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महा मा फुले यांनी सामािजक पिरवतनासाठी केवळ 
वैचािरक योगदान िदले नाही तर कृितशील काय मही 
िदला, यामळेुच भारतात आधिुनक यगुाची सु वात 
झाली. महा मा फुले यांचे सामािजक पिरवतनाचे िवचार 
वीकार यािशवाय आपण पढेु जाऊ शकत नाही. हणनूच 
यांचे िवचार रा िवकासात मह वाचे योगदान देणारे आहेत 
असे ितपादन फुले िवचारांचे अ यासक तथा अिखल भारतीय 
समाजशा  पिरषदेचे सिचव डॉ. जगन कराडे यांनी 
केले. मराठी समाजशा  पिरषदे यावतीने आयोिजत क ाव 
मा यम णाली ारे फुले शाहू आंबेडकर या यानमालेचे  दसुरे 

महा मा फुले यांचे सामािजक पिरवतना या 
िवचाराचे रा िवकासातील योगदान 

मह वपणू.  

मराठी समाजशा  पिरषद 

आयोिजत 

फुले शाहू आंबेडकर या यानमाला 
िदनांक ११, १२ आिण १३ एि ल २०२१ 

 
िवषय: महा मा फुले यांचे रा िवकासातील योगदान 
या याते: ा.डॉ. जगन कराडे 

सिचव, अिखल भारतीय समाजशा  पिरषद, नवी िद ली. 
मखु, समाजशा  िवभाग, िशवाजी िव ापीठ, को हापरू  

   
िद. १२ एि ल २०२१ वेळ सकाळी ११.०० वा. 
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पु प गुंफताना ते  “महा मा फुले यांचे रा िवकासातील 
योगदान “ या िवषयावर बोलत होते.  

ा तािवकात मराठी समाजशा  पिरषदेचे अ य  
डॉ. नारायण कांबळे हणाले की,  महापु षां या िवचार व 
काय चा सार व चार कर याचं मह वाचं काय मराठी 
समाजशा  पिरषद  करत आहे. समाजाला ग भ व सश त 
बनिव यासाठी फुले शाहू आंबेडकर यां या िवचारांची िनतांत 
गरज आहे. यांचा सामािजक बोधनाचा िवचार अिधकािधक 
लोकांपयत गेला पािहजे.हा िवचार माणसा माणसाला जोडणारा 
िवचार आहे यासाठीच ा या यानमालेचे आयोजन केले 
आहे. यावेळी यांनी म.स.प. तफ राबिवले या िविवध 
उप माचा आढावा घेतला.  

यावेळी डॉ. कराडे यांनी आप या या यानात महा मा 
फुले यां या िवचार व काय चा सिव तर उहापोह केला आहे.  
ते हणाले, महा मा फुले यां या ज मतारखेबाबत सं म 
होता. महा मा फुले यांचे सहकारी असलेले नारोबाजी पानसरे 
पाटील यांनी यां यावर 'महा मा फुले यांचे अमर 
जीवन' नावाचे पु तक िलिहले  होते. या पु तकात यांनी 
महा मा फुले यांची ज मतारीख ११ एि ल १८२७ अशी 
न दिवलेली होती. महारा  शासनाने ही तारीख २००६ साली 
ा  धरली व ते हापासनूच महा मा फुले यांची 

जयंती ११ एि ल रोजी संपणू देशभर साजरी केली जाऊ 
लागली. एकोिणसावे शतक हे भारतीय समाजशा ा या टीने 
मह वाचे आहे.  कारण याच शतकात १८४८ साली  
काल मा स यांनी  'क यिुन ट मेिनफे टो'  िस  केला आिण 
जगभरातील कामगारांना एक   ये यासाठी आवाहन केले. याच 
कालखंडात महा मा फुले यांनी मलु ची पिहली शाळा 
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काढली. हणजेच फुले यांनी सामािजक पिरवतनासाठी केवळ 
वैचािरक योगदान िदले नाही तर कृितशील काय मही िदला. 

