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 महाराष्ट्राच्या आजतहासातील नव्या यगुाची सरुुवात १९ व्या शतकात झाली. ऄशातंतेचा कालखंड संपनू नवीन 

राज्यकर्तयााच्या जनयंत्रणाखाली, सुव्यवजस्थत ऄशा कायाक्षम शासनाचा प्रारंभ झाला. जातीसंस्थेच्या श्रेष्ठ-कजनष्ठर्तवाचा 

जवचारांनी जखडलेला व सामाजजक रूढी, परंपरा यानंी बंददस्त झालेला समाजाला सामाजजक समतचेा नवा साक्षार्तकार या 

युगात झाला. भारतातील अजण जवशेषतः महाराष्ट्रातील समाजाला हा सामाजजक शांततेचा, एकतंत्री शासनाचा ऄनभुव 

नवा होता. भारतीय समाजाचा पजिमार्तयांशी सपंका  यणे्यास सुरुवात होउन या सपंकाात र्तयांना नवजवचार, अचार, 

भौजतक प्रगती आर्तयादींचे ज्ञान होण्यास सरुुवात झाली. र्तयातनूच सामाजजक सुधारणानंा गती जमळाली. जातीसंस्थेसारखी 

मजबूत व्यवस्थेलाही समाजसुधारकानंी अपल्या प्रयत्नामुळे धक्का दणे्यास सरुुवात केली. महाराष्ट्राच्या आजतहासातील 

सामाजजक सुधारणा व जातीव्यवस्थेच्या ईच्चाटनाचे काया ईल्लेखनीय अह.े जिटटशांनी भारतात जशक्षण प्रसाराला चालना 

ददली. प्रारंभीच्या काळात जििन जमशनऱयानंीही फार मोठे काया केले.  

कळ शब्द : सामाजजक सुधारणा, जातीव्यवस्था 

प्रस्तावना: 

               सामाजजक सुधारणा म्हणजे ऄजनष्ट 

चालीरीतींना पायबंद घालनू सामाजजक स्वास््य व 

कल्याण यासंाठी केललेे ईपाय व बदल होय. सामाजजक 

सुधारणाचंा मूळ हतेू लोकांच े प्राकृजतक, सामाजजक, 

मानजसक, बौजिक व भावनार्तमक स्वास््य ऄबाजधत 

राखणे हा ऄसतो. या संज्ञचेी व्याप्ती वा कृजतकक्षा 

कालानुसार व सामाजजक कायद्यानुसार बदलत ऄसते. 

समाजात सतत काहीना काही बदल नेहमी घडत 

ऄसतात. भारतात आंग्रजांच्या सत्तेच्या प्रस्थापनेनतंर 

आंग्रजाचंी जशक्षणव्यवस्था अली अजण पािार्तय 

जशक्षणामळेु भारतीय सुजशजक्षतानंा अपल्या समाजाकड े

पाहण्याची नवी, बुजिवादी अजण मानवतावादी दषृ्टी 

प्राप्त झाली. अपल्या समाजातील जाचक रूढी अजण 

ऄंधश्रिा नाहीशा झाल्या पाजहजते ऄशी र्तयाचंी धारणा 

झाली. 

            भारतातील आतर राज्याप्रमाणचे महाराष्ट्रातील 

सामाजजक जस्थती ही वेगळी नव्हती. र्तयामुळे महाराष्ट्रात 

ही सामाजजक सुधारणचेा प्रयत्न होउ लागला. १९ व्या 

शतकामध्ये समाजाच्या जडणघडणीवर मुलगामी 

पटरणाम समाज सुधारकाकंडून सुधारणचे्या रूपान े

झाला. ऄजनष्ठ रूढी परंपरेच्या चक्रात सापडलले्या 

समाजाला परंपरागत गुलामजगरीची जाणीव करून 

दणे्याचा प्रयत्न सरुु झाला. जिटीशांच्या आंग्रजी 

जशक्षणाच्या प्रभावाने भारावनू गलेेल्या भारतीय 

तरुणानंी भारतीय वणाव्यवस्था, जातीव्यवस्था, 

ऄस्पृश्यता, जियांना जमळणारी दयु्यम वागणकू या 

गोष्टी दकती ऄन्यायकारक अहते ह े र्तयांना जाणवले. 

