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              एकोणोिवसा या शतकात

झाले. परंतु यातील बहूसं या

भोवती घोटाळत होते हे आता

एकमेव अपवाद होता हे न दवावे

आिण ी हे यां या काय चे

यां यावर होणा या जातीय अ यायायाच

यांची आ थक ददुशा कशी झाली

यांचे लेखन ंथ व पात मांडले

उपे ीत वग या ािर यांचा दःुखाचा

इितहासात कशी दडली आहेत

कधी शेतीबदल िवचार करावा

 तुत िवषय िनवडणेच

शेतकरायची अव था व िवसा या

िवषयाची िनवड करणेत आली

1) महा मा जोतीराव  फुले
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                                                     संशोधक िव ाथ
हगोली.                                               

शतकात सुधारणािवषयक िविवध चळवळी झा या

बहूसं या सुधारणा आिण बोधना मक लेखन हे ामु याने

आता हळुहळु मा य होऊ लागलेले आहे तेथे महा मा

न दवावे लागते महा मा जोतीराव फुले यांनी चतन 

काय चे मुख क  होते. शू  व अितशू  आिण ी 

अ यायायाच  िवचार महा मा जोतीराव फुले यांनी

झाली होती याचाही सांघत िवचार यांनी कळकळीने

मांडले महा मा जोतीराव फुले यांनी एकुणच 

दःुखाचा वेध घेत असताना ते आप या समकालीन

आहेत हे िस द करीत जातात परंतू महा मा फुले समकालीन

करावा का वाटले नाही. 

िनवडणेच हेतू हणजे महा मा जोतीराव फुले यांचा

िवसा या शतकातील शेत या या अव था या मुख

आली. 

फुले  यांनी केले या शेतक-यांचा काय चा अ यास 
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िव ाथ  

झा या. बोधना मक लेखन 

ामु याने उ चव णयां या 

महा मा जोतीराव फुले यांचा 

चतन व लेखन शु  अितशु  

ी यांचा िवचार करताना 

यांनी नाही जातीय रचनेमुळे 

कळकळीने केला आिण यांतुन 

 लेखनांला तीन तरांत 

समकालीन सम यांची पाळेमुळे 

समकालीन सुधारकांनी 

यांचा ता कालीन पिर थती 

मुख घटकांचा अ यास हेतू 

 करणे. 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue IV  (April 2021)                                        

 तुत िवषयकिरता चिर ा मक

आहे. याकिरता थम दतीय

शोधिनबंधाची मांडली केली जाणार

 'शेतक यांचा आसुड'  

आतापयत या भारतीय इितहासात

देशातील एकुण परंपराच अशी

अथ यव थेचा कणा वाहणारा

यांनी शेतकरी-क टकरी हा ित टत

िवचार मांडले." 1  महा मा जोतीराव

डोळसपणे अ यास केलेला होता

न या-प तीने सांिगतले आहे

दु टटप ीस  येते. " महा मा

सहन झाला नाही हणुन वामन

याची प नी िवधवा सती गेली

आिण शहर लुट केली. हणुन

जाते.”2 

  महा मा जोतीराव फुले

बदल झाला पािहजे, पिरवतन 

उपल ध झाली, सरकार दरबारी

काळीही होती पण आज या

अव थेकडे ल  देईल तर हराम
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चिर ा मक िव लेषणा मक संशोधन प तीचा अवलंब

दतीय व इतर सहकारी ंथ मािसके यांचा 

जाणार आहे. 

 

'  हा महा मा जोतीराव फुले यांचा अितशय

इितहासात शेतीचा एव ा गंभीरपणे कुणी िवचारच

अशी की पु तकी शा दक ानाची ओझी वाहणारे

वाहणारा क टकरी समाज मा  उपे ीत ! अ ित टत !! 

