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महा ा ोितराव फुले यांचे िश ण िवषयक 

 
ावना-  

 महारा  हा पुरोगामी िवचारसरणीचा रािहलेला आहे
चळवळी या सात ाने होत रािहले ाआहे
िठकाणी सात ाने होत रािहले ा आहेत
सुधार ा ा ीने य  केले असले तरी महा ा ोितराव फुले थान हे अ थानी येते
सािव ीबाई फुले महा ा फुले फुले दांप  समाज सुधार ा ा ीने ांचे काय हे ता
प र थतीला शहर दे ाचे काम ांनी केले
 समते ा चळवळी या महारा ात सु  असताना शु  अितशू  यांनी िश ण 

ावे.शै िणक वाहात  एक  माणसाचे महान काय महा ा फुले यांनी केले आहे

 फुले ब जनां ा मागासलेपणाचे मु  कारण िश णाचा अभाव हे सांगतात
तर ांनी १९ ा शतका ा म ावरंच बारा वषा ा आतील मुलामुलीनंा मोफत िश ण दे ात 
यावी अशी मागणी केली होती
िश णात भर िदला पािहजेʼ. 
लावणा या िश णाचा पुर ार नाही केला तर िश णाने माणूस घडला पािहजे असा ांचा
होता. 
 यांना समाजा ा मु  वाहात आण ासाठी ांनी आयु भर य  केले

ांनी केवळ ब जनां ा यांचा िवचार नाही केला
िदला. ी कुठ ाही जाती समाजातील असो तीचे थान दु मच असते 
आप ा प ी सािव ीबाईंना िशकवून ां ामाफत मुलीपयत िश णाची गंगा ांनी पोचवली
िवधवा यां ा मुलांसाठी ांनी अनाथा म सु  केला
असे नाव िदले. ांनी िवधवा िववाहाचा पुर ा
फुले यांनी ांची आयु भर साथ िदली
आढावा तं र ा ावा  लागतो
देश ांना ओळखतो. 

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

2021)                                         
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महारा  हा पुरोगामी िवचारसरणीचा रािहलेला आहे. महारा ातील सामािजक सुधारणा 
चळवळी या सात ाने होत रािहले ाआहे. सामािजक सुधारणे ा ीने समते ा चळवळी या 

सात ाने होत रािहले ा आहेत. अनेक समाजसुधारकांनी महारा ा ा समाज 
सुधार ा ा ीने य  केले असले तरी महा ा ोितराव फुले थान हे अ थानी येते
सािव ीबाई फुले महा ा फुले फुले दांप  समाज सुधार ा ा ीने ांचे काय हे ता
प र थतीला शहर दे ाचे काम ांनी केले. 

समते ा चळवळी या महारा ात सु  असताना शु  अितशू  यांनी िश ण 
शै िणक वाहात  एक  माणसाचे महान काय महा ा फुले यांनी केले आहे

िव े िवना मती गेली। 
मती िवना िनती गेली॥ 
िनती िवना गती गेली। 
गती िवना िव  गेले।। 
िव  िवना शु  खचले। 

एवढे अनथ एका अिव ेने केले॥ 
फुले ब जनां ा मागासलेपणाचे मु  कारण िश णाचा अभाव हे सांगतात

ा शतका ा म ावरंच बारा वषा ा आतील मुलामुलीनंा मोफत िश ण दे ात 
यावी अशी मागणी केली होती. याचबरोबर, ‘िशलसंवधन, स िन ा, िनतीम ा

. याव न आप ाला हे समजते की ांनी केवळ घोकंप ी करायला 
लावणा या िश णाचा पुर ार नाही केला तर िश णाने माणूस घडला पािहजे असा ांचा

यांना समाजा ा मु  वाहात आण ासाठी ांनी आयु भर य  केले
ांनी केवळ ब जनां ा यांचा िवचार नाही केला. तर उ जातीय यांनाही ांनी आसरा 

ी कुठ ाही जाती समाजातील असो तीचे थान दु मच असते 
आप ा प ी सािव ीबाईंना िशकवून ां ामाफत मुलीपयत िश णाची गंगा ांनी पोचवली
िवधवा यां ा मुलांसाठी ांनी अनाथा म सु  केला. ाला ांनी ‘बालह ा ितबंधक गृह