डॉ. कराडे पढेु हणाले, भारताचा एक रा  हणनू 
यावेळेस मी िवचार करतो ते हा भारताला अजनूही रा  
हणावे का या संदभ त निच ह िनम ण होते. कारण 
रा ासाठी जे घटक लागतात ते आप याकडे आहेत का? तर 
यािवषयी नकारा मक उ र येते. भारतीय समाज हा 
जाती, धम अशा अनेक भेदांम ये िवभागलेला आहे. हे भेद 
संपु टात आ यािशवाय रा ीय वाची भावना िनम ण होऊ 
शकत नाही. रा  उदयास ये यासाठी समता व बंधतुा ही मू ये 
मह वाची असतात. भारताचा एक भू देश हणनू जरी आपण 
िवचार केला. तरी या भू देशातील लोकांम ये कोणती जागतृी 
करायची की यामळेु ते रा ीय िवकासात योगदान देऊ 
शकतील. या अनषंुगाने महा मा फुले यांनी केलेले काय खपू 
मह वाचे आहे. 

आप या सिव तर िववेचनात डॉ. कराडे हणाले, 
आप याला ामु याने दोन कालखंडाचा िवचार करावा 
लागतो. पिहला कालखंड आहे १८४८  ते १८६५ दर यानचा. या 
कालखंडात महा मा फुले यांचे काय ी दा य 
िवमोचन, िश ण आिण दिलत उ ार अशा ि सू ी भोवती 
गुंफलेले होते. या कालखंडात बाळशा ी जांभेकरांचे कािशत 
होणारे 'दपण' या वृ प ात महा मा फुले यांनी ी-
िश ण, बालिववाह, केशवपन अशा िविवध मु ांवर 
प े, िटपणी, लेख व छो ा पु तका िलिह या. या वैचािरक 
लेखातून यांनी समाजापयत हा संदेश िदला की, कोणतीही 
सामािजक िवषमता ही िनसग ने िनम ण केलेली नाही तर 
मानवाने िनम ण केलेली आहे. दसुरा कालखंड 
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होता १८६५ ते १८९० या काळात महा मा फुले यांनी शेती व 
धमिचिक सा या अनषंुगाने काय केलं, यासोबतच 
शेतकरी, अनसुिूचत जाती आिदवासी, कामगार वग यांचं 
संघटन कर यात महा मा फुले यांचे योगदान मह वाचे 
आहे. महा मा फुले यां या कालखंडात अनेक समाजसधुारक 
होते. तेही वेगवेग या व पाचे काम करत होते. परंत ुमहा मा 
फुले यांचे योगदान हे सग यात अ भागी होते. अलीकड या 
काळात गेल आ वेत यांनी िलिहले या ‘वासाहितक काळातील 
सां कृितक बंड’ या ंथात या प टपणे नमदू करतात 
की, उ रेकडे समतेचा िवचार या काळात उदयास आलेला 
न हता मा  दि णेकडे िवशेषतः दि ण भागांम ये महारा  
रा य अस यामळेु महारा ात सामािजक पिरवतना या चळवळी 
अिधक माणात झा या आिण या अनषंुगाने इतर अनेक 
रा यही िवकिसत होत गेले हणनू समतेचा िवचार हा 
दि णेकडे अिधक सरकलेला िदसतो. या काळातील 
समाजसधुारकांची न द घेतली तर महा मा फुले यांचे नाव 
आघाडीवर होते. भारतातील १८ ते १९ वे शतक या काळात जो 
काही पिरणाम झाला तो महा मा फुले यां या िवचारांमळेु 
झालेला आप याला िदसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 
गौतम बु , संत कबीर आिण महा मा फुले यांना आपले गु  
मानले होते. भारतात दोनच बिॅर टर होते महा मा गांधी व 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन य त पैकी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांनी महा मा फुले यांना आपले गु  मानले याव न 
हे ल ात येते की, महा मा फुले यांचे या काळातील िवचार 
िकती ग भ व दरू टीचे होते. याकाळातील इितहासाचे 
पनुलखन यांनी- यांनी केलं यांनी हे प ट पणे नमदू केलेले 
आहे की, या काळातील समाज यव था ही जलुमी, अ याय 
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करणारी व शोषक अशा व पाची होती. समाजाम ये 
धम, चातवु य, कमकांड, शेती, शेतकरी व लगभेद यावर 
आधारलेली अशी भेदभावाची यव था होती. िजला न ट 
कर यासाठी महा मा फुले यांचे अितशय मह वाचे योगदान 
रािहलेले आहे. 

