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सारांश (Abstract) : 

महा मा योितबा फुले एक समाज सुधारक, समाज बोधक, िवचारवंत, लेखक आिण 
ांितकारी होते. यांनी ि यां या िश णासाठी अतोनात प र म घेतल ेआह.े तसेच स यशोधक 

समाजाची यांनी िन मती केली आह.े शेतकरी आिण ब जन समाजाचे अ यायािव  बोधन 
केले आह.े ी-पु ष समानतेसाठी यांनी यां या प ीला यां या सव सामािजक कायात 
सहभाग क न घेतले होते. महा मा फुलचे या वाग याचा त कालीन उ वण यांना राग येत 
होता. यामुळे सामािजक िनयमांचे उ लंघन के याचा आरोप महा मा फुल ेयां यावर केला.जाती 

व थेचा िवरोध यांनी केला आह.े महा मा फुल ेह े मु यतः मानवी समतेचे पुर कत होते. 
मानवता व समता हणजे महा मा फुले. 
महा मा फुले यांनी धम, जात मानली नाही. ते सवाना समान दृ ीने पाहत होते. यां या 
मतानुसार कोणताही धम ई राने िनमाण केलेला नाही आिण जाितभेद ही केवळ मानवाची 
िन मती आह.े यासाठी योतीबांनी ढीवादी त कालीन समाजावर खर टीका केली. काह नी 
तर यां यावर ि न धमाचा चार करत अस याचाही आरोप केला होता. यां या वतः या 
कुटंुबीयांनीही यांना या कायासाठी िवरोध केला होता. मा  योितबा फुले आप या िवचारांवर 
ठाम होते. यांनी ही चळवळ पुढ े चाल ू ठेवली. यां या महान कायाचा गौरव कर यासाठी 
यांना समाजाकडून ‘महा मा’ ही पदवीसु ा दे यात आलेली होती.भारतीय समाज व थेवर 

पसरलेले दैववादाचे, नैरा याचे, औदािस याचे मळभ दरु क न याला आ मावलोकनाचा, 
आ मो ाराचा माग दाखवून वसाम याची यथाथ जाणीव क न दणेारा समाजसुधारक हणून 
महा मा योतीबा फुले यांचे थान अन यसाधारण आह.े 
बीज सं ा(Key-Words) : 
सामािजक काय, ी उ दाराचे काय, कृषीिवषयक िवचार  
शोधिनबधंाची उ  े(Objectives of Research Paper) : 

1. महा मा फुले यां या सामािजक व ी उ दारा या कायाचा आढावा घेणे.  
2. महा मा फुले यांचे कृषीिवषयक संदभातील िवचारांचा अ यास करणे.  
3. आज या प रि थतीत महा मा योितबा फुलेयां या िवचारांची भूिमका. 

गहृीतके (Hypothesis) : 
भारतीय समाजा या िवकासात महा मा फुल ेयां या िवचारांचे योगदान ह ेमह वपूण आह.े  

तावना (Introduction) : 
महा मा फुले यांनी िश णाचे मह व ओळखून ब जन समाजाच े अ ान दा र य आिण 
समाजातील जाितभेद पा न यांनी ही सामािजक प रि थती सुधार यासाठी सव समाजातील 
ि यांसाठी िश णाची दारे खुली केली. नीती हाच मानवी जीवनाचा आधार आह.े हा िवचार 
मांडणारे योितराव फुले एक त व चंतक ि म व होते. महा मा फुलनी सामािजक बोधन 
कर यासाठी शेतक यांचा आसूड हा ंथ िलिहला असून सामािजक बोधन यामधून हावे, हा 
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यांचा उ ेश होता.मानवी ह ावर इ.स.१७९१ म ये थॉमस पेन यांनी िलिहलेले पु तक 
महा मा फुल े यां या वाचनात आल.े याचा भाव यां या मनावर झाला. सामािजक 
यायाबाबत यां या मनात िवचार येऊ लागले. यामुळेच िवषमता दरू कर यासाठी ीिश ण 

आिण मागासले या जातीतील मुलामुल या िश ण यावर यांनी भर दे याचे ठरवले. सामािजक 
भेदभाव यामुळे कमी होईल असे यांचे िन  िचत मत आिण अनुमान होते. 
19 ा शतका या उ राधात भारतीय समाजातील अंध ा, ढी, परंपरा, जातीयता न  