ांनी िवधवा िववाहाचा पुर ार केला. ां ा कायात ां ा प ी सािव ीबाई 
फुले यांनी ांची आयु भर साथ िदली. िकंब ना सािव ीबाई फुलचे िवचार आिण काय यांचा 
आढावा तं र ा ावा  लागतो. पिहली भारतीय िशि का आिण मु ा ािपका णून सारा 
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काय 

महारा ातील सामािजक सुधारणा 
सामािजक सुधारणे ा ीने समते ा चळवळी या 

अनेक समाजसुधारकांनी महारा ा ा समाज 
सुधार ा ा ीने य  केले असले तरी महा ा ोितराव फुले थान हे अ थानी येते. 
सािव ीबाई फुले महा ा फुले फुले दांप  समाज सुधार ा ा ीने ांचे काय हे ता ालीन 

समते ा चळवळी या महारा ात सु  असताना शु  अितशू  यांनी िश ण 
शै िणक वाहात  एक  माणसाचे महान काय महा ा फुले यांनी केले आहे. 

फुले ब जनां ा मागासलेपणाचे मु  कारण िश णाचा अभाव हे सांगतात. एवढेच नाही 
ा शतका ा म ावरंच बारा वषा ा आतील मुलामुलीनंा मोफत िश ण दे ात 

िनतीम ा, वहार ान यांवर 
याव न आप ाला हे समजते की ांनी केवळ घोकंप ी करायला 

लावणा या िश णाचा पुर ार नाही केला तर िश णाने माणूस घडला पािहजे असा ांचा आ ह 

यांना समाजा ा मु  वाहात आण ासाठी ांनी आयु भर य  केले. इथे 
तर उ जातीय यांनाही ांनी आसरा 

ी कुठ ाही जाती समाजातील असो तीचे थान दु मच असते असे ांचे मत होते. 
आप ा प ी सािव ीबाईंना िशकवून ां ामाफत मुलीपयत िश णाची गंगा ांनी पोचवली. 

बालह ा ितबंधक गृहʼ 
ां ा कायात ां ा प ी सािव ीबाई 

िकंब ना सािव ीबाई फुलचे िवचार आिण काय यांचा 
पिहली भारतीय िशि का आिण मु ा ािपका णून सारा 
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शेतक यांचे आसूड 
 महा ा फु ांनी शेतक यां ा सम ांना नेहमी वाचा फोडली
‘शेतक यांचा आसूडʼ हे पु क िलिहले हे आपण जाणतोच
काँ ेसवर ांनी ती संघटना शेतकरी आिण सामा जनांना सामावून घेत नाही णून िटका 
केली. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मंुबईत देशातील पिहली कामगार संघटना उभी केली

ामागे ेरणा फु ांची होती
िदला. महा ा फुले हे असे समाजसुधारक होते ांनी समाजा ा सव े ात सुधारणा घडवून 
आण ासाठी य  केले. ांनी गुलामिगरी
र , िशवाज महाराजांचा पोवाडा इ
महारा भर- भारतभर झाला पािहजे
दलीत 
 महा ा फुलनी जाती व थेवर सतत टीका
केला. अ ृ तेला िवरोध केला

ांनी आयु भर य  केले. 
हौद पाणी भर ासाठी खुला केला
अ ृ ता वेदांमधील आ ाियकांमधूनच ज ाला आली

णत. तसेच अवतार क नेवरही ांनी चंड िटका केली
वापर महा ा फु ांनी केला.

ी िश णाचे आ जनक 
 महा ा फुले यांना 
मागासले ा समाजातील मुलांसाठी ांनी शाळा सु  के ा
असा ांचा आ ह असे. ां ा मते िश ण हा मु ीचा मु
सांगताना ते णतात. 
िश णहा जीवनाचा आधार
 िश ण हा जीवनाचा आधार आहे
नाही. ेक ी हा िश ण देणारा एक मह पूण ंथ आहे

ावे हे आपणास कळायला 
काय? जीवन का जगावे, जीवन कसे जगावे
करावे. आपण जीवनातून काय ावे व इतरांना काय दयावे
होय. णूनचʼिश णानेच सव काही होत आहे