पी. ए. इनामदार वसस ग हमट ऑफ महारा  अँड 
आदस २००५ साली सव च यायालयाने एक िनकाल िदला 
आहे. या िनकालाम ये सात यायमतू नी १४१ पाना या 
अहवालात पिह या पानावर हे मा य केलेले आहे की, भारतीय 
समाज हा अनेक जात म ये िवभागला गेला आहे. भारतात 
एकूण ६४४६ जाती आहेत. या जात म ये परत अनेक उपजाती 
आहेत. या भेदभावावर आधािरत यव थेम ये े ठ 
किन ठ वाची भावना होती. अशा या जाती व 
वणभेदभावासंदभ त न िवचारणारे महा मा फुले हे पिहले 
समाजसधुारक होते. हणनू याकाळातील इितहासाचे पनुलखन 
करताना महा मा फुले यां या िवचारांचा याकाळातील 
समाज यव थेचा, अथ यव थेचा, नैितकतेचा व मू य यव थेचा 
देखील पनुलखना या अनषंुगाने िवचार करणे मह वाचे 
आहे. जी समाज यव था व धम यव था य तीला माणसू 
हणनू जग याचा अिधकार देत नसेल तर अशा धम यव थेला 
न वीकार याचा अिधकार देखील माणसाला असला पािहजे 
असे महा मा फुले यांचे मत होते.  

ीवादी टीकोन: 

महा मा फुले यांनी  १८४८  ते  १८५२ या 
कालखंडाम ये  सबंध  ीवग डो यासमोर ठेवनू मह वाचं 
काय केलेलं होतं.  यावेळेस यरुोिपयन देशांम ये ीला 
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मतदानाचा ह क ायचा की नाही यावर चच  व गदारोळ सु  
होता. या वेळेस आप या भारताम ये ीला माणसू हणनू 
जग याचा ह क देखील नाकारलेला होता. महा मा फुले यां या 
मते, ी ही कोण याही जाती वा वग तली असो ितला 
भेदभावाला सामोरे जावे लागत होते. महा मा फुले यांनी 

यांना आ मस मानाने जग यासाठी िश णाची दारे खलुी 
केली. यांनी काढले या पिह या मलु या शाळेम ये या नऊ 
मलुी िश ण घेत हो या यापैकी सहा या ा ण समदुाया या 
हो या. याव न आप याला हे ल ात येतं की महा मा फुले 
यांचा ा ण समदुायाला िवरोध न हता तर ‘ ा यवादाला’ 
िवरोध होता. या काळातील ी-पु ष भेदभावाची पिर थती 
जाणनू यायचे असेल तर ताराबाई शदे यांनी िलिहलेली छोटी 
पु तका ‘ ी-पु ष तलुना’ आिण महा मा फुले यां या सोबत 
ा णे र चळवळीम ये काम करणारे केशवराव जेधे व 

िदनकरराव जवळकर यांनी िलिहलेले पु तक ‘मद नो नाके 
कापनू या’ या दो ही पु तकांम ये या काळातील यांचे 

