोन्हीही नावे रूढ आहे त. हा वादाचा आशि भावनेचा शवषय होऊ नये.
प्रस्तुत चशरत्रग्रंथामध्ये ‘जोशतबा’ या नावाचा स्वीकार करून बहु जन परंपरे िी नाते जोडले आहे .

म. फुले यांना प्रारंभापासून अनेक जाशत-धमग-विाचे शमत्र आशि सहकारी शमळाले . सत्यिोधक

समाजाच्या स्थापनेनंतर अनेकानेक चाशरत्र्यवान, कतृगत्त्ववान, प्रशतभावंत, शवद्वान, संिोधक, उद्योजक,
समाजात मान सन्मानआशि वजन असले ले सहकारी शमळाले . शिक्षि, समाजकारि, अथगकारि,
धमगकारि, राजकारि, संर्ीत, इतर कला, साशहत्य, पत्रकाशरता यांमध्ये भरीव कामशर्री केली.
सावगजशनक बांधकामे, स्थापत्यिास्त्राचे उत्तम नमुने ठरले ल्या इमारती त्यांनी उभ्या केल्या. िेतकरी,

कामर्ार चळवळी केल्या. अंधश्रद्धादी अनेक कालबाह्य प्रथांना शवरोध केला. त्यासाठी दीघगकाळ लढे शदले .
महाराष्ट्रामध्ये शिक्षि प्रसाराला र्ती शमळाली, त्याला कारि सत्यिोधकांनी हे कायग जीवनदानी पद्धतीने,

शनष्ठेने केले . स्वातंत्र्य चळवळीला बहु जनाशभमुख वळि दे ण्याचे कायग राष्ट्रीय काँग्रेसला येथील
सामान्यांच्या प्रश्नांची दखल घेण्याला सत्यिोधकांनी भार् पाडले . येथील शनयोजन कृशषअशभमुख व्हावे,
यासाठी या मंडळींनी दबाव शनमाि केला. म. फुले आशि त्यांनी स्थापन केले ल्या सत्यिोधक चळवळीने

आधुशनक महाराष्ट्राच्या जडिघडिीवर फार मोठा प्रभाव िंाकला आहे . म. फुले यांचे चशरत्र शलशहताना या
महत्त्वाच्या घिंना, प्रसंर् सांर्ण्यावर भर शदला आहे .

म. फुले यांचे बरे च चशरत्रग्रंथ उपलब्ध आहे त. त्यामध्ये अनेक घिंना, प्रसंर् या शवषयीच्या

तपशिलात सारखेपिा नाही. माशहतीही शवस्कळीत आशि शवखु रले ली आहे . त्यामुळे प्रस्तुत चशरत्रग्रंथ
शलशहिे एक आव्हान वािंत होते . म. फुले यांच्या समकालीन सहकाऱ्यांनी शलशहले ले चशरत्रग्रंथ प्रकवा

आठविी; या सहकाऱ्यांच्या मुलांनी शलहू न ठे वले ल्या आठविी यांचा फार उपयोर् झाला. त्यातही क्षशत्रय

मराठे िास्त्री नारो बाबाजी महाघिं पािंील, ओतूर (१८९१), डॉ. यिवंतराव फुले (१८९०), अनंत एकनाथ

र्वंडी (१९११) पंढरीनाथ सीताराम पािंील, शचखली (१९२७) या चशरत्रग्रंथांशिवाय पंढरीनाथ पािंील
यांनी शलहू न घेतले ल्या आठविींचा ग्रंथ ‘आम्ही पाशहले ले फुले ’ (१९८१), डॉ. धनंजय कीर यांनी शलशहले ले

‘म. फुले चशरत्र’ (१९६८) एवढ्या ग्रंथांचा आधारभूत ग्रंथ म्हिून उपयोर् केला आहे . या आशि इतर
चशरत्रग्रंथांतील माशहतीचे संकलन करिे, कालक्रमानु सार वर्थर्करि करिे, त्या घिंनांचा आजच्या

संदभात अथग लाविे, त्यातील मूल्यांचा िोध घेिे, त्यातील तत्कालीन आशि िाश्वताचा िोध घेिे ; अिंळ
होते . संकशलत केले ली माशहती शवश्वासाहग , साधार आशि अद्ययावत असावी, सत्यकथनावर भर द्यावा;

समकालीन व्यक्ती, संस्था, शवचारप्रवाह, चळवळी यांची तौलशनक पद्धतीने दखल घ्यावी, हे करीत करीत

चशरत्रनायकाच्या समग्र व्यशक्तमत्त्वाचा िोध घ्यावा, असे उशिष्ट शनशित केले . चशरत्रग्रंथाच्या पृष्ठमयादे चे
भान ठे वन
ू वरील उशिष्टांना मयाशदत प्रमािात न्याय दे ता आला, याची नम्र जािीव आहे . चशरत्रनायकाची
अमयाद स्तुती, उदात्तीकरि, र्ौरव िंाळला आहे . म. फुले आशि क्रांशतज्योती साशवत्रीबाई ही मािसे
आहे त. त्यांना मानवी शवकार होते . त्यांना त्या पलीकडे झे प घेता आली म्हिून त्यांना महामानव म्हिंले
जात आहे . त्यांचे जीवन, कायग, शवचार यांना तत्त्वज्ञानात्मक महत्त्व आहे .

प्रस्तुत चशरत्रग्रंथ शलशहताना त्या काळातील व्यक्ती, चळवळी, विगसंघषाचा चैतन्यमय इशतहास

अनु भवता आला. ही संधी उपलब्ध करून शदल्याबिल मंडळाचे अध्यक्ष प्राचायग रा. रं. बोराडे आशि मंडळाचे

सदस्य यांचे मनःपूवगक आभार मानतो. प्रस्तुत चशरत्रग्रंथ शलशहण्यासाठी ज्या ज्या आधारग्रंथांचा आशि संदभग
ग्रंथांचा उपयोर् झाला, त्या सवग ले खकांचा मी आभारी आहे . प्रस्तुत ग्रंथ शलशहताना अनेक शमत्रांचे
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहकायग शमळाले , त्यांचेही आभार मानतो.

माझे आई-वडील तीथगरूप अण्िा आशि आक्का, माझे उभय चुलते आशि चुलत्या तीथगरूप दादा-

आई; भाऊ-आबई यांचे ऋि व्यक्त करून त्यांच्या ऋिातच राहिे पसंत करतो. माझे शतन्ही भाऊ आशि

भावजया; म. जोशतबा फुले यांनी विगन केले ल्या दु ःस्स्थतीमध्ये जर्त आहे त. त्यांच्या उत्स्फूतग सहकायामुळे
हा चशरत्रग्रंथ शलशहण्याची पात्रता मायाया शठकािी शनमाि झाली आहे ; हे येथे शवनम्रपिे नोंदशवतो. माझी
पत्नी सौ. संजीवनी आशि कन्या कु. साशरका, यांच्या सहकायाचा शनदे ि करिे आवश्यक आहे .
रशसक, वाचक या चशरत्रग्रंथाचे स्वार्त करतील, अिी खात्री आहे .
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कुळकथर
म. जोशतबा फुले यांचे पूवगज किंर्ुिचे राहिारे होते. सातारा शजल्ह्यातील खिंाव तालु क्यात

सातारा-पंढरपूर रस्त्यावर हे र्ाव आहे . आजही हा पशरसर शजरायती िेतीचा आहे . र्ोऱ्हे हे किंर्ुिचे

चौघुले होते . पोशलस पािंलाप्रमािे चौघुला हा मानाचा आशि प्रशतष्ठेचा र्ावकामर्ार होता. मराठे िास्त्री नारो
बाबाजी महाघिं पािंील यांना किंकुिच्या चौघुले यांची वंिावळ, पैठि येथील दे वजी माळी यांच्या
घराण्याने नोंद केले ल्या माळर्िीत पुढीलप्रमािे उपलब्ध झाली आहे .

चौघुला या र्ावकामर्ाराचा कुलकिी या र्ावकामर्ारािी संबध
ं येत असे. पोलीसपािंील,

महालीपािंील, चौघुले इत्यादी पदावरचे र्ावकामर्ारबहु तेक र्ावी ब्राह्मिेतर जातीचे असत. ते स्वतः

सुशिशक्षत, धाडसी, हु िार नसतील तर कुलकिी त्यांच्या नावाने कारभार पाहत असे. त्यांच्या अशधकाराचा
वापर करीत असे. अनेक पािंील, चौघुले यांना र्ोत्यात आिून स्वतः सहीसलामत राहत असे.

जोशतबा यांचे पिजोबा कोंशडबा हे कष्टाळू िेतकरी होते. खाऊन-शपऊन िंामिंू म असले ल्या सुखी

कुिंु ं बांपैकी किंर्ुिचे हे एक कुिंु ं ब होते . त्यांची र्ावखोरात मळ्याची सुपीक जमीन होती. ती हडप करावी,
अिी दु बद्ध
ुग ी कुलकिींना सुचली. त्यांच्या ले खिीच्या करामतीने कसब दाखशवले . त्या जशमनीवर स्वतःचा

अंमल लावून िंाकला. चौघुले असले ल्या कोंशडबा र्ोऱ्हे यांना याशवषयी काहीच माशहती नव्हती.

दरवषाप्रमािे जशमनीची नांर्रिी-कुळविी केली. मृर्ाचा पाऊस पडल्यानंतर पेरिी करण्यासाठी र्ेले.

कुलकिीने पेरिीची शतफि अडशवली. ‘जमीन माझी आहे . शतचा कब्जा मला द्यावा लार्ेल’, असे तो
धमकावून सांर्ू लार्ला. शतथे भांडि झाले . कोंशडबा र्ोऱ्हे , चौघुला असून काहीच करू िकले नाहीत. ते
शवचारात पडले . कुलकिीने आपल्यावर कपिंकावा केला आहे , हे त्यांच्या लक्षात आले . कुलकिी

अर्ोदरपासून कोंशडबा यांचा छळ करीत होता. आता तर हा काळजाचा तुकडाच त्याने घिात घालण्याचा
डाव िंाकला होता.

कोंशडबा र्ोऱ्हे सरळमार्ी, सज्जन आशि कष्टाळू होते . एका वषी जत्रे तही कुलकिीने कळ उपस्स्थत

केली होती. सवग कारिांचा संताप आता एकत्र उफाळू न आला. तळपायाची आर् मस्तकात र्ेली. आपल्या

बापजाद्यापासूनची ही काळीआई! ले खिीच्या करामतीने त्याने स्वतःचा मालकीहक्क लावून िंाकला.

आपल्या डोळ्यांदेखत हे घडत आहे . आपि काहीच करू िकत नाही! मर् आपि जर्ून तरी काय
करायचे? शजवंत राहण्यापेक्षा मे लेले बरे !... पि आपि मे ल्यामुळे हा प्रश्न कसा सुिंेल?...त्यापेक्षा या
ब्रह्मराक्षसालाच अिल घडशवली तर! ठरले . त्यालाच अिल घडवावी. पुढे जे व्हायचे असेल ते होईल. पि
कपिंकाव्याचा काय पशरिाम होतो ते तर त्याला कळू द्या. झाले . पक्का शनधार केला.

एके शदविी मध्यरात्री कोंशडबा र्ोऱ्हे त्या दु ष्ट कुलकिीच्या घरी र्ेले. आपल्या हातातील धारदार

कुऱ्हाडीने त्याचे तुकडे तुकडे केले आशि त्याचवेळी सहकुिंु ं ब किंर्ुि सोडले . मुक्काम दर मुक्काम करीत ते
पुण्याच्या शदिेने चालू लार्ले . किंर्ुिला कायमचा राम राम ठोकला.

गोऱ्हे झरले फुले
हे कुिंु ं ब खानवडी–ता. पुरंदर, शज. पुिे – येथे पेिवाईत जाऊन राहू लार्ले . शमळे ल शतथे मजु री

करून उदरशनवाह करू लार्ले . ते थेच कोंशडबा र्ोऱ्हे यांना िेिंीबा नावाचा मुलर्ा झाला. तो भोळसिं
आशि उधळ्या स्वभावाचा शनघाला. िेिंीबाला रािोजी, कृष्ट्िाजी व र्ोप्रवद अिी तीन मुले झाली. ती

थोडीिी मोठी झाल्यावर िेिंीबाला कामात मदत करू लार्ली. त्यांना एका िेतमालकाच्या िेळ्या-मेंढ्या
राखण्याचे काम शमळाले . मुलांची कमाई सुरू झाली; याचा िेिंीबाला आनंद झाला. ती मुले मोठी
झाल्यावर त्या िेतमालकाने त्यांना आपल्या स्वतःच्या फुलाच्या धंद्यामध्ये चाकरी शदली. त्या धंद्यातील
कसब त्यांनी उत्तम प्रकारे आत्मसात केले . त्यांचा त्या धंद्यात नावलौशकक झाला. त्यांची ख्याती पुण्याला

पेिव्यांपययंतत पोहोचली. त्यांना पेिव्यांनी बोलाविे पाठशवले . फुलांच्या माळा, हार, र्ुच्छ; फुलांच्याच र्ाद्या,
चिंया, उिा आशि पोिाख तयार करून पाठशवण्याची आज्ञा केली. त्यांनी तयार केले ल्या वस्तू शवलासशप्रय

आशि रंर्ेल पेिव्यांना फारच आवडल्या. खूि होऊन त्यांनी त्यांच्या एका बार्ेचे काम या भावांवर सोपशवले .
बक्षीस म्हिून स्वारर्ेिं येथील जमीन शदली. ते व्हापासून त्यांचे र्ोऱ्हे हे आडनाव मार्े पडले आशि फुले हे
पडनावच आडनाव म्हिून प्रचशलत झाले .

भरऊबांदकी
िेिंीबाच्या मृत्यूनंतर रािोजी, कृष्ट्िाजी आशि र्ोप्रवदा ही शतन्ही मुले झर्डे नावाच्या िेिंीबाच्या

मामाकडे राहू लार्ली. मामांना अपत्य नसल्यामुळे त्यांची जमीन या शतघा भावांना शमळाली. थोरला

रािोजी धूतग, कावेबाज आशि स्वाथी होता. त्याने माधवराव पेिव्यांनी शदले ली स्वारर्ेिं येथील इनामाची
जमीन, खानवडीची मामाची जमीन, सदाशिवपेठेतील मामाचा वाडा सरकारी कार्दपत्रावर एकट्याच्या

नावावर लावून घेतला. त्याने दोन्ही भावांना हु सकावून लावले . र्ोप्रवदाच्या जन्मानंतर िेिंीबाची भरभरािं
झाली होती. त्याचा पायर्ुि चांर्ला, असे मानून त्याचे लाड होत होते . तेही रािोजीला सहन होत नव्हते .

कृष्ट्िाजी आशि र्ोप्रवदा यांनी एकशवचाराने जशमनीत वािंा शमळावा यासाठी कोिंात दावा लावला. पेिव्यांनी

इनाम शदले ल्या जशमनीची सनद रािोजीच्या नावावर असल्यामुळे शनकाल त्याच्याच बाजूने लार्ला. या

जशमनीच्या कारिावरून कृष्ट्िाजी आशि र्ोप्रवदराव; रािोजीिी नेहमी भांडत असत. हे च वैर पुढे जोशतबा
फुले यांच्यापययंतत चालत राशहले .

र्ोप्रवदराव फुले यांचे लग्न धनकवडीचे शिवा झर्डे पािंील यांची कन्या शचमिाबाई यांच्यािी

झाले . शचमिाबाई दयाळू व प्रेमळ होत्या. त्याही कुिंु ं बातील सवांच्या लाडक्या बनल्या. र्ोप्रवदराव व
शचमिाबाई यांना राजाराम व धोंशडबा ही मुले झाली. धोंशडबा जन्मल्यानंतर आठ मशहन्याने वारला. त्याच्या

पाठीवर बरीच वषे शचमिाबाई यांना मुलबाळ झाले नाही. ११ एशप्रल १८२७, चैत्र िु द्ध पौर्थिमा िके १७४९
रोजी पुिे येथे पुत्र झाला. त्याचे नाव जोशतबा ठे वले . जोशतबाला पाहू न दोघा नवराबायकोला फार आनंद

वािंे . जोशतबाला फार काळ माते चा सहवास लाभला नाही. २५ शडसेंबर १८२७ रोजी म्हिजे जोशतबा
साडे आठ मशहन्याचे होते, त्याचवेळी शचमिाबाई वारल्या. हे कुिंु ं ब शवभक्त झाले . िेतीच्या वािंण्या झाल्या.

र्ोप्रवदराव यांच्या िेतावर मोलमजु रीसाठी काही बाया येत असत. त्या जोशतबांचे न्हािे -धुिे, दूध पाजिे
वर्ैरे कामे करीत. लहान जोशतबांचे हाल होत होते .

१ मे १८२९ पासून सर्ुिाबाईने जोशतबाचा सांभाळ केला. सर्ुिाबाई क्षीरसार्र शवधवा होती.

माहे री कोिीही नव्हते . शतने जॉन नावाच्या शिस्ती धमगप्रसारकाकडे नोकरी धरली होती. शतला शलशहिे वाचिे येत नव्हते . मात्र र्ोऱ्या शमिनऱ्यांकडे राहत असल्यामुळे कामापुरते इंग्रजी बोलता येत होते . जोशतबा

यांची ती मावस बहीि होती. शतच्या दे खरेखीखाली आशि र्ोऱ्या मुलांच्या सहवासामध्ये जोशतबाची

जडिघडि होत होती. जोशतबाने खूप शिकावे, मोठे व्हावे; असे सर्ुिाबाई यांना वािंत होते . म्हिून
जोशतबाच्या शिक्षिाकडे त्यांनी स्वतः लक्ष शदले .

र्ोप्रवदराव फुले यांनी दु सरा र्ांधवगशववाह केला होता. शतचेही नाव शचमाबाई ठे वले . शतने जोशतबांचा

चांर्ला सांभाळ केला. शतला अपत्य झाले नाही. र्ोप्रवदराव फुले यांच्या मृत्यूनंतरही जोशतबा यांच्यािी शतचे

चांर्ले संबध
ं होते . शतने आपली सवग स्थावर आशि जंर्म मालमत्ता जोशतबांना शदली होती. त्या पैिातूनच

जोशतबांनी मुिीचे दु कान िंाकले . इ. स. १८८३ मध्ये शतचे शनधन झाले . ते व्हा लालबार्ेत चमे लीच्या सुर्ंधी
लाकडात जोशतबांनी शतचा अस्ग्नसंस्कार केला. सावत्र आईिी जोशतबांचे अखेरपययंतत शजव्हाळ्याचे आशि
आपुलकीचे संबध
ं होते .

जोततबर फुले यरांचे तशक्षण
त्या काळात िाळांची संख्या फार नव्हती. कुठे तरी तात्या-पंतोजींच्याखाजर्ी-र्ावठी िाळा होत्या.

ग्रामीि भार्ात शिक्षिाची व्यवस्था नव्हती. इ. स. १८३२-१८३६ या काळात सर्ुिाबाई क्षीरसार्र यांच्या

मार्गदिगनाप्रमािे जोशतबाचे िाळे तील शिक्षि सुरू झाले . ले खन-वाचन-र्शित यामध्ये त्यांची तैलबुद्धी
चमकदार शदसू लार्ली. १८३२ मध्ये शवनायकराव जोिी या दे िस्थ ब्राह्मिाने जोशतबांना घरी येऊन

शिकशवले . र्ोप्रवदराव फुले यांनी तिी मुिाम व्यवस्था केली होती. इ. स. १८३३ मध्ये चचग ऑफ स्कॉिंलं ड
शमिनच्या िाळे त घातले . या िाळे तील ब्राह्मिांच्या मुलांनी जोशतबांच्या प्रवेिावरून ओरड केली. िूद्राने

शिक्षि घेिे पाप असते . असे ते म्हिू लार्ले . महार-मांर्; शिस्ती होऊन शिकले ; तर त्यांना चालत होते.
पि ब्राह्मिेतर प्रहदू शिकू लार्ला तर ते शवरोध करीत होते . र्ोप्रवदराव यांच्या कृष्ट्िाजी दे व नावाच्या

कारकुनाने जोशतबाचे शिक्षि बंद करण्याचा आग्रह धरला. जातपंचायत वाळीत िंाकील, ही भीती होती. इ.

स. १८३६ मध्ये वयाच्या नवव्या वषी, जोशतबाचे शिक्षि बंद झाले . पािंी-ले खिी िंाकून, पािंी-खु रपे हाती
घेतले . बार्ेत काम सुरू झाले .

‘कुिब्या घरी दािं, बामिा घरी शलव्हिं आन् महारा घरी र्ािं’ हा समज त्या काळात

लोकमनामध्ये पक्का रुजला होता. त्या काळात श्रीमंत घरची मुलेच शिकू िकत असत. त्यांना शलशहिे वाचिे, कामापुरते शहिोब, थोडे से पाठांतर आले की शिक्षि बंद केले जात होते . ही मुले नोकऱ्यांमध्ये

आपले स्पधगक होतील, त्यांना चांर्ले वाचता आले तर धमग ग्रंथांतील आपल्या लबाड्या उघड होतील, ही
भीती ब्राह्मि शिक्षकांना होती. म्हिून शिक्षिबंदी होती.

जोशतबांच्या िेजारी राहिारे उदूग आशि पर्थियन भाषेचे पंतोजी र्फव्हार बेर् मुन्िी आशि शिस्ती

शमिनरी शलशजिंसाहे ब यांना जोशतबांची हु िारी, तरतरीतपिा, तल्लखपिा जािवला. त्यांनी र्ोप्रवदरावांची

भेिं घेऊन शिक्षिाचे महत्त्व पिंवून शदले . येिारा काळ नव्या शवद्येचा, शवद्येच्या सामर्थ्याचा आहे , असे

समजावून सांशर्तले . शनरक्षरता, अशवद्येचे दु ष्ट्पशरिाम र्ोप्रवदरावांच्या पिजोबा, आजोबा आशि वशडलांना;
काय काय आशि कसे भोर्ावे लार्ले , ते आठवले . जोशतबा इ. स. १८४१ मध्ये स्कॉशिंि शमिनऱ्यांच्या
इंग्रजी िाळे त पुन्हा जाऊ लार्ले . चौदा वषे वय असले ल्या जोशतबांना इतर लहान मुलांमध्ये बसण्याचा

संकोच वािंू लार्ला. पि खूप अभ्यास करून प्रथम श्रेिीचे र्ुि शमळवून त्याने वरच्या वर्ात प्रवेि
शमळशवला.

पेिवाईचा अंत होऊन इ. स. १८१८ मध्ये इंग्रजी राजविं सुरू होती. व्यापारासाठी आले ल्या ईस्िं

इंशडया कंपनीने येथे न लढता राज्य बळकावले . पेिवाई र्ेल्याचे दु ःख ब्राह्मि शवसरत नव्हते . ते मनातून
जळफळत होते . दु सरीकडे हातातील पळी, पंचपात्री, पंचांर्, सोवळे िंाकून, इंग्रजी बुके शिकून, बुिं

पािंलोिी घालू न इंग्रज सरकारकडे नोकऱ्या करू लार्ले . इंग्रजांना बािंर्े ठरवून िेकहँड करू लार्ले .
पाव-शबस्स्किंांवर ताव मारू लार्ले . तात्या-पंतोजी मात्र त्यांच्या शवद्यार्थ्यांच्या मनात इंग्रजी राजविंीशवषयी
द्वे षभावना शनमाि करीत होते . शभल्ल, रामोिी, आशदवासी, िेतकरी यांनी तर शकतीतरी अर्ोदरपासून
इंग्रजांना आशि त्यांच्या राजविंीला प्रािपिाने शवरोध केला होता. त्यांना पकडू न दे ण्यासाठी ठावशठकािे

सांर्ून, शफतुरी करून इनामे लािंण्यात शकत्येक उच्चविीयांचा पुढाकार होता. इंग्रजी राजविं वाईिं आहे ;
ती उलथून िंाकली पाशहजे; असे शवचार याच काळात तरूि जोशतबांच्या मनात होते . म्हिून ते स्वतः आशि
त्यांचे शमत्र सदाशिव बल्लाळ र्ोवंडे, मोरो शवठ्ठल वाळवेकर, यिवंत परांजपे यांच्यासह लहु जीबुवा वस्ताद

साळवे यांच्या तालमीत जात होते . लहु जी वस्ताद यांची तालीम शनिािबाजी, दांडपट्टा यासाठी प्रशसद्ध

होती. याच तालमीत वासुदेव बळवंत फडके यांनीही दांडपट्टा, नेमबाजीचे शिक्षि घेतले होते . जोशतबा
यांच्याकडे दोन बंदुका आशि एक र्ुप्ती होती. मोरो शवठ्ठल वाळवेकर, हसनखान आशि डॉ. शवश्राम रामजी
घोले शरकामपिी बंदुकीतून छरे मारून नेमबाजी करीत असत.

इंग्रजी राजविं उलथून िंाकण्याचा आपला शवचार खरा ठरला तर येथे पेिवाई राजविं पुन्हा

येईल. पुन्हा येथे दशलतांच्या सावलीचाही शविंाळ पाळला जाईल. िूद्राशतिूद्रांच्या तोंडात िेंदूर भरून,
नव्या इमारतींच्या पायात घालू न शजवंत बळी शदला जाईल. िेतकऱ्यांना धुरी दे ण्याच्या म्हिजे शमरच्याच्या

धुरात उभे राहण्याच्या, त्यांच्या पाठीवर मोठा दर्ड ठे वन
ू प्रकवा त्यांच्या बायकोला त्यांच्या पाठीवर बसवून
उन्हात उभे करण्याच्या शिक्षा पुन्हा सुरू होतील. मनूचे कायदे मोडले तर हत्तीच्या पायाखाली दे िे, भर

चौकात फिंके मारिे, र्ुप्तांर्ाला चिंके दे िे प्रकवा फािी दे ण्याच्या क्रूर व अमानु ष शिक्षा पुन्हा सुरू होतील.
म्हिून इंग्रजी राजविं उलथवून िंाकण्याचे शवचार त्यांनी सोडू न शदले .

जोती-सरतवत्रीचर तववरह
त्या काळात मुला-मुलींची लग्ने वयाच्या आठव्या वषापययंतत उरकून िंाकीत. जोशतबांचे वय ते रा वषे

झाले . त्यांना सोयशरकी सांर्न
ू येऊ लार्ल्या.अनुरूप वधूची शनवड करण्याची जबाबदारी सर्ुिाबाई यांनी

घेतली. पुिे-सातारा रस्त्यावरील शिरवळपासून पाच शक.मी. वर असले ल्या नायर्ाव येथील खंडोजी
नेवसेपािंील यांची ज्येष्ठ कन्या साशवत्रीला त्यांनी पसंती शदली. मुलर्ी चुिचुिीत, र्ोड स्वभावाची, तल्लख

बुद्धीची होती. चपळ आशि रुपवान होती. शतचा जन्म ३ जानेवारी १८३२ रोजी झाला होता. लग्नाच्या वेळी
साशवत्रीचे वय आठ वषे होते . इ.स. १८४० मध्ये हा शववाह थािंामािंात पार पडला. वरातीसाठी हत्ती
आिला होता. दोन्ही कुिंु ं बे सधन आशि तोलामोलाची होती.

जोततबरांचे तमत्र
िाळे त शिकत असताना जोशतबांना सवग जाशतधमांचे शमत्र शमळाले . त्यांची मैत्री अखेरपययंत त कायम

राशहली. सदाशिवराव र्ोवंडे, मोरो शवठ्ठल वाळवेकर, केिवराव सीताराम भवाळकर, श्री. िेख, यिवंत
सखाराम परांजपे ही त्यांची शमत्रमंडळी होती.

तत्करलीि तशक्षणपद्धती
इंग्रज सरकारकडू न अनुदान शमळिाऱ्या िाळांमधून पंतोजी शवद्यार्थ्यांच्या मनात इंग्रज

राजविंीशवरुद्ध द्वे ष आशि चीड शनमाि करीत. हे च पंतोजी अस्पृश्य शवद्यार्थ्यांना वर्ात प्रवेि दे त नसत.
त्यांना प्रवेि शमळालाच तर वर्ाबाहे र बसून शिकावे लार्े. एकदा शवश्रामबार्वाड्यातील संस्कृत पाठिाळे त

त्या वेळचे शिक्षि तपासनीस कँडीसाहे बांनी भेिं शदली. शिस्त्याचा बािं झाला म्हिून ब्राह्मि पंशडत आशि
शवद्यार्थ्यांनी उदकिांती केली. काही संस्कृत पाठिाळे तून शिस्ती शिक्षकही असत. त्यांचा शविंाळ होत नसे.
अभ्यासक्रमात मंत्र, स्तोत्र, पुरािातील भाकडकथा, अंधश्रद्धा पोसिाऱ्या रुढींची माशहती असे. हे शिक्षि

ब्राह्मिांना जोिीपिा, पौरोशहत्य करण्यासाठी कामाचे होते . शिक्षि फारसे जीवनोपयोर्ी नव्हते , हे सत्य
जोशतबा फुले यांनी लक्षात घेतले . शिक्षिाचा आशि जीवनाचा संबध
ं जोडण्यासाठी इशतहास, भूर्ोल,
रसायनिास्त्र, भौशतकिास्त्र या शवषयांचा समावेि नव्हता.

जोशतबा फुले यांचे शिक्षि नेमके शकती झाले होते, याशवषयी शनशित माशहती उपलब्ध नाही, असे

सांशर्तले जाते; ते बरोबर नाही. त्यांच्या शनकिंवती सहकाऱ्यांनी त्या शवषयी शवश्वासाहग माशहती शदली आहे .

त्यांच्या शिक्षिातबरे च अडथळे आले होते ; पि ते शनवारले जाऊन इंग्रजी सातव्या इयत्तेपययंतत त्यांचे शिक्षि
झाले होते . त्या काळात जेवढे उच्च शिक्षिउपलब्ध होते, ते वढे त्यांनी घेतले . राजा राममोहन राय,

कृष्ट्ििास्त्री शचपळु िकर, लोकशहतवादी यांच्याएवढे शिक्षि जोशतबांनी, इ.स. १८४७ पययंतत घेतले . त्यानंतर
त्यांनी कसलीही सरकारी नोकरी केली नाही. जर्न्नाथ िंकरिेिं आशि भाऊ महाजन यांनीही त्या काळात
नोकऱ्या केल्या नाहीत. यांपक
ै ी जर्न्नाथिेिं लक्ष्मीपुत्र होते .

जोशतबा फुले यांना उत्तम प्रकारची इंग्रजी अवर्त होती. मराठी, इंग्रजीशिवाय उदूग , कानडी,

मद्रासी, र्ुजराथी एवढ्या भाषा येत होत्या. संस्कृत भाषेचे शिक्षिही त्यांनी घेतले होते . बहु भाषा ज्ञानाचे
फायदे व्यशक्तमत्त्व शवकासासाठी होतात. म्हिून त्यांनी त्यांच्या िाळे तील अभ्यासक्रमात मातृभाषा मराठी,
राष्ट्रभाषा प्रहदी आशि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारभाषा इंग्रजी असा शत्रभाषा सूत्राचा अवलं ब केला.

चौफेर वरचि
जोशतबा फुले यांचे वाचन चौफेर, शचशकत्सक आशि चोखंदळ होते . धमगिास्त्रे, तत्त्वज्ञान, शवशवध

िास्त्रांचा त्यांनी अभ्यास केला. लोकायत, सांख्य, नाथ, िाक्त, बौद्ध, जैन या प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानांचा

त्यांनी अभ्यास केला. त्याचप्रमािे वारकरी, महानु भाव, प्रलर्ायत, कबीरपंथ या मध्ययुर्ीन संप्रदायांचाही

अभ्यास केला. कबीरपंथी साधू ज्ञानशर्रीबाबा यांनी ‘शवप्रमती’ हा जाशतभेदांचे खंडन करिारा ग्रंथ

समजावून शदला. बौद्धपरंपरेतील अश्वघोष या महापंशडताचा विगजाशतव्यवस्थेचे खंडन करिारा ‘वज्रसूची’

हा ग्रंथही त्यांनी समजून घेतला. मनु स्मृतीतील शवषमतासमथगक श्लोक मॅक्समुल्लर या जमगन पंशडताच्या
आधारे समजून घेतले . वैशदक-अवैशदक, ब्राह्मि-अब्राह्मि असे भेद ब्राह्मिी ग्रंथाने केले आहे त. या
परंपरांमध्ये नेहमीच संघषग होत राशहला आहे , असे त्यांचे ठाम मत झाले .

हॅले, होमर, डॉ. शप्रचाडग , मीड, मॅक्समुल्लर, डार्थवन यांचे ग्रंथ वाचले . छ. शिवाजीमहाराज,

नेपोशलयन बोनापािंग यांची चशरत्रे समजून घेतली. शवद्रोही संत तुकाराममहाराज यांचे अभं र् पुण्याजवळ
दे हू-आळं दी पशरसरात उपलब्ध होते . ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भार्वत या ग्रंथांचा त्यांना पशरचय होता. संस्कृत

ग्रंथ वाचता यावेत, असे त्यांना वािंले . दत्तकपुत्र यिवंताला शिकशवण्यासाठीपाठक नावाचे एक शिक्षक
दरमहा १० रुपये वेतन दे ऊन नेमले होते . त्यांच्याजवळ बसून त्यांनी संस्कृत भाषेचे अध्ययन केले .
कुराििरीफ हा धमगग्रंथ समजून घेतला होता.

बायबलचे जुना व नवा करार वाचले . शिस्ती शमिनऱ्यांकडे त्यांचे नेहमी जािे -येिे होते .

धमगशवषयक चचा होत होत्या. शिक्षि, समाज, धमग, सुधारिा, रूढी िास्त्रीय दृष्टी, मानवतावाद या
शवषयांच्या चचा होत होत्या. यातूनही जोशतबांचे शवचार ठाम होत र्ेले.

शर्बन आशि ग्रँिं िंफ यांनी शलशहले ल्या प्रहदु स्थानच्या इशतहासाचा जोशतबांवर प्रभाव पडला. पि

तो जसाच्या तसा स्वीकारला नाही.

थॉमस पेन यांचे ‘राईटस ऑफ मॅन’ आशि ‘एज ऑफ शरझन’ हे दोन्ही ग्रंथ त्या काळात वैचाशरक

खळबळ उडवून दे िारे ठरले . शिस्ती धमातील पोपशर्रीवर थॉमस पेन यांनी झोड उठवून धमगक्षेत्रात वादळ

शनमाि केले होते . जोशतबा फुले यांच्या शवचारांवर या ग्रंथांचाही प्रभाव आहे ; असे मानले जाते . ‘राईटस
ऑफ मॅन’ या ग्रंथाला अमे शरकन स्वातंत्र्याच्या संदभात जॉजग वॉप्रिग्िंनच्या तरवारीएवढे च महत्त्व आहे ;
स्वातंत्र्य आशि मानवी हक्क जन्मतःच प्रत्येक स्त्री-पुरुषांना शनसर्गतःच प्राप्त होतात. काही मतलबी मािसे ते

शहरावून घेतात. इतरांना िारीशरक आशि मानशसक र्ुलामर्शर्रीत िंाकतात. फ्रेंच राज्यक्रांती, त्या
राज्यक्रांतीची स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही चतुःसूत्री, अमेशरकन नीग्रोंचा मुशक्तलढा या शवषयांचे

त्यांनी शवपुल वाचन केले होते . प्रो. शवल्सन आशि सर शवल्यम जोन्स यांनी प्रहदू धमासंबंधी शलशहले ले ग्रंथही
त्यांनी वाचले होते .

वयाच्या शवसाव्या वषी त्यांच्या; धमग, धमगग्रंथ आशि धमाचायग यांचा, हे किंपिा व एकांर्ीपिा लक्षात

आला. त्या वेळी त्यांची तौलशनक दृष्टी प्रर्ल्भ झाली होती.

प्रहदू धमग, शिस्ती धमग आशि इस्लाम धमग यांतील समता मूल्याची त्यांनी तुलना केली. मूर्थतपूजेमुळे

प्रहदू धमामध्ये कमगकांड, अंधश्रद्धांचे स्तोम माजले आहे ; ही वस्तुस्स्थती त्यांना आकलन झाली.
प्रहदु धमाचायग, ब्राह्मि हे स्वतःला भूदेव मानतात. इतर धमातील पुरोशहतांपेक्षा ते आपल्याच धमातील इतर
जातींच्या लोकांिी फारच क्रूर, कपिंी, शनदग यपिाने वार्तात, असे त्यांनी पुन्हा पुन्हा सांशर्तले आहे .

उच्चवणीय तमत्ररच्यर लग्िरत अपमरि
महापुरूषांच्या जीवनातील काही लहान प्रसंर् फार मोठा इशतहास शनमाि करतात. त्या घिंना-

प्रसंर्ांचा आघात मन, बुद्धी आशि भावना-शवचारांवर होतो. त्या संस्कारातून जीवनाला मोठी कलािंिी
शमळते .

इ.स. १८४८ मध्ये त्यांच्या एका ब्राह्मि शमत्राचे लग्न होते . त्यांनीजोशतबांना आग्रहाचे शनमंत्रि

शदले . जोशतबा त्याच्या वरातीच्या शमरविुकीतून इतरांबरोबर चालू लार्ला. विगजाशतव्यवस्थेचे मािसांची,

नावे, आडनावे, पोिाख, र्ंध, भाषा यावरून जात-धमग-विग ओळखण्याची व्यवस्था केली आहे . जोशतबांना

वरातीतील इतर ब्राह्मिांनी ओळखले . ‘हा कोि िूद्र कुिबिं!’ अिी कुजबूज आपापसात सुरू झाली. एका
ब्राह्मिाने अपिब्द बोलू न, अपमाशनत करून, र्चांडी दे ऊन त्यांना शमरविुकीच्या बाहे र काढले . आपल्या

शप्रय शमत्राच्या लग्नाच्या आनंदसोहळ्यात सहभार्ी झाले ला तरूि जोशतबा या अनपेशक्षत प्रसंर्ाने संतप्त
झाला. त्याच्या संवद
े निील मनावर मोठा आघात झाला. तो धुसफुसत घरी आला. र्ोप्रवदरावांनी कारि

शवचारले . त्यांनी सवग प्रसंर् सांशर्तला. ते व्हा र्ोप्रवदराव म्हिाले , “बरे झाले ! आता पेिवाई नाही. नाहीतर
या अपराधाबिल हत्तीच्या पायाखाली शदले असते .” र्ोप्रवदरावांनी पेिवाईत स्वतः पाशहले ले आशि ऐकले ले

प्रसंर् सांशर्तले . अिा अपराधासाठी हत्तीच्या पायी दे िे, तरवारीने डोके उडवून चेंडूप्रमािे खेळिे,

कपाळावर प्रकवा र्ुप्तांर्ांना डार् दे िे अिा क्रूर आशि अमानु ष शिक्षा वेर्वेर्ळ्या कारिासाठी दे त असत.
जोशतबांना वािंले , ‘अरे , हे भिं दारोदार जाऊन भीक मार्तात. आमच्या काबाडकष्टांवर यांचे शवलासी

जीवन सुरळीत आहे . यांची िेंबडी पोरे ही आपल्या अन्नदात्या वयोवृद्धांन ‘अरे , का रे ’ असे उद्धिंपिाने
एकेरी बोलतात. उलिं इंग्रज हे परके आहे त, सत्ताधारी आहे त, शवद्वान आहे त, ज्ञानी आहे त; तरीही ते
न्यायशप्रय, समदृष्टीचे आहे त. त्यांचा उदारमतवाद, मानवतावाद, सुसंस्कृतपिा, सेवाभाव, शनःपक्षपातीपिा

हे सदर्ुि लक्षिीय आहे त. त्यांचे धमाचे आशि राज्यसतेचे कायदे सवांना समान मानिारे आहे त. ब्राह्मि
शकतीही उदार झाला तरी तो आपल्या जातीच्या स्वाथाचा शवचार करण्याची वेळ आली की जाशतवादी

होतो; याबाबत त्यांना अनेक अनु भव आले होते . या लग्नप्रसंर्ाच्या अपमानाने त्यांनी उच्च-नीच

भेदभावाला, विगजाशतअहंकाराला, शवषमते ला नष्ट करावयाचे, असा शनधार केला. त्यासाठी कोिता मार्ग
शनवडावा, कायाचा प्रारंभ कुठू न, कसा करावा, असा शवचार सुरू केला.‘इच्छा शतथे मार्ग’ म्हितात,
त्याप्रमािे त्यांना नेमका, समपगक मार्गही सापडला.

ध्येय तितित झरले !
वयाच्या शवसाव्या वषी जोशतबा फुले यांनी जीवनध्येय शनशित केले . विगजाशतस्त्रीदास्य व्यवस्था नष्ट

करावयाची असेल, स्त्री-िूद्राशतिूद्रांना दु ःखमुक्त करावयाचे असेल; तर त्यांना शवद्या शिकशवली पाशहजे.
ब्राह्मिी व्यवस्थेचे समथगन करिारे धमगग्रंथ, पोर्थ्यापुरािे, स्मृती, वैशदक धमगसूत्रे आशि पशवत्र मानले ले सवग

ग्रंथ वाचता आले पाशहजेत. हजारो वषांपासून या व्यवस्थेने सामान्य स्त्री-पुरुषांना ज्ञानापासून दू र ठे वले .

रोिंी-बेिंी-भेिंी बंदी जाहीर करून ती कडक अमलात आिली. ‘भौशतक सुखांचा त्यार् करावा’, असा
उपदे ि करावा. भौशतक सुखांमुळे परमे श्वर प्राप्ती होत नाही, म्हिून त्यांनी कष्टातून शनमाि के ले ली संपत्ती,
ऐश्वयग, वैभव ब्राह्मिांना दान करावे. स्त्री; परमाथगमार्ातील अडसर आहे . ब्राह्मि हे च सवग सुखांचे धनी
आहे त. ते भूदेव असल्यामुळे त्यांचाच सवगत्र अशधकार आहे . ते इतरांकडू न दान स्वीकारतात म्हिजे ते

उपकारच करतात. जन्म-मरिाचे चौऱ्यांिी लक्ष फेरे चुकशवण्यासाठी, मोक्ष शमळशवण्यासाठी भूदेवांची सेवा

करावी. त्यांच्या पायाचे तीथग घेतले म्हिजे पुण्य शमळते .’ पूवगजन्म, पुनजगन्म, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, दै व,

तीथगक्षेत्रे, कमगकांड, पूजाशवधी, दानदशक्षिा, ग्रहनक्षत्रे, मुहूतग या र्ोष्टींचे स्तोम माजले होते . ते राव्या
ितकात हे माद्री पंशडताने ‘चतुवगर्प्रग चतामिी’ नावाचा ग्रंथ शलहू न त्यामध्ये जवळपास चार हजार व्रतांची
माशहती शदली आहे . शिवाय दे वदे वते चे, तीथग-क्षेत्रांचे माहात्म्य, स्तोत्र, सत्यनारायि, जप, अनु ष्ठान यांचेही

प्रस्थ होते . कष्ट करिारा वर्ग, या कमगकांडाच्या आशि खचाच्या चरखात भरडत होता. त्यांच्या कष्टातून
शनमाि झाले ल्या संपत्तीची लू िं धमाच्या नावाखाली होत होती. त्यांच्या कष्टावर सुखात राहिारा

पुरोशहतवर्ग मात्र त्यांच्याशवषयी कृतज्ञता, उपकृतता, आदर, सन्मान या भावनाही मनात ठे वीत नव्हता.
उलिं त्यांचा अवमान, हे िंाळिी, शतरस्कार केला जात होता. सवग जर्ात उपकारकत्याशवषयी एवढी
कृतघ्न बुद्धी फक्त प्रहदू धमाच्या पुरोशहतवर्ाकडे च शदसत होती.

स्त्री-िूद्राशतिूद्रांना या िोषिातून बाहे र काढावयाचे असेल तर शवद्येचा प्रसार केला पाशहजे.
।

।

।

येथील सवगसामान्य स्त्री-पुरुषांच्या दु ःखाची शचशकत्सा करून, शबनचूक रोर्शनदान करून, योग्य

उपाययोजना सुचशवली. कष्टकऱ्यांच्या संपत्तीचे हरि, ऐतखाऊ करतात. त्यांना पुण्य, स्वर्गसुखाची लालू च
दाखशवतात. मती आशि नीती भ्रष्ट झाल्यामुळे जीवनाची, शवकासाची र्ती थांबली. त्यामुळे संपत्तीचे हरि
ऐतखाऊंनी केले . मती, नीती, र्ती, शवत्त एवढी संपत्ती लु िंली र्ेल्यामुळे सवग िूद्र खचून र्ेले. त्यांनाच
शवद्या शिकशवण्याचा शनिगय झाला.

नीशतधमाचा पुरस्कार करिारी मंडळी, सामाशजक आशि वैयशक्तत जीवनात अनैशतक आचरि

करीत होती. ‘ब्रह्म सत्यं जर्स्न्मर्थ्याः’ हा अध्यात्मवादी, मायावादी शसद्धान्त लोकांची मनबुद्धी बधीर करीत

होता. अध्यात्माची र्ुंर्ी दे ऊन स्वतःला हवी ती सुखे शमळशवता येत होती. भूदे वांना प्रसन्न ठे वा, त्यांचा कोप
तुमच्या आशि सृष्टीच्या शवनािाला कारिीभूत होऊ िकतो.
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जोशतबांच्या घरात सुधारिा, क्रांशतकारी शवचार, शिक्षि यांपैकी किाचीही पूवगपरंपरा नव्हती.

तरीही त्यांना एवढे मूलभूत शवचार कसे सुचले . १) अंतःप्रेरिा, २) भारतीय पूवगसूरींचे शवचार, कायग आशि
ग्रंथावलोकन, ३) प्रत्यक्ष अनु भव आशि ४) समकालीन शिस्ती शमिनऱ्यांच्या कायातून प्रे रिा; ही कारिे
काही प्रमािात आहे त. कोिताही मठ-पीठ, कोित्याही र्ुरूचा मंत्र, आिीवाद, कृपाप्रसाद यामुळे नव्या

युर्धमाला र्शतमान करिारे कायग घडले नाही. सत्यिोधन, बुशद्धवाद, सद शववेक यांना प्राधान्य शदले .
िाळा काढावयाची, तीही पशहली िाळा मुलींसाठी, राष्ट्रमातांसाठी असेल. त्यामध्ये अस्पृश्यजातींच्या मुली

असाव्यात. या िाळांमध्ये सवग धमग, विग, जातींची मुले-मुली असतील. विगजाशतग्रस्त मानशसकतेतून मुक्त
होण्यासाठी समता मूल्याचा पुरस्कार करिारे शिक्षि द्यावे; हे जीवनध्येय शनशित केले .

सांस्थरचरलक जोततबर फुले : तवद्यर प्रसरररचे व्रत
आधुशनक महाराष्ट्रात शिक्षि प्रसार करण्यात खाजर्ी शिक्षिसंस्थांचा फार मोठा वािंा आहे .

जोशतबा फुले यांनी या कायाचा प्रारंभ केला. नैशतक शिक्षि, मूल्यशिक्षि, व्यवसायाशभमुख शिक्षि या

संकल्पना त्यांनी त्या काळात मांडल्या, अमलात आिल्या. स्वतःचे शिक्षि पूिग झाल्यानंतर इ.स. १८४८
मध्ये पुिे येथे बुधवारपेठेतील शभडे वाड्यात मुलींची या दे िातील एतिेिीयाने काढले ली राष्ट्रमातांसाठीची
ही पशहली िाळा होती.

इ.स. १८४८ हे वषग जार्शतक पातळीवर महत्त्वाचे वषग ठरले आहे . भारतामध्ये जोशतबांनी

राष्ट्रमातांची िाळा काढली. रशियामध्ये कालग माक्सग यांचा ‘साम्यवादी जाहीरनामा’ प्रशसद्ध झाला.
अमे शरकेमध्ये स्त्रीमुक्ती चळवळ सुरू झाली होती. संपूिग जर्ावर या शतन्ही घिंनांनी दाघगकाळ प्रभाव
र्ाजशवला. समाजकारि, राजकारि, धमगकारिाचा पुनर्थवचार सुरू झाला.

मुलींसाठी िाळे ची स्थापना करण्याची घिंना ज्ञात इशतहासात, हजारो वषांत या दे िात पशहल्यांदा

घडली. प्राचीन काळात स्त्री शिक्षि पद्धती अस्स्तत्वात होती, असे मानले जाते . पि मुलींसाठी िाळा होत्या,

असे स्पष्ट उल्लेख नाहीत. राजकन्या प्रधानकन्या, ऋशषकन्या यांना शिक्षि घेण्याची संधी होती. सवग
विगजातींतील मुलींना शिक्षि घेण्याची संधी जोशतबा फुले यांनी पशहल्यांदा उपलब्ध करून शदली.

ज्यांच्यासाठी िाळा काढली, त्या मुलींचे आईबाप रूढीग्रस्त होते . अंधश्रद्ध आशि भोळे होते.

त्यांनीच या िाळे ला शवरोध केला. सनातन्यांनी याशवरुद्ध मनमानी अपप्रचार सु रू केला. मुली शिकल्या तर
कुळाला बट्टा लार्ेल. धमग बुडेल. सात शपढ्या नरकात जातील. शस्त्रया शिकल्या तर त्या चंचल, अशवश्वासू,

घातकी आशि स्वैराचारी होतील. त्यांनी लहानपिी वशडलांच्या, तरुिपिी पतीच्या आशि म्हातारपिी

मुलांच्या आधीन राहावे, त्यांनी स्वतंत्रपिे कधीही जर्ू नये, अिी मनु स्मृतीची आज्ञा आहे . शस्त्रया अशवश्वासू,
खोिंारड्या असतात. उपभोग्य, प्रदिगनीय आशि संरक्षिीय असतात. ढोल, तािे, नर्ारे याप्रमािे त्यांना
बडवावे; असेही मनु स्मृती सांर्ते .मुली शिकू लार्ल्या, अक्षरे शलहू लार्ल्या तर त्या अक्षरांच्या अळ्या बनून

घरातील पुरूष जेवताना त्यांच्या तािंात येतात. शिकिाऱ्या शववाशहत मुली लवकर शवधवा होतात प्रकवा

शववाह झाल्याबरोबर त्यांना वैधव्य प्राप्त होते . शिक्षि आशि मुलीच्या पतीच्या आयुष्ट्याचा असा संबध
ं जोडू न

सनातन्यांनी मुलींच्या शिक्षिाबिल दहित शनमाि केली होती. जोशतबांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धमक्या शदल्या.
या कायापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पि ते आपल्या शनधारापासून तीळभरही ढळले नाहीत.