ामीण भागातील मुलामुलीचें िश ण 
 ब जन समाज ामीण भागाम े राहत अस ाने
अिधक काळजी वाटत असे. 
खे ात िनवास करते. ते ा शासनाने ा
रा िनमाणासाठी शु ांना िश ण 

ां ा उ ारासाठी. िश ण हा एकमेव उपाय आहे
के ािशवाय रा  बनू शकत नाही
रा वाद िनमाण होऊ शकत नाही
भर होता.  
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महा ा फु ांनी शेतक यां ा सम ांना नेहमी वाचा फोडली
हे पु क िलिहले हे आपण जाणतोच. १९८५ साली थापन झाले ा 

काँ ेसवर ांनी ती संघटना शेतकरी आिण सामा जनांना सामावून घेत नाही णून िटका 
नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मंुबईत देशातील पिहली कामगार संघटना उभी केली

ामागे ेरणा फु ांची होती. फुलनी शेतकरी कामगार यां ा ह ांसाठी शेवटपयत लढा 
महा ा फुले हे असे समाजसुधारक होते ांनी समाजा ा सव े ात सुधारणा घडवून 

ांनी गुलामिगरी, शेतक यांचा आसूड, सावजिनक स धम
िशवाज महाराजांचा पोवाडा इ. सािह  िलिहले. ते वाचले पािहजे. ां ा िवचारांचा सार 

भारतभर झाला पािहजे. 

महा ा फुलनी जाती व थेवर सतत टीका केलेली िदसते. ांनी जाित व थेचा िनषेध 
अ ृ तेला िवरोध केला. समाजाला काळीमा फासणा या यांसार ा था संपव ासाठी 

. ासाठी अ ृ  समाजातील लोकांसाठी ांनी आप ा घरातील 
हौद पाणी भर ासाठी खुला केला. अ ृ तेवर िटका करताना ांनी वेदानांही ल  केले
अ ृ ता वेदांमधील आ ाियकांमधूनच ज ाला आली. वेद चुकी ा गो ी पसरवतात

तसेच अवतार क नेवरही ांनी चंड िटका केली. तसेच ‘दिलत
. 
 

महा ा फुले यांना ‘ ी िश णाचे आ जनकʼ असे ंटले जाते
मागासले ा समाजातील मुलांसाठी ांनी शाळा सु  के ा. ी-पु ष सवाना िश ण िमळावे 

ां ा मते िश ण हा मु ीचा मुख माग आहे

िश णहा जीवनाचा आधार 
िश ण हा जीवनाचा आधार आहे. िश णापासून आपण आपणास वेगळे क  शकत 

ेक ी हा िश ण देणारा एक मह पूण ंथ आहे. केवळ ा ाकडून आपण काय 
ावे हे आपणास कळायला पािहजे. िश ण ही जीवन जग ाची गु िक ी आहे

जीवन कसे जगावे, जीवनाची साथकता कशाम े आहे
आपण जीवनातून काय ावे व इतरांना काय दयावे. या सव ांची उ रे णजे िश ण 

च सव काही होत आहे. 
ामीण भागातील मुलामुलीचें िश ण  

ब जन समाज ामीण भागाम े राहत अस ाने, ां ा िश णाची म
. २ माच १८८८ म े म. फुले णाले होते की आपली ब तांश जनता 

ते ा शासनाने ामीण लोकां ा िश णाकडे िवशेष ल  पुरवावे
रा िनमाणासाठी शु ांना िश ण – आप ा देशात ब जन समाज अजाण व अडाणी आहे

िश ण हा एकमेव उपाय आहे. शु ांना िश ण देऊन सुिशि त 
के ािशवाय रा  बनू शकत नाही. ा देशात सामािजक आिण आिथक गुलामी असते तेथे 
रा वाद िनमाण होऊ शकत नाही. िश णाची दारे सवासाठी खुली झाली पािहजे
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महा ा फु ांनी शेतक यां ा सम ांना नेहमी वाचा फोडली. ासाठी ांनी 
साली थापन झाले ा 

काँ ेसवर ांनी ती संघटना शेतकरी आिण सामा जनांना सामावून घेत नाही णून िटका 
नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मंुबईत देशातील पिहली कामगार संघटना उभी केली. 