न व यांचे केले जाणारे शोषण याचे सिव तर िव लेषण 
केलेले आहे. फु यां या काळाम ये यांचे मो ा माणात 
शोषण होत होते तसेच सामािजक भेदभावाची वागणकूही 
यांना िदली जात होती. िवशेष वाने िवधवा यांचे केशवपन 
कर याची जी प त होती ितचा जर आपण िवचार केला तर 
ही प त ा ण समाजाम ये अिधक माणात होती. महा मा 
फुले यांना देखील अनेक वेळा भेदभावाची वागणकू िमळाली 
होती. यां या ा ण िम ा या ल नात िमळालेली वागणकू ही 
यापैकीच एक उदाहरण होय. समाजाम ये हे भेदभावाचे 
वातावरण जरी असलं तरीही महा मा फुले यांनी वतः या 
अंगी, िवचारांम ये व कृत म ये हा भेदभाव कधीच येऊ िदला 
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नाही. समाजातील हा भेदभाव दरू कर यासाठी यांनी जाती 
धम पलीकडे जाऊन काम केले. आप या सां कृितक 
यव थेम ये असलेली केशवपनासारखी जाचक ढी 
परंपरा न ट कर यासाठी यांनी तळेगाव ढमढेरे या गावातील 
ना ही समाजाला संप घडवनू आण यासाठी तयार केलं आिण 
ही या काळातील एक फार मोठी घटना होय. ी पु ष हा भेद 
िनसग ने केलेला नसनू मानवाने केलेला आहे. हणनू महा मा 
फुले यांचा ीवादी टकोन समतेची बाज ूमांडणारा आहे. हा 
िवचार मांड यासाठी फार मोठे मन लागते जे महा मा फुले 
यां याकडे होते. १९ या शतकाम ये जे जे समाजसधुारक 
ि िटश िश ण व ि िटशां या सहवासात आले. यांना ही गो ट 
कष ने ल ात आली की, आप या भारतीय समाज यव थेम ये 

असलेली भेदभावाची यव था ही अितशय चकुीची 
आहे. मिहला सधुार काय माअंतगत या काळातील अनेक 
समाजसधुारक सािव ीबाई, िव ल रामजी शदे, महा मा गांधी 
यांनी ी िश णाब ल व यां या ह काब ल जे काही काय 
केलं ते काय हणजे महा मा फुले यां या िवचारांचा वारसा पढेु 
ने याचं काम होतं. हणनू १९ व २० या शतका या उ राध त 

ीवादी टकोनातून ी सधुारणेसाठी जे काही य न झाले 
यात महा मा फुले व सािव ीबाई फुले यांचे योगदान 
उ लेखनीय असे रािहलेले आहे.  

शै िणक योगदान: 

आज अनेक समाजसधुारक असतील, अथत  असतील 
कवा िनयोजन मंडळाचे स लागार असतील या सव नी हे 
मा य केलेले आहे की, िश ण हे पिरवतनाचे एकमेव साधन 
आहे. फुले यां या कालखंडाम ये यां या समकालीन असलेले 
जे सधुारक होते यांनी  केवळ आप या कुटंुबातील आई व 
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बहीण यांना कोण या  नांना सामोरे जावे लागते, एवढेच 
पाहून या िदशेने ती चळवळ ने याचा य न केलेला 
होता. मा  फु यांनी या पलीकडे जाऊन समाज सधुार याचा 
िवचार केला तो अितशय ांितकारक होता. िश ण घेणे हा 