अपल्या समाजात सामाजजक सधुारणा करण्याची गरज 

र्तयांना वाटू लागली. १९ व्या शतकाच्या सरुुवातीस 

महाराष्ट्रीयन समाज ऄधोगतीकड ेवाटचाल करत होता. 

पेशवाइला लोक फार कंटाळले होते. सतीसारख्या 

घटनेला जवधीपूवाक मान्यता ऄसल्याने र्तयाचे गांभीया 

नव्हते.  

बालजववाह, लादलेले वैधव्य, जवधवाचं े

जवद्रपुीकरण, जियानंा जशक्षणास जवरोध, जातीची 

सखोल बंधने, ऄस्पृश्यता ऄशा गोष्टींना धमााची मान्यता 

होती. जशक्षण ही मोजक्याच वगााची मके्तदारी बनली 

होती. समाजातील वाइट रूढी नष्ट करण्यासाठी 

सुधारकांनी समाज सुधारणा चळवळ सुरु केली होती. 

महाराष्ट्रात बाळशािी जाभंेकर, लोकजहतवादी, महार्तमा 

जोतीराव फुल,े साजवत्रीबाइ फुल,े न्या. महादवे गोववद 

रानड,े गोपाळ गणेश अगरकर, राजषी शाहू महाराज, 

जवठ्ठल रामजी वशद,े डॉ बाबासाहबे अंबेडकर, कमावीर 

भाउराव पाटील, पंजडता रमाबाइ, रघुनाथ धोंडो कव े

आर्तयादींनी समाजसुधारणा घडवून अणण्यासाठी प्रयत्न 

केले. ऄजनष्ट सामाजजक रुढींजवरुि लढा ददला. आंग्रजी 

ऄमदानीच्या अरंभी जिस्ती जमशनऱयांनी िी 

जशक्षणाच्या संदभाात केलेले कायाही ईल्लेखनीय अह.े 
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सशंोधनाची ईदिष्ट:े 

महाराष्ट्रातील सामाज सधुारणेसाठी झालेल्या 

चळवळींचा ऄभ्यास करणे. 

१  महाराष्ट्रातील जाती ईच्चाटनासाठी केलेल्या 

कायााचा ऄभ्यास करणे. 

सशंोधनाची गजृहतके: 

१  महाराष्ट्रातील सामाजजक जीवनामध्ये सुधारणा 

करण्यासाठी ऄनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. 

२  महाराष्ट्रातील जातीसंस्थचेे ऄसलेले प्रभुर्तव कमी व 

नष्ट करण्यासाठी काया करण्यात अले. 

सशंोधन पद्धती: 

 प्रस्ततु शोधजनबंध जवषयासाठी ऐजतहाजसक व 

जवशे्लषणार्तमक संशोधन पद्धतीचा ऄवलंब करण्यात 

अला ऄसनू माजहती जमळजवण्यासाठी प्राथजमक व 

दयु्यम साधनाचंा वापर करण्यात अला अह.े 

महाराष्ट्रातील सामाजजक सधुारणा :  

                 महाराष्ट्रात सामाजजक सुधारणामंध्य े

बाळशािी जाभंकेर यांनी दपाण या साप्ताजहकातनू 

जनजागृतीचे काम सरुु केले व जवधवा जववाह व वहद ू

पुनप्रावेश या दोन चळवळीचा प्रथम ईदय केला. जवधवा 

पुनर्वववाह संघटना जवष्णुशािी पंजडत व न्यायमतूी 

रानडनेी सरुु केली. न्यायमतूी रानडनेी समाज 

सुधारणसेाठी अजण र्तया सधुारणेच्या प्रचारासाठी 

महाराष्ट्रात सामाजजक पटरषद स्थापन झाली. सामाजजक 

पटरषदचे्या माध्यमातून बालजववाह, केशवपन, 

जातीयतेला जवरोध केला. महार्तमा फुल्यानंी जशक्षणाचे 

महत्त्व ओळखून १८४८ मध्ये पणु्यात मुलींसाठी शाळा 

स्थापन केली. ऄस्पृश्यासंाठीही र्तयांनी शाळा काढली. 

पाण्याचा हौद ऄस्पृश्यासंाठी खुला केला.  