क न समतािधि त समाज िनमाण कर या या य ातून ाथना समाज, िथऑसॉ फकल 
सोसायटी, आय समाज यासार या सं था कायरत हो या. या सवापे ा महा मा फुल े यांनी 
केलेले सामािजक काय अ यंत कृतीशील होते. यामूळेच यांचे काय राजश  शा  महाराज, 
डॉ. आंबेडकर ते सवसामा य जनतेला ेरणादायी ठरले आिण आजही महा मा फुले यां या 
सामािजक िवचारांचा भाव भारतीय नविवचारवादी आिण आधुिनक समाज सुधारकांवर दसून 
येतो. इतकेच न ह े तर महा मा फुले आजही आप याला दशा दाखिवत आहते. हणूनच 
महा मा फुल ेयांचे िवचार आजही तुत आह.े यामुळेच तुत शोधिनबंधाम ये महा मा फुल े
यां या सामािजक दिृ कोनावर काश टाक यात येत आह.े 
महा मा फुले यांचे सामािजक काय : 
आधुिनक महारा ा या इितहासाम य े समाजा या उ थानासाठी जीवन सम पत करणारा महान 
पु ष हणजे महा मा जोतीबा फुले होय. महारा ातील ब जन समाज, अ पृ य बांधव व 
असहा य ीया यां या दःुखाला वाचा फोडून माते या ममते माणे न  करणारा देवदतु हणजे 
महा मा फुल े होय. महा मा जोतीबा फुल ेयांनी आपले ि म व वयं ेरणेने आिण आप या 
वतः या य ांनी घडिवले होते. यांचा पंड हा कृतीिशल ांितकारकांचा होता. आधुिनक 

भारतातले पिहले समाज ांितकारक हणजे महा मा फुले होय. कारण त ेसामा यातील असले 
तरी िवचाराने व कतृ वाने असामा य होते. सामािजक िवषमतेिव द जोतीबांनी बडं पुकारले. 
समतेसाठी यांनी शु ातीशु ांना संघ टत कर याचे य  केले. 'िश ण व समता' या दोन 
श दात यां या कायाचे यथोिचत वणन करता येईल त ेनुसताबोलघेवडे सुधारक न हते तर कत 
सुधारक होते. ब जन समाजा या िश णासाठी अिवरत झगडणारे ते ऋषी होते. महारा ा या 
सामािजक बोधनाला यांनी वगेळीच दशा दाखवली. ीयां या व अ पृ यां या उ दारासाठी 
त े चंदनासारखे िझजले. महारा ातील सवसामा यासाठी रा ं दवस झगडणारे ते सेवक होते. 
सामािजक, आ थक, धा मक िवषमतेिव द बंड क न सामािजक समता व सिह णुता तािपत 
कर यासाठी जोतीबांनी मह वपूण काय केले.  
     योतीबा फुल े यांनी सामािजक िवषमता न  कर यासाठी फार मोठे य  केले. 
यावेळ या समाजात िवषमता, जाितभेद, अ ान, ीदा य यासार या अिन  था केवळ 

धमामुळे दढृमुल झा या आहते असे यांचे प  मत होते. यांनी सव बाब चा िवचार क न 
थम ि यां या उ दारांचे काय हाती घेतले. हदं ु ि यांना गलुामिगरीतून मु  कर यासाठी 
य  करावयाचे ठरिवले. भारतीय समाजाने ि यांना समतेपासुन व िश णापासून वंिचत ठेवले 

होते. ि चे जीवन िवकिसत कर यासाठी िश ण ह ेएक मुख साधन आह ेअसे जोतीबांच े
मत होते. िश णामुळे मनु यात वािभमान िनमाण होतो. स य-अस याचा उलगडा होतो. 
हणुन िश ण ह ेसव सुधारणांचे मळु आह ेअसे यांचे मत होते. 'िज या हाती पाळ याची 