गृह त्यरगरचर प्रसांग
जोशतबा स्त्री शिक्षिाचे कायग बंद करीत नाहीत, हे पाहू न सनातनी जास्तच खवळले . त्यांनी

िूद्राशतिूद्र जातींमध्ये जोशतबांच्या शवरोधात अपप्रचार सुरू केला. स्वकीयांचा आशि स्वजातीचा शवरोध वाढू

लार्ला. र्ोप्रवदराव फुले यांना भेिंून ‘जोशतबाला आशि त्याच्या बायकोला घराबाहे र हाकलू न दे , नाहीतर

तुला जाशतबशहष्ट्कृत करू’, असे ठिकावून सांशर्तले . र्ोप्रवदरावांनी जोशतबांचे मन वळशवण्याचा खूप प्रयत्न
केला. पि हे कायग नवे युर्, नवे पवग घडशविारे आहे , हे जोशतबांना पक्के ठाऊक होते . त्यांनी कायग सुरू

ठे वण्याचा शनधार नम्रपिाने वशडलांजवळ बोलू न दाखशवला. र्ोप्रवदरावांनी, घर सोडू न जाण्याची आज्ञा

जड आशि दु ःखी अंतःकरिाने शदली. दोघांच्याही मनात भावसंघषग आशि शवचारसंघषग सुरू झाला. िेविंी
वशडलांची समज घालू न ते साशवत्रीबाईंसह घराबाहे र पडले .
त्यांना त्यांचे शमत्र श्री. िेख यांनी आश्रय शदला.

मुलींच्यर शरळे वर तशतक्षकरच परतहजे
मुलींच्या िाळे चे सवग शवरोधक, शवरोधाची अनेक कारिे पुढे करीत होती. लं र्ड्या सबबी सांर्त

होते . युशक्तवाद करीत होते. त्यांचा खोिंे पिा उघड झाला की, आिखी नवी कारिे पुढे करीत होते.

त्यातील एक कारि होते ; मुलींना शिकशवण्यासाठी शिशक्षका नाही. त्यांना शिस्ती शिशक्षका चालिार

नव्हती. त्या काळात शमिनरी िाळांमधून बायबल शिकवीत असत. त्यातून काही धमांतराची प्रकरिे शनमाि
झाली आशि त्यांनी खळबळ उडवून शदली. त्या काळात प्रहदू शस्त्रया शिकू िकत नव्हत्या. शिक्षि घेण्याची

परवानर्ी धमग आशि समाज दे त नव्हता. म्हिूनच जोशतबांनी या समाजशवघातक धमाज्ञेलाआशि सामाशजक
रुढीलाच आव्हान शदले . शिस्ती शिशक्षका असेल तर पालक मुलींना िाळे त पाठवीत नव्हते . मुलींना
पुरुषांनी शिकशविे म्हिजे अधमगच! तरीही प्रचार, प्रसार, जार्ृती यामुळे मंडळींनी सहकायग दे ण्याचे मान्य

केले . र्ोपाळबाबा वलं र्कर, रािबा महार, लहु जी साळवे यांनी अस्पृश्यांमध्ये जार्ृती करण्यासाठी
जोशतबांना मदत केली. शिशक्षका नाही म्हिून शवद्यार्थथनी नाहीत आशि शवद्यार्थथनी शमळत नाहीत म्हिून
शिशक्षका तयार होत नाही, या दु ष्टचक्रावर मात करण्याचा शवचार सुरू झाला.

अडचणींवर मरत, सरतवत्रीबरईांची सरथ
साशवत्रीबाई यांना अडचि कळली. त्यांनी स्वतः शिक्षि घेऊन शिशक्षका होण्याची तयारी

दाखशवली. जोशतबांनी त्यांना काही शदवस घरीच शिकशवले . पुढील शिक्षिाची जबाबदारी जोशतबांचे शमत्र

केिवराव शिवराम भवाळकर-जोिी आशि यिवंत परांजपे यांच्यावर सोपशवली. तो अभ्यासक्रम

संपल्यानंतर त्यांनी अहमदनर्र येथे जाऊन शमसेस फरार आशि पुिे येथे शमसेस शमचेल यांच्या नॉमग ल
स्कूलमध्ये अध्यापनाचे प्रशिक्षि पूिग केले . या दे िातील त्या पशहल्या प्रशिशक्षत अध्याशपका आशि

मुख्याध्याशपका; तर त्यांच्या मैत्रीि फाशतमा िेख या पशहल्या मुस्लीम प्रशिशक्षत अध्याशपका आशि
मुख्याध्याशपका होत.

कांबर कसूि पुन्हर करयारां भ
जोशतबा फुले यांनी मुलींच्या िाळा काढण्याची शजि सोडली नाही. शिक्षिातूनच पशरवतगन येईल.

क्रांती घडे ल या शवषयी त्यांची पक्की खात्री होती. ते आपले वर्गशमत्र, समशवचारी शमत्र यांच्यािी
शवचारशवशनमय करीत होते. शनरक्षर आईबापांना अशवद्येचे तोिंे समजावून सांर्त होते . िाळा कुठे

भरवावयाच्या? शिक्षक कोि? शकती? या सवग आवश्यक बाबींची पूतगता केली आशि ३ जु लै १८५१ रोजी
अण्िासाहे ब शचपळू िकरवाडा; १७ नोव्हें बर १८५१ रोजी रास्तापेठ आशि १५ माचग १८५२ रोजी वेताळपेठ

येथे मुलींसाठी तीन िाळा सुरू केल्या. त्यामध्ये अनु क्रमे ४, ३ व १ एवढे शिक्षक आशि ४८, ५१ व ३३
शवद्यार्थथनींची संख्या होती. शचपळू िकरवाड्यातील िाळे वर साशवत्रीबाई फुले या मुख्याध्याशपका होत्या. या
िाळे च्या पिंावर पशहल्याशदविी फक्त ८ मुली होत्या. ही संख्या पुढे ४८वर र्ेली.

आधु तिक सरतवत्री
साशवत्रीबाई शिशक्षका म्हिून िाळे त जाऊ लार्ल्या. एक िूद्र स्त्री शवद्या दे ण्याचे कायग करते ! धमग

बुडाला. कशलयुर् आले . आता सृष्टीचा शवनाि होिार! हा अधमग, हे पाखंड बंद केले पाशहजे. स्त्री

दाशक्षण्याचा पुरस्कार करिारे , संस्कृती संरक्षिाची, धमाचरिाची हमी पत्करले ले सनातनी; त्यांना

िाळे च्या रस्त्यावर त्रास दे ऊ लार्ले . हे िंारर्िं िंोळभैरव कुस्त्सत आशि अभद्र िंोमिे मारीत; ख़डे ,
शचखल, िेि अंर्ावर फेकीत. पान-तंबाखू खाऊन अंर्ावर थुंकण्यापययंतत मजल र्ेली. साशवत्रीबाई संयमी

आशि सहनिील होत्या. “मी तुमच्या बशहिींना शिकवीत आहे ; त्यामुळे तुम्ही मायायावर फुले उधळीत
आहात, असे मी समजते .” असे म्हिीत असत. एका िंारर्िंाने त्यांच्या पुढे जाऊन त्यांना अडशवले .
साशवत्रीबाईंनी प्रहमत आशि बळ एकविंू न त्याच्या थोबाडीत मारली. तो लिंपिंत बाजूला झाला. अनपेशक्षत
प्रसंर्ाने र्ांर्रला आशि भररस्त्यामध्ये अपमाशनत होऊन खाली मान घालू न शनघून र्ेला. त्यानंतर या
वाशघिीपुढे कोिीही आले नाही. त्यांच्यासाठी पुन्हा अंर्रक्षकाची नेमिूक केली.

या काळात साशवत्रीबाईंची एक साडी िाळे तच असे. अंर्ावरची साडी रस्त्यावरील धूळ, शचखल,

िेिाने भरले ली असे. ती साडी बदलू न त्या वर्ावर जात असत. आज स्त्री शिक्षिाचा एवढा प्रसार झाला
आहे , याचे सवग श्रेय जोशतबा-साशवत्रीबाई यांना आहे . स्त्री ही र्ृहलक्ष्मी, र्ृहदे वता असते , असे सांर्िारे

शस्त्रयांिी स्त्री म्हिून शकती अमानु ष, अपमानास्पद वार्त होते, त्याचा हा पुरावा आहे . वैशदक संस्कृतीच्या
दु िंप्पीपिाचे हे ठळक वैशिष्ट्ट्य आहे .

मुलींच्यर परीक्षर
जोशतबा-साशवत्रीबाई यांनी शिक्षिातून पशरवतगन घडवून आिण्याचा ध्यास घेतला. मुलींना त्या

काळात उत्तम दजाचे शिक्षि शदले . औपचाशरक शिक्षिाचे यि परीक्षा घेऊनच ठरशवले जाते . त्या वेळचे

िाळांचे अशधक्षक दादोबा पांडुरंर् तखगडकर यांनी १२ फेब्रुवारी १८५३ रोजी मुलींची परीक्षा घेतली. २३७
मुलींची परीक्षा पुना कॉले ज येथे झाली. परीक्षा किा असतात, हे पाहण्यासाठी ३,००० लोक जमले होते.
ते थे मोठा मंडप घातला होता. मंडपाबाहे र आशि रस्त्यावरही फार मोठी र्दी होती. एवढा मोठा

जनसमूहत्यापूवी पुिे िहरात कधीही जमला नव्हता. या िाळांचा खचग जोशतबा-साशवत्रीबाई स्वतः करीत

होते . त्यांचे शमत्र, चाहते , शिस्ती शमिनरीही खचासाठी मदत करीत होते . दशक्षिा प्राईझ सशमतीकडू न २५
रु. शमळत होते . परीक्षेतील मुलींच्या यिानंतर त्यांच्या िैक्षशिक कायाची दखल इंग्रज सरकारने घेतली.
समाजमान्यता शमळू लार्ली. त्यांच्या कायाचा लौशकक वाढला. शिक्षिाची आवड व महत्त्व वाढू लार्ले .

तशक्षण सांस्थरांचर परयर
१९व्या ितकात ब्राह्मिांशिवाय इतरांना शिक्षि घेण्याची बंदी होती. त्यामुळे ब्राह्मिांशिवाय सवग

समाज शनरक्षर होता. ‘सवांसाठी शिक्षि’ हे धोरि अमलात आिण्याचे काम एकट्या-दु कट्याचे नाही.
शिक्षिाला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त व्हावे; संस्थात्मक पायाभरिी करावी; हे कायग जीवनदानी, त्यार्ी वृत्तीने
व्हावे; शनष्ठेने पार पडावे यासाठी मुलांच्या, मुलींच्या, अस्पृश्यांच्या िाळांसाठी त्यांनी स्वतंत्र संस्था शनमाि
केल्या, सरकारकडे त्यांची नोंदिी केली.

‘नेशिंव्ह शफमे ल स्कूल, पुिे’. या संस्थेमध्ये १) सदाशिव बल्लाळ र्ोवंडे, २) मोरो शवठ्ठल वाळवेकर,

३) केिवराव सीताराम भवाळकर-जोिी, ४) सखाराम यिवंत परांजपे, ५) जोतीराव र्ोप्रवदराव फुले , ६)
शवष्ट्िू मोरे श्वर शभडे , ७) बापू रावजी मांडे, ८) बाबाजी मनाजी डें र्ळे आशि ९) जर्न्नाथ सदाशिवजी यांचा
समावेि होता.

‘शद सोसायिंी फॉर प्रमोप्रिंर् दी एज्युकेिन ऑफ महासग; मांग्ज अँड एक्सेराज’ या संस्थेमध्ये १)

सदाशिवराव बल्लाळ र्ोवंडे, २) जोतीराव र्ोप्रवदराव फुले , ३) मोरो शवठ्ठल वाळवेकर, ४) सखाराम यिवंत

परांजपे, ५) वामन प्रभाकर सहस्रबुद्धे, ६) दे वराव कृष्ट्िाजी, ७) बाबाजी र्ुिाजी नवरंर्े, ८) शवनायक
बापूजी, ९) बाळाजी महादे व आशि १०) वामन र्ोपाळ यांची शनयुक्ती केली होती. या सशमतीतील पशहले
चौघेजि शमत्र होते . त्यांची िेविंपययंतत मैत्री शिंकली. ते मुलींच्या िाळे च्या सशमतीवरही होते .

कायग अखंडपिे आशि सातत्याने व्हावे, कायाचा शवस्तार व्हावा; र्ुिात्मक आशि संख्यात्मक

शवकास व्हावा, यासाठी संस्थेला महत्त्व असते . व्यक्तीपेक्षा संस्था मोठी असते . संस्थेचे आयुष्ट्य दीघग असते.

व्यक्ती येतात आशि जातात. संस्था कायमस्वरूपी असते . व्यक्तीकडू न प्रमाद घडू िकतात.संस्थेमध्ये
सामुदाशयक शनिगय होतात, म्हिून प्रमाद िंाळता येतात. या महत्त्वाच्या कायामध्ये जोशतबा फुले यांनी
उच्चविीय शमत्रांना घेतले . ब्राह्मिांच्या शवरोधाला उत्तर दे ण्यासाठी त्यांनी हे तुतः त्यांना घेतले असावे.

यामुळे सवग विग-जातीतील मुली-मुले िाळे त येऊ लार्ली. विग-जात जाशिवेचे शवसजगन केले ले ब्राह्मि,
जोशतबा फुले यांच्याबरोबर राशहले . त्यामध्ये अनु शचत असे काहीही नव्हते .

शरळे तील अभ्यरसक्म
जोशतबांनी िाळा काढू न शिक्षि दे ण्याचा, या दे िात प्राचीन काळापासून आतापययंतत कधीही,

कोिीही न केले ला उपक्रम केला होता. शिस्ती धमोपदिेकांच्या िाळा होत्या. त्या िाळे तील अभ्यासक्रम
सवगस्वी उपयोर्ाचा नव्हता. शिस्ती धमाचा प्रसार करिे, हे त्यांचे मुख्य उशिष्ट होते . तर ब्राह्मि पंतोजीच्या

र्ावठी, खाजर्ी िाळे त अक्षर ओळख, र्शित थोडे से पाठांतर आशि दं तकथा शिकशवल्या जात असत.
संस्कृत मंत्र, स्तोत्रांचे पाठांतर म्हिजे शवद्या, अिी चुकीची समजूत रुजले ली होती. नऊ खंड पृर्थ्वी आहे .

कािी हा दहावा खंड आहे . शहमालयातून स्वर्ात जाण्यासाठी वािं आहे . ती फक्त पुण्यवान मनु ष्ट्याला

शदसते . लं का ही सोन्याची आहे . शतच्याभोवती आजही सुदिगन चक्र शफरत असते . ते थे कोिालाही जाता
येत नाही; हे ज्ञान त्या काळातील भूर्ोलाचे होते . इशतहास म्हिून अवतार कल्पना, आश्रम-जातीविगव्यवस्था, दे व-असुर यांच्या युद्धाच्या काल्पशनक कथा शिकवीत असत. र्ंर्ा नदी ओलांडून जाऊ नये,

समुद्रपयगिंन करू नये. ते महापाप असते , असले नैशतक शिक्षि होते . पयगिंक व्यापारी इंग्रज येथे येऊन
राज्य करू लार्ले , तरी पंतोजी वरीलप्रमािे शिक्षि दे त होते . अंजन, परीस शमळशवण्यासाठी, कामधेनू
कल्पवृक्षाच्या िोधासाठी काही लोक आपले सवग आयुष्ट्य आशि धन वाया घालवीत होते . अिा शनरथगक,

खु ळचिं आशि शवपरीत शवद्याशवषयक कल्पनेवर लोकशहतवादी र्ोपाळ हरी दे िमुख यांनी इ.स. १८४८ मध्ये
‘प्रभाकर’ या साप्ताशहकातून ितपत्रे शलहू न झोड उठशवली. त्यांची भाषा जोशतबा फुले यांच्यापेक्षा शतखिं,
परखड आशि सनातन्यांना झोंबिारी आहे .

या काळात युरोप खंडात राजकीय, औद्योशर्क क्रांत्या होत होत्या. वाफेवर चालिारी इंशजने, यं त्रे,

प्रर्त अवजारे, िस्त्रास्त्रे यांचे िोध लार्ले होते . व्यापार वाढत होता. युरोप खंडातील व्यापारी; जर्ात
बाजारपेठ शनमाि करीत होते . त्यासाठी राज्य शवस्तार करीत होते . आपल्या िाळे तील शवद्यार्थ्यांनाभाषा,

व्याकरि, र्शित, इशतहास, भूर्ोल या शवषयांचे ज्ञान शमळावे, त्या बरोबरच भौशतकिास्त्र, रसायनिास्त्राचेही
अद्ययावत ज्ञान आवश्यक आहे . सृष्ट्ट्य पदाथांचे अवस्थांतर, रासायशनक प्रशक्रया करून, मानवी सुखांची

साधने तयार होतात. त्याचा अनु भव घेिारे सनातनी, मात्र मंत्रांमध्ये सवग िक्ती आहे ; मंत्रसामर्थ्याने सवग
काही प्राप्त होते , असेच सांर्त होते . इंग्लं ड हा अत्यंत शचमुकला दे ि सवग जर्ावर मंत्र बळावर राज्य करीत
नाही; तर आधुशनक ज्ञान शवज्ञानाच्या आधारे तो बलवान झाला आहे , हे वास्तवही सनातनी मंडळी समजून

घेत नव्हती. भेदाभेद, शवषमता, उच्च-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्य, सोवळे -ओवळे , पशवत्र-अपशवत्र यांचे स्तोम
माजशवले . विगजाशतसंघषाला पेिंते ठे वले .

या सवग पाश्वगभम
ू ीवर जोशतबा फुले यांनी भाषा, व्याकरि, र्शित, इशतहास, भूर्ोल, भौशतकिास्त्र,

रसायनिास्त्र, त्या काळात उपलब्ध असले ले कृशषशवज्ञान इत्यादी शवषयांचा अभ्यासक्रमात समावेि असावा,
असा प्रयत्न केला.

मुला-मुलींचे ज्ञान वाढावे, स्वयंअध्ययनाचा शवकास व्हावा, या दे िातील विग-जाशतसंघषाचे ज्ञान

व्हावे, िेतीज्ञानाचा शवकास व्हावा, यासाठी शनबंध आशि वक्तृत्व स्पधा घेतल्या.

कोित्याही दे िातील शिक्षिपद्धती शतच्या अभ्यासक्रमामुळे श्रेष्ठ ठरत असते . मूलर्ामी,

व्यवसायाशभमुख, नैशतक शिक्षिावर जोशतबा फुले यांनी भर शदला. या अभ्यासक्रमातून समाज, राज्य,
शिक्षि, अथग, प्रिासन, संिोधन, संस्कृती आशि कला या क्षेत्रांना नेतृत्व प्राप्त होत असते .

तशक्षक जोततबर फुले
जोशतबा फुले हे यिस्वी शिक्षक होते . त्यांनी अभ्यासक्रम तयार केला. अभ्यासपूरक उपक्रम तयार

केले आशि राबशवले . स्वतः शवनावेतन शिक्षकाचे काम केले . िाळे च्या वेळेशिवाय आपल्या सहकारी
शमत्रांसह पालकांना भेिंत होते . शिक्षिाचे महत्त्व समजावून सांर्त होते . जे, शिक्षि कायाला शवरोध करीत

होते, त्या सनातन्यांच्या मुलीही िाळे त येऊन शिकू लार्ल्या. त्यांच्या िाळे तील मुक्ता साळवे नावाच्या १४
वषांच्या मातंर् समाजातील मुलीने शनबंध शलशहला होता. त्यामध्ये ती म्हिते, ‘ब्राह्मि लोक असे म्हितात
की, वेद तर आमचीच मत्ता आहे . आम्हीच त्याचे अवलोकन करावे. तर यावरून उघड शदसते की, आम्हास

धमग पुस्तक नाही. जर वेद ब्राह्मिांसाठी आहे त तर वेदाप्रमािे वतगन करिे, हा ब्राह्मिांचा धमग होय. जर
आम्हास धमांसंबध
ं ीपुस्तक पाहण्याची मोकळीक नाही, तर आम्ही धमगरशहत आहो, असे साफ शदसते की

नाही बरे? तर हे भर्वान, तुजकडू न आले ला कोिता धमग तो आम्हास कळीव, म्हिजे आम्ही सवग त्याचा
साशरख्या रीतीने अनुभव घेऊ.

“इमारतीच्या पायात आम्हास तेलिेंदूर पाजून पुरण्याचा व आमचा शनवयंति करण्याचा क्रम

चालशवला होता. त्या समयी महार अथवा मांर् यांपक
ै ी कोिी तालीमखान्यापुढून र्ेला असता

र्ुलिंे कडीच्या मैदानात त्याच्या शिराचा चेंडू व तलवारीचा दांडू करून खेळत होते. अिी जर सोवळ्या
राजाच्या दारावरून जाण्याची बंदी, तर शवद्या शिकण्याची मोकळीक कोठू न शमळिार?”

हा शनबंध ते व्हा फारच र्ाजला. शवद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, र्शित याशिवाय जीवनशवषयक मूलभूत

दृशष्टकोन शिकवण्यावर त्यांचा भर होता. तो शनबंध ‘ज्ञानोदय’ या वतगमानपत्राने १५·२·१८५५च्या अंकात
प्रकाशित केला. नंतर ना. शव. जोिी यांनी ‘पुिेविगन’ या त्यांच्या ग्रंथामध्ये समाशवष्ट केला. शवद्यार्थ्यांनी
चौफेर वाचन करावे, प्रचतन करावे, त्यांची आकलन आशि अशभव्यशक्तक्षमता शवकशसत व्हावी, यासाठी

स्पधांचे आयोजन करून जाहीर बक्षीस समारंभ होत असे. प्रस्थाशपत समाजव्यवस्थेची स्वतंत्र शचशकत्सा
करण्याची क्षमता शवद्यार्थ्यांमध्ये शवकशसत होत होती. शवद्यार्थ्यांमध्ये कलार्ुि आशि सौंदयगदृष्टी वाढावी,
यासाठीही ते प्रयत्न करीत.

लोकशिक्षक आशि समाजशिक्षक ही भूशमकाही जोशतबा फुले यांनी यिस्वी रीतीने पार पाडली.

जोशतबा-साशवत्रीबाई हे शवद्याथीशप्रय शिक्षक होते . ते मुलांना र्ोष्टी सांर्त. खाऊ वािंीत. पाट्या, ले खिी,

पुस्तके, कपडे दे त. मुलांिी, आंजारून-र्ोंजारून बोलत. मुला-मुलींना वािंावयाच्या वस्तूंचा साठाच
त्यांच्याकडे असायचा. शिक्षिावरील खचासाठी बडोद्याचे महाराज सयाजीराव र्ायकवाड मदत करीत
होते .

त्यांनी सुरू केले ल्या िैक्षशिक कायाला पुिे आशि पशरसरातून वाढता प्रशतसाद शमळत होता. त्या

कायाची स्तुती होऊ लार्ली. पुिे, हडपसर, जु न्नर, ओतूर, ठािे, कल्याि, मुंबई येथील शमत्र आशि

सहकारी यांनाही आपली मुले पुिे येथे शिक्षिासाठी पाठवावी असे वािंू लार्ले . मुलांच्या सोयीसाठी एक
बोशडयंत र् काढावे, असा आग्रह त्यांनी केला. ‘सुशिक्षिर्ृह’ या नावाचे बोशडयंत र् त्यांनी काढले . ते थील मुलांची
काळजी साशवत्रीबाई घेत होत्या. व्यवस्थापनाचे काम तरूि कृष्ट्िराव भाले कर पाहत होते . या बोशडयंत र्मध्ये

२५-३० शवद्याथी राहत होते . यांपक
ै ी फक्त श्रीमंत मुलांकडू न िु ल्क शमळतहोते . र्रीब मुले शनःिु ल्क राहत
असत. हु िार आशि र्रीब शवद्यार्थ्यांना शिष्ट्यवृत्ती दे ण्याची पद्धतही त्यांनी सुरू केली. त्यांच्यानंतर

कोल्हापूरचे छत्रपती राजषी िाहू महाराज आशि सातारा येथील शिक्षिमहषी आशि सत्यिोधक समाजाचे

तडफदार नेते कमगवीर भाऊराव पािंील यांनी या चळवळीचा शवकास केला.शवदभामध्ये डॉ. पंजाबराव
दे िमुख या सत्यिोधक नेत्याने हे कायग पुढे चालशवले . र्रज आशि अनु भव यांतून उपक्रम सुचत र्ेले. ते

त्यांनी प्रभावीपिे राबशवले . शिक्षि क्षेत्रामध्ये १९व्या ितकातच या प्रमािे सत्यिोधकांनी महत्त्वाचे पायंडे
शनमाि केले . ग्रंथालयाची मार्िी शवद्यार्थ्यांनी केली. त्याप्रमािे िाळे ला समृद्ध ग्रंथालयाची जोड शदली. या

प्रमािे एक शिक्षक, संस्थाचालक वसशतर्ृह-ग्रंथालय चळवळीचे जनक, शिष्ट्यवृत्ती दे ण्याची प्रथा सुरू
करिारे महापुरुष, शिक्षितज्ज्ञ या नात्याने त्यांचा आधुशनक महाराष्ट्राच्या जडिघडिीवर फार मोठा
प्रभाव पडला आहे . सत्यिोधक चळवळ आशि नव महाराष्ट्र यांचे परस्पर संबध
ं ; अिंळ आशि घशनष्ठ आहे त.

करलपतरस्स्थतीशी तशक्षणरचे समरयोजि
शिक्षि आशि सामाशजक र्रजा यांचा परस्पर संबंध फारच महत्त्वाचा असतो, हे त्या काळात

जोशतबा फुले यांनी ओळखले . समाजाच्या आर्थथक र्रजा असतात, राहिीमानाचे सामाशजक दजाचे प्रश्न

असतात, त्याचप्रमािे बौशद्धक ज्ञानाच्या र्रजा, मनाची, भावनेची सांस्कृशतक भूक असते . या र्रजा लक्षात
घेऊन, त्यांची पूतगता करण्याची जबाबदारी त्या त्या काळातील नेतृत्वाची असते. लोकांच्या आकांक्षा,

लोकभावना समजावून घेऊन त्यांची पूतगता करण्याची क्षमता शिक्षिातून शनमाि होते . प्रचशलत

समाजव्यवस्था, िासनसंस्था, दं डसत्ता, न्यायपद्धती समजावून घेण्याची क्षमता शिक्षिातून येते . िोषक
आशि िोशषत कोि आहे त, िोषिाची हत्यारे कोिती आहे त, याचे आकलन शिक्षिातून होते .

शिक्षिातून शवज्ञानशनष्ठ दृशष्टकोन तयार व्हावा, सदसदशववेक वाढावा, उपलब्ध ज्ञान-शवज्ञान आशि

मनु ष्ट्यबळ यांची सांर्ड घालावी, सभोवतालची उपलब्ध साधनसामुग्री आशि उत्पादनक्षमता यांचा मे ळ
घालावा, असे जोशतबा फुले यांना वािंत होते . शिक्षिाकडे त्या काळात त्यांनी फार र्ांभीयाने पाशहले आहे .
व्यवसाय, शिक्षिकायग, िेती या शनशमत्ताने त्यांचा समाजातील तळार्ाळांतील उपेशक्षत, दु लगशक्षत लोकांिी
संबंध आला. त्यांच्या आिा-आकांक्षा समजून घेता आल्या. सवगसामान्य लोकांच्या तात्कालीन आशि िाश्वत
र्रजा ओळखूनत्याप्रमािे शिक्षिक्रमाची जु ळिी केली. त्यांनी सवगसामान्य मािूस हाच शिक्षिाचा केंद्रप्रबदू
मानला.

मे कॉले चर तशक्षणतवषयक तझरपण्यरचर तसद्धरन्त
मे कॉले यांनी शिक्षिशवषयक शझरपण्याचा शसद्धान्त मांडला. तो येथील उच्चविीय शवचारवंतांना

फारच सोयीचा होता म्हिून त्यांनी तो उचलू न धरला. या दे िातील विग-जाशतव्यवस्था, स्त्रीशवषयक

अनु दार दृशष्टकोन, शवद्याबंदी, धमगसंस्था आशि राज्यसंस्था यांचा शिक्षिशवषयक उदासीन दृशष्टकोन; यामुळे
शिक्षिाचा फायदा खऱ्या र्रजवंतांना झाला नाही. समाजातील वरचा वर्ग अर्ोदर शिक्षि घेईल; त्यानंतर
खालच्या वर्ाला शिक्षि दे ण्यासाठी ते पुढाकार घेतील, असे र्ृहीत धरण्यात आले होते . इंग्लं डमध्ये या
शसद्धान्ताप्रमािे शिक्षि सामान्यांपययंतत र्ेले. त्या काळात कोित्याही दे िात शिक्षि दे ण्याची जबाबदारी

सरकारची मानली जात नव्हती. इंग्लं डमध्ये चचग, धमगदाय संस्था, सरंजामदार यांनी दे िग्या र्ोळा करून

सामान्यांना शिक्षि शदले . मानवतावाद, उदारमतवाद, सुसंस्कृतपिा यामुळे इंग्लं डमधील उच्चवर्ीय
मंडळींनी सामान्य लोकांच्या शिक्षिासाठी तळमळीने प्रयत्न केले . मे कॉले साहे बांचा मूळ हे तू वाईिं नव्हता.
येथील उच्चविीय मंडळी, धमगर्ुरू, पुरोशहत, जमीनदार, संस्थाशनक हे सवग संकुशचत, अनु दार, मानवद्रोही

आशि असंस्कृत होते . त्यांनी शिक्षि घेतले , शिक्षिाचे फायदे घेतले , पि ते इतरांना शमळू नये त, याची
काळजी त्यापेक्षाही जास्त घेतली. त्या काळात बडोद्याचे सयाजीराव महाराजांसारखे प्रजाशहतदक्ष आशि
शिक्षिप्रेमी संस्थाशनक अपवादात्मक होते . म्हिून शिक्षि ही फक्त उच्चवर्थियांची मक्तेदारी झाली होती.
जोशतबा फुले यांनी प्राथशमक शिक्षि सावगशत्रक, मोफत आशि सक्तीचे व्हावे, अिी क्रांशतकारक मार्िी

केली. िेतकऱ्यांकडू न जमा होिारा महसूलाचा जास्तीत जास्त शहस्सा िेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना शिक्षि

दे ण्यासाठी खचग करावा, असा आग्रह त्यांनी धरला. या मार्िीचा रेिंा अनेक स्तरांमधून वाढला. उच्चविीय
मंडळी बेचैन झाली.

चतरतरथाची सरधिे
जोशतबांचे शिक्षि त्यांच्या काळात इतर प्रशसद्ध असले ल्या उच्चशवद्याशवभूशषत, प्रशतशष्ठत व्यक्तींएवढे च

होते . त्यांनाही त्या काळात मोठ्या पर्ाराची, मानसन्मानाची नोकरी शमळू िकली असती. पि बहु जन

समाजातील त्यार्ी महामानवाची एक ठराशवक मानशसकता असते . ते त्यार्ही पूिगपिे करतात,
प्रामाशिकपिाहीसंपूिगच असतो. जोशतबा फुले यांनी नोकरी न करण्याचा शनधार केला. नोकरीची बंधने

असतात. भूशमका घेिे, शवचार मांडिे, सत्याचा आग्रह धरिे यांवर मयादा येतात. अशभव्यशक्तस्वातंत्र्याचा

संकोच होतो, म्हिून त्यांनी आपल्या जीवनाची शदिा शनशित केली. एक महत्त्वाचा शनिगयच घेऊन िंाकला.
प्रारंभी त्यांची जमीन भरपूर होती. त्यातून उत्पन्न शमळत होते . त्यावर चशरताथग चालत होता. त्यांची मांजरी
येथे ७०-७५ एकर जमीन होती. फळे , भाज्या, ऊस अिी नर्दी शपके घेत होते . त्या वेळी ते स्वतः िेतीकडे

लक्ष दे त असत. शिक्षिप्रसाराच्या कायाला वाहू न घेतल्यानंतर िेतीकडे दु लगक्ष होत र्ेले. उत्पन्न घिंत र्ेले.
पि खचग वाढला.

इ.स. १८४८ नंतर शमिन िाळे त त्यांनी शिक्षकाची अधगवळ
े नोकरी केली. ते वढ्या वेतनातून

कािंकसरीने ते खचग भार्वीत होते . उरले ल्या वेळेत दोघे पती-पत्नी स्वतः चालशवले ल्या िाळे त शवनावेतन
पूिगवळ
े नोकरी करीत.

वासुदेव बाबाजी नवरंर्े हे एक धशनक र्ृहस्थ जोशतबा यांचे चाहते होते . त्यांना इंग्लं डच्या एका

कंपनीने मुिीची एजंसी मुब
ं ई येथे शदली होती. त्यांनी जोशतबांना पुण्यासाठी सब-एजंसी शदली. या

दु कानासाठी, त्यांच्या सावत्र आईने शदले ला पैसा त्यांनी र्ुंतशवला. या दु कानावर दोन नोकर होते . दु कान
चांर्ले चालत होते . शपतळ, तांबे, सोने इत्यादी धातू शवतळशवण्यासाठी सोनारांना शवशवध आकारांच्या

मुिींचा उपयोर् होत असतो. या दु कानात त्यांची उठबैस असे. कायगकते आशि अनु यायी येथेच त्यांना भेिंत
होते .

पुिे येथे भाजीपाला खरे दी करून मुब
ं ईला पाठशवण्याचा व्यवसाय सहकारी तत्त्वावर सुरू केला.

त्यामध्ये ग्यानोबा कृष्ट्िाजी ससािे यांना चौथा शहस्सा भार्ीदारी शदली होती. तो व्यवसाय फार फायदे िीर
झाला नाही, म्हिून नंतर तो बंद केला.

कात्रजच्या बोर्द्याच्या कामाचे कंत्रािं त्यांनी घेतले होते . खडकवासला धरिाच्या कामाला चु ना,

दर्ड, खडी पुरशवण्याचे कंत्रािं त्यांनी घेतले होते . यामध्ये त्यांचे बालशमत्र सखाराम यिवंत परांजपे

भार्ीदार होते . त्याच धरिाच्या पािंाच्या कामाचेही कंत्रािं घेतले होते . ही कंत्रािंी कामे करण्यासाठी

बुलढाण्याचे रामचंद्र हरी प्रिदे आशि कृष्ट्िराव भाले कर यांच्यासोबत ‘पुिे कमर्थियल अँड कॉन्रॅस्क्िंं र्
कंपनी’ या नावाची संस्था स्थापन केली होती. येरवडा येथील पुलाच्या बांधकामाचेही कंत्रािं घेतले होते.
अशतिय मजबूत, दजे दार अिी ही सावगजशनक कंत्रािंी कामे झाली आहे त.

याप्रमािे स्वतंत्र उद्योर्, व्यवसाय करून चशरताथग चालशवला. आपल्या संसार-प्रपंचाचा भार इतर

कोिावरही पडू शदला नाही. स्वतःचा संसार व्यवस्स्थत करून मर् समाजासाठी झिंावे, अिी त्यांची
शवचारसरिी होती. त्यांच्या आयुष्ट्यामध्ये कधी भरभरािं तर कधी आर्थथक ओढाताि, असा चढउताराचा

काळ नेहमीच आला. त्यांच्याकडे शवपूल पैसा आला. तो समाजकायग, र्ोरर्शरबांना मदत, यासाठी खचग

झाला. त्यांच्याकडे येिारे -जािारे , पै-पाहु िे, अनुयायी यांची वदग ळ होती. आदराशतर्थ्य, उठ-बस यासाठी
खूप खचग होत होता. शवद्याथी, अपंर् अनाथ यांच्यासाठी फुले पती-पत्नी उदारहस्ते खचग करीत होते.
स्वतंत्र व्यवसाय करून, स्वतःचा चशरताथग चालवून सवग समाजाचा प्रपंच सुखाचा व्हावा, यासाठी प्रयत्न
करिारे हे आदिग दांपत्य होते .

दतक्षणर प्ररईझ कतमटीलर सहकरयय
जोशतबाफुले यांच्या शवचार आशि कायाची दखल इंग्रज सरकार, उच्चविीय शवद्वान आशि

सवगसामान्य जनतेने घेतली होती. सनातनी मंडळींना त्यांच्या शवचारांची दखल शवरोधी प्रशतसादासाठी का

होईना, घ्यावी लार्त होती. लोकशहतवादी, न्या. म. र्ो. रानडे , शवष्ट्िुिास्त्री पंशडत, सावगजशनक काका या
मंडळींचे काही ना काही सुधारिाकायग चालत असे. त्यांना कुिंु ं बसुधारक, मवाळ मानले जात होते , तरीही
ते वढ्याही सुधारिा सनातन्यांना मानवत नव्हत्या. जोशतबांचा सुधारिाकायाला पाप्रठबा होता. त्यांचा
शनभीडपिा, दबदबा सवगज्ञात होता. त्यांचा या सुधारकांना फार मोठा नैशतक आधार होता. सनातन्यांच्या
शवरोधापासून बचाव करण्यासाठी जोशतबांचे सहकायग घ्यावे लार्त होते .

जून १८४९ मध्ये लोकशहतवादी, शवष्ट्िू मोरे श्वर रानडे आशि इतर काही सुधारकांनी पुढाकार घेऊन

‘दशक्षिा प्राईझ कशमिंी’ स्थापन करण्याची मार्िी करिारा अजग सरकारला शदला. बापू मांडे,
लोकशहतवादी, शवष्ट्िू मोरे श्वर शभडे , अण्िासाहे ब शचपळू िकर यांनी पुढाकार घेतला. पेिवाई बुडाली तरी
ब्राह्मिांना शमळिारी दशक्षिा इंग्रज सरकारने सुरूच ठे वली होती. त्या काळात काही लाख रुपयांची ती

रक्कम होती. संस्कृत मंत्र, स्तोत्रे यांचे शनरथगक पाठांतर करिाऱ्या ब्राह्मिांना एवढी रक्कम वािंिे व्यथग होते .

कालबाह्य, शनरुपयोर्ी प्रथा बंद करावी, त्यामुळे पाठांतरकारांचे प्रकवा ती शनरथगक बडबड ऐकिाऱ्यांचे

कसले ही ऐशहक कल्याि होत नाही. उलिं पाठांतरासाठी आयुष्ट्यातील १०-१२ वषांचा काळ वाया जातो.

शिवाय ही सवग मंडळी सुधारिाशवरोधी कामकरतात. म्हिूनदशक्षिा बंद करून ती रक्कम, ‘दशक्षिा प्राईझ
कशमिंी’ शनमाि करून शतकडे वळवावी; इंग्रजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषेतून मराठीत अनु वाशदत
होिाऱ्या ग्रंथांना बशक्षसे द्यावीत; स्वतंत्र मराठी ग्रंथ प्रकािनासाठी मदत करावी, अिी मार्िी करिारा तो

अजग होता. असा अजग सरकारकडे सुधारकांनी शदला आहे ; ही माशहती कमगठ ब्राह्मिांना कळली. सरकारी
कायालयातही त्यांचाच भरिा होता. त्यांनी अजग करिाऱ्या सुधारक ब्राह्मिांना धमक्या दे िे, दबाव आििे

सुरू केले . त्यांना त्रास होऊ लार्ला. त्यांनी जोशतबांकडे सहकायग माशर्तले . ‘तो अजग सरकारकडे मी
पाठशवला आहे ’ असे त्यांनी जाहीर करून धाडिी सहकायग शदले , आशि सुधारकांची सुिंका केली. पुढे

दशक्षिा प्राईझ सशमती स्थापन झाली. शतने जोशतबा फुले यांनी चालशवले ल्या मुलींच्या िाळे साठी २५ रु.
अनु दान शदले . या सशमतीमध्ये काही शिस्ती र्ृहस्थ आशि सोवळ्या ब्राह्मिांचा भरिा झाला. त्यांच्या

‘तृतीयरत्न’ नािंकाला बक्षीस दे ण्याचे नाकारले . ते नािंक शवकत घ्यावे, अिी िाळा सशमतीकडे

शिफारसही केली नाही. ही घिंना इ.स. १८५५ मध्ये घडली. तो काळ धामधुमीचा होता. ब्राह्मि, इंग्रजी

राजविंीवर नाराज होते . वासुदेव बळवंत फडके, चाफेकर बंधू यांनी उठाव सुरू केले होते . इंग्रज

सरकारचे काळे -र्ोरे अशधकारी चैन, ऐषआरामात होते . शिक्षि, रोजर्ार, िेतीसुधारिा, सामाशजक
सुधारिेच्या कामात शढसाळपिा, शिशथलता होती. प्रिासनात साचले पिा आला होता. इंग्रजी राजविं ही
िूद्राशतिूद्रांच्या सुधारिेची पवगिी आहे , असे जोशतबांना आशि ब्राह्मि सुधारकांना वािंत होते . सुधारिांना

र्ती येत नव्हती. ब्राह्मि नोकर सुधारिाशवरोधक होते . जोशतबांनी इंग्रज सरकारवर िंीकेची झोड
उठशवली. त्यांनी आता ले खिी उचलली होती. शनभीडपिे शलहीत होते . त्यामुळे त्यांचे शिस्ती शमिनरी

शमत्र आशि इंग्रजी अशधकारी शमत्र त्यांच्याकडे सािंकते ने पाहू लार्ले . ते त्यांच्यािी फिंकून वार्ू लार्ले .

जोशतबा इंग्रजधार्थजिे होते, असा आरोप करिाऱ्यांनी, जोशतबांनी इंग्रज सरकारवर केले ली परखड िंीका

समजून घ्यावी. उलिं, बरीच ब्राह्मि मंडळी इंग्रजांिी एकशनष्ठ वार्त होती. काही मंडळी इंग्रज
राजविंीशवरुद्ध बंड आशि उठाव करण्यासाठी इतरांना शचथाविी दे त होती. यामध्ये दु हेरी हे तू होता. बंड

यिस्वी झाले आशि इंग्रजी राजविं संपली तर पुन्हा पेिवाई येईल. बंड फसले तरीही नोकरिाहीच्या
शनशमत्ताने राज्यसत्तेत आपला वािंा आहे . धमगसत्ता तर शनर्थववादपिे आपल्याच हाती आहे . या नाराज,

नाखूष ब्राह्मिांना खूष ठे वण्याचे प्रयत्न इंग्रज अशधकारी करीत होते . कंपनी सरकार आशि शिस्तीशमिनरी
यांचा ब्राह्मिांवर शवश्वास नव्हता. त्यांना राज्यसत्तेमध्ये शकतीही वािंा शदला तरी राजद्रोह करिारी ही
मंडळी आहे त, असेच त्यांचे मत होते . त्यांचा प्रभाव कमी व्हावा म्हिून सुधारकांना सहकायग करण्याची

त्यांची भूशमका होती. ईस्िं इंशडया कंपनीकडू न शब्रशिंि पालग मेंिंकडे सत्तेचे हस्तांतर झाल्यावर ब्राह्मिांना
खूष ठे वण्याचे धोरि अशधक वाढले . सरकारचा जोशतबा फुले यांना पाठींबा असायचा. पि शिक्षि,
सुधारिा, धार्थमक र्ुलामशर्री, सामाशजक अराजक नष्ट करण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे आग्रह धरला की,

ब्राह्मिांचा दबाव सरकारवर येत होता. ते कोिाला खूष करण्यासाठी प्रकवा नाराज करण्यासाठी कायग
करीत नव्हते, शलशहत नव्हते , बोलत नव्हते . स्त्रीिूद्राशतिूद्रांची िोषिमुक्ती, दु ःखमुक्ती, त्यासाठी शवद्येचा
प्रसार, ही त्यांची शनःसंशदग्ध भूशमका होती.

जोशतबा फुले यांनी शिक्षि आशि सामाशजक सुधारिाशवषयक जार्ृती घडवून आिली.

शिक्षिशवषयक कायग करताना जोशतबा-साशवत्रीबाईंना िूद्राशतिूद्र आशि उच्चविीयांकडू न त्रास झाला. छळ
झाला. अपमान झाला. त्यांच्या शमत्रांनी मात्र तनमनधनाने साथ शदली. त्यांचा परस्परांवरील शवश्वास,

कायाशवषयीची शनष्ठा शकती िंभर नं बरी होती, त्याची यावरून कल्पना येऊ िकते. हे कायग सुरू असताना
कारन्याक, ओव्हान्स, लॉडग हे स्स्िंं ग्ज, लॉडग डलहौसी यांच्यासारखे इंग्रज अशधकारी आले . त्यांच्यापययंतत ही

माशहती जात होती. सर चालग स मेिंकाफ, लॉडग शरपन, ह्यूम, वेडरबनग यांच्यासारखे इंग्रज अशधकारी तर
थेिं शिक्षिखात्यािी संबशं धत होते . शिस्ती शमिनऱ्यांिी तर या दांपत्याचे कौिंु ं शबक संबंध होते . मुंबई प्रांताचे
बोडग ऑफ एज्युकेिनचे प्रेशसडें िं सर अस्स्कगन पेरी होते . जनते च्या शिक्षिाची जबाबदारी सरकारची आहे , हे

मान्य करिारा कायदा इंग्लं डच्या पालग मेंिंने पास केला होता. सर पेरी यांनी जोशतबा-साशवत्रीबाई यांच्या
शिक्षिशवषयक कायाचा सशवस्तर अहवाल सरकारकडे पाठशवला होता. त्यामध्ये शिक्षिाच्या सवांर्ीि

उपयुक्तते वर भर शदला होता. सरकारने जनते च्या शिक्षिाची िंाळािंाळ केली होती; ते कायग या दांपत्याने
यिस्वी रीतीने, शनष्ठेने पार पाडले . त्या कायाशवषयी जार्ृती आशि शवस्तार केला. उच्चविीय मंडळींनी

शवरोध केला, त्यांचीच मुली-मुले िाळे त येऊ लार्ली. िूद्राशतिूद्र जातींना शिक्षिाची र्ोडी वािंू लार्ली.

उत्स्फूतग प्रशतसाद शमळू लार्ला. या कायासाठी त्यांचा उशचत सन्मान झाला पाशहजे, अिी अपेक्षा व्यक्त
होऊ लार्ली. ही सूचना इंग्रज सरकारने मान्य केली.

सरकररी तवद्यरखरत्यरकडू ि सन्मरि
शिक्षकांचा पर्ार १०-१५ रुपये होता, त्या काळात २०० रुपयांची िालजोडी दे ऊन सन्मान

करण्याचा शनिगय इंग्रज सरकारने घेतला. िालजोडी म्हिजे सन्मानाचे, र्ौरवाचे उच्चदजाचे प्रतीक आहे .

पुण्यामध्ये, ब्राह्मिांचे केंद्र असले ल्या िहरात आशि वस्तीमध्ये एका िूद्राचा सन्मान होिार! जर्ावर
साम्राज्य करिाऱ्या इंग्रज सरकारचे उच्चाशधकारी या कायगक्रमाला उपस्स्थत राहिार!! ब्राह्मिांच्या

इभ्रतीचा, प्रशतष्ठेचा हा प्रश्न आहे . असे होता कामा नये. हा समारंभ रि झाला पाशहजे!! ठरले आशि
सनातनी मंडळी कामाला लार्ली. इंग्रज अशधकाऱ्यांवर दबाव आिला. पुण्यात शवश्रामबार्वाड्याजवळ हा

समारंभ होिार होता; ही र्ोष्ट जास्त झोंबिारी होती. आता ब्राह्मि आशि ब्राह्मिी धमाला वाईिं शदवस

येतील. दबाव तंत्राचा उपयोर् झाला नाही. साम्राज्यवादी सरकारचाच तो शनिगय होता. तो बदलिे अिक्य

आहे ; हे लक्षात आल्यावर, असा समारंभ करू नये, िालजोडी दे ऊ नये, त्याऐवजी २०० रुपये रोख रक्कम
द्यावी; असेही सनातन्यांनी सुचशवले . पि समारंभ होिारच, त्यामध्ये काहीही बदल होिार नाही, असे
ठरले . जोशतबा फुले यांचे शमत्र, चाहते, सहकारी यांना फार आनंद झाला. हा शवजय अब्राह्मिी
मूल्यव्यवस्थेचा, तत्त्वज्ञानाचा होता. वैयशक्तक मानापमानाचा या प्रकरिात काहीही संबंध नव्हता.

१६ नोव्हें बर १८५२चा शदवस उजाडला. समारंभाची वेळ होऊ लार्ली. शवश्रामबार्वाड्यात

युरोशपयन अशधकारी, दे िी अशधकारी, शिस्ती शमिनरी, सरदार, मानकरी, प्रशतशष्ठत मंडळी यांचा दरबार
भरशवला. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई प्रांताचे र्व्हनगर उपस्स्थत होते . मेजर कँडी यांनी सरकारी

शिक्षिमंडळाचा अहवाल दरबारापुढे वाचून दाखशवला. नंतर प्रस्तुत समारंभाच्या आवश्यकते बिल शनवेदन
केले . त्यानंतर जोशतबा फुले यांना सन्मानाप्रीत्यथग िालजोडी अपगि केली. उपस्स्थत मंडळींमध्ये प्रसन्नता,
आनंद दािंला होता. सन्मान होत असताना, हा हृद्य सोहळा पाहत असताना, उपस्स्थतांची अंतःकरिे

हे लावत होती. र्व्हनगर यांनी जोशतबा-साशवत्रीबाई यांच्या सवांर्ीि कायाची मुक्तकंठाने स्तुती केली.
जोशतबा फुले यांचे सहकारी, शमत्र बापुरावजी मांडे आशि पुिे महाशवद्यालयाचे मुख्य पंशडत मोरे श्वरिास्त्री
यांनी स्त्री शिक्षिाच्या महत्त्वाशवषयी भाषिे केली. फुले दांपत्याच्या कायाचा त्यांनीही र्ौरव केला.