समताप्रधान समाजाच्या जनर्वमतीसाठी 

सर्तयशोधक समाजाची स्थापना केली. महषी जवठ्ठल 

रामजी यानंी वशद े जडप्रेस्ड क्लास जमशन या संस्थचेी 

स्थापना केली. तसचे ऄस्पशृ्याचं्या ईतीसतीसाठी सपंूणा 

अयुष्य वचेले. धोंडो केशव कवनेी जवधवा जववाह 

प्रजतबंध जनवारक मंडळाची स्थापना केली. व ऄनाथ 

बाजलकाश्रम ह्या संस्थचेी स्थापना केली. र्तयाचं्या वहगण े

िीजशक्षण संस्थतेफे महाराष्ट्रभर कन्याशाळांचे जाळे 

जनमााण झाले. धोंडो केशव कवनेी जवधवा मजहलांचे प्रश्न 

अजण र्तयाचंे जशक्षण यावं्यजतटरक्त जातीव्यवस्था अजण 

ऄस्पृश्यता यांच्या जवरोधातही काया केले.   

                 राजषी शाहू महाराजानंी बहुजन समाजात 

जशक्षणाचा प्रसार करण्यावर जवशेष भर ददला. 

कोल्हापूर संस्थानात प्राथजमक जशक्षण सक्तीचे व मोफत 

केले. अंतरजातीय जववाहास मान्यता दणेारा कायदा 

केला. पनुर्वववाहाचा कायदा करून जवधवाजववाहाला 

कायदशेीर मान्यता जमळवून ददली. कोल्हापरू ससं्थानात 

सर्तयशोधक चळवळीचा प्रसार अजण प्रचार करण्याच े

काम र्तयांनी  केले. ईपेजक्षत समाजातील लोकानंा 

अपल्या संस्थानात अरक्षणाच्या माध्यमातनू नोकऱया 

दणे्याचा प्रयत्न केला. डॉ. बाबासाहबे अबंेडकरानंा 

र्तयांच्या जशक्षणासाठी तसचे मकूनायक वृत्तपत्रासाठी 

अर्वथक मदत केली. खेडयापाडयातील जवजवध 

जातीजमातींच्या जवद्या्याांसाठी वसजतगृह े स्थापन 

केली. डॉ. अंबेडकरानंी स्वतः कष्ट करून जशक्षण घेउन 

अपल्या समाजबांधवानंा जशका, संघटटत व्हा अजण 

लढा हा संदशे ददला. र्तयांच्यासाठी जशक्षणसंस्था ईभी 

केली. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरांनी महाडच्या चवदार 

तळ्यावरील सर्तयाग्रह व काळाराम मंददर प्रवशे, 

महाडचा सर्तयाग्रह केला. पीपल्स एज्यकेुशन 

सोसायटीची स्थापना करून या संस्थेच्या वतीने मुबंइ 

येथे जसद्धाथा व औरंगाबाद येथे जमलींद महाजवद्यालयाची 

स्थापना केली. कमावीर भाउराव पाटील यानंी रयत 

जशक्षण संस्था स्थापन करून जशक्षणापासनु वंजचत 

लोकासंाठी जशक्षण घेण्याची संधी ईपलब्ध करून ददली. 

सवा समाजसुधारकानंी धडाडीने केलले्या कायाामुळे 

महाराष्ट्रात सामाजजक सुधारणांचा जवचार प्रभावी 

ठरला.  

           महाराष्ट्रात सामाजजक सुधारणानंा व्यापक 

स्वरूप यणे्यासाठी ऄनेक संस्था कायारत होर्तया. अया 

समाजाची स्थापना महषी दयानदं सरस्वती यानंी मुबंइ 

येथे केली. अया समाजाने मूतीपजूा, ऄस्पृश्यता, 

बालजववाह, पडदा पध्दतीला जवरोध केला. जियांच्या 

प्रगतीसाठी िी जशक्षण महत्त्वाचे मानले. दादोबा 

पांडुरंग तखाडकर यानंी परमहसं सभचेी ईभारणी धमा 

सुधारणा, मतुीपुजा जनषेध, जातीभेद जनमुालन ऄशा 

तत्त्वावर केली होती.  