फुलनी शेतकरी कामगार यां ा ह ांसाठी शेवटपयत लढा 
महा ा फुले हे असे समाजसुधारक होते ांनी समाजा ा सव े ात सुधारणा घडवून 

सावजिनक स धम, तृतीय 
ां ा िवचारांचा सार 

ांनी जाित व थेचा िनषेध 
समाजाला काळीमा फासणा या यांसार ा था संपव ासाठी 

ासाठी अ ृ  समाजातील लोकांसाठी ांनी आप ा घरातील 
तेवर िटका करताना ांनी वेदानांही ल  केले. 

वेद चुकी ा गो ी पसरवतात. असे ते 
दिलतʼ या श ाचा सव थम 

असे ंटले जाते. मुलीसंाठी आिण 
पु ष सवाना िश ण िमळावे 

ख माग आहे. िश णाचे मह  

िश णापासून आपण आपणास वेगळे क  शकत 
केवळ ा ाकडून आपण काय 

िश ण ही जीवन जग ाची गु िक ी आहे. जीवन णजे 
जीवनाची साथकता कशाम े आहे, जीवन पूण कसे 

या सव ांची उ रे णजे िश ण 

ां ा िश णाची म. फुले यांना 
फुले णाले होते की आपली ब तांश जनता 

मीण लोकां ा िश णाकडे िवशेष ल  पुरवावे. 
आप ा देशात ब जन समाज अजाण व अडाणी आहे. 

शु ांना िश ण देऊन सुिशि त 
िजक आिण आिथक गुलामी असते तेथे 

िश णाची दारे सवासाठी खुली झाली पािहजे. यावर अिधक 
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 िश ण णालीत आमूला  बदल 
समाजाला िश णपासून वंिचत करणारी होती
भर िदला गेला. केवळ कारकून वग तयार करणा
मानवी जीवन जग ास स म बनवणारे
पिहली मुलीचंी शाळा 
 ३ ऑग  १८४८ रोजी पु ातील बुधवार पेठ
देशातील पिहली मुलीचंी शाळा सु  केली
पिहले समाज सुधारक होते 
िशि का िमस फरार यां ाकडून ोतीबांनी घेत
बुधवार पेठ म े अ ासाहेब िचपळूणकरां ा वा ात मुलीचंी दुसरी शाळा सु  केली
स बर 1851 रोजी पु ातील रा ा पेठेत मुलीचंी ितसरी शाळा सु  केली 
वेताळ पेठ म े मुलीचंी शाळा सु  केली
काम ां ा प ी सािव ीबाई फुले यांनी केले
ही ोतीबांनी शाळा सु  के ा 
कायामुळे सनातनी लोकांनी ांना मार ाक रता शडे व कंुभार या मारेक  यां
परंतु ते नंतर फुले यांचे अनुयायी बनले
शेतक यां ा दुःखास वाचा फोडली 
नीतीिवना गती गेली गतीिवना िव  गेले िव ािवना शू  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले
मह पूण ओ ा ोतीबांनी शेतक यांचे आसूड या ंथात िल न शेतक यांना िश णाचे मह  
समजून सांग ाचा य  केला 
शाळा सु  केली होती. 
स शोधकसमाज 
 २४ स बर १८७३ रोजी महा ा जोितबा फुले यांनी स शोधक समाजाची थापना केली
समाजातील िवषमता न  करणे व तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचवणे
समाजाचे ेय होते. महा ा फुले यांनी स शो
नेतृ  सािव ीबाई यांनी केले
सु  केले. महारा ातील तळागाळापयत ही चळवळ पोहोचली
स शोधक चळवळीस पािठंबा िदला
समाजाचे घोषवा  होते. स शोधक समाजाने गुलामिगरीिव  आवाज उठिवला आिण 
सामािजक ायाची व सामािजक पुनरचनेची मागणी केली
सावजिनक स धम 
 ‘सावजिनक स धमʼ 
समाजाचे मुखप  णून ‘दीनबंधू
जोितबांचा गाढा अ ास होता
‘गुलामिगरीʼ ंथ अमे रकेतील कृ वण यांना ांनी समिपत केला
महा ा फुलचा अ कािशत ंथ आहे
जनतेने ांना मंुबईतील एका सभेत इ
फुले हे ‘महा ा फुलेʼ या नावाने ओळखले जाऊ लागले
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िश ण णालीत आमूला  बदल – म. फुले यां ा मते आजची िश ण प ती ही ब जन 
समाजाला िश णपासून वंिचत करणारी होती. ते ा िश ण णाली बदलली पािहजे यावर अिधक 