सत्काराला उत्तर दे ताना जोशतबा फुले यांनी अशतिय संयमाने, शवनम्रपिे आशि प्रभावी रीतीने

आपले मनोर्त व्यक्त केले . ते म्हिाले , “मी काही शविेष केले आहे , असे मला वािंत नाही. मी मायाया
कतगव्याला फक्त जार्लो आहे . जमले ल्या जनता-जनादग नाने हाच शकत्ता शर्रवावा आशि सरकारने तातडीने

स्त्री शिक्षिाचा प्रश्न हाती घ्यावा, अिी माझी शवनम्र अपेक्षा आहे .” या भाषिात र्वग, अहं कार, शवरोधकांची

शजरवली, अिी भावना नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या भाषिाचा; उपस्स्थत मंडळींच्या आशि अशधकाऱ्यांच्या

मनावर चांर्लाच प्रभाव पडला. मुलींच्या िाळा काढण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या. यासाठी
दशक्षिा प्राईझ सशमतीकडू न ७५ रुपये दे ण्याची व्यवस्था झाली. आपल्या शिक्षिासाठी उच्चविग जार्ृत होता.
स्त्री, िूद्र, अशतिूद्रांना अपशवत्र मानले होते . ते शिक्षि घेण्यासाठी पात्र नाहीत, असा मतप्रवाह होता. याच

वषी ‘अशतिूद्रांना शवद्या दे िारी मंडळी’ या नावाची शिक्षिसंस्था स्थापन केली. सरकारकडे िाळे साठी

जार्ेची मार्िी करिारा अजग संस्थेच्यावतीने शदला. पाच वषानंतर म्हिजे इ.स. १८५७ मध्ये
भोकरवाडीजवळ ६ एकर ३४ र्ुंठे जार्ा शमळाली. ती िाळा पुढे खूप वषे सुरू होती.

इ.स. १८५४ मध्ये पुिे िहरात ढाळउलट्याच्या रोर्ाची लार्ि झाली. अस्वच्छता आशि घािीमुळे

हा रोर् पसरला होता. जोशतबा फुले यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन पुिे िहर स्वच्छ केले . पािी

शनजयंततुक करण्यासाठी सरकारकडू न औषध घेऊन पािवठ्यात िंाकले . त्या वेळी काही उच्चविीय

मंडळींनी शवरोध केला. पि र्ोऱ्या साहे बलोकांचा पाप्रठबा असल्यामुळे तो शवरोध शिंकला नाही.
शिक्षिकायाला जोडू न त्यांची इतरही अिी शवधायक कामे सुरू होती.

इततहरसकरर जोततबर फुले
जोशतबा फुले यांनी बळीस्थानच्या इशतहासाचा सखोल अभ्यास केला होता. ते बळीराजाचे

अशभमानी होते , म्हिून प्रहदु स्थानला बळीस्थान म्हिीत असत. हे न्री मीड, सर शवल्यम जोन्स, कॅप. जेम्स
कुक, होरे स हायमन शवल्सन, जॉन शवल्सन वर्ैरे इंग्रज इशतहासकारांचे इशतहासग्रंथ त्यांनी अभ्यासले होते.
पि केवळ त्या एकतफी, काहीिा काल्पशनक आशि त्यांच्या शहतसंबध
ं ांना बाधा येिार नाही, अिा पद्धतीने

शलशहले ल्या माशहतीवर, ते शवसंबून राशहले नाहीत. येथील पुरािग्रंथांमधील पुरािकथा, दं तकथा,
आख्याशयका यावरील कल्पनेची, अशतियोक्तीची पुिंे खरवडू न ऐशतहाशसक सत्याची मांडिी केली.

‘छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा’मध्ये (१८६९) त्यांनी काहीइशतहास मांडला. त्यानंतर
‘र्ुलामशर्री’ (१८७३) या ग्रंथामध्ये ईश्वराच्या नऊ अवतारांची वैज्ञाशनक दृष्टीने शचशकत्सा करून ब्राह्मिशप्रय

अवतार कल्पनांमधील फोलपिा शसद्ध केला. िेतकऱ्यांचा असूड (१८८३), सावगजशनक सत्यधमग पुस्तक
(१८८९) यामध्येही इशतहासशवषयक मते व्यक्त केली आहे त.

त्यांनी प्राचीन काळातील लोकायत, सांख्य, िाक्त, नाथ, िैव, बौद्ध, जैन या दिगन परंपरांचा

अभ्यास केला. मध्ययुर्ातील वारकरी, महानुभाव, प्रलर्ायत संप्रदायांचाही अभ्यास केला. कबीरपंथ आशि
कबीरपंथी साधूंचा त्यांना सहवास लाभला होता. काही कबीरपंथी साधूंनी सत्यिोधक समाजाचे कायग केले

आहे . प्राचीन काळातील इशतहासाचा त्यांनी अभ्यास केला. ते व्हा इशतहासशवषयक जेवढी माशहती उपलब्ध
होती, ती त्यांनी अभ्यासली होती. या दे िाचा इशतहास ब्राह्मिी शवरुद्ध अब्राह्मिी तत्त्वज्ञानाच्या संघषाचा

आहे . इहवाद शवरुद्ध चैतन्यवाद असा हा संघषग प्रत्येक ितकात होत राशहला आहे . त्या काळी भारतशवद्या,
मानववंििास्त्र, उत्खननिास्त्र, भाषािास्त्र, प्राच्यशवद्या या िास्त्रांची शनर्थमतीही झाली नव्हती. तरीही अभ्यास,
प्रचतन, संिोधनपूरक कल्पकता, प्रखर बुशद्धमत्ता या आधारे त्यांनी इशतहासशवषयक काही शसद्धान्त मांडले .

त्यानंतरच्या संिोधनांमधून त्यांनी मांडले ल्या शसद्धान्तांना बळकिंी प्राप्त झाली. ते शसद्धान्त संक्षेपाने
पुढीलप्रमािे मांडता येतील.
१.

आयग हे इरािी आहे त. ते आक्रमक, रानिंी आशि प्रहसक होते . त्यांनी िंोळ्या करून

हजारो वषे या दे िावर आक्रमि केले . बळीस्थानातील क्षेत्रज राजांिी त्यांनी लढाया
केल्या. पराभूत झाले तरी काही काळ शवश्रांती घेऊन, नव्या िंोळ्या आल्यावर पुन्हा कपिं,

कारस्थाने, शफतुऱ्या करून लढत राशहले . क्षेत्रज राजांना असुर, राक्षस, दानव ठरशवले .

इतरांना दस्यू, नार्, शभल्ल, शपिाच्च, आशदवासी ठरशवले . त्यांना अस्पृश्य ठरवून र्ुलाम
केले . ब्राह्मिी इशतहास श्रीकृष्ट्िाला दे व मानतो तर त्याच्या सख्ख्या कंसमामाला असुर
ठरशवतो. सीता स्वयंवराच्यावेळी, जनकराजाने राजपुत्रांना सन्मानाने शनमंशत्रत केले होते,

त्यामध्ये क्षशत्रय राजपुत्र राविही होता. राविाला ब्राह्मिी इशतहास राक्षस ठरशवतो.
इरािी आयांिी लढाया करिाऱ्या क्षशत्रयांची, ब्राह्मिी ग्रंथांनी शवकृत विगने केली. इरािी
आयांना मदत करिाऱ्या क्षेत्रजांना प्रशतष्ठा शदली.

२.

इरािी आयांना मदत करिाऱ्या मूळ रशहवािांना त्यांनी सामावून घेतले .त्यांच्या मते ;
दे िस्थ ब्राह्मि हे , क्षेत्रज असले ले आशि नंतर आयांना जाऊन शमळाले ले लोक आहे त.
याचा पुरावा दे ताना ते म्हितात, दे िस्थ ब्राह्मिांच्या त्वचेचा रंर्, कुलदै वते , काही रूढी
िूद्राशतिूद्र यांच्याप्रमािेच आहे त.

३.

मराठे , माळी, कुिबी, धनर्र या जाती मुळात एकच आहे त. व्यवसाय भेदांमुळे ते

एकमे कांना वेर्ळे समजू लार्ले आहे त. जेजुरीचा खंडेराय हा क्षशत्रय राजा होता. त्याच्या
दोन पत्न्यांपक
ै ी एक क्षशत्रय तर दु सरी धनर्र आहे . त्या काळी या जाती एकच होत्या.

४.

बळीराजाचे राज्य हे प्रजासत्ताक राज्य होते . त्यामुळे येथे समृद्धी, सौख्य नांदत होते. ज्या

ज्या राजांनी प्रजासत्ताक राजविंीचा त्यार् केला; स्वतः चैन, शवलास, ऐषआराम करू
लार्ले , त्यांच्या राजविंींचा शवनाि झाला. त्यांनी जर्ातील अनेक उदाहरिे सांर्ून हे मत
मांडले आहे .

५.

विगव्यवस्था, जाशतव्यवस्था, स्त्रीदास्य या व्यवस्था नैसर्थर्क प्रकवा ईश्वरशनर्थमत नाहीत.

म्हिून त्या नष्ट केल्या पाशहजेत. अस्पृश्यता, उच्चनीच भेदभाव, सोवळे -ओवळे इत्यादी
कृशत्रम भेद पाळू नयेत. शिक्षिाने ते नष्ट होतील.

६.

कोिताही धमग, धमगग्रंथ प्रकवा प्रेशषत; ईश्वराकडू न येत नाही. कोिालाही अंशतम सत्याचा

प्रकवा सावगजशनक सत्याचा थांर्पत्ता लार्ले ला नाही. जे तसा दावा करतात, तो त्यांचा
हे किंपिा आहे . सवग धमगग्रंथ पुरुषांनी शलशहले ले असल्यामुळे शस्त्रयांशवषयी पक्षपात
करिारा मजकूर त्यामध्ये खूप आहे . ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, ग्रह, जप, अनु ष्ठान, मंत्र

या संकल्पना पुरोशहतवर्ाने त्यांच्या स्वाथासाठी शनमाि केले ल्या आहे त. पू जा, शवधी,
कमगकांड न करताही सत्यधमाचे आचरि करता येते आशि नैशतक जीवन जर्ता येते.
७.

बळीस्थानाचा इशतहास ब्राह्मि-अब्राह्मि संघषाचा इशतहास आहे . हा भेद ब्राह्मिीग्रंथांनीच
केला आहे . बळीराजा, वेिराजा, शहरण्यकश्यपू, बािासूर यांना कपिंाने मारले . श्रीकृष्ट्ि,
राजा प्रल्हाद, हशरिंद्र यांचा छळ करून, त्यांना ब्राह्मिी परंपरे चे अनु यायी मानले .

८.

पुरािे, पोर्थ्या, दे वदे वता आशि तीथग-महात्मे यामध्ये काल्पशनक, अशतियोक्त, अिास्त्रीय,
अवैज्ञाशनक अिा भाकडकथा शलहू न ठे वल्या. तो पशवत्र इशतहास आहे , असे समाजमनावर

प्रबबशवले . ब्राह्मि हे भूदेवआहे त. पुज्य आहे त. सवग सृष्ट्ट्यपदाथांवर त्यांचाच अशधकार

आहे . दान-दशक्षिेमुळे पुण्य शमळते , स्वर्गप्राप्ती होते . जन्ममरिाचे फेरे चुकतात; असे पुन्हा
पुन्हा सांशर्तले .
९.

ब्राह्मिांमध्ये क्षात्रते ज आहे ; असे दाखशवण्यासाठी इंद्र, वामन, परिु राम इत्यादी भेकड,
कपिंी, क्रूर आयगप्रमुखांना दे व स्थानी मानले आशि त्यांचे प्रस्थ माजशवले . पुरािकथांमध्ये

दे व-असुर लढायांमध्ये असुरांचा पराभव दाखशवला आहे . संस्कृत नािंकांमध्येही अिाच
आियाची खोिंी कथानके रचले ली असतात.

१०.

आयग-इरािी परके असल्यामुळे, त्यांना या दे िातील मूळ रशहवािांशवषयी कधीही
आपले पिा वािंला नाही. उलिं क्षेत्रजांचा द्वे ष, शतरस्कारच केला. आयांच्या िंोळ्या येत

होत्या, त्यामध्ये फक्त पुरुष असत. त्यांनी येथील शस्त्रयांना पळवून, त्यांच्यािी शववाह केले .
म्हिून शस्त्रयांनाही िूद्र मानले आहे .
११.

वेद ईश्वरशनर्थमत आहे त, हे खोिंे आहे .

१२.

चातुवगण्याची शनर्थमती ब्रह्माच्या चार अवयवांतून झाली,हा शसद्धान्त वैज्ञाशनक कसोट्यांवर
शिंकत नाही. सृशष्टशनयमांनाही त्यामुळे बाधा येते. अवतारी पुरुषांच्या जन्मकथाही अद भुत,
चमत्काशरक आशि हास्यास्पद आहे त.

जोशतबा फुले यांनी याप्रमािे इशतहासाची मांडिी केली. त्यांना जार्शतक पातळीवर संिोधनाच्या

आधारे पाप्रठबा शमळाला. हा इशतहास पारंपशरक मनाला न रुचिारा, न पिंिारा आहे . मराठी मनाला

प्राचीन आशि पेिवाईचा काल्पशनक इशतहास आजही भुरळ घालतो. ऐशतहाशसक सत्य आशि कलात्मक

वास्तव यातील फरक लक्षात घेिे आवश्यक आहे . जनसामान्यांचा वास्तव इशतहास समजून घेऊन,
वतगमानकाळचे भार राखून, भशवष्ट्यकाळाचा वेध घेतला तरच मानवी समाजशवकासाच्या नव्या वािंा शदसू

लार्तात. भशवष्ट्यातील संभाव्य धोके िंाळता येतात. सामान्य मािूसकेंशद्रत सांस्कृशतक इशतहासापासून
कोिालाही फार काळ आशि फार दू र पळता येत नाही.

विगजाशतप्रलर्भेदशनरपेक्ष इशतहासले खन कसे असावे, याचा आदिगपाठ जोशतबा फुले यांनी घालू न

शदला आहे . इशतहासतज्ज्ञ म्हिून त्यांची दखल घेिे, हे न्यायाला धरून होईल. त्यांच्या व्यशक्तमत्त्वाचा हा

एक महत्त्वाचापैलू उपेशक्षत राशहला आहे . आता मात्र इशतहासकार म्हिून त्यांची आवजूगन नोंद घेतली जात
आहे .

सत्यशोधकी सरतहस्त्यक
मानवी भावभावना आशि बौशद्धक प्रस्फुरिांचा सांस्कृशतक सहजाशवष्ट्कार साशहत्यातून होत असतो.

मानवी मन-बुद्धीचा भाशषक आशवष्ट्कार साशहत्यातून होतो. म्हिून साशहत्यातून समूहमन समजून घेता येते.
महाकाव्यातील व्यशक्तशचत्रांच्या आधारे युर्धमग, तत्कालीन सामाशजक जीवनप्रिाली, व्यक्ती आशि समष्टी

जीवनाचे सवांर्ीि दिगन घडते . या दे िात ब्राह्मिी-अब्राह्मिी या दोन मुख्य परंपरा नेहमीच अस्स्तत्वात

आहे त. त्यांचा संघषगही सुरू आहे . साशहत्यातून या परंपरा, त्यातील तत्त्वज्ञानात्मक, सौंदयगिास्त्रीय संघषग
व्यक्त झाला आहे . लोकायत, बौद्धादी परंपरा या सत्यिोधकी साशहत्यपरंपरा आहे त. मध्ययुर्ात वारकरी,

महानु भाव, प्रलर्ायत, कबीरपंथ यांनी ब्राह्मिी व्यवस्थेिी संघषग केला. लोकसाशहत्यातूनही ब्राह्मिी दे व दे वता, रूढी-प्रथा, संकेत याशवषयी उपरोध, उपहास प्रकिं होतो.

आधुशनक काळात जोशतबा फुले यांनी हे तुतः सत्यिोधकी साशहत्य शनमाि केले . मनु स्मृती पुरस्कृत

उच्च-नीच भेदभावांना आव्हान दे िारे साशहत्य त्यांनी शनमाि केले . इ.स. १८५१ मध्ये ‘भिंाशभक्षुकांना

सवाल’ हे आठ पानी पुस्तक प्रशसद्ध केले . त्याच वषी ‘पुरोशहत भिंांनो उत्तरे द्या’ हे लहानसेच र्द्यपुस्तक
शलहू न शस्त्रया आशि िूद्राशतिूद्रांच्या शिक्षिाचे समथगन केले . यातून ब्राह्मिांचा सुधारिाशवरोध आशि

िूद्राशतिूद्रांची शिक्षिशवषयक जार्ृती, या बाबी ठोसपिे शनदिगनाला आिून शदल्या. इ.स. १८५३ मध्ये

‘शनर्थमकाचा िोध’ या चार पानी पद्यमय पुस्तकात “...शवश्वाचा शनमाता आकाि असून त्यास शनर्थमक
म्हिंल्यास वावर्े होिार नाही. आकाि हे अनेक र्ुिधमाच्या मूलतत्त्वाने भरले असून, त्यापासून अनेक

प्रकारचे अनु रेिू उत्पन्न होऊन, त्यांच्या संयोर्ाने खस्थ (आकािातील) पदाथग शनमाि झाले . शकत्येक
खस्त पदाथांवर स्थळकाळक्रमास धरून जीवदृष्टी तयार होऊन, तीत बुद्धीचे व मनाचे अिू अशधक

असले ला मानवप्रािी जन्मास आला.” डार्थवनने जीवसृष्टीच्या उत्पत्ती शवकासक्रमाचा शसद्धान्त मांडल्यावर
शिस्ती धमगर्ुरूंमध्ये खळबळ उडाली होती. जोशतबा फुले यांच्या या शसद्धान्तामध्ये इशतहास, भूर्ोल,
खर्ोल, भौशतकिास्त्र, रसायनिास्त्र, प्राशििास्त्र यातील संकल्पना आल्या आहे त.
“

।

।

।

।

।

।

।

।

”

“सत्याचा िोध घेण्यासाठी शिकावे”, अिी सम्यक भूशमका त्यांनी मांडली आहे . “दे वाची उत्पत्ती

मानवी मेंदूच्या कल्पनेतून झाली आहे . सृष्टीचे शनयम हाच धमग आहे . शवकृत अनुरेिूतून शवकृत कल्पना

जन्माला येतात. त्या कल्पनांचे जन्मदाते मानवसमाजािी, त्यांच्या जीवनािी क्रूर खेळ खेळतात.” या
पुस्तकातील १४व्या अखंडात ते म्हितात,
“

।

।
।

स
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॥
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॥
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स
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॥
॥

॥”

“शनर्थमकाचा िोध म्हिजे सावगजशनक सत्याचा िोध होय. शभक्षुकांचा धमग हा पोिंाथी धमग आहे . तो

सावगजशनक सत्यधमग नाही.” इ.स. १८५४ मध्ये ‘मनु स्मृतीचा शधक्कार’ हे १५ पृष्ठांचे र्द्य पुस्तक त्यांनी
शलशहले . ब्राह्मिांना पूजनीय असले ला मनूचा आशि त्याच्या स्मृशतग्रंथाचा जाहीर शधक्कार त्यांनी केला.

मनु मत, मनूचा ग्रंथ जाळावा, असे आवाहन त्यांनी त्यांच्या अखंडांमधून केले आहे . प्रस्तुत पुस्तकाच्या
प्रस्तावनेत ते म्हितात, “हल्ली प्रहदु स्थान दे िावर इंग्रज बहादु रांचे राज्य चालू असून िूद्राशद अशतिूद्रांना व

शस्त्रयांना शलशहता-वाचता यावे, म्हिून शवद्या शिकिेची पूिग मोकळीक आहे . तरी त्यांना भिं-शभक्षूक दोन
हजार वषापूवी शलशहले ल्या मनु स्मृतीतील कायद्याच्या आधारे शिकू दे त नाहीत. त्यांनी शिकू नये म्हिून

शिकिाऱ्यांची प्रनदा-िंवाळी करून, शिकशविाऱ्या मास्तरांची व मास्तरिींची; त्यांचेवर पोरे सोरे पाठवून,

त्यांचेकडू न खडे , िेि वर्ैरेंचा मारा करून, फिंफशजती करतात आशि पोरांची माकडचेष्टा पाहू न
रे ड्यासारखे माजले ले भिं शफदीशफदी हसतात... जे भिं स्वतःस प्रहदू म्हिवून घेऊन िूद्राशद अशतिूद्रासही
प्रहदू समजतात, मर् ते भिं प्रहदूंना कमी का ले खतात, याचा िोध लावला पाशहजे. शनरशनराळ्या

पुरािग्रंथात प्रहदू िब्द न आढळता आयग व दस्यू याच िब्दांचा भरिा असून आयग हे ब्राह्मि व दस्यू हे िूद्र
असा अथग लावता येतो. म्हिून हे दोन्ही लोक एक असल्याचे म्हिवत नाही.” जोशतबा फुले यांचे शिक्षि

प्रसाराचे कायग आशि हे ले खन एकाच वेळचे आहे . वयाच्या २३व्या वषापासून ते शकती मूलभूत प्रचतन करीत
होते, त्याचा पुरावा या ले खनातून शमळतो. आयग म्हिजे ब्राह्मि आशि दस्यू म्हिजे क्षशत्रय, वैश्य आशि िूद्र

असे शतन्ही विग आहे त. एका विाचे अल्पसंख्य परके आक्रमक शवरुद्ध मूळ क्षेत्रज बहु संख्य असा हा संघषग

आहे . म्हिून ब्राह्मि मंडळी येथील सुधारिांना शवरोध करीत असते , असे ते ठामपिाने आशि साधार
मांडतात. इशतहासात आशि वतगमानकाळात याशवषयीचे पुरावे असंख्य शमळतात.

शिक्षिाचा सामाशजक आिय, मानवी जीवनाच्या सवग पैलं ू ना स्पिग करिारा असला पाशहजे.

शिक्षिाची ही सामाशजक जबाबदारी आहे , हा सत्यिोधकी दृशष्टकोन जोशतबा फुले यांनी त्यांच्या सवगच

साशहत्यातून मांडला, म्हिून त्यांचे साशहत्य हे सत्यिोधकी साशहत्य ठरते . या साशहत्याला तत्त्वज्ञानाचे

अशधष्ठान आहे . शवशिष्ट उशिष्ट्ट्ये आहे त. त्याचा अनेक अंर्ांनी शवकास झाला. स्त्री-पुरुषांचा सहभार् वाढला,

समीक्षा शनमाि झाली; समकाळात आशि उत्तर काळात या साशहत्याला अनु कूल प्रकवा शवरोधी प्रशतसाद
शमळाला, म्हिजे सवांनी दखल घेतली. या साशहत्याने वैचाशरक जार्ृती घडवून आिली, म्हिून
सत्यिोधकी साशहत्य प्रवाह हा मराठी साशहत्यातील मुख्य प्रवाह मानावा लार्तो. आजचे ग्रामीि, दशलत,

स्त्री, जन, जनवादी, कामर्ार, भिंके, आशदवासी इत्यादी सवग आधुशनक पशरवतगनवादी साशहत्य प्रवाह
म्हिजे या मुख्य प्रवाहाची अनेकशवध अपशरहायग रुपे आहे त.

सत्यिोधक साशहस्त्यक समाजवास्तवाकडे पाठ करून बसू िकत नाही. सभोवतालच्या

समकालीन वास्तवाकडे डोळे झाक करू िकत नाही. इ.स. १८६३ मध्ये ‘शवधवांची भयानक अवस्था’ हे
पुस्तक जोशतबा फुले यांनी शलशहले , अिी नोंद क्षशत्रय मराठे िास्त्री महाघिं पािंील यांनी केली आहे . त्या
काळात शवधवाशववाह-ब्राह्मि शवधवांचे केिवपन या समस्या ऐरिीवर आले ल्या होत्या.

साशहत्य आशि समाज, साशहस्त्यक आशि सामाशजक बांशधलकी, साशहस्त्यकांची नैशतकता,

प्रत्यक्षातले वास्तव आशि कलात्मक वास्तव या प्रश्नांची चचा सत्यिोधकांनी केली नाही. चचेचे र्ुऱ्हाळ
चालवून सपक रसचचा करण्याचाउद्योर्, ही उच्चभ्रूकलावाद्यांची र्रज होती. सत्यिोधकी ले खक हे

जीवनाच्या आशि समाजाच्या जीवन-मरिाच्या युद्धभूमीवर लढिारे िूर शिपाई होते . म्हिून त्यांच्या

ले खिीत धर् आशि आर् होती. त्यामुळे शवरोधकांना चिंके बसले ; पि िूद्राशतिूद्रांच्या जीवनबार्ा शहरव्या
चैतन्याने बहरू लार्ल्या. जोशतबा फुले यांच्याबरोबर साशवत्रीबाई फुले यांनीही साशहत्यले खन केले .

सत्यिोधकी ले खक-ले शखकांची यादी खूप मोठी आहे . आधुशनक काळातील सत्यिोधकी साशहत्य प्रवाहाचा
प्रारंभ त्यांच्यापासून होतो.

समरज प्रबोधिरसरठी िरट्यले खि
इ.स. १८५५ मध्ये त्यांनी ‘तृतीयरत्न’ हे नािंक शलशहले . त्या काळातील स्वतंत्र सामाशजक नािंक

शलशहिारे जोशतबा हे मराठीतील पशहले नािंककार ठरतात. त्या काळात शवष्ट्िुदास भावे पठडीतील

भार्वत-पुरािकथांवर आधारले ली प्रकवा इशतहासातील लोकशप्रय प्रसंर्ांवर आधारले ली नािंके सादर
होत होती. त्यांच्या शलशखत संशहता नसायच्या. उस्फूतग संवादांना महत्त्व होते . या नािंकांवर र्ोंधळी,

तमािा, रायरंद, भारुड, सोंर्ी भजन या लोककलाप्रकारांचा प्रभाव होता. कीतगन आशि प्रवचनाची िैली,

संवादांना होती. अख्यानावर नािंक बेतले ले होते . जोशतबा फुले यांनी स्वतंत्र िैलीने हे नािंक शलशहले .
भिंजोिी, िेतकरी-स्त्री-पुरुषांना ग्रह, दिा यांची भीती घालू न जप, अनु ष्ठान, अशभषेक या शनशमत्ताने दान,

दशक्षिा, शिधा, भोजन उकळू न कसे लु बाडतात, हे दाखवून शिक्षिानेच ब्राह्मिी दास्याच्या बेड्या तुिंू
िकतील, असा कृशतिील आिय सुचवून नािंक संपशवले आहे . नैशतक प्रेरिा जार्ृत करिारे या नािंकाचे

कथानक भिंिाहीला आव्हान दे िारे आहे . म्हिून ब्राह्मि सभासदांचे वचगस्व असले ल्या दशक्षिा प्राईस

सशमतीने या नािंकाला बक्षीस शदले नाही. मूर्थतपूजेपेक्षा ज्ञानोपासना श्रेष्ठ आहे . अंधश्रद्धा ही मािूसपिाचा
घात करते . शिक्षिाचा केंद्रप्रबदू मािूस आहे . सुधारिा आशि कले च्या पातळीवर ते कृशतवीर होते . श्रेष्ठ

दजाची कला उच्च दजाचा आनंद दे ते. त्याचप्रमािे नैशतक कृशतकायगक्रमांचा प्रचार करते . ‘तृतीयरत्न’
नािंक शलहू न त्यांनी मराठीतील स्वतंत्र, सामाशजक, कृशतप्रवि नािंकांचा प्रारंभ केला.

शरळरांच्यर व्यवस्थरपि मांडळरतूि तिवृत्ती
इ.स. १८५७च्या अर्ोदरची आशि नंतरची काही वषे धामधुमीची होती. इंग्रज सरकारशवरुद्ध उठाव

होत होते . दु सरीकडे जोशतबा फुले आशि ब्राह्मिसुधारकांनी सुधारिा कायाचा आग्रह धरला होता.

सुधारिांना पाप्रठबा शदला तर सनातनी मंडळी नाराज होते आशि शवरोध केला तर, तो योग्य नव्हे ; अिा
पेचामध्ये इंग्रज अशधकारी होते . िूद्राशतिूद्रांच्या शिक्षिासाठी सरकार काहीच करीत नाही; म्हिून जोशतबा
फुले , त्यांच्यावर कडक िंीका करीत होते . शिस्ती शमिनऱ्यांच्या धमांतर चळवळीलाही त्यांचा पाप्रठबा
नव्हता. त्यामुळे इंग्रज अशधकारी आशि शिस्ती शमिनरी नाराज झाले होते . ते अशवश्वास दाखवू लार्ले

होते . त्यांचे पूवीप्रमािे सहकायग शमळत नव्हते . िाळा चालशवण्यासाठी आर्थथक अडचिी वाढल्या होत्या.
जीवनोपयोर्ी अभ्यासक्रम तयार करिे, शनसर्ग व मानव्यिास्त्रादी शवषय शिकशविे, याबाबतीत काही ब्राह्मि

सभासद शवरोध करीत होते . या सवग पशरस्स्थतीमध्ये िाळांच्या व्यवस्थापन मंडळामध्ये आपि राहू नये ; त्या
कामातून शनवृत्त होऊन, अन्य कामांसाठी वेळ द्यावा, असा त्यांनी शनिगय घेतला. त्यांनी व्यवस्थापन
मंडळाचा राजीनामा दे ऊन; त्या कायातून शनवृत्ती घेऊन लोकशिक्षि, जनांदोलने या अशधक व्यापक
कामाकडे लक्ष शदले . खेड्यात सुरू केले ल्या अनेक िाळा चालशवण्यासाठी सरकारकडे शदल्या तर काही

िाळा स्थाशनक शिक्षि प्रसारक मंडळांच्या ताब्यात शदल्या. सहकायांिी मतभेद आशि इंग्रज अशधकाऱ्यांचा
अशवश्वास अिा पशरस्स्थतीमध्ये पदावर राहण्यापेक्षा शनवृत्ती घेिे त्यांनी पसंत केले .

लोकशहतवादी हे जोशतबा फुले यांचे शहतप्रचतक आशि चाहते होते . ते जोशतबांपेक्षा चार वषांनी मोठे

होते . त्यांनी ितपत्रे शलहू न आळिी, ऐतखाऊ, खु िालचेंडू, वेदिास्त्रांची पोपिंपंची करिाऱ्या, पुरािातील

भाकड कथा सांर्ून पोिं भरिाऱ्या; पुराशिक भिं, जोिी यांच्यावर साशत्त्वक संतापाने शलशहले . ही मंडळी
श्रम करीत नाहीत. आशि जे काही थोडे श्रम करतात ते अनु त्पादक असते . त्यातून उत्पादकता, शनर्थमती,

व्यापार, उद्योजकता, संिोधन यांचा शवकास होत नाही; अिी त्यांची रास्त तक्रार होती. शवष्ट्िुिास्त्री

शचपळू िकर यांनी शनबंधमाले तून त्यांच्यावर असभ्य, शतरसिं, उपरोशधक िैलीतून शलशहले . लोकशहतवादी

यांनी सुधारिांचा पाठपुरावा केल्यामुळे, सनातनी ब्राह्मि त्यांच्या शवरोधात ग्रामण्य, बशहष्ट्कार असली
प्रकरिे लादीत असत. इ. स. १८५८ मध्ये त्यांना वाळीत िंाकण्याची घोषिा केली. हा त्यांना
अडकशवण्याचा दु सरा प्रसंर् होता. जे स्वतः र्तानु र्शतक आहे त, अनैशतक आशि दु वगतगनी आहे त, त्यांना हा

वाळीत िंाकण्याचा अशधकार कोिी शदला; असे सनातन्यांना ठिकावून शवचारिारे , धाडिी वीर जोशतबा
हे च होते . त्यांनी पुण्यामध्ये केवळयासाठी एक मोठी सभा घेऊन लोकशहतवादी यांना वाळीत िंाकिाऱ्या
ब्राह्मिांचा शनषेध केला. जोशतबा फुले सनातन्यांच्या बाले शकल्ल्यात हे धाडस करीत होते . पाण्यात राहू न

मािािी वैर करीत होते . प्रसहाच्या आयाळीला हात घालण्याचा हा प्रयत्न होता. वाघाच्या जबड्यात हात

घालू न दात मोजण्याचा हा प्रकार होता. जोशतबा फुले आता एकिंे नव्हते . ती एक िक्ती होती. एक शवचारप्रिाली होती. िूद्राशतिूद्र समाजाची िक्ती आशि सुधारक ब्राह्मि, त्यांच्यामार्े होते. त्यामुळे जोशतबा फुले

यांचा प्रशतकार करिे सनातन्यांना सोपे नव्हते . जोशतबा फुले हे लोकशहतवादी यांच्या मदतीला अनेक
प्रसंर्ी धावून र्ेले आहे त. त्यांची मैत्री ही वैचाशरक होती. जोशतबा फुले हे सनातन्यांना आव्हान दे त होते.

जोशतबा एक िूद्र असून, धमगिास्त्राचा त्याला अशधकार नसून औद्धत्याने वार्तो, बोलतो, याचा बंदोबस्त
कसा करावा, असा शवचार सनातनी करू लार्ले .

मररे कऱ्यरांची मरघरर
िूद्राशतिूद्र आशि शस्त्रया यांच्या दु ःखमुक्तीचा आशि िोषिमुक्तीचा ध्यास जोशतबा फुले यांनी घेतला.

शवद्येच्या प्रसाराबरोबर इतरही सुधारिा काये सुरू केली. शवद्येचे अध्ययन आशि अध्यापन हे िूद्रांचे काम
नाही. तिी धमगिास्त्राची आज्ञा नाही. भूतकाळातही असे धमगबाह्य वतगन करिाऱ्यांना दे हान्ताच्या शिक्षा

ब्राह्मिांनी शदल्या आहे त. जोशतबाला समजावून सांशर्तले , तरी ते ऐकत नाहीत. सामदामदं डभेद या
चािक्यनीतीचा उपयोर् होत नाही. तो आपले कायग सोडीत नाही. आता त्याचा कायमचाच बंदोबस्त केला
पाशहजे आशि वेळीच केला पाशहजे. िूद्राशतिूद्र आशि शस्त्रयांना शवद्या शमळाली, ते जार्ृत झाले , ग्रंथ वाचू
लार्ले तर त्यातील आपल्या लबाड्या उघड होतील. म्हिून जोशतबाचे सुधारिेचे खूळ बंद पाडले च
पाशहजे.

इ.स. १८५६ साल होते . रात्री जोशतबा अंथरूिावर शवचार करीत पडले होते . त्यांना झोप येत

नव्हती. १८५७च्या बंडापूवीची धामधूम सुरू होती. इंग्रज अशधकाऱ्यांना जोशतबांशवषयी अशवश्वास, शनमाि

झाला होता. ते सुधारिा कायाला पूवीप्रमािे सहकायग दे त नव्हते. आता इंग्रजी राजविं बुडिार, पेिवाई
राजविं येिार, या खु षीमध्ये सनातनीवर्ग होता. या पशरस्स्थतीमध्ये आपले क्रांशतकायग अशधक सखोल,

व्यापक आशि भक्कम कसे करावयाचे, याचा शवचार जोशतबा करीत होते . मध्यरात्र उलिंू न र्ेली. बाहे र

अंधाराचे साम्राज्य होते . घरात समईचा िांत आशि मंद प्रकाि पडला होता. ते प्रकािशकरित्या अंधाराला
भेदण्याचा प्रयत्न करीत होते. नीरव िांतता होती. ते वढ्यात जोशतबांना कसलीतरी चाहू ल लार्ली. यावेळी
कोि झाले असावे. हातामध्ये नंग्या तलवारी घेतले ल्या दोन व्यक्ती त्यांच्यापुढे उभ्या राशहल्या. त्यांना पाहू न

जोशतबांच्या काळजात धस्स झाले . आशि जोशतबा जार्ेच असल्याचे पाहू न ते मारे करी र्ांर्रून र्ेले. भेकड
सनातन्यांना एखाद्याचा खून करण्याची प्रहमत नव्हती. सुपारी दे ऊन पाठशवले ले ते मारे करी होते .
जोशतबांनीअंदाज केला. धाडसाने, प्रेमळपिाने, कारूण्य भरल्या आवाजात त्यांनी शवचारले ,
“तुम्ही कोि? किासाठी येथे आलात?”
“...........”
“बोला! असे र्प्प उभे का?”
“तुमचा खून करण्यासाठी बामिांनी आम्हाला एक एक हजार रुपये सुपारी शदली आहे .”

“मला मारल्यामुळे तुमचा एवढा फायदा होिार असेल तर मला जरूर ठार मारा... माझे आयुष्ट्यच

दीनदशलतांसाठी आहे ....”

जोशतबांचा िांत, सोज्वळ तरीही करारी चेहरा, शनभगयपिा, त्यांच्या डोळ्यातून ओसंडिारी

करूिा, त्यांच्या बोलण्यातील मधाळपिा, यामुळे ते मारे करी पिात्तापदग्ध झाले . आपि आपल्याच

तारिहाराला मारायला शनघालो. शकती करंिंे आपि! हातातील चकाकत्या नंग्या तलवारी त्यांनी

जोशतबांच्या पायाजवळ ठे वल्या आशि त्यांच्या पायावर डोके ठे वन
ू म्हिाले ; “त्या कपिंी लोकांच्या
सांर्ण्यावरून तुमच्यासारख्या दे वमािसाला ठार करण्यासाठी आम्ही आलो. आमची चूक आम्हाला

कळली. आम्हाला माफ करा. आशि त्या पापी लोकांना ठार करण्याची परवानर्ी द्या.” ते दोघेही र्प्रहवरून
बोलत होते .

“त्याची काही आवश्यकता नाही. या प्रसंर्ाची वाच्यता कोठे ही करू नका.” जोशतबा फुले यांच्या

मनाचा मोठे पिा पाहू न ते प्रभाशवत झाले .

“आम्हाला तुमच्या कायात सहभार्ी करून घ्या. तुमच्या जीवाचे रक्षि करण्याची जबाबदारी आता

आमची.” असे म्हिू लार्ले .

दै वावर शवश्वास ठे विाऱ्या ब्राह्मििाहीचे दै व उलिंले . त्यांच्याच दु दैवाने घात केला. जोशतबांचा

घात करण्यासाठी पाठशवले ले मारे करी ब्राह्मििाहीचीहत्या करण्यासाठी स्वतः प्रेशरत झाले . या
मारे कऱ्यांपक
ै ी एक धोंशडराम नामदे व कुंभार याने जोशतबा फुले यांच्याजवळ शिक्षि घेऊन, त्यांच्याच आज्ञेने

कािी येथे जाऊन संस्कृत शवद्या संपादन केली. पंशडतराव हा बहु मानाचा शकताब शमळशवला. १२ फेब्रुवारी
१८८४ रोजी सातारा शजल्ह्यातील र्ोंदवले येथे िृर्
ं ेरी मठाच्या िंकाराचायांना आशि ब्रह्मवृद
ं ांना वेदांवरील

वादशववादामध्ये पराभूत केले . ‘सत्यिोधक समाजाची मते चांर्ली आहे त. सवग समाजाने त्या समाजाचे
अनु यायी व्हावे.’ अिी आज्ञा करिारा ताम्रपिं; शिक्का आशि सहीसह त्यांनी शदला. पंशडत धोंशडराम कुंभार
यांनी सत्यिोधक समाजाचा प्रसार खूप धडाडीने केला. त्यांनी अखंड रचनाही केली आहे ,

दु सरा मारे करी श्री. रोडे हा रामोिी होता. तो जोशतबा-साशवत्रीबाई यांचा अंर्रक्षक बनला. त्याची

सून साशवत्रीबाई रोडे सत्यिोधक समाजाची अध्यक्षा झाली. सत्यिोधक समाजाचा शवचार या कुिंु ं बाने पुढे
दोन-तीन शपढ्यांत शनष्ठेने जतन केला.

मारे कऱ्यांचे हृदयपशरवतगन घडू न नव्या इशतहास शनर्थमतीला आशि ऐशतहाशसक कायाला चालना

दे िारा असा प्रसंर् इशतहासात तरी अजोड आहे .

तिभरया प्रथे लर आचरणरतूि तवरोध
जोशतबा-साशवत्रीबाई यांचे वैवाशहक जीवन सुरू होऊन बारा वषे होऊन र्ेली. त्यांच्या वयाने शविी-

पंचशविी र्ाठली. अजूनपययंतत त्यांना संतती प्राप्त झाली नाही. त्यांच्या आप्तांना आशि शमत्र मंडळींना या
र्ोष्टीची खंत वािंत होती. त्यांनी जोशतबा यांना दु सरी पत्नी करण्याचा सल्ला शदला. त्या काळात लग्नाच्या
शकमान दोन बायका आशि एक प्रकवा शकतीही अंर्वस्त्रे बाळर्िे प्रशतष्ठेचे मानले जात होते .

जोशतबा फुले यांचे शवचार आशि आचार िास्त्रीय होते . लग्न आशि वंि शवस्तारासाठी संतती, यांचा

संबंध नसावा असे त्यांचे मत होते . वैवाशहक जीवन हे सहजीवन असते . शवचार आशि भावसाम्य,

सहअस्स्तत्वाची जािीव, परस्परांचा सन्मान; यामुळे उच्च दजाचा आनंद शमळतो. संतती हा एक आनु षंशर्क

आनंदाचा अंि आहे . पि त्यासाठी एका पत्नीची उपेक्षा करू नये. शतच्यामध्ये दोष नसेल आशि पुरुषात
असेल, तर शतला दु सरा पती करण्याची परवानर्ी, हा समाज दे त नाही. पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेचा हा

दोष आहे . शस्त्रयांना कमी समजू नये, भेदाभेद करू नये, असे त्यांचे स्पष्ट मतहोते . कारि नसताना पुरुष

अनेक बायका करतात. अंर्वस्त्रे ठे वतात. नाचर्ाण्यांना जातात. त्याचप्रमािे शस्त्रयांनी अनेक पुरुषांिी

शववाह करून त्याच घरात नवरे आिले प्रकवा पुरुष ठे वले तर चालतील का? पुरुषांपेक्षा शस्त्रया कष्टाळू,
दयाळू , त्यार्ी आशि सहनिील असतात. सत्यवानाची साशवत्री, पतीचा प्राि, यम दरबारातून परत आिते,

ही आख्याशयका शस्त्रयांचे पशतप्रेम, पशतशनष्ठा व्यक्त करण्यासाठी तयार झाली आहे . पि आपल्या पत्नीचे प्राि
परत आिण्यासाठी, एखादा तरी पुरुष यम दरबारापययंतत तर सोडाच, पि यमदरबाराच्या वािंे पययंतत तरी

जाऊन आला, अिी आख्याशयका आहे का? असा प्रश्न ते उपस्स्थत करतात. पतीप्रेमासाठी अने क शस्त्रया

स्वखु षीने सती र्ेल्या, पि पत्नीप्रेमासाठी एखादा तरी पुरुष ‘सता’ र्ेला आहे काय? असा उपरोशधक प्रश्न
ते उपस्स्थत करतात.

जोशतबा फुले यांचे सहकारी बापूजी हरी प्रिदे यांची तरूि शवधवा कन्या ताराबाई प्रिदे , बुलढािा

यांनी इ.स. १८८२ मध्ये ‘स्त्री-पुरुष-तुलना’ हा शनबंध शलहू न पुरुषप्रधान व्यवस्थेची शचशकत्सा; धमग, धमगग्रंथ,
रूढी, कथा, कादं बऱ्या, नािंके या आधारे केली. जार्शतक पातळीवरील पशहल्या स्त्रीवादी ले शखका त्या

ठरल्या आहे त. जोशतबा फुले यांच्या स्त्रीवादी शवचारांचा शवकास सत्यिोधकी परंपरे तील ताराबाई प्रिदे यांनी
केला.

जोशतबा फुले यांनी दु सरे लग्न करण्याला ठाम नकार शदला. एका शवधवा ब्राह्मि स्त्रीचा मुलर्ा

दत्तक घेतला. साशवत्रीबाई यांनी आपल्यातील मातृत्त्वभाव खूप व्यापक केला. त्यांनी बालहत्या

प्रशतबंधकर्ृहातील मुलांना आशि सुशिक्षिर्ृह या वसशतर्ृहातील मुलांना आईचे प्रे म शदले . जोशतबा
वाचावीर नव्हते. ते कमगवीर होते, शद्वभाया करण्याची चाल वाईिं आहे . त्यातून कौिंु ं शबक कलह, मानशसक

तिाव, आर्थथक समस्या शनमाि होतात. अनेक स्त्री-पुरुषांचे आयुष्ट्य वाया जाते. म्हिून त्यांनी दु सरी पत्नी

करण्याचा आग्रह िंाळला. भावशनक पातळीवरून प्रश्न न हाताळता वैचाशरक पातळीवरून त्यांची
सोडविूक करावी, असे त्यांचे धोरि होते .

तवधवर तववरहरस सरहरय्य
बाल शववाह प्रथा आशि पुनर्थववाहबंदी यामुळे उच्च विग-जातींमध्ये र्भगपात, भ्रूिहत्या यांसारखे

र्ंभीर सामाशजक र्ुन्हे सामुदाशयक पातळीवर घडत होते . या अनैशतक प्रकाराकडे समाज डोळे झाक करीत
होता. या प्रकाराचीवाच्यता झाली तर आपली, आपल्या घराण्याची अब्रू जाईल, प्रशतष्ठा धुळीस शमळे ल,

कुळाला कलं क लार्ेल, खानदानीपिाला बट्टा लार्ेल, ही भीती होती. जवळचे नातेवाईक प्रकवा िेजारचे

लोक तरूि शवधवांना मोहजाळात ओढीत होते, प्रकवा तरूि शवधवा; साशन्नध्यात येिाऱ्या पुरुषांना भुरळ
पाडीत होत्या. िास्त्री, पंशडत, पुराशिक, पुजारीही या प्रकारात सहभार्ी असत. पुढाकार कोिाचाही
असला; चूक कोिाचीही असली; तरी शनसर्ग त्याचे कायग पार पाडीत होता.

तरूि शवधवा शस्त्रयांना सांदीकोपऱ्यात बसायला सांर्त. ब्राह्मि शवधवांचे केिवपन करण्याची चाल

होती. दार्दाशर्ने, वस्त्रभूषिे, अलं कार वापरायला बंदी होती. शवधवा स्त्रीने शवद्रूप शदसावे, आकषगक शदसू
नये, यासाठी ही बाह्य बंधने होती. पि शतच्या तारूण्यसुलभ भावना दाबून ठे विे िक्य नव्हते . यातूनच

व्यशभचार होई. त्या काळात र्भगपाताची, भ्रूिहत्येची काही प्रकरिे र्ाजली होती. िंकराचायांपययंतत तक्रारी

झाल्या. इंग्रज पोशलस आशि न्यायालयापययंततही काही प्रकरिे पोहोचली होती. या सामाशजक रोर्ावर
एकच उपाय होता. शवधवांना पुनर्थववाह करण्याची परवानर्ी दे िे. कमगठ, सनातनी समाज या सुधारिेला
मान्यता दे त नव्हता. शवष्ट्िुिास्त्री पंशडत, शवष्ट्िुिास्त्री बापिं यांसारख्या सुधारकांनी शवधवांच्या पुनर्थववाहाला

िास्त्राधार काढू न शदले . त्यांचा जाहीर प्रसार केला. सनातन्यांचा रोष पत्करला. शवष्ट्िुिास्त्री बापिं यांनी

इ.स. १८४० पासून पुनर्थववाहाचा पुरस्कार केला होता. पि प्रत्यक्ष पुनर्थववाह झाल्याची नोंद नाही. जोशतबा

फुले यांनी इ.स. १८५५ मध्ये एका शवधूर पािंलाचा आशि शवधवा पािंलीिबाईचा पुनर्थववाह घडवून
आिल्याची नोंद मराठे िास्त्री नारो बाबाजी महाघिं पािंील यांनी त्याच्या म. फुले चशरत्रामध्ये केली आहे .

त्यानंतर ८ माचग १८६० रोजी िेिवी जातीतील पुनर्थववाह र्ोखल्यांच्या बार्ेत घडवून आिला. २५ जुलै
१८५६ रोजी सरकारने शवधवा शववाहाचा कायदा केला. त्यामुळे शवधवेची इच्छा असेल तर शतला पुनर्थववाह

करण्याचे स्वातंत्र्य होते . या कायद्यामुळे शतची मुले शतच्या पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्कदार ठरली. इ.स.
१८५७ मध्ये शब्रशिंि संसदे ने घिंस्फोिं दे ण्याचा शस्त्रयांचा हक्क मान्य केला. कायदे करून सुधारिांना र्ती
शमळत नाही. नैशतक बळ शमळते . पि समाजाला अशप्रय वािंिारे कायग करिाऱ्यांचा छळ होतो.