प्राथाना समाजाची स्थापना अर्तमाराम पांडुरंग 

तखाडकर यांनी िी जशक्षण, बाल जववाहास जवरोध, 

जवधवा जववाहाला मान्यता, जाती व्यवस्थेला जवरोध 

यासाठी केली. सर्तयशोधक समाजाची स्थापना जोतीबा 

फुलनेी करून सनातनी वृत्ती, दवैवाद, ऄंधश्रद्धा, 

सामाजजक जवषमता नष्ट करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न 

केले. आर्तयादी स्वरूपाचे काया महाराष्ट्रात अया समाज, 

परमहसं सभा, सर्तयशोधक समाज व समाज प्राथाना 

समाजाच्या माध्यमातनू करण्यात अल.े  

जाजतससं्थचे ेईच्चाटन : 

                 भारतीय जाती व्यवस्था ही भारतीय 

समाजाची पायाभतू व्यवस्था अह.े प्राचीन भारतात ह्या 

व्यवस्थेचा जवकास झाला अजण ती पुढे मध्ययुगीन 

काळात, अधुजनक पूवा काळात अजण अधुजनक काळात 

बदलत गेली ऄसे मानले जाते. जाजतसंस्थमेुळे प्रर्तयेक 

जातीतील व्यक्तींच्या स्वाततं्र्यास व नैसर्वगक 

महत्त्वाकांके्षस मयाादा पडल्या. प्रगतीचा वेग मंद 

राजहला. व्यक्तींच्या नसैर्वगक यो्यतलेा सकुंजचत 
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क्षेत्रातच बंददस्त व्हावे लागल.े जिटीश राजवटीत 

अधुजनक पजिमी संस्कृतीतील मानवतावादी जवचाराचंा 

व सामाजजक न्यायसंबंधी दजृष्टकोणाचा प्रभाव भारतीय 

अधुजनक सुजशजक्षतावंर पडून वहद ू समाजसुधारणचे े

अंदोलन भारतात व महाराष्ट्रात सुरु झाले. समता, 

व्यजक्तस्वातंत्र्य व बंधुभाव या तीन तत्त्वाचंा प्रभाव 

सामाजजक सुधारकांवर पडला. महार्तमा जोतीराव फुले, 

छत्रपती शाहू महाराज, धोंडो केशव कवे, जवठ्ठल रामजी 

वशद,े डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, 

साने गरुुजी, सनेापती बापट, सयाजीराव गायकवाड, 

कमावीर भाउराव पाटील, महार्तमा गांधी, गाडगेबाबा, 

रानड,े अगरकर आर्तयादींनी जाती जनमुालनासाठी काया 

केललेे अह.े संत नामदवे, संत तकुाराम, संत चौखामेळा 

या सतंांनी भक्तीमागाान ेजातीजवरोधात काया केल ेअह.े 

जाती जनमूालनासाठी व समाजात समानता 

अणण्यासाठी गोपाळबाबा वलगंकर, जशवराम कांबळे, 

दकसन बदसोड,े नंदा गवळी, नानासाहबे गवइ यांनी 

काया केले.   

                 महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाज 

सुधारकांचा वैचाटरक वारसा लाभला ऄसल्यामुळे या 

राज्यास फुल-ेशाहू-अंबेडकराचंा महाराष्ट्र ऄसे म्हणतात. 

महाराष्ट्रात सवा प्रथम महार्तमा फुले यानंी जातीसंस्थलेा 

स्पष्ट जवरोध करून सवा जातीधमााच्या लोकाचं्या 

ईतीसतीसाठी काया केले. बहुजन समाजातील लोकांवरील 

परंपरागत लादलेली गुलामजगरी नष्ट करायची ऄसेल तर 

जशक्षणाजशवाय पयााय नाही ह ेओळखून महार्तमा फुलेंनी 

िाह्मणतेर चळवळ सवा प्रथम जनमााण केली. र्तयांनी 

ऄजनष्ठ रूढी, परंपरा यानंा पाठठबा दणेारे धमाग्रंथ 

नाकारले. र्तयांनी सावाजजनक सर्तयधमा, गुलामजगरी ऄस े

ग्रंथ जलहून समाजातील वास्तव पटरजस्थती सवा 

लोकासंमोर मांडली. जोतीराव फुलचेा वारसा पुढे शाहू 

महाराज यानंी घेतला. शाहू महाराजांनी अपल्या 

कोल्हापूर संस्थानात जातीव्यवस्थेला जवरोध करत 

अंतरजातीय जववाहानंा प्रोर्तसाहन ददले. 