ित टत असला पािहजे आिण शेती िह उ म पािहजे

जोतीराव फुले यांनी वतःचे त व ान िवकिसत करीत

होता. बळीची कथा भागवत पुराणातील कथेची

आहे. हा एका मोठा िवचारवंत हणुन महा मा फुले

महा मा जोतीराव फुले हणतात बळीचे वाढते सामथ

वामन नावा या रा यावर ह ला केला या लढाईत

गेली. वामना या से याचे ऐन दस या या िदवशी 

हणुन आजही हणतात िक यांनी दस या या िदवशी

फुले यांनी बंड केला नाही, यांना सामािजक ांती

पिरवतन झाले पािहजे असे यांना सतत वाटत असे. "सुदैवाने

दरबारी नोकरी िमळाली अशी शेतक याची पोरे 

आज या स ाधारी शेतकरी पु ासारखीच यापैकी

हराम ! अशा शेतकरी पु ावर यांनी कडाडुन असुड
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अवलंब कर यात येणार 

 आधार घेऊन तुत 

अितशय महा वाच ंथ होय, 

िवचारच केला न हता. " भारत 

वाहणारे े ठ आिण संबधीत 

!! महा मा जोतीराव फुले 

पािहजे. या दु टीने थमच 

करीत असताना परंपरेचा 

कथेची टगल करीत अगदी 

फुले यांचे सामथ यावेळी 

सामथ आिण दरारा आय ना 

लढाईत बळी मृ युमुखी पडला 

 राजधानीत वेश केला 

िदवशी सो याची लुटले 

ांती पािहजे होती. समाजात 

सुदैवाने िश णाची संधी 

पोरे महा मा जोतीरावां या 

यापैकी कोणी शेतक या या 

असुड फडकावला आहे." 3 
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"िश णिशवाय दीन दिलत, िपडीत

जाणार नाहीत, िश णािशवाय

िवचारांना मुठ माती िद या जाणार

शेतक याजवळ पैसा नसतो. मजा

घावयास वेळ िमळत नाही. ते

काम करतात. शेतक या या 

शेतक यांची अना था हो यामागे

खा यातील ा णांचे ाब य 

जाणीव महा मा जोतीराव फुले

करतात यांचे मोठे सिव तर आिण

 "महा मा जोतीराव फुले

यांचा हा एक सलग होता एक

न हती, युरोिपयन पिर थतीत 

जोतीराव फुले ितत याच तोला या

देशा या दरुावरयेची सु वात यां या

राग होता."7 महा मा जोतीराव

गेले होते ते यवहारद  समाज

सामािजक चालीिरती पटत न ह या

सुधारणेची दरवाजे यांनी उघडले

नवीन रचना करावयाची होती."

 "शेतकरी क टकरी वग या

शेषणांचे ामिवभागतील हे ाथिमक
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िपडीत शोिषत, मागासवग य, शु  यां या मनात वातं याची

िश णािशवाय यां या मनातील धम ध, पुराणि य, अंध ा

जाणार नाही. ाबदल यांचे ठाम मत होते." 4 “मुलांना

मजा मारीत िफरणा या इं ज अिधका यांना यां या

ते अिधकारी  आप या हाताखालील ा ण नोकरां या

 सं ही कंुटंुबाला पुरेल इतके धा य नसते अंगावर

हो यामागे दोनचं कारण आहे ती बनावट व जुलमी

 "शेतकरी आिण उ चव णय यां या लढयाचे व प

फुले यांना झालेली होती. हणुनच भट ा ण शेतक यांचे

आिण भावी िच ण यांनी येथे केले आहे."6  

फुले यांचे कौतुक हे जगा या उ पतीपासुन ते शेतक यांचा

एक धा याने िवणलेले हे महाव  होते यातुर, मातुर

पिर थतीत मा स पिहली शा ीय िवचारप ती उभारली होता

तोला या ितभेने एक संपूण िवचार प ती मांडत

 यां या दु टने इं जी अंमला पासुन झालेली न हती

जोतीराव फुले यांचे ल  आता एक मह वा या सामािजक

समाज सुधारक अस यामुळे यां या बु ीला या धा मक

न ह या, यां यावर हार करा यास यांनी आरंभ

उघडले वातं य, समता ,  बु ी ामा य ां या पायावर

."8 

वग या नाला यांनी यापक भुिमकेतुन हात

ाथिमक च  होते. दसुरे च  होते."सरकारी खा यात
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वातं याची िबजे पेर या 