बरलतववरह प्रथे लर तवरोध
बालशववाह प्रथेला त्यांचा शवरोध होता. मुला-मुलींनी आपल्या जोडीदाराचीशनवड करावी. आवडी-

शनवडी, छं द, शवचार यांशवषयीची अनुरूपता महत्त्वाची आहे . फक्त दे खिेपिा, श्रीमंती पाहू नये, असे त्यांचे

मत होते . त्यांचे दत्तकपुत्र यिवंतराव यांचा शववाह हडपसर येथील त्यांचे नाते वाईक आशि सत्यिोधक
समाजाचे अनुयायी कृष्ट्िाजी ससािे यांची कन्या राधा उफग लक्ष्मी शहच्यािी जु ळशवला. त्यांची वये
शववाहयोग्य होईपययंतत ते थांबले . तोपययंतत राधा ऊफग लक्ष्मी शहचे शिक्षि चालू केले . सुधारिा कायग

आचरिात आििे, इतरांना पिंवून दे िे, सहकायग शमळशविे ; यामध्ये ते यिस्वी होत होते . सुधारिा
िंाळण्यासाठी नाते वाईकांच्या भावना, सामाशजक रोष, जातीचा बशहष्ट्कार ही कारिे त्यांनी कधीच पुढे केली
नाहीत.

डॉ. यिवंतचा शववाह आंतरजातीयच नव्हे तर आंतरविीय शववाह होता. कृष्ट्िाजी ससािे यांना

त्या काळी फार त्रास झाला. तरीही त्यांनी न डर्मर्ता हा शववाह घडवून आिला.

केशवपि बांदी
केिवपनाचा प्रश्न फक्त ब्राह्मि जातीतील शवधवांचा प्रश्न होता. पती शनधनानंतर त्या शवधवेचे केस

न्हाव्याकडू न भादरण्याचा शवधी होता. अनेक तरूि शवधवा या शवधीला शवरोध करीत. शतचे केस भादरले

नाहीत, तर मृत पतीच्या आत्म्याला सदर्ती प्राप्त होत नाही, असा समज होता. म्हिून शतचे हातपाय बांधून
जबरदस्तीने केस भादरले जात. पुन्हा दरमहा वस्तरा घेऊन न्हावी यासाठी येत असे. यातूनही

व्यशभचाराची काही प्रकरिे उदभवली होती. केिवपन प्रथा अशनष्ट आहे . शस्त्रयांचा अपमान करिारी आहे .

ब्राह्मि शवधवा असल्या तरी; त्या कुिाच्या तरी कन्या, बशहिी, माता आहे त. त्यांना सन्मान शमळाला
पाशहजे, या व्यापक भूशमकेने हा प्रश्न जोशतबा फुले यांनी हाताळला.

केसांना स्त्री सौंदयाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे . तसेच लोकजीवनात लोकतत्त्वीय दृष्टीनेही महत्त्व आहे .

दे व-दे वतांना शवशवध प्रकारच्या वस्तू अपगि करण्याचे नवस बोलले जातात. त्यात केस कापून ते अपगि
करण्याचेही नवस असतात. पशतशनधनामुळे दु ःखी झाले ल्या ब्राह्मि शवधवेवर केस भादरून घेऊन, शवद्रूप
होऊन; सांदीचे खापर होऊन जर्ण्याची वेळ येई. ही प्रथा पेिवाईत रूढ झाली. त्यापूवी ती महाराष्ट्रामध्ये

नव्हती. पेिवाईच्या उत्तर काळात, शब्रशिंि राजविंीत न्हावी आशि ब्राह्मि यांच्यात अनेक वेळा संघषग झाले .
काही वेळान्हाव्यांनी केिवपनावर बशहष्ट्कार िंाकला. काही वेळा बशहष्ट्कार िंाकिाऱ्या ब्राह्मिांच्या हजामती

करण्याला न्हाव्यांनी नकार शदला. या प्रसंर्ी ब्राह्मिांनी हातात वस्तरे घेऊन केिवपन केले ; परस्परांच्या
हजामती केल्या. इ.स. १८६० मध्ये पुिे येथे एका न्हाव्याच्या नव्या घराची वास्तुिांती काही भिंांनी केली;
म्हिून इतर सनातनी ब्राह्मिांनी त्यांच्यावर बशहष्ट्कार िंाकला. केिवपन आशि हजामतीसाठी न्हावी

चालतो, ते व्हा त्याचा शविंाळ होत नाही आशि न्हाव्याकडील पूजाशवधी करताना मात्र िूद्र ठरशवले जाते ;
अिीही संघषाची कारिे असत.

इ.स. १८६५ मध्ये पुिे येथे पुरुषांच्या हजामतीचे आशि शवधवांच्या केिवपनाचे दर वाढशवले , या

कारिावरून न्हावी आशि ब्राह्मि यांच्यामध्ये संघषग शनमाि झाला. या संधीचा योग्य फायदा घेण्याचे धोरि
जोशतबा फुले यांनी आखले . केिवपन प्रथेची अशनष्टता, त्यातील अमानु षता, क्रौयग यांशवषयी न्हाव्यांना

समजावून सांशर्तले . ब्राह्मिांनाही पिंवून सांशर्तले . सुधारक ब्राह्मिांचा अल्पसा पाप्रठबा शमळाला. शवधवा

ब्राह्मि शस्त्रयांची सहानु भत
ू ी शमळाली. केिवपन प्रथेला कोित्याही िास्त्रात आधार नाही, ही वस्तुस्स्थती
त्यांनी समजावून सांशर्तली. हा प्रश्न आशि संघषग प्रदीघग काळ र्ाजत होता. आता काही सुधारक ब्राह्मिही
त्यांच्या बाजूने उभे राहत होते . तत्कालीन मोठ्या खपाच्या आशि लोकशप्रय वतगमानपत्रातून जाहीर चचा

होत होती. त्यामध्ये मामा परमानंद, न्या. रानडे यांच्यासारखे शवद्वान भार् घेत होते . लोकमत शवधवांच्या

बाजूने अनु कूल होत होते . “शवधवेचे जबरदस्तीने केिवपन करिाऱ्या मािसाशवरुद्ध जो शफयाद करील;
त्याला कोिंात खिंला चालशवण्यासाठी खचग दे ण्यात येईल” अिी एकदा ‘इंदुप्रकाि’मध्ये जाशहरात आली.
आशि ही अिी जाशहरात दे िाऱ्याचे; मामा परमानंद यांनी ले ख शलहू न अशभनंदन केले .

शस्त्रयांच्या स्वातंत्र्यावर शवशवध बंधने घालू न आपल्या जातीचे श्रेष्ठत्व, खानदानीपिा प्रस्थाशपत

करण्याची चाल फार जु नी आहे . सशतप्रथा, केिवपन, बालशववाह, पुनर्थववाहबंदी, आं तरजातीय आशि
प्रेमशववाहबंदी, र्ोषापद्धती या सवग प्रथा त्यातूनच रूढ झाल्या आहे त.

तळे र्ाव ढमढे रे येथे एका न्हाव्याने आपले लग्न सत्यिोधक समाजपद्धतीने लावले . त्या लग्नात

ब्राह्मिांनी शवघ्न आिले . त्यामुळे शचडू न न्हाव्यांनी ब्राह्मिांच्या हजामती करण्याचे नाकारले . पडिी,

पंचांर्, पळी, पंचपात्री खाली ठे ऊन काखेत धोकिंी आशि हाती वस्तरा-वािंी घेण्याची वेळ ब्राह्मिांवर
आली. या प्रसंर्ी सुधारकांनी केिवपन न करण्याचे आवाहन न्हाव्यांना केले .

इ.स. १८९० मध्ये मुंबई येथे केिवपन प्रकरिावरून तीव्र वादशववाद झाले . वृत्तपत्रांचे रकानेच्या

रकाने भरून मजकूर प्रशसद्ध होऊ लार्ला. ‘दीनबंधू’, ‘इंदुप्रकाि’, ‘इंशडयन स्पेक्िंे िंर’, ‘सुबोधपशत्रका’ या
पत्रांनी केिवपनबंदीची बाजू उचलू न धरली. १४ एशप्रल १८९० रोजी मुंबईच्या एस्ल्फन्स्िंन माध्यशमक

िाळे च्यामार्े न्हाव्यांची शवरािं सभा झाली. सदोबा कृष्ट्िाजी या न्हाव्याने अध्यक्षस्थान भूषवले . या सभेत
काळजाला हात घालिारी, हृदय हे लाविारी भाषिे झाली. र्द्रे आशि केळकर यांनी पुढाकार घेतला

म्हिून सनातन्यांनी त्यांच्यावर शिव्यािापांचा वषाव केला. सत्यिोधक कामर्ार नेते नारायि मे घाजी
लोखंडे यांनी मुंबईत न्हाव्यांचा संप घडवून आिण्याच्या कामी खूप मे हनत घेतली.

जोशतबा फुले यांनीही पुण्यात न्हाव्याचा संप घडवून आिला होता. त्यांच्यापुढे प्रभावी भाषि केले .

केिवपन न करण्याचा शनधार न्हाव्यांनी केला. या कायाची दखल अमे शरकेतील स्त्रीमुक्ती चळवळीने घेतली.

त्यांनी तार पाठवून जोशतबांचे अशभनंदन केले . मानवमुक्ती, िोषिमुक्तीच्या लढ्याचे महत्त्वाचे अंर् म्हिजे
स्त्रीमुक्ती चळवळ होय. याचे महत्त्व सत्यिोधक जोशतबा फुले यांनी ओळखले . म्हिून त्यांचे अशभनंदन

अमे शरकेतील स्त्रीमुक्ती चळवळीने आशि इंग्रज मशहलांनी केले . जोशतबा फुले आशि सत्यिोधकांवर

ब्राह्मिद्वे ष्टे असा आरोप आजही केला जातो. शवधवा ब्राह्मि शस्त्रयांसाठी, त्यांना मानवते ची वार्िूक आशि
प्रशतष्ठा प्राप्त करून दे ण्यासाठी; याच मंडळींनी प्रदीघग काळ संघषग केला, ही भूशमका िंभर नंबरी होती, असे
आज काळाने शसद्ध केले आहे .

भांगी आतण झरडू करमगरररांचर सांप
जोशतबा फुले आशि सत्यिोधक समाजाचे नेते यांची चळवळ अशधकाशधक उपेशक्षत, दु लगशक्षत

लोकांपययंतत पोहोचत होती. त्यांच्याशवषयी लोकांमध्ये शवश्वास शनमाि झाला होता. या समाजातील

सामाशजक रोर्ांचे मूळ कारि विगजाशतभेदाशधशष्ठत शवषमता आहे . अनेक आर्थथक प्रश्न याच व्यवस्थेने
शनमाि केले आहे त. सामाशजक दृष्टीने हलक्या दजाची समजली जािारी कामे िूद्र आशि अशतिूद्रांकडे

सोपशवली. त्यासाठी मोबदला दे ण्याची काही व्यवस्था नव्हती. इंग्रजी राजविंीमध्ये संघिंना, चळवळी, संप

या संकल्पना येथे रुजल्या. शनरशनराळ्या भार्ांमध्ये शनरशनराळ्या प्रश्नांवर लढे सुरू होते . लोकांमध्ये
जार्ृती वाढली होती. आपले अशधकार कळले होते. स्वत्व आशि स्वाशभमान शनमाि झाला होता.

शनरशनराळ्या लढ्यांचे नेतृत्व तरूि सत्यिोधकपुढारी करीत असत. जाशतव्यवस्थेमध्ये सवात कशनष्ठस्थानी

असले ल्या मुंबई नर्रपाशलकेतील भंग्यांनी इ.स. १८८९च्या जून आशि जुलै मशहन्यात त्यांच्या
मार्ण्यांसाठी दोन वेळा संप केला. अशलबार् नर्रपाशलकेतील भंग्यांनी पर्ारवाढीची मार्िी केली होती.
अशतिद्रांच्या मार्ण्यांकडे प्रिासन र्ांशभयाने पाहत नव्हते .

अशलबार् नर्रपाशलकेतील झाडू कामर्ारांना रस्त्यावरील र्वत कापण्यास सांशर्तले म्हिून

त्यांनी इ.स. १८८९च्या ऑक्िंोबर मशहन्यात संप केला. महार जातीचे झाडू कामर्ार आशि भंर्ी यांनी एकी

करून; ते संयुक्तपिे संपावर र्ेले. त्यांच्या मार्ण्या मान्य झाल्यावरच संप शमिंला. अन्यायाशवरुद्ध संघषग
करावा, अिी वैचाशरक जडिघडि सत्यिोधक चळवळीने केली होती.

बरलहत्यर प्रततबांधक गृहरची स्थरपिर
शवधवा, िंाकले ल्या बायका; पुराशिक, िास्त्री, कथाडे , बुवा यांच्या नादी लार्ले ल्या शस्त्रया आशि

इतर कारिाने व्यशभचाराची प्रकरिे होत असत. अिा शस्त्रया र्भगपात करीत. ते व्हा आजच्याप्रमािे

र्भगपाताच्या सुशवधा नव्हत्या. याबाबत सामाशजक दृशष्टकोनही अनु दार होता. अिा फसले ल्या प्रकवा
फसशवल्या र्ेलेल्या शस्त्रया र्भगपातासाठी काहीतरी अघोरी उपाय करीत. त्यांच्या प्रािावरही संकिं येई.

काही र्रोदर शस्त्रया अनौरस संततीला जन्म दे ऊन मारून िंाकीत प्रकवा त्या शििूला कोठे तरी िंाकून
शनघून जात असत. तीथांच्या शठकािी, मोठ्या िहरात हे प्रकार मोठ्या प्रमािात घडत असत.

जोशतबा फुले सवग सामाशजक प्रश्नांकडे नैशतक दृष्टीने पाहात असत. असे प्रकार पाहू न ते व्यशथत

होत असत. कािीबाई नावाची एक ब्राह्मि शवधवा होती. मयादिीलते ने राहिाऱ्या या तरूि सुंदर स्त्रीला
िेजारच्या एका कावेबाज िास्त्र्याने मोहपाि िंाकून फसशवले . ती र्रोदर राशहली. िास्त्रीबोवाने बाळाचे
शपतृत्व नाकारले . शतने र्भगपाताचा प्रयत्न केला. तो फसला. शतने बाळाचा र्ळा, सुरीने कापून ते

सदाशिवराव र्ोंवडे यांच्या परसातील शवशहरीत फेकून शदले . ते फुर्ून पाण्यावर आल्यानंतर कािीबाईचे

कृत्य उघड झाले . ह्या प्रकरिी शतला अंदमानच्या काळ्यापाण्याची शिक्षा झाली. इ.स. १८६३ मध्ये ही
घिंना घडली. यामुळे र्ोवंडे आशि जोशतबा व्यशथत झाले . अिा शस्त्रयांना आधार दे ण्यासाठी काहीतरी

प्रयत्न करावा, असा शनिगय घेतला. त्याचवषी जोशतबा फुले यांनी साशवत्रीबाई यांच्यािी शवचारशवशनमय
करूनआपल्या राहत्या घराजवळ ‘बालहत्या प्रशतबंधक र्ृह’ काढले . “शवधनांनो, येथे येऊन र्ुप्तपिे आशि

सुरशक्षतपिे बाळं त व्हा. तुम्ही आपले मूल न्यावे प्रकवा येथे ठे वावे, हे तुमच्या खु िीवर अवलं बून राहील. त्या
मुलांची काळजी हा अनाथाश्रम घेईल.” अिा प्रकारची माशहतीपत्रके छापून, ती पुण्यात घराघरावर
लावली. वािं चुकले ल्या शस्त्रयांचे प्राि वाचावेत, जन्माला येिाऱ्या शनव्याज शििूच
ं े संर्ोपन व्हावे, या

उिेिाने फुले दांपत्याने अनाथाश्रम काढला. हे मािुसकीचे महान कायग होते . पि यामुळेही त्यांची खूप

प्रनदानालस्ती झाली. त्यांच्यावर घािेरडे आरोप करून, त्यांचे चाशरत्र्य कलं शकत करण्याचा प्रयत्न केला.
सवग िस्त्रे बोथिं झाल्यावर सनातनी मंडळी; चाशरत्र्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात, ही त्यांची फार
जु नी खोड आहे , याचा अनु भव ते पंधरा वषांपासून घेत होते .
या

अनाथाश्रमामध्ये

इ.स.

१८८४

पययंतत

३०-३५

बालके

जन्माला

आली.

आले ल्या

शस्त्रयांचीबाळं तपिे व िु श्रूषा स्वतः साशवत्रीबाई करीत असत. त्यांच्या मदतीला र्ंर्ुबाई नावाची एक वृद्ध
ब्राह्मि स्त्री होती. झाडलोिं, भांडी, धुिी, सडासारवि इत्यादी हलकी कामे करण्याकशरता मुख्यतः

सनातनी ब्राह्मिांना शहिवण्याकशरता, त्यांनी शतला मोठा पर्ार दे ऊन मुिाम नोकरीवर ठे वले होते . ते शतला

आदराने ‘माई’ म्हित. आश्रमात जन्माला आले ली बहु सख्
ं य बालके फार काळ जर्ली नाहीत. त्यातील ३४ बालके चार-पाच वषे जर्ली.

इ.स. १८७४ मध्ये एका मामले दाराची कािीबाई नावाची तरूि शवधवा बहीि र्रोदर अवस्थेमध्ये

आश्रमात आली. ती ब्राह्मि होती. शतचे बाळं तपि साशवत्रीबाईंनी स्वतः केले . शतचा अनौरस पुत्र यिवंत ; या
दांपत्याने दत्तक घेतला. पुढे मालमत्तेसंबध
ं ी किंकिंी शनमाि होऊ नयेत, म्हिून जोशतबा फुले यांनी
स्वतःचे मृत्युपत्र तयार केले . ते शनयमाप्रमािे शनबंधकांच्या कायालयात नोंदशवले . त्यामध्ये यिवंतराव फुले
यांच्या हक्कासंबंधी स्पष्ट नोंद केली.

अनाथाश्रम काढल्यामुळे वािं चुकले ल्या शवधवा शस्त्रयांचे प्राि वाचतात. भ्रूिहत्या आशि शििु हत्या

िंाळता येतात. या कामाचे सामाशजक आशि नैशतक महत्त्व लक्षात घेऊन लालिंकर उमािंकर याशज्ञक,
न्या. म. र्ो. रानडे यांनी पंढरपूर येथे, अिा प्रकारचे शवधवांसाठी सूशतकार्ृह काढण्याचा शनिगय घेतला.
जोशतबा-साशवत्रीबाई यांनी चालशवले ला शवधवाश्रम आशि बालहत्या प्रशतबंधक र्ृह त्यांनी स्वतः येऊन

पाशहले . प्राथगना समाजाच्यावतीने पंढरपूर यातीथगयात्रेच्या शठकािी तिाच धतीवर अनाथाश्रम काढला. तो
आजही अस्स्तत्वात आहे . त्यानंतर शवशवध तीथगयात्रा, धार्थमक स्थळे , मोठ्या िहरातून असे आश्रम शनघाले .

िासनानेही अिा कामाला आर्थथक साहाय्य दे ण्याचे धोरि अवलं शबले आहे . त्याच काळात जोशतबांनी
‘शवधवांची भयानक अवस्था’ या नावाची एक लहानिी पुस्स्तका प्रशसद्ध केली होती, अिी आठवि
महाघिंिास्त्री यांनी शलशहली आहे . ती पुस्स्तका उपलब्ध झाले ली नाही.

छत्रपती तशवरजीररजे यरांच्यर समरधीचर तजणोद्धरर
छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्याशवषयी जोशतबा फुले यांच्या मनात अपार आदरभाव होता. ते

त्यांना ‘कुळवाडी भूषि’, ‘िूद्राशतिूद्रांचा राजा’, ‘िूद्राशतिूद्रांना जािीव दे ऊन क्षशत्रयत्वाचे भान दे िारा
रयते चा राजा’ असे र्ौरवाने म्हितात. त्यांनी ‘छ. शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा’ शलशहला. त्यामध्ये

वस्तुशनष्ठ इशतहासाची मांडिी केली. दे वीचा आिीवाद आशि तलवार, रामदास आशि दादोजी कोंडदे व
यांचे र्ुरूत्व, र्ोब्राह्मि प्रशतपालक या प्रचशलत दं तकथांना नकार शदला. उच्चविीय मंडळींनी स्वाथासाठी

शनमाि केले ल्या दं तकथांना इशतहास म्हिून मान्यता दे ण्याच्या सामाशजक मानशसकतेला त्यांनी धक्का
शदला. िूद्राशतिूद्र, कष्टकरी सोबत्यांना संघशिंत करून अन्यायी राज्यसत्तेला छ. शिवाजी महाराज यांनी
शवरोध केला. राजे, सरंजामदार आशि उच्चविीय यांच्या अन्यायाला शवरोध करिारा हा िूर, पराक्रमी,

धाडसी, प्रजाशहतदक्ष असा असामान्य राजा होता. मराठे , कुिबी, माळी, धनर्र, आग्री, कोळी, मुसलमान
यांनाही सत्तेत वािंा शदला. बळी वंिातील हा महत्त्वाचा दु वा होता; म्हिून त्यांच्या समाधीचे दिगन
घेण्यासाठी ते पुण्याहू न रायर्डावर र्ेले. त्या शवस्तीिग पशरसरात शफरून समाधीचा िोध घेतला. शतथे खूप

झाडे झुडपे वाढले ली होती. त्यांनी ती कािंे री झुडपे तोडू न-उपिंू न िंाकली. थोड्या वेळाने पुजारी आला.
‘येथे तुम्ही का शनर्ा करीत आहात?’ असा जाब शवचारला. त्यांनी त्याच्यािी बोलू न, त्याला समजावून
सांशर्तले . समाधी धुवन
ू काढू न त्यावर आदराने फुले वाशहली. तरीही त्या उच्चविीय पुजाऱ्याने उमगिंपिाने
ती फुले लाथेने उडवून शदली. जोशतबा फुले यांनी त्याची कान उघाडिी केली.

पुिे येथे येऊन काही मंडळींची बैठक घेतली. रायर्ड येथील समाधीस्थानाच्या दु रवस्थेची माशहती

शदली. त्यानंतर ‘शिवजयंती महोत्सव मंडळ’ स्थापन करावे, असा शवचार पुढे आला. इ.स. १८६७ मध्ये या
शवचाराला मूतग स्वरूपआले . याप्रमािे शिवजयंती उत्सवाचे महत्त्व ओळखून, तो उत्साहाने साजरा
करण्यात पुढाकार घेण्याचे श्रेय सत्यिोधक जोशतबा फुले यांच्याकडे जाते .

‘जरततभेदतववेकसरर’चे प्रकरशक
विगजाशतव्यवस्थेतून शनमाि झाले ली शवषमता, उच्चनीच भेदभावातून शनमाि होिारा अहंकार,

यामुळे समाजातील फार मोठ्या लोकसंख्येचा होिारा अपमान प्रत्येक शवचारी आशि संवद
े नािील मनाला
अस्वस्थ करीत होता. ब्राह्मिी धमामध्ये सुधारिा करण्यासाठी ब्राह्मोसमाज, प्राथगनासमाज, मानवसभा,
परमहं स मंडळी अिा सभा आशि मंडळी पुढे येत होती. विगजाशतव्यवस्थेला िास्त्रांमध्ये आधार नाही. ही

व्यवस्था कृशत्रम आशि मानवशनर्थमत आहे ; अिी मांडिी प्राचीन काळापासून आपल्या दे िात झाली आहे .
सुधारिा कायाला िास्त्रीय आधार दे ण्यासाठी त्या काळात ग्रंथ शनर्थमती होऊ लार्ली. तत्त्ववैचाशरक मांडिी

करिारे खंडन-मंडनात्मक िास्त्रीय ले खन होिे आवश्यक होते . असे ले खन करिारे अभ्यासक कमी होते.
त्यातही ले खन करण्याचे धाडस करिारे कमी होते . आशि शलशहले च तर कोिी प्रकाशित करावयाचे, हा

प्रश्न होता. कारि या सवांचा छळ होत होता. त्यांची प्रनदानालस्ती होत होती. अिाही प्रशतकूल

पशरस्स्थतीमध्ये तुकाराम तात्या पडवळ या भंडारी समाजात जन्मले ल्या धशनक र्ृहस्थाने धाडस केले .

प्रशतकूल पशरस्स्थतीिी झर्डू न मराठी, इंग्रजी आशि संस्कृत भाषेत त्यांनी प्रर्ती केली. रे ल्वे खात्यात आशि

वॉलकॉिं कंपनीत नोकरी केली. नंतर ‘एस. नारायि आशि कंपनी’ या नावाचा स्वतंत्र उद्योर् सुरू केला.

मुंबईतील शथऑसॉफी आशि होशमओपॅथीचे ते अग्रदू त मानले जातात. १९व्या ितकातील सामाशजक आशि
वैचाशरक चळवळीत ते सशक्रय सहभार् घेत होते . ते प्राथगना समाजािी संबंशधत होते . जोशतबा फुले यांचे ते
शमत्र होते .

तुकाराम तात्या पडवळ यांनी ‘तत्त्वशववेचक ग्रंथ प्रसारक मंडळी’ स्थापन करून शिस्ती

शमिनऱ्यांचे प्रहदू धमावरील हल्ले परतशवण्यासाठी संतकाव्ये आशि चशरत्रे प्रकाशित केली. “सवग जर् दे वांच्या
स्वाधीन, ते दे व मंत्रांच्या स्वाधीन, ते मंत्र ब्राह्मिांच्या स्वाधीन; म्हिून ब्राह्मि हे च सवांचे दै वत होय.
पृर्थ्वीमध्ये सवग तीथे आहे त. ती समुद्राच्या ठायी आहे त, आशि समुद्रातील सवग तीथे ब्राह्मिांच्या उजव्या
पायात आहे त. म्हिून त्यांचे पाय धुवन
ू , ते पािी तीथग म्हिून सवांनी प्यावे. शववादामध्ये ब्राह्मिांवर कोिीही

शवजय शमळवू नये. ब्राह्मिांची संपत्ती शवषाप्रमािे असते , (सबब ती कोिीही घेऊ नये.)”याप्रमािे मंत्र तयार
केले .शवद्याबंदी केली. ज्ञानाची कवाडे बंद करून ठे वली. चचा, वादशववाद, िंका, संिोधन, शचशकत्सा

यावर बंदी आिली. पयगिंन शनषेधाहग मानले . स्वतःचे स्तोम माजशवले . याचा पशरिाम असा झाला की,

प्रहदु धमीय समाजाला अवकळा आली. प्रर्ती, शवकासाला खीळ बसली. म्हिून जाशतभेदाचे खंडन करून
मािुसकीचा पुरस्कार करिारा साधार ग्रंथ तुकाराम तात्या पडवळ यांनी ‘एक प्रहदू’ या िंोपिनावाने इ.स.
१८६१ मध्ये प्रकाशित केला. या पशहल्या आवृत्तीचे प्रकािक जोशतबा फुले यांचे शहतप्रचतक वासुदेव बाबाजी

नवरंर्े हे होते . ‘जाशतभेदाचे वास्तशवक स्वरूप आशि त्यापासून होिारे शवपशरत सामाशजक पशरिाम’ हा
ग्रंथाचा शवषय होता.‘हा ग्रंथ प्रहदु धमगद्रोही आहे आशि ले खक घरभेदी आहे ’ असा या ग्रंथावर आरोप झाला.
खूप आर्पाखड झाली. सनातन्यांनी शचडू न आक्रमक भूशमका घेतली. या ग्रंथाची पशहली आवृत्ती

संपल्यानंतर, दु सरी आवृत्ती काढण्याचे धाडस कोिताच प्रकािक करीत नव्हता. इ.स. १८६५ मध्ये दु सरी
आवृत्ती काढताना, जोशतबांनी त्यांचे नाव प्रकािक म्हिून छापण्यासाठी संमती शदली.

‘प्रहदु जनांना जाशतभेदापासून मुक्त करिे, यापेक्षा दु सरे महत्त्वाचे धार्थमक कृत्य कोिते च नाही.’,

असे या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत ले खकाने नमूद केले होते .

“ज्ञानमे वाश्रयेशद्वद्वान जाशतदोषशवनाियेत ।
जाशतदु ःखशवनािेन सवगदुःखशवनािनं ॥

(पद्मपुराि, सह्याद्रीखंड, अ. ४; श्लो. ७५) हा श्लोक मुखपृष्ठावरच उद्धत
ृ केला होता. संस्कृत

ग्रंथातील आधार दे ऊन, ले खकाने जाशतभेदांचे खंडन केले म्हिून जोशतबा फुले यांनी या ग्रंथाची मौशलकता

ओळखून, स्वतःचे नाव प्रकािक म्हिून छापले . प्राथगना समाजाचे मामा परमानंद, वासुदेव बाबाजी नवरंर्े,
तुकाराम तात्या पडवळ आशि जोशतबा फुले यांची वैचाशरक मैत्री होती. हाच वैचाशरकते चा धार्ा प्राथगना
समाजाचे महषी शवठ्ठल रामजी प्रिदे यांनी पुढे शिंकशवला.

तपतृछरयर हरवली
जोशतबा-साशवत्रीबाई यांच्या कायाचा शवस्तार वाढत होता. शवशवध प्रकारचे सामाशजक कायग,

चळवळी, सभा, प्रचारदौरे, ग्रंथले खन, प्रकािन अिा सवग आघाड्यांवर त्यांच्या र्रूडझे पा सुरू होत्या.

त्यांचा त्यार्, सचोिंी, प्रामाशिकपिा, सत्याशवषयीची शनष्ठा शसद्ध होत होती. प्रशसद्धी आशि लोकशप्रयता

वाढत होती.राजमान्यता आशि लोकमान्यता प्राप्त झाली होती. ते अनेक शदव्यातून पार पडले .
त्यांच्याभोवती एक वलय शनमाि झाले . शहतप्रचतक, अनु यायी यांची संख्या वाढू लार्ली. तनमनधनाची

मदत शमळू लार्ली. पि त्यामुळे सनातनी मंडळी जोशतबांचा, त्यांच्या अनुयायांचा छळ करीत होती. त्यांच्या
नाते वाईकांनाही या वैरभावाचे चिंके बसत होते . वडील र्ोप्रवदराव फुले ही त्यांच्या कचाट्यातून सुिंले

नाहीत. जोशतबा-साशवत्रीबाईंना सनातन्यांच्या दबावामुळे घरातून बाहे र काढल्यानंतर ते राजाराम या

मुलासोबतत राहत होते . पुन्हा पुन्हा त्यांना जोशतबा-साशवत्री यांच्या कामाशवषयी आपले पिा वािंू लार्ला.

ते चांर्ले च काम करीत आहे त, याशवषयी त्यांची खात्री पिंली. इ.स. १८६८ मध्ये त्यांचे शनधन झाले .
यामुळे त्यांचा मानशसक आधार नाहीसा झाला.

वशडलांच्या शनधनानंतर कोिताही वैशदक शवधी प्रकवा पारंपशरक कमगकांडे केली नाहीत. ब्राह्मिांना

बोलावले नाही. ब्राह्मिभोजन न दे ता अंध, अपंर्, अनाथ, अशतिूद्र यांना शमष्टान्न भोजन शदले . र्रीब

शवद्यार्थ्यांना पाट्या, पेस्न्सली, पुस्तके वािंली. वषगश्राद्धाचे कायगक्रमही याच पद्धतीने पार पाडले . धार्थमक
कायामध्ये, समारंभांमध्ये ब्राह्मि-पुरोशहत या मध्यस्थांची र्रज नाही, अिी त्यांची भूशमका होती. त्या त्या
प्रसंर्ी त्यांनी तसे आचरि केले . कोिी प्रनदा करोत की स्तुती करोत, मानापमानाची तमा केली नाही.
कृतीला महत्त्व शदले .

अस्पृशयरांसरठी हौद खुलर केलर
पुिे येथील र्ंजपेठ, मीठर्ंज, कसबापेठ, िशनवारपेठ या भार्ात िूद्राशतिूद्र जातींची संख्या जास्त

होती. त्या वेळी पुिे नर्रपाशलकेमध्ये ब्राह्मि सदस्यांची संख्या जास्त होती. अशधकारी आशि कमगचारीही

ब्राह्मि होते . शिक्षि, आरोग्य, स्वच्छता, पािी पुरवठा, रस्ते या सवग नार्री सुशवधा नानापेठ, सदाशिवपेठ
या ब्राह्मिांची संख्या अशधक असले ल्या भार्ातच मुबलक प्रमािात उपलब्ध होत्या. त्या काळी पुण्यामध्ये

श्रीमंत, बड्या असाम्यांच्या वाड्यांमुळे मोठमोठे हौद बांधले ले होते . नर्रपाशलकेच्या नळाचे पािी त्या

हैदात साठशवले जाई. स्वतः वापरल्यानं तर उरले ले पािी ते इतरांना घेऊ दे त असत. ते व्हा सोवळे -ओवळे ,
शिवाशिव सांभाळण्यासाठी फक्त र्रीब ब्राह्मिांना ते पािी वापरता येत असे. अस्पृश्यांचे पाण्यावाचून हाल

होत होते . हे सवग अस्पृश्य स्त्री-पुरुष, जोशतबा-साशवत्रीबाई यांना मदत करतात म्हिून सवगच ब्राह्मिांचा
त्यांच्यावर रार् होता. त्या हौदातील पािी त्यांना कोिी वाढीत नसत. पािी सोडिारे नर्रपाशलकेचे
ब्राह्मि कमगचारी िूद्राशतिूद्रांच्याभार्ात पुरेसा पािीपुरवठा करीत नसत. हौदातील साठशवले ले पािी

अस्पृश्यांना िेंदून वाढावे लार्ायचे. अस्पृश्यांचीच एवढी सेवा स्पृश्यांनी किी करावयाची? ते वढा वेळ कोिी
द्यावयाचा? पशरिामी पाण्यावाचून अस्पृश्यांचे हाल होत होते . अस्पृश्यही मािसे आहे त. त्यांना पािी
शमळाले पाशहजे. पाण्यालाच जीवन म्हितात. जोशतबा फुले यांनी त्यांचे अंतःकरि जािले . त्यांच्याही

वाड्यापुढे मोठा बांधले ला हौद होता. इ.स. १८६८ मध्ये हा हौद अस्पृश्यांसाठी खु ला केला. या कामी

साशवत्रीबाई यांचा पुढाकार होता. त्यांनी आपापल्या हाताने पािी िेंदून न्यावे; त्यांचा बािं पाळला जािार
नाही; असे जाहीर केले . स्वतः पािी िेंदून ते, शपण्याचा आनंद शकतीतरी शपढ्यानंतर या अस्पृश्यांना

शमळाला. सवग मािसे एकाच परमे श्वराची ले करे आहे त, असे उदात्त तत्त्वज्ञान सांर्िारे उच्चविीय, अमंर्ळ
भेदाभेद करीत होते . जोशतबांनी आपल्या अनु भवाला र्ुरू मानले आशि आपल्याच शववेकािी वादशववाद
केला.

अस्पृशयतरतवरोधी जरहीरिरमर
इ.स. १८७२ मध्ये तर त्यांनी उघड उघड अस्पृश्यताशवरोधी जाहीरनामा प्रकाशित करून

तत्कालीन वृत्तपत्रांकडे प्रशसद्धीसाठी पाठशवला. “जे दास (िूद्र) फक्त आपल्या उत्पन्नकत्यास मानून
नीतीस अनु सरून स्वच्छ उद्योर् करण्याचा शनिय करून त्याप्रमािे आचरि करीत आहे त, अिी

त्याजशवषयी माझी खात्री झाल्याबरोबर, मी त्यास केवळ आपल्या कुिंु ं बातील बांधवांप्रमािे समजून
त्याजबरोबर अन्नव्यवहार करीन, मर् तो कोित्याही दे िातील असो.” हे पत्रक ब्राह्मिी पत्राने प्रशसद्ध केले

नाही. काही ब्राह्मिी वृत्तपत्रांनी त्यांची प्रनदा केली. मात्र कोल्हापूर येथील ‘िु भवतगमानदिगक व चचगसब
ं ंधी
नानाशवधवसंग्रह’ या शिस्ती पत्राने जात्यातीत भूशमकेची स्तुती करून ते १ फेब्रुवारी १८७३च्या अंकामध्ये
प्रशसद्ध केले .

सत्यशोधक समरजरची स्थरपिर
तळार्ाळांतील कष्टकरी, िेतकरी, बलु ते दार, आलु ते दार, भिंके स्त्री-पुरुष यांच्या दु ःखमुक्तीचा

ध्यास घेऊन, शवशवध प्रकारची कामे जोशतबा फुले यांनी हाती घेतली आशि यिस्वी केली. विगजाशतव्यवस्था
आशि स्त्रीदास्याचा अंत झाल्याशिवाय हा समाज सामाशजक र्ुलामशर्रीतून मुक्त होिार नाही. धमाच्या
पडद्याआड येथे दासानु दास शनमाि केले जातात, हे सत्य समजण्यासाठी समाजाला ब्राह्मिी ग्रंथ वाचता

आले पाशहजेत. ग्रंथ वाचल्यानंतर त्यांनासत्यासत्य यातील भेद कळे ल. पुरोशहतवर्ग स्वतःच्या स्वाथासाठी
असत्य हे च सत्य आहे ; अन्याय हाच न्याय आहे ; असे सांर्तो आशि हे अक्षरित्रू लोक त्यावर शवश्वास

ठे वतात. म्हिून जोशतबा फुले यांनी िाळा काढू न शवद्येचा प्रसार केला. पुनर्थववाह घडवून आिले ,
केिवपनाला शवरोध केला. धार्थमक कायात दलाल नको, अिी भूशमका घेतली. अस्पृश्यतेशवरुद्ध जाहीर
पत्रक काढले . परिु रामाला जाहीर आव्हान शदले . या चळवळीत नव शवचारांची बीजे होती. सत्याची चाड,

मानवी कल्यािाशवषयी प्रीती आशि सौंदयाची आवड होती. या शवचारांच्या प्रसारासाठी ते पुिे, भांबुडे,
कोथरूड, हडपसर, सासवड, सातारा, लोिावळा, ठािे, मुंबई, जु न्नर, ओतूर, भीमािंकर, कोकि,
बडोदे , कनािंक आशि आंध्रप्रदे िाच्या काही भार्ांत त्यांचे दौरे झाले .

या शवचारांभोवती कायगकते आशि अनु यायी यांचे आग्यामोहोळ तयार झाले . खंदे, तरूि, तडफदार

नेते तयार झाले . हा शवचार संघशिंत चळवळीच्या रुपाने खेड्यापाड्यांत सवगदूर पोहोचिे आवश्यक होते.
लोकांची तिी मार्िी होती. धार्थमक, सामाशजक, आर्थथक आशि सांस्कृशतक स्वातंत्र्याची मार्िी

असल्यामुळे, त्या त्या क्षेत्रातील प्रस्थाशपतांचा त्यांना शवरोध होता. तरीही एखादी व्यापक संस्था स्थापन

करावी, असा शनिगय समशवचारी शमत्रांनी घेतला. महाराष्ट्रातील शनवडक मंडळींना आमंत्रिे पाठशवली. २४
सप्टें बर १८७३ रोजी पुिे येथे सुमारे साठ प्रमुख मंडळी उपस्स्थत झाली. एका मध्यवती संस्थेच्या

आवश्यकते वर भर दे िारी प्रभावी भाषिे झाली. इतरांनीही आपापले शवचार मांडले . संस्थेच्या नावाशवषयी

सशवस्तर चचा होऊन ‘सत्यिोधक समाज’ हे नाव शनशित झाले . सत्याचा िोध घेिे, सावगजशनक सत्याचा
आग्रह धरिे, सत्याच्या अनेक बाजू, अनेक पैलू, अनेक िक्यता लक्षात घेिारी ही संस्था म्हिून
‘सत्यिोधक समाज’ हे अन्वयाथगक नाव सवांनी संमत केले . सत्याचा िोध शववेकशनष्ठ, नैशतक भूशमकेने,
सामुदाशयक पातळीवरून घ्यावयाचा, म्हिून ‘समाज’ हे पद त्या नावात समपगक आहे .

सत्यशोधक समरजरची तत्त्वे
अ)

सवग मनु ष्ट्ये एकाच ईश्वराची ले करे आहे त व तो सवांचा मायबाप आहे .

आ)

आईला शवनवण्यास प्रकवा बापाला संतुष्ट करण्यास ले कराला जिी मध्यस्थाची र्रज
नसते, तसेच भक्तांना ईश्वराची ओळख करूनदे ण्यासाठी व प्रसन्न करून घेण्यासाठी
उपाध्याय प्रकवा धमगर्ुरू असल्या मध्यस्थाची (दलालाची) जरूरी नाही.

इ)

हे तत्त्व ज्यांना मान्य आहे , तो सत्यिोधक समाशजयन होय.

सत्यशोधक समरज :प्रवेश व प्रततज्ञर
सत्यिोधक समाजाचा प्रवेिशवधी शनशित केला होता. सत्यिोधक समाजात प्रवेि घेिारे सभासद

वारकरी परंपरे त वाढले ले ; खंडोबा, जोशतबा या लोकदै वतांवर श्रद्धा असिारे कष्टकरी होते . त्या
काळातील उच्चशिशक्षत मंडळींना स्थापन केले ल्या इतर संस्थेचे शवधी पािात्त्य वळिाचे होते . जोशतबा फुले

यांनी लोकदै वतांचे मानु षीकरि केले . सवग लोकदे व क्षशत्रय, िूर, पराक्रमी, प्रजाशहतदक्ष राजे प्रकवा
कारभारी होते, अिी मांडिी केली. खंडोबापुढील बेलभंडारा आशि तळी उचलण्याचा, हा शवधी

पुढीलप्रमािे होत असे. एका शपिवीमध्ये हळद, खोबरे ठे वले जाई. बाजूला शवड्याची पाने, सुपारी ठे वली

जाई. “येळकोिं येळकोिं जयमल्हार, खंडोबाचा चांर्भला, भैरोबाचा चांर्भला” असा उदघोष करून ती
बेलभंडाराची शपिवी उचलावी लार्े. त्या शपिवीत र्ुलाल, र्ुळाचा खडा, धिे ठे वले ले असत. यालाच

‘तळी’ म्हितात. या शवधीला लोकजीवनात फार महत्त्व आहे . एखादी प्रशतज्ञा करून तळी उचलली म्हिजे
प्राि र्ेला तरी प्रशतज्ञा मोडू द्यावयाची नाही, असा शनधार होता. जोशतबा हे खऱ्या अथाने क्रांशतकारी तत्त्वज्ञ

होते तसेच लोकनेते होते. लोकांच्या शवचारभावनांची स्पंदने त्यांना अचूक कळली होती. तळी
उचलल्यानंतर सभासदाचे नाव रशजस्िंरमध्ये नोंदवीत असत. सभासद होताना पुढीलप्रमािे प्रशतज्ञा करावी
लार्े.. “सवग मनु ष्ट्य एकाच ईश्वराची ले करे आहे त. त्यांचे व माझे बंधुत्वाचे नाते आहे , हे जािून वार्ण्याचा

मी शनत्य प्रयत्न करीन. दे वाची भक्ती, उपासना वर्ैरे करताना तसेच धमगशवधी करताना मी कोिाही
मध्यस्थाची जरूर ठे विार नाही व असे वार्ण्याशवषयी मी इतरांचे मन वळशवण्यास झिंे न. मी स्वतः शिकून
मुलामुलींस शवद्या शिकशवल्याशिवाय राहिार नाही. राज्यकत्यांिी एकशनष्ठेने वार्ेन, अिी सवगसाक्षी

सत्यस्वरूप परमात्म्याला स्मरून मी प्रशतज्ञा करतो. हा माझा पशवत्र उिेि शसद्धीस नेऊन जन्माचे साथगक

करण्यास परमे श्वर मला सामर्थ्यग दे वो.” ही प्रशतज्ञा इ.स. १८९१ मध्ये बालीवाला शथएिंर, पुिे येथे

भरले ल्या सत्यिोधक समाजाच्या सभेत मंजूर केली आहे . प्रशतज्ञेच्या िब्दात फेरफार होत र्ेले. मात्र मूळ
आिय नेहमी तोच राशहला आहे . या प्रशतज्ञेतील राजशनष्ठेसंबध
ं ीचा भार् नेहमीच शववाद्यठरले ला आहे .
इंग्रजी राजविंीमध्ये ब्राह्मिेतर जातींना स्वतःचा शवकास करण्याची संधी आहे . पेिवाईत मनूचे कायदे

अमलात होते . म्हिून जोशतबा फुले आशि त्यांचे सहकारी इंग्रजी राजविंीचे स्वार्त करीत होते . इंग्रजी
राजविंीचे स्वार्त लोकशहतवादी, दादाभाई नौरोजी, न्या. म. र्ो. रानडे , नाम. र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले

यांनीही केले . बा. र्ं. शिंळक यांनीही प्रारंभी या राजविंीच्या चांर्ुलपिाचा उल्लेख करून स्वार्त केले .

अन्यायी पेिवाई राजविंीच्या पाश्वगभम
ू ीवर इंग्रजी राजविं सवगसामान्य लोकांना आशि तत्कालीन
उच्चशवद्याशवभूशषत मंडळींना स्वार्ताहग वािंली. त्यांनी कायदे केले , कायद्यापुढे सवांना समान दजा शदला.
सवांना शिक्षिाचा अशधकार, वैयशक्तक शवकासाला प्राधान्य, संघिंनेचा अशधकार, विगजाशतप्रलर्भेदशनरपेक्ष

समानसंधी या तत्त्वामुळे सत्यिोधकांनी या राजविंीिी एकशनष्ठ राहण्याचे धोरि ठरशवले . ही राजविं

कायमच येथे राहिार नाही, आज ना उद्या लोक िहािे होऊन राजकीय स्वातंत्र्याची मार्िी करतील,
याची जािीव त्या सवांना होती.

सत्यिोधक समाजाचे पशहले अध्यक्ष आशि खशजनदार जोशतबा फुले होते . नारायि र्ोप्रवदराव

कडलक यांची पशहले कायगवाह म्हिून शनवड झाली. भिं, सावकार, इंग्रज सरकारचे काळे र्ोरे अशधकारी
यांच्याकडू न होिाऱ्या िोषिाला आशि अन्यायाला शवरोध, मानवी हक्कांची शिकवि आशि मानशसक व

सामाशजक र्ुलामशर्रीतून बहु जनांची मुक्तता; हा सत्यिोधक समाजाचा शत्रसूत्री कायगक्रम होता.
सत्यिोधक समाजाच्या शवचारांचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या समाज जीवनावर कायम स्वरूपी राशहला आहे .

खंडोबा, भैरोबा, जोशतबा, िंकर, शवठोबा, आसरा, लक्ष्मीआई, जािाई, जोखाई या दे व -दे वतांची

उपासना करिारा समाज वृत्तीने साशत्त्वक आशि सदाचरिी आहे . उत्पादक श्रम करून संपत्ती, ऐश्वयग आशि

सौंदयाची शनर्थमती करिे, हे च जीवनाचे साथगक आहे , अिी त्यांची शनष्ठा आहे . शवद्रोही वारकरी संत
तुकाराम आशि इतर संतांच्या शिकविुकीने त्यांच्या शवचारभावनांचे पोषि झाले आहे . दे हू, आळं दी, जु न्नर,

ओतूर, सासवड, सातारा, सोलापूर, मराठवाडा, पुिे पशरसरातील लोकांना सत्यिोधक शवचार पिंले ,

म्हिून ते सत्यिोधक समाजाचे अनुयायी झाले . सत्यिोधक समाजाच्या जमाखचाचे काम र्ोप्रवद
र्िपतराव काळे यांच्याकडे सोपशवले होते . सत्यिोधक समाजाच्या बैठका वेताळपेठेतील रामचंद्र
मनसाराम ढवारे नाईक यांच्या दोन मजली हवेलीमध्ये होत असत. हे र्ृहस्थ सुप्रशसद्ध कॉन्रॅक्िंर होते . ते

सत्यिोधक समाजाचे सभासद नव्हते; तरीही त्यांनी आपली हवेली, सवलतीचे भाडे आकारून समाजाला
शदली. डॉ. शवश्राम रामजी घोले , हे त्या काळातील नामांशकत िल्यशविारद आशि िल्यशचशकत्सक होते.

त्यांच्या प्रयत्नामुळे ही जार्ा भाड्याने शमळाली. सत्यिोधक समाजाला असंख्य मान्यवर धशनक मंडळी

शहतप्रचतक म्हिून, शवशवध प्रकारचे सहकायग करीत होती. जोशतबांनी त्यांच्या घरावर ‘सत्यमे व जयते’ अिी
सुविाक्षरे शलशहले ले तांबड्या रंर्ाचे शनिाि लावले होते .

२४ सप्टें बर १८७५ रोजी सत्यिोधक समाजाचा पशहला वार्थषकोत्सव मोठ्या उत्साहाने आशि

थािंामािंाने साजरा केला. पुिे आशि सभोवतालचा पशरसर, ठािे, मुंबई येथे सत्यिोधक समाजाचे काम
वाढले होते . जोशतबांना शतकडू न बोलाविे आले होते . प्रचार दौरे यिस्वी झाले . सभासद संख्या वाढली

होती. सत्यिोधक समाजाच्या झेंड्याची भव्य शमरविूक काढू न िशक्तप्रदिगन करिे र्रजेचे होते .

सनातन्यांच्या बाले शकल्ल्यात र्ुडीपाडव्याच्या शदविी भव्य शमरविूक काढली. पुिे, मुंबई आशि

आजूबाजूच्या खेडेर्ावातील खूप लोक आले होते . सत्यिोधक समाजाचा झेंडा वाडी-रत्नाशर्रीच्या

जोशतबादे वाच्या काठीप्रमािे होता. एका उं च बांबल
ू ा शपवळ्या रंर्ाच्या खादीचा कपडा र्ुंडाळलला होता.
काठीच्या िंोकाला शपवळे , शहरवे आशि पांढरे पार्ोिंे बांधले ले होते . त्या पार्ोट्यांचे िेमले लोंबकळत ठे वले

होते . त्यावर भंडार, र्ुलाल, कुंकू, बुक्का उधळला होता. फुले , प्रलबू, खोबरे , नारळ, शवड्याची पाने

वर्ैरेंच्या माळा बांधल्या होत्या. भर उन्हात ही शमरविूक शनघाली होती, तरीही त्यामध्ये प्रचंड जनसमुदाय
उल्हासाने सहभार्ी झाला होता. एक नवा चैतन्यदायी अनु भव त्यांना येत होता. या शमरविुकीमध्ये न्या. म.