दोरी, ती जगाते उ दारी' या त वाचे ते पाईक होते. मलुां या कत ाचे मागदशन मातेकडून 
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होत असते. कत ाची जाणीव झाली तरच देशाची गती होते या िवचाराचे ते होते. 
सनातनां या मते ि यांना िश णाचा अिधकार नाही. यांना िश ण दणेे हणजे दवे, धम, 
समाज यां यािव द वतन करणे होय. ि न े िश ण घेण े हणजे ाचार करणे असे मानल े
जात होते. ीला िश ण दले तर ी कुमागाला लागेल आिण घर या सुखात अडसर येईल, 
मलु नी िश ण घेतले तर ितला अकाली वैध  येईल अशी खुळी समजुत समाजात ढ होती. 
ि यांना घराबाहरे पडणे िश संमत मानल ेजात न हते. चूल आिण मूल एवढेच यांच ेकाय े  
िनि त केलेले होते. बालिववाह, जरठ-कुमार िववाह यां या था अस यामुळे िवधवांची ि थती 
अ यंत दयिनय होती. समाजाकडून यांना तु छतेची वागणुक दली जात होती. केशवपण क न 
िव पु केले जाई. धा मक िविधपासून व उ सवापासून यांना वंिचत केले होते. ी परतं  व 
अबला हणून ओळखली जात होती. एखा ा िवधवेकडून कुकम घडलेच तर ितला फार मोठे 
कठोर शासन समाज करीत असे. एकंदरीत या काळात समाजा या ीबाबत या अपे ा, 
अ यायी व प पातीपणा याच हो या. ु र व ल ा पद चालीरीतीमुळे ि यांची दै याव था 
होती. समाजाने अनेक बधंनांनी ि यांना जखळून ठेवले होते. यांचे ह  डावलले होते. 
समानता व मानवते या भूिमकेतून यां याकडे पािहले जात न हते. उपभो य व तू अशीच 
यां याकडे पाह याची वृ ी होती. अशावेळी महा मा जोतीबा फुले यांनी ि यां या उ दराचे 

काय हाती घेतले. यासाठी यांनी फार मोठे क  सहन केले. ी ही समाजाचे मूळ आह ेअसे 
मानून जोतीबांनी ीिश ण, िवधवािववाह, बालह या ितबंध, केशवपण यासार या मह वा या 
सामािजक सम येबाबत भरीव काय केले. 
'ब जन िहताय ब जन सुखाय' हा फुल या िवचारांचा क बदं ुहोता. या ब जन समाजाला 
वषानुवष समाजाने िझडकारले यांना समाजा या मु य वाहात स मीिलत क न यांना मा यता 
दणेे, ह े जणु योतीबांचे जीिवत कायच बनले. शु ाितशु , क करी, कामकरी, शेतकरी, 
ि या या वगावर होत असणा-या अ यायाची फुलनी कारणमीमांसा केली. आिण या वगाला 
यांचे याय ह  िमळावेत, आप यावर होत असणा-या अ याय-अ याचाराची चीड यां या 

मनात िनमाण हावी आिण थािपतांकडून होत असणा-या अ यायािव द लढा दे याची 
िह मत िनमाण हावी. आप यावर होत असले या अ याया िव द लढा दे यासाठी अशा 
पीिडत वगाला तयार कर याच ेकाय फुलनी केले. या वगाचे उ थान झा यािशवाय भारतीय 
समतािधि त समाजाची िनम ती होणार नाही अशी प  भूिमका यांनी मांडली. अशी भूिमका 
घेणारे त ेपिहले भारतीय हणता येईल. 
         समता, याय व बंधुभाव ही मु य ेभारतीय जनमानसात जावी ह ेम. फुले यांचे 
अंितम व  होते. िश णा ारे जागृती आिण नंतर भ म पायावर आधा रत सामािजक 
सुधारणेची इमारत ह े यां या कायाचे व प होते. योितबांनी व यां या सहका-यांनी पुण े
येथुन सु  केलेली सामािजक सुधारणेची चळवळ पाहतापाहता मंुबई, सातारा, बडौदा व पुढ े
िवदभातही पसरली. आज या चळवळीचा फार मोठा िव तार झालेला दसतो. या चळवळी या 
सकस, सुलभ व वैिश यपुण िवचारांमुळे स यशोधनाची मु य जलीत व कालांतराने िवकिसत 
झाली. आमुला  सामािजक प रवतनाची िबजे योितबां या कायात होती. यांचे सव ेय 
योितबांना ावे लागेल. 