केवळ कारकून वग तयार करणा-या वगाची िनिमती िश णातून होऊ नये
मानवी जीवन जग ास स म बनवणारे, उद ोगी, जीवनोपयोगी िश ण दे ात यावे

रोजी पु ातील बुधवार पेठ मधील िभडे यां ा वा ात ोतीबांनी 
देशातील पिहली मुलीचंी शाळा सु  केली. तं पणे मुलीसंाठी शाळा सु  करणारे ोितबा हे 
पिहले समाज सुधारक होते .मुली ं ा शाळे ा थाप ाची ेरणा अहमदनगर ा शाळे ा 
िशि का िमस फरार यां ाकडून ोतीबांनी घेतली. 3 जुलै 1851 रोजी महा ा फुले यांनी 
बुधवार पेठ म े अ ासाहेब िचपळूणकरां ा वा ात मुलीचंी दुसरी शाळा सु  केली

रोजी पु ातील रा ा पेठेत मुलीचंी ितसरी शाळा सु  केली 
वेताळ पेठ म े मुलीचंी शाळा सु  केली. महा ा फुले यांनी सु  केले ा शाळांम े कोणाचे 
काम ां ा प ी सािव ीबाई फुले यांनी केले.मुली ं ा शाळेबरोबरच अ ृ ां ा िश णासाठी 
ही ोतीबांनी शाळा सु  के ा . ामुळे सनातनी लोक ांचे िवरोधक बनले 

नी ांना मार ाक रता शडे व कंुभार या मारेक  यां
परंतु ते नंतर फुले यांचे अनुयायी बनले. . 883 म े ांनी शेतक यां ा आसूड हा ंथ देऊन 
शेतक यां ा दुःखास वाचा फोडली . याच ंथात- िव ेिवना मती गेली मतीिवना नीती गेली 

गती गेली गतीिवना िव  गेले िव ािवना शू  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले
मह पूण ओ ा ोतीबांनी शेतक यांचे आसूड या ंथात िल न शेतक यांना िश णाचे मह  
समजून सांग ाचा य  केला .महा ा फुले नंतर मंुबई ांतात जग ाथ शंकर 

रोजी महा ा जोितबा फुले यांनी स शोधक समाजाची थापना केली
समाजातील िवषमता न  करणे व तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचवणे

महा ा फुले यांनी स शोधक समाजाची थापना केली
नेतृ  सािव ीबाई यांनी केले. सािव ीबाई यां ाबरोबर १९ यांनी स शोधक समाजाचे काय 

महारा ातील तळागाळापयत ही चळवळ पोहोचली. छ पती शा  महाराजांनी 
स शोधक चळवळीस पािठंबा िदला. ‘सवसा ी जग ती । ाला नकोच म ी ॥

स शोधक समाजाने गुलामिगरीिव  आवाज उठिवला आिण 
सामािजक ायाची व सामािजक पुनरचनेची मागणी केली. 

सावजिनक स धमʼ हा स शोधक समाजाचा माण ंथ मानला 
दीनबंधूʼ हे सा ािहक चालिवले जात असे. संत तुकारामा ा अभंगांचा 

जोितबांचा गाढा अ ास होता. अभंगां ा धत वर ांनी अनेक ‘अखंड
ंथ अमे रकेतील कृ वण यांना ांनी समिपत केला. ‘अ ृ ां

महा ा फुलचा अ कािशत ंथ आहे. जोितबा फुले यां ा सामािजक कायाची दखल घेऊन 
जनतेने ांना मंुबईतील एका सभेत इ.स. १८८८ म े ‘महा ाʼ ही उपाधी िदली

या नावाने ओळखले जाऊ लागले. 
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फुले यां ा मते आजची िश ण प ती ही ब जन 
िश ण णाली बदलली पािहजे यावर अिधक 

या वगाची िनिमती िश णातून होऊ नये, तर 
जीवनोपयोगी िश ण दे ात यावे.  