र्ो. रानडे , सदाशिवराव र्ोवंडे यांच्यासारखे अनेक सन्माननीय शहतप्रचतक भरउन्हातून शमरविुकीत
चालत होते . या शमरविुकीमध्ये शवघ्न शनमाि करण्याचा सनातन्यांनी शवचार केला. शमरविुकीतील संख्या
प्रचंड होती. ते सर्ळे कष्ट करिारे , धष्टपुष्ट लोक होते . तालमीतील पशहलवान होते . सरकारदरबारी

राजमान्यता आशि लोकमान्यता असले ले प्रशतशष्ठत मान्यवर होते . िूद्राशतिूद्र होते . त्यांना खवळिे आपल्या

खूपच अंर्लिंीला येईल. यातून काहीही वाईिं शनष्ट्पन्न होईल, या साथग भीतीपोिंी त्यांनी तो कुशवचार
सोडू न शदला. शमरविुकीनंतर मोठी जाहीर सभा झाली.

अिी ही प्रचंढ शमरविूक इ.स. १८८५ मध्येही काढली होती.
त्या काळात, सत्यिोधक समाजाएवढे सभासद आशि अनु यायी दु सऱ्याकोित्याही संस्थेत नव्हते .

हे सवग अनुयायी सरकारी नोकर, र्ुत्तेदार, व्यावसाशयक, िेतकरी, शमस्त्री इत्यादी काम करिारे बहु जन
जातींतील होते . अस्पृश्य जातींची संख्या लक्षिीय होती. शस्त्रया समाजाच्या कायात पुरुषांच्या बरोबरीने

सहभार्ी झाल्या होत्या. सवात र्रीब, कष्टकरी, उपेशक्षत व्यक्ती ही सत्यिोधक समाजाने केंद्रप्रबदू मानला.
अन्यायग्रस्ताला अन्यायाची जािीव करून शदली तर तो न्यायासाठी, संघषासाठी तयार होतो. रस्ता हे
लोकन्यायालय आहे , हे सत्य प्रस्तुत समाजाने प्रस्थाशपत केले .

महषी दयरिां द यरांच्यर तमरवणुकीलर सांरक्षण
महषी दयानंद सरस्वती यांनी इ.स. १८७५ मध्ये आयग समाजाची स्थापना केली. वेद हे

ईश्वरशनर्थमत, अपौरुषेय नाहीत. ते मानवशनर्थमत आहे त. विगजाशतभेद, अस्पृश्यता शनसर्गशनर्थमत नाहीत,

अिी आयगसमाजाने मांडिी करताच सनातन्यांनी शवरोध केला. ब्राह्मिी मूल्यव्यवस्थेच्या शवरोधात महषी

दयानंद भाषिे करीत होते . त्यांच्या भूशमकेतील मौशलकता ओळखून लोकशहतवादी आशि. न्या. म. र्ो.
रानडे यांनी त्यांना महाराष्ट्रात मुंबई आशि पुिे येथे आमंशत्रत केले . मुंबई येथे आयग समाजाची स्थापना

करून जुलै १८७५ मध्ये ते पुिे येथे आले . त्यांची जाशतभेद आशि अस्पृश्यताशवरोधी भाषिे बंर्ाल आशि
उत्तर भारतामध्ये खूप र्ाजली होती. त्यांच्या शवचारांचा दे िातील फार मोठमोठ्या व्यक्तींवर प्रभाव पडला

होता. ते पुिे येथे कोिती भूशमका मांडतात, याकडे सवांचे लक्ष लार्ले होते . सनातनी तर अर्ोदरपासूनच
दातओठ खात होते.

पुिे येथे पेिवाई सत्ता असल्यामुळे ब्राह्मिी वचगस्वाचा प्रभाव समाज जीवनावर खूपच जािवत

होता. ब्राह्मिांच्या – त्यातही शचत्पावन ब्राह्मिांच्या मनात आपि राज्यकते होतो आशि आिखीही
राज्यकते होऊ ही भावना जार्ती होती. मनु स्मृतीचे कायदे इंग्रज राजविंीतही प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अमलात होते.
ब्राह्मो समाज, प्राथगना समाजाचे शवचार सवगसामान्य लोकांपययंतत पोहचले नव्हते . सत्यिोधक समाजाची
स्थापना होऊन दोन वषेही झाली नव्हती. त्यांनी लोकांच्या मनाची पशरवतगनाला अनु कूल अिी मिार्त
सुरू केली होती. आयग समाजाची नुकतीच स्थापना झाली होती.

पुण्यातील सनातन्यांना मनुिक
ं राचायांच्या शवचारांचे फार आकषगि वािंते . त्याशवषयी बोलिे,

ऐकिे हा त्यांच्या आवडीचा, आदराचा भार् असतो. त्यांना सुधारिा आशि क्रांशतकारी शवचारांची नेहमीच

भीती वािंते . त्यांची; धमगसत्ता,त्यांची राज्यसत्ता आशि वचगस्व, सुरशक्षत आशि सुखी जीवन; याचाच ते

शवचार करतात. त्यांच्यासुरशक्षतते ला थोडासाही ओरखडा शनघाला, तर चवताळू न उठतात. त्यांच्यावर
शकरकोळ संकिं आले की, त्याला र्ंभीर, राष्ट्रीय संकिं मानून प्रशसद्धी माध्यमातून तिी ओरड करतात. ते

प्रशतपक्षािी शवचाराने शवरोध करीत नाहीत. कारि त्यांच्याकडे व्यापक शवचारच नसतात. िारीशरक हल्ले
करण्याचीही प्रहमत नाही. मर् ते भावनेला आवाहन करतात. शचथाविी दे तात. दं र्े, प्रहसा, दहितीच्या

मार्ांचा अवलं ब करतात. ब्राह्मिी मूल्यव्यवस्थेला शवरोध करिारा, त्यांचा कट्टर ित्रू ठरतो. मर् तो ब्राह्मि

असला तरी त्याला क्षमा नसते . वेिराजा, बळीराजा, संत तुकाराम, म. र्ांधी यांना संपशवले . म. बसवेश्वर,
संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, श्री. चक्रधर यांचाही त्यांनी छळ केला.

जु लै-ऑर्स्िंमध्ये पुण्यातील शवशवध शवभार्ांत महषी दयानंद सरस्वती यांची ओघवती, प्रभावी,

वैचाशरक खाद्य पुरशविारी भाषिे झाली. त्यांना वाढता प्रशतसाद शमळाला. ते परत जाण्यापूवी त्यांची

पुण्यातून सवाद्य शमरविूक काढावी, असे आयोजकांनी ठरशवले . ५ सप्टें बर १८७५ रोजी शमरविूक शनघाली.
सनातनी आशि प्रशतर्ामी ब्राह्मिांनी ही शमरविूक उधळू न लावण्याचा शनधार केला. शवष्ट्िुिास्त्री शचपळू िकर

यांचे अनु यायी या कामी आघाडीवर होते . र्ोपाळराव जोिी या शवशक्षप्त र्ृहस्थाकडे नेतृत्त्व होते . शमरविुकीत
अडथळे येतील, र्ोंधळ घालण्याचा प्रयत्न होईल, अिी कुिकुि होती. लोकशहतवादी आशि म. र्ो. रानडे

यांनी एक शदवस अर्ोदर जोशतबा फुले यांची भेिं घेऊन शमरविुकीला संरक्षि दे ण्याची मार्िी केली.
त्यांनी ती मार्िी मान्य केली. पोलीस संरक्षिही होते .

सुिोशभत हत्तीवर महषी दयानंद सरस्वती बसले होते . एका पालखीमध्ये पशवत्र ग्रंथ ठे वले होते .

तािे, तुतारी, नर्ोरे, भेरी, िंख इत्यादी वाद्यांसह शमरविूक वाजत, र्ाजत, र्जगत शनघाली.

सनातन्यांनीही एका र्ाढवाला सजशवले . त्याचे नाव र्दग भानं द असे ठे वले . महषी दयानंद यांच्या

शमरविुकीच्या नेमक्या उलिं शदिेने जाऊन, त्याच वेळी, त्याच स्थळी, पोहचून ते थे र्ोंधळ घालावयाचा;
असा त्यांचा बेत होता. त्यांची शमरविूक; आरडाओरड करीत, बोंबा मारीत शनघाली. यामुळे र्ुंडार्दी

होईल. अपिकून होईल, असा त्यांचा कयास होता. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी पोशलस आशि लहु जीबुवा
वस्ताद यांच्या तालमीतील पशहलवान होते . धोंडीबा साळवे,ग्यानोबा कृष्ट्िाजी ससािे आशि इतर तरूि
सत्यिोधक मंडळींवर शमरविुकीला संरक्षि दे ण्याची जबाबदारी होती.

परस्परशवरोधी शदिांनी दोन्ही शमरविुका एके शठकािी आल्या. र्ोंधळ सुरू झाला. आरडाओरड,

बाचाबाची सुरू झाली. मारामारीपययंतत प्रकरि पोहचले . तालीमबाजांनी आशि पोशलसांनी शवरोधकांना
चांर्लाच चोप शदला. त्यांना पळू न जाऊन स्वतःची सुिंका करून घ्यावी लार्ली. दोन्ही बाजूंच्या लोकांना

दु खापती झाल्या. धमगरक्षक आशि संस्कृतीचे ठे केदार म्हिवून घेिाऱ्यांचे, हे असंस्कृत वतगन कोिालाही

आवडले नाही. त्याचा पिात्ताप त्यांना वािंला नाही. उलिं शवष्ट्िुिास्त्री शचपळू िकर यांनी ‘शनबंधमाले ’च्या
४४व्या अंकात उपरोशधक आशि शतरकस िैलीत, र्ाशलप्रधान, अशिष्ट भाषेत, ब्राह्मिेतर शस्त्रयांशवषयी
अनु दारदृष्टीने उदर्ार काढू न, या र्ोंधळाचे रसभरीत विगन केले आहे . शवद्येच्या शकल्ल्या आमच्याच

कमरे ला आहे त, असा तोरा शमरविारे ; ‘इंग्रजी वाशघिीचे दू ध प्याले ला मी मराठीचा शिवाजी आहे ’ अिी
दपोक्ती करिारे आशि उच्चविीय असल्याच्या अहं कारी डरकाळ्या फोडिारे हे शवद्वान शकती खु जे, शकती
संकुशचत, शकती सुमार उं चीचे होते, हे काळाने शसद्ध केले आहे . काळ मोठा न्यायाधीि असतो, तो असा.

सत्यिोधक समाजाने आपले सामाशजक कतगव्य पार पाडले . ब्राह्मि आहे म्हिून त्यांना शवरोधच

करावयाचा, अिी भूशमका त्यांनी कधीही घेतली नाही. ताशत्त्वक भूशमकेवरूनच या ऐशतहाशसक
शमरविुकीला जोशतबा फुले यांनी संरक्षि शदले .

दु ष्करळग्रस्तरांिर सरहरय्य
इ.स. १८७७ मध्ये महाराष्ट्रात मोठा दु ष्ट्काळ पडला. महाराष्ट्राच्या कोित्या ना कोित्यातरी

भार्ात दरवषी अशतवृष्टी प्रकवा अनावृष्टीमुळे दु ष्ट्काळ असतो. एखाद्या वषी त्याचे स्वरूप फार अक्राळशवक्राळ
असते . त्या काळात आजच्याप्रमािे दळिवळिाची साधने नव्हती. अन्नधान्य, कपडालत्ता, पािी इत्यादी
जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तातडीने करिे िक्य नव्हते . राज्य परक्यांचे होते . प्रजेच्या हालअपेष्टांची

त्यांना फार पवा नव्हती. भूकबळी, रोर्राई हे दु ष्ट्काळाचे सोबती असतात. महाराष्ट्रातील िेतकरी तर

अर्शित शपढ्यांपासून अस्मानी आशि सुलतानी संकिंांिी सामना करीतच जर्त आहे त. इ.स. १८६०
पासूनच महाराष्ट्रात दु ष्ट्काळाने अक्षरिः थैमान घातले होते .१८७७चा दु ष्ट्काळदशक्षि महाराष्ट्रात तांडव
करीत होता. िेतकरी आशि सावकार यांच्यामध्ये संघषग वाढला. अशवश्वासाचे वातावरि शनमाि झाले .
सहकायाऐवजी वैरभाव वाढला. या वेळी प्रत्येकाच्या मािुसकीची कसोिंी पिाला लार्ली. आपापल्या

पातळीवर जे ते प्रयत्न िक्य आहे त, ते करिे आवश्यक होते . सत्यिोधकांनी खेड्यापाड्यांतील

दु ष्ट्काळग्रस्तांची हलाखी, जनावरांच्या हालअपेष्टा पाशहल्या. त्यांना कोित्या स्वरूपाच्या आशि शकती
मदतीची आवश्यकता आहे , याशवषयीचे इशतवृत्त सरकारकडे पाठशवले . लोकशहतवादी, दादाभाई नौरोजी,

न्या. रानडे यांनीही अहवाल आशि सूचना पाठशवल्या. सावगजशनक सभेने अजग केला. सरकारने चौकिी
मंडळ नेमले . मंडळाने अहवाल शदल्यानंतर ‘डे क्कन ॲशग्रकल्चशरस्टस शरशलफ ॲक्िं’ संमत केला.

या दु ष्ट्काळात लोक उपािी पोिंी तडफडत होते . भुकेच्या वेदना सहन होत नव्हत्या. मुलेबाळे

डोळ्यांसमोर हातपाय खोडीत होती. तडफडत होती. लोकांची पोिंे खपािंीला र्ेली होती. िशरराची हाडे

सापळ्याप्रमािे शदसत होती. अन्नधान्याची लु िंालू िं होत होती. मूठभर धान्यासाठी पोिंची पोरे शवकावी
लार्त होती. या संकिंाचा र्ैरफायदा र्ावोर्ाव भिंब्राह्मि घेत होते .

सत्यिोधक मंडळींनी बैठक घेऊन दु ष्ट्काळग्रस्तांना साहाय्य करण्यासाठी धनकवडी येथे एक कँप

उघडला. येथे आंधळे , पार्ंळे लहान मुले यांच्यासाठी रोज हजार भाकऱ्या फुकिं वािंीत असत. महादू
सहादू वाघोले , या सत्यिोधकाची आई आशि इतर बाया स्वयंपाक करीत होत्या. सत्यिोधक समाजाचे

शचिंिीस या नात्याने जोशतबा फुले यांनी २४ मे १८७७च्या ‘ज्ञानप्रकाश’मधून दु ष्ट्काळपीशडतांसाठी आर्थथक
साहाय्य पाठशवण्याचे आवाहन सवग सभासदांना केले . “... दु ष्ट्काळपीशडत लोक आपली मुले सोडू न जाऊ
लार्ले आहे त. व त्या प्रमािे इंदापूर, मीरज, तासर्ावकडील ब्राह्मिजातखेरीजकरून बाकी सवग
जातीतील शकत्येक अनाथ लोक आपली मुलेबाळे घेऊन जमले आहे त. कधी कधी दोन दोन, तीन तीन

शदवस उपास काढू न त्यांची हाडे मात्र उरली आहे त. वस्त्रांवाचून त्यांचे इतके हाल झाले आहे त की, त्यांचे
येथे इत्थंभत
ू विगन करण्यात मला दु ःख वािंते . यास्तव र्ृहस्थांनी कृपाळू होऊन आपल्या िशक्तनुसार
काहीना काहीतरी, ही जाशहरात पाहताच, मदत पाठशवण्याची त्वरा केल्यास आपि आपले कतगव्यकायग

अिा वेळी बजावल्याचे श्रेय होिार आहे .” दु ष्ट्काळाचे हे िब्दशचत्र हृदय हे लाविारे आहे . हे आवाहन वाचून

शवशवध शठकािच्या सत्यिोधकांनी यथािक्ती साहाय्य पाठशवले . रामसेठ उरविे आशि डॉ. शिवाप्पा यांनी

खचाचा फार मोठा भार उचलला होता. साशवत्रीबाई फुले यांनी स्वयंपाक करिे, दे खरे ख, शवतरि याची
जबाबदारी स्वतंत्रपिे पार पाडली. त्यावेळी सत्यिोधकांनी ५२ मदतकेंद्रे सुरू केली होती.

पुणे िगरपरतलकेचे सभरसद
१८५०च्या नर्रपाशलका कायद्याप्रमािे १ जून १८५७ रोजी पुिे नर्रपाशलकेची स्थापना झाली. २०

मे १८५८ पासून प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले . सवग सभासदांची शनयुक्ती सरकारकडू न होत होती. इ.स.
१८८२ पासून लॉडग शरपनने शनवडिूक पद्धत अंमलात आिली.

जोशतबा फुले इ.स. १८७६ ते १८८२ या कालखंडासाठी सरकारशनयुक्त सभासद होते . स्थाशनक

स्वराज्य संस्थेतील कामकाजात सशक्रय सहभार् घेऊन त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा शनमाि केला. समाज
शहताचे महत्त्वाचे पायंडे प्रिासनात शनमाि केले . १८७८-९०च्या अथगसंकल्पावर चचा सुरू होती, ते व्हा

त्यांनी सूचना केली की, ५० रु. माशसक वेतनावर एक कारकून नेमण्याऐवजी ३० रु. आशि २० रु. माशसक
वेतन दे ऊन दोन कारकून नेमावेत. यामुळे दोघांना वेतन शमळे ल आशि कामाचा उरक वाढे ल. ही सूचना
लर्ेच मान्य झाली. इ.स. १८६५-६८ ते १८७७-७८ या कालावधीतील शहिोबाची तपासिी करण्यासाठी
नेमले ल्या उपसशमतीवर त्यांची नेमिूक झाली होती. यावरून त्यांची सचोिंी शसद्ध होते . िहरातील कचरा

कोित्या जार्ी िंाकावा, याचा शनिगय घेण्यासाठी १८७९ मध्ये नेमले ल्या सशमतीवरही त्यांना घेतले होते.
डॉ. शवश्राम रामजी घोले , हरी रावजी शचपळू िकर आशि जोशतबा फुले यांनी त्या काळात लोकोपयोर्ी कामे

केली. बुधवारवाड्याच्या जार्ेवर पुिे नेशिंव्ह लायब्ररीसाठी खोल्या बांधण्याची सूचना रा. ब. खंडेराव

शवश्वनाथ रास्ते यांनी केली. शवजयारंर्म आयग मुदशलयार यांनी अनु मोदन शदले . जोशतबा फुले आशि डॉ.
घोले यांनी या ठरावाच्या बाजूने बहु मत प्राप्त केले , तरीही पाशलकेने ती सूचना फेिंाळू न लावली.

बहु जनांपययंतत ज्ञान पोहचशवण्याचा प्रश्न आला की, पाशलकेतील उच्चविीय सभासद आशि अशधकारी एक
होऊन, त्या कामात अडथळे आिीत असत.

पुिे िहराला पािीपुरवठा करण्यासाठी सातारा रस्त्याजवळ झर्ड्याची वाडी येथे पाशलकेतफे

तलावाचे बांधकाम सुरू होते. ते थे शफल्िंर बसवून िहराला स्वच्छ पािी पुरवठा करण्याचा शनिगय झाला

होता. पाशलका सदस्यया नात्याने जोशतबांनी त्या कामाची पाहािी केली. त्या कामासाठी वापरला जािारा
चुना पाशहजे तसा कमावला जात नाही, त्यामुळे तलावाच्या तळाचे बांधकाम दजे दार होत नाही. कामाच्या

शनकृष्ट दजामुळे त्यामध्ये पाण्याचा साठा होिार नाही, ते पाझरून जाईल. पाशलकेचा पैसा व्यथग खचग

होईल. लोकांना स्वच्छ पािी शमळिार नाही, अिी पाशलकेकडे त्यांनी तक्रार केली. बहु संख्य सभासदांनी
ते काम उत्कृष्ट चालले आहे , असे मत शदले . त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर त्या तलावात
पािी साठले च नाही.

तलटिसरहेबरांच्यर मरिपत्ररसरठीच्यर खचालर तवरोध
प्रहदु स्थानचे महाराज्यपाल लॉडग शलिंन हे इ.स. १८८० मध्ये पुिे िहराला भेिं दे िार होते . त्यांच्या

स्वार्तासाठी पुिे िहर सुिोशभत करावयाचे होते. त्यांना मानपत्र दे ण्याचा शनिगय पाशलकेने घेतला होता.

सुिोभीकरिासाठी त्या काळात एक हजार रुपये खचग करण्याला संमती शमळशवण्यासाठी ३० नोव्हें बर
१८८० मध्ये एक पशरपत्रक पाशलकेतफे सभासदांकडे पाठशवले . त्यांनी सह्या करून मान्यता द्यावयाची

होती. ३२ सभासदांपक
ै ी ३१ जिांनी होकार दे ऊन सह्या केल्या. “नामदार व्हॉईसरॉयसाहे बांच्या
मानपत्रासाठी पैसा खचग करण्यापेक्षा पुिे िहरातील र्रीब नार्शरकांच्या शिक्षिासाठी ती रक्कम खचग केली

तर चांर्ला उपयोर् होईल,” असा शनःसंशदग्ध अशभप्राय जोशतबांनी शलहू न पाठशवला. याच शलिंनसाहे बांनी

प्रहदु स्थानमध्ये मुद्रि स्वातंत्र्यावर बंधने घातली होती. इंग्रज अशधकाऱ्यांची सूचना फेिंाळण्याचा

सभासदाचा हक्क जोशतबांनी शसद्ध केला. मानपत्राला शवरोधही केला आशि मानपत्रापेक्षा र्रीब नार्शरकांच्या
शिक्षिासाठी खचग करिे जास्त महत्त्वाचे आहे , या तीन भूशमका एकाचवेळी पार पाडल्या. इंग्रजी राजविंीचे

स्वार्त करिारे जोशतबा इंग्रज अशधकाऱ्यांच्या अशधकाराला, दराऱ्याला भीक घालीत नव्हते . त्या काळात

कोित्याही राष्ट्रीय पुढाऱ्याने एवढे धाडस दाखशवले नाही. त्यांनी जबाबदार लोकप्रशतशनधीची आदिग
भूशमका पार पाडली.

दररूबांदीसरठी प्रयत्ि
दारूबंदीच्या प्रश्नावर जोशतबा फुले यांनी इंग्रज अशधकाऱ्यांना शवरोध करून किंु ता पत्करली. त्या

काळात लोकांचे दारूचे व्यसन वाढत होते . उत्पन्न वाढशवण्यासाठी या संधीचा फायदा घेण्याचे धोरि

सरकारने अवलं शबले इ.स. १८७३ ते १८७७ मध्ये पुिे येथे फक्त चार दारूर्ुत्तेहोते . त्यानंतर सहा र्ुत्ते
वाढशवले . दारूचा खप १५,६९७ र्ॅलनवरून २२,९१२ र्ॅलनवर वाढला. ‘चोरट्या आशि अिुद्ध दारूचा
सुळसुळािं झाला म्हिून आिखी र्ुत्त्यांना परवानर्ी शदली,’ असे स्पष्टीकरि अबकारी खात्याचे अशधकारी

हे न्री शडक्सन यांनी शदले . पुण्यात पेिवाईच्या काळातच दारूचे व्यसन वाढले होते . उच्चविीय मंडळी िाक्त
होऊन मद्य, मांस आशि इतर भोर्ांच्या आहारी र्ेलेली होती.

१८ जु लै १८८० रोजी नर्रपाशलकेच्या कायगकारी मंडळाचे अध्यक्ष शम. प्लं केिं यांना शलशहले ल्या

पत्रात जोशतबा फुले म्हितात, “नर्रपाशलकेने बराच पैसा खचग करून लोकांचे आरोग्य सांभाळण्याच्या
उिेिाने बराच मोठा नोकरवर्ग नेमला आहे . लोकांचे आरोग्य सांभाळण्याच्या दृष्टीने तसे एक खाते सुद्धा ती

चालवीत आहे . तथाशप ज्या पुिे िहराला दारूचे र्ुत्ते पशरशचत नव्हते, त्यात आता भरवस्तीत र्ुत्ते
उघडल्यामुळे लोकांच्या नैशतक अधःपतनाची सवग प्रकारची बीजे पेरली जात आहे त. त्यामुळे िहराचे

आरोग्य सांभाळिे हा जो नर्रपाशलकेचा एक उिेि आहे , त्याला बाधा येत आहे . ” दारूचा प्रश्न लोकांच्या
आरोग्यािी आशि नैशतकते िी संबंशधत आहे , ही बाब त्यांनी शजल्हाशधकारी यांनाही पिंवून शदली. या पत्राची
पोशलस खाते आशि अशधकारी यांच्या पातळीवर खूप चचा झाली. आपले उत्पन्न वाढशवण्यासाठी सामाशजक

आरोग्य आशि नीशतमत्ता धोक्यात आिू नये, असे त्यांनी शनभीडपिे सूशचत केले आहे . या व्यसनामुळे
आर्थथक आशि कौिंु ं शबक स्स्थतीही शबघडते, हा सावगशत्रक अनु भव आहे .

दारूचे व्यसन जर्ात सर्ळीकडे च प्राचीन काळापासून अस्स्तत्वात आहे . त्या त्या काळात दारूला

शनरशनराळी नावे आहे त. समाजात लोकशवधीत दारूला स्थान आहे . वैशदक ब्राह्मिांनी यज्ञात सोमरसाला

स्थान शदले . सोमरसाची आराधना करण्यासाठी ऋचांची रचना केली. एक उत्तेजक पेय म्हिून, मीतप्रािन
म्हिून, मद्याचे समथगन केले जाते . उच्चविीय मंडळी यज्ञशवधीत आशि िाक्तपूजेत मद्यपान व व्यशभचार
करतात; तरीही त्याला धमग म्हिंले जाते . इतरांनी ते च आचरि केले तर त्याला अधमग आशि पाप समजले

जाते . सामाशजक प्रश्नांकडे बघण्याचा हा विगजातीवादी दृशष्टकोन आहे . जोशतबा फुले सवग विगजातींच्या
आरोग्य आशि नैशतकते साठी दारूबंदीची मार्िी करीत होते .

नर्रपाशलका सदस्य म्हिून त्यांना जनशहताची कामे करता आली. ते थेहीत्यांनी सत्याचा आग्रह

धरला. अनेकांिी किंु त्व शनमाि झाले . काहींनी वैर धरले . जोशतबांनी मात्र शमळे ल त्या संधीचे सोने
करण्याचे आपले धोरि सोडले नाही.

‘रे मरकेट’च्यर इमररतीलर तवरोध
भाजीपाल्याच्या बाजारासाठी मोठी इमारत बांधण्याचा ठराव नर्रपाशलकेने केला. ही नवीन

इमारत इ.स. १८८५ मध्ये बांधून पूिग झाली. ते व्हा जोशतबा फुले यांचा सभासदपदाचा कायगकाल संपले ला

होता. तरीही या शववाद्य प्रश्नात त्यांना सशक्रय सहभार्ी व्हावे लार्ले . ही इमारत बांधून तयार झाल्यावरही
त्यातील दु काने; व्यापारी भाड्याने घेत नव्हते . भाजी शवक्रेत्यांना मारझोड करून त्या इमारतीत
जाण्यासाठी सक्ती केली. या इमारतीला मुंबईचे राज्यपाल ‘लॉडग रे ’ यांचे नाव शदले .

भाजी शवक्रेत्यांना आशि ग्राहकांना या इमारतीची र्रज नसताना; लाखो रुपये खचग करून ती बांधू

नये. त्याऐवजी ती रक्कम र्रीब जनते च्या शिक्षिासाठी खचग करावी. ही रक्कम र्शरबांच्या करातूनच खचग
झाली होती. मुख्य म्हिजे त्या र्रीब भाजी शवक्रेत्यांना त्या दु कानांची भाडी परवडिार नव्हती. म्हिून
जोशतबांनी नर्रपाशलकेचे सभासद आशि सरकारी अशधकाऱ्यांची भेिं घेतली. र्रीब भाजी शवक्रेत्यांची

पशरस्स्थती शवचारात घेऊन, त्या प्रश्नांकडे पाहावे. त्या र्शरबांवर कर बसवू नये, अिी शवनंती त्यां नी केली.
“भाजी शवक्रेते हे अत्यंत र्रीब लोक असतात. दरशदविी ते माल खरे दीसाठी आठ आिे हे अत्यंत र्रीब

लोक असतात. दरशदविी ते माल खरे दीसाठी आठ आिे प्रकवा एक रुपया सावकाराकडू न कजग काढतात

आशि उन्हातान्हातून सवग वस्त्यांत शफरून भाजी शवकतात. त्यांना आपले जीवन जर्िे कठीि, कष्टाचे
वािंते . कचेरीतून काम करिारे लोक आशि ज्यांना उसंत शमळते ; असे बहु तांिी ब्राह्मिवर्ग हे च त्या
भाजीशवक्रेत्यांची शर्ऱ्हाईके. ब्राह्मिवर्ग मीतव्ययी शन कािंकसरीने वार्िारा. त्यामुळे शवक्रेत्यांना फार नफा

शमळत नाही. अिा पशरस्स्थतीमध्ये दु कानांची भाडी आशि कर त्यांच्यावर लादला तर भाजीचे दर वाढवावे
लार्तील, पशरिामी लोक भाजी शवकत घेिार नाहीत.” एवढे पिंवून दे ऊनही अशधकारी आशि सभासदांनी

त्यांच्या सूचनेला शवरोध केला. या भाजीमंडईला राज्यपाल ‘रे ’ यांचे नाव शदल्यामुळे जोशतबा शवरोध करिार
नाहीत, हा अंदाज खोिंा ठरला. इंग्रज अशधकारी त्यांच्यावर नाराज झाले . त्यांचे शवरोधक मात्र खूष झाले .
या प्रकरिावरून जोशतबा आशि इंग्रज अशधकारी यांच्यात तिाव वाढला, याचा त्यांना आनंद वािंत
होता.जोशतबांना कोिाच्या रार्ाची प्रकवा आनंदाची पवा नव्हती. र्शरबांच्या शहतरक्षिासाठी ते स्वतःला

झोकून घेत असत. या भूशमकेतूनच त्यांनी रे माकेिंला शवरोध केला. कालांतराने याच ‘रे माकेिं’चे नामांतर
‘फुले माकेिं’ असे झाले . जोशतबांना हसिाऱ्यांचेच पुढे हसे झाले .

नर्रपाशलकेतील अशधकारी आशि सभासद यांच्या मनात अनेक वषांपासून शनरशनराळ्या

कारिामुळे रोष आशि सूड भावना साठली होती. घाि घेऊन जािाऱ्या नर्रपाशलकेच्या र्ाड्या जोशतबांच्या
घराजवळू न मुिाम पाठवू लार्ले . एवढ्यावरच त्यांचे समाधान झाले नाही; तर घाि मैला िंाकण्याचे कुंडे

त्यांच्या घराजवळ आिून ठे वले . या दु र्ध
यंत ीचा त्यांना फार उपद्रव झाला. ही वाता खेड्यापाड्यांत पसरली.
शरकामिंे कड्या उपद्रव दे िाऱ्यांबिल चीड आशि जोशतबा यांच्याशवषयी आदरभाव शनमाि झाला.

सत्यशोधक समरज आतण करमगरर चळवळ
१८व्या ितकात युरोपमध्ये औद्योशर्क क्रांती झाली. या क्रांतीने भांडवलिाही आशि

कामर्ारवर्ाला जन्म शदला. या दे िात सरंजामिाही आशि पुरोशहतिाही यांची अमंर्ळ युती मध्युर्ात
झाली होती. त्यांचे परस्पर संर्नमत झाल्यामुळे बहु जनांचे िोषि शबनबोभािंपिे सुरू होते . इंग्रजी राजविं

स्स्थरावल्यानंतर िोषिाची प्रर्त िस्त्रे घेऊन, भांडवलिाही येथे आपले हातपाय पसरू लार्ली. नव्या

काळात कामर्ारवर्ग शनिायक भूशमका बजाविार आहे , ती एक लक्षिीय िक्ती ठरिार आहे . याचा वेध
पशहल्यांदा या दे िात सत्यिोधकांनी घेतला. म्हिून त्यांनी, मुंबईतील कामर्ारवर्ग, हा शवचार आशि
कायाचा केंद्रप्रबदू मानला.

कामर्ारवर्ग आशि उद्योर्धंदे हे राष्ट्र उभारिीचे आधारस्तंभ ठरले . यामुळे जार्शतक पातळीवर

कामर्ार वर्ाला महत्त्व आले . कालग माक्सग आशि मायकेल एंजोलो यांनी साम्यवादाची मांडिी करिारा

‘भांडवल’ या नावाचा बृहद ग्रंथ शलशहला. कामर्ारवर्ाच्या हु कुमिाहीचा पुरस्कार करिारा ‘साम्यवादी

जाहीरनामा’इ.स. १८४८ मध्येच त्यांनी प्रशसद्ध केला होता. कामर्ार; त्यांच्या श्रम आशि कौिल्यातून
उत्पादन करतात. त्यातून उपभोक्त्यांच्या र्रजा पूिग होतात आशि भांडवलदारांना नफा शमळतो. भारत हा

कृशषप्रधान दे ि आहे . इंग्रजी राजविंीनंतर सामाशजक, राजकीय, आर्थथक स्स्थत्यंतरे झाली. िेतीवर
लोकसंख्येचा भार वाढला. वाढती लोकसंख्या आशि िेतीच्या वािंण्या यामु ळे िेतीचे लहानतुकडे

मिार्तीसाठी परवडत नव्हते . सूत शर्रण्या, कापड शर्रण्या आल्यामुळे वरकड भार शतकडे वळला. कृषी
आशि हे उद्योर् यांच्यात तािेबािे शनमाि झाले . ग्रामीि काराशर्रांची हलाखी सुरू झाली.

शब्रशिंि राजविंीत रे ल्वे, शर्रण्या, शनरशनराळ्या प्रकारची यंत्रे या दे िात आली. मंत्रांच्या, जादू च्या

चमत्कारावर शवश्वास ठे विारी मंडळी चशकत झाली. हे शफरंर्ीच चेिंके आहे त, असे म्हिू लार्ले .

पशहल्यांदा रे ल्वे सुरू झाली; ते व्हा शतच्यात बसून प्रवास करायला लोक भीत होते, एवढी कमगठ, अिास्त्रीय
मानशसकता होती. शर्रण्यातून यंत्रांच्या साह्याने तयार होिारा माल कमी वेळात जास्त , चांर्ल्या दजाचा
होता. ग्रामीि काराशर्रांनी तयार केले ला माल, शर्रण्यातील मालाच्या स्पधेत शिंकत नव्हता. या काळात
राजकीय, आर्थथक, सामाशजक स्स्थत्यंतराचे आघात व्यक्ती, कुिंु ं ब आशि नाते संबध
ं ांवर होत होते .

७ जु लै १८५४ रोजी कावसजी दावर या पारिी र्ृहस्थाने मुंबई प्रांतात ‘स्स्पप्रनर् अँड शवस्व्हं र्’ या

नावाची पशहली शर्रिी काढली. मुंबईमध्ये शर्रण्या काढाव्यात; अिी कल्पना डॉ. भाऊ दाजी लाड यांनी

मांडली. पि तिी ठोस योजना सादर केली नाही. शर्रण्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढत र्ेली. त्या प्रमािात
कामर्ारांची संख्याही वाढत र्ेली. इ.स. १८७५ पययंतत मुंबई-४१, कलकत्ता-५, मद्रास-२, कानपूर-२,
हैदराबाद, इंदूर व नार्पूर येथे प्रत्येकी १ याप्रमािे सवग प्रहदु स्थानमध्ये ५३ शर्रण्या शनघाल्या. कामर्ारांना
१२-१४ तास काम करावे लार्त होते . त्यांना अल्प मोबदला शमळत होता. सुट्ट्ट्या नव्हत्या. लाभांि शमळत
नव्हता. बाल कामर्ारांना वेठशबर्ाऱ्यांप्रमािे राबवून घेतले जाई. स्त्री कामर्ारांना रात्रीही कामावर

बोलावीत. त्यांच्या कोित्याही अडचिींचा शवचार होत नव्हता. कामर्ारांच्या प्रश्नांसब
ं ंधी शवचार सुरू होता.
सत्यिोधक मंडळींचे या प्रश्नांकडे लक्ष र्ेले. जोशतबा फुले मुंबईला जाऊन सत्यिोधक समाजाची मते

लोकांना समजावून सांर्त असत. त्यांचे श्रोते जास्ती करून कामर्ारच होते . तरूि आशि तडफदार

सत्यसोधक नारायि मे घाजी लोखंडे यांनी ‘मील हँड असोशसएिन सोसायिंी’ स्थापन केली.
प्रहदु स्थानातील ही पशहली कामर्ार संघिंना; सत्यिोधकांनी इ.स. १८८०च्या प्रारंभी स्थापन केली.
नारायि मे घाजी लोखंडे हे पशहले कामर्ार-नेते; ‘दीनबंधू’ हे कामर्ार आशि िेतकऱ्यांचे पशहले मुखपत्र

आहे . इ.स. १८८० मध्ये लोखंडे आशि रामजी संतुजी आविंे यांनी ‘दीनबंधू’पत्र पुण्याहू न मुंबईलानेले.
दामोदर सावळाराम यंदे; हे तरूि, तडफदार, बहु श्रुत, लोक संग्राहक, मधुरभाषी आशि योजनाकुिल असे

संपादक ‘दीनबंधू’ला लाभले . रामय्या व्यंकय्या आय्यावारू, जाया कराडी प्रलर्ू; हे ते लुर्ू समाजाचे नेते;

आनंदराव तालचेरकर, यिवंतराव मिेरीकर, व्यंकू बाळाजी काले वार; हे सवग जोशतबा फुले यांचे मुंबईतील
सहकारी आशि अनु यायी होते . ते कामर्ारांपुढे जोशतबांच्या व्याख्यानांचे आयोजन करीत. यातून कामर्ार

संघिंना स्थापन करण्याचा शवचार पुढे आला. ‘दीनबंधू’ने कामर्ार प्रश्नांना वाचा फोडली. लोखंडे यांनी
कामर्ारांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून ते सोडशवण्यासाठी काही ठोस उपाय योजनांसह सरकारपुढे र्ाऱ्हािे

मांडले . सरकारवरचा दबाव वाढत र्ेला. इ.स. १८८० मध्ये सरकारने फॅक्िंरी कशमिन नेमले . लोखंडे
यांना कामर्ार प्रशतशनधी म्हिून कशमिनवर घेतले . इ.स. १८८१ मध्ये कामर्ार कायदा झाला, परंतु त्याची
अंमलबजाविी झाली नाही. तरीही कामर्ारांचे वाढते संघिंनात्मक सामर्थ्यग आशि कायदा यामुळे शर्रिी
मालक काही प्रमािात सरळ झाले . मुंबई येथील शर्रिी कामर्ारांच्या पशरस्स्थतीची पाहिी करण्यासाठी
मँचेस्िंर येथील शमडप्रकर् नावाच्या कारखानातपासनीसाची नेमिूक केली. त्यांनी पुढीलप्रमािे शिफारिी
केल्या.

१.

आठ वषांच्या आतील मुलांना कारखान्यात कामावर घेऊ नये.

२.

मुलींना आशि शस्त्रयांना सकाळी सहापूवी आशि सायंकाळी सहानंतर कामावर बोलावू नये.

३.

त्यांच्या सवग कामाच्या वेळात शवश्रांतीसाठी सुट्टी द्यावी.

या शिफारिींमुळे मुब
ं ईचे शजल्हाशधकारी डब्ल्यू. बी. मुलक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकिी मंडळ

नेमले . एम. बी. शजशजभाई, मंचेरजी मुरबान, डॉ. थॉमस ब्लॅ ने आशि जी. कॉिंन; हे त्या मंडळाचे सदस्य
होते . डॉक्िंरांची एक सशमती नेमून, कामर्ारांची आरोग्यशवषयक पाहिी करून एक प्रशतवृत्त तयार करून
घेतले . त्या चौकिी मंडळापुढे लोखंडे यांच्यासह पस्तीसजिांच्या साक्षी झाल्या.

मुंबईतील कामर्ार मुळात कोकि, पशिम महाराष्ट्र आशि उत्तर महाराष्ट्रातील होते . त्यांची नाळ

खेड्यािी जोडले ली होती. त्यामुळे कामर्ार आशि सत्यिोधक नेते यांचे सवाथाने सूर जु ळले . कामर्ारांनी

संघशिंतपिे लढे शदले . या कामर्ार चळवळीने खलािी, र्ोदी कामर्ार यांच्यासह भारताच्या स्वातंत्र्य
लढ्यात मोलाची कामशर्री केली. कामर्ार संघिंनेतील वैचाशरक बैठक प्रारंभीसत्यिोधकी होती.
साम्यवादी नेतृत्वाने अथगवादावरच भर शदला. शवसाव्या ितकाच्या उत्तराधामध्ये सत्यिोधकांच्या
नेतृत्वाखाली अखंडपिे दोन वषग संप करून; जर्ात उच्चांक प्रस्थाशपत केला.

दे वदरसी प्रथे लर तवरोध
कनािंक राज्यातील धारवाडजवळ सौंदती येथे यलम्मा नावाची जार्ृत दे वता आहे , असा समज

फार जु ना आहे . पशहले अपत्य मुलर्ी असेल; तर ती दे वीला अपगि करीन, असा शतला नवस करतात. त्या

मुलीचा दे वीिी शववाह लावून; शतच्या िेजेला व सेवल
े ा अपगि करण्याची; ही प्रथा आजही आहे . सोलापूर,
सांर्ली, कोल्हापूर, शनपािी या भार्ांत या प्रथेचे खूप प्रस्थ आहे . दे वीला अपगि केले ल्या या मुलींना

‘दे वदासी’ म्हितात. त्या धमगर्ुरू आशि पैसेवाले यांच्या ‘भोर्दासी’ म्हिून जर्तात. मुंबईसारख्या
महानर्रात दे ह शवक्रय करून जर्तात.

एखाद्या मुलीच्या केसात बिं तयार झाली, तरीही त्या मुलीला सौंदती येथे नेऊन सोडतात.

त्यासाठी एक शवधी करावा लार्तो. त्यालाच ‘लग्न’ म्हितात. मुलीचे दे वीिी लग्न ही कल्पनाच अिास्त्रीय

आहे . लग्नानंतर त्या मुलीला शतच्या आईबापाच्या घरी जाता येत नाही. भर्ताबरोबर प्रकवा झुलवा ठे ऊन

राहावे लार्ते . काही मुली वेश्या व्यवसाय करतात. काही काही वेश्या लाखोपती आशि त्या िहरातील
नामांशकत व्यक्ती होत्या.

इ.स. १८८३ मध्ये एके शदविी मुंबईमध्ये जोशतबा फुले , आनंदराव तालचेरकर आशि त्यांचे एक

ब्राह्मिशमत्र यिवंतराव मिेरीकर; शतसरे प्रहरी घोडार्ाडीतून माकेिंकडे शनघाले होते . एका दे वदासीच्या
लग्नाची शमरविूक त्याच रस्त्याने शनघाली होती. त्या तरूि दे वदासीच्या मुलीची आई दे वदासीच असून,

मुंबईतील ते एक मोठे प्रस्थ होते . ती त्या काळात चार-पाच लाख रुपयांची धनीि होती. शतला ते वढीच
एकुलती एक मुलर्ी होती. प्रथेप्रमािे पुरोशहताच्या सल्ल्याने व स्वर्गसुखाच्या काल्पशनक आिेने, त्या
मुलीचे लग्न खंशजराबरोबर लावून, शतला दे वीच्या िेजेला वाहण्याचे ठरशवले होते . ही सवग माशहती जोशतबा

फुले यांना; त्यांच्या शमत्रांकडू न कळली. ही अशनष्ट प्रथा नष्ट झाली पाशहजे, हा प्रकारही थांबशवला पाशहजे
म्हिून त्यांनी मिेरीकर यांच्या मदतीने त्या वेळच्या मुंबईच्या इंग्रज पोलीस अशधक्षकांची भेिं घेतली. या

प्रकारातील शवकृतीचा भार् समजून सांशर्तला. पि त्या युरोशपयन अशधकाऱ्याने ही धार्थमक बाब असून

आपि हस्तक्षेप करिार नाही, असे ठामपिाने सांशर्तले व असमथगतेबिल शदलशर्री व्यक्त केली. १८५७च्या
बंडानंतर शिस्ती अशधकारी धार्थमक बाबतीत हस्तक्षेप करावयास घाबरत होते . कंपनी सरकारची राजविं

संपून शब्रशिंि पालग मेंिंची सत्ता प्रस्थाशपत झाल्यावर हे धोरि अवलं शबले होते. त्यामुळे सुधारकांना
सरकारकडू न सहकायग शमळत नव्हते . अंधश्रद्धा असल्यामुळे लोकांचा पाप्रठबा नव्हता. या पशरस्स्थतीचा

फायदा सनातन्यांना होत होता. पोलीस अशधक्षकांनी सहकायग दे ण्याचे नाकारले ; म्हिून जोशतबा शनराि
झाले नाहीत. ते शतघेही शमत्र पोलीस आयुक्त साविंन यांच्याकडे र्ेले. या प्रथेतील दु ष्टता, अमानु षता,
धमाच्या नावाखाली चालिारा व्यशभचार, अनैशतकता पिंवून शदली. त्याने पोलीस अशधकाऱ्यांना पाठवून ते

लग्न थांबशवले . यामुळे सवग मुंबईमध्ये खळबळ उडाली. कोिाला आियग वािंले . कोिाला दै वी कोपाची

भीती वािंली. मात्र कोवळ्या मुली भोर्ावयास शमळिाऱ्या धमग मातयंत डांना ही र्ोष्ट फारच झोंबली. पुजारी
संतापले . धमगभोळ्या लोकांनाही सरकारशवषयी रार् आला. धमग बुडाला, कली आला, अिी ओरड उठली.

वतगमानपत्रात रकाने भरून मजकूर येऊ लार्ला. हे सवग कोिामुळे घडले , हे मात्र कोिालाच कळले नाही.

िेविंी काही शदवसानंतर तो शवधी झाला. सनातन्यांचे आत्मे (?) तृप्त झाले . जोशतबा फुले यांच्या प्रयत्नाला
यि आले नाही; पि त्यांनी केले ल्या शवरोधाला नैशतक, िास्त्रीय शवचारांचे अशधष्ठान आहे . भोर्दासी तयार
करण्याचे कारखाने बंद करण्याची भूशमका र्ुरुवयग कृष्ट्िराव केळु स्कर, रा. ब. बाबासाहे ब बोले , डॉ. बाबा
आढाव या सत्यिोधकांनी घेतली आशि आज महाराष्ट्र िासनाने कायदा करून ती भूशमका उचलू न धरली.

हांटर तशक्षण आयोगरपुढे ले खी सरक्ष
िूद्राशतिूद्रांच्या मुलामुलींच्या शिक्षिासाठी जोशतबा फुले खूप आग्रही होते . त्यांचा तो आग्रह रास्त

होता. मानवी जीवन सुखी, समृद्ध, नैशतक होण्यासाठी शिक्षि आवश्यक आहे . दु ःख आशि िोषिाची कारिे

आशि उपाय कळण्यासाठी शिक्षि अिंळ आहे . अिी त्यांची भूशमका होती; म्हिून शिक्षिाचा आग्रह ते पुन्हा
पुन्हा धरतात. इतर संस्था, सभा, पुढारी यांच्याकडू न ही मार्िी वाढत होती. रे िंा वाढत होता.

प्रहदु स्थानमधील शिक्षिशवषयक समस्यांची पाहिी करण्यासाठी आशि सुधारिा सुचशवण्यासाठी इंग्रज

सरकारने १८८२ मध्ये सर वुईल्यम हं िंर यांच्या अध्यक्षते खाली एक आयोर् नेमला. शब्रशिंि पालग मेंिंमध्ये

मजूर पक्षाचे सभासद प्रहदु स्थानातील प्रश्नांवरून सरकारलाधारे वर धरीत होते . त्याचाहीहा पशरिाम होता.
दे िभर प्रहडू ं सावगजशनक जीवनात वावरिाऱ्या प्रमुख व्यक्तींच्या र्ाठीभेिंी घेिे, चौकिी व चचा करिे,

त्यांनी सुचशवले ल्या उपाय योजनांची नोंद घेिे; यासाठी त्यांनी दौरे सुरू केले . या आयोर्ाला मदत

करण्यासाठी शब्रशिंि इंशडयातील सवगच प्रांतांमध्ये एक एक सशमती स्थापन केली. या प्रांशतक सशमतीने;
आपल्या प्रांतातील शिक्षिशवषयक पशरस्स्थतीची माशहती, या आयोर्ाला सादर करावयाची होती. या
सशमतीने आपापल्या प्रांतातील, शिक्षिशवषयक प्रश्नांसब
ं ंधी साक्षी घेतल्या. शनवेदने स्वीकारली. शिक्षि
तज्ज्ञ, शिक्षि क्षेत्रािी संबंशधत व्यक्ती, कायगकते आशि सुधारक यांचा त्यामध्ये समावेि होता.