येक मानवाचा ह क आहे आिण हणनू येकाला िश ण 
घेता आले पािहजे असा िवचार महा मा फुले यांनी मांडला.  
१८८२ साली महा मा फुले  पणेु महानगरपािलकेचे सभासद 
होते आिण या काळातच हंटर किमशन आले.  या हंटर 
किमशनला महा मा फुले या प तीने सामोरे गेले ते 
वाखाण यासारखे होते.  ि िटशांनी यापवू  िश णा या 
िझरप याचा िस ांत (िफ टर डाऊन ) मांडलेला होता. 
याला महा मा फुले यांनी िवरोध केलेला होता. यरुोिपयन 
रा ांम ये वर या वग तील उ चिशि त य त कडून  चच या 
मा यमातून ते िश ण खाल या वग पयत िकमान या लोकांना 
धा मक िश ण घेता यावे हणनू का होईना िश ण िदले जात 
होतं, यामळेु आपोआपच वर या वग तनू खाल या वग पयत 
िश ण िदले जा याची िफ टर डाऊन थेअरी ि िटश 
समाज यव थेम ये यश वी झालेली होती. परंत ु भारताम ये 
अनेक सामािजक भेदभाव होते आिण एका िविश ट वग कडे 
िश ण यव थेचे सव ह क एकवटलेले अस यामळेु िश ण 
खाल या तरापयत जाणे श य न हते. हणनू महा मा फुलनी 
या थेअरीला िवरोध केला होता.  िश णाची या या 
करताना ते हणत असत, िव ेिवना मती गेली, मती िवना नीती 
गेली, नीती िवना गती गेली, गती िवना िव  गेले, िव ा िवना 
शू  खचले, एवढे अनथ एका अिव ेने केले. महा मा फुले यांनी 
िव ेची आिण अिव ेची केलेली या या समजनू घेताना मला 
वारंवार हा न पडतो की, आज िव ापीठा ारे व 
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महािव ालयां या ारे जे िश ण िदले जाते ते खरंच यो य आहे 
का? कारण आज बहुतांश य ती िशि त होत आहेत, परंत ुते 
िशि त असनूही अ ानी आहेत.फु यांना अिभ ेत असलेली 
िव ा आज आपण घेत आहोत काय ? आज या िश ण 
यव थेमधनू मानवी मू य न ट होत आहेत. फुलना अिभ ेत 
असलेली िश ण यव था सव य त साठी समावेशक 
होती. हणनूच यांनी मलु साठी पिहली शाळा सु  केली. आज 
अनेक मो ा पदांवर कायरत असले या यांना महा मा फुले 
यांचे योगदान  माहीत नाही ही आप यासाठी अ यंत खेदाची 
बाब आहे. १८२६ म ये धारवाड या िठकाणी एका अनसुिूचत 
जाती या िव ा य ला िश ण नाकारलं होतं. या घटने या 
अनषंुगाने महा मा फुले यांचे शै िणक िवचार हे जातीपाती या 
सीमारेषा ओलांडून पढेु जाणारे होते, असे आपणास हणता 
येईल. 

महा मा फुले यांचे शै िणक िवचार समजनू घेताना 
असे िनदशनास येते की महा मा फुले यांचा भर पु तकी 
ानापे ा यावहािरक ानावर जा त होता. मोडी िलपीचे 

िश ण, कृषी िवषयक िश ण, िनसग िश ण, नीतीमू यांचे 
िश ण, आरो य िवषयक िश ण आद चा अंतभ व ाथिमक 
िश णात केला जावा असे महा मा फुले यांचे मत होते. ि टीश 
काळात िश ण िवषयक जे मेकॉले पासनू ते चा स वडु पयत 
आयोग आले, याची इितहासाम ये न द आहे. चा स वडु 
यां या खिल याला तर िश णाची महान सनद असे हटलेले 
आहे. आज या आप या रा  िनम णा या संदभ त महा मा 
फुले यांचे शै िणक िवचार अितशय मह वाचे आहेत. कारण 
आज जरी आपण सव जाती व धम या य त ना िश ण 
घे याचा ह क देत असलो कवा कागदोप ी 
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तसे िनदशनास येत जरी असले. तरीही आज अनेक 
जातीवग त या य त ना िश णापासनू वंिचत ठेव याचे काम 
सु ा सु  आहे. हणनू  ख याअथ ने रा िनम ण 
करायचे असेल तर महा मा फुले यांचे शै िणक िवचार 
आज अंमलात येणे गरजेचे आहे. िश णाचे येय व त वे 
ठरिव या या अनषंुगाने आतापयत आप या देशांम ये अनेक 
िश ण आयोग आलेले आहेत. परंत ु या आयोगांम ये 
िश णिवषयक येय, त व व मू यांचा अभाव असलेला 
आप याला िदसतो. जो अभाव फुलां या िश ण यव थेम ये 
न हता. हणनू जर आप याला आज पढेु जायचे असेल तर 
फु यांनी घालनू िदलेले िश णिवषयक येय व मू य यांचा 
अवलंब करावा लागेल. 