मधील िभडे यां ा वा ात ोतीबांनी 
तं पणे मुलीसंाठी शाळा सु  करणारे ोितबा हे 

मुली ं ा शाळे ा थाप ाची ेरणा अहमदनगर ा शाळे ा 
रोजी महा ा फुले यांनी 

बुधवार पेठ म े अ ासाहेब िचपळूणकरां ा वा ात मुलीचंी दुसरी शाळा सु  केली. 18 
रोजी पु ातील रा ा पेठेत मुलीचंी ितसरी शाळा सु  केली .15 माच 1852 रोजी 

हा ा फुले यांनी सु  केले ा शाळांम े कोणाचे 
मुली ं ा शाळेबरोबरच अ ृ ां ा िश णासाठी 

ामुळे सनातनी लोक ांचे िवरोधक बनले . ोतीबां ा 
नी ांना मार ाक रता शडे व कंुभार या मारेक  यांना पाठिवले होते 

म े ांनी शेतक यां ा आसूड हा ंथ देऊन 
िव ेिवना मती गेली मतीिवना नीती गेली 

गती गेली गतीिवना िव  गेले िव ािवना शू  खचले इतके अनथ एका अिव ेने केले- या 
मह पूण ओ ा ोतीबांनी शेतक यांचे आसूड या ंथात िल न शेतक यांना िश णाचे मह  

महा ा फुले नंतर मंुबई ांतात जग ाथ शंकर शेठ यांनी मुलीचंी 

रोजी महा ा जोितबा फुले यांनी स शोधक समाजाची थापना केली. 
समाजातील िवषमता न  करणे व तळागाळातील समाजापयत िश ण पोहचवणे, हे स शोधक 

धक समाजाची थापना केली; ते ा ी िवभागाचे 
यांनी स शोधक समाजाचे काय 

छ पती शा  महाराजांनी 
वसा ी जग ती । ाला नकोच म ी ॥‘ हे या 

स शोधक समाजाने गुलामिगरीिव  आवाज उठिवला आिण 

हा स शोधक समाजाचा माण ंथ मानला जातो. स शोधक 
संत तुकारामा ा अभंगांचा 

अखंडʼ रचले. आपला 
अ ृ ांची कैिफयतʼ हा 

जोितबा फुले यां ा सामािजक कायाची दखल घेऊन 
ही उपाधी िदली. ामुळे जोितबा 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VI,  Issue V  (May  2021)                                        

ॉिटश किमशनर  
 फुले यां ा काळात ा ने र समाजाला िश ण घे ाचा अिधकार न ता
गोिवंदरावांणी इ. स. 1834 म े ोतीबांना मराठी शाळेत घातले
काही उ वण यांना आवडले नाही कारण िश ण हा केवळ आपलाच अिधकार आहे असे ांचे 

णणे होते. अशाही प र थतीत महा ा फुलेनी 
ाथिमक िश ण पूण केले. 

िश ण थांबले. इ. स. 1841 
यां ा ई जी शाळेत घातले. 
महा ा ोितबा फुले यांचे लेखन 
1855 – ‘तृतीय र ‘ नाटक (शु ां ा थतीचे वणन
1868 – ‘ ा णांचे कसब‘ 
1873 – ‘गुलामिगरी‘ हा ंथ अमे रकेतील िन ोचंी मु  करणा  या
1873 – अ ृ ता िनवारणाचा पिहला
1 जानेवारी 1877 – ‘दीनबंधू
महा ा फुले यां ा ेरणेने कृ ाराव भालेकर यांनी सु  केली
1880 पासून लोखंडे िदन बंधुचे व थापन सांभाळले
1883 – शेतक  यांचा आसूड हा ंथ
1885 – इशारा स ार “The Essense Of Truth”
मृ ूनंतर कािशत झाला. या ंथास िव  कुटंुब वादाचा जाहीर नामा णतात
अ ृ ांची कैिफयत. 
िशवाजी महाराजांचा पोवाडा. 
 