शिक्षि हे वरच्या स्तरातील लोकांना अर्ोदर द्यावे; ते शिकून िहािे झाले की, खालच्या स्तरातील

लोकांना ते िहािे करतील, असा ‘शिक्षिशवषयक पाझरण्याचा शसद्धान्त’ (शफल्िंर डाऊन शथअरी ऑफ

एज्युकेिन) मे कॉले यांनी मांडला होता. सतराव्या ितकापासून ते इंग्लं डमध्ये अस्स्तत्वात होता. ते थील
पशरस्स्थतीमध्ये तो यिस्वी ठरला. होता. ते थील चचग आशि सरंजामदारांनी मोठमोठ्या दे िग्या दे ऊन
र्ोरर्शरबांच्या शिक्षिाची व्यवस्था केली होती. ते व्हा जर्ात कोठे ही शिक्षि ही सरकारची जबाबदारी आहे,

असे मानले जात नव्हते . इंग्लं डमध्ये उदारमतवाद, मानवतावाद, उच्च दजाचा सुसंस्कृतपिा,
प्रामाशिकपिा यामुळे चचग, धमोपदे िक आशि सरंजामदार यांनी पुढाकार घेऊन लोकांना बायबल वाचता

यावे, धार्थमक ज्ञान व्हावे, या उिेिाने शिक्षि सावगशत्रक केले . प्रहदु स्थानातील पशरस्स्थती; या शसद्धान्ताला
पोषक नव्हती. येथे विगजाशतभेद आशि त्यावर अशधशष्ठत उच्च-नीच भेदभाव, पशवत्र-अपशवत्र; याशवषयीचे
समज लोकमनात घट्ट बसले ले होते . ज्ञानाच्या सावगशत्रकीकरिाला पुरोशहत ब्राह्मिांचा शवरोध होता.

धमगिास्त्राचे कारि पुढे करून शवद्याबंदी केली होती. सनातनी लोक; अनु दार, आत्मकेंद्री, मतलबी आशि
कोत्या मनाचे होते . हंिंर आयोर्ापुढे त्या उच्चविीय-जातीय पुढाऱ्यांची मनोवृत्ती उघड झाली. त्यांनी
शिक्षिाच्या सावगशत्रकीकरिाला सक्त शवरोध केला. न्यू इंस्ग्लि स्कूलचे पयगवक्ष
े क वा. शि. आपिंे यांनी,

“प्राथशमक आशि माध्यशमक शिक्षिाची जबाबदारी सरकारने न घेता ती लोकांवरच सोपवावी.” अिी ले खी
स्वरूपात मार्िी केली. “शिस्ती धमोपदे िकांचे, िाळा स्थापन करण्याचे प्रयत्न हे काही स्वेदिी प्रयत्न

नव्हते . त्यांचे ध्येयही िु द्ध िैक्षशिक स्वरूपाचे नाही. त्यांनी िाळे तून बायबल शिकशवले तर त्यांना वार्थषक
अनु दान दे ऊ नये,” अिी मार्िी त्यांनी केली.

िूद्राशतिूद्रांच्या शिक्षिाला शवरोध करिारे र्ृहस्थ ‘राजा शिवाजी’ या खंडकाव्याचे कते महादे व

मोरे श्वर कुंिंे हे आिखी एक प्रशतशनधी होते . शिक्षि पंशडतत म्हिून त्याकाळात ते ओळखले जात होते.
“महारधे ड यांना िाळे त प्रवेि शमळावा, हा प्रश्न स्वतः महारांनी आशि धे डांनी उपस्स्तत केले ला नाही. त्यात

काही सत्य नाही. तो प्रश्न व्यवहाराला सोडू न आहे . भावना – प्रधान इंग्रज अशधकारी आशि अव्यवहारी

दे िी सुधारक यांची ही शनराधार चळवळ आहे .” आपल्या िब्दांच्या बळावर बुशद्धभेद करिे, खोिंी र्ोष्ट सत्य
म्हिून दडपून आशि ठामपिाने सांर्िे ही सवगच कमगठ, सनातनी उच्चविीय मंडळींची जुनी सवय आहे . ती

या दोन्ही अशभप्रायामध्ये पुरेपूर आढळते . िूद्राशतिूद्र शिकून िहािे होऊ नयेत, नोकऱ्यांमध्ये स्पधगक म्हिून,

ते उतरू नयेत, त्यांना बरोबरीचा दजा; कधीही शमळू नये, धमगग्रंथातील लबाड्या त्यांना कळू नयेत, या
हे तूने शिक्षिाच्या सावगशत्रकरिाला त्यांचा शवरोध होता. त्यांची मते तत्कालीन सवग सनातन्यांचे प्रशतशनशधत्व
करिारी आहे त.

१९ ऑक्िंोबर १८८२ रोजी जोशतबा फुले यांनी हं िंर शिक्षि आयोर्ापुढे ले खी शनवेदन सादर केले .

या इंग्रजी शनवेदनात आपि एक व्यापारी, िेतकरी आशि नर्रशपता आहोत, असा स्वतःचा पशरचय शदला

आहे . येथील शिक्षिशवषयक वास्तवाचे विगन करताना ते म्हितात, “वशरष्ठ वर्ातील लोक कशनष्ठ वर्ांना

शिक्षि दे तील, हे इंग्रज सरकारचे सुखस्वप्न आहे . हे सुखस्वप्न पाहत इंग्रज सरकार र्रीब िेतकऱ्यांकडू न
िेतसारा सक्तीने वसूल करून वशरष्ठ वर्ाच्या शिक्षिावर उधळते . शवद्यापीठे श्रीमंतांच्या मुलांना शिक्षि

दे तात म्हिून त्यांचीच ऐशहक उन्नती होते . या उच्चशिशक्षतांनी आपल्या र्रीब िूद्राशतिूद्र दे िबांधवांच्या

प्रर्तीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या घरी प्रकवा दु सरीकडे िाळा काढल्या नाहीत.
इतरांनी काढले ल्या िाळांना मदतही केली नाही, उलिं अडथळे च आिले . राष्ट्राची नैशतक व बौशद्धक

पातळी उं चावण्यासाठी शिक्षिाचा दजा वाढला पाशहजे. शवश्वशवद्यालयातील पदवीधारकांची संख्या, ते थून

शिकून तयार होिारे रँग्लर, डीन आशि प्रॉक्िंर यामुळे सवग दे िाचे शहत होत नाही.” राष्ट्राचे कल्याि आशि
उन्नती झाली की नाही, हे मोजण्यासाठी शिक्षि हे एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते . आपल्या दे िात

पूवीपासून वैयशक्तक शहत, वैयशक्तक उद्धार यावर भर शदला आहे . सामुदाशयक शहत, सामुदाशयक उद्धाराला,
उच्चविीयांच्या तत्त्वज्ञानामध्ये आशि आचारामध्ये स्थान नाही. म्हिून मुंग्यांना साखर दे िारे, वृक्ष आशि

प्राण्यांची पूजा करिारे ; मानवांना हीन समजतात. यामध्ये खूप शवसंर्ती आहे , हे आचरि हास्यास्पदआहे .

अमानु ष आशि क्रूर आहे , असे त्यांना वािंत नाही. उलिं वैयशक्तक पुण्य पदरात पडल्याचा आनंद त्यांना
होतो. ते पुढे म्हितात, “या शिक्षि पद्धतीमुळे सवग सरकारी वशरष्ठ जार्ांवर ब्राह्मि वर्ाची मक्तेदारी शनमाि
झाली आहे . सरकारी हु द्द्ांवर इतर जातींतील लोकांच्या नेमिुका करून त्यांच्या मक्तेदारीचा संकोच केला
पाशहजे. प्राप्त पशरस्स्थतीमध्ये सरकारने उच्च शिक्षिावरील खचग कमी करावा. जनते च्या प्राथशमक शिक्षिाचे

सावगशत्रकीकरि करून त्यावरचा खचग तातडीने वाढवावा. यामुळे चाशरत्र्यावान आशि नीशतमान लोक तयार

होतील. जबाबदारीची उच्च पदे सांभाळण्यासाठी ते पात्र आशि सक्षम होतील. उच्च विातील लोक त्यांच्या
उच्च शिक्षिाची सोय स्वतः करण्यासाठी समथग आहे त.

“सध्या उपलब्ध असले ल्या शिक्षिाचीही फारच आबाळ होत आहे . ते थे िैक्षशिक साशहत्य

पुरशवण्यात येत नाही. िेतकऱ्यांची नव्वद िंक्के मुले-मुली प्राथशमक शिक्षिापासून वंशचत आहे त. जी िाळे त
जातात, ती शिंकून राहत नाहीत. कारि त्यांचे पालक दाशरद्र्याने र्ांजले ले व शपडले ले असतात. त्यांची

र्ळती थांबशवण्यासाठी शिष्ट्यवृत्त्या आशि बशक्षसे द्यावीत. बारा वषांच्या वयोर्िंापययंततचे प्राथशमक शिक्षि
सक्तीचे आशि मोफत करावे.

“मराठी आशि इंग्रजी भाषेची आवड नसल्यामुळे मुसलमान मुलेमुली शिक्षिापासून दू र राहतात.
“शवद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील यिाच्या प्रमािावर शिक्षकांच्या वेतनाचे प्रमाि ठरवू नये. शवद्यार्थ्यांकडू न

वसूल होिाऱ्या िु ल्कावर एकही िाळा चालिार नाही.

“अभ्यासक्रम, शवद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्ट्यात व्यवहारोपयोर्ी ठरले पाशहजेत. म्हिून अभ्यासक्रम

आशि शिक्षकांची यंत्रिा, यामध्ये आमुलाग्र सुधारिा झाली पाशहजे. शिक्षकांचे वेतन आशि दजा यामध्ये वाढ
करावी. प्रशिशक्षत आशि ब्राह्मिेतर शिक्षक नेमावेत.

शिक्षकांमध्ये िेती कामाची आवड असावी. िेती कामाचे आशि श्रमाचे संस्कार त्यांनी शवद्यार्थ्यांवर

करावेत. कशनष्ठ वर्ातील लोकांिी त्यांनी एकरूप व्हावे. अभ्यासक्रमात सवगसामान्य शवषयांबरोबरच िेती
आशि आरोग्य या शवषयांचा प्राथशमक शिक्षिामध्ये समावेि करावा.

“प्राथशमक शिक्षि सावगशत्रक, सक्तीचे आशि मोफत असावे,” अिीमार्िी या दे िात पशहल्यांदा

त्यांनी केली. अभ्यासक्रम, त्यातील शवषय, शिष्ट्यवृत्ती, बशक्षसे, ग्रंथालय, सुट्टीच्या वेळा, सुट्टीचा कालावधी,

िाळा तपासिी, शिक्षकांची पात्रता आशि वेतन, शवद्यार्थ्यांची र्ळती; याशवषयी मूलर्ामी शवचार मांडले .

शिक्षिाचा संबंध मानवी नैशतकता आशि बुशद्धमत्तेिी जोडला. विगजाशतवचगस्व आशि शिक्षि यांच्या
परस्परसंबध
ं ांवरही पशहल्यांदा त्यांनी प्रकाि िंाकला.

जोशतबा फुले यांनी हंिंर शिक्षि आयोर्ाला सादर केले ल्या शनवेदनातील महत्त्वपूिग सूचनांचा

उपयोर् स्वातंत्र्योत्तर काळात मार्गदिगक तत्त्वे म्हिून झाले ला आहे .

शेतकरी, शेतकरी-िे ते आतण कृतषअथयतज्ज्ज्ञ
जोशतबा फुले हाडाचे िेतकरी होते . त्यांच्या कुिंु ं बात शपढ्यान्शपढ्यांपासून कुिशबकीची परंपरा

होती. त्यांना िेतकऱ्यांच्या दु ःख-यातना माहीत होत्या. त्यांच्या प्रश्नावर ते पोिंशतडकीने बोलत होते .
शलहीत होते . कृती करीत होते . त्यांच्या ले खनातील िब्दन्िब्द िेतकऱ्यांशवषयीच्या शजव्हाळ्याने
ओथंबले ला आहे .

िेती, िेती व्यवसाय, िेती मालाचे उत्पादन तंत्र, िेती मालाची बाजार पेठ, िेतीमालाचे भाव

याशवषयीचा त्यांचा दृशष्टकोन आधुशनक होता. िेती आशि िेतकरी यांच्या प्रश्नांकडे त्यांनी भावशवव्हल दृष्टीने
पाशहले नाही. त्यांचा िास्त्रीय दृशष्टकोन होता. मांजरी येथील िेतीमध्ये त्यांनी मुळामुठा धरिाचे पािी

पशहल्यांदा घेतले . ते पािी घ्यायला इतर िेतकरी घाबरत होते . धरिाचे पािी घेतले तर इंग्रज सरकार

आपली जमीन बळकावील, अिी त्यांना भीती वािंत होती. जोशतबांनी पशहल्यांदा एका कालव्यातून

आपल्या िेतीला पािी घेतले . त्यावर बार् फुलशवली. त्या कालव्याला ‘फुल्याची नळी’ असे म्हित.
‘जोशतबाच सरकारला शफतूर झाले आहे त’ असा त्यांच्यावर आरोप होऊ लार्ला. त्यांनी िेतकऱ्यांना

समजावून सांशर्तले . त्यापासून होिारे लाभ लक्षात आिून शदले . त्यांनी स्वतः मोसंबी, संत्री, बिंािंे , कोबी

इत्यादी फळांची आशि भाजीपाल्याची लार्वड केली. ऊसाचे शपक घेऊन त्यापासून र्ु ऱ्हाळ करून, भरपूर
उत्पन्न काढले . त्या अर्ोदर ते स्वतः मोिं चालवीत असत. शपकांमध्ये दारे धरीत असत. हे पाहू न िेजारचे
िेतकरीही वांर्ी, िंॉमे िंो, बिंािंे , कोबी, अंजीर, डाप्रळबे, प्रलबू, पेरू, केळी अिी इतरही दे िी-शवदे िीफळे

आशि भाज्याचे उत्पादन घेऊ लार्ले . इ.स. १८८६-८७ पययंतत जोशतबा मांजरी येथील िेती करीत होते .

त्यानंतर आर्थथक अडचिींमुळे, ती शवकावी लार्ली. त्यांनी स्वतः िेती केल्यामुळे सवग बरे -वाईिं अनु भव
त्यांनाही आले होते . स्वतःचे अनु भव, शचशकत्सक आशि िास्त्रीय दृशष्टकोन, प्रशतभा, संिोधकवृत्ती, यामुळे
िेतीशवषयी मूलर्ामी शवचार त्यांनी मांडले .

िेतीची मिार्त, शवशवध हंर्ाम, अवजारे , खते, बी-शबयािे त्यासाठी येिारा खचग, िेतीचा कस

वाढशवण्यासाठी आशि तो शिंकशवण्यासाठी करावयाची उपाय योजना, िेतीव्यवसाय शिक्षिाला प्रोत्साहन;
याशवषयी त्यांनी अभ्यासपूिग ले खन केले आहे . जुने उत्पादन तंत्र, भावनाशधशष्ठत िेतीव्यवसायाचे तोिंे

त्यांनी लक्षात घेतले . िेतकरी, त्याची बायको, मुले, जनावरे रात्रंशदवस िेतावर राबतात. ऊन, पाऊस,

थंडी-वाऱ्यामध्ये ढोरमे हनत करतात. त्यांच्या घरचे बी, खते, जनावरांचा चारा, िेतकरी, त्याची बायको,
मुले, जनावरे यांच्या सवांचा मोबदला धरून िेतीमालाचा उत्पादनखचग काढला पाशहजे. िेतीमाल
शललावपद्धतीने शवकून िेतीमालाचे आशि िेतकऱ्यांचे अवमूल्यन होते . मालाची योग्य प्रकमत थेिं उत्पादक

िेतकऱ्यांना शमळावी. ग्राहक आशि िेतकरी यांच्यामध्ये दलाल-आडते असू नयेत. हा शवचार त्यांनी प्रत्यक्ष
कृतीत आिण्याचा प्रयत्न केला. महादू सहादू वाघोले आशि ग्यानोबा कृष्ट्िाजी ससािे यांच्या सहकायाने

एक सहकारी कंपनी स्थापन केली. या कंपनीने पुिे येथे भाजीपाला खरे दी करून शवक्रीसाठी मुंबई येथे

पाठवावा असे ठरले . ही कंपनी मशहन्या-दोन मशहन्यापेक्षा जास्त काळ चालली नाही. येथील प्रस्थाशपत
पोलादी चौकिं असले ल्या कोित्याही व्यवस्थेला नकार दे िे, पयायी व्यवस्था शनमाि करिे अवघड आहे .

अपयि येईल म्हिून कृती करावयाची नाही, असे त्यांचे धोरि नव्हते . िेतीत पेरले तर उर्वेल का?
जनावरे , पाखरे खाऊन जातील का? चोर नेतील का? या भीतीने िेतकरी िेतीची मिार्त सोडू न दे त
नाही. जोशतबा हे जाशतवंत िेतकरी असल्यामुळे शवधायक आशि उत्पादक श्रम आनंदाने करीत होते .

त्यातून काही तत्त्वे, काही मूलर्ामी शसद्धान्त प्रस्थाशपत करीत होते . काही संस्थात्मक संकल्पनांची बीजे

रोवीत होते . वरील प्रयत्नामधून त्यांनी आधुशनक काळातील सहकारी तत्त्वावरील खरे दी-शवक्री संघाचे
बीज रोवले .

िेतीला पूरक जोडव्यवसाय असावा; यावर त्यांचा किंाक्ष होता. ‘िेतकऱ्यांचा असूड’ (१८८३) या

प्रबंधग्रंथामध्ये त्यांनी िेती आशि िेतकरीयांच्या उन्नतावस्थेसाठी कोिकोिती उपाययोजना करावी,
त्यासाठी एक प्रदीघग योजना सरकारला सादर केली. त्या वेळी इंग्रज सरकारने त्याकडे र्ांशभयाने पाशहले

नाही. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आज महाराष्ट्र िासन आशि केंद्र सरकार, त्या उपाययोजनांची िंप्यािंप्याने

अंमलबजाविी करीत आहे . सवग प्रकारच्या पयावरिामुळे पशरस्स्थतीच्या रे ट्यामुळे; त्या सूचना अमलात
आिण्याची अिंळ स्स्थती शनमाि झाली आहे .

लोकशहतवादी, दादाभाई नौरोजी, न्या. म. र्ो. रानडे प्रभृती शवद्वानांना मान्यताप्राप्त अथगतज्ज्ञ

मानले जात होते . जोशतबा फुले यांच्या समकालीनांमध्ये त्यांना महत्त्वाचे स्थान होते . सरकार दरबारी
त्यांच्या िब्दाला प्रकमत होती. जोशतबा आशि त्यांच्यामध्ये मूलभूत फरक होता. जोशतबांना िेतीव्यवसायाची

परंपरा होती. िेतकरी जातीत जन्म, कुिशबकीचा स्वतःचा अनु भव, िेतकऱ्यांमध्ये राहािे, वावरिे ,
त्यांच्यासारखा पेहराव आशि राहिीमान; हा फरक तर होताच; पि िेतीव्यवसायाकडे पाहण्याचा

दृशष्टकोनही शभन्न होता. इ.स. १८८५ मध्ये एका कायगक्रमामध्ये न्या. रानडे यांनी ‘र्ेल्या तीस वषांत िेती

आशि िेतकरी यांची स्स्थती बरी आहे ’ असे शवधान केले . त्यांच्या र्ाजले ल्या भाषिांपैकी हे एक भाषि
मानले जाते . जोशतबा फुले यांना रानडे यांचे हे मत रुचले नाही. त्यांच्या मताचा परखड समाचार

घेण्यासाठी ‘इिारा’ (१८८५) नावाची पुस्स्तका शलहू न, इंग्रजी राजविंीमध्ये िेतकऱ्यांची हलाखी किी
वाढली आहे , याशवषयी त्यांनी सशवस्तर आशि साधार शववेचन केले आहे .

सृष्टीच्या शनर्थमतीपासून मानव आशि मानवेतर प्रािी यांची उत्क्रांती किी झाली, शवशवध सामाशजक

संस्थांचा उदय कसा झाला, िासन-िोषि संस्थेत कसकिी पशरवतगने झाली, राजेिाही, सरंजामिाही,

हु कूमिाही राजविंी, प्राचीन काळातील प्रजासत्ताक राजविंी आशि प्रजेची सुखे यांचा परस्पर संबंध कसा
होता, हे शविद केले . पुरोशहतिाही आशि राजेिाही संर्नमत करून िेतकऱ्यांना पीडा दे तात. िेतकरी
हाच सवांच्या िोषिाचा मूलाधार राशहला आहे , याशवषयाकडे त्यांनी प्रथम लक्ष वेधले आहे . प्राचीन,

मध्ययुर्ीन आशि आधुशनक काळातील राज्यसत्ता या िोषि करिाऱ्या राशहल्या आहे त. बळीराजा आशि
त्याचा वंि आशि परंपरे तील राजविंी प्रजासत्ताक प्रकवा लोकसत्ताक राजविंी होत्या, म्हिून त्या काळात
िेतकरी आशि इतर प्रजा सुखी होती, अिी त्यांनी साधार मांडिी केली.

इंग्रजी राजविं ही कायद्यापुढे सवांना समता, न्याय दे िारी, सवांनाशिक्षिाचा आशि स्वोन्नतीचा

अशधकार दे िारी राजविं आहे . मात्र इंग्रज सरकारचे काळे -र्ोरे अशधकारी, िोषक, कामचुकार,

बेजबाबदार आशि सुखलोलु प आहे त. भिं, सावकार आशि काळे -र्ोरे सरकारी अशधकारी हे घिंक
िेतकऱ्यांचे चौफेर िोषि करतात.

हा दे िबळीराजाचा म्हिून ‘बळीस्थान’ आहे . िेतकऱ्यांना बळीराजा म्हिंले जाते . येिूशिस्त,

महं मद पैर्ंबर, लाफायत हे बळीचे अनुयायी आहे त. बळीराजा ही व्यक्ती नव्हे तर ती एक मूल्यसरिी आहे .
जीवनप्रिाली, समाजव्यवस्था आशि िासनव्यवस्थेची प्रिाली आहे , असा व्यापक शवचार ते मांडतात. िेती

आशि िेतकऱ्यांची उन्नती झाल्याशिवाय दे िाची उन्नती होिार नाही, हा त्यांचा अथगिास्त्रीय दृशष्टकोन आहे .
िेती आशि िेतकरी यांच्या उन्नतीसाठी जोशतबा फुले यांनी पुढीलप्रमािे उपाययोजना सुचशवल्या आहे त.
१.

बळीस्थानातील िेतकऱ्यांना इंग्रज सरकारने युरोशपयन िेतकऱ्यांप्रमािे कृशषशवज्ञान
शिकवावे. त्यासाठीकृशषिाळा, कृशषमहाशवद्यालये आशि कृशषशवद्यापीठ शनमाि करावे.

यंत्राच्या सहाय्याने िेती करण्याची क्षमता आशि पात्रता शनमाि होईपययंतत िेतीला उपयोर्ी

असिारे बैल आशि त्यांनाजन्म दे िाऱ्या र्ायी तसेच वासरांना मुसलमान वर्ैरे लोकांनी

कापून खाऊ नये. िेतीतील मनु ष्ट्यबळ आशि जनावरे यांच्याकडे उपयुक्ततावादी दृष्टीने
पाहण्याची त्यांची भौशतकवादी पद्धती मौशलक आहे .
२.

डोंर्रपवगतावरील वृक्ष, र्वत यांची पाने-फुले , त्यावर जर्िारे कृमी कीिंक, श्वापदांची

मांसहाडे यांचे कुजले ले सत्त्व पावसाच्या पाण्याबरोबर जशमनीत एकरूप व्हावे; यासाठी
उद्योर्ी सरकारने सोयीसोयीने काळ्यार्ोऱ्या लष्ट्करांसह पोशलस खात्यातील फालतू
शिपायांकडू न िेतीत जार्ोजार्ी तालीवजा बंधारे बांधावीत.

३.

डोंर्रिंे कड्यांजवळ िक्य ते वढे जास्त तळी-तलाव िंप्यािंप्याने बांधून घ्यावेत. यामुळे
त्या खालच्या भार्ातील ओढे , नदी, नाले यामध्ये भर उन्हाळ्यात पािी राहील. जार्ोजार्
धरिे बांधली तर शवशहरींना पािीपुरवठा होईल आशि बार्ायती उत्पन्न वाढू न िेतकऱ्यांचा
फायदा होईल. सरकारचे महसुली उत्पन्न वाढे ल.

४.

िेतीची धूप होऊ नये, िेतांमध्ये खोंर्ळ्या पडू नयेत म्हिून उताराच्याबाजूने िेतांच्या

५.

सवग िेतांची पािाड्यांकडू न पाहिी करून भरपूर (दोन मोिंांचे) पािी असले ले झरे

बांधांवर ताली बांधाव्यात. त्या वरचेवर दु रूस्त कराव्यात.

असतील ते थे र्ावांच्या नकािात खु िा करून ठे वाव्यात. सरकारच्या मदतीशिवाय शवशहरी
पाडू न बांधिाऱ्या िेतकऱ्यांना आशि पािी सांर्िाऱ्या पािाड्याला सरकारने बशक्षसे
द्यावीत.

६.

नदीनाले , तळी-तलाव यामध्ये साचले ला र्ाळ िेतकऱ्यांना फुकिं नेऊ द्यावा.

७.

ज्या र्ावाची र्ायराने, सरकारने, फॉरे स्िं खात्याच्या ताब्यात शदली असतील, ती पुन्हा

त्या र्ावाच्या ताब्यात द्यावीत. सरपि, िेतीची अवजारे यासाठी जंर्लातील लाकडे नेऊ

द्यावीत. शवकण्यासाठी इमारती लाकडे तोडू दे ऊ नयेत, असा कायदा करून अन्यायी
जंर्लखात्याची होळी करावी.
८.

इतर दे िांतील शवशवध प्रकारच्या उत्तम उत्तम जातींच्या िेळ्या-मेंढ्यांची बेिी सरकारी

खशजन्यातील रक्कम खचग करून खरे दी करावी. त्या त्या जातींची पैदास येथे करावी.
त्यामुळे िेतीला सेंद्रीय खतांचा शवपूल पुरवठा होऊन, िेती सुपीक होईल. त्यांच्या
दु धापासून आशि लोकरीपासून िेतकऱ्यांना उत्तपन्न शमळे ल.

९.

सरकारी जंर्लातील श्वापदांपासून िेतकऱ्यांच्या उभ्या शपकांना उपद्रव होतो. शपकांचा

बचाव करण्यासाठी र्ावठी बंदुका जवळ बाळर्ण्याची परवानर्ी िेतकऱ्यांना द्यावी.
१८५७च्या बंडानंतर घाबरून जाऊन, लोकांनी कोितीही हत्यारे जवळ बाळर्ू नयेत,
असा सक्त कायदा केला होता. पि त्यामुळे प्रहस्त्र श्वापदांपासून शपकांना, जीशवताला आशि

पिु धनाला धोका शनमाि झाला होता. िस्त्रे बाळर्ण्याची परवानर्ी दे ण्याची सरकारला
प्रहमत होत नसेल तर पीक आशि जीशवतांचे नु कसान झाले , तर त्याची भरपाई पोलीस

खात्यातील वशरष्ठ अंमलदारांच्या वेतनातून प्रकवा सरकारी खशजन्यातून दे ण्याचा कायदा
करावा.
१०.

िेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून सरकारला आपला महसूल वाढवावयाचा असेल तर िेती

मालांची प्रदिगने प्रत्येक श्रावि मशहन्यात भरवावीत. िेती शपकांसंबध
ं ीच्या आशि औत
चालशवण्याच्या परीक्षा अशश्वनमशहन्यात घ्याव्यात. िेती व्यवसायाचे प्रावीण्य प्राप्त करिाऱ्या
िेतकऱ्यांना कृशषशवज्ञानातील पदव्या द्याव्यात.

११.

िेतकऱ्यांच्या हु िार मुलांनी उत्तम िेती करून, लोहारी-सुतारी कामातील आवश्यक ते वढे

ज्ञान घेऊन, त्याच्या परीक्षा शदल्या तर त्यांना इंग्लं डमधील कृशषिाळा बघण्यासाठी

सरकारी खचाने पाठवावे,म्हिजे ते शतकडील कृशषतंत्रांचा अवलं ब करून आपल्या
िेतीतील उत्पन्न वाढवतील.
१२.

आमच्या नीशतमान सरकारने जोर्शतिी, आराशधिी, मुरळ्या, कोल्हाशिंिी आशि कसशबिी

यांच्यावर बारीक नजर ठे वन
ू , त्यांच्यासाठी प्रत्येक तालु क्याला एक लॉक इस्स्पतळ
काढावे.

१३.

मुरळ्या, कोल्हाशिंिी, कसशबिी, तमासर्ीर, नािंककार, कथाडे वर्ैरे लोकांनी

कुनीशतपर र्ािी र्ाऊ नयेत. यासाठी त्यांच्यावर सक्त दे खरे ख ठे वावी. तिा वतगनाबिल
त्यांना वरचेवर कडक शिक्षा कराव्यात. यामुळे अज्ञानी िूद्र िेतकऱ्यांचे आरोग्य आशि
नीशतमत्ता यामध्ये लक्षिीय अनु कूल बदल होईल.

१४.

एकंदर सवग प्रांतांतील लष्ट्करामध्ये व पोलीस खात्यामध्ये िूद्राशतिूद्रांचा मोठा भरिा आहे .

ते इस्ज्पत, काबूल प्रांतातील आडदांड सैन्यािी िौयग आशि पराक्रमाने लढतात. सवग
िेतकरी आपल्या मुलामािसांसह रात्रंशदवस उर फुिंे पययंतत िेतीत कष्ट करतात. कर,

पट्ट्ट्या, फंड, जकात याद्वारे सरकारला दरवषी कोट्यवधी रुपये दे तात. त्याच

िेतकऱ्यांच्या मुलीमुलांना िेतीसंबंधीचा ग्रंथ प्रकवा दे िी वतगमानपत्र वाचण्यापुरते ज्ञान या
धमगिील सरकारने शदले नाही. लाखो िेतकरी कुिंु ं बांना वेळच्या वेळी अन्न आशि अंर्भर

कपडा शमळत नाही. मात्र त्यांच्या सुख संरक्षिाच्या शनशमत्ताने आमचे न्यायिील सरकार
लष्ट्करी, पोशलस, न्याय, जमाबंदी वर्ैरे खात्यातील नोकरांना मोठमोठे जाडे पर्ार आशि
सेवाशनवृत्तीसाठी अतोनात द्रव्य उधळते .
१५.

सरकारच्या नाकाचे बाल असिाऱ्या शकत्येक काळ्या-र्ोऱ्या कामर्ारांनी दरमहा हजारो
रुपये वेतन घेऊन, तीस-पस्तीस वषे नोकऱ्या केल्या की सरकार त्यांना िेकडो रुपये

शनवृत्ती वेतन दे ते. काही सरकारी कामर्ार आंधळे , अिक्त असल्याचा खोिंा बहािा
करून, खंर्ल्याचे नािंक करतात आशि सेवाशनवृत्ती घेऊन शवलायतेला पलायन

करतात.काही काळे कामर्ार सेवाशनवृत्त होऊन, शनवृत्ती वेतन उपिंू न, जिूकाय

येिूशिस्त महाराजांनी मेलेल्यांमधून उठशवल्यासारखे तरूि पठ्ठे बनतात, शमिांना काळा
कळप लावून नर्रपाशलका प्रकवा व्यापारी यांच्याकडे मोठमोठे पर्ार घेऊन नोकऱ्या
करतात.
१६.

आमच्या खबरदार सरकारने सवग सरकारी खात्यातील काळे र्ोरे कामर्ार, शिपाई,
लष्ट्करी डोलीवाले , बांधकाम खात्यातील लोहार, सुतार, शबर्ारी यांच्या वेतनात बदल न

करता सवगच मोठमोठ्या काळ्या व र्ोऱ्या कामर्ारांचे वाजवीपेक्षा जास्त असले ले वेतन व
शनवृत्तीभत्ते हळू हळू कमी करावेत.

वरील उपाययोजना अमलात आिल्याशिवाय िेतकऱ्यांच्या नशिबातील लं र्ोट्या जाऊन त्यांना

चांर्ले शदवस येिार नाहीत.

जोशतबा फुले यांनी अथगिास्त्रीय शवचार मांडताना अथगिास्त्रीय पशरभाषा वापरली नसेल, म्हिून

शवचारांचे महत्त्व कमी होत नाही. आता जोशतबा फुले यांना अथगिास्त्रज्ञ म्हिून मान्यता शमळत आहे . त्यांच्या
परखड आशि शनर्थभड ले खनामुळे इंग्रज अशधकाऱ्यांचा रोष वाढत होता. त्याची त्यांनी पवा केली नाही.

‘िेतकऱ्यांचा असूड’ची (१८८३) िेविंची तीन प्रकरिे प्रकाशित करावयास ‘दीनबंधू’च्या संपादकांनी
नाइलाजाने नकार शदला. एवढी शनर्थभड भूशमका त्यांच्या काळात एकाही उच्चविीय शवद्वानाने घेतली नाही.

तरीही जोशतबा शिस्ताळले ले , इंग्रजधार्थजिे आशि राजशनष्ठ ठरतात, तर हातचे राखून शलशहिारे जहाल
राष्ट्रवादी ठरतात.

शेतकऱ्यरांच्यर असांतोषरचे जिक
त्या काळात बार्ायती जमीन, चार-पाच िंक्केही नव्हती. शनसर्ाच्या लहरीवरील िेती म्हिजे

जु र्ार. लग्न, सि, समारंभासाठी, सरकारी कर भरण्यासाठी, कजगफेड करण्यासाठी, कजग घ्यावे लार्त

होते . सावकारांकडू न कजग घ्यावे लार्े. २५ ते ४०० िंक्के व्याजाचे दर होते . सावकार िेतकऱ्यांकडू न भांडी,
घर, सोने, जमीन तारि म्हिून ठे वीत असत. मुदतीत कजग फेड झाली नाही तर तारि वस्तूवरचा
िेतकऱ्यांचा हक्क संपुष्टात येई. जप्तीचे हु कूम आिून िेतकऱ्यांची स्थावर व जंर्म मालमत्ता ताब्यात घेत.

िेतकऱ्यांच्या घरांवर र्ाढवाचा नांर्र शफरे . िेतकरी दे िोधडीला लार्त. त्या काळात धमगसत्ता, अथगसत्ता
आशि राज्यसत्ता एकमे कींच्या हातात हात घालू नचालत. ग्रामीि भार्ात या शतन्ही सत्ता ब्राह्मि जातीकडे

एकविंल्या होत्या. होळी, पोळा वर्ैरेंचे मान, पािंीलकी, मुकादमीचे हक्क, जशमनीचे बांध, घराच्या हिी;
यावरून िेतकऱ्यांचीच आपापसात भांडिे लावीत असत. पोशलस ठािे, कोिंग -कचेऱ्यांमध्ये त्यांचेच भाईबंद
असत. िेिंजी-भिंजींची युती होती. िेतकऱ्यांचा भिं-सावकरांकडू न अतोनात छळ होत होता. सावकार
िेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन, चुलीत पािी ओती. िेतकऱ्याला, पाठीवर दर्ड दे ऊन भर ऊन्हात उभे करी.
शमरच्यांची धुरी दे ई. िेतकऱ्यांकडे थांबून शमष्टान्न भोजनावर ताव मारून, त्याला अद्वातद्वा बोलू न सक्त
ताकीद शदली जाई.

या आशि असल्या अन्यायाशवरुद्ध िेतकऱ्यांनी संघषग केल्याशिवाय, त्यांना सन्मानाने जर्ता येिार

नाही. शिक्षिातून जार्ृती येईलच, पि संघषातूनही प्रबोधन होईल, असा शवचार करून १८७५ नंतर
सत्यिोधक समाजाच्या अन्य सहकायांसह त्यांनी प्रचार दौरे सुरू केले . जु न्नरचे िेिंे, ओतूरचे भाऊ

कोंडाजी पािंील, डु मरे ; यांनी या कामात मोठा वािंा उचलला. मुंबई, कोकि, अहमदनर्र, सोलापूर,

सातारा, जु न्नर, या भार्ात कृष्ट्िराव भाले कर, र्िपतराव सखाराम पािंील यांचा संपकग होता.

िेतकऱ्यांच्या बैठका, सभा होत होत्या. मोठ्या संख्येने िेतकरी जमत होते . “ते भिं-सावकार सामाशजक
दृष्टीने तुम्हाला नीच मानतात. तोपययंतत तुम्हीही त्यांना तसेच नीच मानून पािवठ्यांवर प्रकवा कुठे ही
सावगजशनक शठकािी येऊ दे ऊ नका.” असा संदेि िेतकऱ्यांना शदला. भिं, सावकार, जमीनदार हे

समाजात अल्पसंख्य असतात. ते कष्ट करीत नाहीत. उलिं कष्ट करिाऱ्या िेतकऱ्यांनी शनमाि केले ल्या

संपत्तीवर त्यांची चैन अवलं बून असते . तरीही ते िेतकऱ्यांना नीच मानतात. शिरजोरपिा करतात. या पुढे
हे खपवून घ्यावयाचे नाही. ऐतखाऊंच्या नाड्या आवळण्यासाठी त्यांच्यावर सामाशजक बशहष्ट्कार िंाका,

असा जाहीर सल्ला शदला. लोकांना तो फारच पिंला. भिं-सावकारांना परीिं, न्हावी शमळत नव्हता. दूध,
भाजीपाला शमळत नव्हता. त्यांना मजूर शमळत नव्हते . भिंसावकारांच्या हजारो एकर जशमनी िेतकऱ्यांनी

पडक पाडल्या. कोकिातील खोतांनाही असेच वठिीवर आिले . सत्यिोधकांनी सुरू केले ले आं दोलन

तीव्र झाले . िेतकरी कुळे धाडसी बनली. अहमदनर्र भार्ात िेतकऱ्यांनी, सावकारांची दप्तरे जाळली.
काही शठकािी अन्यायी व जु लमी सावकारांची नाके कापली. हा संप सलर् तीन वषे चालला. त्या काळात

संघशिंत स्वरूपात एवढा प्रदीघग काळ आशि संघशिंत लढा जर्ात कुठे ही झाला नव्हता. १८८५ ते १८८८ या
संपकाळात, ब्राह्मि अशधकाऱ्यांनी, िेतकऱ्यांचा आशिसत्यिोधकांचा खूप छळ केला. त्यांच्यावर खोिंे व

बनाविं र्ुन्हे दाखल केले . भाऊ कोंडाजी पािंील यांच्यावर कुभांडे रचून कोिंात अनेक खिंले घातले .
आंबेर्ावच्या महालकण्याने त्यांना एक वषाची शिक्षा शदली. िेविंी अशपलात ते शनदोष सुिंले . सत्यिोधक

पुढाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ब्राह्मि पंतोजी, ब्राह्मिेतर मुलांना शिकवीत नसत. भाऊ
कोंडाजी पािंील आशि जोशतबा फुले यांनी ब्राह्मिेतर शिक्षक नेमण्याची शवनंती, िाळा खात्याच्या

संचालकांना केली. िेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र िाळा काढू न, त्यावर ब्राह्मिेतर शिक्षकांच्या नेमिुका
झाल्या. त्यांचा डाव त्यांच्यावर उलिंशवण्यात सत्यिोधक पुढारी ते वढे च तरबेज होते .

कोकिातही खोतांच्या शवरोधात, कुळे आशि महादे व कोळी संपात उतरले . हा संघषग शदवसेंशदवस

वाढत होता. सामाशजक बशहष्ट्कार आशि असहकार यामुळे भिं-सावकार-जमीनदार जेरीला आले . त्याचा
पशरिाम असा झाली की, िेतसाऱ्यावर वीसपिं खंड घेिारे जमीनदार, फक्त िेतसाऱ्यावर जशमनी
कसण्यासाठी द्यायला राजी झाले . हा संप यिस्वी झाला.

याच काळात भिं-जोिी, सावकारांच्या म्हिजे ब्राह्मि, मारवाडी, भािंे , र्ुजर यांच्या बाजूने होते.

त्यामुळे भिं-जोश्यांवरही बशहष्ट्कार िंाकला. त्यांना न बोलाशवता लग्नादी शवधी पार पाडू लार्ले . त्याचाही

पशरिाम असा झाला की, त्या काळात वीस रुपये मांडव खंडिी सक्तीने घेिारे भिं रुपया-आठ आण्यात
लग्न लावू लार्ले . तरीही त्यांना कोिी बोलावीत नव्हते.

या संपाला शवधायक कायाची जोड शदली होती. र्ावोर्ाव सत्यिोधक समाज स्थापन होत होता.

िाळा काढण्याची मार्िी, ब्राह्मिेतर शिक्षक नेमण्याचा आग्रह, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जाशतसंख्येच्या

प्रमािात राखीव जार्ा असाव्यात, ही मार्िी त्याच काळात पुढे आली. धमग, अथग आशि राज्यसत्तेला एवढा

संघशिंत, सैद्धांशतक, िांततापूिग शवरोध एकोशिसाव्या ितकाच्या उत्तराधात सत्यिोधकांच्या नेतृत्त्वाखाली
िेतकरी िूद्राशतिूद्रांनी केला.

सहकरर चळवळीचे बीजररोपण
सावकारी कचाट्यातून िेतकऱ्यांची सुिंका करावी, या हे तूने त्यांनी ग्यानोबा ससािे आशि

सहकाऱ्यांच्या मदतीने हडपसर येथे सहकारी पतपेढी काढली. १०-१२ वषांत या पेढीला ५०,००० रु. नफा

झाला. व्हाईसराय आशि मुंबईच्या र्व्हनगरने या पेढीला मुिाम भेिंी शदल्या. पुढे कृ. अ. केळु सकर,केिवराव
शवचारे यांनी राजषी िाहू महाराजांच्या सहकायाने ही चळवळ शवकशसत केली.

ररष्रीय सभेची उदरसीितर
सावगजशनक सभा, फक्त नावाची सावगजशनक होती. िेती आशि िेतकरी प्रश्नांवर शतच्यातील

नेत्यांनी उदासीन भूशमका घेतली. इ. स. १८८५ मध्ये शतनेच ‘राष्ट्रीय सभा’ असे नाव धारि करून, नवा
अवतार घेतला. नावात ‘राष्ट्रीय’ता होती पि शतच्यामध्ये राष्ट्रातील सवगसामान्य लोकांचा एकही प्रशतशनधी

नव्हता. िेतकऱ्यांचे संख्याशधक्य जास्त असले ल्या, या दे िातील ‘राष्ट्रीय’ नाव धारि करिाऱ्या सभेत
िेतकऱ्यांचा प्रशतशनधी नव्हता. राष्ट्रीय सभेच्या वार्थषक अशधवेिनांमध्ये उच्चविीय जातीय मंडळींच्या
शहतसंबंधांचे रक्षि करिाऱ्या मार्ण्या होत असत. उच्च पदासाठी होिाऱ्या परीक्षा प्रहदु स्थानमध्ये घ्याव्यात,

दे िी मंडळींना उच्च पदावर नेमावे, सत्तेत सहभार् द्यावा, या आशि अिाच स्वरूपाच्या मार्ण्या असत.
जोशतबा फुले आशि त्यांचे सत्यिोधक सहकारी या संकुशचत विगजाशतशवशिष्ट धोरिांवर प्रखर िंीका करीत

होते . राष्ट्रीय सभेवर िंीका म्हिजे राष्ट्रशवरोध असा उच्चविीय मंडळींनी अथग लावून त्यांना बदनाम

करण्याचा प्रयत्न केला. ब्राह्मिांच्या म्हिजे कोित्याही एकाच विगजातीच्या हाती पुन्हा सत्ता जाऊ नये,
जनद्रोही पेिवाई राजविं पुन्हा येऊ नये, इंग्रजी राजविं केव्हा ना केव्हा जािार, याची त्यांना खात्री होती.
राष्ट्रीय सभेच्या पुढाऱ्यांनी िेती, िेतकरी, ग्रामीि कारार्ीर यांच्यासंबध
ं ी एकही मार्िी केली नाही. ती

मान्य होण्यासाठी आग्रह धरला नाही. कृष्ट्िराव भाले कर यांना िेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशवषयी जास्त कळवळा
होता. ते कल्पक, संिोधक, सजगक व्यशक्तमत्त्व असले ले धडाडीचे नेते होते . शवशवध प्रसंर्ी काही कल्पक

कायगक्रम घडवून आिून खळबळ उडवून दे त असत. त्याचा पशरिाम प्रदीघग काळ शिंकून राहत असे. इ.स.
१८८७ मध्ये त्यांनी एक व्यंर्शचत्र काढू न त्याच्या हजारो प्रती िेतकऱ्यांना वािंल्या. प्रहदी समाज वृक्षाच्या

िेंड्यावर पारिी, दु सऱ्या फांदीवर ब्राह्मि, शतसऱ्या फांदीवर मारवाडी, भािंे वर्ैरे ; चौर्थ्या फांदीवर
बंर्ाली, नंतर मुसलमान, असे सवग त्यांच्या त्यांच्या सामाशजक दजाप्रमािे त्या वृक्षावर उं च-खाली बसले ले

आहे त. हे सवग झाड िेतकऱ्याच्या डोक्यावर उर्वले ले आहे . तो िेतकरी अिक्त, हडकुळ्या िशररयष्टीचा,

कमरे तून वाकले ला, र्शलतर्ात्र, भांबावले ला चेहरा, असा दाखशवला आहे . त्याच्या बोकांडीवर सवग
ऐतखाऊ, तुंशदलतनू खु िालचेंडूप्रमािेबसले आहे त. ते ओझे उतरावे म्हिून, तो आिेने कोिाची तरी वािं
पाहत आहे . त्याला कोिीही मदत करीत नाही. या समाज व्यवस्थेत िोषकांचीही श्रेिीबद्धता आहे .
उच्चनीच भेदभाव आहे त. िेतकऱ्यांना यातना दे ण्यासाठी आपापसातील भेदभाव शवसरून ते एक होतात.

िेतकऱ्यांना दु सरे कोिीही मदत करिार नाही. त्यांचे प्रश्न त्यांनीच स्व-बळावर सोडवावेत, असा अथग त्या
शचत्रातून स्पष्ट होतो.

असेच दु सरे अथगपूिग शचत्र काढू न िेतकरी प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले . राष्ट्राचा र्ाडा मराठे ,

माळी, धनर्र, महार, मांर्, शभल्ल ओढीत आहे त. त्या र्ाड्यात युरोशपयन आशि दे िी उच्चविीय मंडळी

बसली आहे त. वािं; उं च िंे कड्या आशि खोल उताराची आहे . तरीही र्ाड्यातील मंडळी खाली उतरत
नाहीत. दे िी मंडळी, र्ाड्यात आपिालाच स्वतःची जार्ा पाशहजे, म्हिून युरोशपयनांिी भांडत आहे त.

र्ाडा ओढिाऱ्यांच्या पोिंात अन्नपािी नाही. डोळ्यांवर अज्ञानाची ढापिे आहे त. त्यांना कोिीही अन्नपािी
दे त नाही प्रकवा त्यांची ढापिे काढण्याचा प्रयत्न करीत नाही. ज्यांच्या कष्टावर राष्ट्राचा र्ाडा चालतो,
त्यांच्या अन्नान्नदिेचा कोिीच शवचार करीत नाही. राष्ट्राच्या र्ाड्यात बसून तो हाकण्यासाठी मात्र भांडिे

चालू आहे त. म्हिजे राज्यसत्ता कोिाच्या हातात असावी, याशवषयी त्यांच्यामध्ये जार्ृती होती. राष्ट्रीय
म्हिशविाऱ्या पुढाऱ्यांच्या प्रवृत्तीचे ते बोलके शचत्र रे खािंले होते . ते शचत्र त्या काळात फारच र्ाजले आशि
चचेचा शवषय झाले .

इ. स. १८८८ मध्ये शप्रन्स अलबिंग स्व्हक्िंर यांनी पुिे येथे भेिं शदली. ते व्हा भाले करांनी ‘दीनबंधू फ्री

स्कूल’ ही िाळा स्थापन करून त्यांचे भाचे र्िपत सखाराम पािंील यांची मुख्याध्यापकपदी नेमिूक केली.

शप्रन्स स्व्हक्िंर यांच्या स्वार्तासाठी दीनबंधू िाळे चे शवद्याथी रांर्ेत उभे केले . त्यांच्या हातात एक बोडग होता.
त्यावर इंग्रजी मोठ्या अक्षरात पुढील अथाचा मजकूर होता. “आपल्या आजीबाईंना सांर्ा, आम्ही लोक

सुखी आहोत. पि एकोिीस कोिंी लोक शवद्याशवहीन आहोत.” या कल्पक घिंनेचा पशरिाम अपेशक्षत
झाला.

राष्ट्रीय सभेशवषयी िेतकऱ्यांचे काय मत आहे आशि त्यांची कोिती र्ाऱ्हािी आहे त, हे राष्ट्रीय

सभेच्या पुढाऱ्यांना आशि इंग्रज सरकारला कळावे म्हिून जोशतबा, भाले कर आशि त्यांच्या सहकायांनी

इ.स. १८८९च्या राष्ट्रीय सभेच्या अशधवेिन मंडपाच्या मुख्य प्रवेिद्वारासमोर भुसा भरले ला िेतकऱ्यांचा एक
पुतळा उभा केला. त्याच्या अंर्ावर फािंक्या कपड्यांची लक्तरे लोंबतआहे त, त्याचे पोिं पाठीस लार्ले

आहे , र्ालफडे बसले ली, भुकेमुळे चेहरा केशवलवािा झाले ला, असा तो पुतळा राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांपढ
ु े
आपले दु ःख दै न्य, दाशरद्र्य, पीडा याशवषयी मूकपिे बोलत होता.

