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आधुनिक भारताच्या सामानिक-धानमिक सुधारणा
ब्राह्मो समाि
•

राजा राम मोहन रॉय (1772-1833) याां नी ऑगस्ट 1828 मध्ये ब्राह्मो सभेची स्थापना केली

•

ब्राह्मो समाजाचा दीर्घ कालीन अजेंडा हहां दू धमाघ चे शुद्धीकरण आहण एकेश्वरवादाचा प्रचार करणे हा होता.

•

हा दीर्घकालीन अजेंडा कारण आहण वेदाां च्या दु हेरी स्तां भाां वर आधाररत होता

•

समाजाने मानवी सन्मान, मूतीपूजेला हवरोध आहण सतीसारख्या सामाहजक वाईट गोष्ीांवर टीका करण्यावर भर
हदला.

•

महहषघ दे बेंद्रनाथ टागोर याां नी 1843 मध्ये चळवळीत सामील झाल् यावर चळवळीला नवीन जीवन हदले .

•

समाजाने हवधवा पुनहवघवाह, स्त्रियाां चे हशक्षण, आहण सांयमात बहुपत्नीत्व सुधारणेचे उच्चाटन केले .

•

केशूब चांद्र सेन जेव्हा ते सामील झाल् यावर लगेच त्ाां ना आचायघ बनवले गेले, तेव्हा समाजाने ऊजाघ , जोम आहण
वक्तृत्वाचा आणखी एक टप्पा अनुभवला. चळवळ लोकहप्रय करण्यात त्ाां चा मोलाचा वाटा होता.

ब्राह्मो समािाचे महत्त्व•

बहुदे ववाद आहण मूती पूजेचा हनषेध करा.

•

जातीव्यवस्थेवर टीका केली.

•

कमाघ च्या हसद्धाां तावर आहण आत्म्याच्या स्थलाां तरावर कोणतीही ठोस भूहमका र्ेतली नाही.

प्रार्ि िा समाि
•

केशब चांद्र सेन याां नी 1863 मध्ये मुांबईत प्राथघना समाज स्थापनेत मदत केली.

•

ते हहां दू सनातनी लोकाां शी सां र्षघ करण्यापेक्षा हशक्षण आहण अनुनय यावर अवलां बून होते.

•

त्ाच्या चार-हबांदू सामाहजक अजेंडामध्ये समाहवष् आहे -

•

जातीव्यवस्थेला नकार

•

महहलाां चे हशक्षण.

•

हवधवा पुनहवघवाह

•

िी आहण पुरुष दोर्ाां साठी हववाहाचे वय वाढवणे.

खालील प्रख्यात व्यक्ी ींचा समावेश आहे 1. जी. रानडे (1842-1901)
2. जी भाां डारकर
3. जी. चांदावरकर.

यीं ग बीं गाल चळवळ
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•

हहां दू महाहवद्यालयात हशकवणारे हे न्री हववान डे रॉहजओ हे नेते आहण त्ाचे प्रेरणास्थान होते.

•

1820 आहण 1830 च्या सुरुवातीच्या काळात, बांगालमधील तरुणाां मध्ये एक मूलगामी बौस्त्रद्धक कल उदयास आला
जो 'यांग बांगाल चळवळ' म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

•

फ्रेंच क्ाां तीची प्रेरणा र्ेऊन, डे रोहझओने आपल् या हवद्यार्थ्ाां ना प्रेरणा हदली

•

चळवळीचा मात्र दीर्घकालीन प्रभाव पडू शकला नाही, त्ाची कारणे आहे त-

•

त्ावेळची प्रचहलत सामाहजक पररस्त्रस्थती मूलगामी कल् पना स्वीकारण्यासाठी योग्य नव्हती.

•

चळवळीचा जनतेशी कोणताही वास्तहवक सां बांध नव्हता.

परमहीं स मीं डळी
•

त्ाची स्थापना महाराष्रात 1849 मध्ये झाली.

•

या चळवळीचे सांस्थापक एकाच दे वावर हवश्वास ठे वतात.

•

ते प्रामुख्याने जातीचे अडथळे तोडण्यावर केंहद्रत होते.

•

त्ाां नी हवधवा पुनहवघवाह आहण महहलाां च्या हशक्षणाचाही पुरस्कार केला.

•

परमहां स मांडळीांच्या शाखा पूना, सातारा आहण महाराष्रातील इतर शहराां मध्ये अस्त्रस्तत्वात होत्ा.

आधु निक भारताच्या सामानिक-धानमि क सु धारणा याीं ची यादी
िाव

सींस्र्ापक

निकाण

वर्ि

आत्म्या सभा

राममोहन रॉय

कलकत्ता

1815

ब्राह्मो समाज

राममोहन रॉय

कलकत्ता

1828

धमघसभा

राधाकाां त दे व

कलकत्ता

1829

तत्त्वबोहधनी सभा

दे बेंद्रनाथ टागोर

कलकत्ता

1839

मानव धमघ सभा

मेहताजी दु गाघ राम मांचरम

सुरत

1844

परमहां स माां डली

दादोबा पाां डुरां ग

बॉम्बे

1849

राधा स्वामी सत्सांग

तुळशी राम

आग्रा

1861

भारतीय ब्राह्म समाज

केशुब चांदर सेन

कलकत्ता

1866

दार-उल-उलू म

मोहम्मद काहसम नानोत्वी, रशीद अहमद गांगोही
आहण 'आहबद हुसैन

दे वबांद (सहारनपूर, यू पी
मधील एक शहर)

1866

प्राथघना समाज

डॉ.आत्माराम पाां डुरां ग

बॉम्बे

1867

आयघ समाज

स्वामी दयानांद

बॉम्बे

1875

हथयोसोहिकल
सोसायटी

हे लेना पेटरोव्हना ब्लाव्त्स्की, कनघल हे न्री स्टील
ओलकॉट, हवल् यम क्वान जज

न्यूयॉकघ शहर, युनायटे ड
स्टे ट्स

1875

साधरण ब्राह्म समाज

आनांद मोहन बोस, हसबचांद्र दे ब आहण उमेशचांद्र
दत्ता

कलकत्ता

1878
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डे क्कन एज्युकेशन
सोसायटी

हवष्णुशािी हचपळू णकर, बाळ गांगाधर हटळक,
गोपाल गणेश आगरकर

पुणे

1884

मोहम्मद शैक्षहणक
पररषद

सर सय्यद अहमद खान

अलीगढ

1886

दे वा समाज

हशव नारायण अहिहोत्री

लाहोर

1887

रामकृष्ण हमशन

स्वामी हववेकानांद

बेलूर

1897

रामकृष्ण हमशन

स्वामी हववेकानांद

बेलूर

1897

भारताचे सेवक

गोपाल कृष्ण गोखले

पुणे

1905

सेवा सदन सोसायटी

रमाबाई रानडे

पुणे

1909

समाज सेवा लीग

नारायण मल् हार जोशी

बॉम्बे

1911