सारांश 
 एकंदरीत महा ा ोितराव फुले व सािव ीबाई यांनी संबं
समाज सुधारनेसाठी खच केले
संदभसुची 

१. महा ा फुले सम  वाङ् 
२. महा ा ोितराव फुले गौरव ंथ
३. महा ा ोितराव फुले महारा  च र  ंथ उमेश ी गंधव वेद काशन
४. ोितबा फुलेयांचे नवदशन एक तौलिनक अ ास च ाण

रमेश(संपा.) कोथ ड पुणे 
५. महामानव जोतीराव फुले बागुल भाकर 
६. महा ा फुले यां ा अ कािशत आठवणी रघुवंशी गज  िव ल
७. सािव ीबाई फुले उगले जी
८. महा ा फुले ेरणा व त ान सरदार ग
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फुले यां ा काळात ा ने र समाजाला िश ण घे ाचा अिधकार न ता
म े ोतीबांना मराठी शाळेत घातले. परंतु फुले यांचे शाळेत जाने 

काही उ वण यांना आवडले नाही कारण िश ण हा केवळ आपलाच अिधकार आहे असे ांचे 
अशाही प र थतीत महा ा फुलेनी 1834 ते 1838 हे चार वष कसेतरी आपले 

. चौथे वष पूण झा ानंतर काही कालाविधपयत महा ा फुलचे 
1841 म े वया ा 14 ा वष  पु ा गोिवंदरावांनी ॉिटश किमशनर 

 
महा ा ोितबा फुले यांचे लेखन  

शु ां ा थतीचे वणन). 

हा ंथ अमे रकेतील िन ोचंी मु  करणा  या लोकांना अपण केला
अ ृ ता िनवारणाचा पिहला कायदा. 

दीनबंधू‘ मागासले ा िदना ा दु:खाला वाचा फोडणारे पिहले दैिनक 
महा ा फुले यां ा ेरणेने कृ ाराव भालेकर यांनी सु  केली. 

पासून लोखंडे िदन बंधुचे व थापन सांभाळले. 
चा आसूड हा ंथ. 

The Essense Of Truth” सावजिनक स धम हा ंथ ां ा 
या ंथास िव  कुटंुब वादाचा जाहीर नामा णतात

.  

एकंदरीत महा ा ोितराव फुले व सािव ीबाई यांनी संबंध हयात ही ी िश ण व 
केले 

महा ा फुले सम  वाङ् मय 
महा ा ोितराव फुले गौरव ंथ 
महा ा ोितराव फुले महारा  च र  ंथ उमेश ी गंधव वेद काशन

ोितबा फुलेयांचे नवदशन एक तौलिनक अ ास च ाण
कोथ ड पुणे २९ 

महामानव जोतीराव फुले बागुल भाकर (संपा.) ितभा काशन 
महा ा फुले यां ा अ कािशत आठवणी रघुवंशी गज  िव ल
सािव ीबाई फुले उगले जी. ए साकेत काशन 
महा ा फुले ेरणा व त ान सरदार ग. बा. जोशी ल णशा ी कीर धनंजय
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फुले यां ा काळात ा ने र समाजाला िश ण घे ाचा अिधकार न ता. 
परंतु फुले यांचे शाळेत जाने 

काही उ वण यांना आवडले नाही कारण िश ण हा केवळ आपलाच अिधकार आहे असे ांचे 
हे चार वष कसेतरी आपले 

चौथे वष पूण झा ानंतर काही कालाविधपयत महा ा फुलचे 
ा वष  पु ा गोिवंदरावांनी ॉिटश किमशनर 

 लोकांना अपण केला. 

खाला वाचा फोडणारे पिहले दैिनक 

सावजिनक स धम हा ंथ ां ा 
या ंथास िव  कुटंुब वादाचा जाहीर नामा णतात. 

ध हयात ही ी िश ण व 

महा ा ोितराव फुले महारा  च र  ंथ उमेश ी गंधव वेद काशन१२८६ 
ोितबा फुलेयांचे नवदशन एक तौलिनक अ ास च ाण रा.ना. च ाण 

ितभा काशन  
महा ा फुले यां ा अ कािशत आठवणी रघुवंशी गज  िव ल 

जोशी ल णशा ी कीर धनंजय 