िेतकऱ्यांची र्ाऱ्हािी थेिं इंग्लं डच्या रािीपययंतत जावीत, यासाठी एक संधी आयतीच चालू न

आली. इ. स. १८८८ च्या माचग मशहन्यात स्व्हक्िंोशरया रािीचा मुलर्ा ड्यूक आशि डचेस ऑफ कॅनॉिं
पुण्याला सहकुिंू ं ब आला होता. जोशतबा फुले यांचे शजवलर् शमत्र आशि पुण्यातील एक श्रीमंत र्ृहस्थ हरी

रावजी शचपळू िकर हे ड्यूक ऑफ कॅनॉिंचे मोठे चाहते होते . त्याच्या सन्मानासाठी हरी रावजी यांनी फार
मोठी मे जवानी शदली. समारंभाचे शठकाि सुिोशभत करण्यासाठी त्यांनी खूप मोठा खचग केला. स्वार्त
समारंभाची व्यवस्था योजनापूवगक आशि चोख केली होती. कोिी कोठू न प्रवेि करावयाचा? कोिी कोठे

बसावयाचे, मंचावर कोि कोि, कोठे बसिार, हे सवग शनशित केले होते . समारंभासाठी दरबारी मानकरी,

संस्थाशनक, अशधकारी यांना प्रवेि पशत्रका पाठवून शनमंशत्रत केले होते . २ माचग १८८८ रोजी अत्यंत
थािंामािंात आशि झर्मर्ािंात भव्य कायगक्रम सुरू झाला. भरजरी कपडे , जडजवाशहरे पशरधान करून सवग
मानकरी मे जवानीला उपस्स्थत राशहले .

मोक्याच्या जार्ी पहारे करी आशि पोलीस होते . जोशतबा फुले आता वयोवृद्ध झाले होते . दर्दर्,

धावपळ, संप, बशहष्ट्कार यामुळे थकवा जािवत होता. पि मन आशि बुद्धीमध्ये पूवीचाच उत्साह, उल्हास

आशि तडफ होती. त्यांनी डोक्याला जु ने फािंके मुंडासे बांधले . अंर्ात अंर्रखा न घालता खांद्यावर एक
फािंकी घोंर्डी घेतली. फािंले ले , मळके आखूड धोतर र्ुडघ्यापययंतत नेसले . कमरे ला एक शवळा खोवला.

फािंले ला जोडा जाडभरड दोरीने बांधून पायात घातला. हातात एक उं च जाड काठी घेऊन ते अिा वेषात
मुिाम मे जवानीला आले . हरी रावजी आशि शमत्रांनी र्ुप्तपिे हा बेत केला होता. याची वाच्यता झाले ली
नव्हती. त्यांचा हा अवतार पाहू न सोल्जरांनी त्यांना अडवून धरले . आत जाण्याची परवानर्ी शमळे ना. हे

र्ृहस्थ हरी रावजी यांचे शमत्र असतील आशि ते शनमंशत्रत असतील, यावर सोल्जरांचा शवश्वास बसत नव्हता.

ही र्ोष्ट आत हरी रावजी यांना कळली. ते लर्बर्ीने बाहे र आले आशि जोशतबा फुले यांना आत घेतले .
ड्यूक ऑफ कॅनॉिं यांच्या िेजारी त्यांच्यासाठी आसन राखून ठे वले होते . ड्यूक ऑफ कॅनॉिं यांनी ‘हे
र्ृहस्थ कोि?’ असे शवचारले . त्यांनी राजपुत्राला त्यांच्या महान कायाशवषयी माशहती शदली आशि आता ते

इंग्रजी भाषेतून बोलिार आहे त, असे सांशर्तले .राजपुत्राला फारच आियग वािंले . मे जवानीला जमले ल्या
मंडळींमध्ये कुजबूज सुरू झाली. जोशतबा फुले उठू न उभे राशहले आशि इंग्रजी भाषेतून ओजस्वी, प्रभावी

वािीने बोलू लार्ले . राजपुत्राला उिेिून ते म्हिाले , “आपिास मेजवानी दे िारे , या मे जवानीला येिारे,
तसेच आपल्या भेिंीला येिारे ऐश्वयगसंपन्न एतिेिीय र्ृहस्थांना पाहू न, या दे िातील सवग प्रजेच्या स्स्थतीबिल
आपि जी कल्पना कराल ती चुकीची आहे . त्यांच्या भरजरी कपड्यांकडे आशि मौल्यवान चकाकिाऱ्या

शहऱ्यांकडे पाहू न तुम्हास असा भास होईल की, प्रहदु स्थान दे ि मोठा सुखी-समाधानी आहे . परंतु वस्तुस्स्थती
शनराळीच आहे . सुविालं कारांनी मढशवले ले शन अत्तरांच्या फायांनी सुर्ंशधत केले ली वस्त्रे पशरधान केले ले

श्रीमंत लोक या दे िातील जनते चे खरे प्रशतशनधी नाहीत. खरा प्रहदु स्थान खेड्यात आहे . त्यांचा मुख्य उद्योर्

िेती कसिे, हा आहे . त्यांची संख्या बळीस्थानातील एकूि लोकसंख्येच्या ऐंिी िंक्के एवढी आहे . जर्ात
सुधारले ल्या या इंग्रजी राजविंीत तरी आपली सुधारिा होईल, अिी त्यांना फार आिा होती. परंतु या
िेतकऱ्यांची खरी स्स्थती किी आहे , हे आमच्या दयाळू रािीला बरोबर कळले नसल्यामुळे त्यांच्या खऱ्या

सुधारिेचे कायग शतच्या या दे िातील सरकारकडू न पाशहजे तसे होत नाही. या दे िातील सवग िेतकऱ्यांची

किी हीन दिा आहे ; हे आपल्या लक्षात यावे, म्हिून मी या पोिाखात आपल्यासमोर उभा आहे . आपि
शवलायतेस परत जाल, ते व्हा महाराज, आपि आपल्या दयाळू आईला भेिंून शतच्या कानावर आम्हा सवग
िेतकऱ्यांच्या दु ःस्स्थतीची कहािी घाला. त्यांचा एकच पि महत्त्वाचा संदेि शतच्या कानावर घाला, तुयाया
या दु ःस्स्थतीत पडले ल्या खऱ्या प्रजेला प्राथशमक शिक्षि सक्तीने व मोफत दे ... र्ोऱ्या अशधकाऱ्यांना

िेतकऱ्यांची आशि िेतकऱ्यांना र्ोऱ्या अशधकाऱ्यांची भाषा कळत नसल्यामु ळे रयतेच्या खऱ्या अडचिी
सरकारला कळत नाहीत. त्यामुळे ब्राह्मि कारकुनांच्या मध्यस्थीने साहे ब लोकांिी बोलावे लार्ते . लाच

शदली तरच काळे -र्ोरे अशधकारी िेतकऱ्यांची कामे कारतात. लाच शदली नाही तर ते कारकून; साहे बांना
भलते च सांर्न
ू िेतकऱ्यांना अडचिीत आितात.

“जर राजपुत्रांना खरा प्रहदु स्थान पाहवयाचा असेल आशि रािीला खरा वृत्तान्त सांर्ावयाचा

असेल, तर त्यांनी आजूबाजूच्या काही खेड्यांना भेिंी द्याव्यात. अज्ञानी जनते चे दारूि दाशरद्र्य प्रत्यक्ष

पाहावे. महारमांर्ांच्या वस्त्यांनाही भेिंी द्याव्यात, आशि त्या वस्त्या उशकरड्यापेक्षाही वाईिं असूनमनु ष्ट्य

वस्तीसाठी अयोग्य आहे त की नाहीत, या शवषयी स्वतः खात्री करून घ्यावी. खरा प्रहदु स्थान असा आहे .
राजपुत्राने आशि त्यांच्या पत्नीने महारािी स्व्हक्िंोशरयाला असे सांर्ावे की, र्रीब जनता दाशरद्र्यामध्ये
शपचत असून त्यांना शिक्षिाची अत्यंत आवश्यकता आहे , हा आमचा शनरोप द्यावा.”

जोशतबा फुले यांचे हे इंग्रजीतील ओजस्वी, धारदार भाषि ऐकून राजपुत्र चशकत आशि प्रभाशवत

झाले . या भाषिानंतर जोशतबांनी ‘िेतकऱ्यांचा असूड या ग्रंथातील काही भार् वाचून तो इंग्रजीतून समजून
सांशर्तला.

जोशतबा फुले यांनी आयुष्ट्यभर, शिक्षिप्रसार, िेती आशि िेतकऱ्यांच्या पशरस्स्थतीमध्ये क्रांशतकारी

पशरवतगनाचा ध्यास घेतला. त्यांच्या सहकारी आशि अनु यायांनी मनःपूवगक साथ शदली. ‘दीनबंधू’ या
सत्यिोधकी

वृत्तपत्राने

िेतकरी

आंदोलनाला

आशि

सवगच

कायगक्रमांना

ठळक

प्रशसद्धी

शदली.सत्यिोधकांवर होिाऱ्या िंीकेला आशि आरोपांना सडे तोड उत्तरे शदली. त्यामुळे शवरोधकांना माघार
घ्यावी लार्ली. संघषाच्या या धोरिाबरोबर िेती उत्पादन कसे वाढवावे, नव्या नव्या उत्पादन तंत्रांचा

शवकास आशि अवलं ब कसा करावा, यावरही ले ख प्रशसद्ध केले . कृष्ट्िराव भाले कर यांनी ऑईल इंशजनचे
ड्रॉईंर्च तयार केले होते . त्यात यि आले नाही. शवदभामध्ये सूतशर्रिी काढण्याचा प्रयत्न केला . पि ते

काम पूिग होऊ िकले नाही. म्हिून िेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी केले ल्या प्रयत्नांचे महत्त्व कमी होत नाही.

शवकासाच्या शदिा आशि वािंा त्यांना अचूक कळल्या होत्या. हे प्रयत्न पुढे राजषी िाहू महाराज, कमगवीर
भाऊराव पािंील, नाम. भास्करराव जाधव, डॉ. पंजाबराव दे िमुख ‘जार्ृशत’कार भर्वंतराव पाळे कर,
‘दीनशमत्र’कार मुकुंदराव पािंील, कमगवीर महषी शवठ्ठल रामजी प्रिदे यांनी सुरू ठे वले . त्यामध्ये त्यांना
यिही आले .

लष्कररच्यर पलटणीत भरषणे
१८८२ ते १८८८ हा काळ सत्यिोधक चळवळीच्या शवशवध उपक्रमांनी र्जबजले ला काळ आहे .

जोशतबा फुले यांना शवशवध भार्ांतून, शवशवध स्तरांतून, शवशवध व्यावसाशयकांची शनमंत्रिे येत होती.

वेर्वेर्ळ्या विगजाशतस्तरातील अनु यायी शमळत होते . सत्यिोधक समाज आशि पुढाऱ्यांची लोकशप्रयता
शिर्ेला पोहोचली होती. ग्रामीि भार्ात वैचाशरक जार्ृतीचे वादळ शनमाि झाले होते . शवशवध आंदोलने होत

होती. रचनात्मक, सामाशजक, िैक्षशिक कायगक्रम होत होते . लष्ट्करातील अशधकारी जोशतबा फुले यांना
पलिंिीतीलजवानांपढ
ु े भाषि करण्यासाठी बोलावीत असत. दयाजीराव थोरात, आर. एस. घाडर्े,

सरदार बहािर लक्ष्मिराव दे साई, हवालदार शिवाजीराव दे साई, लष्ट्करातील मोठ्या हु द्द्ावर असले ली
मंडळी सत्यिोधक शवचारांची अनु यायी होती. ते जोशतबा फुले यांना मुिाम पाचारि करून त्यांची भाषिे

आयोशजत करीत होते . त्या भाषिांचा आिय पुढीलप्रमािे असायचा : “शिक्षि सावगशत्रक, सक्तीचे आशि
मोफत असले पाशहजे. या इंग्रजी राज्यात शिक्षि घेण्याची सवांना मुभा आहे . अस्पृश्यांनी शिकून झिंपिं

िहािे व्हावे. तुम्ही सर्ळे सत्यिोधक मताप्रमािे वार्ा म्हिजे जाशतभेद नष्ट होऊन समता प्रस्थाशपत
होईल.

“दे िासाठी रक्त सांडिाऱ्या क्षशत्रयांच्याच हातात दे िाचे राज्य असले पाशहजे. लढवय्या क्षशत्रयांची

मने भिं-पुरोशहतांनी र्ुलाम बनशवली आहे त. हे राज्य; भिं-पुरोशहतांच्या हातात जाता कामा नये. महारमांर् हे कट्टर क्षत्रीय आहे त, म्हिून उच्चविीय त्यांचा द्वे ष आशि छळ करतात. त्यांच्या नादी लार्ून आपिही

अस्पृश्यांना नीच मानले आहे . आता त्यांना बंधुभावाने मदत करा. दे िात व धमात उच्च-नीच भेदभाव
माजशविाऱ्यांवर सवग बाजूंनी बशहष्ट्कार घालू न त्यांचा इंर्ा शजरवा, म्हिजे ते िु द्धीवर येतील.
बळीस्थानातील िेतकरी, कारार्ीर, मजूर व शिपाई हे च प्रथम सुशिशक्षत झाले पाशहजेत.कारि त्यांच्या
प्रयत्नांमुळेच दे िाचा उद्धार होिार आहे . तुम्ही िूर शिपायांनी पळपुट्या पुरोशहतांच्या पाया पडू नये. त्यांच्या

नादी लार्ू नये. मुला-मुलींना शिक्षि द्या. त्यांना स्वाशभमानी बनवा.” भाषिातून असा संदेि दे त असत.
शवचारांचे मूळ सूत्र सुिंू न दे ता समयोशचत शवचार ते मांडीत असत. प्रजाशहतदक्ष राजविं त्यांना अपेशक्षत
होती. इंग्रज-ब्राह्मिी नोकरिाही; प्रजेला पीडा दे िारी; होती. त्यांच्यावर इंग्रज सरकारचा अंकुि नव्हता.
म्हिून जोशतबा त्या राजविंीला शवरोध करतात. शिक्षिावर भर दे तात.

छत्रपतींच्यर गरदीतवषयी कृतज्ञतर
कोल्हापूर आशि सातारा येथील दोन्ही र्ाद्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वंिजांच्या आहे त.

कोल्हापूरच्या महारािी ताराबाई यांनी र्ादीच्या रक्षिासाठी अभूतपूवग संघषग केला. िौयग आशि पराक्रमाची
िथग केली. ती क्षत्रीय कुळातील खरी रिराशर्िी होती.

शतकडे सातारचे प्रतापप्रसह महाराज कमगठ भिं-पुरोशहतांशवरुद्ध संघषग करीतहोते . छ. शिवाजी

महाराज आशि छ. संभाजी महाराज यांच्यातील सदर्ुि त्यांच्या रक्तात उतरले होते . त्यांनी वेदोक्ताचा
अशधकार बजावला, मुलींना संस्कृतादी भाषेचे शिक्षि, िस्त्र चालशवण्याचे शिक्षि शदले . छापखाना
िंाकायला प्रोत्साहन शदले . बहु जनांना शवद्या दे ण्याचा कोिीही प्रयत्न केला की, कमगठ ब्राह्मि त्यांच्यािी

वैर धरतात. प्रतापप्रसह महाराजांना त्यांनी वेडे ठरशवले . त्यांना सातारा येथील अप्रजक्यतारा येथे कैदे त

ठे वन
ू त्यांच्यावर कडक पहारा ठे वला. इ.स. १८६६ नंतर छत्रपती राजाराम महाराज यांनी शभक्षुकिाहीला
शवरोध केला. त्यांच्यानंतर चौथे शिवाजी महाराज कोल्हापूरच्या र्ादीवर आले . ते अल्पवयीन होते म्हिून
ते थील एजंिं आशि दरबारचे शदवाि रा. ब. महादे व वासुदेव बवे या दोघांचे दरबारात खूपच प्रस्थ वाढले .

प्रजेच्या प्रश्नांकडे ते लक्ष दे त नव्हते . ब्राह्मिांसाठी सत्तेचा वापर होत होता. प्रजा त्रस्त झाली होती. चौथे
शिवाजी महाराज वयात आल्यावर त्यांनी स्वतः राज्यकारभारात लक्ष घातले . त्यांची लोकशप्रयता वाढू

लार्ली. बवे अशप्रय झाले . कारभारावरील त्यांची पकड सैल होऊ लार्ली. त्यांनी कावा केला.

महाराजांना वेड लार्ले आहे , अिी अफवा पसरशवली. लोकांचा शवश्वास बसत नव्हता. ही खोिंीच हू ल
आहे , हे ब्रह्मकपिं आहे , हे लोकांनी ओळखले . न्यायशप्रय इंग्रज सरकारकडू न तरी न्याय शमळे ल, अिी

अपेक्षा होती. पि इंग्रज अशधकारीही ब्राह्मिांच्या कानी लार्ले . महाराजांना अहमदनर्रच्या शकल्ल्यात
कोंडू न ठे वले . ते थे त्यांचा अवमान करिे, अवज्ञा करिे, घालू नपाडू न बोलिे, महाराजांना मुिाम शचडशविे,
शचडले की त्यांचा िारीशरक छळ करिे, अिा प्रकारे अमानु ष, क्रूर आशि शवकृत वार्िूक शदली. काही

समजदार ब्राह्मिांना बवे यांची वार्िूक आवडली नाही. ते बवे यांच्या शवरोधात आशि महाराजांच्या बाजूने
उभे राशहले . महाजारांचा कैवार घेऊन लोकक्षोभ वाढला तर इंग्रजी राजविं पालथी पडे ल आशि पुन्हा

पेिवाई येईल आशि महाराज संपले ; तर ब्राह्मिांचा ित्रू संपेल, अिा दोन्हीही र्ोष्टी प्रकवा दोन्हींपैकी
एकही घडू न आली तरी ब्राह्मिांना हवी होती, म्हिून काही ब्राह्मिांनी दोन्ही बाजू उचलू न हे प्रकरि पेिंते
ठे वले .

या प्रकरिात ‘केसरी’ आशि ‘मराठा’ या पत्रांच्या तरूि संपादकांनी – बा. र्ं. शिंळक आशि र्ो.

र्. आर्रकर यांनी – महाराजांची बाजू उचलू न धरली. बवे आशि इंग्रज सरकार यांच्यावर परखड िंीका

केली. म्हिून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खिंला भरला. तो मुंबईच्या हायकोिंात चालला. बॅशरस्िंर, वकील
आशि इतर खचग करण्याची या तरूि संपादकांची ऐपतनव्हती म्हिून जोशतबा फुले यांनी त्यांचे शमत्र आशि

श्रीमंत व्यापारी रामसेठ उरविे यांना दहा हजार रुपयांचा जामीन द्यावयास सांशर्तले . वशकलांचा खचग ही
शदला. हा खिंला आपि प्रजकलो तर इंग्रज सरकार, महाराजांवर म्हिजेच दे िी संस्थाशनकांवर अन्याय
करते , हे शसद्ध होईल. बवे आशि त्या प्रवृत्तींच्या दु ष्ट कारवायांना आळा बसेल, असा जोशतबा फुले यांचा

शवचार होता. कोिंाचा शनकाल लार्ला. शिंळक-आर्रकरांना चार मशहने साध्या कैदे ची शिक्षा झाली. इ.स.
१८८२ मध्ये त्यांची मुंबईजवळील डोंर्रीच्या तुरुंर्ातून सुिंका झाली. मुंबईतील सत्यिोधक कामर्ार
पुढारी रा. ब. नारायि मे घाजी लोखंडे आशि इतर मराठा सत्यिोधक मंडळींनी त्यांची थािंात शमरविूक

काढली. त्यांना िेला-पार्ोिंे , हार-तुरे अपगि केले . त्यांच्या सन्मानासाठी पानसुपारीचा कायगक्रम
आयोशजत केला. पुिे येथेही जोशतबा फुले यांनी सत्यिोधक समाजाची सभा बोलावून त्यांच्या

सन्मानाप्रीत्यथग िेला-पार्ोिंे , हार-तुरे शदले . पानसुपारीचा कायगक्रमही आयोशजत केला. छत्रपतींच्या

र्ादीवर होिाऱ्या अन्यायाला या तरूि संपादकांनी वाचा फोडली. सरकारच्या पक्षपाती धोरिावर िंीका

केली आशि छत्रपतींच्या र्ादीशवषयी शनष्ठा व्यक्त केली; म्हिून त्यांचा दोन्ही प्रमुख िहरात, जाहीर सन्मान
केला.

तवष्णुशरस्त्रींच्यर प्रेतरची तवटां बिर थरांबतवली
कृष्ट्ििास्त्री शचपळू िकर यांना त्या काळात पुण्यामध्ये प्रशतबृहस्पती म्हिून ओळखले जात होते.

जोशतबा फुले यांच्यािी त्यांची मैत्री होती. जोशतबा फुले यांच्या िैक्षशिक कायाला प्रारंभी त्यांनी सहकायग
केले . त्या काळातील अनेक िास्त्री मंडळी अंर्वस्त्र बाळर्ीत असत. बाहे र सोवळे आशि पशवत्रपिाचा डौल

शमरवत असत. कृष्ट्ििास्त्री यांनीही अंर्वस्त्र ठे वले होते. ‘र्ुलामशर्री’ (१८७३) या ग्रंथात कोिाचाही

नामशनदे ि न करता ‘रांडेने भ्रष्ट केले ला प्रशतबृहस्पती’ असा सूचकतेने उल्लेख आला आहे .हे िब्द

शवष्ट्िुिास्त्री शचपळू िकर यांना चांर्ले च झोंबले . त्यांच्या उमी लार्ले , तो रार् होताच. शिवाय सनातनी
छाविीचे वैचाशरक नेतृत्त्व त्यांच्याकडे होते . जोशतबा फुले आशि सत्यिोधक समाजाला त्यांनी ित्रुस्थानी

मानले होते. ‘शनबंधमाले ’तून (१८७४) सत्यिोधक समाजाच्या वार्थषक अहवालावर अशभप्राय दे ण्याचे

शनशमत्त करून ‘ब्राह्मिांचे कसब’ (१८६९) आशि ‘र्ुलामशर्री’ (१८७३) या ग्रंथांवर उथळ िेरेबाजी करीत
करीत जोशतबा फुले यांच्यावर वैयशक्तक हल्ला केला. प्रनदानालस्ती केली. शचपळू िकरांचा सवगच

सुधारकांवर रार् होता.म्हिून लोकशहतवादी, मोरोबा कान्होबा शवजयकर, घािीराम कोतवालचे (१८६३)
कतेही त्यांच्या िंीकेतून सुिंले नाहीत.

माधववासुदेव बवे प्रकरिाची सुनाविी मुंबई येथील उच्चन्यायालयात सुरू असताना; शचपळू िकर,

बवे यांच्या बाजूने उभे राशहले . या शनकालानंतर बवे यांनी शिंळक-आर्रकर यांच्यावर संपादक या नात्याने

अब्रू नु कसानीचा दावा दाखल केला. त्या काळातच शवष्ट्िुिास्त्री आजारी पडले . त्या वेळी त्यांचे वय अवघे
बत्तीस वषे होते . त्यांच्या पोिंात आर् पडत होती. डॉ. शवश्राम रामजी घोले , त्यांच्यावर उपचार करीत होते.

त्यांना खूप ताप येत होता. तापाच्या भरात ते असंबद्ध बडबडत होते . “काका, मला धरा, मी मरतो आहे . मी
तुमचे औषध घेिार नाही. मला शवष घेऊन मरावयाचे नाही. याद राखा. तुम्हाला जाब द्यावा लार्ेल. हा
कोल्हापूर महाराजांचा खिंला आहे .” असे ते बडबडत होते . डॉ. घोले हे , कृष्ट्ििास्त्री शचपळू िकर यांचेही
शमत्र होते . त्यांच्यावरही डॉ. घोले यांनी उपचार केले होते . त्या नात्याने शवष्ट्िुिास्त्री, डॉ. घोले यांना काका

म्हिीत होते . शवष्ट्िुिास्त्रींचा आजार बरा झाला नाही. १७ माचग १८८२ रोजी त्यांचे शनधन झाले . त्यांच्या

मृत्यूशवषयी पुण्यामध्ये खूप प्रवाद पसरले होते . ते फारच संकुशचत शवचार शवश्वामध्ये राशहले , वावरले आशि

जर्ले . एका जातीच्या पलीकडे त्यांनी शवचार केला नाही. इतरांच्या शहताअशहताची काडीमात्र पवा केली
नाही. त्यांना तिी र्रजही वािंली नाही. विाहं कार मािसाला शकती शवचारांध आशि बौशद्धकदृष्टीने पंर्ू
बनवू िकतो; त्याचे हे समपगक उदाहरि आहे . म्हिून त्यांच्या ले खनात रुक्षपिा आशि सहानु भशू तिून्यता

मोठ्या प्रमािात आहे . त्यांचे ले खन ब्राह्मिी अहं कारावर फुंकर मारून त्यांच्यात चेतना शनमाि करीत होते .
एकलकोंडे पिामुळे त्यांचे मानशसक संतुलन शबघडले होते . कोल्हापूर खिंल्याचा धसका घेऊन त्यांनी

आत्महत्या केली, अिी चचा सुरू झाली. त्यांच्या अंत्यशवधीच्या वेळी पोशलसांनी प्रेताला हात लावावयास

मनाई केली. “शवष्ट्िुिास्त्री शचपळू िकर यांचे शनधन नैसर्थर्क मृत्यूमुळे झाले आहे , असे प्रमािपत्र

डॉक्िंरकडू न आिल्याशिवाय प्रेत उचलता येिार नाही.” असे पोशलसांनी बजावले . शवष्ट्िुिास्त्री यांच्यावर,

त्यांच्या काही अन्य डॉक्िंर, शमत्रांनी उपचार केले होते, त्यांनी, पोशलसी ससे शमरा पाठीमार्े लार्ेल म्हिून
घाबरून प्रमािपत्र दे ण्यास नकार शदला. िेविंी प्रा. केरो नाना छत्रे आशि इतर वजनदार मंडळी डॉ.
शवश्राम रावजी घोले यांच्याकडे साहाय्य मार्ण्यासाठी र्ेली. शवष्ट्िुिास्त्री मरतानाही वैर शवसरले नाहीत,

म्हिून तर उपचार करावयास र्ेलेल्या डॉ. घोले यांना अद्वातद्वा बोलले .ते औषधाऐवजी शवष दे तील, असा
संिय घेतला. जोशतबा आशि डॉ. घोले प्रर्ल्भ शवचारांचे होते . त्यांच्याकडे क्षमािीलता होती. डॉ. घोले

यांनी त्यांना हवे तसे प्रमािपत्र शलहू न शदले . ‘जीवनान्तानंतर वैराचाही अंत होतो’ या सुभाशषतातील
जीवनमूल्याची आशि नैशतकमूल्याची त्यांनी प्रशतष्ठा राखली.ते प्रमािपत्र घेऊन पोशलसांना नेऊन शदले .
आिखी काही किंकिंी वाढू नयेत म्हिून प्रेतयात्रा धावत पळत स्मिानात नेली. भीतीने अंत्ययात्रेत फार

कमी लोक सहभार्ी झाले होते . ते थे श्रद्धांजलीचे एकच भाषि झाले . प्रेताला अग्नी दे ऊन; पोशलसांच्या
भीतीमुळे लोकांची ताबडतोब पांर्ापांर् झाली.

तस्त्रयरांिर घटस्फोटरचर अतधकरर
शस्त्रयांना पुरुषांसारखा समान दजा, समान अशधकार असले पाशहजेत, असे शवचार जोशतबा फुले

मांडीत होते . सवगच धमाच्या धमगग्रंथांचे कते पुरुष असल्यामुळे ते थेही शस्त्रयांच्या बाबतीत पक्षपात झाले ला
आहे , असे त्यांचे मत होते . पुरुष अनेक बायका करतात, तसेच पाशहजे त्या वेळी शतला घिंस्फोिंही दे तात.

अिंळ आशि अपशरहायग पशरस्स्थतीमध्ये शस्त्रयांनाही घिंस्फोिंाचा अशधकार असला पाशहजे, असेही त्यांना
वािंत होते . तसा आग्रह धरण्याची संधी एका घिंनेमुळे शमळाली.

रखमाबाई नावाच्या बावीस वषे वयाच्या मशहले चे, शतच्या लहानपिीच लग्न झाले होते . शतचा पती

रोर्ीिं, अक्षरिूत्र आशि दशरद्री होता. अिा पतीबरोबर मी संसार करिार नाही, असा ठाम शनिगय शतने

घेतला. त्या वेळी सवग समाज शतच्या शवरोधात खवळू न उठला. दे वाब्राह्मिांच्या साक्षीने केले ल्या नवऱ्यािी
संसार करावयास एक प्रहदू स्त्री नकार दे ते, म्हिून शतचा छळ झाला. प्रनदानालस्ती झाली. मुंबई येथील

वशरष्ठ न्यायालयाने शतच्या शवरोधात शनकाल शदला. रखमाबाईला शिक्षिाची आवड होती. सवाथाने अनु रूप

पती असावा, अिी शतची इच्छा होती. ती चुकीची नव्हती, असे सुधारकांना वािंले . इ.स. १८८६ मध्ये
जोशतबा फुले आशि मुंबई येथील सहकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन शतला सवग प्रकारचे साहाय्य केले . शतच्या

नवऱ्याला काही रोख रक्कम दे ऊन त्याची समजूत घातली. खरे तर घिंस्फोिं घेिे-दे िे वाईिंच आहे . पि
शवशिष्ट अपशरहायग पशरस्स्थतीमध्ये तो पुरुषांनीच द्यावा, याला कायदा आशि समाजही मान्यता दे तो. मर्
तिाच शवशिष्ट अिंळ पशरस्स्थतीमध्ये शस्त्रयांनाही, पुरुषांना घिंस्फोिं दे ण्याचा अशधकार असला पाशहजे, या

तत्त्वालाही कायदा आशि समाजाने मान्यता द्यावी, हे नैसर्थर्क आशि सामाशजक न्यायाचेतत्त्व, स्त्री-पुरुष

समते चे तत्त्व, या भूशमकेच्या पाठीमार्े होते . हे प्रकरि शमिंल्यानंतर रखमाबाई इंग्लं डला र्ेल्या. ते थे स्त्रीस्वातंत्र्याची कैवारी म्हिून त्यांचा १८८९ मध्ये जयजयकार झाला. शतथे शिक्षि घेऊन त्यांनी वैद्यकीची

एम.डी. ही उच्च पदवी प्राप्त केली. इ.स. १८९५ पासून र्ुजरातमध्ये वैद्यकीय अशधकारी म्हिून नोकरी

केली. इ.स. १९३० मध्ये त्या सेवाशनवृत्त झाल्या आशि २५ शडसेंबर १९५५ रोजी मुंबईतील फ्रेंचपुलाजवळ
त्यांच्या शनवासस्थानी या कतृगत्ववान मशहले चा अंत झाला.

स्त्री-पुरुष समतेचर कैवररी
स्त्री-पुरुष समान दजा, समान हक्कांचा आग्रह जोशतबा फुले यांनी अखंडपिे चाळीस वषे धरला.

त्यासाठी काही ना काही कृती केल्या. मुलींसाठी िाळा, अनाथ मशहलाश्रम आशि बालहत्या प्रशतबंधक र्ृह,

केिवपनास शवरोध, शवधवा पुनर्थववाहांना प्रोत्साहन, बालशववाह शवरोध, शद्वभायाप्रशतबंध, दे वदासीप्रथेला

शवरोध, शस्त्रयांना घिंस्फोिंाचा अशधकार; ही त्यांनी आशि त्यांच्या सहकायांनी केले ली कामे आधुशनक
महाराष्ट्राच्या जडिीघडिीत मोलाची ठरली आहे त.

बुलढािा येथील बापूजी हरी प्रिदे हे जोशतबांचे अनु यायी आशि सहकारी होते . तसेच जोशतबा फुले

यांच्या कॉन्रस्क्िंं र् कंपनीतील भार्ीदार होते . बापूजी प्रिदे यांचे बंधूही सत्यिोधक समाजाच्या कायात
सशक्रय सहभार् घेत होते . घरात त्याच शवचारांचे वातावरि होते . बापूजी प्रिदे यांची कन्या ताराबाई प्रिदे

यांनी इ.स. १८८२ मध्ये ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ हा ग्रंथ शलशहला. िास्त्रे पुरािे, महाकाव्य, पोर्थ्या, आधुशनक
कथा, कादं बऱ्या, नािंके यांचा आधार दे ऊन पुरुषांचे वार्िे शस्त्रयांच्या बाबतीत पक्षपाती, अन्यायाचे आहे .

शस्त्रया पुरुषांपेक्षा कष्टाळू , सहनिील, क्षमािील, संयमी, इमानी असतात. शवधवा शस्त्रयांना अमानु ष वार्िूक

शदली जाते . स्त्री-पुरुष यांच्यामध्ये समता असावी, असे आग्रही प्रशतपादन या ग्रंथातून त्यांनी केले . स्त्रीमुक्ती, स्त्री-पुरुष समते ची मांडिी करिारा जार्शतक पातळीवरचा हा आद्य ग्रंथ म्हिून मान्यता पावला
आहे . आशि ताराबाई प्रिदे या जार्शतक पातळीवरील आद्य स्त्रीवादी ले शखका ठरल्या आहे त. तो ग्रंथ प्रशसद्ध

झाल्याबरोबर, त्यावर फार कडक िंीका झाली. त्यातील शवचारांना शवरोध झाला. जोशतबा फुले यांनी मात्र
या ग्रंथाचे आशि त्यातील शवचारांचे समथगन करून ताराबाई प्रिदे यांना पाप्रठबा शदला.

पंशडता रमाबाई यांचे धमांतर हा त्या काळातील सनसनािंी शवषय होता.सवग सुधारक आशि

सनातनी ब्राह्मि या धमांतराने रमाबाई यांच्यावर शचडले होते . त्यांची प्रनदा होत होती. एका स्त्रीशवषयी

फारच अनु दार आशि असंस्कृत पातळीवर जाहीर चचा होत होती. जोशतबा फुले यांनी या धमांतराचे संशमश्र

स्वार्त केले . पं. रमाबाई यांच्या सुधारिा कायाला ब्राह्मिांनी पाप्रठबा शदला नाही, सहकायग शदले नाही.

उलिं शवरोध केला. प्रनदा केली. छळ केला. म्हिून त्यांनी धमांतर केले . ‘रमाबाई बािंली, रमाबाई बािंली’
असे म्हिण्याचा अशधकार बािंलीतील मद्य घेऊन बडबडिाऱ्यांना नाही, असेही ते उपरोधाने शलशहतात.

जोशतबा फुले यांनी कोिाच्याही धमांतराला कधीही पाप्रठबा शदला नाही. ब्राह्मिीधमावर ते िंीका करीत
होते, कारि प्रहदू धमात आमूलाग्र बदल व्हावा, असे त्यांना वािंत होते . त्यांच्या िाळे तील एक शिपाई
शिस्ती धमाचा बाशप्तस्मा घेिार आहे , असे त्यांना कळल्यानंतर त्यांनी त्याला समजावून सांर्ून त्याचे
मनःपशरवतगन केले आशि धमांतर रोखले .

ग्ररमजोशयरांतवरुद्ध मोहीम
२९ माचग १८८६ रोजी तळविे, ता. जु न्नर, शज. पुिे येथे सत्यिोधक समाजाचे अनुयायी र्ुिाजी

बापूजी पािंील प्रिदे यांनी आपले लग्न सत्यिोधक समाजाच्या पद्धतीने लावले . ब्राह्मिांनी त्या लग्नाला

शवरोध केला. भाऊ कोंडाजी पािंील डु मरे यांनी पोशलसांच्या मदतीने हे लग्न शनर्थवघ्नपिे पार पाडले .
त्यामुळे ब्राह्मि जास्तच शचडले . म्हातारी मे ल्याचे दु ःख नाही, पि काळ सोकावेल. आता दशक्षिा बुडाली,

पि सवगच समाजाने ब्राह्मिांशिवाय लग्नादी शवधी पार पाडले तर ब्राह्मिांनी काय करावे? काय खावे? कसे
जर्ावे? पुण्यातील ब्राह्मि पुढाऱ्यांच्या सल्ल्याने, हा खिंला कोिंात चालवावा, असे ठरले . ब्राह्मिांची
दशक्षिा बुडाली आहे . लग्न कोिाकडू नही लावले तरी दशक्षिा मात्र ब्राह्मिांना शदली पाशहजे, अिी मार्िी

करिारा अजग कोिंात सादर केला. ब्राह्मि आशि सत्यिोधक, या दोन्ही बाजूंनी हा प्रशतष्ठेचाच नव्हे , तर

तत्त्वाचा प्रश्न शनमाि झाला. दोन्ही बाजूंनी धावपळ होत होती. पुिे ये थे सबॉर्थडनेिं जज्ज यांच्यापुढेच हा
खिंला चालला. त्यांनी ब्राह्मिांच्या बाजूने शनकाल शदला. जात्यहं काराने न्यायबुद्धी झाकोळली. सवांना

धक्का बसला. पि स्वस्थ बसून उपयोर् नव्हता. सत्यिोधकांनी शवचारशवशनमय केला. बाळाजी कुसाजी
पािंील यांनी खूप धावपळ केली. पैसा आशि वेळ खचग केला. आता र्प्प बसले तर सत्याचाच पराभव आहे .
सत्याचा पराभव होता कामा नये. शजिीने उचल खाल्ली. न्यायाची चाड होती. मुंबई हायकोिंातअशपल

केले .सत्यिोधक समाजाचे वकीलपत्र घनःिाम नीळकंठ नाडकिी यांनी घेतले . भिं-जोश्यांचे वकीलपत्र
महादे व शचमिाजी आपिंे यांनी घेतले . आता दोन्ही बाजूंनी धावपळ होत होती. मुख्य न्यायमूती सर साजयंतिं

चालग स आशि न्या. काशिनाथ त्र्यंबक तेलंर् यांच्यासमोर सुनाविी झाली. दोन्ही बाजूंचे युशक्तवाद ऐकले .

न्यायालयाने बाळाजी कुसाजी पािंील आशि सत्यिोधक समाजाच्या बाजूने ८ जानेवारी १८९० रोजी
शनकाल शदला. सत्यिोधकांना खूप आनंद झाला. लोकन्यायालयात ते अर्ोदरच प्रजकले होते . आता

कायद्याच्या लढाईतही शवजय शमळाला. जुन्नरच्या भिं-जोश्यांनी १८८४ मध्ये बाळाजी पािंील यांच्यावर
दावा दाखल केला. २९ माचग १८८६ रोजी प्रशतवादीने ब्राह्मिांना आठ आिे दशक्षिा द्यावी, असा शनकाल
शदला. त्याशवरुद्ध प्रशतवादी बाळाजी पािंील यांनी शजल्हा न्यायालयात अशपल केले . ते थेही ब्राह्मिांचा
दशक्षिेचा हक्क मान्य केला. पि यजमानाची इच्छा नसली तरी त्याने आपल्याकडू न धमगकायग करवून घेतले

पाशहजे, हे भिंजीचे म्हिजे अप्रिस्त ठरशवले . त्यानंतर मुंबईच्या उच्च न्यायालयात हा जोिीवतनाचा

खिंला चालला. इ.स. १८८६ मध्ये जाहीर पत्रक काढू न जोशतबा फुले यांनी सवग जनते ला आवाहन केले .
“लग्नप्रसंर्ी पैसा, दशक्षिा, दे िर्ी, मांडव खंडिी, कपडे , मे जवानी, शिधा यावर भिंांचा काहीच अशधकार

नाही.” या पत्रकाच्या हजारो प्रती जनते त वािंल्या. १८८७च्या जूनमध्ये ब्राह्मि-ब्राह्मिेतर ते ढीला तीव्र

स्वरूप आले . या ते ढीने लढ्याचे स्वरूप धारि केले . सावकार, भिं, पुरोशहत यांच्याशवरुद्ध हा एकत्र लढा
झाला.

अांधश्रद्धर, अांगररे -धु पररे यरांिर तवरोध
तळे र्ाव ढमढे रे येथे शवठोबा भुजबळ नावाचा र्ृहस्थ राहत होता. तो अंर्ारे -धुपारे , जादू िंोिा

करीत होता. लोकांना नादी लावून नाडीत होता. शवठोबा या नावाला कलं शकत करिारी त्याची कृत्ये होती.

तो ब्राह्मिांच्या ओंजळीने पािी शपऊन सत्यिोधक कायगक्रमांना शवरोध करीत असे. १४ जून १८८७ रोजी
नारायि कािीबा कऱ्हे कर, न्हावी आशि र्ं. भा. शिवूबाई शवठोबा भुजबळ यांच्या आमंत्रिावरून जोशतबा

आशि पुण्यातील सत्यिोधक; एका न्हाव्याचे लग्न सत्यिोधक पद्धतीने लावण्यासाठी र्ेले. ब्राह्मिांनी
धमक्या शदल्या, धाक घातला पि ते थील बलु तेदारांनी हे लग्न ब्राह्मिांशिवाय पार पाडले . यावेळी शवठोबा

भुजबळाने ब्राह्मिांकडू न पैसे खाऊन कासारवाडीतील माळी जातीतील वधुवरांचे लग्न ब्राह्मिांकडू न पार

पाडू , असे वधुवरांच्यापालकांकडू न वदवून घेतले . मात्र लग्नासाठी उपस्स्थत असले ल्या माळी मंडळींनी
आपल्या जातीतील मुलामुलींची लग्ने भिंास न बोलावता लावावयाची, असा शनधार केला आशि

‘कुऱ्हाडीचा दांडा, र्ोतास काळ’ अिा शवठोबा भुजबळास तोंडघिी पाडले . जोशतबा फुले यांनी ते थल्या तेथे
शवठोबा भुजबळास उिेिून, त्याला ताळ्यावर आिण्यासाठी काही अखंड रचना केली.

पत्रकरर जोततबर
इ.स. १८३२ मध्ये ‘दपगि’ नावाचे पत्र बाळिास्त्री जांभेकर यांनी काढू न मराठी पत्रकाशरतेचा पाया

घातला. त्यानंतर ‘ज्ञानप्रकाि’, ‘प्रभाकर’, ‘शनबंधमाला’, ‘शवशवधज्ञानशवस्तार’, ‘लोककल्यािेच्छू’ वर्ैरे
मराठी शनयतकाशलके सुरू झाली. “स्वदे िी लोकांमध्ये शवलायतेतील शवद्यांचा अभ्यास अशधक व्हावा,
इथली समृद्धी व लोककल्याि यांचा स्वतंत्र व उघड शवचार व्हावा. इंग्रजी वृत्तपत्रांतल्या मजु करांची

भाषांतरे प्रसृत करून दे िबांधवांचे अज्ञान, दु र्ुि
ग इत्याशदकांचा नाि व्हावा” अिी उशिष्ट्ट्ये होती.
‘प्रभाकर’मधून १८४८ मध्ये लोकशहतवादी यांनी सनातन्यांना, शतखिं आशि झिझिीत भाषेत त्यांचे दोष
दाखशवले .काही वृत्तपत्रांनी सामाशजक वैर्ुण्याची शचरफाड सुरू केली. युरोशपयनांच्या वैभवाला शदपून,

येथील सवग काही वाईिं आहे , अिी मांडिी सुरू केली परकीय मंडळीही या दे िातील वैर्ुण्यावर बोिं ठे वू
लार्ली. शवष्ट्िुिास्त्री शचपळू िकर यांनी भूतकाळाचे अशतर्ौरवीकरि केले . सुधारिाप्रनदक आशि सुधारक
अिी शवभार्िी पत्रकाशरते त झाली. तरीही छापखाने घालिे, पत्र काढिे, िाळा काढिे, ग्रंथ छापिे हा

उच्चविीय मंडळींचा धंदा झाला होता. शवद्येचा शविेष संस्कार नसिाऱ्या मंडळींनी यावर कब्जा केला.
अशवद्वान ब्राह्मि मोक्याच्या जार्ी बसले . या सवग बदलामध्ये िूद्राशतिूद्रांची काय अवस्था होती? त्यांना
मुळाक्षरे ही वाचता येत नव्हती. वतगमानपत्र म्हिजे कोल्हा की कुत्रा की माकड काहीच समजत नव्हते . येथे

अशभजनांची अक्षर परंपरा रुजली नव्हती. संतांची आशि लोकसाशहत्याची मौशखक परंपरा रुजली होती.
त्यांच्यासाठी वतगमानपत्र काढिे फार मोठे आव्हान होते. वतगमानपत्र काढले तर वाचिार कोि, शवकत

घेिार कोि, हे प्रश्न होते. १८७५ साली मुंबईतील तेलर्ू समाजाच्या मंडळींनी पुण्याच्या सत्यिोधक

समाजाला, शवकत घेऊन शदले ला छापखाना, त्यांनी परत पाठशवला. तरीही भाले करांनी १८८८ मध्ये

‘दीनशमत्र’ हे साप्ताशहक सुरू केले . मुंबई येथे दामोदर सावळाराम यंदे यांच्या संपादकत्वाखाली ‘दीनबंधू’
सुरू झाला. नारायिराव लोखंडे यांची या पत्रावर दे खरेख होती.

जोशतबा फुले यांना स्वतंत्र वृत्तपत्राची आवश्यकता वािंू लार्ली. म्हिून त्यांनी १८८५ मध्ये

‘सत्सार’चे दोन अंक काढले . हे दोन्ही अंक म्हिजे सत्यिोधकी अशनयतकाशलके मानली पाशहजेत.
पत्रकारांच्या नैशतक जबाबदाऱ्या, त्यांची कतगव्ये, याशवषयी त्यांच्या मनात स्पष्ट कल्पना होती. त्यांनी
पत्रकारांना आडमार्ी, आडमुठे, असमंजस, पोिंबाबू, धंदेवाईक अिी दू षिे शदली आहे त. काही चुकीच्या
भूशमका घेतल्यामुळे आपल्या सहकाऱ्यांचीही त्यांनी कानउघडिी केली आहे .

सत्यिोधकी पत्रकाशरतेची उज्जवल परंपरा अखंड चालू राशहली. कृष्ट्िराव पांडुरंर् भाले कर,

नारायि मे घाजी लोखंडे, कृ. अ. केळु सकर, वासुदेवराव शबजे , तान्हु बाई शबजे , दामोदर सावळाराम यंदे,

र्िपतराव स. पािंील, मुकुंदराव पािंील, भर्वंतराव पाळे कर, शदनकरराव जवळकर, ॲड. खंडेराव
बार्ल, भाई माधवराव बार्ल, िामराव दे साई, प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे , श्रीपतराव प्रिदे , अण्िासाहे ब

लठ्ठे , वालचंद कोठारी, साशवत्रीबाई रोडे , रा. र्ो. जाधव, बाळासाहे ब दे साई, महषी शव. रा. प्रिदे , डॉ.
बाबासाहे ब आंबेडकर, फुलवंताबाई झोडर्े, र्जमल माळी, नार्ेि चौधरी अिी खूप मोठी परंपरा आहे .

आधु तिक सत्यशोधकी सरतहत्यरचर प्रररां भ
सत्यिोधनाची परंपरा या दे िात प्रसधू संस्कृतीएवढी प्राचीन आहे . ती वैशदक परंपरेच्या अर्ोदरची

आहे . लोकायत, सांख्य, नाथ, िाक्त, जैन, बौद्ध या प्राचीन काळातील सत्यिोधकी परंपरा आहे त.

वारकरी, प्रलर्ायत, महानुभाव, कबीर या मध्ययुर्ीन परंपरा आहे त. वेद, आत्मा, ईश्वराचे अस्स्तत्व

मानिारे आशि शवरोध करिारे , यावरून आस्स्तक-नास्स्तक, वैशदक-अवैशदक, आत्मवादी-अनात्मवादी

अिा तत्त्वज्ञानाच्या परंपरा येथे शवकशसत झाल्या. उपरोक्त परंपरा विग-जाती-प्रलर्भेद आशि वचगस्व
नाकारिाऱ्या आहे त. यामध्ये अनेक ब्राह्मि सहभार्ी झाले होते . त्यांचाही छळ झाला आहे .

जोशतबा फुले यांनी या परंपरा समजून घेतल्या. बायबल आशि कुराि हे धमगग्रंथ समजून घेतले .

त्यातील समता आशि न्यायाची तत्त्वे त्यांना पिंली. त्यांनी आपले नाते या वैचाशरक परंपरांिी जोडले .

जोशतबा फुले यांना साशहत्य शलशहण्याची अिंळता जािवली. साशहत्य ले खन करिे, हे ब्राह्मिांचे

काम मानले जात होते . डोके आशि हात, बुद्धीआशि श्रमाची फारकत केल्यामुळे शनर्थजव साशहत्य शनमाि
होते आशि अनु त्पादक श्रम वाया जाते . पंशडती काव्य, याचे उदाहरि आहे . प्राचीन कला, श्रशमकांनी

शनमाि केल्या आहे त. त्यामध्ये तारूण्याचा जोि, सौंदयाचा आशवष्ट्कार आशि श्रमाची श्रेष्ठता, यांचा

समतोल साधला आहे . म्हिून ले खन, प्रकािन, ग्रंथ शवतरि, सांस्कृशतक कायगक्रम, मनोरंजन आशि
प्रबोधन याकडे जोशतबा फुले आशि सत्यिोधकांनी आवजूगन लक्ष शदले .

जोशतबा फुले यांच्या काळात, पुढील साशहत्यपरंपरा अस्स्तत्वात होत्या.
१.

मनु -िंकराचायांना मानिारी चैतन्यवादी परंपरा.

३.

शिस्ती शमिनऱ्यांची मराठी साशहत्य परंपरा.

२.
४.

सुधारकांची मानवतावादी, उदारमतवादी, अज्ञेयवादी परंपरा.
सत्यिोधकी साशहत्याची परंपरा.