महा मा फुले यांचे ी उ दाराच ेकाय : 
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1) ीिश ण :- सनात यां या आ ेपांना यु र दे यासाठी जोतीबांनी थम ि िश णाचे काय 
हाती घेतले. ीिश ण हणजे पयायाने ित या मलुाचे िश ण. आपण जर एखादया पु शाला 
िश ण दले तर ते एक ाला द यासारखे आह.े परंतु जर एका ि ला िश ण दले तर त े
सव कुटंुबाला द यासारख े आह े ह े ओळखून जोतीबांनी ि िश णाला ारंभ केला. जोतीबा 
फुलनी अ यंत ितकुल प रि थतीत इ.स. १८४८ म ये मुल या िश णासाठी पु याम ये एक 
शाळा सु  केली. अ पृ य समाजातील ि यांना तेथे िश ण दले जात होते. या शाळेत 
जोतीबा वतः िश क होते. वतं पणे मुल साठी शाळा काढणारे ते पिहले भारतीय होते. या 
शाळेत अ पृ यां या मुल ना िशकिव यासाठी िशि का िमळेना. हणून जोतीबांनी प ी 
सािवि बा ना िशकवून िशि का हणून नेमले. सनात यांना ही गो  समाज ोही आिण धम ोही 
वाटली. यां यािव द चंड संतापाची लाट उसळली. यांनी सािवि बा ना ास दे यास 
सु वात केली. िचखल फेकणे, घाण टाकणे, दगड मारण,े िश ा देणे इ. मा  या माऊलीने 
हा ास सहन क न आपले काय चालुच ठेवले. सनात यांनी गो वदंरावाचे कान भर यामुळे 
जोतीबांना घर सोडावे लागले. त रही जोतीबांनी आपले काय नेटाने चालु ठेवले. समाजातील 
किन  वगाला ानाचे दरवाज ेउघड याचे ांितकारक काय जोतीबांनी केले. पिहली शाळा बंद 
पड यावर इ.स. १८५१ म ये बुधवार पेठेत दसुरी मुल ची शाळा तसेच १८५१ म येच रा ता 
पेठेत ितसरी, १८५२ म ये वतेाळ पेठेत चौथी मुल ची शाळा सु  केली. या कायाला 
सु वि थत व प ा  हावे हणून जोतीबांनी एक कायकारी सिमती थापन केली. 
2)िवधवा पुन ववाह: - जोतीबा फुले ा हण दे  ेहोते असे हटले जाते. परंतु समाजाजील 
कोण याही घटकांवरील अ यायाने यांचे मन ाकुळ होत असे. याकाळी ा हण समाजात 
िवधवा ि यांच ेफार हाल असत ते पा न यांचे मन अ व थ झाले. ीयांचे हाल थांबावेत, 
यां या जीवनात चांगले वळण लागावे हणून जोतीबांनी िवधवा पुन ववाहाचा धडाडीने पुर कार 

केला. यांनी इ.स. १८६४ म ये पु यातील गोख यां या बागेत एक िवधवा पुन ववाह घडवून 
आणला. 
3) बालह या ितबंधक गृह:- िवधवा पुन ववाहाची सुधारणा याकाळी समाजाला पचणी पडणे 
कठीण होते. याला बराच अवधी लागणार होता. एखादया िवधवेचे चूकून वाकडे पाऊल पडले 
तर ितची वाईट अव था होईल. अशा िवधवा पिततांना याकाळी ूणह या, आ मह या 
यािशवाय ग यंतर न हते. अशा आप ीतून िवधवांची सुटका हावी हणून जोतीबांनी िवधवांना 
गु पणे येऊन बाळंत हो यासाठी व आपले मुल तेथे ठेव यासाठी बालह या ितबंधक गहृ 
आप या घराशेजारी इ.स. १८६३ म ये उघडले. या संदभात सव  िभ ीप के वाट यात 
आली यात असे हटले होते क , िवधवांनो, इथे येऊन गु पणे आिण सुरि त बाळंत हा 
तु ही आपले मुल यावे कंवा इथे ठेवाव े ह े तुम या खुशीवर अवलंबून आह.े या मूलाची 
काळजी हा अनाथा म घेईल जोतीबांनी सु  केलेल े बालह या ितबंधक गृह ह े भारतातील 
पिहलेच होते. 
महा मा फुले यांचे शेतीिवषयक िवचार :  
 महारा  हा सु वातीपासुनच पुरोगामी िवचारसरणी ि वकारणारे रा य आह.े याच महारा ात 
महा मा योतीबा फुलचा ज म झाला. परंतु फुलेचा ज म व त कालीन भारतीय शेतक यांची 
शेती िवषयक ि थती मा  गभंीर होती. कारण फुलनी भारतीय शेतीला ाम िवकासाचा व 
भारतीय अथकारणाचा कणा मानला. तो जर सु वि थत पायावर उभा नसेल तर मा  शेती 
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व शेतकरी गतीपथावर राहणार नाही. यामुळे यांना काही सोई सुिवधा दे यासाठी महा मा 
योतीबा फुलनी त कालीन ि टीश सरकार समोर शेतक यांची बाजू उचलून धरली. याच ेमु य 

