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महामा जोतीराव गोवदराव फु ले (ज म : ११ एिल १८२७; मृयू : २८ नोहबर १८९०),

महामा फु ले, योितबा फु ले, हे मराठी लेखक, िवचारवंत आिण समाजसुधारक होते. यांनी सयशोधक

समाज नावाची सं था
थापन के ली; शेतकरी आिण, अ पृ$य व ब%जन समाजां&या सम यांना
क ' थानी ठे वून पुरोगामी िवचारांची मांडणी के ली आिण महारा(ातील )ी िश*णाची मु.त/मेढ
रोवली. सािव2ीबाई जोतीराव फु ले (३ जानेवारी, इ.स. १८३१ - १० माच/, इ.स. १८९७) 4ा
भारतीय िशि*का, कविय2ी व समाजसुधारक होया. यांनी आिशया खंडातील पिहली मुल5ची

शाळा सु6 के ली. महारा(ातील )ीिश*णा&या आरंिभक ट88यात यांचे पती जोतीराव फु ले यां&यासह
यांनी मोठी कामिगरी बजावली. आप:या नायगाव या गावावर यांनी एक िस; किवता िलिहली
आहे. यांनी )ी व शू'ांमधे िश*णाचा सार के ला असून या भारतातील पिह:या मु<या=यािपका
होया. यांनी िवधवांचे होणारे के शवपन थांबव>यासाठी पु>यात हा@ांचा संप घडवून आणला.

१ जानेवारी, इ.स. १८४८ रोजी पु>यातील बुधवार पेठेतील िभडेवाCात जोतीराव आिण

सािव2ीबाDनी मुल5ची शाळा काढली. साEया कम/ठ समाजा&या िवरोधाला न जुमानता िववाहानंतर
िश*ण घेतले आिण िश*क, मु<या=यापक बनून िश*ण Fदले. के वळ चार वषाHत १८ शाळा उघड:या
आिण चालव:या. तकालीन िKLटश भारतातली @MNने काढलेली ही पिहलीच मुल5ची शाळा ठरली.

पु>यातील अ य भागांतही २-३ मुल5&या शाळा यांनी सु6 के :या व काही काळ चालव:या.

सािव2ीबाD&या शाळे त सुOवातीला शाळे त सहा मुली होया, पण १८४८ साल संपेपयHत ही सं<या
४०-४५ पयHत जाऊन पोहोचली. या यश वी शाळे चे यावेळी समाजातील काही @MQनी "धम/
बुडाला.... जग बुडणार.... कली आला...." असे सांगून के ले. सािव2ीबाई यां&या अंगावर शेण

फे कले. काही उ मRांनी तर अंगावर हात टाक>याची भाषा के ली. पण अनेक संघष/ करत हा
सािव2ीबाDचा िश*णसाराचा उपSम चालूच रािहला. यासाठी यांना घर सोडावे लागले. अनेक
आघात होऊनही सािव2ीबाई डगमग:या नाहीत.

िश*णा&या सारासाठी अ य सामािजक *े2ांतही काम करणे गरजेचे आहे, ि)यांचा
आमिवTास वाढवणे गरजेचे आहे हे सािव2ीबाDनी ओळखले. काही Sू र 6ढ5नाही यांनी आळा

घातला. बाल-जरठ िववाहथेमुळे अनेक मुली वया&या बारा-तेरा@ा वषU िवधवा हाय&या. यावेळी
समाजात िवधवा पुनVववाह अिजबात मा य नहता. पती&या िनधनानंतर अशा िवधवांना सती जावे

लागे Wकवा मग यांचे के शवपन क6न कु 6प बनिवले जाई. िवरोधाचा अिधकार नसले:या या िवधवा
मग कु णातरी नराधमा&या िशकार बनत. गरोदर िवधवा Xहणून समाज छळ करणार, ज माला

येणाEया मुलाला यातनांिशवाय काहीच िमळणार नाही अशा िवचारांनी या िवधवा आमहया करत
Wकवा Yूणहया करत.
जोितरावांनी

या

सम येवर

उपाय

Xहणून

बालहया

ितबंधक

गृह

सु6

के ले.