डॉ. कराडे हणतात, मा या मनात गे या काही 
आठव ांपासनू हा िवचार येतोय की, िश ण यव था हे 
समाजपिरवतनाचे एकमेव साधन आहे, असे आपण हणतो 
आिण हणनूच आपण यावर वेगवेगळे आयोग नेमतो. अशाच 
प तीचे आयोग आप या राजकीय यव थेवर सु ा नेम याची 
गरज आहे. कारण आज या आप या राजकीय यव थेम ये 
काम करणा या य ती ा आपली येय व मू य यांचा िवचार 
न करता एका िविश ट समदुायासाठी काम करत आहेत.  ही 
बाब आप या रा ीय िवकासाम ये मोठा अडसर ठरत 
आहे. हणनू फु यांचे िवचार घेऊन नवीन राजकीय आयोग 
नेमावा का? असा िवचार येतो. 

स यशोधक समाज: 

स यशोधक समाजा ारे एका नवीन समाज यव थेची 
िन मती करणे हा या काळातील मोठी घटना होती. या 
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कालखंडात समाजावर धम चा चंड भाव होता. अशा 
काळात धम ची िचिक सा करणे, धा मक बाब चे िटका मक 
िव लेषण करणे आिण धम मळेु िनम ण झाले या मानवी 
असमानतेला िवरोध करणे हे एक अितशय कठीण काय 
होते. जे फूले यांनी केले. समाजात असलेले मानवा-मानवातील 
जातीय व धा मक भेद संपवनू सवजण समतेने एक  नांदावेत 
हाच स यशोधक समाजबांधणी मागचा महा मा फुले यांचा 
िवचार होता. डॉ. घन याम शहा यांनी आप या “Social 
Movements in India” या ंथाम ये दोन चळवळ चा 
उ लेख केलेला आहे. एक धा मक सधुारणावादी चळवळ आिण 
दसुरी पय य िनम ण करणारी चळवळ. स यशोधक समाज ही 
देखील थािपत समाज यव थेला पय य हणनू िनम ण 
झालेली चळवळ होय. महा मा फुले यांनी सु  केलेली वैचािरक 
चळवळ आज या समाज यव थेपयत पोहोचलेली आप याला 
िदसते. आज अनेक िववाह स यशोधक समाज प तीने होताना 
िदसतात. महा मा फुले यांनी या काळात जे काही िवचार 
मांडले ते िवचार नंतर या काळाम ये शाहू महाराजांनी यां या 
सं थानात जिव याचा य न केला. शाहू महाराजांनी महा मा 
फुले यां या िवचार व काय चा अंिगकार करणा या ‘िवचारे’ 
नावा या य ती या नावाने को हापरू म ये एका िठकाणाला 
िवचारेमळा हे नाव िदलेले आहे. भारतात पय य िनम ण 
करणा या चळवळीचा पाया महा मा फुले यांनी घातलेला 
आप याला िदसतो आिण या चळवळीमळेुच सामािजक याय 
असतील, आंतरजातीय िववाह असतील या सग या बाबी 
समाजाम ये जायला लाग या हो या. 