जोशतबा फुले यांनी वैचाशरक आशि लशलत साशहत्य शलशहले . लशलत साशहत्यामध्ये र्द्य आशि पद्य

ले खन केले . त्यांच्या सवग साशहत्याचा पशरचय दे िे येथे स्थलाभावी अिक्य आहे . साशहत्य ले खन आशि
ले खन काल एवढाच शनदे ि करिे िक्य आहे .
पद्यले खि
१. भिंाशभक्षुकांना सवाल

-

वैचाशरक पद्य

-

१८५१ (अनुपलब्ध)

२. शनर्थमकाचा िोध

-

वैचाशरक पद्य

-

१८५३

-

१८६९

पोवरडे
१. छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा

२. शवद्याखात्यातील ब्राह्मिपंतोजीचा पवाडा

-

१८६९

३. इंशजशनअर खात्यातील भिं पंतोजीचा पवाडा

-

१८७३

४. दस्यूचा पवाडा

-

१८९०

१. ब्राह्मिांचे कसब

-

१८६९

१. सत्ता तुझी रािीबाई

-

१८६९

३. भिंांच्या मतलबी ग्रंथांचे कसब

-

१८७३

खांडकरव्य

अभांग
२. मारवाडी-भिं यांचे कसब

-

४. भिंांचे कसब आशि िूद्रांचा दे वभोळे पिा

१८७३

-

१८७३

इ.स. १८८७ ते १८८९ या कालखंडात त्यांनी जवळपास २५० अखंड शलशहले . त्यांची काही िीषगके

वानर्ीसाठी पुढीलप्रमािे : अखंडादी काव्यरचना, िूद्राशतिूद्रास उपदे ि, कुळं बीि, स्वामीबंधू यांची िंीका,

शवठोबा भुजबळ यास, बळीराजा, मानव महं मद, िूद्रांपासून फंड र्ोळा करण्याशवषयी शनषेधाथगक

ढोंर्ी र्ुरू, भिंांची वािी, आयगभिंांचे कसब, र्िपती-शवडं बनपर अखंड, सत्यपाठ.

अखंड छं दामध्ये त्यांनी पुढीलप्रमािे पद्यमय पत्रे शलशहली : १. श्रीमंत महाराज सयाजीराव

र्ायकवाड, बडोदे , २. बडोद्याचे शदवाि लक्ष्मि जर्न्नाथ, ३. र्ंर्ारामभाऊ म्हस्के वकील, पुिे, ४. डॉ.
शवश्राम रामजी घोले .

याशिवाय आशदसत्याच्या दोन आरत्या

-

१८८८

ब्राह्मिांचा भोंदूपिा हे एक पद

-

१८८८

सत्यिोधकी पद्धतीने लग्न लावण्यासाठी सहा मंर्लाष्टके

-

१८९०

आशि आया, प्रदडी, किंाव, प्रत्येकी एक

-

१८८५

गद्यले खि
तिबांध
१. पुरोशहत भिंांनो उत्तरे द्या

-

१८५१ (अनुपलब्ध)

२. मनु स्मृतीचा शधक्कार

-

१८५४

३. शवधवांची भयानक अवस्था

-

१८७६ (अनुपलब्ध)

४. सत्सार अंक १ आशि २

-

१८८५

५. इिारा

-

१८८५

६. न्या. म. र्ो. रानडे यांना पत्र

-

१८८६

७. मामा परमानंद यांना पत्र

-

१८८६

१. र्ुलामशर्री

-

१८७३

२.

-

१८८२

३. िेतकऱ्यांचा असूड

-

१८८३

४. सावगजशनक सत्यधमग पुस्तक

-

१८९०

१. तृतीय रत्न

-

१८५५

प्रबांध

हं िंर शिक्षि आयोर्ाला शनवेदन

िरटक

पत्र व्यवहारामधून त्यांचे शवचारभाव व्यक्त झाले आहे त. पत्र हा आशवष्ट्कार आशि अशभव्यक्तीचा एक

महत्त्वाचा ले खन प्रकार म्हिून मान्य झाला आहे . जार्शतक पातळीवर असे काही ग्रंथ र्ाजत आहे त.

पद्य ले खनासाठी जोशतबा फुले यांनी लोकछं दांचा आवजूगन स्वीकार केला आहे . तसेच वारकरी

साशहत्य – त्यातही तुकाराममहाराजांच्या – त्यांच्या अभंर्अखंडांवर सरळ सरळ प्रभाव आढळतो.
साशवत्रीबाई फुले यांनीही सत्यिोधकी साशहत्य शलशहले .
पद्यले खि
१. काव्यफुले – ४१ कशवतांचा संग्रह

-

१८५४

२. बावन्नकिी सुबोध रत्नाकर

-

१८९१

गद्यले खि
१. साशवत्रीबाई फुले यांची भाषिे
२. साशवत्रीबाई फुले यांचा पत्रव्यवहार

सत्यशोधकी सरतहत्य प्रवरह
आधुशनक मराठी साशहत्यामध्ये इ.स. १८५१ पासून सत्यिोधकी साशहत्याचा प्रवाह शनमाि झाला.

ही त्या काळातील चौथी अशतिय महत्त्वाची आशि मुख्य साशहत्य परंपरा राशहली आहे . या प्रवाहाची पुढील
महत्त्वाची वैशिष्ट्ट्ये आहे त.

१. मूल्यांचे आशि तत्त्वज्ञानाचे अशधष्ठान, २. शवशवध साशहत्य प्रकारांची शनर्थमती, ३. साशहत्य

प्रवाहांचा शवकास, ४. इ.स. १८५१ ते आजपययंतत अखंड आशि सातत्यपूिग ले खन, ५. ले शखकांचा सहभार्,
६. शवशवध विगजाती-सामाशजक स्तरातील ले खकांचा सहभार्, ७. शनयतकाशलके, ग्रंथशनर्थमती, समीक्षा

ले खन, ८. प्रकािन आशि शवतरि व्यवस्था शनमाि झाली. ९. साशहत्यशनर्थमती आशि शवतरिाची केंद्रे मुब
ं ईपुिे या िहराच्या बाहे र राशहली. १०. अशनयतकाशलके आशि लघुशनयतकाशलके काढू न प्रारंभापासून हा
प्रवाह शवद्रोही आशि बंडखोर राशहला आहे .

सत्यिोधकी साशहस्त्यकांची काही नावे : जोशतबा फुले , साशवत्रीबाई फुले , नारायिराव लोखंडे,

वासुदेवराव शबजे , तान्हु बाई शबजे, कृष्ट्िराव भाले कर, दामोदर यंदे, मुक्ता साळवे, र्िपत सखाराम

पािंील, मुकुंदराव पािंील ॲड. खंडोराव बार्ल, नाम. भास्करराव जाधव, भाई माधवराव बार्ल,

शदनकरराव जवळकर, भर्वंतराव पाळे कर, के. सी. ठाकरे, डॉ. पंजाबराव दे िमुख, रा. ना. चव्हाि,
कृष्ट्िराव अजुगन केळु सकर, िरद पािंील, आ. ह. साळुं खे, र्जमल माळी, नार्ेि चौधरी, अिोक चोपडे ,
हरी नरके. इत्यादी.

जोततबर-सरतवत्ररबरई यरांचे सहजीवि
जोशतबा फुले यांचा शववाह त्यांच्या वयाच्या ते राव्या वषी इ.स. १८४० मध्ये नायर्ाव येथील खंडोजी

नेवसे पािंील यांची ज्येष्ठ कन्या साशवत्रीबाई यांच्यािी शतच्या वयाच्या आठव्या वषी झाला. साशवत्रीबाई
सुदृढ, िालीन आशि सुंदर होत्या. हा शववाह मोठ्या थािंामािंात पार पाडला. त्यांच्या लग्नाच्या

वरातीसाठी हत्ती आिला होता. साशवत्रीबाई जोशतबांचा उल्लेख ‘िेिंजी’ असा करीत. जोशतबा फुले यांनी

प्रारंभी शिक्षकी केल्यामुळे लोक त्यांना ‘तात्या’ तर साशवत्राबाई यांना ‘काकू’ म्हित असत. जोशतबा, त्यांना
‘आहो, काहो’ असे आदराथी बोलत. हे जोडपे एकमे कांच्या शवचार-भावनांिी एकरूप झाले होते . त्यांचे

कौिंु ं शबक जीवन सुखी आशि समाधानी होते . त्यांनी आपल्यावैयशक्तक संसार-प्रपंचाचा, लौशकक सुखाचा
शवचार केला नाही. िूद्राशतिूद्रांचे लाखो संसार कसे सुखी होतील, याचा ध्यास घेतला होता. त्यांच्याच
सुखदु ःखांची काळजी केली.

दोघांचाहीस्वभाव मनशमळाऊ होता. दु सऱ्यांसाठी कष्ट सोसिे, हा त्यांचा स्वभावधमग होता. दु ःखी,

पीशडत, भुकेले , अनाथ, अपंर् यांना अन्न, वस्त्र दे ऊन, त्यांची तृप्ती पाहू न, यांना आनंद होत होता. यामुळेच

त्यांची आर्थथक पशरस्स्थती ओढर्स्तीची झाली. सामाशजक कायातच त्यांनी आपली धनसंपत्ती खची

घातली. दाशरद्र्याची पवा केली नाही. उभयतांनी जी सामाशजक कामे हाती घेतली, त्यामुळे त्यांना, खूप
छळ, मनःस्ताप सहन करावा लार्ला. साशवत्रीबाई या खंबीरपिे पुढे होऊन काम करीत होत्या. या

धीराच्या माऊलीने कधी कोिाचा त्रार्ा केला नाही. त्यांच्याकडे येिाऱ्या-जािाऱ्यांची खूप वदग ळ असे
जोशतबा यांच्याबरोबर भोजनाला रोज शकमान चार-सहा लोक असत. साशवत्रीबाई स्वतः स्वयंपाक करीत.
वरची कामे करण्यासाठी त्यांच्या मदतीला एक बाई आशि एक र्डी होता. साशवत्रीबाई म्हिे साक्षात
अन्नपूिा होती. जेवायला येिारे ‘त्यांच्या वशडलांची कमाई खातात’ असे त्या हसत हसत म्हिीत. त्यांचे हे
उत्तर ऐकून जोशतबा फुले यांना खूप आनंद होई. त्या नेहमी हसतमुख आशि प्रसन्न शदसत.

साशवत्रीबाई फुले यांची बुशद्धमत्ता प्रखर होती. त्या स्वतः शवचार करीत असत. त्यांचे स्वतंत्र

व्यशक्तमत्त्व होते . त्या शवचारपूवगक कायगक्रमांचे शनयोजन करीत, उपक्रमांमध्ये सहभार्ी होत असत. त्यामुळे

त्यांना घरी रडत बसण्याची वेळ आली नाही. त्या कधी मार्े हिंल्या नाहीत प्रकवा पतीबरोबर फरफिंत

र्ेल्या नाहीत. आपले काम समाजशवरोधी प्रवाहात पोहण्याचे आहे . म्हिून लोकप्रनदा, छळ, अपमानच

वाट्याला येिार याची त्यांना जािीव होती. स्वतंत्र प्रज्ञेची स्त्री असल्यामुळे जोशतबा फुले यांच्यासारख्या
क्रांशतकारी वादळािी त्यांनी यिस्वी संसार केला. त्यांचा शनिगय प्रशक्रयेत सहभार् असे. त्यांनी स्वतः

सत्यिोधक समाजाला दे िर्ी शदल्याची नोंद आहे . जोशतबा फुले यांच्यानंतर सत्यिोधक समाजाच्या

अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांनी समथगपिे सांभाळली. अनु यायांमध्ये चैतन्य शनमाि केले . एवढे च नव्हे तर
सत्यिोधक समाजाच्या १८९३ साली सासवड येथे झाले ल्या अशधवेिनाच्या त्या अध्यक्षा होत्या. त्यांचे

काव्य, भाषिे आशि पत्रव्यवहार उपलब्ध झाले ला आहे . साशवत्रीबाई आपल्या पतीच्या सुरशक्षत छायेत
जर्िाऱ्या सामान्य स्त्री नव्हत्या तर खरोखर क्रांतीची ज्वाला होत्या. िाळांमध्ये अध्याशपका आशि
मुख्याध्याशपकाम्हिून काम केले . अनाथ मशहलाश्रम आशि बालहत्या प्रशतबंधक र्ृह, सुशिक्षिर्ृह नावाचे

वसशतर्ृह, केिवपनशवरोधी चळवळ, शवधवांच्या पुनर्थववाहांना प्रोत्साहन इत्यादी कायगक्रमांमध्ये त्यांचा
स्वतंत्र सहभार् होता. इ.स. १८७५ ते १८७७ या दु ष्ट्काळात पुिे, सांर्ली, सातारा, अहमदनर्र या
पशरसरात सत्यिोधक समाजाने ५२ अन्नछत्रे उघडली होती. त्यांपैकी काही अन्नछत्रांच्या व्यवस्थापनाची
जबाबदारी त्यांनी स्वतः उचलली होती.

पुिे येथे राहिारी एक शिस्ती धमोपदे िक बाई त्यांच्याकडे बोलण्यासाठी नेहमी येत होती. शतचा

भाऊ पुढे प्रहदु स्थानचा व्हाईसरॉय झाला. पं. रमाबाई आशि डॉ. आनंदीबाई जोिी या दोन-तीन वेळा
त्यांच्या भेिंीसाठी आल्या होत्या. रमाबाई रानडे आशि साशवत्राबाई र्ोवंडे यांच्यािी त्यांची मैत्री होती.

त्यांच्या आग्रहामुळे मोरो शवठ्ठल वाळवेकर यांनी शस्त्रयांसाठी ‘र्ृशहिी’ नावाचे माशसक काढले होते.

साशवत्राबाई आपल्या मैशत्रिीचे नाव घालू न त्यामध्ये शलहीत असत.

स्वच्छता, िंापिंीप, तत्परता हे आदिग र्ुि त्यांच्या शठकािी होते . सेवाभाव, शवनयिीलता,

शवनम्रपिा, प्रसन्नता, हसरा चेहरा यामुळे त्यांच्या र्ोड आशि मनशमळाऊ स्वभावाला उठावदारपिा येत

होता. जोशतबा फुले यांनी हाक मारल्याबरोबर त्या त्वशरत येत असत. जेवत असल्या तरी चिंकन हात
धुवन
ू उपस्स्थत होत. ही र्ोष्ट जोशतबा फुले यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांना वाईिं वािंे . त्या जोशतबा फुले

यांच्या आहार आशि प्रकृतीची खूप काळजी घेत. पुत्रसंतान नसले ल्या शस्त्रयांना समाजात प्रशतष्ठा शदली जात
नाही. शस्त्रयाच त्यांचा अपमान करतात, शनःसंतान असल्याबिल त्यांना कधी वाईिं वािंले नाही.

आपल्यातील मातृप्रेम त्यांनी, त्यांच्या साशन्नध्यात ये िाऱ्या असंख्य मुला-मुलींवर उधळले . प्रेम, करूिा,

त्यांच्याठायी अमयाद होती. म्हिून त्यांनी अनाथ यिवंताला दत्तक घेतले . त्यांच्यावर माया करून सवगच –
मातृ-शपतृ – कतगव्ये पार पाडली. पुरािकथेतील िंकर-पावगतीप्रमािे हे दांपत्य आदिग जीवन जर्ले .
१८९७ मध्ये प्ले र्ग्रस्त रुग्िांची िु श्रूषा करताना त्यांनाच प्ले र्ची लार्िा झाली आशि त्यातच त्यांचे शनधन
झाले .

‘महरत्मर’ पदवी
जोशतबा आशि साशवत्राबाई फुले यांनी त्यांचे सवग आयुष्ट्य िूद्राशतिूद्र स्त्री-पुरुषांच्या उन्नतीसाठी

समर्थपत केले . आपल्या वैयशक्तक सुखदु ःखांचा शवचारकेला नाही. जोशतबांची िशररप्रकृती, व्यायाम करून
कमावले ली होती. ठिठिीत आशि शनरोर्ी प्रकृतीमुळे दर्दर्, धावपळ, िाशरशरक आशि मानशसक यातना

ते सहन करू िकले . इ.स. १८८७ पासून त्यांची प्रकृती साथ दे त नव्हती. त्यांच्या वयाला ६० वषे झाली
होती. त्यांच्या सामाशजक कायाबिल त्यांचा उशचत सन्मान करावा, असा शवचार मुंबईचे सहकारी करीत
होते . रा. ब. नारायि मे घाजी लोखंडे, रामय्या व्यंकय्या आय्यावारू, डॉ. संतुजी रामजी लाड, जाया

कराडी प्रलर्ू, व्यंकू बाळू जी काले वार यांनी एकत्र बसून शनिगय पक्का केला. ११ मे १८८८ रोजी मांडवी
येथील कोळीवाडी सभार्ृहामध्ये दु पारी हा समारंभ होता. बाहे रर्ावच्यासवग सत्यिोधकांना शनमंत्रिे

पाठशवली. बाहे रर्ावाहू न झुंडीच्या झुंडी दाखल होत होत्या. स्थाशनक मंडळी जमत होती. सवांच्या
चेहऱ्यावर आनंद आशि प्रसन्नता होती. बडोद्याचे सयाजीराव महाराज र्ायकवाड यांनाही सन्मानाने

शनमंशत्रत केले होते . पि ते उपस्स्थत राहू िकले नाहीत. मात्र त्यांनी दामोदर सावळाराम यंदे यांना आपला

प्रशतशनधी म्हिून पाठशवले . आपल्या र्ुरूच्या सन्मानासाठी फेिंा, महावस्त्र आशि ‘प्रहदु स्थानचे बुकर िंी
वॉप्रिग्िंन’ हा शकताब द्यावा, असा शनरोप पाठशवला. आपल्या उद्धारकत्याचा सन्मान पाहण्यासाठी मोठा
जनसमुदाय जमला होता. डोळ्यात प्राि आिून जोशतबांकडे ते पाहत होते . चेहऱ्यावरून आनंद आशि
कृतज्ञते चे भाव ओसंडत होते . र्ोरर्शरबांसाठी जीवनदानी पद्धतीने कायग करिारा बळीस्थानातील हा

महापुरुष आहे . उपस्स्थत नेत्यांनी स्फूर्थतदायक भाषिे केली. त्यांच्या ऐशतहाशसक कामशर्रीचा र्ौरव केला.

‘महात्मा’ ही पदवी प्रचंड िंाळ्यांच्या कडकडात अपगि केली.“बहु जन समाजाला अज्ञानातून वर काढू न
त्याला आवाचीन काळी जर्शविारा ह्या दे िातील पशहला महापुरुष महात्मा जोशतबा हाच होय. त्यांचे कायग

शविाल आहे ; आशि त्यांचा त्यार् त्याहू नही थोर आहे . त्यांनी ज्या मार्ाने कायग केले त्याच मार्ाने राष्ट्राचे

शहत आहे व उद्धार आहे . म. र्ौतम बुद्धाप्रमािे मानवजातीच्या उद्धाराचे कायग जोशतबा करीत असल्यामुळे
त्यांना ‘महात्मा’ म्हिंले पाशहजे.” असे सयाजीरावमहाराज र्ायकवाड नेहमी म्हित असत.

या प्रसंर्ी महात्मा जोशतबा फुले यांनी आपले मनोर्त व्यक्त केले , “मायाया कशनष्ठ आशि दशलत

बंधूभशर्नींच्या बाबतीत माझे जे कतगव्य होते , ते मी केले . त्यासाठी झर्डलो, लढलो. मायाया अनु यायांनी
सत्यिोधक समाजाच्या कायाचा आशि संदेिाचा अदम्य उत्साहाने, नेिंाने आशि शचकािंीने
खेड्यापाड्यांतून प्रसार करावा.” त्यांचे भाषि ऐकताना श्रोत्यांची अंतःकरिे हे लावत होती.सवग
जनसमुदाय मुग्ध झाला होता. या प्रसंर्ी बाळाजी कुसाजी पािंील यांचाही सत्कार केला आशि त्यांना
धन्यवाद शदले .

म. जोततबर फुले यरांचे सहकररी
म. जोशतबा फुले यांना सवग जाशतधमातील, पंथ-संप्रदायातील, शवशवध व्यवसाय आशि आर्थथक

स्तरातील सहकारी लाभले होते . त्यांचे संघिंनाचातुय,ग चाशरत्र्य आशि शनष्ठा तसेच सत्यिोधक समाजाची

तत्त्वप्रिाली यामुळे सत्यिोधक समाजाची चळवळ सवगदूर ग्रामीि भार्ात पोहोचली. शनजामी राजविंीतील

मराठवाड्यात, ब्राह्मि कारभाऱ्याच्या सल्ल्यावरून सत्यिोधक समाजावर बंदी होती. तरीही ते थे अनेक
र्ावांमध्ये सत्यिोधक समाज स्थापन झाला.

त्यांचे सहकारी आपला उद्योर् व्यवसाय करून चळवळीसाठी खूप मदत दे त होते . ब्राह्मि

अशधकाऱ्यांनी त्यांना त्रास शदला तरीही त्यांनी या चळवळीत शनष्ठेने सहभार् घेतला. त्या सवांचा पशरचय
दे िे या स्थळी अिक्य आहे . काही प्रमुख नावांचा उल्लेख करिे िक्य आहे .

नारायि मे घाजी लोखंडे, डॉ. शवश्राम रामजी घोले , रामचंद्र बापूसेठ उरविे, पोलास राजण्िा

प्रलर्ू, र्ंर्ारामभाऊ म्हस्के वकील, रामचंद्र शवठोबा धामिस्कर, रामय्या व्यं कय्या अय्यावारू, व्यंकू बाळू जी
काले वार, जाया कराडी प्रलर्ू, बापूजी हरी प्रिदे , नरप्रसर् सायबू वडनाला, कृष्ट्िाजी पांडुरंर् भाले कर,

दामोदर सावळाराम यंदे, र्िपत सखाराम पािंील, डॉ. संतुजी रामजी लाड, र्िपत मल्हारराव बोकड,

भाऊ कोंडाजी पािंील, बाळाजी कुसाजी पािंील, माधवराव घािंवळ, दाजीसाहे ब यादव पािंील-र्ोपाळे ,
मारुतीराव नवले , आंदू शिवाजी पािंील, पोळ, सरदार बहादू र सुभेदार, मे जर दयाजीराव थोरात,
सयाजीराव मैराळ कमद राजकोळी, घनश्यामभाऊ भोसले , भाऊ पािंील िेलार, भीमराव महामुनी,

दे वराव ठोसर, पं. धोंशडराम कुंभार, इलै य्या सालोमन, जेकब बी. इस्त्रायल, र्ोप्रवदराव काळे , ग्यानोबा
कृष्ट्िाजी ससािे, दे वराम हनु मंतराव प्रपजि, वासुदेवराव शबजे, सहादू वाघोले , भार्ोजी डु ल्लाजी हामंद,
र्ोपाळबाबा वलं र्कर, लहु जी साळवे, नारायिराव कडलक. शस्त्रयांमध्ये साशवत्रीबाई फुले , ताराबाई प्रिदे .

म. फुले यांचे शमत्र आशि शहतप्रचतकांमध्ये सयाजीराव महाराज र्ायकवाड, मामा परमानंद, बाबा

पदमनजी, सदाशिवराव र्ोवंडे, मोरो शवठ्ठल वाळवेकर,हशर रावजी शचपळू िकर, केिवराव भवाळकर,
यिवंत सखाराम परांजपे, यिवंतराव मिेरीकर, आनंदराव तालचेरकर, ज्ञानशर्रीबाबा, तुकाराम तात्या

पडवळ, भाऊ मनसाराम ढवारे -नाईक, लोकशहतवादी र्ोपाळ हरी दे िमुख, न्या. म. र्ो. रानडे ,
कृष्ट्ििास्त्री शचपळू िकर, डॉ. शिवाप्पा, वासुदेव बाबाजी नवरंर्े, राम बाळकृष्ट्िाजी जयकर, रे . जॉन
शवल्सन, सर जॉजग ले ग्रँड जेकब, सर शवल्यम वेडरबनग, रेव. मरे शमचेल.

म. जोशतबा फुले यांचे सहकारी, अनु यायी, शमत्र, प्रहतप्रचतक यांची ही नामावली पाशहली तरी सवग

विग, जाती, धमग, पंथ, संप्रदायातील मंडळींचा समावेि आहे . तसेच संस्थाशनकांपासून सामान्य र्रीब
लोकांपययंतत त्यांचा संपकग होता. यामध्ये साशहस्त्यक, संपादक, पत्रकार, अशभयंते, वास्तुशिल्पी, संिोधक,

कलावंत, धमोपदे िक यांचाही समावेि होता. त्या काळात सत्यिोधक समाजातच शस्त्रयांचा सहभार् होता.
त्याकाळात कोित्याही उच्चविीय संस्थेमध्ये शस्त्रयांनी सक्रीय सहभार् घेतला नाही.

सरवयजतिक सत्यधमय
विगजाशतप्रलर्भेदाशष्ठत प्रस्थाशपत व्यवस्थेवर आघात करिे, शवषमतेला शवरोध करिे, त्यासाठी

लढे दे िे, यातच जोशतबा फुले यांचे आयुष्ट्य र्ेले. प्रस्थाशपत व्यवस्था, उद ध्वस्त करण्याचे आशि पुनरगचनेचे
शवचार शदले , त्याला जोडू न नैशतक आचरि कसे असावे, हे ही सांशर्तले . सत्यिोधक समाज चळवळ आहे .

चळवळीचे सामर्थ्यग असते, तिाच काही मयादाही असतात. आपला समाज धार्थमक वृत्तीचा आहे , पि धमाचे

अथग सवांना सारखेच अशभप्रेत नाहीत. शविुद्ध धमाचे स्वरूप लोकांपढ
ु े ठे वावे, असे त्यांना वािंू लार्ले . जुलै
१८८७ मध्येच त्यांना पक्षाघाताचा आजार झाला होता. डॉ. शवश्राम रामजी घोले यांनी त्यांच्यावर मोफत

उपचार केले . त्यातून ते बरे झाले . त्यानंतर १८८९ मध्ये त्यांची संपूिग उजवी बाजू शनकामी झाली.

अधांर्वायूच्या या आजारातून ते काही बरे झाले नाहीत. त्यांनी ‘सावगजशनक सत्यधमग पुस्तक’ हा ग्रंथ डाव्या
हाताने शलहावयास घेतला. दु ःखमुक्तीसाठी कोिते ही शक्रयाकमग, पूजाशवधी, जप अनु ष्ठान करण्याची
आवश्यकता नाही. उच्च दजाचे नैशतक आचरि, उत्पादक श्रम, कुिंु ं ब आशि समाजसेवा करिे हाच खरा
धमग आहे . शनर्थमकाने सवग सृष्ट्ट्य पदाथग, एकंदर सवग स्त्री-पुरुषांच्या समान उपभोर्ासाठी शनमाि केले

आहे त. शनर्थमकाने शनमाि केले ले अन्न, पािी, फुले , फळे , पाने त्यालाच नैवद्य
े , पूजा म्हिून अपगि
करण्याची र्रज नाही. सुख,धमगपस्ु तक, शनमािकता, पूजा, नामस्मरि, नैवद्य
े अथवा अन्नदान, अनु ष्ठान,

स्वर्ग, स्त्री-पुरुष, पाप, पुण्य, जाशतभेद, धमग, नीती, तकग, दै व, सत्य, आकािातील ग्रह, जन्म, संस्कार,

मृत्यू, श्राद्ध इत्यादी २७ शवषयांवर त्यांनी आपले शवचार व्यक्त केले आहे त. धमगशवषयक संकल्पना स्पष्ट
करीत करीत, सावगजशनक सत्याची मांडिी केली आहे . त्याचे आचरि हाच धमग आहे . त्यासाठी ईश्वर,

धमगग्रंथ, शवधी, धमगर्ुरू यांची र्रज नाही. त्याचे आचरि कोिालाही करता येईल, असा इहवादी,
शवधायक, रचनात्मक शवचार त्यांनी मांडला आहे . हा शवचार लोकांपययंतत नेण्यासाठी त्यांना आयुष्ट्य लाभले

नाही. हे काम झाले असते तर... हा शवचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी ‘शनर्थमक’ आशि ‘धमग’
या संकल्पना स्वीकारल्या म्हिून त्यांच्यावर िंीका केली जाते .

म. जोततबर फुले यरांचर जीविरन्त
इ.स. १८८७ पासून पुढचा काळ आजारात र्ेला. साशवत्राबाई यांनी त्यांची खूप िु श्रष
ू ा केली. सवग

धन, सावगजशनक कायासाठी खचग झाल्यामुळे उपचारासाठी त्यांची ऐपत राशहली नाही. डॉ. घोले यांनी

उपचार केले . सयाजीराव महाराज र्ायकवाड यांनी काही मदत केली. पशहल्या आजारातून बरे झाल्यावर
पुन्हा अडीच वषांवंतर प्रकृती जास्तच र्ंभीर झाली. मृत्यूपूवी दोन मशहने आजारीच होते . या दोन मशहन्यात
थोडे से बरे वािंले की, घराबाहे रील अंर्िात शबछायत करून बसत. आजाराच्या काळात थोडी पोळी व

थोडा भात एवढाच आहार घेत. िेविंच्या तीन शदवसांत साबुदाण्याची पेज आशि दू ध घेत. त्यांचा आजार
वाढला होता. पि त्यांनी कोिाजवळ बोलू न दाखशवले नाही. आहारातील बदलावरून साशवत्राबाई यांनी

ओळखले होते . म. फुले यांनाही कळू न आले होते . त्यांनी दोन शदवस अर्ोदर सवग शमत्र, अनु यायी आशि

सहकारी यांना शनरोप पाठवून आशि तारा पाठवून भेिंीला बोलावून घेतले . त्यांच्या आजाराची वाता
कळल्याबरोबर मामा परमानंद, सर रामकृष्ट्ि भांडारकर, न्या. रानडे , पं. रमाबाई, हरी रावजी, नार्ेश्वर

र्ीर, भाऊ कोंडाजी पािंील प्रभृती मोठमोठी मािसे भेिंून र्ेली. त्यांच्या शनरोपावरून पुण्यातील आशि
बाहे रर्ावची मंडळी भेिंीला आली. २७ नोव्हें बर १८९० रोजी दु पारी मुंबईहू न रा. ब. लोखंडे, रामय्या
व्यंकय्या आय्यावारू, ठाण्याहू न डॉ. संतुजी लाड, पुण्यातून वाळवेकर, डॉ. घोले , मारुतीराव नवले , पं.
धोंशडराम कुंभार, भाले कर, हडपसरहू न ग्यानोबा ससािेइत्यादी मंडळी जमली.सवगजि िोकाकूल झाले

होते . साशवत्रीबाई आशि यिवंतराव यांना त्यांनी जवळ बोलाशवले . त्यांना शमत्रमंडळींच्या स्वाधीन केले

आशि म्हिाले , “आता माझा अंतकाळ जवळ आला आहे . या दोघांना तुम्ही सांभाळा. तुमच्याशिवाय यांना

जर्ात कोिी उरले नाही. मला तीन शदवसांपासून अिक्तपिा वािंत आहे . ” हे ऐकून सवांचे डोळे अश्रूंनी
भरून आले . पुढे ते म्हिाले , “मायाया अंतकाळी तुमचे सवांचे दिगन झाले आशि तुम्ही सवगजि मी स्थापन
केले ल्या सत्यिोधक समाजाचे कायग चालशवत आहात, हे पाहू न मला आता मृत्यू आला, तरी मी मोठ्या

आनंदाने, त्याच्या स्वाधीन होईल. आपला बहु जन समाज अवनतीच्या खोल दरीत ढकलला र्ेला आहे .
त्याच्या उन्नतीसाठी खूप प्रयत्न करावे लार्तील. तुम्ही ते कराल, याची मला खात्री आहे . मी जे केले ,

त्यात थोडे यि आले . ते वढ्याने माझे समाधान झाले नाही. तुमच्या कामात अनेक शवघ्ने येतील. त्यावेळी

डर्मर्ू नका. सत्यावर पूिग शवश्वास ठे वा आशि प्रयत्न करीत रहा. मी र्ेलो तरी तुम्ही दु ःख मानू नये.

जीवनातील हा एक सृष्टीक्रम आहे . तो कोिाला चुकत नाही.” असे बोलू न त्यांनी सवांच्या चेहऱ्यावरून
हात शफरवला. आता स्पिाच्या भाषेतून ते बोलू लार्ले .

सवग मंडळी िोक करू लार्ली. साशवत्राबाई आशि यिवंतराव यांच्या दु ःखाला सीमा राशहली नाही.

त्यांचा धीर खचला. आता सवांनी आिा सोडली होती, तरी आिखी ४-८ शदवस जर्तील असे सवांना
वािंत होते .

रा. ब. लोखंडे, भाले कर वर्ैरे तसेच थांबले . बाकीची मंडळी आपापल्या र्ावी शनघून र्ेली. त्याच

रात्री ओतूरहू न भाऊ कोंडाजी पािंील आले . त्यांच्यािी बोलण्याचेही त्राि राशहले नव्हते . तरीही खोल

आवाजात “साशवत्रीबाई आशि यिवंत यांच्याकडे आता तुम्हीच लक्ष ठे वा.” असे सांशर्तले . “तुम्ही जेऊन
लवकर झोपा.” असे खु िेने सुचशवले . त्यांच्या या सवग वार्ण्यावरून साशवत्रीबाई जास्तच सािंक झाल्या. ते

एकसारखे सर्ळ्यांकडे पाहत होते . थोडे से बोलले आशि ‘शनर्थमकाचे भजन करा’ असे म्हिाले . मधून मधून
डोळे बंद करीत. पुन्हा थोडे से उघडीत. त्याच रात्री दोन वाजून वीस शमशनिंांनी त्यांचा जीवनान्त झाला.

आधुशनक काळातील क्रांतीचा झंझावात िांत झाला. जीवनज्योत शवझली. डॉ. घोले यांना बोलाविे
पाठशवले . ते आले आशि िवाकडे पाहू न मोठ्याने हं बरडा फोडला. पहाडासारख्या छातीचा मािूस आपला

िोक आवरू िकला नाही. रडण्याचा कल्लोळ झाला. त्या आक्रंदनाचे विगन करण्यासाठी िब्दच नाहीत,

असा तो प्रसंर् होता. “सत्यवतगनकरिाऱ्याला मृत्यूसमयी यातना होत नाहीत,” असे ‘असे सावगजशनक
सत्यधमग पुस्तका’मध्ये ‘मृत्यू’ या शवषयावर शलशहताना त्यांनीच म्हिंले आहे . त्यांच्या बाबतीत अर्दी तसेच
घडले . या महात्म्याचा मृत्यू तसाच भव्यशदव्य आशि उदात्त होता.

त्यांच्या मृत्यूची वाता सकाळी वाऱ्यासारखी िहरभर पसरली. लोकांचे लोंढे च्या लोंढे त्यां च्या

घराकडे येऊ लार्ले . त्यामध्ये महार मांर्ादी अस्पृश्यांची संख्या खूप होती. सकाळी त्यांच्या घरापुढील
मोकळ्या पिंांर्िामध्ये उभे राहण्यासाठी लोकांना जार्ा पुरली नाही. भांबुडे, खडकी, घोरपडी,

झर्ड्याची वाडी, हडपसर वर्ैरे शठकािी शनरोप र्ेले. अवतीभवतीच्या अनेक खे ड्यापाड्यांतील असंख्य
लोक आपल्या उद्धारकत्याचे अंत्यदिगन घेण्यासाठी आले .

अंत्ययात्रेची तयारी सुरू झाली. त्यांच्या िवाला कोिी उचलावे, अग्नी कोिी द्यावा, यावरून

भाऊबंदांमध्ये वाद शनमाि झाला. वाड्यातील आवारातच प्रेत पुरण्यासाठी त्यांनी स्वतः समाधी बांधून
ठे वली होती. “याच समाधीमध्ये मला पुरा. मायाया भाईबंदांना मायाया प्रेताला हात लावू दे ऊ नका, कारि ते

ब्राह्मिांच्या पायाचे तीथग शपतात.” अिा सूचना डॉ. घोले आशि इतर जबाबदार आशि वजनदार

सहकाऱ्यांजवळ शदल्या होत्या. या समाधीमध्ये पुरण्यासाठी डॉ. घोले आशि इतर मंडळी परवानर्ी
घेण्यासाठी र्ेले. संबंशधत सरकारी अशधकाऱ्यांनी परवानर्ी शदली नाही. प्रेत स्मिानात न्यावे, असे ठरले .

त्यांचे भाईबंद बाबा फुले आशि महादबा फुले आडवे आले . “ते आमचे वडील होते. प्रेताला आम्हीच खांदा

दे ऊ. यिवंता आमचा कोिी नाही.” असे ते म्हिू लार्ले . दु ःखाचा डोंर्र कोसळले ला असताना
साशवत्रीबाई वाशघिीप्रमािे पुढे आल्या. त्यांनी आशि इतर प्रशतशष्ठत मंडळींनी त्यांना समजावून सांशर्तले ,

तरीही ते कोिाचे ऐकत नव्हते . डॉ. घोले यांनी पोशलसांच्या मदतीने त्यांना ते थून घालवून शदले .

वेर्वेर्ळ्या विग, जाती, धमाच्या व मोठ्या पदवीस पोहोचले ल्या मंडळींनी प्रेताला खांदा शदला आशि प्रेत
स्मिनात नेले. साशवत्राबाई यांनी प्रेतापुढे शिंिंवे धरले . या दे िातील इशतहासात प्रथमच असे घडले असावे.
सोबत यिवंत आशि एक पुतण्या र्जाननराव फुले त्यांच्या हाताला धरून चालत होते .

पुिे िहरावर दु ःखाची छाया पसरली होती. रडारड ऐकू येत होती. महारमांर्ादी अस्पृश्य

जातीतील स्त्री-पुरुष मोठमोठ्याने िोक करीत होते . स्मिानभूमीवर तीन हजारांवर जनसमुदाय जमला
होता. पुिे िहरातील स्मिानभूमीतयापूवी एवढा प्रचंड जनसमुदाय कधीच जमला नव्हता. सरिाला अग्नी
दे ण्यापूवी डॉ. घोले , भाऊ कोंडाजी पािंील, डु मरे , कृष्ट्िराव भाले कर, पंशडत धोंशडराम, यिवंतराव फुले

यांची िोकपर भाषिे झाली. दु पारी एक वाजता अग्नी शदला. शतसऱ्या शदविी त्यांच्या अस्थी वाजत-र्ाजत,

शमरविुकीने घरी आिून, त्यांनी बांधून ठे वले ल्या समाधीमध्ये ठे वल्या. ते राव्या शदविी सवग रूढींचा त्यार्

करून, त्यांच्या इच्छे प्रमािे अंध, अपंर्, अनाथ यांना, तसेच र्रीब शवद्यार्थ्यांना शमष्टान्न भोजन दे ऊन वस्त्रे
शदली. शवद्यार्थ्यांना ले खन साशहत्यही शदले .

लौशकक अथाने म. जोशतबा फुले यांची जीवनयात्रा संपली होती. पि शवचाराने ते आज खऱ्या

अथाने शजवंत आहे त. त्यांचे शवचार आशि त्यांचे कायगक्रम हे च आज खऱ्या अथाने मार्गदिगक आहे त. त्यांच्या

काळात त्यांचे शवरोधक, उच्चविगजातींमध्ये मान्यताप्राप्त होते . आज त्यांच्या नावाचा शवसर पडला आहे .

विगजाशतधमांध िक्तींना म. फुले , राजषी िाहू महाराज, डॉ. बाबासाहे ब आंबेड कर यांच्या प्रशतमा, त्यांच्या

पालख्यांमधून शमरवाव्या लार्त आहे त, हे त्यांनी पेरिी केले ल्या शवचार आशि मूल्यांच्या बीजाला
महाराष्ट्रात आले ले फळ आहे . सत्याचाच शवजय होत असतो. सत्याचाच शवजय यापुढेही होत राहिार

आहे . िासन जात्यांत, विांध आशि धमांध िक्तींना आळा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे . वरवरचे प्रयत्न
कामाचे नाहीत. उपरोक्त सत्यिोधक महामानवांच्या शवचारांनी या िक्तींना नक्की आवर घालता येईल.

सत्यिोधक म. जोशतबा फुले केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूिग भारताच्या सम्यक क्रांतीचे

शिल्पकार आहे त. आजच्या जार्शतकीकरिाच्या काळातही समग्र भारतीयांच्या शवचार-भावनांना एकत्र
र्ुंफण्याचे सूत्र त्यांच्या शवचारांमध्ये समाशवष्ट झाले ले आहे .
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१७. क्रांशतज्योती साशवत्रीबाई फुले : माळी, डॉ. मा. र्ो., आिा प्रकािन, र्ारर्ोिंी, पशहली आवृत्ती,
१९८०.

महरररष्र ररज्ज्य सरतहत्य आतण सांस्कृती मांडळ, मुांबई
महरररष्ररचे तशल्पकरर योजिे अत
ां गयत चतरत्रग्रांथ
मतलकेतील चतरत्रग्रांथ
१) एस. एम. जोिी

श्री. र्. प्र. प्रधान

रु. ४०/-

३) दादा धमाशधकारी

श्रीमती तारा धमाशधकारी

रु. ४०/-

२) साने र्ुरुजी

४) क्रांशतप्रसह नाना पािंील

५) डॉ. शवठ्ठलराव शवखेपािंील
६) िंकरराव शकलोस्कर
७) मामासाहे ब जर्दाळे

८) तंट्या शभल्ल

९) यिवंतराव चव्हाि

१०) दादासाहे ब फाळके
११) ताराबाई प्रिदे

१२) ते जस्स्वनी अशहल्याबाई होळकर
१३) तकगतीथग लक्ष्मििास्त्री जोिी
१४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर

१५) बॅ. राजाभाऊ खोब्रार्डे
१६) स्वामी रामानंद तीथग
१७) पठ्ठे बापूराव

१८) भाई उद्धवराव पािंील
१९) धोंडो केिव कवे
२०) लोकशहतवादी
२१) यदु नाथ थत्ते

२२) र्ोप्रवदभाई श्रॉफ
२३) रामजोिी

२४) वसंतराव नाईक

श्री. राजा मंर्ळवेढेकर
श्री. भारत पािंिकर
श्री. शिवाजी सावंत

श्रीमती िांता शकलोस्कर
श्री. व. न. इंर्ळे
श्री. बाबा भांड

श्री. शवठ्ठलराव पािंील
श्री. बापू वािंवे

श्री. इंद्रशजत भाले राव

सौ. शवजया जहार्ीरदार
डॉ. अरुंधती खंडकर

श्री. सुधाकर दे िपांडे
श्री. व्ही. डी. मे श्राम

श्री. प्रकाि मे दककर
श्री. चंद्रुकुमार नलर्े
श्री. व. न. इंर्ळे

डॉ. न. म. जोिी

डॉ. शनमगलकुमार फडकुले
डॉ. मु. ब. िहा

डॉ. शवजय शदवाि
श्री. शिरीष र्ंधे

श्री. उत्तम रुद्रवार

मांडळरची प्रकरशिे तमळण्यरची तठकरणे अतधक मरतहती/चौकशीसरठी
सवग िासकीय ग्रंथ भांडार

सशचव,

महाराष्ट्रातील प्रमुख ग्रंथशवक्रेते

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय इमारत,

मुंबई/पुिे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व

रु. ४०/रु. ४०/रु. ३५/रु. ४०/रु. ४५/रु. ४५/रु. ४०/रु. ३५/रु. २५/रु. ४५/रु. ४०/रु. ४०/रु. ३५/रु. ४५/रु. ४५/रु. ५५/रु. ४०/रु. ४०/रु. ४०/रु. ४५/रु. ४५/रु. ३५/-

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ,
शतसरा मजला, दादर (पूवग),
मुंबई - ४०० ०१४

दू रध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५

महरररष्र ररज्ज्य सरतहत्य आतण सांस्कृती मांडळरची प्रकरशिे
१) महाराष्ट्राचा इशतहास

िां. भा. दे व

रु.१२७/-

संपा. : र्ो. त्र्यं. कुलकिी

रु. १४५/-

प्रा. म. श्री. मािंे

रु. ७५/-

अनु . : हे मकांत बळकुंदी

रु. २९५/-

संपा. : बा. ह. कल्यािकर

रु. १४०/-

६) भारताचा स्वातंत्र्यलढा

डॉ. वा. ना. कुबेर

रु. १०९/-

७) मराठी वाङमयकोि खंड-४

समन्वय संपादक

रु. ३२०/-

संपादक मंडळ

रु. ६०/-

प्रा. शव. श्री. कुलकिी

रु. १२५/-

१०) खानदे िातील कृषक जीवन

डॉ. रमे ि सूयगवि
ं ी

रु. ६०/-

११) लैं शर्क नीती आशि समाज

श्रीमती िकुंतला क्षीरसार्र

रु. १४५/-

१२) मराठी वाङमयकोि

डॉ. र्ो. म. कुलकिी

रु. १३०/-

प्रार्ैशतहाशसक महाराष्ट्र
(खंड पशहला भार्-१)
२) महाराष्ट्राचा इशतहास
(मध्ययुर्ीन कालखंड भार्-१)
३) मध्ययुर्ीन महाराष्ट्र
(सामाशजक आशि सांस्कृशतक जीवन)
४) समाजिास्त्रीय शवचारातील
प्रमुख प्रवाह (भार् पशहला)
५) पं. जवाहरलाल नेहरू
व्यक्ती आशि कायग

डॉ. शवजया राजाध्यक्ष
८) दादासाहे ब र्ायकवाड
काल आशि कतृगत्व
९) भारतातील आशदवासी वंि

खंड २, भार्-१

मांडळरची प्रकरशिे तमळण्यरची तठकरणे अतधक मरतहती/चौकशीसरठी
सवग िासकीय ग्रंथ भांडार

सशचव,

मुंबई/पुिे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती

महाराष्ट्रातील प्रमुख ग्रंथशवक्रेते

मंडळ,

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय इमारत,
शतसरा मजला, दादर (पूवग),
मुंबई - ४०० ०१४
दू रध्वनी - २४१४४०२१, २४१४६००५

डॉ. श्रीराम रावसाहे ब र्ुंदेकर, यांचा जन्म आंबस
े ावळी, ता. शज. बीड येथे एका िेतकरी कुिंु ं बात

झाला. अत्यंत प्रशतकूल पशरस्स्थतीत त्यांनी आपले शिक्षि पूिग केले .

एम.ए. (मराठी)चे शिक्षि संपल्यानंतर लातूर येथे राजषी िाहू महाशवद्यालयात मराठी शवषयाचे

अध्यापन करीत आहे त.

शवद्यार्थथदिेतच त्यांनी युवक क्रांती दल या चळवळीत सशक्रय कायग केले . दशलत शिष्ट्यवृत्ती वाढ,

शवद्यापीठीय परीक्षा िु ल्क माफी, मराठवाडा शवकास आंदोलन, मराठवाडा शवद्यापीठ नामांतर, यज्ञशवरोधी
आंदोलन इत्यादी आंदोलनांत सशक्रय सहभार् घेतला. याच काळात त्यांनी कशवता, कथा, समीक्षा ले खन
सुरू केले होते . ग्रामीि, दशलत, आशदवासी, स्त्रीवादी साशहत्य हे त्यांच्या ले खनाचे व अभ्यासाचे

साशहत्यप्रवाह आहे त. आता ते सत्यिोधक समाजाच्या केंद्रीय कायगकाशरिीचे सहशचिंिीस आहे त. र्ेल्या

दहा वषांपासून त्यांनी सत्यिोधकी साशहत्यप्रवाहाचे प्रवक्तेपि केले . ‘सत्यिोधकी साशहत्यप्रवाह’ हा िब्द
त्यांनी चलनात आिला. आता तो रूढ आशि सवगमान्य झाला आहे .

‘सत्यिोधकी साशहत्य, संस्कृती आशि संिोधन पशरषद’ स्थापन करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.

प्रस्तुत पशरषदे चे ते संस्थापक सरशचिंिीस आहे त. त्यांनी लातूर येथे पशहले सत्यिोधकी साशहत्य संमेलन
शडसेंबर २००३ मध्ये घेतले .

प्रकरतशत ग्रांथ :समीक्षर - १. म. जोशतबा फुले : शवचार आशि वाङमय, २. म. जोशतबा फुले :

साशहत्य आशि साशहत्यमूल्ये, ३. सत्यिोधकी साशहत्य : परंपरा आशि स्वरूप, ४. ग्रामीि साशहत्य : प्रेरिा
आशि प्रयोजन.

ग्ररमीण कथरसांग्रह:१. उचल, २. लर्ाम.
बरलकतवतर:१. ढर्ाची तहान

सांपरदिे :१. बळीबा पािंील- सत्यिोधकी कादं बरी - कृष्ट्िराव भाले कर, २. ढढ्ढािास्त्री परान्ने -

सत्यिोधकी कादं बरी मुकुंदराव पािंील, ३, दे िभक्त लीलासार - सत्यिोधकी खंडकाव्य - मुकुंदराव
पािंील, ४. सत्यिोधकी शनबंध - शवद्यापीठ अनु दान आयोर् आशि राजषी िाहू महाशवद्यालय, लातूर;
यांच्यावतीने १७-१८ फेब्रुवारी २००१ रोजी ‘सत्यिोधकी साशहत्य’ या शवषयावरील चचासत्रात सादर
झाले ल्या शनबंधांचा संपाशदत संग्रह.

परतरतोतषके :१. शभ. र्. रोहमारे ग्रामीि साशहत्य पुरस्कार, कोपरर्ाव, शज. अहमदनर्र, २. नरहर

कुरुंदकर पुरस्कार, मराठवाडा साशहत्य पशरषद, औरंर्ाबाद, ३. महाराष्ट्र िासनाचा उत्कृष्ट ग्रंथशनर्थमती

पुरस्कार, मुब
ं ई, ४. सुिील प्रधान बालसाशहत्य पुरस्कार, महाराष्ट्र साशहत्य पशरषद, पुिे, ५. सुदामजी
सावरकर जनसाशहत्य पुरस्कार, अमरावती, ६. डॉ. नार्नाथ कोत्तापल्ले पुरस्कार, अहमदपूर, शज. लातूर,

७. सेवाभूमी साशहत्य पुरस्कार, लातूर, ८. पशरवतगन साशहत्य सेवा पुरस्कार, यवतमाळ, ९. दीनशमत्रकार
मुकुंदराव पािंील साशहत्य पुरस्कार, तरवडी, शज. अहमदनर्र, १०. महाराष्ट्र िासनाचा उत्कृष्ट
ग्रंथशनर्थमती पुरस्कार, मुंबई (दु सऱ्यांदा)