सािव2ीबाDनी ते समथ/पणे चालवले. फसले:या वा बलाकाराने गरोदर रािहले:या िवधवांचे या
बाळं तपण करत. या बालहया ितबंधक गृहातील सव/ अनाथ बालकांना सािव2ीबाई आपलीच मुले
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मानत. के शवपन बंद कर>यासाठी नािभक समाजातील लोकांचे बोधन करणे व यांचा संप घडवून
आणणे, पुनVववाहाचा कायदा हावा यासाठी य[ करणे अशी अनेक कामे सािव2ीबाDनी क:पकतेने
पार पाडली. सयशोधक समाजा&या काया/तही सािव2ीबाDचा मोठा सहभाग असे. महामा फु ले

यां&या िनधनानंतर (इ.स.१८९०) सािव2ीबाDनी सयशोधक समाजा&या काया/ची धुरा वािहली.
आप:या िवचारांचा सार यांनी आप:या सािहया&या मा=यमातून के ला. ‘का@फु ले’ व ‘बावनकशी

सुबोध र[ाकर’ हे का@सं\ह यांनी िलिहले. पुढील काळात यांची भाषणेही कािशत कर>यात
आली.

इ.स. १८९६ सालात:या दु]काळात सािव2ीबाDनी समाजाला सकाया/चा आदश/ घालून

Fदला. पोटासाठी शरीरिवSय करणाEया बाया-बापCांना दु^ां&या तावडीतून सोडवून यांनी यांना
सयशोधक कु टुंबांत आ_यास पाठिवले. सािव2ीबाईनी जोितबां&या सव/ काया/त िहरीरीने भाग
घेतला ि)यांनी िशकावे हे यांचे Kीद वा`य होते. अनाथांना आ_य िमळवा हेही याचे काय/*2
े

होते. सामिजक काया/त यांचा पुढाकार असे. यामुळेच १८७६–७७ &या दु]काळात यांनी खूप क^

के ले. पुढे १८९७ म=ये 8लेगची भयंकर साथ आली असताना यांनी आप:या वतः &या कृ तीचीही
पवा/ न करता 8लेगची लागण झाले:यांसाठी काम के ले. दुदव
b ाने या
रोगा&या बळी ठर:या. 8लेग मुळेच यांचे िनधन झाले.

वतःच 8लेग&या भीषण

'शेतकEयांचे आसूड' हा महामा फु ले यांचा िस; \ंथ होय. तकालीन समाजातील

जाितभेद अिन^ था, तसेच समाजातील उcवणUयांची मMे दारी यािवO;ची ितFSया महामा फु ले
यां&या सािहयातून उमटलेली होती. याकाळ&या समाजाला बोधनाची व सामािजक पLरवत/नाची
वाट दाखिव>यासाठी यांनी िलिहलेले \ंथ हे माग/दश/क ठरले. आजही (२०२० साली) यांची ही
\ंथसंपदा समाजाला Fदशादश/क व ेरणादायी ठरते आहे. समतािधिeत समाजा&या िनVमतीम=ये
महामा फु ले यांनी मोलाचे योगदान Fदलेले आहे. यांचे काय/ समाजाला ेरणादायी अस:याचे

सव/मा य आहे. या पु तकाfारे िवशाल दृि^कोनाचा Sांितकारक Xहणूनही जोतीरावांचे दश/न होते.
‘नीती हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे’ हा िवचार मांडणारे जोतीराव एक तgवचतक @िMमgव
होते.

महामा जोतीराव गोवदराव फु ले व सािव2ीबाई जोतीराव फु ले दाXपय यांचे िवशाल व
अतुलनीय काय/ बघता ही मु<य सभेमाफ/ त महामा जोतीराव गोवदराव फु ले व सािव2ीबाई जोतीराव
फु ले या दाXपयास भारतर[ पुर कार दे>यात यावा, यासाठी राय शासनाकडू न क ' शासनाकडे पाठपुरावा
करावा अशी िवनंती राय शासनास कर>यात यावी.
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