शेती िवषयक िवचार : 
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महा मा फुले यांनी शेती िवषयक मह वाचे िवचार 
मांडले होते. वतमानात िद ली या सीमेवर जी शेतक यांची 
चळवळ सु  आहे याकडे बिघतलं तर मनाम ये अनेक न 
िनम ण होतात. एकीकडे आपण हणतो की भारत हा 
कृिष धान देश आहे आिण शेती हा येथील मखु यवसाय 
आहे. मा  दसुरीकडे शेती करणा या शेतक याला 
समाजाम ये  मानाचे  थान िमळत नाही.  िद ली या सीमेवर  
शेतकरी चळवळीला जवळपास दीडशे िदवस उलटून गेले 
आहेत. परंत ु अजनूही यांना याय िमळालेला नाही हा िकती 
िवरोधाभास हणावा लागेल ? भारत हा कृिष धान देश आहे 
तर मग शेतीचे आप या अथ यव थेमधील योगदान गहृीत 
ध न आप या राजकीय य त नी व समाज यव थेने कृषी 
अथ यव थेकडे पिह यांदा पािहले पािहजे. आप या 
उ ोगधं ांचे से से स वर खाली होत असतात. यावर आपली 
अथ यव था आधारलेली आहे. मग फुले यां या अनषंुगाने 
िवचार करता आप या कृषी अथ यव थेचा याम ये समावेश 
होतो का ? या अनषंुगाने निच ह िनम ण होतात.  

म. फुले हे शेतक यांिवषयी िकती संवेदनशील 
होते हे सांिगताना डॉ. कराडे हणाले.  १८८८ साली ूक ऑफ 
कॅनॉट  यां या आगमनाि यथ हिर रावजी  िचपळूणकर यांनी 
मेजवानी आयोिजत केली होती. या मेजवानीस महा मा फुले 
शेतक यांचा वेष पिरधान क न आलेले असता, यांना 
वेश ारावरच अडिव यात आलेलं होतं. मग िचपळूणकरांना 
वतः येऊन महा मा फुले यांना आत घेऊन जावे 

लागले. याचाच अथ ि िटश काळातही शेतक यांना 
अडिव यात आलेलं होतं आिण आजही आप या 
समाज यव थेत शेतक यांची अडवणकू होताना िदसते. महा मा 
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फुले यांनी शेतक यांची पिर थती व न यािवषयीचे सिव तर 
िववेचन ‘शेतक यांचा आसडू’ या ंथाम ये 
केलेले आहे. महा मा फुले यांचा शेठजी आिण भटजी या 
यव थेला िवरोध होता. महा मा फुले प टपणे हणत असत 
की, “माझा िवरोध हा ा णांना नसनू ा यवादाला 
आहे". या अनषंुगानेच यांनी ा णे र चळवळ पढेु नेलेली 
िदसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या महाड येथील चवदार 
त या या स या हा या वेळेस सु ा केशवराव जेधे आिण 
िदनकरराव जवळकर यांनी या स या ह म ये ा णांना सोबत 
घेऊ नये असे हटले असताना,  बाबासाहेब  यांना असे 
 हणाले  होते की, "माझा िवरोध  ा णांना  नसनू 
ा यवादाला आहे.  ा यवाद हणजे अशी मानिसकता 
याम ये े ठ-किन ठ व व भेदभाव आहे."  