अंध ा यु त कमठ व जु या 

मुलांना िश ण दे यासाठी 

यां या गा हा याकडे ल  

नोकरां या स यानुसार 

अंगावर व  नसते.” 5 ही 

जुलमी धम, आिण सरकारी 

व प आ थक होते यांची 

शेतक यांचे कसे शोषण 

शेतक यांचा ददुशेपयतचा 

मातुर, च यांची गोधडी 

होता. यावेळी मरामोळा  

मांडत होता. त कालीन 

न हती हजारो वष चा हा 

सामािजक सुधारणेकडे ओढले 

धा मक ढी आिण घातुक 

आरंभ केला सामािजक 

पायावर यांना समाजाची 

हात घातला. शेतक यां या 

खा यात भट कामगारांचे 
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महसुल खाते, जंगल खाते याय

सव खाते न याने  सु  झाली 

होता."9  

 मनु य ा याचा िवचार

पाळेमुळे जशी शेतकरी वग त

मश ती या शोषण पे ा वसाहतीतील

याला कळले असते.”10 सुदम

शोधुन यापलीकडील अथकारण

य तीमह वाची खास वैिश टये

हणुन शेतक यांचा वैय तक

असा आ ह यांचा होता.  

 “शेती सुधार यासाठी यांनी

संबधीचे ंथ यांना उपल ध 

यांचा संघष झाला. तसेच “आज

संघष िनम ण झाला तो केवळ

शेतकरी सावकारािवना राहु 

आम या मते एकच माग िदसतो

काबाडक ट करणे या गुणाचे 

माग या शकातील हे महा मा 

हणजे महा मा जोतीराव फुले 

 

 शेतक यावर  होणारे 

यांची मांडणी केली आहे. महा मा

पीिडत शेतक यांचा संपूण आयु यचा
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याय खाते िश ण खाते, पोिलस खाते अशी एकमेकांना

झाली होती धम टीने जो ित टत वग होतो तोच या

िवचार िततका थलकाल सापे  हणुन मय दीतच महा मा

वग त होती तशी जर मा सची असती तर युरोिपयन 

वसाहतीतील शेतक या या मश तीचे शोषण जा त

सुदम िनरी ण बुि वादी टीकोण, िवचारांची खरता

कारण शोषणारी चतनशीलना ही महा मा 

वैिश टये शेतक या या जीवनाचा िवकास, शेती सुधार या

वैय तक जीवनातील सुधारणाबरोबर यां या शेतीचा

 यांनी शेती संबंधीत अ याधुिनक ान शेतक यांना

 झाले पािहजे.”11 जसे मा स या काळात हा भांडवलदार

आज जो क टकरी व शेतकरी आिण पुरोिहत -

केवळ त कालीन नाही. अनािदकाळापासुन चालत आलेला

 शकणार नाही असे आढळुन “यांना दािर ातून

िदसतो तो हणजे या वग या मनावर वावलंबन

 मह व बबिवणे हा होय.”13 यो य ममु य िमळाले

 जोतीराव फुले एकमेव सुधारक व समाज चतक

 यांची उंची आिधक वाढ याचे िदसते. 

 अ याचार एक ांितकारी िवचार व कृती िह 

महा मा जोतीराव फुले यांनी आपले संपूण जीवन

आयु यचा सव गीण िवकास होणे या टीने भूिमका
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एकमेकांना संबंिधत असणारे 

या खा यामधुन  िशरला 

महा मा जोतीराव फुलेची 

युरोिपयन देशातील कामगारा या 

जा त मह वाचे आहे हे 

खरता, आिण ढी परंपरा 

 जोतीराव फुले यां या 

सुधार या िशवाय होणे नाही. 

शेतीचा िवकास झाला पािहजे 

शेतक यांना िमळाले पािहजे तर 

भांडवलदार व कामगार 

- सावकार वग यां यात 

आलेला संघष आहे."12 

दािर ातून बाहेर काढ याचा 

वावलंबन आिण ामािणक 

िमळाले पािहजे हे सांगणारे 

समाज चतक होते, हे ल ात घेतली 

 महा मा जोतीराव फुले 

जीवन िदनदबुळया, गरीब व 

भूिमका मांडली आहे. 
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