 कोल्हापूर संस्थानात सवा जातीतील 

लोकासंाठी जशक्षण सक्तीचे व मोफत केले. अपल्या 

संस्थानात सरकारी नोकरीत अरक्षण सरुु करून बहुजन 

समाजातील लोकानंा सरकारी नोकऱया ईपलब्ध करून 

ददल्या. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरानंी कोलंजबया 

जवद्यापीठात १९१६  रोजी ‘भारतातील जाती, र्तयाचंी 

रचना, ईर्तपत्ती अजण वृद्धी’ या नावाचा शोधजनबंध 

वाचला होता. र्तयांच्या मत,े जातीय भेदभाव व धार्वमक 

भेदभाव नष्ट करण्यासाठी अतंरजातीय जववाह हा एक 

प्रभावी ईपाय अह.े बजहष्कृत समाजातील जवद्या्याांच्या 

जशक्षणासाठी बजहष्कृत जहतकाटरणी सभचेी स्थापना 

केली. महाड या टठकाणी चवदार तळ्याचा सर्तयाग्रह व 

नाजशकच्या काळाराम मंददर प्रवेश करून समानतचेा 

लढा सरुु केला. १९३६ मध्ये ‘जातीप्रथेच े  जनमुालन’ हा 

ग्रंथ प्रकाजशत झाला. स्वततं्र मजरू पक्षाची स्थापना 

करण्यामागील डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर ईिेश होता 

की, भारतातील जी कामगार चळवळ अह ेर्तयाचंी ईदिष्ट े

केवळ अर्वथक ऄसनू चालणार नाही ती शोषणमुक्ती 

बरोबरच जातीजवरजहत ऄसली पाहीजे. पुढ े

बाबासाहबेांनी ऑल आंजडया शडे्युल्ड कास्टस फेडरेशन 

या राजकीय पक्षाची व पीपल्स एज्यकेुशन सोसायटी या 

शैक्षजणक संस्थचेी स्थापना करून बहुजन समाजातील 

लोकामंध्य ेअपल्या हक्कांप्रती जागृती जनमााण करण्याचा 

प्रयत्न केला. समाजातील होणाऱया ईपेजक्षत व ऄपेजक्षत 

गोष्टी जनसामान्यापंयात पोहचजवण्यासाठी मूकनायक ह े

पाजक्षक, बजहष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत ह े

वृत्तपत्र े सरुु केली. डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर मते, 

लोकशाही व्यवस्थेत मानवाच्या सवाागीण जवकासासाठी 

ईपयुक्त ऄसे वातावरण ऄसते. डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकरानंी भारतीय राज्यघटनते पूवीपासनू चालत 

ऄसललेी भारतीय समाजातील जवषमता नष्ट करण्याचा 

प्रयत्न केला अह.े 

जनष्कषा:   

                भारतातील आतर राज्याचंी पटरजस्थती 

पाहता महाराष्ट्रातील सामाजजक सुधारणा प्रभावी 

अहते. जाती ईच्चाटनाचे सवा प्रथम प्रयत्न खऱया ऄथाान े

महाराष्ट्रात झाललेे अह.े अज मात्र राजकारण, 

ऄथाकारण व समाजकारणात जातीव्यवस्थेचा प्रभाव 

वाढललेा ददसत अह.े महाराष्ट्रातील सुधारणावादी 

जवचारांना महत्त्व न दतेा जातीपातीच्या राजकारणाला 

महत्त्व ददले जाते.  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जात हा घटक 

प्रभावी ऄसलेला ददसनू यतेो. महाराष्ट्रात मराठा लॉबी, 

िाह्मणतेर समाज, दजलत दजलततेर, मराठा-मराठेतर 

आर्तयादी पध्दतीने राजकारणाचे डावपचे रचताना 

जातीचा अधार प्रर्तयेक राजकीय पक्ष घतेाना ददसतो. 

र्तयामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला ऄडथळा जनमााण झाला 

अह.े युवा वगाान े समाजातील तत्त्कालीन गभंीर प्रश्न 

समजनू घेउन ते सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास प्रगतीचा 

प्रवाह नेहमी कोणताही ऄडथळा न राहता कायम सुरु 

ठेवता येइल.   
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