म.फु यांचे सािह यिवषयक योगदान 
सांगताना ते हणाले की, सािह या या अनषंुगाने महा मा फुले 
यांनी िलिहलेले ‘शेतक यांचा आसडू’ आिण ‘ ा हणांचे कसब’ 
हे दो ही ंथ शेतक यां या सामािजक जीवनाचे िववेचन 
करणारे आहेत. शेतकरी या काळात कशा प तीने 
अंध ेम ये अडकलेला होता. यांचे धम या नावावर कशा 
प तीने शोषण केले जात होते. याचे वणन या दो ही ंथांम ये 
केलेले आप याला पाहायला िमळते. शेतक यांना या 
अंध े या यव थेतून बाहेर काढ यासाठीच काय महा मा 
फुले यांनी केलेले आहे. या काळात चालणा या पि का जसे 
की, ‘दपण’ ‘िदनबंध’ू आिण ‘ भाकर’ यामधनू वेळोवेळी 
शेतक यां या नांची चच  केली होती.  शेतक यांसोबतच 
या काळात कामगारांची ही अवहेलना मो ा माणात होत 
होती. हणनू कामगारांचे न सोडिव यासाठी नारायण 
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मेघाजी लोखंडे यां यासार या 
कायक य ची बांधणीही केली. लोखंडे यांनी पिहली कामगार 
चळवळ उभारली आिण ही चळवळ उभार यामागे महा मा फुले 
यांचाच िवचार होता असे हणावे लागेल. या काळातले 
अनेक समाजसधुारक जसे की, िव ल रामजी शदे 
असतील, महा मा फुले असतील आिण सािह यक चळवळ 
असेल. या मा यमातून आप या भारतीय राजकीय 
यव थेम ये, समाज यव थेम ये, िश ण यव थेम ये आिण 
अथ यव थेम ये कोण या कारचे पिरवतन होणे अपेि त 
आहे, यािवषयीचे महा मा फुले यांनी भरपरू लेखन केले होते. ही 
सगळीच चळवळ ही ा णे रांसाठी होती. फु यांचे हे िवचार 
समाजसधुारणे या संदभ त ांितकारक होते. परंत ु
समाजसधुारणे या अनषंुगाने कृितशील असे मोठे पाऊल 
उचल याचे धाडस महा मा फुले यांनी केलेले अस यामळेु 
यांना आप याला ‘समाज ांतीकारक' असं हणावं लागेल. 

आज या यव थेम ये महा मा फुले यांना महा मा ही 
उपाधी लावावी की नाही यािवषयी काहीजण असे हणतात की 
‘महा मा’ या श दाचा संबंध ‘आ याशी’ आहे हणनू ती 
उपाधी लाव ूनये. परंत ुमहा मा फुले यांनी केले या ांितकारक 
अशा सामािजक काय चा गौरव हणनू १८८८ म ये यांना ही 
उपाधी  मुंबई येथील जाहीर स कारा या काय माम ये दान 
केली होती. या काय म संगी एक य ती समोर आली आिण 
ितने असे हटले की, हा य ती धमिवरोधी वतन करतो अशा 
य तीला ‘महा मा’ ही उपाधी िदली जाऊ नये. या संगी 
काशीबाई नावाची िवधवा ी समोर येते आिण ती असं 
हणते की, या समाज यव थेने मला आ मह येसाठी वृ  केले 
होते, अशावेळी महा मा फुले यांनी माझा जीव वाचवला. माझी 
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सेवा सु ुषा केली आिण माझी सतूी झा यानंतर मा या 
मलुाला ‘यशवंतला’ द क घेतले. एवढं मोठं काय फुले क  
शकतात हणनू जर कोणाला महा मा ही उपाधी घे याचा 
अिधकार असेल तर तो केवळ फुले यांनाच आहे. 

समारोप करताना डॉ. कराडे हणाले की, महा मा फुले 
यांचे िवचार आजही आप या समाज यव थेला उपयु त  
आहेत. आपण समाजशा ाचे अ यासक हणनू महा मा फुले 
यांचे िवचार समजनू घेणे आव यक आहे. आपणास देखील 
धम ची िचिक सा करता आली पािहजे.  धम ला व 
माणसुकीला काळीमा फासणारे अनेक सामािजक न आजही 
आप या समाज यव थेत आहेत. या यानमालेस मराठी 
समाजशा  पिरषदेचे सिचव डॉ. वेद काश 
मलवाडे, कोषा य  ा. बळीराम पवार आिण कायकािरणीचे 
सव सद य उप थत होते.  काय माचे सु संचलन व आभार 
ा. डॉ. न धा कांबळे यांनी मानले.  यावेळी या यानास 
ोतावग मो ा सं येने उप थत होता.  

हे या यान ऐक यासाठी  मराठी समाजशा  
पिरषदे या वेबसाईट व यू बू चनॅलला भेट ा व सब ाईब 
करा. https://youtu.be/XUXDcSCD63s 
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