कारण शेतकरी हा जगाचा पो शंदा असतो. या या मावर इतरां या पोटाची खडगी भरली 
जाते. हणुन यांनी भारतीय शेतकरी सुधारला पाहीजे या या ही माचे सोने झाले पाहीजे. 
ही भूिमका महा मा फुल े यांची होती. हणुन यांनी शेतक यां या था, वदेना जवळून 
अ यास या. यां या मते, येक ामात छोटे छोटे शेती कसणारे शेतकरी असतात. यांना 
सदवै ऊन, वारा, ओला दु काळ, कोरडा दु काळ, तोडधाड यापासुन आप या शेतीचे र ण 
कर यासाठी दवस व रा  एक करावी लागते. याही प रि थतीम ये उ पादनाची िन मती क न 
दशेा या जनतेचे जीवन सुखी व समृ  करने ह े शेतक यावर अवलंबून आह.े यासाठी 
शेतक यांना महा मा फुलनी ो साहीत केले. शेतक यां या सम या जा त अस यामुळे यावर बोट 
ठेवून शेतक यां या ाला वाचा फोडली. ते हणतात क , दशेाचा शेतकरी सुखी तर देश 
सुखी. शेतक यांची गरीबी दरु झा यािशवाय देश सुखी होवू शकत नाही. दु काळ पडताच 
यांनी शेतक यांना हाताशी ध न शेतक यांचे आंदोलन सु  केले. व त कालीन ि टीश राणी 

ि ह टोरीया समोर आप या ओज वी इं जी वाणीने राणीचे ल  भारतीय शेतक यां या 
सम याकडे वळवीले. यािशवाय यांनी शेतक यांना चांगले दजदार उ पादन देणारे िब-िबयाणे 
तसेच शेतीला लागणा या आधुिनक अवजारांची मागणी येक भाषणात व लेखात क न 
शेतक यांना मागदशन केले. महा मा फुलनी शेतक यांचा आसुड या पु तकात भारतीय शेती व 
शेतक यांसाठी िविवध उपाययोजना सुचवून शेतक यांसाठी मह वाचे दालन यांना दान केले.  
1) संचनाची व था:-भारतीय शेती व शेतक यांच ेजीवन सुखी व संप  करायचे असेल तर 
आप या शेतीम ये संचनाची व था क न शेतीच े उ पादन वाढिवता येते. यासाठी वतः 
पुढाकार यावा शेतीतून िनघून जाणारे पावसाचे पाणी अडवून याचे जलसंधारण करावे यासाठी 
शासनाने यांना मदत क न िविवध योजने ारे िवहीरी, तलाव, धरणांची िन मती क न 
दशेातील शेतक यां या गतीत हातभार लावावा. 
२) गोर ण व दु ध वसाय :-भारतीय शेतक यांनी शेतीला पुरक असा गोर ण वसाय 
करावा कारण शेतीला पुरक वसायाची जोड अस यािशवाय शेतीचा व शेतक यांचा िवकास 
होण ेअश य आह.े शेती न िपक यास याचे उदरभरण ह ेदु ध वसाया या मा यमातुन आ थक 
मदत होईल.यािशवाय शेतीला खताचा पुरवठा होवून रासायिनक खतावर मात करता येईल.  
३) शेती संर णासाठी श  वापर याची अनुमती :-भारतीय शेतकरी वत: या माने घाम 
गाळून शेती िपकवीतो परंतू या या उ पादनाचे संर ण मा  यो य र या होत नाही. याला 
यो य संर ण दे यासाठी व िह  ा यांपासून शेती उ पादनाचे र ण कर यासाठी शेतक यांना 
श  बाळग याची परवानगी दे यात यावी. कंवा शासनाने तशी उपाययोजना करावी. 
४) शेतमालाला यो य हमी भाव : शेतक यांनी उ पादीत केले या शेतीमालाला यो य हमी भाव 
शासनाने िमळवून ावा. यातून शेतीचा लागवडी खच वजा जाता याला याची यो य कंमत 
िनि त क न हमी भाव जाहीर करावा.  
५) आप ी काळात शेतक यांना शासक य मदत :-आवणन, कोरडा दु काळ, ओला दु काळ, 
तोडधाड यापासून शेतीला हानी पोचत असते. यामूळे शेती वसायाला शासनाने त काळ 
मदत करावी व शेतक यांची आ थक उणीव भ न काढावी. तसेच नवनिवन शेतीिवषयक उप म 
राबवून शेतक यांना मदत करावी. 
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६) उ पादन वाढीसाठी शेतक यांना पुर कार :-शासनामाफत शेतीतील उ पादन वाढीसाठी 
यांनी खरोखरच मह वपूण काय केले आह े अशा होतक  शेतक यांना शेतीिवषयक कृषी 

िवभागामाफत पुर कार धान क न यांचा स कार करावा. 
७) अ प ाजदरात कज पुरवठा :- महा मा योतीबा फुले हणतात क , शेतक यांना अ प 

ाजदरात बकँांनी कजाचा पुरवठा करावा. तसे आदशे शासनाने बँकांना ाव े जणेक न 
शेतक यांची सावकार, जमीनदार या लोकांपासून याची आ थक िपळवणकू होणार नाही. 
यासाठी महा मा फुलनी वरील उपाययोजना भारतीय शेतक यासंदभात लागू के या. 
आजही गरीब म यम शेतकरी िभकेला लागलेला आह.े शेतीची दरुाव था वाढत आह.े 
िश णा या सावि करणांच े ापारीकरण व उ ूकरण होत आह.े दिलत, आदीवासी व 

ीयांना अजूनही समाजात दु यम थान आह.े जातीची नवी उतरंड आहचे. धाि क 
पुर ीवनवाद, िवशेष लोकांची धिनकशाही िनमाण झाली आह.े सवच े ात दलाल, 
म य थ, िनमाण झाले आह,े पैशाला अवा तव मह व दे यात येत आह,े सामािजक नैितकतेचा 
पदोपदी खून होतांना दसतो. या सव प रि थतीवर मात कर यासाठी योितबां या िवचारांची 
कास ध न य  करावे लागेल. ते हाच जनक याण अथात देशहीत श य होईल. 
      महा मा योतीबा फुल ेव यांचे ांतीमय जीवन यांचे मु यमापन करणे कठीणच आह.े 
महा मा फुल ेह ेकेवळ समाजसुधारकच न हते तर त ेप रवतनशील समाज बोधनासाठी अिवरत 
िझजणारे कत पु ष होते. अ पृ य, ि या, शेतकरी, िपडीत बेठिबगार यां यावरील अ याय व 
यां या िश णासाठी जागृतीसाठी रचना मक काय करणारे याशील सुधारक होते. यांचे 

जीवन हणजे वातं य, समता, मानवता व िव बंधु व यांचे ितक होते. आप या संपूण 
आयु यात यांनी पारंपा रक दु ढी, शै िणक असमानता, ि यांची अधोगती, शेतक-यांचे 
दा र  यािव द खर लढा दला. व या सव ािव द आजही ितत याच खरतेने लढा 
दे याचीआव यकता आह.े 
िन कष ( Conclusion) :  
1. महा मा जोतीबांनी ि यांची बंधने तोडून टाकली आिण ितला वातं याचा माग 
चोखाळ यास समथ बनिवले. 
2. िश णामुळेच सामािजक बदल होऊ शकतो.  
3.शेतकरी सुखी तर जग सुखी ह ेत व यांनी दशेा या मनावर ठसिव याचा य  केला. 
4.सामािजक समता, मानवता आिण िववेकवाद यावर काश टाकून रा ास खरा माग 
दाखिवला. 
5. दिलतांचा कैवारी, मानवी मू यांचा पुजारी, समतेचा उपासक, िवदयेचा आ ही सेवक, 
ि यांचा र णकता, शेतकरी, कामकरी लोकांचा उ दारकता, अबलांचा साथी, अनाथांचा 
आधार असा थोर महा मा महारा ा या मातीत होऊन गलेा हणून आज ामीण परीसरात 
सुखसुब ेचे आिण शांती, िश णाचे फुलमळे फुललेले आप याला दसतात. 
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